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Agenda og referat FAU-møte og årsmøte Disen FAU 
 

Dato: 21.09.2020 

Tid: 19.00 - 20.30  

Sted: møtet avholdes via Zoom pga Covid19-situasjonen. 

 

Vedlegg til møtet: 
● Regnskap for skoleåret 2019/20. 
● Budsjettforslag for skoleåret 2020/21 

 

  
Dagsorden 

 

Sak 
nr: 

Sak: Ansvar/frist: 

01.09 Velkommen og godkjenning av dagsorden. 

Godkjent. 

 

02.09 Orientering fra skolen 
Rektor og AKS-leder orienterer om samarbeid med FAU og 
aktuelle saker.  

Birgitte Arctander Stub informerte om situasjonen på skolen: 

Skolen har åpnet på gult nivå i høst. Det medfører streng 
regulering av hvilke barnegrupper som kan være sammen 
med hverandre. Det krever mye voksenressurser og er 
krevende for skolen som organisasjon.  

Skolen har fått ny helsesykepleier. Skolen har nå en 
helsepersonellbemanning på 150 %. Det kom spørsmål i 
møtet om hvorvidt det er lovpålagt å ha legeressurs ansatt. 
Rektor er ikke kjent med at dette er noe som er pålagt. 

Orienterte litt om byggmassens utfordring mht plassmangel 
for ulike behov. Skolen har slått alarm oppover. Terrassen 
over AKS-rommet har vannskader, skolen har bedt om at 
man i forbindelse med utbedringen av dette bygger inn dette 
arealet slik at skolen får flere rom å sjonglere med. 

AKS-ansettelse: skolen har avtalt med Driftsstyret at man skal 
gå bort fra at AKS-leder har tittelen inspektør og går tilbake til 
tittelen AKS-leder. Dette må det søkes om. Når søknaden er 
innvilget vil stillingen lyses ut. Tidligere heltidsansatt i 
inspektørrollen ønsker ikke å fortsette i denne rollen.  

Rektor 
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En til en-skole: Driftsstyret har tidligere i år gitt skoleledelsen i 
oppdrag å utrede hvordan skolen kan bli en en til en-skole (= 
en digital enhet pr elev). Løsningsforslaget ble vedtatt på 
Driftsstyret i uke 38 siden. Skolen har fokus på at de digitale 
enhetene skal brukes som et supplement til undervisningen, 
de skal ikke erstatte tradisjonell undervisning. Lærerne skal få 
opplæring i okt.-des. Det vil inngås avtaler mellom skole og 
hjem mht ansvar for enhetene. Elevene vil få utdelt sine 
enheter så snart alt det organisatoriske er på plass. Alle trinn 
får iPad, da denne typen enhet er best tilrettelagt for 
undervisningsbehovet. På de høyere trinnene (særlig 7.) vil 
det brukes en del PC også for å forberede dem på hvordan 
ungdomsskolene jobber (f.eks. benytter Morellbakken PC). 
Skolen vil også forsøke å få gitt foreldrene en innføring i 
bruken av disse enhetene. 

Alle lærerne har fått beskjed om å forberede opplegg for barn 
som må holdes hjemme av smittevernhensyn. Skolen er seg 
sitt ansvar bevisst når det gjelder å sikre disse barna 
undervisning. 

AKS v/Marie: Orienterte om hjemsendingsordningen som 
Disen FAU har tilbudt tidligere, men som kommer til å bli 
avviklet nå for å bruke de fire AKS-ansatte som tidligere har 
hatt dette som fulltidsokkupasjon deler av dagen som mer 
direkte voksenressurser for barna. AKS vil i stedet orientere 
barna om når de skal hjem ved oppstart AKS hver dag, samt 
rope opp i barnegruppene hver halvtime. 
 

03.09 Om FAU  

Orientere om FAUs arbeid, roller og ansvar, møtekalender, 
årshjul. 

I noen saker som FAU har ansvar for er det skolen som 
administrerer ordningene men FAU som initierer, dette gjelder 
for eksempel skolefotografering og skolelyst. FAU organiserer 
også trafikklister. 

Presentasjonen ble gjennomgått i møtet. 

Leder FAU 

04.09 Behandle regnskap for forrige skoleår og budsjett for 
inneværende skoleår. 

Presenteres i møtet. 

Kasserer gjennomgikk. Saldo per juli 2020 er i overkant av kr 
260000. Regnskapet ble godkjent.  

FAU hadde ingen inntekter fra 17. mai i år pga 
arrangementsrestriksjonene forårsaket av Covid 19. Det kom 
forslag om å nedjustere budsjettets inntektsestimat fra 17. 

Kasserer 
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mai i lys av at det kan bli utfordrende å få avviklet tradisjonell 
feiring også i 2021 pga Covid 19. Budsjettforslaget med 
nedjustert inntekt til kr 50000 ble vedtatt. 
 

05.09 Valg av styremedlemmer i FAU 

Orientering om styrets arbeid og roller. 

Verv på valg: 

Leder: Guro Schmidt Øvregard stilte til gjenvalg og ble valgt. 

Nestleder: Anne Marte Bergersen Zierfuss stilte til gjenvalg og 
ble valgt. 

Sekretær: Margrethe A. Berg har sittet i styret to år og går av 
nå. Ny sekretær ble valgt: Are Skeie Hermansen, med 
forbehold om å inneha vervet i kun ett år. 

Kasserer: Line Fagerstrøm har sittet i styret to år og går av 
nå. Ny kasserer ble valgt: Agnete Trier Hauge, med forbehold 
om å inneha vervet i kun ett år. 
 

 

06.09 Valg av representanter til Driftsstyret 

Om driftsstyret 

Driftsstyret er skolens høyeste organ. Det består av to 
ansatte, to foreldre og tre kommunale representanter. Rektor 
er styrets sekretær. 

Driftsstyret fatter de viktigste beslutninger angående drift. 
Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, 
strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp saker sendt fra 
elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Det 
avholdes 5-8 møter i løpet av skoleåret. På FAU-møtene vil 
det bli informert om saker som er tatt opp i driftsstyret.   

Valg:  

Det skal velges 2 representanter som sitter for 2 år og følger 
kalenderåret. De som blir valgt på årsmøtet tiltrer følgelig ikke 
vervet før 1. januar 2021): 

● 1 ny representant 
● 1 ny vara fra foreldrene 

 
Valget ble utsatt til FAU-møtet 5. oktober av tidshensyn. 

 

07.09 Eventuelt 
 

 

Oppmøte: 
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 21.09 xx.10 xx.11 xx.12 xx.01 xx.02 xx.03 xx.04 xx.05 xx.06 
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