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

 Vi 

blomstrer 

sammen!  
 

 

Protokoll fra driftsstyremøte på Hernes skole 27.01.21. 

Sakliste:  

Sak 1/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Sak 2/2021 FAU  

Sak 3/2021 Skolen  

Sak 4/2021 Elevrådet 

Sak 5/2021 SFO 

Sak 6/2021 Eventuelt 

Dokumenter vedlagt innkalling: Virksomhetsplan, Hernes skole 2020/2021 

SAK MØTEBEHANDLING VEDTAK/konklusjoner 

Sak 01/2021 

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  Nina Hårdnes Tremoen (FAU) 

Maria Andersen og Sheian Ortega (elevråd)  

Dag Marius Storsveen (politikerrepr.) 

Bjørn-Tore Lunde og Gro A. E. Johansen (ped.) 

Anne Cathrine Klingenberg (andre ansatte) 

 Godkjent  
 

Sak 02/2021 

FAU 

 

FAU fikk dessverre avslag på søknaden om midler 

til asfaltering av håndballbanen fra 

sparebankstiftelsen. Vi kommer til å søke igjen, 

opplyser FAU-leder Nina, med trykk på 

andre/flere fasiliteter ute enn søknaden som ble 

avslått inneholdt.  

17. mai: FAU er i dialog om hva som kan gjøres, 

smittevernsituasjonen tatt i betraktning. Det er 

stor motivasjon for å finne på noe hyggelig 

med/for elevene denne dagen.  

Jf. situasjonen vi er i ifm. smittevern, føles det 

trygt å sende barna på skolen. Rutinene virker 

innarbeidet for store og små. Litt uvant at i 

forhold til avlevering av barn/henting mtp. at 

foresatte ikke skal inn på skolens område. 

Foresatte til de minste går inn i enkelte 

 Informasjon tas 

til etterretning.  
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situasjoner, og dette er greit – skolen opplever at 

foresatte har respekt for de generelle 

smittevernreglene i sammenhengen.   

Rektor etterspør andre innspill som følge av 

tidligere opplevd ulik håndtering av 

hjemmeundv. situasjonen. Dette har det ikke 

vært samtalt om nå. Rektor spiller inn at det er 

utarbeidet ny beredskapsplan jf. den som var 

virksom på rødt nivå tidligere. Dette innebærer 

en løsning der 1. – 5. trinn er på skolen v/evt. 6. 

og 7. klasse vil deles i tre grupper på ca. 20 som 

benytter rullering mellom7.-klasserom, Mat og 

Helserommet, og gruppe m/ 

hjemmeundervisning. Uteskole kan bli aktuelt, 

dette vil ses i sammenheng med årstiden en evt. 

«rød stiuasjon» oppstår. 

Sak 03/2021 

Skolen 

 

Møtet gjennomgår virksomhetsplanen. Innspill:  

Bra tanke; det å ha fokus på noen målområder, og 

jobbe systematisk for å oppnå disse. 

Fint med målsetting om å heve flest mulig elever opp 

i klasse 2 og 3 på nasjonale prøver i 5. trinn. Kan det 

være mulig å se på målsettinger for å ha flere elever 

høyt i prøveklasse 3, uten at det går utover 

målsettingen om under 10% i prøveklasse 1? Det å 

utfordre/spisse arbeidet med de som kan stå i fare for 

«å kjede seg på skolen» i forhold til eget læringsnivå?  

Resultater: Hernes skole har i år meget gode 

resultater på fokusområdet (jf. virksomhetsplanen) 

«sosial isolasjon» og «trivsel». Dette er det jobbet 

systematisk med i tre skoleår. Skolen har gått fra 2,7 

poeng på «sosoial isolasjon» og «trivsel» (2017), til 

4,3 p. av 5 mulige. Rektor forklarer at lite poeng på 

denne komponenten, betyr at mange elever føler at 

de ikke har noen å være sammen med på skolen; i 

timene eller i friminuttene. Jo nærmere man har 5 

poeng (full pott), jo mer inkludert er alle barna på 

skolen. Sitat fra referat elevrådsmøte 25.1.21: «Dette 

må fortsette. Vi skal ikke gå ned noe mer enn 4,3! 

Dette er kjempebra. Dette betyr jo at noen har tatt 

Virksomhetsplan 

Hernes skole 

2020/2021 vedtatt. 

Planen for neste 

skoleår må tas tidligere 

i driftsstyret jf. 

møteplan; mai/juni. 

Drifstyret blir forelagt 

mulighet for mål om 

elever høyt i 

prøveklasse 3 i neste 

års virksomhetsplan i 

dette møtet. 
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tak; blitt kjent med nye og tatt med andre i leken. 

