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Referat driftstyremøte 

Møtedato: 7.6.18 
 
Sted: Lillemoen skole, 
klasserom 2.et  

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

Tid: 1500-1610 

Sak: Sak/dokumentasjo
n 

Hensikt: Tid 
(min) 

Ansvar: 

19/2017-
18 

Ressursfordeling 
kommende 
skoleår 

Rektor informerte om ressurssituasjonen for 
kommende skoleår. 23 skolestartere. Melåsberget 
legges ned og alle elevene blir dermed samlet på 
Lillemoen fom august. Det prioriteres ressurser ned til 
småtrinnet. Fortsatt uavklart hvor mye skolen får 
tildelt i henhold til ny lærernorm. 

20 Rektor  

20/2017-
18 

Klassekasser og 
kanotur 

Klassekassene er i ferd med å avvikles. Fau har 
opprettet egen konto. 
Det blir ikke gjennomført kanotur på 6.tr i år 

10 
 

Rektor  

21/2017-
18 

Navning av rom Navneforslagene til rommene på Lillemoen skole ble 
presentert 

10 Inspektør 

22/2017-
18 

Åpningsseremoni 
20.august 

Forslag til innhold på åpningen: 
Klipping av rød snor, spilling på lur, egen skolesang, 
bred invitasjon ut? og bør det legges opp til en åpen 
kveld for å vise frem skolen til alle. 

15 Rektor og 
inspektør 

23/2017-
18 

Info fra FAU og 
elevrådet 

Elevrådet: 
- Ønsker flere søppeldunker på uteområdet 
- Flere sittebenker i tillegg til vennebenken 

som snart kommer 
FAU: 

- Avholder årsmøte førstkommende mandag. 
Fau-leder har meldt fra at han ønsker å trekke 
seg 

- Har avholdt dugnad på Løkenstranda og 
fortsetter med dette utover sommeren 

- God økonomi 
- Positivt med flerbrukshall 
- Mener skolen bør skaffe seg et PA anlegg. Ca 

pris 15 000- 20 000. Mulig å søke FAU om 
støtte 

- Fått tilbakemeldinger på høye priser etter 
17.mai-arrangement 

- Ønsker skilting til skolen langs riksvegen. 
Rektor bringer dette videre. 

15 Vidar og 
elevråds-
representant- 
ene 

24/2017-
18 

Eventuelt Ingen saker 0 Alle 
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Heradsbygd, 28.6.2018 

 

Ellen Rismyr 

rektor 


