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Sak 1. 

 
Oppstart av skoleåret 2020-2021  
Det er 236 elever og 48 ansatte på Vestad skole høsten 2020.  
Det har vært oppgraderinger av skolens uteareal i sommer. Ny parkeringsplass og sykkelparkering 
var klart til skolestart. FAU hadde foreldredugnad i august. 
 
Skolens pedagogiske arbeid skal nå være styrt av Fagfornyelsen. Utviklingsarbeidet for dette 
skoleåret er å implementere overordnet del og fagplandel i elevrettet arbeid. Tre pedagoger fra 
Vestad skole skal være med i fagnettverk i kommunen, slik at alle skolene jobber på samme måte. 
 
Mye av oppstarten har vært preget av fokus på smittevern. Vi jobber for å begrense smitte. Det er 
ekstra renholdsrutiner, god håndhygiene og avstandsregler. Det er mye av planleggingstiden som 
brukes for å organisere aktiviteter på best mulig måte i forhold til avstandsregler.  Det har vært 
høyt fravær for både elever og ansatte denne høsten. 
 
Vestad skole skal fortsette å ha fokus på uteskole og Inkludering. Skolen er en partnerskole for 
Høgskolen i Innlandet, og skal ha praksisperioder med høgskolestudenter. 
 
Det er gjennomført nasjonale prøver for 5.trinn. 
Alle lærere fra 1-5.trinn og ledelse skal kurses i Hjerteromsarbeid. Hjerterom på timeplanen er i 
tråd med Fagfornyelsens mål om livsmestring. 
 
Alle skoler i Elverum har nå nye nettsider. Siden skal være en åpen informasjonsside for foreldre 
og andre. Her legges det ut info om ukentlig aktivitet og arbeid. 
 
Alle elever og ansatte skal bruke Teams som læringsplattform. 
 
I høst er det siste måling med Kultur for læring. Alle ansatte skal delta i dette arbeidet. Foreldre 
må gi samtykke for at sitt barn skal delta i denne forskningen. Det er et mål for skolen at flest 
mulig deltar. 
  

 
Sak 2. 

 
Nytt fra elevrådet 
Elevrådet har hatt fokus på elevtrivsel. De har spurt alle elevene på mellomtrinnet om hvordan de 
trives på skolen. Høsten har vært fin, og det virker som elevene trives godt. 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. 
Elevene savner VLL aktiviteter.  
Elevrådet håper de kan arrangere vennefest i løpet av skoleåret.  
 

 
Sak 3. 

 
Nytt fra FAU 
 
FAU har dessverre ikke fått valgt et nytt styre på grunn av Covid-19. Det «gamle FAU-styret» sitter 
til det nye styret er valgt. Dette skal skje i oktober. 



 

 

FAU engasjerer seg fortsatt i trafikksikkerhetstiltak og plassutfordringen på skolen. 
Trafikksikkerhetstiltak som kjøremønster for å bringe og hente elever er fortsatt tema. Det har 
blitt bedre med ny parkeringsplass, men det er fortsatt behov for noe opplæring på kjøremønster. 
 
FAU hadde foreldredugnad før skolestart. Høstarrangement blir dessverre utsat på grunn av Covid 
situasjonen. Dersom det er mulig å samle mange igjen, blir det vurdert et fellesarrangement i løpet 
av vinteren.  
  

 
Sak 4. 

 
Nytt fra politisk representant:  
 
Elverum er økonomisk presset, og det er harde prioriteringer for politikere hele tiden. 
Elevtallsveksten i Elverum synker, og dette er med på å styre videre planlegging for skolene i 
Elverum. 
Den totale skolesituasjonen med skolebygg og elevtall blir vurdert, og det skal jobbes med i 
forhold til å møte framtiden på en best mulig måte. 
 
Elevtallsprognosene for Vestad skole vil være slik som nå fram mot 2024. Skolen vil ha ca. 240 
elever i de nærmeste årene. 
Politisk representant er klar over «trangboddhet» på Vestad skole med midlertidige ordninger i 
forhold til undervisningsrom. 
  

 
Sak 5. 

 
Skolemiljø og psykososialt arbeid 
SMU ble orientert om planer for skolens arbeid for å skape et godt skolemiljø. Skolen har en egen  
handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø og har rutinebeskrivelse og en plan for tilsyn i alle 
friminutt. Elevrådsrepresentantene orienterte om hvilke tilbakemeldinger de hadde fått fra 
mellomtrinnselevene og beskrev hvordan de opplever skolehverdagen i forhold til trivsel og 
trygghet. Det har ikke vært noen saker som har ført til tiltaksplaner/aktivitetsplaner ved 
oppstarten av dette skoleåret.  
 

 
Sak.6. 

 
Økonomi 
Driftsstyret er orientert om skolens økonomiske situasjon. Det er prioriteringer hele tiden og kun 
nødvendige innkjøp til skoledrift. Målet er å styre innenfor gitt økonomisk ramme.  
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