
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: 2.11.17 
 
Sted: Lillemoen skole 

Tilstede: 
Vidar Sørlie (leder), Linda Søberg-Håkensen (nestleder), 
Tina Lund Enersen (leder elevrådet), Tristan Larsen 
Ulvmoen (nestleder elevrådet), Kine E. Rønningen (lærer 
Lillemoen), Reidun S Rønning (lærer Melåsberget), Unni 
Dellerud (barneveileder Lillemoen), Kjersti Øversveen 
(inspektør) og Ellen Rismyr (rektor) 
Ikke tilstede: Ida K Teien (politisk representant) og Trygve 
Klingen (vara for Ida K Teien) 

Tid: 1500-1630 

Sak: Sak/dokumentasjon Hensikt: Ansvar: 
1/2017-18 Status utbygging og 

rehabilitering 
Omvisning i nybygget og to rom i gamlebygget. 
Overtagelse av nybygget er planlagt i løpet av februar. 
Rehabilitering av rom i eksisterende bygg starter i 
månedskiftet nov/des. 
 

Rektor  

2/2017-18 §9a Informasjon om nytt lovverk i henhold til elevenes 
psykososiale miljø. Informasjon er også gitt til alle ansatte, 
elevrådet, FAU og i alle høstens foreldremøter.  
 

Rektor  

3/2017-18 

 
Kultur for læring Skolen har, ut fra resultatene på blant Kultur for læring, 

valgt å ha lesing som satsingsområde fremover. Noen 
tiltak er allerede satt i gang. Ny undersøkelse høst 2018. 
 

Inspektør 

4/2017-18 Aktuelle saker fra 
skolen 

- Diskusjon om skolen bør endre navn da den er 
ferdig utbygd. Enighet i møtet om å fortsatt kalle 
skolen for Lillemoen 

- I mange år har skolen gjennomført 
overnattingstur på 6.tr. Dette er en 
ressurskrevende tur som skolen vurderer å kutte 
ut. Før det tas en endelig beslutning ser skolen 
på alternative muligheter for tur, ev dagstur uten 
overnatting. Turen blir uansett gjennomført 
inneværende skoleår. 
 

Rektor 

5/2017-18 Info fra FAU og 
elevrådet 

FAU:  
- I løpet av året gjennomføres en evaluering og ev 

endringer i henhold til gjennomføringen av TV-
askjonen. 

- Ønsker at klassepermene følger samme trinn i sju 
år. 

- Mange nye i FAU i år. Kasserer, Lars Thoresen 
- Venter på svar vedrørende idrettshall i sør 
- FAU ønsker å ha loppemarked. Mulig å lagre noe 

på Melåsberget i en kort periode. 
ELEVRÅDET: 

- Noen elever synes det er skummelt å gå 
gangveien da det er maskiner der. Rektor sier de 
har fått bekreftelse på at det skal være trygt, 
men følger opp dette da sikkerhet og elevenes 

Vidar og elevråds-
representantene 
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opplevelse er viktig. 
 

6/2017-18 Møteplan for 
driftsyret, skoleåret 
2017/18 

Tor 11.01.17 kl 1500 
Tor 22.03.17 kl 1500 
Tor  7.06.17 kl 1500 

Rektor  

7/2017-18 Eventuelt Ingen saker Alle 

 
 

 

Heradsbygd, 6.11.2017 

 

Ellen Rismyr 

rektor 


