
 

Telefon Lillemoen skole:      62 43 58 60                                                             E-post: lillemoen.skole@elverum.kommune.no 

 

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

Møtedato:  
21.1.20 
 
Tid: 1445-1615 
 
Sted:  
Lillemoen skole, møterommet 

Tilstede: 
Stine Lysaker (Fau-leder), Adrian Larsen Ulvmoen (leder elevrådet), Bjørnar 
Sørlie (nestleder elevrådet), Torgunn Hansen (lærer Lillemoen), Kine  
Rønningen (lærer Lillemoen), Unni Dellerud (barneveileder Lillemoen), og 
Ellen Rismyr (rektor) 
Ikke tilstede: Stein Cato Nybakken (nestleder Fau), Hedvig Marie Hoff 
Motzfeldt (politisk representant) og Kjersti Øversveen (inspektør) 

Sak: Sak/dokumentasjon Hensikt: 
1/2020 Driftstyret sin rolle  Rektor gikk gjennom reglementet for driftsstyrer ved skolene i Elverum 

kommune. 
Stine Lysaker ble valgt til leder for driftsstyret på Lillemoen skole. 

2/2020 §9a Rektor informerte om hvordan skolen arbeider med  9A-saker i henhold til 
lovverket. 

3/2020 Elevundersøkelsen og 
Nasjonale prøver 

Gjennomgang av resultater fra elevundersøkelsen og Nasjonale prøver som 
ble gjennomført høsten 2019.  
Elevundersøkelsen ble gjennomført på 6. og 7.tr og viser at elevene i stor 
grad trives på skolen. Resultatene  følges opp på klassenivå og individnivå i 
form av blant annet elevsamtaler.  

4/2020 Info fra FAU og 
elevrådet 

Elevrådet: 
- 6.tr ønsker seg vannkoker i klasserommet 

Fau: 
- Spør etter muligheter for å lage skøytebane på skolen. Kan Fau være 

med å bidra? 
- Framdriftsplan på hallen. Ønsker å kunne benytte seg av hallen på 

17.mai hvis det er mulig. Skolen leier fra skolestart 2020.  
5/2020 Møteplan for 

driftsstyret, våren 2020 
Møteplan for resten av skoleåret: 
Torsdag 12.3 kl 1415 
Tirsdag 26.5 kl 1445 

6/2020 Eventuelt Klasserommet til 1.tr mangler lys i taket. 
Flere rom i nybygget har mye «støy» fra ventilasjonsanlegget. 
Det er ønske om gardiner i flere klasserom da solskjermingen kun går på 
varme, ikke lys. 
Forslag at 7.tr tar klassebilder som henges opp på skolen som minner. 
Kom opp spørsmål om det kan lages elevguide over alle elever og ansatte. 
Ny runde med skolegensere? 

 

Heradsbygd, 26.1.2020 

 

Ellen Rismyr 

ref 


