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

Referat driftstyremøte 

Møtedato:  
3.12.2020 
 
Sted:  
Lillemoen skole, 
møterommet 
 
Tid: 1415-1545 

Tilstede: 
Anne Lersveen (Fau-leder), Olav Gotehus (leder elevrådet), Pauline Solberg 
(nestleder elevrådet), Elisabeth Teppen (lærer og tillitsvalgt Lillemoen), Øystein 
Halling  (lærer og verneombud Lillemoen), Unni Dellerud (barneveileder 
Lillemoen) og Ellen Rismyr (rektor) 
Ikke tilstede: Roar Nilsen (nestleder Fau) og Thomas August Solberg (politisk 
representant)  

Sak: Sak/dokumentasjon Hensikt: 
16/2020 Info fra skolen Rektor informerte om hvordan skolen organiseres i henhold til smitteverntiltak 

i koronna-tiden. Alle elever har fulle undervisningsdager, SFO har ordinær 
åpningstid men ingen matservering, småtrinn og mellomtrinn har delte 
friminutt, alle trinn har hver sin oppmøteplass på morgenen, alle er flinke til å 
vaske hender/bruke antibakk og vaske pulter. 
Det blir ingen felles juleavslutning, nyttårskonserten er avlyst, det samme 
gjelder også julegudstjenesten. 
 
Brukerundersøkelser: 
Det er gjennomført elevundersøkelsen på 7.tr, Nasjonale prøver på 5.tr og 
Kultur for læring-undersøkelsen pågår frem til 15.des. Rektor redegjorde for 
resultatene på elevundersøkelsen og Nasjonale prøver. 
 

17/2020 Økonomi og 
ressurser 
 

Lillemoen går mot et økonomisk pluss ved årets slutt. Skyldes noe økte 
refusjoner og forsiktighet i engasjementstillinger. Behov for å bemanne opp fra 
nyttår. Tas av egen ramme. 

18/2020 Info fra FAU og 
elevrådet 

Elevrådet: 
- Gir tilbakemelding på dårlig stråler i dusjene i hallen 
- Savner lås på dørene inn til garderobene i hallen 
- Elevrådet har fått kr 10 000,- fra Fau. Ikke bestemt hva disse pengene 

skal gå til, men prosessen er i gang. 
- Ønsker skøyteis på skoleområdet 

FAU: 
- Gjennomfører ulike arrangement i løpet av et skoleår, lite nå grunnet 

koronnasituasjonen 
- I høst har de arrangert nettkurs fra Barnevakten for alle foreldre. 

Jobber med å få til en ny runde etter nyttår 
- FAU kommer med en liten overraskelse til alle elevene siste skoledag 

før jul 
19/2020 Eventuelt - Elverumskolen jobber for å få til 1:1 dekning på digitale verktøy for 

alle elevene. Ipad for 1.-4.tr og PC´er for 5.-10.tr. Usikkert når alt er på 
plass, avhenger av økonomi. 

- Skolen har vært i kontakt med Trygg Trafikk for å få hjelp med 
trafikksituasjonen på parkeringsplassen v skolen. Det er mest 
utfordrende rundt skolestart og skoleslutt kl 1315 

- Møteplan for resten av skoleåret 
Torsdag 21.1.2021 kl 1415 
Mandag 15.3.2021 kl 1415 
Torsdag 27.5.2021 kl 1415 
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Heradsbygd, 7.12.2020 

 

Ellen Rismyr 

ref 

 

    

 

 

 

  


