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Referat FAU-møte Disen FAU 
 

Dato:  07.12.2020 

Tid:  18.30 - 20.30  

Sted:  Møtet avholdes via Zoom pga COVID-19-situasjonen. 
 Lenke: https://uio.zoom.us/j/64660236911  
  

Dagsorden 

 

Sak 
nr: 

Sak: Ansvar/frist: 

01.12 Velkommen og godkjenning av dagsorden 

 

 

02.12 Orientering fra skolen  

AKS 

Info og påmelding til jule-aks sendes 10.des, svarfrist 16.des. Viktig 
å svare uansett om barnet kommer eller ikke og at alle 
opprettholder det svaret de har gitt. 

Uteplanen er det samme som før og for uke 51 og 52 vil AKS ha 
muligheten til å slå sammen kohorter dersom det er få. Kollektivt vil 
ikke benyttes, men det vil i ferieklubben bli turer i nærmiljø og mye 
morsomt. 

 

1:1 

Læringsbrett til alle elever er innført. Skolen er veldig fornøyd med 
lansering, og da spesielt logistikk (avtale, merking, cover etc). 
Lærerne har gjennomført 3 kurs av 4 timer pluss modellering med 
elever gjennomført av erfarne «læringsbrettlærere». Skolen 
viderefører opplæring, bl.a for assistenter og repetisjon for de som 
har vært på kurs. Svært høy motivasjon i klasserommene, og 
lærerne opplever ofte at elevene ikke ønsker å gå hjem. 

Innspill fra FAU: sørge for at barna får fylt på vannflaskene sine på 
skolen (gjelder de barna som kun får ha med tomme flasker). 

200 foreldre var påmeldt kurs for foreldre den 4.12. Arrangør ser på 
mulighet for opptak. 

Barna har hvert sitt brett, hvilket fører til mindre deling av virus. 
Foreldre kan tørke av padder med overflatesprit for desinfisering. 

Apple er valgt som leverandør bla pga apper som egner seg godt til 
undervisning, feks garageband i musikktimene.  

 

Rektor 

https://uio.zoom.us/j/64660236911
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Smittevern 

Disen skole er fremdeles smittefri. Derfor fortsetter skolen den 
samme strenge linjen de har ligget på. Det er utfordrende både for 
lærere og barn å ikke kunne møtes på tvers av klasser/kohorter. 
Det er få møtepunkter for lærerne og liten mulighet til å 
kommunisere på tvers. 

Det er mye ekstra arbeid i forbindelse med smittevern, rengjøring, 
tørke overflater, flytte inventar etc. Alle ansatte bidrar til dette, 
inkludert ledelsen. 
 
Skolen jobber med ulike scenario. Først og fremst planlegger de for 
at dette blir langvarig og innstiller seg på å fortsette med tiltak minst 
frem til våren. Skolen håper å få fortsette på gult nivå, men frykter 
oppblomstring etter ferie. Dersom det blir rødt nivå har skolen en plan 
for dette. Rødt nivå betyr at skolen fremdeles holder åpent, men 
fordeles i 14 elever pr gruppe på 1-4 trinn og 20 elever på 5-7trinn. 
Da blir alle lærere på skolen fordelt til en gruppe. Det bil også 
inkludere noe hjemmeskole (5-7) og uteskole. Ved rødt nivå blir det 
også strengere regulering på uteområdene, og derfor må 
uteskole/hjemmeskole praktiseres på Disen.  
Med dagens smittesituasjon er det bestem at det ikke blir 
hjemmeskole før jul. Disen skole er glad for at skolen holder åpent, 
slik at alle barn har en skole å gå til.  
Skolen setter stor pris på foreldrenes innsats for å holde syke barn 
hjemme. Skolen opplever stor støtte fra foreldre og er takknemlige for 
det. 
FAU ønsker gjerne at skolen informere foresatte dersom det er noe 
foresatte kan bistå ytterligere med. 
 
Miljøterapeut 
 
Målet til skolen er å få inn flere fagressurser rundt psykososialt miljø 
(i tillegg til miljøterapeut) som kan jobbe forebyggende. Dette 
arbeidet starter til våren, dersom forslaget blir godkjent.  

03.12 Rapportering fra 17. mai-komitemøte 

17.maikomite er satt sammen og har gjennomført oppstartsmøte. 
Gruppen vil undersøke i hvilken grad/på hvilken måte 17.mai kan 
gjennomføres. Målsetningen er uansett å få til noe, blant annet for å 
skape en inntekt til FAU (pengene går til 7.klasse leirskole). 

17,maikomiteen jobber nå uavhengig fra FAU. 
 

Kasserer  
FAU 

04.12 Planlegging av samarbeid med elevrådet 

Elevrådet har pleid å komme å informere om sitt arbeid. Det er 
planlagt gjennomført i februar.  
 

Leder FAU 

05.12 
 

Orientering fra FAU-representantene i SMU og Driftsstyret 

Jobber med økonomi, budsjetter, strategi. 

 
Repr. i SMU 
og Driftstyret 
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Blandt annet har det blitt diskutert mulighet for å få til permanent 

miljømedarbeider og finansieringsmodell av læringsbrett.  

 

 

 Eventuelt 

Referat fra FAU-møtene vil nå legges på skolens nettsider. Dette 
bla pga vanskeligheter med klasselister 

Alle foreldre oppfordres til å huke av for å dele kontaktdetaljer i 
skolemeldingsappen. 

Dersom foreldre har historier som de ønsker å dele på skolens 
nettside er de hjertelig velkommen til å sende tips med skolen.  

 

Oppsummering fra gruppene: 
 

TRAFIKK: 

Trafikkgruppe har masse å jobbe med bla. hjertesoneprosjektet.  

- Spørreundersøkelse gjennomført med ca 250 svar  

- Hjertesoneinfo er sendt ut til foresatte 

- 5B skal gå og registrerer 3-5 skoleveis-ruter med 2 lærere og 3 

foresatte 

- Definere hjertesone og jobbe med tiltak 

 

AKS: 

- Møte med AKS-leder gjennomført med gjennomgang av årshjul for 

AKS. 

- Har gått gjennom oppfølgingspunkter fra 2019 

- Diskuterte uteområder især for 2. trinn.  

 

FAGKVELD: 

-Gleder seg til fagkveld 10. des Stor påmelding 

-Januar: Jobber med fagkveld for foreldre med informasjon fra 

Miljømedarbeider og sosiallærer  

- Kontakte barnevakten.no vedr. Nettvett for barna 

 

GODE FORMÅL: 

 

http://barnevakten.no/
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-Jobber med oppgradering/ny gapahuk i skogen. Ser på muligheter 

for finansiering av frittstående gapahuk.  

- Kontakter Bymiljøetaten for å klarlegge føringer 

Det jobbes videre med henvendelse til kommune, skole/driftsstyre, 

Lions etc. Tips og ideer til finansiering mottas gjerne.  
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Oppmøte: 
 

 21.
09 

05.
10 

02.11 07.12 xx.0
1 

xx.02 xx.03 xx.04 xx.05 xx.06 

1a X X X X       

1b X X X        

1c X X X X       

2a X X X X       

2b X X X        

2c X - X X       

2d - X X X       

2e X X X X       

2f X X X X       

3a - - X X       

3b X X X X       

3c X X X        

3d X X X X       

3e X X X        

3f X X X X       

4a - X X X       

4b X X X X       

4c X X - X       

5a X X X X       

5b - X X X       

5c X X X x       

6a X - - x       

6b X X X X       

6c X - X X       

7a - - X X       
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7b - X X X       

7c X X X x       

 


