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

 Vi 

blomstrer 

sammen!  
 

 

Protokoll fra driftsstyremøte på Hernes skole 21.10.20. 

Sakliste:  

Sak 7/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Sak 8/2020 Konstituering av driftstyret for skoleåret 2020/2021 

Sak 9/20 Elevrådet 

Sak 10/2020 FAU 

Sak 11/2020 Skolen 

Sak 12/2020 SFO 

Sak 13/2020 Eventuelt 

Dokumenter vedlagt innkalling: Reglement driftstyrer, Elverum kommune 

SAK MØTEBEHANDLING VEDTAK/konklusjoner 

Sak 07/2020 

Godkjenning 

av innkalling 

og sakliste 

 

Innkalling og sakliste godkjennes, møtet har blitt 

utsatt ei uke: Fra 14.10 til 21.10 

Møtedeltakere:  

Kari Wolla og  Eva-Gunn Johansson (vara for 

FAU-leder  (FAU) 

Maria Andersen og Sheian Ortega (elevråd)  

Dag Marius Storsveen (politikerrepr.) 

Bjørn-Tore Lunde (ped.) 

Anne Cathrine Klingenberg (andre ansatte) 

Fraværende: 

Gro A. E. Johansen  

 Godkjent 
m/kommentarer 

 

Sak 08/2020 

Konstituering 

av driftstyret  

 

Gjennomgang av retningslinjer. 

Medlemssammensetning og valg av leder.  

Kari Wolla (Elin Myhre) og FAU-leder Nina 

Hårdnes  (Eva-Gunn Johansson) (1 år) valgt av 

FAU 

Repr. fra kommunestyret (personlig vara vil bli 

orientert senere) Dag Marius Storsveen (3 år 

igjen) 

Maria Andersen (Leon Bakken ) 7. trinn og Sheian 

Ortega (Jacob Storsveen) (1 år igjen) valgt av 

elevråd. 

Bjørn-Tore Lunde (Marit Engh) (1 år igjen) og Gro 

Johansen (1 år igjen) (Anne Hege Kjerneth) valgt 

av pedagogene 

 Driftsstyrets 

sammensetning ble 

vedtatt jf. 

møtebehandling. 

Personlige vararepr. 

i parentes. 
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Anne Cathrine Klingenberg (1 år igjen) (Cathrine 

Bækken) valgt av andre ansatte  

Kari er leder av driftstyret 

Møteplan: 09.12.20, 03.02.21, 19.05.21. 

(onsdager 08.15 – 10.00). 

Sak 09/2020

  

Elevrådet 

 

Orientering fra elevrådet:  

Elevene skal ha tegnekonkurranse til i 4. – 7. 

trinn til motiv – skolegenser «Herneseleven». 

Skolegenser vil da sannsynligvis bli lanser for 

bestilling ila skoleåret. 

Elevrådet får innspill om at barn i Hernes 

skolekrets savner Hernesklubben. Elevene i 

elevrådet tar med seg saken til elevrådet og 

skriver til brev til kommunestyret at de savner 

Hernesklubben. 

Leirskole for 7. trinn: Tirsdag 18. mai 2021 (til 

lørdag) om smittevernreglene tillater det, utsatt 

fra i fjor.  

 Orientering tas til 

etterretning. 

 

 

 

 

 

Sak 10/2020 

FAU 

 

Orientering fra FAU: FAU møtes fast hver 2. 

mandag i måneden, tar gjerne mot innspill.  

Nina Hårdnes er leder i FAU, Eva-Gunn 

Johansson er nestleder.  

En roligere høst, da det ikke har vært arrangert 

bøssebærere i FAUs regi ifm TV-aksjonen.  

Jobbe med uteplassen, status: Har levert en 

søknad til Sparebankstiftelsen; til ny asfalt - 

håndball- og basketballbane. FAU søker også 

tippemidler til klatrejungel.  

Skolen samarbeider med FAU om dette, og 

begge har bidrag til egeninnsats i form av 

penger/dugnad. Det konkrete arbeide avhenger 

av positivt svar på søknadene.   

FAU – foreldre lurer på om det går an å levere  

plasser i annen andel enn hel og halv? Hva med 

«morgen/ettermiddagsplass»? Rektor spiller inn 

at hun er kjent med at det også er andre 

kommuner som opererer med «friplass» jf. egne 

vedtekter, og i en kommune med hjerterom kan 

dette være et alternativ som bør betraktes.  

