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Dagsorden

Sak
nr:

Sak: Ansvar/frist
:

01.10 Velkommen og godkjenning av dagsorden.

02.10 Orientering fra skolen

Fra skolen:

Det har vært en stor overgang til å styre skolen på vanlig møte.
F.eks. er det elever ved Disen som ennå ikke har vært med på
fellessamling for hele skolen på grunn av korona, elever som ikke
er vant med å kunne ferdes på hele skolens område, små elever
som ikke er vant med at større elever plutselig er der de leker osv.

I etterkant av gjenåpningen, vil skolen se på om gamle rutiner kan
revideres, og om man kan gjøre ting annerledes nå etter å ha
drevet koronaskole i 1 ½ år.

På Disen, som ved mange andre skoler, er det en del elever
opplever litt vanskeligheter med overgangen til vanlig skole. Dette
ser man bl.a. som en viss økning i skolevegring blant noen elever.
Dette er noe skolen følger opp i samarbeid med foreldrene.

Skolen har et miljøteam med to miljøterapeuter som jobber uten
fast timeplan, med enkeltelever, med grupper av elever og med
hele klasser. Skolen har også en leselærer og en regnelærer som
også jobber uten fast timeplan, med enkeltelever og grupper av
elever. Alle disse driver i tillegg veiledning av skoleassistenter,
lærere og ledere.

Skolepatruljen er nedlagt fordi ordningen ikke ble regnet som nok
trafikksikker, med tanke på at barn står ute i trafikken. Dette er
bestemt på et høyere nivå enn Disen skole.

Fra AKS:

Rektor og
leder av
AKS



Det er klart for en ny periode på AKS. Dette er en aktivitetsperiode
fra uke 41-51. Helårstilbudene hadde oppstart denne uken, og går
gjennom hele året, uavhengig av aktivitetsperioder. Det ligger en
nyhetsartikkel om dette på nettsiden til Disen AKS. Det vil fremover
også legges ut nyhetsartikler på nettsiden ved nye perioder,
påmeldinger til ferier osv.

Det er også laget en ny lokal plan for Disen AKS, som FAU bes om
å gi tilbakemeldinger på.

Disen AKS skal også ta i bruk et nytt digitalt inn- og
utkrysningssystem som heter Daglig dialog. Dette systemet kan
brukes gjennom en app for både foreldre og AKS-ansatte.

Mer informasjon kommer om Daglig dialog via Skolemelding eller
e-post senere. Se også slides fra presentasjonen her.

03.10 Nytt styre i FAU presenterer seg

Leder: Solveig Monstad

Nestleder: Anne Skaardal

Kasserer: Agnete Trier Hauge

Sekretær: Are Skeie Hermansen

Leder FAU

04.10 Valg av representant til Driftsstyret

Perioden for vervene er januar 2022 - desember 2023

● 1 ny representant: Henriette F. V. Torgersen ble valgt.

● 1 ny vara fra foreldrene: Kari Reistadbakk ble valgt på årsmøtet

Leder FAU

05.10 Foreldrepresentanter i Skolemiljøutvalg

Disen skole skal opprette et Skolemiljøutvalg hvor to
foreldrerepresentanter skal delta. Forslaget fra skolen er at
representantene til Driftsstyret deltar og at møtene legges i forkant
av DS-møtene. Anders Brunland som sitter i Driftsstyret er positiv til
dette forslaget, men ønsker at det tas en runde på det i FAU.

FAU ble enige i at representantene i Driftsstyret også sitter i
Skolemiljøutvalget.

Anders
Brunland

https://docs.google.com/presentation/d/1Bxd_GpADqYjgibtyt3sgSEQHrwmhr4da/edit?usp=sharing&ouid=100007878810360949140&rtpof=true&sd=true


06.10 Inndeling i grupper og oppstart av gruppearbeid

FAUs medlemmer ble delt inn i følgende grupper, og
FAU-representanter som ikke møte ble fordelt etter behov i
gruppene. 

1. AKS: Vibeke Munthe-Kaas (1C), Eyvind Berg (6A), Heidi
Marie Kristoffersen (3B), Maria Therese Enbom (3A)

2. Trafikk: Daniel Coll (3D), Ruth Bergsli Rogstad (4A),
Anniken Hamran (1A), Ragnar Trøite (2C)

3. Gode formål: Trine Bråthen (7C), Henriette Torgersen
(3C/6B), Susanne Halmøy (5C), Henrikke Ulstein (7A)

4. Fagkveld og digitaliseringsgruppe: Ellen Moen (1B), Anders
Brunland (6C), Ingunn Bjørkhaug (4C), Marit Sørheim (7B)

5. SUSNA og KFU: Tomas Steinheim (5A), Kari Reistadbakk
(2A)

Leder FAU

07.10 Eventuelt

Alexandra Seim har tatt initiativ til å lage en skolehage ved Disen
skole og er i dialog med skoleledelsen om dette. Det skal søkes om
ekstra finansiering fra Grønne midler.

Planen er å sette opp en del parsellkasser på eiendommen til Disen
skole (for 1.-4. klasse), og at dette på sikt også kan bli et bidrag til
mat og helse. Alexandra Seim ønsker å ta ansvar for dyrkingsdelen.

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 X

1c X X

2a X X

2b X X

2c - -

3a X -



3b X X

3c - X

3d - X

3e X X

3f X -

4a X X

4b X X

4c X X

5a X X

5b X X

5c X X

6a X X

6b - X

6c X X

7a X X

7b X -

7c X X


