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

Møtedato:  
21.1.2021 
 
Tid: 1415-1455 
 
Sted:  
Teams  

Tilstede: 
Anne Lersveen (Fau-leder), Thomas August Solberg (politisk representant), Olav 
Gotehus (leder elevrådet), Pauline Solberg (nestleder elevrådet), Elisabeth Teppen 
(lærer og tillitsvalgt), Unni Dellerud (barneveileder) og Ellen Rismyr (rektor) 
Ikke tilstede: 
Roar Nilsen (nestleder Fau) og Øystein Halling  (lærer og verneombud)  

Sak: Sak/dokumentasjon  
1/2021 Info fra skolen Rektor informerte kort om resultatene fra den siste undersøkelsen i Kultur for 

læring. Skolen har ikke rukket å analysere alle resultatene enda. Dette vil bli et 
arbeid som pågår utover våren. Det man allerede har lagt merke til er bl a at 
elevene skårer noe dårligere på trivsel nå enn ved forrige undersøkelse. Dette er 
tendensen generelt for alle som har deltatt i regionen. Skolen ønsker å finne ut mer 
av årsaken til dette. Kan det skyldes koronnatiltak som utelukker fellessamlinger, 
fadderordning, arrangement på tvers av trinn osv? 
Det vil bli mer informasjon rundt undersøkelsen på et senere driftstyremøte 

2/2021 Klassestørrelser 
og organisering 

Lillemoen skole øker stadig i elevtall, en tendes som ser ut til å fortsette i årene 
fremover. Rektor presiserer at det er svært hyggelig, men gir samtidig noen 
utfordringer i henhold til organisering. Det største trinnet teller nå 26 elever, noe 
som tilsier at det begynner å bli trangt i klasserommet. Skolen vurderer nå om de 
største gruppene bør deles i to og at det bør settes inn to kontaktlærere.  
Thomas August fortalte at det jobbes med mulige endringer knyttet til 
skolekretsgrensene i kommunen. 

3/2021 Info fra FAU og 
elevrådet 

Fau-leder tok opp en sak som har kommet fra foresatte på Lillemoen. Det stilles 
spørsmål ved antall elever på Jømna-bussen. Det blir sagt et det er fullt på bussen. 
Det er i tillegg elever fra tre ulike skoler som tar samme buss. Foresatte lurer på om 
dette er innenfor kravene til smittevern. 
Rektor sier at skolen tar en henvendelse til buss-selskapet for å få mer informasjon 
rundt situasjonen. 

4/2021 Eventuelt Alle sfo´ene i kommunen starter opp igjen med matservering fom 1.februar. 
Lillemoen jobber med logistikken i og med at tre av kohortene er i nybygget og ikke i 
umiddelbar nærhet til kjøkken. Det vurderes om det må settes inn en ekstra voksen 
en periode på ettermiddagen for å få gjennomført matservering og organiseringen 
rundt dette. 

 
Neste møte: mandag 15.3 kl 1415 

 

Heradsbygd, 25.1.2021 

 

Ellen Rismyr 

ref 
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