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

 

Telefon Lillemoen skole:      62 43 58 60                                                             E-post: lillemoen.skole@elverum.kommune.no 
Telefon Melåsberget skole: 62 43 38 60                                                             E-post: melasberget.skole@elverum.kommune.no 

 
 

Referat driftstyremøte 

Møtedato: 12.3.19 
Kl 1500- 1630 
 
Sted: Lillemoen skole, 
møterommet 

Tilstede: Ida K Teien (politisk representant), Torgunn Hansen (lærer 
Lillemoen), Reidun S Rønning (lærer Lillemoen), Unni Dellerud (barneveileder 
Lillemoen) og Ellen Rismyr (rektor) 
Frafall: Jane Rønningstad Sørlie(Fau-leder), Anne Lersveen (nestleder Fau), 
Benedikte Skramstad Bølla (leder elevrådet), Emil Lysgaard Nøttåsen 
(nestleder elevrådet) og Kjersti Øversveen (inspektør)  

Sak: Sak/dokumentasjon Hensikt: 
10/2018-19 Kultur for læring Rektor presenterte resultater fra undersøkelsen Kultur for læring og sa noe 

om skolens satsingsområder fremover. Hovedfokus er elevenes psykososiale 
miljø. Skole og sfo kommer til å arbeide systematisk mot målet om at alle 
elever skal oppleve et trygt og godt skolemiljø. Skolen har sendt søknad til 
PPT for bistand og veiledning i dette arbeidet. 

11/2018-19 Økonomi og 
lærerkabal 

I løpet av 2019 skal det skal spares inn penger i utdanningssektor. Lillemoen 
klarer å ta noe på lønn i henhold til vakante stillinger i løpet  av året. Driften 
vil bli preget av nøkternhet i henhold til innkjøp av inventar og utstyr. 
 
Lærerkabalen er nå lagt for kommende skoleår. Lillemoen ble ikke berørt.  

12/2018-19 Reglement for 
driftstyremøtene 

Reglement for driftstyremøter ble diskutert. Det er et ønske fra politisk 
representant at det blant annet brukes mer tid til gjennomgang av budsjettet 
i driftstyremøtene. Hadde vært oversiktlig med et årshjul for 
økonomiarbeidet i kommunen. Bør være flinkere til å forholde oss til 
kommunale vedtekter angående innhold i møtene. Det arbeides med felles 
retningslinjer i kommunen på hvor referat og innkallinger skal ligge for å 
være lett tilgjengelige. 

13/2018-19 Info fra FAU og 
elevrådet 

FAU har gitt kr 10 000,- til elevrådet som skal brukes til inventar/utstyr som 
kommer alle elevene på skolen til gode. Alle klasser har kommet med innspill 
til elevrådet på hva de kan tenke seg. 
 

14/2018-19 Eventuelt - Det skal lages en ny trafikksikkerhetsplan for Elverum kommune og i 
den forbindelse vil det etter hvert være behov for innspill fra alle 
skolekretser. Rektor tar opp dette i FAU og elevrådet da det kommer 
mer informasjon. 

- Hallprosjektet er i gang. Byggingen starter opp i løpet av våren. 
- Skoleskyssregelmentet er under revidering 
- Neste møte er 4. juni. Dette blir kombinert med et skolemiljøutvalg-

møte  
 

 
 

 

Heradsbygd, 14.03.2019 

 

Ellen Rismyr 

rektor 


