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Referat driftstyremøte 

Møtedato: 6.11.18 
 
Sted: Lillemoen skole, 
møterommet 

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

Sak: Sak/dokumentasjon  
1/2018-19 Kultur for læring Ny undersøkelse pågår. Frist for å svare er 30.nov. Skolen får resultatene 

3.januar og starter da umiddelbart opp med analysearbeidet. 
2/2018-19 §9a Ny lovendring fra august 2017 gjør at skolen arbeider enda mer aktivt med 

å gi elevene på Lillemoen et trygt og godt psykososialt skolemiljø. Gjelder 
spesielt i henhold til dokumentasjon og aktivitetsplaner og ikke minst det 
forebyggende arbeidet. 
 

3/2018-19 Aktuelle saker fra 
skolen 

- Fau og skolen arrangerer felles juleavslutning for alle elver med 
søsken og foresatte, man 17.des. 

- Rektor informerte om uteområdet i henhold til aktiviteter og 
kjøremønster. Skolen gir tilbakemelding til Hedmark trafikk at de 
ikke bør parkere på «kiss and ride»- lommene. Disse er ment for 
foresatte som henter/slipper av unger.  

- Som følge av ny lærernorm og tidlig innsats har skolen fått noe økt 
pedagogressurs. Stillingsutlysning er klart i løpet av kort tid. 

- Driftstyret diskuterte om det er ønske med navnebytte på 
Lillemoen skole. Noe uenighet, men flertallet mener navnet 
fortsatt bør være Lillemoen. 

4/2018-19 Info fra FAU og 
elevrådet 

- Elevrådet etterspør nett rundt asfaltbanen. 
- Flere klasserom har fått fjernkontroll til solavskjermingen i 

klasserommene sine 
- Fau tilbakemelder om gode inntekter fra sommerens dugnad på 

Løkenstranda. 
- Fau har forslag til hva de kan tenke seg å bruke penger på: 

 Nytt lydanlegg til skolen 

 Ev ønsker fra elevrådet 

 Skoledisko i februar 

 Felles juleavslutning  
- Jane tar kontakt med skolen for å avtale en tur til Melåsberget 

skole for å se over hva som står igjen av salgbart utstyr. 
5/2018-19 Møteplan for 

driftsyret, skoleåret 
2018/19 

Møteplan for resten av skoleåret 

 8. januar       kl 1500 

 12. mars       kl 1500 

 4. juni            kl 1500 
 Eventuelt Ida informerte om endring av kretsgrenser som følge av Ydalir skole. Ydalir 

sarter opp med ca 150 elever ved skolestart 2019. Eneste forslag til endring 
for Lillemoen skole er at elevene starter på Hanstad barne og 
ungdomsskole på 8.tr i stedet for EUS. Elever utenfor nærskolen må søke 
på nytt for å fortsette å gå der de går nå. Dette vil gjelde fom kommende 
skoleår. 
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Rektor informerte om nye rutiner for skolen i henhold til åpningstider på 
dører og bruk av kort og koder i stedet for nøkler. 

 
 

 

Heradsbygd, 15.11.2018 

 

Ellen Rismyr 

rektor 


