
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 fra møte i skolemiljøutvalget og driftsstyret 

 

Sak 1 ble tatt med skolemiljøutvalget, de resterende sakene i driftsstyret. 
 
 
Heradsbygd, 28.01.2016 
 
Ellen Rismyr 
-ref- 

Møtedato: 25.01.16 
 
Sted:  
Lillemoen skole, mediateket 

Tilstede: 
Kristin Lund Enersen (leder), Ida Kristine Teien (politisk representant), Iben Behrens 
Dyreng (leder elevrådet), Ulrik Enersen (nestleder elevrådet), Kine E. Rønningen (lærer 
Lillemoen), Anne Marit Isaksen (lærer Melåsberget), Unni Dellerud (barneveileder 
Lillemoen), Lisbeth Traaseth (verneombud) Kjersti Øversveen (inspektør), Ellen Rismyr 
(rektor) 
Frafall: Vidar Sørlie (nestleder) 

Sak: Sak/dokumentasjon Hensikt: 
1. Brukerundersøkelser 

og nasjonale prøver 
Presentasjon av resultatene fra nasjonale prøver og ulike brukerundersøkelser som ble 
tatt høsten 2015. Resultatene på nasjonale prøver 2015 var noe dårligere enn tidligere 
år. Rektor informerte om tiltak som er satt inn.  
Jevnt over gode resultater på brukerundersøkelsene. Disse gjennomgås også med 
kollegiet og resultatene fra elevundersøkelsen tas også opp i klassene på 
mellomtrinnet.  
 

2. Organisering neste 
skoleår  

Slik det ser ut nå blir det 6. og 7.trinn som går på Melåsberget fra høsten av. Noen små 
avklaringer må gjøres før det er helt endelig. Hvis utbygging går som planlagt, vil alle 
elevene gå på Lillemoen fom januar2017. 

3. 
 

 Info fra Fau - Elevene blir med i 17.toget i Leiret, før det blir tog i Heradsbygda og 
arrangement på Lillemoen skole. 

- Fau har gitt 2500,- til mediateket på skolene 
- Fau arrangerer dugnad til våren for å få opp de to fotballmålene som de har 

kjøpt inn til Melåsberget 
- Diskotek for alle elevene 10.feb 
- Noen foreldre har gitt tilbakemelding om at de synes skolen kom sent ut med 

info vedr elevsak på skolen før jul 
- Hvem betaler gjerde som bør settes opp langs veien mot parkeringsplassen på 

Lillemoen? Ellen sjekker 
- Det arbeides fortsatt iherdig for å skaffe nødvendige midler til flerbrukshallen 

 
4. Eventuelt 

 
 
 

- Skyssreglement for skoleskyss er ute på høring.  
- Hva bør skolen gjøre i henhold til ev navnebytte da skolen byggges ut og 

rehabiliteres? Et forslag er å kalle inn til åpent møte for å fortelle om navnets 
historie og hvorfor det heter akkurat Lillemoen her. 

- Beregnet byggestart er nå sommeren 2016 


