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Sak 1. 

 
Info fra skolehverdagen: 
 
Hjemmeskole og smitteverntiltak: 
Elevene, foreldrene og ansatte skal ha mye ros for omstillingsevne og fleksibilitet siden 13.mars. 
Alle trinn tok i bruk Teams . Det var litt ulikt hvordan dette ble brukt, men alle hadde videomøter i 
løpet av hjemmeskoleperioden. Alle trinn hadde ukeplaner/arbeidsplaner som de gjennomførte. 
Elever som ikke hadde tilgang til PC hjemme fikk låne PC på skolen. SFO hadde åpent tilbud til de 
som trengte det grunnet foreldre i samfunnsviktige roller eller elever som var spesielt sårbare i 
denne perioden. Det var skoletilbud på SFO to timer daglig. 1-4.trinn var tilbake på skolen 27.april. 
Da ble hele skolen tatt i bruk og det var strenge smitteverntiltak i forhold til avstandsregler, 
gruppestørrelse og renhold. Alle tiltakene på skolen var i henhold til reglene. 11.mai kom 5-7. 
tilbake på skolen. Grunnet manglende areal på skolen gikk 5.trinn på Ydalir skole i perioden  
12.mai – 18.juni. De syklet fram og tilbake hver dag. Alle trinn har hatt mye uteskole i mai og juni. 
 
Førskoledag: 
Onsdag 10.juni var det førskoledag for 36 nye 1.trinnselever. Dagen ble delt i to, slik at en ikke 
skulle ha for mange på skolen. Det ble gjennomført informasjonsmøte for foreldrene mens 
elevene hadde en time i klasserommet. Kommende 1.trinn skal deles i to grupper. 
 
Oppgradering av uteområdet: 
Området rundt brakka er ferdigstilt med grus og plen. Brakka skal males. I tillegg har det blitt laget 
ny sykkelparkeringsplass og i løpet av sommeren skal parkeringsplassen for ansatte ferdigstilles. 
Dette medfører at skolen blir enda mer trafikksikker i forhold til levering og henting på 
skolen/SFO. 
I løpet av sommerferien blir også nye RV3 åpnet, og det medfører også at det blir mer 
trafikksikkert ut mot RV3 og at støyproblematikken med tungtransportlyd blir kraftig redusert. 
 
Alternativ 17.maifeiring: 
Elever tegnet tegninger som ble levert på Moen aldershjem. Store malte bannere ble hengt opp 
på støygjerdet ut mot RV3. Budskapet var å minne forbipasserende om viktigheten av å feire vår 
frigjøringsdag. Det ble også laget en 17.maitale som ble lagt ut på Moodle og på Facebook. 
FAU gjennomførte et lotteri. 
 
 

 
2. 

 
Nytt fra elevrådet: 
 
Elevrådet hadde planlagt en vennefest som skulle ha vært feiret torsdag 12.mars. Denne ble 
dessverre utsatt. Mye av det som var planlagt kan gjennomføres til høsten.  
Elevrådet forteller at elevene gledet seg til å starte på skolen igjen etter hjemmeskoleperioden. 
Det har vært litt kjedelig med ulike soner i skolegården, og at noen trinn savner å bruke 
lekeapparater i friminuttet. 
Nesten alle elever er fornøyde med mye uteskole. Noen elever syntes det var slitsomt å sykle til 
Ydalir, men de vet at de har blitt spreke i løpet av den måneden med sykling to ganger om dagen. 
 



 
 

3. 
 
Nytt fra FAU: 
 
FAU hadde planlagt temakveld for foreldre. Denne måtte avlyses på grunn av koronasituasjonen. 
Det blir gjennomført ulike alternative sommeravslutninger på grunn av koronasituasjonen.  
FAU har kjøpt inn scenelys til gymsalen og nye bord som kan brukes under ulike arrangementer. 
Klassekontakter og FAU gjennomførte en rakedugnad 26.mai. FAU skal også arrangere 
«skolestartdugnad» 15.august. 
Det ble ikke avholdt årsmøte i juni på grunn av koronasituasjonen. Dette er utsatt til etter 
foreldremøtene er gjennomført til høsten. Nytt FAU velges i september 2020. 
 
Nytt fra politisk representant: 
 
Politikerne i Elverum skal tenke helhetlig i forhold til skolene i kommunen. Det er et synkende 
elevtall i hele Elverum. Vestad skole er den eneste skolen som har et voksende elevtall. Det er 
viktig å bli orientert om hvordan skoledriften er på Vestad skole, slik at en også politisk kan jobbe 
for mest mulig likhet i Elverumskolen. 
  
 

 
4. 

 
Skoleåret 2020 – 2021: 
   
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 blir elevtallet skoleåret 20/21 
 

1. 36 
2. 35 
3. 38 
4. 34 
5. 22 
6. 40 
7. 30 

 
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. 
Makstallet for elever på Vestad skole er 250.  
 
Det er tre nytilsatte pedagoger som starter 01.08.20. 
Skolen skal starte å jobbe etter ny læreplan «Fagfornyelsen». Ansatte har jobbet med å bli kjent 
med ny plan. Dette arbeidet vil fortsette gjennom hele neste skoleår. Vestad skole har i lengre tid 
jobbet godt med flere av de viktige elementene i den nye læreplanen. F.eks.mangfold, inkludering 
og elevenes bevissthet rundt miljøvern og bærekraft. 
 
I november er det siste spørreundersøkelsen i utviklingsprosjektet Kultur for læring. Prosjektet ble 
startet for å øke bevisstheten rundt læringskultur og for å bedre elevresultatene i Innlandet.   
 



 
 

  
 
         5. 

 

Skolemiljø og psykososialt arbeid 
 
SMU ble orientert i forhold til skolens arbeid med opplæringsloven og kapittel 9a. 
Elevrådsrepresentantene forteller at det var vært minimalt med elevkonflikter i koronaperioden. 
De er færre elever ute og det er friminutt til ulike tider. 
 

 
6. 

 
Økonomi 
Driftsstyret er orientert om at skolen har en presset økonomi, og at det er et lite overforbruk pr. 
juni 2020. Dette forklares med ekstra bemanningstiltak i forbindelse med koronaperioden og økt 
antall voksne på jobb for å klare å følge smittevernreglene. Det har også vært inntektssvikt på 
SFO-betaling i mars, april og mai. 
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