
 

 

REFERAT DRIFTSSTYREMØTE VESTAD SKOLE 

Møtedato: 
07.04.16 
 
 

Deltakere: 
Ingvild M. Irgens, Julie Broch Fiskaa, Petter Bjørnstad, Guro Strømnes, 
Lene Uttisrud Stabæk, Sigrunn Engeland, Anita Sletvold, Frode Skrutvold, 
Arne Sigstad og Ragne Harviken 
 

Tid:  
09.00-10.30 

Sak: Momenter og Konklusjon Ansvar: 

1. Sak: Orientering fra elevrådet 
Det har ikke vært så mange saker i det siste. Elevrådet har søkt BUK om 
støtte til oppgradering av hinderløypa i skolegården. 
Elevrådet skal også finne en organisering for bruk av fotballbanen i 
friminuttene. 
  

 
 

Petter og Guro 
 

2. Sak: Orientering om FAUs arbeid 
FAU arrangerte en sykkeldag i høst som var svært vellykka.  
FAU skal arrangere en temakveld om foreldrerrollen  28.april. 
Representanter fra familieteamet og Helene Dæhlin fra PPT er invitert. 
FAU er orientert om bytte av helsesøster, og ønsker at rektor skal 
videreformidle at det er svært uheldig med så ofte bytter på Vestad skole. 
  

 
Ingvild og Julie 
 
 

3. Sak: Utbygging ved Vestad skole 
I februar ble det holdt et informasjonsmøte ang. planene for utbyggingen 
i skolens nærområde. I planene som ble framlagt var det forslag om en 
kommunal bolig og et felt med  lavblokker mellom skolen og jernbanen. 
Arbeidet med ny rundkjøring ved Elgstua starter opp så raskt som mulig. 
Dette vil endre innkjøringsmulighetene til Vestad skole. 
Vestad skole vokser i elevtall. Skolen er bygd for 200 elever. Elevtallet fra 
høsten 2016 vil være 220 elever. 
Skolen klarer seg uten brakker fra høsten 2016, men det er meldt inn 
behov for ekstra klasserom høsten 2017. 
Politisk representant orienterte om prioriteringer i forhold til utbedringer 
i hele Elverumskolen. (Hanstad, Lillemoen/Melåsberget og Ydalir). Vestad 
skole må arbeide videre med å belyse behovet for flere klasserom, slik at 
vi klarer å møte veksten av elevtall i nær framtid. 
    

 
Ragne 

4. Sak: Årsmelding 2015 
2015 var et år med økonomiske innsparinger og opprydding i forhold til 
rutiner i hverdagen. Skolen har gode elevresultater og stort sett gode 
resultater på brukerundersøkelser. Skolen må jobbe videre med å holde 
læringstrykket oppe, styrke stoltheten over egen arbeidsplass, få flere til 
å svare på foreldreundersøkelsen og at det ikke skal være mobbing på 
Vestad skole.  
To av skolens mest synlige satsingsområder er kompetanseenheten og 
naturskoleprosjektet. 
 

 
Ragne 
 

5. Sak: Orientering om lukking av tilsyn 
Skolen har fått pålegg om å oppdatere planene for  psykososialt arbeid 
ved Vestad skole. Dette vil bli gjort innen 01.05.16, og sendt 
Fylkesmannen. 

 
Ragne 
 
 
 

6. Etablere et skolemiljøutvalg  



 

 

Vestad skole må opprette et skolemiljøutvalg som består av  to elever, to 
foreldre, en ansatt og to representanter fra kommunen. Elever og 
foreldre skal være i flertall i utvalget. 
FAU orienterer foreldrene om dette. 
Skolemiljøutvalget skal ha hovedfokus på psykososialt miljø ved Vestad 
skole. Skolemiljøutvalget har sitt første møte etter driftsstyret 6.juni. 
 

Ragne 

7. Eventuelt 
 

Alle 
 

8. Neste møte  6.juni kl. 13.30  

 

 

Ref. 

Ragne Harviken 


