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Referat fra driftsstyremøte på Hernes skole 

Tid og sted: Torsdag 7. desember kl. 0800 – 0915, personalrom Hernes skole 

Tilstede: Terje Uthus, Elsa Schulstad, Mie Ø. Flisen, Wilhelm Gustavsson, Gunhild Grindjordet, 
Marit Engh og Veronica Øien 

Sak 07/2017 Orienteringssaker 

Rektor orienterer om oppstart av skoleåret 2017/2018: Ny leder 01.08.17, Veronica Øien. Det jobbes 
med forankring av strategisk plan for skole med tilhørende mål, sammen med «lading» av visjonen, 
elevsyn og læringssyn i Elverumskolen med ansatte – alle skal kjenne til målene og retningen. Dette 
har også blitt presentert i foreldremøtene på alle trinn høst 2017. Det jobbes kontinuerlig med 
miljøet på skolen ut fra resultater fra elevundersøkelsen, og det legges opp til et sterkt trykk på det 
forebyggende elementet i nye § 9a i opplæringsloven (elevenes arbeidsmiljø). Vi startet skoleåret 
med vennskapsfest i regi av FAU, og følger opp den sosiale læreplanen i arbeidet «Hjerterom», der 1. 
og 2. klasse sammen med hjemmene velger verdier som skal være i fokus på skolen. I tillegg 
fortsetter det kontinuerlige arbeidet med klassemiljø ut fra metodikken «Det er mitt valg». Hernes 
skole legger også stor vekt på å formidle verdien av gode holdninger til elevene og foresatte  og 
iverksetter små og store tiltak i samråd med foresatte der det er behov, så fort vi kan. Tilsyn styrkes 
periodevis for å trygge og veilede elevene. Vi opplever i stor grad å ha det bra på Hernes skole, glade 
barn, engasjerte ansatte, lavt sykefravær og høyt læringstrykk. 

«Kultur for læring» - Vi er pr. nå inne i tiltaksfasen av FoU-prosjektet i «Kultur for læring». Våre tiltak 
har som mål å skape større faglig trivsel blant gutta, men en samlet skole mener at det vi foretar oss 
også vil ha positiv effekt på jentene. Tiltakene for god utvikling er bruk av CL strukturer i 
undervisningen, bruk av aktivitetskassa, samt å styrke våre ansattes samlede kompetanse når det 
gjelder relasjoner og skolen som sosial arena. Det skal også igang et arbeid med undervisning 
gjennomn VR-briller. Vår målsetting er at vi fremstår helhetlig, da vi vet at en skolekultur som roper 
«slik gjør vi det på Hernes skole», har meget positiv effekt på elevenes mestring. Elevens opplevelse 
av mestring fremmer igjen læringslyst, godt læringsmiljø med læringstrykk, motivasjon og trivsel.  

Økonomisk status for Hernes skole – Det går mot et overforbruk i lønn for 2017 på i overkant av kr 
100 000,-. Som et tillegg påløper dermed sosiale kostnader på dette overforbruket. Færre 
førsteklassinger fra høsten, og flere eldre elever som har sagt opp sin SFO-plass, har gitt et tap av 
inntekter pålydende ca. kr 100 000,-. Det er også et overforbruk på innkjøpsbudsjettet. For å 
begrense merforbruket har det vært innført innkjøpsstopp fra september.  

 

Sak 08/2017 Ordensreglement for Elverumsskolen og Hernes skole 
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Ordensreglement for Elverumsskolen og Hernes skole var vedlagt saklista. Rektor ønsker nytt punkt 
2. på «Vedlegg til ordensreglement», da det har blitt gjort kjent at det sendes meldinger/bilder ut på 
sosiale medier i skoletida. Dette skal ikke foregå, da man fort kan bevege seg i grenseland for hva 
som er lovlig. På bakgrunn av dette ønsker rektor at mobilen skal være avslått for alle elever hele 
skoledagen .  

Saken ble behandlet i eleverådet 2.11.17, og rektor legger dette frem for driftsstyret (referat fra 
elevrådsmøtet ligger vedlagt denne innkallingen til orientering). To innspill fra elevrådet: 1. Flertallet 
ønsker at mobilen skal ligge avslått i sekken. 2. Mobilen kan benyttes innenfor skolens området til 
skolestart kl. 0840. Rektor ønsker ikke dette, da mobilbruk innefor skolens område vil bli sett på som 
skolens ansvar. Driftsstyret tilslutter seg rektors syn på saken og tar til etterretning elevrådets flertall 
om å ha mobilen i sekken. Innspill fra driftsstyret: Nettbrett kan benyttes på tilsvarende måte som en 
mobil, og bør dermed også nevnes i sammenhengen. Rektor, sammen med de to pedagogene 
tilstede på møtet, får mandat til å sette ordlyd på punkt 2 på «Vedlegg til ordensreglementet». 
Innspill: Fint med tillit til elevene i forhold til å kunne ha eget utstyr i sekken. Ordensreglene bør 
kommuniseres til hjemmene.  

Sak 09/2017 Eventuelt 

Flere av sakene det refereres til her ble spilt inn under behandling av de to foregående sakene.  

ð Det er ny vararepresentant for Terje Uthus til driftsstyret. Navn videreformidles gjennom 
Terje. 

ð Det skal velges leder for driftsstyret. Det bør være en representant fra de foresatte. Foreløpig 
er det bare en FAU-representant til driftsstyret. Veronica og Gunhild får mandat til å påvirke 
foresatte til å ta vervet. Det er hovedsaklig fordeler knyttet til representasjon i driftsstyret, 
du får informasjon, og det er ikke store krav til arbeidsinnsats.  

ð Kulturskolen – mer inn i den vanlig skolen? Ja, nytt av i år er at kulturskolelærere bistår 
lærere i 5. trinn med musikkundervisningen. Dette gjøres gjennom bruk av Melodica. Slike 
innslag gir mer motiverende undervisning. Innspill: Flere slanger til Melodica kan legge til 
rette for at flere grupper får denne undervisningen. 

ð Innvendig vedlikehold bra, Terje og Veronica etterspør utvendig vedlikehold jf. 
vedlikeholdsplanens plan om utvendig maling ila 2017.  

ð Toaletter – lukter vondt – barna ønsker ikke å gå på do. Elevene er årsaken, har tidligere 
undersøkelser vist.  

ð FAU spør om det er noe de kan hjelpe til med?  
ð Utvendig solskjerming, ventilasjon, kvalitet på inneklima – hva skjer? Målinger og 

informasjon – sak til neste driftsstyremøte.  
 
Veronica Øien 
Referent 
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