
Hernes skole, en del av Elverumskolen; en skole for alle – med blikk for den enkelte!  

 Vi 

blomstrer 

sammen!  
 

 

Referat fra driftsstyremøte torsdag 06.06.19, kl. 08:15 – 10:00, personalrom 

Hernes skole 

Saksnr. Saksbehandling Konklusjon 

Sak 7/2019 

Godkjenning av 

innkalling og 

sakliste 

 

Møtedeltakere:  

Stine Mari Schulstad (leder), Merete Andersen (FAU) 
Terje Uthus (politikerrepresentant) 
Pia Møystad, Halvor Gøbel (elevrådet) 
Marit Engh, Gro A. E. Johansen (ped.)  
Cathrine Bækken (andre ansatte) 
Veronica Øien (rektor, sekretær) – kommer kl. 0900 
Stine Mari - ber om å fratre etter orientering fra 
elevrådet 

Innkalling godkjent. 

Referat fra forrige 
møte gjenopprettes av 
Veronica og Sine Mari i 
uke 23. 
 
 
Godkjennes. 

Sak 8/2019 

Elevrådet 

 

Orientering fra elevrådet 
Bra med popcorn på 17. mai, som et 
miljøtiltak/alternativ til plastartikler 
Elevrådet jobber med å skrive søknad til FAU om 
penger til å trykke T-skjorter med «Hernes-eleven»s 
kjennetegn. Elevrådet ønsker tegnekonkurranse om 
logo. 
Når blir «vennebenken» plassert ute på 
skoleområdet?  

Tatt til orientering 

Vennebenk plasseres 

høst 2019.  

Sak 9/2019  

FAU 

Orientering fra FAU  
Inntekter fra loddsalg 17. mai = 13.000,- 
FAU jobber med å arrangere temakveld for foresatte 
sept./okt. 2019. 
FAU ønsker at alle (ansatte, foreldre og barn) sier 
«Hei» til hverandre når man møtes på skolen.  
FAU ønsker en plan forpliktende plan med initiativ fra 
skolen vedr. aktivitetsgrupper for barn/foreldre, slik 
at dette. 
FAU ønsker ikke at klassekontakter pålegges å ringe 
rundt til foresatte i gitt krisesituasjon. 

Tatt til orientering 

Sak 10/2019 

Skolen 

 

Drift 2018/2019: Det har vært et relativt stort fravær 
på Hernes skole dette året. Fokus har vært å få til 
gode løsninger for barna. Lærernormen sørger for 
tilstrekkelig pedagogressurs, men barneveiledere har 
et viktig arbeid mot elever med enkeltvedtak for å 
bidra til gode læringsmiljøsituasjoner og et trygt og 
godt skolemiljø for alle. For å levere dette slik vi skal 
jf. enkeltvedtak og drift SFO, vil det ikke være rom for 
tilrettelgginger for enkeltarbeidstakere. Det kommer 
innspill fra FAU og ansatterepresentanter at på tross 

Viktige innspill fra 

driftsstyret, da har 

prioritering av tid vært 

riktig, selv om det fra 

ledelsesnivået føles 

som at det står en  

Utviklingsarbeid 

2019/2020 vil handle 
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av dette, så er inntrykket at det har vært jobbet godt 
rundt nærvær i drift, både fra ledelse og ansatte. FAU 
kommenterer at de har ikke fått negative innspill.  
Utviklingsarbeid: Vi driver databasert. Våre data sier 
at vi er gode på kunnskapslæring 5. trinn (nasj. prøv). 
Elevene trives greit, og guttene på småtrinnet trives 
markant bedre i 2018 enn 2016 («Kultur for læring-
resultater»). Det vi ikke lykkes like godt med, er 
kunnskaps- og ferdighetslæring 8. trinn. Det er også 
relativt høy andel av elever som føler seg «sosialt 
ekskludert» («Kultur for læring»/Elevundersøkelsen), 
konsekvensen av dette er at utviklingsarbeidet på 
skolen har hatt inkludering, både faglig og sosialt, som 
målsetting. Elevrådsrepresentant kommenterer at det 
har vært opplevd styrking av lekaktivteter i hele 
elevgruppen, det oppleves slik at hele klassen leker 
sammen mer/oftere. 

om: 

Økt læringstrykk på 

mellomtrinnet 

Inkludering 

del oppgaver uløst som 

konsekvens av fravær. 

Sak 11/2019  

SFO 

 

Orientering om drift, bemanning og innhold i SFO-uka:  
Arbeidsgruppa for LØFT i SFO fortsetter å jobbe med 
hvordan vi kan gi barna et bedre tilbud samlet sett i 
Elverumskolen. Tanken er at det skal være et godt 
tilbud om fritidsaktiviteter gjennom SFO-tilbudet. Eks: 
spikking, forskerfabrikk, idrettsaktiviteter med frivilige 
f. eks. gjennom samarbeid med Høgskolen. Innspill fra 
elevene: De har hørt at elevene i høyere klassetrinn 
syns det er morsomt å arrangere aktiviteter/lek/lesing 
med SFO-barna er morsomt.  

Tatt til orientering 

Sak 12/2019 

Eventuelt 

 

Innpill fra Marit om at vi trenger nytt glass 

for å beskytt Hernes skole fanen mot sol 

(henger i sentralrommet). 

 

 

Antall vedlegg til referatet: 0 

 


