
 

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:  
15.3.2021 
 
Tid: 1415-1500 
 
Sted:  
Teams  

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

Sak: Sak/dokumentasjon  
5/2021 Info fra skolen Rektor informerte om innføring av digitale verktøy i Elverumskolen. Fra høsten av 

skal alle elever på 1.-3.tr disponere hver sin Ipad, mens elevene på 4.-7.tr får pc´er. 
Dette er ment som et godt supplement til lærebøker og skal være til hjelp for å bli 
gode på å bruke digitale verktøy. Elever og lærere blir kurset i hvordan man skal 
bruke dette i undervisningssammenheng. Mer informasjon kommer utover våren. 
Det var positivitet i driftstyret rundt innføringen av disse verktøyene. 

6/2021 Kommende 
skoleår 

Lillemoen har flere trinn til høsten som blir såpass store at det er nødvendig å dele 
de i to grupper i en del timer, og da også ha to kontaktlærere pr trinn. 
 
Slik det ser ut nå vil skolen få med to lærere på videreutdanning norsk i 21/22. 
 
En barneveileder går av med pensjon til sommeren, to lærere har søkt permisjon og 
rektor har sagt opp og starter i ny jobb på Hamar katedralskole 18.5.21. Kjersti er 
assisterende rektor og Line Melhus konstitueres som rektor frem til sommeren.  

7/2021 Info fra FAU og 
elevrådet 

Fau ønsker å gi noe til elevene før påske, da det ikke er mulig å gjennomføre 
påskedisko el. Pauline støtter forslaget om popcorn, el annen type snacks. Tar dette 
med inn i elevrådsmøtet i morgen for å få flere innspill/synspunkter. 

8/2021 Eventuelt Skolen er fortsatt på gult nivå og er flinke til å følge smitteveilederen. Har planer 
klare hvis skolen kommer over på rødt nivå. 

 
Neste møte: mandag 27.5 kl 1415 

 

Heradsbygd, 18.3.2021 

 

Ellen Rismyr 

ref 

 

    

 

 

 

  


