
Til stede:  
Roar Johannessen – rektor  
Susanne – med for elevrådet  
Torhild Maelqvist  
Hilde Tungland 
Janne Jonassen  
Dagfinn Steinens 
Hege Solvang 
Arne Petter Mossige 
Wenche Hetland  
Terje Skasheim  
Sigita Hodne 
 
Juleball 
Halvparten av elevene har svart. 114 elever har svart ja og 4 elever har svart nei. Mulig en kan bli 210 
elever på juleballet. 2 lærere har meldt seg på. Elevene melder seg på i klassene. Elevrådet er ute og 
gir informasjon. Er laget egen informasjonsplakat om skoleballet. Juleball er nytt for 2 av trinnene. Så 
annen informasjonsbehov nå enn før.På skolen er det mye positivt snakk om juleballet.   
Betaling: vipps og så overfører en pengene til FAU. Betalingsfrist 1.12.  
Mat: pizza. Må være hensyn i mat: Gluten, nøtter og kjøtt.  
Noen elever får ansvar for lyd og lys. Dette har fungert godt tidligere. De som har dette som jobb 
trenger ikke å betale for å komme på juleballet.  
Elevrådet skal rekruttere til underholdning.  
FAU ordner premier.  
Elevårdsstyret baker. Bruker laktosefritt smør. Kjøper også inn med tanke på gluten. FAU ordner is.  
Salg av brus. Så en bestiller det inn. Går mye vann. Pris brus i salg 30 kr.  
Hvordan betaler elevene for brus? Vipps og kontant.  Susanne har vekslepenger på lur. Disse kan FAU 
låne.  
Telefonliste leveres ut med tanke på de elevene som er på juleballet.  
Elevrådet og vara pynter og rigger på dagtid. Elevrådet og vara er med. Susanne ordner duker, 
servitter og lys.  
Juletreet står i hjørnet.  
Nedriggingen etter mat. Noen få border står igjen.  
Fotovegg ute i gangen.  
Egen pyntegruppe ordner det.  
Susanne er der fra kl seks. Dugnadsgjengen er der i halv seks, seks tiden. FAU møter opp og fordeler 
vakter når en er der. Foreldrene stiller også på dugnad.  
Nøkkel henter på bensinstasjonen.  
Varsle politiet om stort arrangemang: Sigita ordner. Kan også ta kontakt med politikontakten i Klepp.  
Rusfritt: Susanne informerer i klassene.  
Vakter ute.  
3 vakter i døra: en for hvert trinn. Liste over elevene etter fornavn på hvert trinn slik at en kan krysse 
ut de som kommer.  
Dørene åpner kl syv. Oppfordre elevene til å komme til tiden og ikke lenge før.  
Ikke energidrikk inne.  
Stempel – Torhild ordner dette.  
To vakter med døra: alle vesker skal kontrolleres. En mann og ei dame.  
En som har ansvar for allergi mat.  
En voksen har ansvar for et bord hver.  
De voksne må gå rundt i salen.  
Kjøpe ledd te-lys.  



FAU er arrangør med hjelp av elevrådet. Om noe skjer er det FAU som skal ordne opp. Susanne er 
tilstede, men til støtte for elevene. Oppstår det noe er det FAU som skal ringe hjem. Det skal være 
liste over telefonnummer til foreldrene til de elevene som er tilstede.  
9 av 31 som er satt opp på dugnad har bekreftet at de kommer. Susanne sender melding til 
foreldrene og minner på at alle foreldrene må svare. En må sende en stedfortreder dersom en ikke 
kan komme selv.  
Susanne kjøper inn det som skal kjøpes inn og gir kvitteringer videre til FAU.  
Passe på at Janne får tilgang til konto.  
Noen må ordne gavekort på 500kr: Janne  
Kjøpe inn twist til andre innslag. 
Dugnaden:   
Vakt inngang: Terje Skadshem og _____: sjekke bagger og vekster. Kan kroppsvisitere.  
Registrere inn elever: Janne, Hege og Hilde  
Refleksvest til de som skal stå ute.  
Ulike vakter.  
 
Ved alkohol – foreldrene blir kontaktet.  
 
Torhild kjøper inn kaffi.   
Betale Vipps, kontant eller kontonr.  
 
Møteplan for FAU for 2022:  
Onsdager 09.02, 06.04 og 18.05 og 08.06. SU blir to av disse datoene.  
 
Diverse informasjon fra rektor:  
Mye sykdom blant lærere, lærerens unger og elever.  
Vanskelig å få hverdagen til å gå opp med tanke på fraværet. Det er utfordrende og slik er det for 
flere.   
Mye kursing som en ikke kan gå på grunnet sykdom.  
Lager løsninger for å slippe å sende hjem elever.  
To utlysninger i jakt på lærer. Vanskelig å få lærere. Enda en ny utlysing til uka og da kommer det 
tilbud om fast stilling. Har 4 som skal ut i permisjoner. Må gjøre om timeplaner for å få kabalen til å 
gå opp.  
Har fått vikar i fransk.  
Helge Moen har pensjonert seg.  
To lærere er IKT ansvarlige og skal erstatte Helge.  
Bore U er trukket ut i matematikk i Pisa undersøkelse. 40 elever på 10.trinn skal være med på dette. 
Må bruke PC når de skal gjøre disse oppgavene. Skal bruke 5 timer på dette.  
Mest utfordringer i 7.trinn.  
Bore idrettshall: er utleie. Ansatte ønsker å gjøre klart til neste dag og trene selv. Brikke virker fra 
07.30-15.00. Etter dette virker ikke brikke. Hvert team har fått ei brikke som virker etter kl 15.00. 
Ansatte får ikke bruke hallen etter kl 15.00.  
Mur ved Bore barneskole er ikke bygget på en tilfredsstillende måte.  
Ny skolesjef i januar. Jan Harald Forsmo starter i Egersund.  
 
Veien videre  
Snakke med pizzabakeren – Torhild  
Sigita ordner med å ringe politiet for å varsle om stort arrangement 
Liste over elevene etter fornavn og ikke etternavn. Dette for å registrere hvem som har kommet.  
Torhild bestiller pizza  
FAU møter halv seks / seks.  
Susanne sender purring til foreldre angående dugnad.  



Lage egen messengergruppe for informasjonsdeling: Hilde tar ansvar.  
 
 
Neste møte: 09.02.21  
 
 
Referent: Wenche Hetland  
 
 
 


