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Sak 1. 

 
Info fra skolehverdagen: 

 
Gult nivå: 
Skolehverdagen organiseres etter gult nivå, og oppfyller de krav og regler som er i  forhold ti l  

smittevernsregler. Ansatte og elever er fl inke til  å holde avstand mellom gruppene, og vi tenker 
avstandsregulerende tiltak når vi planlegger skolehverda gen. Skolegården er delt inn i  to soner. 
 
Aktiviteter: 

Trinnene er gode til  å bruke uteområdet selv om det er kaldt. Både skøytebane, skiløyper, 
Langsletta og Grindalsjordet brukes som uteklasserom. Skolen prøver å følge aktiviteter som vi 
vanligvis gjennomfører, men tilpasset etter koronaregler. Leselyst gjennomføres klassevis. 
 

Studenter: 
Det er tre partier av grunnskolelærerstudenter som har praksis på Vestad skole i  februar og mars. 
I uke 18,19 og 20 har kroppsøvingsstudenter praksis på skolen. 

 
Skoleutvikling: 
Vi har jobbet og skal jobbe videre med innføring av Fagfornyelsen gjennom hele skoleåret. Vi er 
med i kommunale fagnettverk i  basisfagene, og har jobbet med fagene og fagfornyelsen lokalt på 

skolen. 5.trinn skal teste ut digitale læringsressurser for å gjøre seg erfaringer, som skal vurderes i  
forhold ti l  fremtidig valg av digitale læringsressurser for Elverumskolen. Skolen skal også være 
med i et kommunalt nettverk som har fokus på koding. 
 

Brukerundersøkelser: 
Det gjennomføres årlige brukerundersøkelser for alle skolene. Vi har resultater fra 
Elevundersøkelsen, Kultur for læring og 10-Faktor. Dette gir oss verdifulle ti lbakemeldinger i  

forhold ti l  læringskultur, trivsel og arbeidsmiljø. KFL viser at det er høy trivsel i  elevgruppa, og at 
det er mange som trives godt med skolefag. Det er samsvar mellom det elevene og lærere svarer i  
undersøkelsen. Vi har nå målinger som gir oss ti lbakemeldinger fra de siste fire årene på Vestad 
skole.    

 
Beredskapsplaner: 
Skolen har beredskapsplaner for brann, pandemi og andre  kriseplaner. De inneholder beskrivelser 

av rutiner, ansvar og oppfølging. Alle ansatte skal være kjent med planene, og de skal være 
oppdaterte i  forhold ti l  skoleåret. Skolen skal raskt kunne drifte etter planene ved behov. 
 
 

 

2. 

 

Nytt fra elevrådet: 
 
Elevene savner ulike arrangementer som vi ikke kan ha på grunn av Covid- 19. Elevrådet hadde 
tidligere  en plan om å gjennomføre en vennefest. (mars 2020). Elevene håper at dette 

arrangementet kan gjennomføres neste skoleår. Det er også et savn at det er begrensninger i  
forhold ti l  arrangementer som samler hele skolen f.eks: Vestad - talenter. Elevrådet har inntrykk 
av at alle elever trives på skolen, men det bør jobbes med språkbruk i  tiden framover. 



 
 

3. 
 
Nytt fra FAU: 

 
FAU har gjennomført møter og har mål om å bidra positivt og støtte opp om skolens aktiviteter. 
Det er kontakt mellom FAU og ledelsen gjennom at rektor deltar på deler av FAU-møtene for å gi 
informasjon om skolehverdagen. 

Dersom smittesituasjonen til later det, blir det gjennomført temakveld i  april . 
 

 
4. 

 
Nytt fra politisk representant   

 
Det er en økonomisk presset situasjon i kommunen.Utdanningssektoren er pålagt å se på mulige 
løsninger i  forhold ti l  innsparinger og skolestruktur. Politikere ønsker å satse mer på IKT i  skolen. 
Det er et mål at det skal være 1:1 når det gjelder Ipad eller  pc.  

 

  
 
         5. 

 

Skolemiljø og psykososialt arbeid 
 
SMU ble orientert i  forhold ti l  skolens arbeid psykososialt skolemiljø.Elevrådsrepresentantene 

forteller at det har vært minimalt med elevkonflikter i  koronaperioden. Skolegården er delt i  to, og 
det er l ite aktiviteter på tvers av trinn. Det er ingen mobbesaker på dette tidspunktet. 
 

 
6. 

 
Økonomi 

 
Det har vært et overforbruk i  vikarbruk i  perioden med Covid-19. Skolen har som mål å  drifte 
innenfor den økonomiske rammen, men er helt avhengig av refusjonene og de ekstra ti lskuddene 
for at skolens regnskap skal gå i  balanse. Budsjettrammen for 2021 ser ut ti l  å være nesten den 

samme som 2020. 
 
 

 

7.  

 

Eventuelt – ingen saker. 
 

 

Nytt møte 25.mai kl. 10.00- 11.30 

 

Ref. 

Ragne Harviken 


