
REFERAT – FAU BORE UNGDOMSSKULE – 20.10.2021 
 
Møter 2021:  

- 24.11 og 01.12 
 
FAU leder: Torhild Beathe Mælquist   
Nestleder: Hilde Tungland 
Sekretær: Wenche Hetland 
Økonomiansvarlig: Janne Nordbø Jonassen  
Kommunalt FAU: Hege Solvang og Anne Cathrin er vara  
Mette Helen Eskeland har trukket seg fra FAU. Ny må inn. Det mangler en vara for 9.trinn.  
SU: Arne Petter Mossige og Ann Cathrine Braut Schanke. Dagfinn Steinnens er vara.  
 
8.trinn har ansvar for juleballet 
Alle som er i FAU er med på å organisere juleballet og er med på dugnad. De som er FAU 
representater på 7.trinn er med om de ønsker det.  
Program og oppsett / dugnad ordnes av Hege og Sigita. Tidligere brev sendes til Hege og Sigita.  
 
Informasjon fra rektor: 
Bemanningskabalen var i orden ved skolestart.  
Det er en del fravær så en har leid inn to faste vikarer.  
Mangler en fransklærer for fransklæreren skal ut i mammapermisjon. Blir ny utlysing på denne 
stillingen.  
Det har vært en positiv start og god stemning på skolen.  
Godt med en mer åpen hverdag med tanke på coronasituasjonen.  
Etter corona ser en at elevene har blitt bedre på det tekniske ved bruk av læringsbrett.  
Utfordring er at idrettshallen ikke er godkjent og muren nede ved busstoppen ikke er bygget etter 
forskriftene.  
Roar forteller om episoder med hærverk på sykler. Vanskelig å ha kontroll over syklene på toppen av 
skolebakken. Dersom noen blir tatt med tanke på hærverk vil de bli politianmeldt. Roar oppfordrer 
foreldrene om å prate med barna om konsekvensene ved å drive slik hærverk.  
Roar forteller om en episode hvor ei jente ble påkjørt i skolegården i skoletiden.  
Det er lov å parkere i skolegården på kveldstid og ettermiddagen. Noen få parkerer i skolegården på 
dagtid. De parkerer der før elevene kommer og kjører når elevene har gått for dagen.  
 
 
 
Wenche Hetland 
sekretær  


