
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: 02.06.16 
 
Sted:  
Lillemoen skole, 5.tr-
rommet 

Tilstede: 
Kristin Lund Enersen (leder), Vidar Sørlie (nestleder), Iben Behrens 
Dyreng (leder elevrådet), Ulrik Enersen (nestleder elevrådet), Kine 
E. Rønningen (lærer Lillemoen), Anne Marit Isaksen (lærer 
Melåsberget), Unni Dellerud (barneveileder Lillemoen), Kjersti 
Øversveen (inspektør), Jens Yngve Mathiesen (prosjektleder) og 
Ellen Rismyr (rektor) 
Ikke tilstede: Ida Kristine Teien (politisk representant), Trygve 
Klingen (vara for Ida Kristine) 
 

Tid: 1500-
1630 

Sak: Sak/dokumenta
sjon 

Hensikt:  Ansvar: 

1. Utbygging og 
rehabilitering. 
Informasjon om 
prosessen 
fremover. 
 

Jens Yngve ga en oversikt over fremdriftsplan pr dags dato. Noe 
arbeid starter rett etter skoleslutt i år: legges nytt tak på 
eksisterende bygg og det dreneres rundt skolebygget. I løpet av 
sommeren starter også arbeidet med ny innkjøring. Oppstart 
nybygg er planlagt til desember 2016. 

 Prosjektled
er, Jens 
Yngve 
Mathiesen  

2. Kommende 
skoleår  

Samme organisering som i år i henhold til hvilke elever som skal gå 
hvor. To nye lærere er ansatt i stillingen etter Margot og Toril som 
går av med pensjon. Mye fokus på HMS i henhold til 
byggeprosessen. 

 Kjersti og 
Ellen 
 

3. Økonomisk 
situasjon 

Fortsatt rammer som gjør at vi må være sparsommelige. Fått noe 
økte midler til tidlig innsats på småtrinnet. Skole nønsker seg e npc 
som står fast i hvert klasserom. Rektor stilte spørsmål om skolen 
skal fortsette med kanotur på 6.tr. Kostnadsspørsmål. 
Kom innspill på å skifte leirskoleuke til høst i stedet for vår. 
Positive tilbakemeldinger på at skolen har klart å få til flere 
bassengtimer i løpet av året.  
 

 Ellen 
 

4. Satsings- 
områder 

Skolen har som mål å øke læringsresultatene. Fokus på å fortsatt 
ha et godt elev- og læringsmiljø.  
Fortsetter med foreldreskole for foresatte på 1.trinn. 

 Kjersti 
 

5. Info fra Fau Har blitt avholdt fem møter i løpet av året. Årsmøte i kveld. 
Mye tid er gått til arbeidet rundt flerbrukshallen. Her er det nå 
dannet et AS. 
Har fått ulike tilbakemeldinger på at Lillemoen og Melåsberget var 
med på 17.mai-toget i Leiret. Bør tas en avgjørelse for hva som 
gjelder i årene fremover. Skolen tar det opp i elevrådet. 

 Kristin og 
Vidar 

6. Eventuelt 
 
 
 

3. og 4.trinn har i vår avlagt sykkelprøven. Den vil nå ligge fast på 
våren for 3.tr. 
Til høsten lages en plan for driftstyremøtene for hele skoleåret 
2016/17 

 Ellen 

Heradsbygd, 06.06.2016 
 
Ellen Rismyr 
rektor 


