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

  

Telefon Lillemoen skole:      62 43 58 60                                                             E-post: lillemoen.skole@elverum.kommune.no 
Telefon Melåsberget skole: 62 43 38 60                                                             E-post: melasberget.skole@elverum.kommune.no 
 
 

Møtedato: 20.03.18 
 
Sted: Vestad skole 

Deltakere: 
Arne Sigstad, Ingvild M. Irgens, Elias L. Heen, Katrine S.Huse, Anita Sletvold, 
Raymond Tønsager,Kristian Finstad og Ragne Harviken 
 
Forfall: Arne Skybak 
 
 

Sak: Sak:  
 
 

1. Velkommen og info fra 
skolehverdagen  

 
Det er gjennomført leselystaksjon for alle trinn.  
Det har vært mye uteaktivitet for alle trinn denne vinteren. 
Alle har hatt fokus på vurderingsarbeid med kartleggingstester, 
elevsamtaler og utviklingssamtaler. 
Det gjennomføres nå medarbeidersamtaler og planlegging av nytt skoleår. 
Skolen har flere studentgrupper i mars, april og mai. 

 
2. Nytt fra elevrådet  

 
 
Elevrådet planlegger å gjennomføre  en venneuke.  Det skal være en uke 
med fokus på vennskap, og positive aktiviteter som knytter oss enda mere 
sammen. Skolegensere skal bestilles slik at de kommer til venneuka.  
 

3. Nytt fra FAU 
 

 
FAU arrangerer temakveld tirsdag 10.april. Tema for kvelden er bruk av 
sosiale medier og mobbing. Alle foreldre er invitert denne kvelden. 
 
På vårens foreldremøter skal alle klassene bli enige om hva 
klassekassepengene skal brukes til. 
I framtiden er det bare  FAU som skal  ha en konto.  
Elevråd og skole ble oppfordret til å søke FAU dersom de hadde konkrete 
ønsker for å fremme positiv elevaktivitet.   
 
FAU har hatt fokus på trafikksikkerhet i flere år. FAU-leder foreslår at skolen 
bør undersøke hva som skal til å bli definert som en «trafikksikker skole»    
 
FAU må etablere en vippskonto som kan brukes i forbindelse med 
arrangement. Håper dette er på plass til 17.mai. 
 

4. Nytt om klassekasser og 
turer 
 
 

 
Klassekasser skal avvikles. Det er nå bestemt at alle typer aktiviteter som 
gjennomføres på skolen skal være gratis. Det kommer nytt reglement om 
turer og ekskursjoner fra høsten 2018. Her står det at leirskole skal være 
gratis for alle elever i Elverumsskolen. Det skal utarbeides en minstenorm 
for turer og ekskursjoner som skal gjennomføres. 
Alle klassekasser skal avvikles innen 01.08.18. 
 

5. Elevtallsøkning og behov 
for mer plass på skolen 

 
Vestad skole har i flere år hatt et stigende elevtall. I tillegg til at elevtallet 
øker, så er det elever som har behov for tilrettelegging i skolehverdagen. 
Kombinasjonen av dette krever at vi i tiden framover må ha flere rom for å 
kunne gjennomføre et godt pedagogisk tilbud. 
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Alle ansatte, råd og utvalg har blitt utfordret på å være løsningsorienterte i 
forhold til plassutfordringen. 
Eiendomsavdelingen og Utdanningsavdelingen er inne i en prosess som skal 
finne kortsiktige og langsiktige løsninger på denne plassutfordringen. 
En kortsiktig løsning kan være mer deling av rom, sambruk av sfo-base og 
mer garderobeplass.  
På lang sikt må det komme flere klasserom og utvidelse av sfo-base. 
 

6 Skolemiljøutvalg  
Det arbeides med forebyggende tiltak gjennom hele skoleåret. 
Trivselslederprogrammet nevnes som et svært positivt tiltak. 
Elevrådet tar ansvar i forhold til venneuke våren 2018. 
§ 9a og aktivitetsplikten skal sikre at bekymring som blir varslet må 
undersøkes og at tiltak må iverksettes svært raskt.  
 

7 Resultater fra 
brukerundersøkelse 
 

 
Elevundersøkelsen viser at elevene er trygge på hverandre, og at de trives 
på skolen. De er fornøyde med undervisning, men noen savner flere 
mulighet til å påvirke skolehverdagen. Dette er svært likt med det som kom 
fram i «kultur for læring» høsten 2016.  
 

8 Økonomi  
Skolen har en stram økonomi. Det er et merforbruk i forhold til lønn, men 
det er forventet refusjoner som skal balansere dette.  
 
 

 
 


