REFERAT ETTER MØTE ETTER FORNYING AV HEDALEN SKOLE
DELTAKERE: Reidun Storruste (idrettslaget), Anne Britt Omsrud (sangkoret), Bodil Øyhus
Pihl (Hedalen ungdomslag) , Renate Skoglund Tuveng (korpset), Gunn Bjørgan, Renata
Roszak, Krysztof Roszak (renholdere), Kjell Berg (vaktmester), Arne Ruste (rektor), Arne
Heimstøl (Hedalen skoles venner), Svein Granli (plansjef), Odd Arne Olsen (oppsynsmann)
og Lene Grimsrud (Tjenesteleder Drift og veldikehold)
DATO: 16.01.2012
IKKE TILSTEDE: Alice Kulterud

Utgangspunktet for møtet var den viktige og imponerende jobben Hedalen skoles venner har
gjort. Og det som er gjort i stand, skal også tas vare på.
Nå er skolen i veldig mye bedre forfatning enn på lenge. Derfor må vi sammen jobbe for å
gjøre hverdagen enklere for hverandre og samarbeide og snakke sammen slik at vi sammen
tar vare på det vi nå har.
OPPFØLGING/
FRIST

SAK/TEMA
Ryddereglement: bør utarbeides for alle rom som leies ut.
Gymsalen: det bør henges opp informasjon om – bl.a. ikke innsko i
gymsal og garderobe, samt rydding og renhold ved behov jmfr.
Kommunens utleiereglement. (sendes med)
Instruks for kjøkkenet: bør bl.a. fortelle hva utleier kan bruke
Alle som leier, må skrive under leieavtaler
Klare regler og søknadsfrist i forbindelse med utleie
Brannansvarlig – dette må utpekes ved søknad om leie. En
brannansvarlig må ha hatt en gjennomgang med vaktmester.
Renhold: alle leietakere skal rydde etter seg, rengjøre ved behov, se
utleiereglement (sendes med)
Sceneteppet: Enighet om at skolen finner ut hvordan de ønsker å ha
det. Dette videreformidles til venneforeningen som videre tar tak i
det. Får dette konsekvenser for vaktmester, må det avklares med han i
forkant.
Renhold og renholdere: Viktig at lærere og elever rydder
klasserommet etter seg. Renholdens jobb er å holde det rent, men
ikke rydde. Videre er det viktig at det ikke benyttes sko som sverter,
verken i gymsal eller klasserom.
Viktig at dette videreformidles til aktuelle; rektor til lærerne, ledere
for ulike lag til sine medlemmer og drift og vedlikehold tar tak i sine
utfordringer i forbindelse med renhold og vaktmesteroppgaver.
Kommunikasjon er veldig viktig, også underveis!
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Arne Ruste
Arne Ruste i
samarbeid med Drift
og vedlikehold
HeimkunnskapslærerArne Ruste formidler
Arne Ruste
Arne Ruste
Alle som søker om
leie av skolen
Alle leietakere
Arne Ruste og Arne
Heimstøl

Lærere, elever og
foreldre

Alle møtedeltakere
Leietakere,
renholdere,
vaktmester, lærere og
elever.
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