Kanskje det er fler som kommer hit og vil være her, 

bo her i Hernes og gå på vår skole?» 

På nasjonale prøver har trenden på Hernes skole vært 

meget gode gjennomsnittsresultater i 5. trinn (langt 

over landsgjennomsnittet), som har sunket mye til 8. 

trinn (da de samme elevene vært under 

landsgjennomsnittet). I år har Hernes skole meget 

gode resultater på 8. trinn (over 

landsgjennomsnittet), og OK resultater i 5. trinn (på 

landsgjennomsnittet). På 8. trinn har vi nådd målet 

om under 10% i prøveklasse 1, på 5. trinn har vi nådd 

dette målet i lesing, men har en veg å gå i regning og 

engelsk. Likevel ligger 5. trinn på Hernes skole godt an 

på antall elever i prøveklasse 1 sammenlignet med 

Elverum kommune og Innlandet, jf. formålet i 

virksomhetsplanen.  

Budsjett:  

Hernes skole disponerer ca 11,5 mill. kr. Disse 

midlene er i stor grad knyttet til lønnsutgifter. «Frie 

midler» tilsvarer i overkant av 400 000,-. Pga. digital 

satsing i Elverumskolen m/tilhørende innkjøp av 

skolemateriell/læremateriell/-bøker, ønsker rektor å 

se nærmere på disse frie midlene før et forslag til 

budsjett legges frem for driftsstyret.   

 

 

 

 

 

 

 

 

PowerPoint 

m/resultater sendes 

driftsstyrets 

medlemmer 

 

Vi behandler budsjett i 

neste møte 10.3.21. 

Sak 4/2021 

Elevrådet 

 

 

Elevrådet hadde siste møte 25.1.21. Da jobbet vi med 

tre saker: 

1. Gode resultater på «sosial isolasjon» 

2. Skolegenser – elevene i 4. – 7. klasse har tegnet 

motiv til skolegenser. Nå skal vi legge inn tegningen 

digitalt, og hver klasse skal stemme på to utkast som 

klassens forslag. Dette tas med til elevrådsmøtet i uke 

6.  

3. Evt: elevene vil gjøre noe hyggelig i vår. De skal få 

forslag fra klassens elever om hva som kan gjøres til 

neste elevrådsmøte.  

 Informasjon 

tatt til 

orientering.  

 

 

 

 

Sak 5/2021 

SFO 

 

Novemberplanen og desemberplanen gjennomført. 

Det var gult nivå i planleggingsarbeidet, og det er 

sannsynligvis en årsak til at vi har klart å gjennomføre 

det som er planlagt. Særlig nevnt: Juleverksted 

 Informasjon 

tatt til 

etterretning.  
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m/tilhørend julemarked: Opplevd som veldig 

hyggelig, både for store og små. FAU spiller inn at 

julemarkedet var et lyspunkt i ei førjulstid som ellers 

var preget av betraktelig mye mindre hyggelige 

sammenkomster enn vanlig.  

SFO driftes fortsatt i kohorter. Bruk av flere rom inne 

er et savn i smittevernsituasjonen vi er i, savner SFO-

basen m/tilhørende rom. Men, positivt med mye 

uteaktivitet, og vi har valgt å bruke uteområdet til 

skolen og nærliggende fasiliteter til uteaktivteter. 

Det er avholdt SFO-kafe, men akkurat nå er dette 

berørt av sykefravær i personalgruppen. Det vil 

jobbes videre med å få til «All-idrett» i hallen de 

dagene det er SFO-kafe (fredager i partallsuker). 

Dette er et tiltak for å fremme inkludering, og alle 

elevene 1. – 7. trinn er aktuelle for tilbudet. Innspill 

fra FAU: Hva med skyss til de elevene som er 

avhengig av dette? Rektor undersøker hvor mange 

som kunne tenke seg å delta på  dette. Denne 

informasjonen deles med FAU. Rektor undersøker 

muligheten for å få til skyss m/offentlig transport i 

etterkant av «All-idrett»-deltakelse. FAU undersøker 

mulighet for samkjøring på bakgrunn av opplysninger 

om antall deltakere avhengig av skyss pr. trinn.   

 

Sak 6/2021 

Eventuelt 

Spm. uteområdet: Hvem har ansvar for lekene ute om 
FAU bidrar til dette med dugnadsarbeid? Stedlig leder 
på enheten har dette ansvaret jf. gjeldende 
forskrifter. Tilsyn gjennomføres årlig. 

 

I tillegg til det refererte, ble det enighet om at rektor og Dag Marius tar befaring med driftstekniker så fort som 

mulig vedr. utvendig vedlikehold. 

Antall vedlegg til protokollen: PowerPoint fra møtet 

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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