
 

 

Referat møte FAU Lillemoen 

Tid:                         
Sted: 
Møteleder:  
Deltakere: 
Frafall: 

Torsdag 26.01.2021 
Teams 
Anne 
Anne, Ellen, Grethe Karin, Knut, Lars, Liv Karin, Roar 

Silje 

 

Saksliste Oppfølging 

   21/1 Rektor informerer 

Korona: Lillemoen p.t. på gult nivå. Fortsetter med vanlig 
smittevern ift Covid19. Ingen ansatte eller elever ved 
Lillemoen smittet så langt i pandemien. Dersom situasjonen 
forandrer seg: 1.-4. klasse prioriteres ift ordinær drift. Fom 1. 
februar: Elverum kommune starter opp med matservering på 
SFO igjen – frokost + ettermiddagsmat, inkludert noe 
varmmat.  

Driftstyremøte:  

-Skolebusser og smittevern: Se egen sak under.  

-Elevtall på de ulike skolene. For Lillemoen øker 
elevtallene årlig. Forventet elevtall ved skolestart høsten 
2021: 150 stk.  

-Ungdomsskole: Vedtatt at elevene ved Lillemoen fortsetter 
ved EUS.  

 

21/2 Skolebuss – smittevern 

Tatt opp i Driftstyremøte. Fullt på bussen som går via 
Jømna, elever fra 3 ulike skoler på bussen på morgenen. 
Sendt forespørsel til kommunen ift smittevern, skolen ikke 
fått svar på dette, purret på forespørsel. 

 

21/3 Prosjekt benker 
Budsjett 3500,-, inkludert alle nødvendige materialer. FAU 
tar dette på dugnad internt. Dugnad avventes til våren pga 
vær og føreforhold, må komme frem med bil. Området hvor 
benkene er tenkt, benyttes mye av skolen p.t. At benkene 
blir satt på plass til våren er ok for skolen.  

 

21/4 Arrangementer våren 2021 
Mulig å arrangere noe alternativt ift Påskedico for elevene? 
Mulig klassevis, ala juleavslutningen, med film og frukt? Fint 
at det blir likt for alle klassetrinn. Skolen savner 
arrangementer på tvers av trinn. Bruker K&H til å lage 
påskepynt klassevis. Avventer avklaring av mulig 
påskearrangement nærmere påske ift tiltak fra Regjeringen.  

 

21/5 17. mai   
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Saksliste Oppfølging 

Må få 6. klasse på banen ift gjennomføring av arrangement. 
Har fått overlevert 17.maiperm. Vanligvis oppstartsmøte ca. 
februar med forrige års arrangør med årets arrangør for 
erfaringsutveksling etc. Får ikke endelig avklaring ang 
Covid19 før et par uker i forkant. Liv Karin tar kontakt med 
klassekontakter for 6. klasse for avklaring av 17. mai. Mulig 
også å spille på klassekontaktene for 7. klasse, også da de 
ikke fikk arrangert 17. mai 2020. Anne tar kontakt med 
klassekontakter for 7. klasse.  

21/6 Eventuelt 
Anne: Mottatt innkalling til KFU via Tord Arnesen, 
03.02.2021 kl. 19.00. Roar møter i KFU. 
GK: Portal for informasjon: Benytter Teams fremover for 
møter og dokumenter. GK administrerer.  
Løkenstranda: Rydding av veikanter? Ikke mottatt eventuell 
faktura for dette. Uavklart om det ble gjennomført rydding. 
Avklarer med Silje.  
Neste møte: Tirsdag 16.03. kl. 18.00 

 

 

 

 

 


