
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 
 
 

Møtedato: 28.09.15 
 
Sted: Lillemoen skole 

Til: Kristin Lund Enersen (leder), Vidar Sørlie (nestleder), Gine S. Skurdal (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), Kjersti Øversveen 
(inspektør), Ellen Rismyr (rektor) 

Sak Sak  
1. Skoleskyss og 

farlig skolevei. 
 
 

Skolen informete om utfordringer vedr skoleskyssen. Hedmark trafikk har sagt de vil 
legge om noen skyssruter etter høstferien. Skolen har ikke mottatt endringene pr 
dd. 
Ellen og Kjersti sender en henvendelse til skolesjefen, hvor de ønsker en ny 
gjennomgang av farlige-/ ikke farlige veistrekninger knyttet til Melåsberget og 
Lillemoen skoler. Saken må så videre til behandling i oppvekstkomiteen. 
 
Fau har fått tilbakemedlinger fra foresatte på at bussene kjører fort inn på skolens 
område og at det anses som farlig strekning langs skolebygget mot 
parkeringsplassen.  Ellen gir en tilbakemelding til Hedmark trafikk. Fau er villige til å 
handle inn materiell for å få opp et gjerde langs denne kanten. Ellen hører med 
vaktmester om han kan være behjelpelig med å få det opp. 

2. Sykling til skolen 
 
 

Det var enighet om at foresatte selv må vurdere om deres barn kan sykle til skolen. 
Dette avhenger blant annet av den enkeltes sykkelferdigheter og  veistrekningen 
som skal sykles. Skolen krever at elevene bruker hjelm. 
Skolen skal sørge for at det årlig blir avholdt trafikkundervisning. I tillegg skal det 
gjennomføres sykkelprøve for elevene, vår 3.trinn. 

3. 
 

 Info fra Fau Nytt styre, 7 medlemmer. Rekrutteres fra klassekontaktene. Kristin Lund Enersen er 
leder. 
Inntekter fra Løkenstranda 2015; kr . 10 000,-. Pengene brukes til nye fotballmål på 
Melåsberget skole. 
Elevrådet har fått innvilget søknad på kr. 2 500,- til nye bøker på mediatekene. 
Fau kjøpte inn nytt utstyr til skolen i vår. Dette var blant annet fotballer, frisbee og 
hoppetau. Dette er fordelt ut til klassene. I tillegg kjøpte de fem sett bord-og benker 
som står ute i skolegården på Lillemoen. 
Fau er involvert i arbeidet med finansieringen rundt flerbrukshallen. 
Innsamlingsaksjon 18.okt. 6. og 7.tr er ansvarlige. Skolen sørger for oversiktlige 
rodekart og informasjon som må ut i henhold til oppmøte mm. Skolen kaller inn 
trinnkontaktene og Fau-leder til et møte rett etter høstferien. 

4. Eventuelt 
 
 

17.mai-arrangmentet er tenkt felles for begge skolene på Lillemoen. 6.trinn er 
ansvarlige. 
Mye gjenglemt tøy både ute og inne denne høsten. Skolen minner elevene på å få 
med seg klær hjem.  
Foresatte har gitt tilbakemelding på mye rot/klær ved sfo-inngangen. Skole/sfo tar 
tak i dette. 

 
 
Heradsbygd, 29.09.2015 
 
Ellen Rismyr 
-ref- 


