
Agenda og referat FAU-møte og årsmøte Disen FAU

Dato: 27.09.2021

Tid: 20.00 - 21.30 

Sted: Møtet ble avholdt i Aktivitetssalen (auditorium) i E-bygget på Disen skole

Vedlegg til referat:
● Presentasjon fra årsmøtet med regnskap for skoleåret 2020/21 og budsjett for

skoleåret 2021/22

 
Dagsorden

Sak
nr:

Sak: Ansvar/frist
:

01.09 Velkommen og godkjenning av dagsorden.

02.09 Orientering fra skolen

Rektor orienterte om sin rolle opp mot FAU.

Skole og AKS tilbake til normalen. Ingen skal i karantene
lenger, bortsett fra den som er syk (og skal i isolasjon i 10
dager).

Husk å bruke klassekontakt og FAU-representantene, det
letter arbeidet for oss, blir mer konstruktivt, og gir mer varige
løsninger og forutsigbarhet.

AKS under pandemi har vært utfordrende for både foreldre,
barn og ansatte.

Nå: ny rammeplan er på vei til å bli en lokal plan – skal på
høring på FAU. Langvarig arbeid med å heve kvalitet på AKS,
fortsetter dette arbeidet framover. AKS får gode
tilbakemeldinger nå, og skolen ser fram mot den nye
brukerundersøkelsen. Tar tak i dårligere tilbakemeldinger me
en gang.

Skolen: dette satses det på nå:

- Grunnleggende ferdigheter; lesing – skriving – regning
– med Læringsteamet

Rektor



- Et trygt og hyggelig skolemiljø (trygg læring og
Miljøteamet)

- En hensiktsmessig og variert bruk av læremidler
(digital satning og læreboksatsning)

Læringsteamet: Ansatt et team som hjelper til med å tett hull
og hjelpe de som sliter med grunnleggende ferdigheter
(Cecilie, Kristine og Hilde) – ingen timeplan, endres fra uke til
uke

Miljøteamet: to sosionomer og en assistent – ingen timeplan,
endres fra uke til uke

03.09 Om FAU 

Styret i FAU orienterte om FAUs rolle, oppbygging og
arbeidsoppgaver

Leder FAU

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

Regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent av FAU.

Kasserer

05.09 Valg av styremedlemmer i FAU

Orientering om styrets arbeid og roller.

Valg:

Solveig Monstad valgt som ny leder i FAU for perioden
2021/2022 og 2022/2023

Anne Skaardal valgt som ny leder i FAU for perioden
2021/2022 og 2022/2023

Agnete Trier Hauge fortsetter som kasserer.

Are Skeie Hermansen fortsetter som sekretær.

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:

Ny representant: Marte Zierfuss stiller midlertidig (avtroppende
nestleder i FAU), men medlem i sittende FAU bør velges på
FAU-møtet i oktober

Ny vararepresentant: Kari Reistadbakk

07.09 Eventuelt

Oppmøte:

27.09 11.10 01.11 06.12 10.01 07.02 07.03 04.04 02.05 13.06

1a X

1b X

1c X

2a X

2b X

2c -

3a X

3b X

3c -

3d -

3e X

3f X



4a X

4b X

4c X

5a X

5b X

5c X

6a X

6b -

6c X

7a X

7b X

7c X


