
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 
 
 

Referat driftstyremøte 

Møtedato: 16.02.17 
 
Sted: Lillemoen skole 

Tilstede: 
Kristin Lund Enersen (FAU-leder), Vidar Sørlie (FAU-
nestleder, Ida Kristin Teien (politisk representant), Kim 
Bråten (nestleder i elevrådet), Kine E. Rønningen (lærer 
Lillemoen), Reidun S Rønning (lærer Melåsberget), Kjersti 
Øversveen (inspektør)  
Ikke tilstede: Unni Dellerud (barneveileder Lillemoen), og 
Ellen Rismyr (rektor), Karoline Kørra (leder i elevrådet) 

Tid: 1500-1600 

Sak: Sak/ 
dokumentasjon 

 Ansvar: 

15/2016-
17 

Økonomi Skolen får en strammere økonomi i 2017. Dette skyldes i 
hovedsak at flere elever med særskilte behov går ut/bytter 
skole, og ressursene knyttet til disse opphører. Budsjettet 
er ikke ferdigstilt ennå, men en mulig løsning er ikke å 
erstatte ansatte som avslutter sitt engasjement/går av med 
pensjon. 
 

Rektor  

16/2016-
17 

Kultur for læring Hovedoversikt over resultatene fra alle undersøkelsene i 
Kultur for læring ble presentert. Det jobbes med 
resultatene i ansattegruppa og i elevrådet, og resultatene 
vil også bli presentert og jobbet med på vårens 
foreldremøter. 
 

Inspektør 

17/2016-
17 

Status utbygging Det er nå valgt total-entrepenør. Det er en 10 dagers 
klagerett for de andre tilbyderne, slik at vi går ikke ut med 
navn før den fristen er passert. Det er god dialog med 
kommunen. 
 

Inspektør 

18/2016-
17 

Info fra FAU og 
elevrådet 

Elevrådet: Kim orienterte litt om saker som har vært oppe i 
elevrådet, bl.a. mulighetene for å ta i bruk Danielsbakken 
som lekeområde i friminuttene på Lillemoen. Dette er nå 
tatt til følge, og 2 storefri i uka kan elevene ake der. Skolen 
har også fått tilskudd fra Barn- og Unges Kommunestyre 
(BUK) til innkjøp av nye sikkerhetsnett til banen på 
Melåsberget. 
 
FAU: Kristin ga en oppdatering rundt Idrettshallen. Pengene 
strømmer inn! Det er stor velvillighet og positivitet for 
idrettshallen. FAU ordner også opp i økonomien med 
Brønnøysund-registrering etc. Det er planer om å ta i bruk 
FAUs fane på skolens hjemmesider mer aktivt for å legge ut 
referater etc. 
Vidar fortalte litt om arbeidet i KFU (det kommunale FAU). 
 

Flere 

19/2016-
17 

Eventuelt Ida Kristine fortalte litt om utvalg for Utdannings store 
arbeid med en ny strategisk plan for sektoren. 

 

Alle 

Jømna/Heradsbygd, 17.02.2017 
Kjersti Øversveen -ref- 


