
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: 8.1.19 
 
Kl 1500- 1545  
 
Sted: Lillemoen skole, 
møterommet 

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

Sak: Sak/dokumentasjon Hensikt: 
7/2018-19 Aktuelle saker fra 

skolen 
- Ellen informerer om økonomi og nyansettelser.  

 Stram økonomi i 2019.  

 Som følge av tidlig innsats og ny lærernorm ansettes det i 
disse dager to lærere i faste stillinger i henholdsvis 100% og 
85%.  

- Felles juleavslutning for hele skolen i 2018. Skole og Fau 
samarbeidet om gjennomføringen. 
 

8/2018-19 Info fra FAU og 
elevrådet 

- Positivt med felles juleavslutning. Ønsker å fortsette med dette. 
Alle klassekontakter hjalp til med servering og rydding. Fint at 
elevene bidro med underholdning. Kanksje bør det være litt mer 
neste gang. Forslag om å forsøke å få til gang rundt juletreet. 

- Skole og Fau tenker også å gjennomføre felles 
sommeravslutning. 

- Elevene ønsker juleball el. Fau planlegger noe felles for hele 
skolen i løpet av februar. 

9/2018-19 Eventuelt - Prosessen rundt bemanning på nye Ydalir skole er i gang. Det 
pågår blant annet en kompetansekartlegging blant alle lærere i 
Elverumskolen i disse dager. 

- Det pågår også et arbeid for å kartlegge hvilke elever som ikke 
går på sin nærskole. De dette gjelder må søke om å fortsette på 
den skolen de nå går på. 

- På Lillemoen fjernes snøhaugen/akebakken ved sykklebanen av 
sikkerhetsmessige årsaker- da den ligger for nær veien. 

- Nye molokk er i ferd med å komme på plass i enden av 
parkeringsplassen. 

 
 

 

Heradsbygd, 11.01.19 

 

Ellen Rismyr 

rektor 


