Dugnad 29.04.2014

Da er årets dugnad gjennomført. Ca. 25-30 foreldre og 20 elever møtte. Vi sier oss fornøyd med det,
selv om vi gjerne skulle ha ønsket å se flere elever med foreldre stille opp.
En trivelig kveld, med mye jobbing samt servering av kaffe, saft og kaker. (Noe saft og kopper ble
igjen, disse er satt på skolekjøkkenet til skolens disposisjon).

Her er hva vi brukte timene mellom 18 og 21 den 29.04 til:









Flere tørre busker ble klippet ned, kanskje flere enn skolen hadde forventet? Muligens ikke
så pent i år, men tror dette blir mye penere til neste år.
Raking av lauv – mye gammelt lauv, ettersom flere busker ble klippet ned. Fylte faktisk 2
store hengerlass med avfall fra lauv og busker.
I tillegg har vi saget ned små trær mellom skolen og hallen, hvor vi brukte flis kutter slik at
ikke hogst ligger igjen.
Amfiet og området ved benker ble kostet.
Beplantning i bed og ved amfi. Noe beplantning gjenstår med tanke på fremdeles kalde
netter, men Stina L Hoff tar turen før 17. mai for å ferdigstille.
Planker på alle benkene ved svømmehall ble skiftet. Det mangler noen bolter i den ene
benken, men disse kommer snart på plass.
Opprensking ved kantsteiner.
Feid volleyball bane og inngangsparti, samt område nedenfor amfi.

Så har vi i dag kontaktet Ole Ødegård på enhet Eiendom. Kommunen feier skolegårdene, men Hegra
U har nok blitt avglemt. Det er feid både på Hegra barneskole og Hegrahallen og han trodde det var
feid på Hegra U også. Han skulle sjekke opp det og sørge for at det blir feid.

Håper dette er med på å skape et triveligere uteområde på Hegra U.
En STOR TAKK til alle elever og foreldre som bidro i flere timer i går kveld, og en spesiell takk til Stig
Korstad samt de som bidro med traktor, henger og flis kutter. Uten alle dere hadde ikke dette vært
mulig! 

Mvh/Kind regards
Mariann Grønseth
FAU leder Hegra Ungdomsskole 13/14
Telefon: 91 91 21 11
Mail: marianng@stena.com

