
 

Intern 

Agenda FAU-møte Disen FAU 
 

Dato:  05.10.2020 

Tid:  18.30 - 20.30  

Sted:  Møtet ble avholdt via Zoom pga Covid19-situasjonen. 

 

Dagsorden 

 

Sak 
nr: 

Sak: Ansvar/frist: 

01.10 Velkommen og godkjenning av dagsorden. 

 

 

02.10 Orientering fra skolen 
 
Ny finansieringsmodell på høring 
Skolen har fått høringsbrev fra Utdanningsetaten om ny 
finansieringsmodell fra byrådet. Det er et ønske om en transparent 
ordning som oppleves rettferdig knyttet til stykkprisfinansiering. Per i 
dag får Disen og lignende skoler mindre penger enn mange andre 
skolen, og spørsmål rundt hvilke prinsipper som skal ligge til grunn vil 
være sentralt. Disen skole vil samarbeide med Grefsen og Kjelsås 
skole i sitt høringssvar.  
 
Disen skole vil sende høringsbrevet til FAU og Driftsstyret. Disen 
FAU kan samarbeide med andre FAU i bydelen om høringssvar. 
 
Høringsfrist 30. oktober 
 
1:1-skole 
Disen skole skal nå gi læringsbrett (iPad) til alle elever, og utrulling 
skal skje i tiden fram til jul. Tidsplan for dette fastsettes i den 
nærmeste tiden. Det vil sendes ut informasjon til foreldre i løpet av 
kort tid. 
 
Lærere vil lære parallelt med at elevene får læringsbrettene. Dette 
betyr at det ikke vil ta så lang tid før kontrakter sendes ut til elever og 
foreldre. Læringsbrettene kan ikke sendes hjem eller tas ordentlig i 
bruk før avtalene er underskrevet, og det er sendt med ladere hjem.  
 
Leksen for hver dag vil være komme tilbake på skolen med en 
nyladet iPad – ordningen vil være avhengig av hjemmelading.  
 
Skolen vil i stor grad dekke skader som skjer ved uhell, mens det vil 
være egenandel dersom en elev har ødelagt iPaden med vilje. 
 
Miljøterapeut 

Rektor 
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Skolen opplever en del utfordringer knyttet til trivsel og uro for tiden. 
Dette er en utfordring som flere skoler rapporterer om for tiden, og 
man knytter dette blant annet til utfordringer forbundet med økt 
uforutsigbarhet som følge av korona.  
 
Skolen har ansatt en miljøterapeut, en faglært sosionom, fordi det er 
en del barn på skolen som sliter. Miljøterapeuten begynte rett før 
høstferien og jobber med barnas trivsel. Miljøterapeuten har kontor i 
1. etasje, i rommet som kalles «glassburet». Elever kan komme til 
henne og hun lager avtaler med elever etter ønske og behov.  
 
Miljøterapeutens jobb er å sørge for at elevene har det bra, og å 
systematisere samarbeidet mellom lærer, AKS, og helsesøster og 
gjøre det mer helhetlig. 
 
Dette er en midlertidig ansettelse, men ideelt er dette en ordning som 
vil kunne videreføres og eventuelt utvides på sikt. I første omgang vil 
ansettelsen vare fram til jul. En fast ordning med miljøterapeut vil 
eventuelt bli diskutert og bestemt i driftsstyret.  
 
Gapahuk 
Skolen eier en gapahuk, som den i sin tid fikk fra Oslo kommune. 
Gapahuken trenger å bli pusset opp og satt i bedre stand, men det er 
behov for mer helhetlige tiltak og skolen ønsker hjelp fra FAU i dette 
arbeidet. Det er bl.a. behov for å reparere taket og utvide til mer enn 
én bålplass, slik at et helt klassetrinn kan ta i bruk plassen samtidig.  
 
FAU ønsker å bidra til dette gjennom ordningen «Gode formål».  
 
Smartklokker 
Det har vært noen foreldre som har kontakten skolen knyttet til bruka 
av smartklokker i klassen og noen opplever det som urettferdig 
dersom dette nektes. En del lærere rapporterer at dette skaper en del 
forstyrrelser i undervisningen og at ikke alle smartklokker kan settes i 
skolemodus, dette gjelder også på AKS da bruk av smartklokker 
bidrar til mye forvirring rundt hjemsending av barn.  
 
Skolen skal gjøre en vurdering av dette og ta stilling til dette i den 
nærmeste tiden, og skolen vil komme tilbake til FAU når de har 
vurdert saken. 

 

03.10 Inndeling i grupper og oppstart av gruppearbeid 

FAUs medlemmer deles inn i følgende grupper:  

1. AKS: Agnethe Hamarstrøm (leder, 1B), Ingrid Mellemseter 
(2A), Tom Chr. Berg (2D) og Mimmi Walker Tyrihjell (3A)   
 

2. Trafikk: Karl Inge Eidsvik (leder, 3F/5B), Ragnar (1C), 
Målfrid Kvåle (2C), Silja Moe (7A) og Simen V. Gonsholt 
(1A) 
Obs: Trafikklister for 1. klasse er ennå ikke sendt ut. 
 

Leder FAU 
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3. Gode formål: Ander Brunland (leder, 5C), Heidi Marie 
Kristoffersen (2B), Magnus Hjelstuen (7B), Marit Sørheim 
(6B) og Håkon Frøyshov (6A) 
 

4. Fagkveld: Hanne Stavelie (leder, 4A), Kristian Brandser 
(3D), Anu Kalsi Sharma (3C), Sissel Raaen (4C) og Tale 
Kappeslåen (6C) 
 

04.10 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 ble valgt 2 representanter som sitter for 2 år og følger 
kalenderåret. De som ble valgt på årsmøtet tiltrer følgelig ikke 
vervet før 1. januar 2021. 
 
Anders Brunland ble valgt som ny foreldrerepresentant. 
 
Sissel Raaen ble valgt som ny vara fra foreldrene 

 

Leder FAU 

05.10 Eventuelt 

Usikkerhet rundt klasselister for distribusjon av FAU-referater 

Det dukket opp en del spørsmål rundt bruk av klasselister for at 
medlemmer i FAU kan distribuere referat til sine klasser. FAU tar 
kontakt med skolen om rundt praksis for utdeling av klasselister. 
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Oppmøte: 
 

 21.
09 

05.
10 

xx.11 xx.12 xx.01 xx.02 xx.03 xx.04 xx.05 xx.06 

1a X X         

1b X X         

1c X X         

2a X X         

2b X X         

2c X -         

2d - X         

2e X X         

2f X X         

3a - -         

3b X X         

3c X X         

3d X X         

3e X X         

3f X X         

4a - X         

4b X X         

4c X X         

5a X X         

5b - X         

5c X X         

6a X -         

6b X X         

6c X -         

7a - -         
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7b - X         

7c X X         

 


