
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: 24.11.16 
 
Sted: Lillemoen skole 

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

Tid: 1500-1600 

Sak: Sak/ 
dokumentasjon 

 Ansvar: 

8/2016-17 Mobilbruk på 
skolen 

Skolen ønsker at hele skoleområdet blir mobilfritt område i 
forbindelse med skole/sfo-dager. 
 

Rektor  

9/2016-17 Skolegudstjeneste Lillemoen/Melåsberget inviterer alle elevene til 
skolegudstjeneste siste dagen før juleferien. De som ikke 
ønsker å delta, får alternativt opplegg på Lillemoen. 

Rektor og 
inspektør 

10/2016-
17 

Status økonomi Skolen har kjøpt inn 20 Ipader, akematter og Questbøker til 
alle trinn. 

Rektor 

11/2016-
17 

Status utbygging Arbeidet vedr utbygging og rehabilitering ligger nå ute på 
anbud med frist 6.jan. Foreløpig framdriftsplan sier at 
nybygget skal stå klart til bruk i løpet av februar 2018. Hele 
skolebygget skal være klart til skolestart 2018. 

Inspektør 

12/2016-
17 

Kultur for læring Resultatene fra undersøkelsene er klare i begynnelsen av 
januar. Skolene får da hjelp til å analysere resultatene før 
det bestemmes hvilke områder det skal arbeides spesielt 
med videre. 

Rektor 

13/2016-
17 

Info fra FAU og 
elevrådet 

Elevrådet: ingen saker 
FAU:  

- Alle hjem har fått mulighet til å uttale seg om 
17.mai-feiringen. Flertallet har bestemt at det blir 
tog kun i Heradsbygda 

- Fau har mottatt bekymringsmelding fra foresatt 
som mener det er for få voksne ute på tilsyn i 
friminuttene og at det er mer konflikter i 
skolegården nå enn tidligere. Skolen sier de 
akkurat har hatt dette oppe blant kollegiet og sagt 
at alle voksne som er ute må ha på gul vest, alle 
må raskt ut på tilsyn og i tillegg viktig at det 
rulleres på hvor i skolegården man er. 

- Enkelte foresatte reagerer på at døra nede er låst i 
friminuttene. 

- Vidar Sørlie er representant i det kommunale FAU 
- Det arbeides fortsatt iherdig med å få på plass 

finansieringen i henhold til en flerbrukshall 

Kristin 

14/2016-
17 

Eventuelt Sfo-lederstillingen er lyst ut. Midlertidig stilling ut skoleåret. Rektor 

Heradsbygd, 28.11.2016 

Ellen Rismyr 

-ref- 


