
 

Telefon Lillemoen skole:      62 43 58 60                                                             E-post: lillemoen.skole@elverum.kommune.no 

 

Elverumskolen – en skole for alle, med blikk for den enkelte! 

Møtedato:  
12.03.20 
 
Tid: 14.15-15.30 
 
Sted:  
Lillemoen skole, møterommet 

Tilstede: 
Stine Lysaker (FAU-leder), Bjørnar Sørlie (nestleder elevrådet), Torgunn 
Hansen (lærer Lillemoen), Kine  Rønningen (lærer Lillemoen), Unni Dellerud 
(barneveileder Lillemoen) Thomas August Solberg (politisk repr., vara) og 
Kjersti Øversveen (inspektør)  
Lisbeth Traaseth (verneombud) var til stede under sak 7/2020 
 
Ikke tilstede: Adrian Larsen Ulvmoen (leder elevrådet), Stein Cato Nybakken 
(nestleder FAU), Hedvig Marie Hoff Motzfeldt (politisk representant) og Ellen 
Rismyr (rektor) 
 

Sak: Sak/dokumentasjon Hensikt: 
7/2020 Skolemiljø Driftsstyret samtalte om noen vesentlige HMS-områder; 

 Trafikk/parkering 

 Manglende skilting ute og inne 

 Støy i nybygget, særlig fra ventilasjonsanlegget 

 Utilstrekkelig solavskjerming i nybygget 
 
Prøvedriftsåret for nybygget skal fange opp flere av disse punktene. Trafikk-
/parkeringssituasjon er bedre nå enn tidligere. 

8/2020 Politisk vedtak 
skolestruktur 

Det siste vedtaket om skolestruktur-utredning ble referert. Thomas August 
fortalte litt fra arbeidet i Utdanningskomiteen, og ba om Driftsstyrets innspill 
på ett/to ungdomstrinn. Driftsstyret hadde ingen entydig anbefaling, men alle 
rundt bordet var velkommen til å si sin personalige mening. 
Det er i hvert fall bestemt at høsten 2020 starter våre (nåværende) 7. 
klassinger på Hanstad barne- og ungdomsskole. 

9/2020 Skolens økonomi Avdelingsleder informerte om skolens økonomi og rammer for 2020. Det er 
stramme rammer, og det aller meste går til lønninger. Det har ikke kommet 
signaler om fare for oppsigelser av fast ansatte, men vi vet ennå ikke om alle 
vikariater blir fylt opp fra høsten. Det vil fortsatt være svært lite rom for 
innkjøp, investeringer etc. Elevrådets representant hadde gode innspill til 
investeringer som på sikt kan gi besparinger; planting av frukt- og bærbusker, 
et lite drivhus for Mat og helse-faget. 

10/2020 Info fra FAU og 
elevrådet 

Elevrådet: 
- Vellykket bokuke før vinterferien.  
- 7. trinn ønsker å ha elev-kafé med salg av pizzasnurrer og saft. 

FAU: 
- Flere planlagte aktiviteter avventes nå i forhold til Korona-viruset.  

11/2020 Eventuelt Politisk vara-representant Thomas August Solberg hadde sendt skolen noen 
spørsmål som ble besvart, og diskutert, i møtet. Spørsmålene og svarene 
legges ved som eget vedlegg. 

 

Heradsbygd, 16.03.2020 

 

Kjersti Øversveen 

ref 


