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Agenda FAU-møte Disen FAU 
 

Dato:  02.11.2020 

Tid:  18.30 - 20.30  

Sted:  Møtet ble avholdt via Zoom pga COVID-19-situasjonen. 
  

Dagsorden 

 

Sak 
nr: 

Sak: Ansvar/frist: 

01.11 Velkommen og godkjenning av dagsorden 

 

 

02.11 Orientering fra skolen  

Smartklokker 

Skolen har sendt ut informasjon om forbud mot bruk av de smarte 
funksjonene i smartklokker i skole- og AKS-tiden. 

Ny finansieringsmodell på høring 

En ny finansieringsmodell skal forsøke å få til en jevnere fordeling 
mellom skoler i Oslo kommune. Disen skole får relativt sett lite 
tillegg under gjeldende finansieringsmodell, men får bra uttelling 
fordi vi har et optimalt antall elever i hver klasse. Den nye 
finansieringsmodellen skal ta høyde for både sosial 
sammensetning i skolen lokalområde og elevantall i forhold til 
klasseromarealer.  

Det er lagt opp til ulike potensielle finansieringsmodeller, men det 
egentlig kun et reelt alternativ og dette legger opp til en omfordeling 
til skoler med små klasser. 

Mer om 1:1-skole 

Rektor orienterte om innfasing av bruk av læringsbrett, og 
opplæring av lærerne begynner om to uker. Bruk av læringsbrett 
kan bli ekstra nyttig og gi skolen fleksibilitet i en situasjon med 
økende smitte. 

Smitteverntiltak 

Skolen er fortsatt i gul modus, og man håper den ikke blir rød, og 
skolen har nylig hatt gjennomgang smitteverntiltak i tilfelle fortsatt 
økende smitte.  

Per i dag drives skolen slik det ble gjort fra juni, men noe mer 
hjemmekontor for lærere og annet skolepersonal.  

Rektor 



 

Intern 

Smitten er på vei ned i bydelen per i dag, og det er ikke bestemt 
hvilken modell man velger å legge seg dersom smitten øker og det 
blir aktuelt å gå over til rød skole i hele eller deler av Oslo. 
 

03.11 Skolefotografering 
 
Styret i FAU orientere kort om at det er kommet inn tilbud fra ulike 
leverandører av skolefoto. 

FAU-styret vil vurdere å hente inn pristilbud og kvalitetsvurderinger 
av disse.  

 

Leder FAU 

04.11 17. mai-komitemøte 

FAU skal kalle inn til og gjennomføre oppstartsmøte for årets 17. 
mai-komite. FAUs kasserer og leder fra fjorårets 17. mai-gruppe 
kalles også inn for å gjennomgå læringspunkter med ny komite.  

17. mai-arrangementet ved Disen skole er en viktig inntektskilde til 
leirskoletur for 7.-klassene. 

Det må settes en 17. mai-komite med 2 foreldre fra hver 3. klasse, 
altså med til sammen 12 medlemmer.  

Vanligvis velges disse representantene på foreldremøter på våren, 
men dette ble ikke gjort i år på grunn av korona-nedstenging.  

Man bør planlegge for at et arrangement skal ta høyde for 
koronasituasjonen og sannsynligvis må planlegges annerledes enn 
i et vanlig år. 

Klassenes FAU- og klassekontakter har ansvar for å rapportere inn 
hvem som har meldt seg som medlemmer til 17. mai-komiteene. 

Frist for å melde inn klassenes 17.-maikomité-medlemmer til 
FAUs kasserer (Agnete Trier Hauge) i FAU er fredag den 13. 
november. 

 

Leder FAU 

05.11 Eventuelt 
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Oppmøte: 
 

 21.
09 

05.
10 

02.11 xx.12 xx.01 xx.02 xx.03 xx.04 xx.05 xx.06 

1a X X X        

1b X X X        

1c X X X        

2a X X X        

2b X X X        

2c X - X        

2d - X X        

2e X X X        

2f X X X        

3a - - X        

3b X X X        

3c X X X        

3d X X X        

3e X X X        

3f X X X        

4a - X X        

4b X X X        

4c X X -        

5a X X X        

5b - X X        

5c X X X        

6a X - -        

6b X X X        

6c X - X        

7a - - X        
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7b - X X        

7c X X X        

 


