
 

Referat møte FAU Lillemoen 
Tid: Mandag 14.09.2020 

Sted: Lillemoen 

 

Møteleder: Anne  

Deltakere: Anne Lersveen, Ellen Rismyr, Grethe Karin Sveen, Knut borgen, Lars Thoresen, Liv Karin 
Surén Mellembakken, Roar Nilsen  

Frafall: Silje Langmyren 

 

Saksliste 

  20/23 Rektor 
Flerbrukshallen –Skolen leieavtale med Elverum kommune, disponerer 8-15.30 
hverdager. Skolen bedt om å få holdt av hallen 2 kvelder ila skoleåret. Også Hanstad 
benytter hallen på onsdager pga begrenset plass på Hanstad. Skolen er en leietaker og 
kan ikke fremleie.  
 
Gymsalen – Mulig bruke den som en slags kulturscene, for forestillinger. Den kulturelle 
skolesekken. Ikke midler for oppussing, selv om dette trengs. Elevrådet ønsker tilskudd til 
innkjøp av utstyr til gymsalen, som bare er skolen sitt (ikke til Flerbrukshallen).  
 
Korona – Fortsatt gult nivå. Kohorter klassevis - 1-metersregelen opphører innenfor 
kohorten. Gode rutiner på smitteverntiltak. Rektor med i felles rektormøter i kommunen. 
Beredskapsplan klar dersom elev ved skole blir smittet. Ved stort fravær av 
elever/lærere: fortsatt normalisert drift for småtrinnet, mens stortrinnet blir hjemme for 
å sørge for normal drift for småtrinnet, ordinær undervisning. Kan bli justering av 
åpningstider. Kommuneoverlegen som avgjør beredskap også for skoler. Dersom foreldre 
er usikre ift barn og symptomer: sjekk FHI, ta kontakt med fastlegen, unngå 
Koronatelefonen pga høyt trykk der, ansatte ved skolen ikke helsepersonell og kan ikke gi 
råd. Utfordring nå: høyt elevtall på SFO, økt bemanning.  
 
TV-aksjonen – Blir digital for hele landet. Skolen får informasjon om gjennomføring når 
det nærmer seg, 7. klasse som er ansvarlig for gjennomføring.  
 
Kultur for læring – SEPU er ansvarlig for undersøkelsen som gjennomføres hvert 2. år. 
Både foreldre, elever, ansatte og ledelse svarer på undersøkelsen. Opplevelse av både 
læringsmiljø og arbeidsmiljø. Går for hele Innlandet, alle trinn 1.-10. 3. runde kommer 
snart, mandag uke 41. til ut november. Skolen behjelpelig med lån av PC på skola for 
gjennomføring av undersøkelsen.  

20/24 Kjøleskap SFO til matpakker 
Bakgrunn: Mange barn med svette og varme matpakker for hele dagen, forsterket 
gjennom Koronatiltak og at alle må ha med mat for hele dagen. Forslag til løsning: 
Ansatte tar imot og leverer ut matpakker. Forslaget forvanskes ved lite bemanning på 
enkelte tidspunkt rundt «rush» morgen og ettermiddag. Ellen sjekker ut mulige, 
praktiske løsninger. 7. trinn har tilgang på et stort kjøleskap i «Mat og helse».  

https://blimed.no/tv-aksjonen-nrk/tv-aksjonen-2020/
https://www.inn.no/prosjektsider/sepu/kultur-for-laering
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20/25 Web-basert Nettvett-kurs 
Barnevakten.no kjører også digitale kurs fom 12.10.2020: 
https://www.barnevakten.no/foredrag/foredragstilbud/skole/ Tidligere foreslått 
samarbeid med Hanstad, Stine var på saken i vår. Hvis man er med i piloten, kan man få 
digitalt foredrag gratis. Ingeborg Stang leder prosjektet for 2. trinn. Lillemoen støtter å gå 
videre på prosjektet med pilot, eventuelt i samarbeid med Hanstad. Anne og Ingeborg 
følger opp. 

20/26 Høstdugnad 
Vårdugnaden ble avlyst grunnet Korona. Skolen har ingen akutte behov for arbeid nå. 
Flere ting satt på vent, blant annet riving av Gammelbygget, og bygging av fotballbane 
mot Skolegutua i samarbeid med JH Fotball.  

20/27 Benker ved bekken 
Trenger benker for samlingsplass ved bekken. Plassen brukes av alle klassetrinn. Opptil 
25 elever i klassen. Benker trengs for å sitte på, ha arbeidsbøker på. Forhøre med 
aktuelle: Kjell Holm, blant annet. Ellen sender veibeskrivelse. Roar sørger for tømmer. 
Knut og Liv Karin følger opp.  

20/28 Oppsummering juleavslutning 2019 
Gjennomføring vellykket, fortsatt mulig å moderere innkjøp.  

20/29 Eventuelt 
Løkenstranda – Oppgjør (inn 25 000,-, ut 15 000,-), premiering, beregning. Tas i neste 
møte. 
Sommeravslutning 2019 – God inntjening på loddsalg.  
Elevrådet – Gis 10 000,- 
Informasjon om skola gis ut i papirformat til alle foreldre på foreldremøtene. De som ikke 
deltar på foreldremøtene får disse tilsendt på annet vis.  
Protokoll årsmøte: GK sender Anne protokollen for utskrift.  
 
Neste møte torsdag 5. november kl. 18.00: 
Klassekasser og Løkenstranda.  
7. klasseavslutning – lokale, bidrag fra FAU.  
Juleavslutning i Flerbrukshallen? Knut sjekker med Inger Bråten ang gulv i hallen etc.  
Oppfølging pilot Nettvett 
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