
Referat fra samarbeidsutvalget (SU) 

v/Lunde 10-årige skole 
Dato: 

Sted: 

Kl.: 

 

02.11.2022 

Lunde 10-årige skole, fellesbygget  

19.30-21.00 

 

De som er gule var til stede.  
 

 

 

 Samarbeidsutvalget:     

Hanne Kjersti Hogga 

 

Rep. For FAU   Vara:   

Silje Haugane Rep. For FAU  Vara:  

 

 

Inger Haugane 

 

Rep. For lærerne  Vara: Merete Schie Bjerva  

Mette Hegna Borgen  

 

Rep. For lærerne  Vara: Jan Idar Øygarden    

Sigrunn Slåttedalen 

 

Rep. For andre ansatte  Vara Lene Marie Midtbøen  

John Gramstad 

 

Rep. Nome kommune  Vara:   

Milda Skurdauskaite Rep. for elevrådet  

b-trinn 

 Vara:  Salma Abdelkarim 

Alfarra 

 

Tomas Strand-Olsen  

 

Rep. For elevråd   Vara: Ane Nordheim   

Anne Lindgren  

 

Rep. Nome kommune 

- skole 

  Vara 

2.11 

Maria Tello  

 Skolemiljøutvalg:     

Heidi Kristina Aase 

 

Rep. for foreldrene  Vara Kristin Lange  

Leah Thorstensen  Rep. For elevene 

 

 Vara:   

 

 

 

  

Saksliste  Ansvarlig 
11/22-23 Godkjenning av referat fra 05.10.22 

• Kommentar til referat – ingen, referatet godkjennes.  

 

Til info:  

• Passe på å ikke innkalle til SMU deltagere til SU møte.  

• Jan Idar Øygarden og Mette Hegna Borgen har byttet 

roller i SU/SMU dette skoleåret.  

Leder 



12/22-23 Uteområde – innspill til hva vi bør prioritere når 

kommunen har satt av 1 million kr.  

 

• Kommentarer til uteområdet: det er pr i dag to 

sandkasser, dette var etterspurt sist. Er sanden i 

sandkassene god nok?  

• Er det sett på i ønskeliste fra barnetrinn og 

mellomtrinn når det er utarbeidet planer? 

• Fokus på det å bruke lokalebedrifter er viktig innspill 

fra FAU.  

• Tankepunkt: Dersom malingen på asfalten tar mye av 

potten så kan det være mulig å se på alternativer som 

lekeapparater i stedet.  

 

Leder 

13/22-23 Budsjett for Lunde 10-årige skole 2023. 

 

• Økonomi – ok økonomi i skolene i Nome, men ikke 

rom for videre tilsetninger. Ok i forhold til 

sammenlignbare kommuner.  

 

Leder 

14/22-23 Ordensreglene fastsettes  

Dette er sak fra oktobermøte der saken ble utsatt på grunn 

av innspill som kom fram. Ordensreglene sendes som 

vedlegg til innkalling. 

 

• Ordensregler – FAU; konklusjon fra møtet: fortsette 

med den uskrevne reglen som før, elevene bør være 

kontaktbare. Greit at det ikke ble presisert i 

regelverket, det blir for mye regelrytteri rundt det. 

Man må heller gå i dialog der det skulle være et 

problem om man ikke får kontakt med eleven.  

• Regel og praksis om mobiltelefon må være i tråd med 

hverandre, enig i at den endringen som er foreslått tas 

med i ordensreglementet.  

 

Leder 

15/22-23 Orientering fra elevråd 

 

Ingen fra ungdomstrinnet til stede.  

Det hadde ikke vært gjennomført elevråd på barnetrinnet 

siden sist.  

 

Elevråd 

16/22-23 • Orientering fra FAU 

• Juletrefest 13.desember fra 18-20.  FAU organiserer, 

skolen har noe også.  

Hanne Kjersti 

Hogga - leder FAU 



• Skal  8 til 10 trinn inkluderes i juletrefest for skolen? 

Arbeidslivsfag? Tas med inn i ledergruppa.  

• PC-bruk; blitt enig om at det skal meldes videre inn i 

KFU om hvordan PCen brukes i skolen. Det er veldig 

uoversiktlig, noen hører at det er ingen bøker, noen 

har mye kopiark etc. Ønsker å få vite hva som er det 

faglige vurderingen ved bruk av PC? Elever fra 7.trinn 

opplever trøbbel med Skolestudio.  

• Ukeplan på ungdomstrinnet  er kun digitale og ønsker 

derfor at dette endres så foresatte kan følge mer med. 

Inspektør ønsker heller en dialog der det er behov, og 

om det er vanskelig så ta kontakt direkte med 

inspektør. Lærer fra ungdomstrinnet forteller om det 

som er tilgjengelig i OneNote og Teams.  

• Nome kommune i samarbeid med Midt-Telemark 

kommune vil komme med en felles pedagogisk IKT 

plan for skolene i Nome, med bakgrunn i UDIR sine 

kompetansemål.  

• KFU – leder fra Holla FAU blir leder i KFU, Elisabeth 

Sørdal. Holla er spesielt opptatt av uteområdet på 

skolen. Bruk av penger pr elev ble sagt noe om. 

Trafikksikkerhetsplanen blir vedtatt i desember, det 

har kommet inn 170 innspill fra foresatte i 

kommunen. Mange tilbakemelding på trafikksikkerhet 

går på dette med kaos på parkeringa ved Lundehallen. 

Få i gang «gå til skolen» aksjon, eller gå grupper for å 

få ned trykket på kjøring til skolen. Parkeringsplassen 

er ikke dimensjonert for den type trafikk som er pr i 

dag.  

• 10.trinn juleball gjennomføres i år.  

• 10.trinns klassefesten ved semesterslutt i juni er løftet 

opp på 10.trinn sitt foreldremøte og det er et ønske 

fra foresatte at den gjøres alkoholfri. Det er ulovlig 

med alkohol i denne aldersgruppen. Det ble også sagt 

at noen ikke vil nekte sitt barn å ha den festen etter 

10.trinn. Spørsmålet er hvordan man skal kontrollere 

dette? Kan være lurt å tipse politiet når det er slike 

fester så de kan sveipe innom.  

• Politiet bør være mer tilstede på ungdomstrinnet og 

også foreldremøter – ta det opp tverrfagligmøte.  

• Kanskje Borgestad og Korus også bør være en 

foredragsholder inn mot ungdommene? Sjekkes opp.  

17/22-23 Orientering fra politisk representant 

 

John Gramstad 



• Det jobbes med budsjett, så derfor ble det ikke noe 

møte i forkant av dette møtet.  

18/22-23 Orientering fra rektor 

• Informasjonshefte sendes nå ut i Sway både fra skole 

og SFO.  

• Anne Fløgstad har takket ja muntlig til rektorstillingen 

ved skolen.  

• Elevundersøkelsen gjennomføres fra 8.nov – 20. des. 

Nasjonale prøver er gjennomført og brukes internt 

som veiledning til videre undervisning og 

tilrettelegging. 

Rektor 

19/22-23 Eventuelt 

 

Leder  

 

 

Lunde, 8.november 2022 

 

Maria Tello 

referent 
 

Møteplan 
  Lunde 10- årige skole 2022/23   

 

                       

  AUG SEPT OKT NOV DES JAN FEBR MARS APRIL MAI JUNI 

ELEVRÅD B-trinn                      

ELEVRÅD U-trinn                      

FAU  7 5 2 7  1 1 12 
3 

valg 

7 

årsm 

SU  7 5 2 7  1 1 12 
3 

valg 

7 

SMU   5  7    12  7 

 