Vinterball: Skulle være rett i etterkant av Corona-

Orientering tatt til 

etterretning.  

Rektor tar innspill vedr. SFO-

plasser videre inn til 

utdanningsadministrasjonen. 
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nedstenging i mars 2020. Hernes skole er 

arrangører i år, men FAU sier at det skal skje 

store endringer i smittevern før FAU tar opp 

igjen ballen. FAU varsler Sørskogbygda skole.  

Sak 11/2020 

Skolen 

 

Orientering om skoleåret 2020/2021: 

Momenter fra virksomhetsplan:  

Skolens mål og visjoner: Skolens visjon/formål: 

Hernes skole skal bidra til at ALLE elever som går 

på Hernes skole, skal få de beste forutsetninger 

for å stå godt i eget liv. Virkemidlet vi har er 

pedagogikk. Pedagogikk er dypest sett 

påvirkning, og skolen skal påvirke kunnskaper, 

ferdigheter og holdninger på en positiv måte jf. 

opplæringsloven m/til en hver tids gjeldende 

forskrifter.  

MÅL:  

Kunnskap og ferdigheter = Nasjonale prøver 5 . 

trinn under 10 % i prøveklasse 1 

Holdninger/trivsel/sosial isolasjon = over 4,0 på 

elevundersøkelsen (skala 1-5)  

Mobbing = saker skal løses – foreldre-

/skolesamarbeid skal preges av: «Dette skal vi 

løse sammen»! Hernes skole ønsker ingen saker 

til fylkesmannen. 

Innspill fra pedagog: uheldig med mangel 

opptrappingsplan for IKT i skole. Uheldig med 

opplevde beskjeder om at «alle elevene skal på 

TEAMS», da utstyr og infrastruktur ikke har vært 

på plass. Under corona-nedstenging, viste det 

seg at flere hjem ikke hadde PC-hjemme til å 

benytte dette som et hjelpemiddel for 

skolearbeid hjemme i denne perioden. Savner en 

plan for oppgradering. Rektor orienterer om at 

plan er under utarbeidelse, og opptrapping til 

1:1-dekning PC på 5. – 10 trinn og 1:1-dekning 

Ipad 1. – 4. trinn. Arbeidet pågår på sektornivå, 

som igjen samarbeider med Atea.   

5. trinn har allerede en til en dekning på PC til 

elevene jf. at de og 8. trinn er piloter på 

utprøving av digitale læreverk. I engelsk og norsk 

 Tatt til orientering. 
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er læreverkene til utprøving ferdige, matteverket 

er ikke ferdig, noe som oppleves som en tidstyv. 

Sak 12/2020 

SFO 

 

Orientering om drift, bemanning og innhold i 

SFO-uka:  Vi er 38 barn. Mange 1. klassinger og 3. 

klassinger. Ikke like mange 2. og 4. klassinger.  

Aktviteter: September og oktober har vært ute 

minst en gang i uken, hver kohort. 

Novemberplanen begynner vi med i morgen. 

SFO-kafe på fredager i partallsuker. Vi arrangerer 

annenhver kohort, kun for SFO-barna 

m/foresatte.  

Utegruppe, voksne: Roger, Anne Cecilie, Nina og 

jeg (Anne Cathrine) som jobber med bålplass bak 

«v/haugen».  

Status allidrett i Herneshallen: Et ålreit alternativ 

til andre aktivteter. Det vil være tilbud fra 1. – 7. 

trinnselever på fredager, alt. tilbud til alle. 

Innspill fra FAU: Midler til støtte til evt. 

fotball/håndball: Civanis ønsker flere søkere. 

Søker ikke med navn, Morten Fredrikson og 

Bente Løvberg bidrar, og anonymiserer søknader 

til Asbjørn Sckjøllberg i Civanis.   

 

Sak 13/2020 

Eventuelt 

Utvendig vedlikehold av Hernes skole må 
prioriteres. 
Styringsdialog fremover inkluderer leder for 
oppvekstkomiteen. 
 

 

 

Antall vedlegg til referatet: Ingen 

Referent 

 

Veronica Øien 

Rektor, Hernes skole – sekretær driftsstyret 

veronica.oien@elverum.kommune.no 

62 43 30 00 / 48 39 62 60 

2410 Hernes 
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