
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: 11.1.18 
 
Sted: Lillemoen skole 

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

Tid: 1500-
1615 

Sak: Sak/dokumentasjon Hensikt: Ansvar: 
8/2017-18 Status utbygging og 

rehabilitering 
Nybygget står ferdig til vinterferien. I uke 8 kommer 
inventar og utstyr til de nye rommene. Eksisterende del 
rehabiliteres utover våren og vil være klart i god tid før 
sommerferien. 
 

Rektor  

9/2017-18 Resultater Nasjonale 
Prøver 

Nasjonale prøver viste gode resultater for Lillemoen. 
Skolen ligger på kommunalt snitt på en prøve og over på 
de to andre. 
 

Rektor  

10/2017-
18 

 

Trafikkforhold rundt 
skolen 

Det oppstår ofte uoversiktlige situasjoner i forbindelse 
med levering og henting til skole/sfo. Mange parkerer ved 
gamlebygget, til tross for god skilting. Det kom frem 
forslag i møtet om å la eleverådet gjennomføre en 
«kampanje» med oppfordring om å stoppe på 
parkeringsplassen ved skolen. Skolen har flere ganger 
sendt ut SMS til alle foresatte med beskjed om å følge 
skiltingen, uten at dette har hatt noen særlig effekt. 

Rektor 

11/2017-
18 

Finansiering av 
leirskole 

Klassekasser blir avviklet i løpet av noen måneder. Det 
arbeides nå med å finne gode løsninger på hva de allerede 
oppsparte midlene skal brukes til. Ulikt hvordan skolene 
har samlet inn penger, noe som gjør at det kan bli ulike 
løsninger når disse nå avvikles. Saken har også blitt 
drøftet i det kommunale FAU.  

Rektor  

12/2017-
18 

Info fra FAU og 
elevrådet 

Ingen saker Vidar og 
elevråds-
representante
ne 

13/2017-
18 

Eventuelt Akemattene på Lillemoen kan brukes ute i friminuttene og 
på sfo 

 

 
 

 

Heradsbygd, 15.01.2018 

 

 

Ellen Rismyr 

rektor 


