
 

 

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! 

REFERAT DRIFTSSTYREMØTE OG MØTE I SKOLEMILJØUTVALGET VED 

SØBAKKEN SKOLE 

Tirsdag 05.10.2021 kl. 08.30 – 10.00.   

 

 Ingen møtt fra FAU 

 Vilde Marie Lind-Antonsen Oda Ingeborg Indset 

 Bodil Nordhagen, politisk representant 

 Ann Mari Lænserud  

 Inger Lise Rasch, andre ansatte 

 Frode Skrutvold, sekretær 

 

Saker: 

1.  Velkommen   

2. Referat fra forrige møte 

- Godkjent 

3. Datoer for møter i driftsstyre i 21/22: 

Tirsdag 30/11, tirsdag 8/3 og tirsdag 3/5. 

4. Oppstart skoleåret 2021/2022 

- 334 elever. Tre klasser på 1. og 2.trinn. To klasser på 3.-7.trinn. 

- Fin start på. Ingen nye ansatte i år. Rektor synes det er en meget kompetent 

ansattgruppe. 

- 1.trinn har hatt en fin start.  

- Bra oppstart på SFO, som har vært mye påvirket av gult nivå.  

5. Covid 19 

- Glade for at det pr nå ikke er gult nivå. Skoleledelsen er fornøyd med både ansatte, 

elever og ikke minst foresatte. Vi opplever at foresatte har vært, og er, flinke til å følge 

smittevernreglene. 

- Uvant for elevene at alle har friminutt samtidig, men det har gått bra. 

- Nå er det testing og ikke karantene som gjelder for nærkontakter. Skolen har 

hurtigtester til de som trenger det. 

- Er klare til å håndtere endringer. 

6. Økonomi 
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- Stramt, men ok. Det betyr at vi følger lærenormen, men vi har heller ikke noe ekstra. 

- Vi får mindre i refusjoner enn budsjettert. Det gjør at det sannsynligvis blir et minus 

på regnskapet i 2021 

7. IKT, 1:1 dekning på læringsbrett og PC. 

- Fin oppstart. Gode opplærings og veiledningsdager fra Atea. Vi skal også ha 

oppfølgingsdager fra Atea. Disse dagene skreddersys til vårt behov. De ansatte er 

positive og er flinke til å ta i bruk de digitale ressursene. 

- Vi er oppmerksomme på variasjonen mellom digital og analog undervisning. Vi gir 

ikke bare digitale lekser.  

8. Saker fra FAU. 

- Ingen 

9. Saker fra elevrådet. 

- Vi skal se på valgordningen til valg av elevråd. Ann Mari sjekker med andre skoler 

hvordan de gjør det. Vi endrer eventuelt ikke før neste år. Ann Mari har sjekket 

reglene for valg med UDIR sine retningslinjer. Det gir rom for litt ulike løsninger. 

10. Evt. 

- Ingen 

11. Skolemiljøutvalg 

- Ingen saker 

 

 

 

 

Frode Skrutvold, rektor 


