
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 

 
 

Møtedato: 22.3.18 
 
Sted: Lillemoen skole, møteom 
nybygget 

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 E. Rønningen (lærer Lillemoen) 

Sak: Sak/dokumentasjon Hensikt: 
14/2017-
18 

Status nybygg og 
rehabilitering 

Nybygget er nå tatt i bruk og eksisterende bygg er i ferd med å bli 
rehabilitert. Forventet at alt skal være klart til skolestart 2018. Skolen er 
svært godt fornøyd med det nye bygget. Bygget i massivt tre vekker stor 
interesse også utenfor kommunegrensene. 
HMS er godt ivaretatt gjennom ØM Fjeld. 
Omvisning i den nye delen. 

15/2017-
18 

Økonomi Skolen har så å si samme ressursrammen i 2018 som i 2017, men med 
økte lønnsutgifter og andre kostnader som er blitt høyere, har man i 
realiteten noe mindre å bruke i år sammenlignet med i fjor. Fortsatt 
uklart om tidig innsats-midler videreføres til høsten. Hvordan ny 
lærernorm slår ut for skolen er heller ikke helt avklart.   
Skolen er nå utstyrt med mye nytt inventar og utstyr til klasserommene 

16/2017-
18 

 

Kultur For Læring Skolen har gjennom dette skoleåret hatt spesielt fokus på lesing. Dette 
arbeidet vil fortsette fremover, samtidig som det også vil bli satt fokus 
på forventninger om mestring. 
I mai inviterer Lillemoen skole alle 1.tr lærere i kommunen til kurs i 
iMal. 

17/2017-
18 

Info fra FAU og 
elevrådet 

FAU har nylig hatt en salgskveld på Lillemoen hvor de solgte unna 
diverse materiell som skolen ikke lenger har bruk for. De fikk inn ca kr 
16 000,-. Det vil bli arrangert en salgskveld til i løpet av våren. 
5.tr ønsker å bruke noe av pengene i klassekassa til en vennebenk som 
skal stå ute i skolegården. 
FAU ønsker at skolen ser på mulighet for å få kjøpe inn PA-utstyr som en 
investering i forbindelse med byggeprosjektet. 
 

18/2017-
18 

Eventuelt Elevene støtter forslaget fra rektor om å sette på et lite lokk el over 
varslingsknappene i ganger og klasserom. 

 
 

 

Heradsbygd, 23.3.2018 

 

Ellen Rismyr 

rektor 


