Hedalen Skoles Venner
3528 Hedalen

Årsmelding for 2017
Styret har bestått av:
 Arne Ruste (Rektor), fram til 1. desember 2017
 Frode Ildjarnstad (på valg)
 Ingunn Kana-Kjensrud (på valg)
 Lena Aspmo Fossholt (Barnehagen)
 Magne Ruud (på valg)
 Kjersti Grytnes Jordet/(Reidun Storruste) (FAU)
 Tor Ingar Nordby (Næringslivsrepresentant)
Årsmøtet 2017 ble holdt 5. mai 2017.
Aktiviteter i 2017:
Hovedaktivitetene i 2017 var skolejubileet og komitearbeidet for etablering av en aktivitetspark mellom skolen og
idrettsanlegget.
 HSV var økonomisk ansvarlig for jubileumsarrangementene. Arbeidet i tilknytning til jubileet var både
arbeidsomt og mangfoldig. Relativt mange tiltak ble gjennomført på jubileumsdagen, som var den 20.
oktober. Det foreligger fyldige referater fra disse aktivitetene på hedalen.no.
Etter mange utsagn å dømme, så må vi kunne konstatere at jubileumsfeiringa ble vellykket.
Ved hjelp av foreldregruppa i regi av FAU bidro HSV til at elever og lærere fikk servert lunsj på
jubileumsdagen. Det er fortsatt restopplag av jubileumsheftet, som nå selges i regi av Bautahaugens Venner.


Arbeidet for å få til en aktivitetspark går framover, selv om framdrifta kunne vært bedre. Per nå har vi fått på
plass kommunens bevilgning til leikeapparater, samt nødvendig egenfinansiering i form av egne midler og
ved gitte tilsagn om midler fra lokale lag og foreninger. HSV har på samme måte som Hedalen IL bevilget
kr 50 000 som egenkapital i prosjektet. Bevilgningen ble gitt med tilslutning fra forrige årsmøte. Imidlertid er
vi avhengige av tippemidler for å få realisert dagens planer, og uteblir disse, blir gjennomføringsevnen
betydelig redusert. Først etter sommerferien vet vi om vi får tildelt midler. Prosjektgruppa har med seg
utsaget fra forrige årsmøte i HSV, som ba om best mulig kvalitet i prosjektet og en gjennomtenkt
vedlikeholdsplan.

Det må påregnes en del dugnad for å fjerne trær i skoglunden for å få plass til påtenkte aktiviteter. Prosjektgruppa
har ikke villet gjøre dette før vi vet hvorvidt planene kan realiseres.


HSV har bevilget midler til «sitteballer» for mellomtrinnet. Styrelederen deltok på en skolelunsj i mars
måned, og kunne se ballene i bruk. Elever og lærere har positive erfaringer med bruken av ballene, som etter
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hva vi forstår har redusert støyen i klasserommet. Bruken av ballene innebærer også styrking av brukernes
muskulatur og beinstruktur, ettersom det kreves en viss balanseteknikk.
Ellers har deler av skolen blitt malt utvendig ved frivillig innsats i regi av HSV. Arne Heimestøl var primus
motor også denne gangen.
For øvrig har det blitt gjennomført krattrydding i hogstfeltet vest/nordvest for skolen, både av hensyn til
utseendet, men også fordi området forhåpentligvis skal brukes i tilknytning til aktivitetsparken.

Regnskapet viser et underskudd på kr 57 389, som i vesentlig grad skyldes vårt bidrag på kr 50 000 inn i realiseringen
av aktivitetsparken, samt kr 7 195 til «sitteballprosjektet».
HSV har fri egenkapital på kr 149 519 ved årsskiftet. Regnskapet føres vederlagsfritt av Bjørn Rune Bakke.
Gjeldende vedtekter ble vedtatt av årsmøtet i 2017.
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