
 

 

 
Møtedato: 
12.12.19 
 
 

 
Deltakere: Tove Irene Paulsen, Ingvild Irgens, Mikael Sjøholm, Anita Sletvold, Atle Murud, Bjørn 
Erik Krogsæter, Lidunn Mari Johnsen , Aksel Ekseth,  Marianne Vigdal Olsen og Ragne Harviken  
 

 
Sak 1. 

 
Skoleåret 2019-2020  
Det var 243 elever og 43 ansatte startet opp i august 2019.                                                 
Bygningsmessige endringer har blitt gjort for å tilpasse i forhold til store elevgrupper. 
Brakker kom på plass og var klare for bruk i uke 48.  
To elevgrupper har fått klasserom i brakka, og tre andre grupper har byttet rom og SFO – basen 
blir flyttet ut av musikkrommet. Det er fortsatt mangel på spesialrom for kunst og håndverk og 
naturfag.   
Skolen har fokus på aktive elever i friminuttene og har videreført opplæring av aktivitetsledere. 
VLL (Vesta lekeleder) skal organisere aktiviteter i langfriminuttet. Dette skal skape aktive elever, 
samhandling og forhindre at noen ikke har noe å gjøre i friminuttene. 
Vestad skole skal fortsette å ha fokus på uteskole og Inkludering. Skolen er en partnerskole for 
Høgskolen i Innlandet, og skal dette skoleåret ha fem praksisperioder med høgskolestudenter. 
 
Utviklingsarbeidet for ansatte er å sette seg inn i Fagfornyelsen som er en ny læreplan som skal 
innføres fra høsten 2020. Fagfornyelsen skal ha fokus på dybdelæring, tverrfaglighet, kritisk 
tenkning og praktisk læring.  
  

 
2. 

 
Nytt fra elevrådet 
Elevrådet har i høst hatt fokus på elevtrivsel. De har spurt alle elevene på mellomtrinnet om 
hvordan de trives på skolen….. Elevrådet ønsker seg flere lekeapparater i skolegården. De kommer 
til å søke FAU om midler til flere leker og apparater. Elevrådet syntes det er bra at ansatte som har 
tilsyn har gule vester, slik at de raskt kan se de voksne som er ute. Det skaper trygghet for elevene. 
Elevrådet ønsker å arrangere en venneuke for hele skolen og ha en vinterfest/vennefest for 5-
7.trinn. 
  

 
3. 

 
Nytt fra FAU 
 
FAU arrangerte Høstdag for elever og foreldre i oktober. Det var dessverre dårlig vær,  men ok 
oppmøte likevel. Alle aktivitetene ble gjennomført. 
FAU har gitt skolen 7 nye utebenker. De har blitt satt ut utenfor ved inngangene til de ulike 
garderobene. 
FAU engasjerer seg i trafikksikkerhetstiltak og plassutfordringen på skolen. Trafikksikkerhetstiltak 
er det fokus på kjøremønster for å bringe og hente elever og bussholdeplass ved RV 3.                                        
De ønsker å ha fokus på utbygging av skolen for å kunne ta imot alle elever som tilhører Vestad 
skolekrets. Klasserommene i brakka er kun en midlertidig løsning. 
FAU skal ha en temakveld for foreldre i uke 12 eller 13. Mulig tema kan være politiet, barnevakten 
eller Smiso.  
 
    
 
 

 
4. 

 
Elevtallsvekst – skolebygg   



 

 

Elevtallet ved skolen har vært stigende de siste årene. Dette har medført utfordringer i forhold til 
plass. Det er svært ulikt antall elever på de forskjellige trinnene. 
Slik det er i desember 2019:  
 

1. 37 
2. 41 
3. 35 
4. 22 
5. 41 
6. 31 
7. 37 

 
Elevtallsprognosene fram mot 2024 viser at elevtallet vil være stabilt rundt 240 fram mot 2024. 
Dersom det blir tilflytting i Vestad skolekrets kan dette elevtallet endre seg. 
Skolen har ulik størrelse på trinnene og klasserommene. Trinn har blitt flyttet i forhold til hvilket 
rom som egner seg for gruppene. 
Noen elever har behov for tilrettelegging, og det styrer også hvilket rom som blir benyttet for 
gruppa. 
Vestad skole har nå en elev på venteliste. Begrunnelsen for at eleven ikke kan starte på Vestad er 
at det er fult på trinnet. 
 
Makstallet for elever på Vestad skole er 250.  
 
Verneombudet ved skolen la vekt på at han har fokus trangboddhet og inneklima. Dette preger 
skolehverdagen for ansatte og elever. Både voksne og elever er fleksible og flinke til å tilpasse seg, 
men at vi må fortsette å ha fokus på plass og luftkvalitet i tiden framover.  
 

 
5. 

 
Skolemiljø og psykososialt arbeid 
SMU ble orientert i forhold til skolens arbeid med opplæringsloven og kapittel 9a. 
Elevrådsrepresentantene orienterte om hvilke tilbakemeldinger de hadde fått fra 
mellomtrinnselevene og beskrev hvordan de opplever skolehverdagen i forhold til trivsel og 
trygghet.  
 

 
6. 

 
Økonomi 
Driftsstyret er orientert om at skolen har en presset økonomi, og at det har vært et overforbruk i 
2019. Målet var å styre innenfor gitt ramme. Hovedårsaken til overforbruket er en nødvendig 
investering av to nye smartboard i de nye klasserommene i brakka. 
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