
  

  

Ullensaker kommune 
Besøksadresse: 
Furusethgt. 12 
2050 Jessheim  

Postadresse: 
Postboks 470 
2051 Jessheim 
Telefon: 66 10 80 00 

E-post: 
postmottak@ullensaker.kommune.no 
www.ullensaker.kommune.no 
 

Bank: 8601.41.92400 
Bank, skatt: 6345.06.02355 
Org. nr.: 933 649 768 MVA 

Møtereferat Algarheim skole  
 
Dato: 17. september 2020  
Tid: 1900-2000  
Sted: Algarheim skole  
 
SAKER:  

 Sak 1: Godkjenning av innkalling  
Godkjent uten kommentarer  
 

 Sak 2: Møtereferat forrige møte  
Godkjent uten kommentarer. Referat fra forrige skoleår – ikke gjennomgått  
 

 Sak 3: Konstituering av nytt FAU:  

Leder: Kjærsti Theodorsen  
Nestleder: Ragnhild Aass 
Sekretær: Martin Haugen  
Kasserer: Annichen Buri  
SU/SMU: Jorunn Stokstad, Ragnhild Aass, Kjærsti Theodorsen  
KFU: ikke avklart på tidspunkt for referat  

 Sak 4: Årsmøte 

Med bakgrunn i smittevern ble det besluttet å avholde skriftlig årsmøte for 2020. 
Dokumentasjon og informasjon sendes ut til alle foreldre snarlig etter høstferien.  
 

 Sak 5: Parkering  

Henting/levering og parkering ved skolen oppleves til tider som kaotisk. Saken 
meldes inn til SU.  
 

 Sak 6: Skoleskyss  
Foreldre oppfordres til å søke om skoleskyss og påklage evt. avslag på eget 
initiativ.  
 

 Sak 7: Klasseturer 

I forbindelse med at det er ønsket fra skolen at foreldre organiserer transport til 
skoleturer meldes det inn en sak til SU hvor man ser på rutiner rundt dette, samt 
finansieringsmuligheter.  
 

 Sak 8: Økonomi  

Oppfordring til foreldreinnbetaling til FAU. Dersom det blir familiesvømming 
følgende skoleår må tilbudet annonseres godt i håp om økte inntekter. I lys av 
smittesituasjonen planlegges det ikke med storforeldremøte i inneværende halvår.  
 

 Sak 9: Informasjonssaker:  

Søknad utstyrskasser – FAU har kjøpt inn utstyr for kr. 46 296,- til hver klasse på 
skolen. Klassene har mottatt fotballer, stikkballer, bordtennisballer, 
bordtennisracketer, slengtau/hoppetau, basketballer og nye kasser til 
oppbevaring.  



Søknad kjøkkenhage: FAU har søkt om midler til opparbeidelse av kjøkkenhage i 
henhold til kommunens handlingsplan. Etterskrift: Søknaden er innvilget og FAU 
er tilgodesett med kr. 45 000 for opparbeidelse av kjøkkenhage.  
Informasjon angående samarbeid med Fonbekk: Avtalen er utløpt og videreføres 
ikke.  

 Annet: Møteplan: i utgangspunktet legges det opp til møter i FAU den siste torsdagen i 
måneden. Noen avvik kan forekomme. 

 
 
Referent – Kjærsti Theodorsen 


