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Referat fra Driftsstyremøte Hernes skole 
Tilstede: Bente Knippa Vestad, Marius Liberg, Ida Grøtting, Marit Solvår Engh, Elsa Helene Schulstad, 
Cathrine Bækken. Meldt forfall: Frøydis Fredrikson og Terje Uthus. Vara Anne Engen Hornmoen kunne 
heller ikke møte. 
 
Sak 01/2017: Kultur for læring 
Rektor orienterte om resultatene fra kartleggingen som ble gjort i oktober 2016. Skolen jobber med tre 
områder som vi har lav score på: 
1. Informasjon om og kontakt med skolen. Foreldrene kommer med tilbakemeldinger på foreldremøtene på 
hva de er fornøyd med og hva de mener kan bli bedre.  
2. Sosial isolasjon. Mellomtrinnslærerne analyserer og reflekterer over problematikken og finner 
opprettholdene faktorer. Det skal utover våren utarbeides tiltak.  
3. Store forskjeller mellom gutter og jenter på trivsel, mestring, interesse fra læreren, grunnleggende 
ferdigheter og faglig nivå. Småtrinnslærerne analyserer og reflekterer over problematikken og finner 
opprettholdende faktorer. Videre skal det bestemmes tiltak til forbedringer. Det er generelt store 
forskjeller mellom gutter og jenter i undersøkelsen for hele Hedmark.  
FAU ønsker å bidra i samarbeidet mellom skolen og foreldrene. FAU vil gjerne bli brukt spesifikt inn i KFL-
arbeidet. 
 
Sak 2/2017: Timetall neste skoleår 
Hernes skole ligger så vidt under minstetimetallet i år og må derfor øke litt på timetallet for å komme opp 
på sentralt bestemt nivå. Det vil bli lagt til en time på 3.trinn fra høsten. I tillegg legges en time obligatorisk 
leksehjelp til 1.-4.trinn. Frivillig leksehjelp tilbys 5.-7.trinn på mandager og 2.-5.trinn på onsdager. 
Informasjon om endringen må ut til foreldrene før søknadsfristen på SFO-plass 1.april. 
 
Sak 3/2017: Budsjett 
Budsjettet for 2017 er noe lavere enn 2016. Dette skyldes lavere andel enkeltvedtakstimer fra høsten. 
Nedbemanningen gjøres i form av naturlig avgang og interne justeringer. Det er ikke behov for oppsigelser 
eller omplasseringer. Skolen må ha en nøktern drift inenværende år for å komme gjennom året i balanse. 
Kostnader i arbeidet med inneklima ligger under Eiendomsavdelingen. Husvask på de høye flatene ble 
gjennomført i vinterferien og vil bli lagt inn i den faste rutinen for husvask. Det er meldt inn behov for 
utvendig solavskjerming til fagsjef som melder videre til AMU. AMU gjør prioriteringer og sender videre til 
politisk behandling i budsjettkonferansen i juni. Skolen håper at det blir nok påtrykk til at vi blir prioritert 
dennen gangen. Kartlegging av hodepine og andre plager som kan ha sammeneheng med inneklima er satt 
igang. Astma og allergi-forbundet har undervisningsopplegg om inneklima til bruk i klasser. 
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Annen informasjon: FAU har avdekket at det ikke finnes noen materialer liggende til ny skaterampe. Neste 
steg blir å avklare hvordan en anskaffelse av skaterampe kan realiseres. 
FAU har undersøkt muligheten for å låne arealet på sørsiden av skoleplassen til å bygge sykkelbane. 
Grunneier er foreløpig negativ til dette. 
 
Nytt møte i Driftsstyret: fredag 7.april 2017 kl 08:00. Sak til behandling er høringsforslaget til strategisk plan 
for utdanning i Elverum 2017-2022. Høringsfristen er satt til 10.april. Bente tar opp med KFU-leder om de 
kan be om forlenget frist. Hvis fristen blir forlenget vil vi utsette Driftsstyremøtet til etter påske. 
 
 
 

 

Med hilsen 

 
 
Ragnhild Skavern 

rektor 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten underskrift 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
Mottakere: 
Anne Engen Hornmoen Kirkevegen 123 26062407 ELVERUM 

Bente Knippa Vestad Hernesvegen 26 2410 HERNES 

Cathrine Bækken    

Elsa Schulstad    

Frøydis Fredrikson Slåttrønningen 7 2410 HERNES 

Ida Grøtting Gammelveien 35 2410 HERNES 

Marit Solvår Engh    

Marius Liberg Slåttrønningen 26 2410 HERNES 

Ragnhild Skavern    

Terje Uthus Hernesvegen 206 2410 HERNES 
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