
 

 

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

REFERAT DRIFTSSTYREMØTE OG MØTE I SKOLEMILJØUTVALGET VED 

SØBAKKEN SKOLE 

Tirsdag 22.03.2022 kl. 08.30 – 10.00.   

 

• Kine Fosshaug fra FAU 

• Vilde Marie Lind-Antonsen 

• Bodil Nordhagen, politisk representant 

• Inger-Lise Rasch, andre ansatte 

• Kine Evensen 

• Frode Skrutvold, sekretær 

 

Saker: 

1. Velkommen   

2. Referat fra forrige møte 

- Referatet er godkjent 

3. SFO, åpningstider fra 1/8-2022 

Nye åpningstider blir fra 1/8-2022 klokken 0645-1645. Dette er basert på 

undersøkelser FAU gjorde før Covid. Skolen har gjort det siste året og erfaringstall fra 

SFO. Et stort flertall ønsker nye tider. Det er svært få barn på SFO etter klokken 1630. 

 

4. Neste år 

- Kun 30 skolestartere. Det er lenge siden det har vært så få skolestartere. Det 

slutter 46 7.klassinger. Neste år vil vi være ca 320 elever.  

- Svært lik ansattgruppe neste år. Flere lærere skal ta videreutdanning. 

- Skolestart 2026/2027 sier prognosen at det er 277 elever på Søbakken skole. 

 

5. Saker fra FAU 

-Er klare for å arrangere 17.mai. Det er  

FAU vil bruke VISMA til å minne foresatte til å komme på 17.mai på Søbakken skole. 

Det er en lett «dugnad» for alle. Møt opp, spis is, drikk brus, vær med på aktiviteter og 

på den måten støtte FAU økonomisk. FAU bruker pengene de tjener på skolen. 

Det blir noen utskiftninger i FAU. 

Det blir kanskje en høstfest, eller en enda større høstaktivitetsdag. 

 

 

6. Saker fra elevrådet 

- Ikke møter siden sist. Først koronarestriksjoner, så har Ann Mari vært syk. 

7. Eventuelt 

8. Skolemiljøutvalg 

- Skolen jobber hele tiden med verdier. Elevene trives bra. Kanskje noen flere 

elevkonflikter i friminuttene enn da trinnene hadde egen uteområder på grunn av 

koronarestriksjoner.  



 

 

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

- Viktig at foresatte tar kontakt med skolen hvis barnet ikke har det bra på skolen.  

 

 

 

 

 

 

Frode Skrutvold, rektor 


