
 

 

 

 

Saknr. Sak Ansvarlig   

29/22-23  

 

Godkjenning av referat forrige møte  

• Godkjent 
 

Leder 

30/22-23  

 

 

 

 

 

Orientering fra rektor 

• Orientering om framdriften for nytt lekeområde. Er ute på anbud 
nå.  

• Samordning mellom skolene Holla og Lunde om gratisprinsippet. Er 
forskjellig praktisering på skolene i Nome. Kan være utfordrende 
økonomisk. Dette må en ha en bevisst holdning til.  

• Her og nå. Holder på med tilsettinger for neste skoleår nå. 
Tilsetting av fagarbeidere kommer etterpå. 

• Er kjøpt inn mange spill som er til utlån for elevene.  
• Arbeider med å lage skolebiblioteket større og koseligere, setter inn 

sofa blant annet.  
• Arbeid rundt kantine-valgfaget og tidsbruk/avspasering fra neste 

skoleår. 

Rektor 

Lunde 10-årige skole – FAU 

Referat FAU møte 01.03.2023 

Dato:         01.03. 20023 
Sted:         Lunde 10-årige skole, fellesbygget.  
Klokken:  18.00 – 19.30 
 

Klasse FAU Vara Klasse FAU Vara 

1.trinn Gry Anette Stigen   Annifrid Aafløy  6.trinn Kristin Lange 
Kirsten Hermansen    

Hanne Kjersti Hogga  
Silje Waldenstrøm 

2.trinn Mari Haugen 
Guri Grue Carlsen   

Veronica Kornkåsa 
Sandstå  

7.trinn Tore Bekhus 
May Lis Kleven  
Silje Haugane  
 

Stein Haugane 
Miriam Gunnerud 

3.trinn Lene Tollehaugen Merete Almankås 8.trinn Cecilie A. Risdalen   Gro Rønningen  
  

4.trinn Silje Laland Moe 
Cathrine Fjeldstad    

Jørund Dorholt 
Anne Sundbø  
 

9.trinn Heidi Kristina Aase 
Hanne S. Waldenstrøm  

Siv Jorun Normann 
Siri Skindalen Melås  

5.trinn May Britt Follegg   Ingeborg Steffensen  10.trinn Silje Haugane  
Stian Holte  
   

Helge Strand  
Elisabeth Haldorsen  



• 17.mai: Lærerne ønsker ikke å gå i tog på fridag, ønsker at 
klassekontakten/foreldre skal gå i toget. Punkt til neste FAU-møte 
om hvordan 17. mai skal organiseres. 

Innspill på FAU: 

• Diskusjon rundt gratisprinsippet.  

31/22-23 Orientering fra KFU (ved Hanne Kjersti) 
Saker fra sist møte: 

• Hvordan det står til på de ulike skolene og barnehagene i 
kommunen. 

• Temakveld for foreldre – helst før påske – Torunn Brukåsa Kleiva er 
på saken – samarbeid mellom politi, NAV, helse, ungdomsklubber 
og natteravnene er aktuelt.  

• Informasjon fra oppvekst: befolkningsøkning i Nome, ventelister i 
barnehagene, mangel på plass og folk. 

• Informasjon om opplegget Liv og Røre 

• Møte 31/1 med mobbeombudet – veldig gode tilbakemeldinger.  

• Hvordan jobber Nome kommune med oppvekstreformen, kommer 
mer informasjon 16. mars 

• Det jobbes med et hefte om det å sitte i FAU/foreldrekontakt 
(Torunn Brukåsa Kleiva) 

• Det kommer nye lekeapparater i barnehager. De er opptatt av 
mest mulig leker, ikke mye tid på anbud, etc. 

 
Innspill:  

• KFU må oppdatere Facebook-sidene/informasjonsflyten. 

• Annonsere om arrangement i forkant er viktig. 

• Er det slik at KFU arrangerer temakvelder fast? Kan man komme 
med innspill til tema? Kan en temakveld om digitalbruk være 
aktuelt? Psykisk helse? Ungdom og seksualitet?  
 

Leder 

32/22-23 Oppfølgingsaker 
Spørsmål fra forrige FAU om praksis for anmerkninger  

o Anmerkninger er en informasjon til foresatte. Kommer til å bli 

tatt opp til diskusjon om bruken av anmerkninger.   

Utegruppe til ungdomstrinn og sofaer til bibliotek 

 

Innspill: 

• Positiv tilbakemelding fra FAU på at bruken av anmerkninger blir 

tatt opp til diskusjon. 

 

Leder 

33/22-23 Forslag til årshjul (ved Guri) 

• Gjennomgang av forslag til årshjul for FAU og ansvarsområder for 

klassekontakter.  

Guri/Styret 



Innspill:  

Flere tema som skal inn på årshjulet og diskusjon rundt det: 

o Trafikksikkerhet ved skolen og for elevene på skolen – Trygg 

Trafikk kan inn for eksempel. Skal inn på høsten og våren. 

o 17.mai – foreldre/klassekontakter tar ansvar for å gå med 

elevene i toget. 

o Trafikksikkerhetsplanen for skolen bør sendes ut til foreldre. 

o Klassekassa og gratisprinsippet bør opp til diskusjon igjen. 

 

34/22-23 Noe å melde fra trinna? Runde rundt bordet - hvis tid 
- Ikke tid til. 

Leder 

35/22-23 Eventuelt 

• Innspill fra 6. klasse: Savner informasjonsflyt hvem en skal forholde 
seg til.  

• Innspill fra 9. trinn: Kan klassen deles? Det kan deles i de timene 
det er to lærere, men kan bli for små grupper om en skiller en 
klasse permanent. Deling midlertidig står lærerne fritt til der de er 
to inne. Trangt og mange elever på 9. trinn, vanskeligere med 
muntlig aktivitet, mindre støy, bedre hjelp og lettere å lære i 
mindre gruppe er innspill fra elevene selv. Rektor ønsker at 
ressursene utnyttes effektivt og pedagogisk. 

• Hvor er det enklest å følge opp beskjeder? Teams? Tenk på til 
neste gang 

• Gratis skole-prinsippet: Lande organiseringa rundt grøt, juletrefest, 
påskelunsj og oppmerksomhet til kontaktlærer, der det kreves 
innsats fra foreldrene og bruk av klassekasse. Bør samsnakke med 
Holla/Ulefoss -FUG. Tar opp ved neste FAU-møte. 

• Kan FAU legges på en annen dag i forhold til ski-karusell neste år? 

Leder 

 

 

 

MØTEPLAN – LUNDE 10-ÅRIGE SKOLE 2 

  AUG  SEPT  OKT  NOV  DES  JAN   FEBR  MARS  APRIL  MAI  JUNI  

FAU    7  5  2  7    1  1  12  3 VALG  7  

ÅRSMØTE  

SU    7  5  2  7    1  1  12  3 VALG  
  

7  

SMU      5    7        12    
  

7  


