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REFERAT DRIFTSSTYREMØTE OG MØTE I SKOLEMILJØUTVALGET VED 

SØBAKKEN SKOLE 

Tirsdag 30.11.2021 kl. 08.30 – 10.00.   

 

 Kine Fosshaug og Martin Olsen fra fAU 

 Vilde Marie Lind-Antonsen Oda Ingeborg Indset 

 Bodil Nordhagen, politisk representant 

 Ann Mari Lænserud og Kine Evensen 

 Frode Skrutvold, sekretær 

 

Saker: 

1. Velkommen   
2. Referat fra forrige møte 

- Referatet er godkjent 

3. Nasjonale prøver- resultater 

- Målet for kommunen er at ikke mer enn 20% av eleven skal være på det laveste 

mestringsnivået, nivå 1. Dette gjelder alle nasjonale prøver både på 5.trinn og 

8.trinn. Søbakken skole er innenfor målet i regning og engelsk på 5.trinn og i 

lesing på 8.trinn. I lesing på 5.trinn har vi 22,7%, engelsk 8. trinn 26,2% og i 

regning 8.trinn har vi 31% på nivå 1.  

- Vi jobber stadig for å bli litt bedre. Vi kommer til å analysere resultatene sammen 

med lærerne og finner ut hvilke områder vi må ta tak i.  

-  

4. Covid 19, status, erfaringer. 

- Totalt 79 elever har hatt Covid-19 siden mars 2020. Det har kommet i bølger. I 

oktober/november hadde vi relativt mye smitte på flere trinn. De ansatte har løst 

utfordringene på en meget god måte. Det var utfordrende da det var testregime og 

ikke karantene på klasser med smitte. Da hadde mange klasser mange elever 

hjemme og på skolen samtidig. I tillegg til mange smittede elever hadde vi i 

denne perioden mange syke ansatte og ansatte med syke barn. Vi klarte å holde 

skolen åpen, men mange ansatte har strukket strikken langt og vi håper vi er over 

den verste perioden nå. 

 

5. IKT, 1:1 dekning på Ipad og PC. Er vi i rute?  

- Vi er i rute. Opplever en ansattgruppe som er positiv og tar i bruk de digitale 

mulighetene. Det er naturligvis kompetanseforskjeller internt. Opplæringsdager 

med Atea er med å løfte kompetansen hos alle. Vi har ansatte som har svært god 

kompetanse, de benytter vi til intern opplæring. 

6. Saker fra FAU 

- Planlegger med vinterfest. Må vente å sa an situasjonen rundt Covid-19.  

7. Saker fra Elevrådet 



 

 

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

- Ingen saker pr nå. Det har ikke vært elevråd siden sist på grunn av skolen har 

vært på gult nivå. 

8. Eventuelt 

9. Skolemiljøutvalg 

 

 

 

 

 

Frode Skrutvold, rektor 


