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Møtereferat fra FAU ved Algarheim skole 

 
Dato: 4.juni 2020 
Tid: 1900-2000 
Sted: Algarheim skole - Gullfjellet 
 
SAKER: 
 
 

 Sak 1: Godkjenning av innkalling 
Godkjent uten kommentarer 

 
 Sak 2: Møtereferat forrige møte  

Godkjent uten kommentarer 
 

 Sak 3: Søknad fra korpset i forbindelse med 17.mai 
Skolekorpset har søkt om kr 5000,- i etterkant av 17.mai. I den forbindelse hadde 
FAU under møtet en diskusjon rundt at det kunne gjøres et forsøk på å få korpset 
tilbake til Algarheim på 17.mai. Om ikke hvert år, så kanskje hvert annet år. Kjærsti 
snakker med korpset om muligheten.   

 
 

 Sak 4: Flytting til ny skole 
Skoleelevene blir med på å flytte over klassenes/trinnenes ting til nye klasserom på 
ny skole. Lærerne flytter 24.-26.juni. IAK flytter lageret. Det er usikkert om det vil være 
behov for mer bistand fra FAU/IAK. Det tas med inn i neste SU-møte om det skal 
sponses med noen bøker til skolens nye bibliotek. Det ble også enighet om å dele 
Stein Malerstuens facebook-innlegg ang bøker til biblioteket på siden "2056 
Algarheim". Det kom også opp forslag om å lage en kronerulling, f.eks gjennom 
VIPPS eller Spleis.  
 

 Sak 5: Lekser 
Dette temaet skulle opp på forrige SU-møte, men det måtte utgå pga tiden. Det er 
ytret ønske om en ukeplan/ukeslekser. Dette for å gjøre det enklere for familier å 
planlegge hverdagen. Temaet meldes inn til neste møte. Det kan være nyttig å be om 
innspill fra elevrådet. 

.  
 Sak 6: FAU for skoleåret 2020/2021 

FAU-representantene for 2019/2020 sender info til Kjærsti. 
 

 Sak 7: Siste SU-møte 
- Det var fokus på skolenes arbeidsmengde i forbindelse med covid-19 og tiltakene 

som ble iverksatt i samfunnet. 
- Lærertetthet, bla annet i forhold til elever med vedtak var oppe til diskusjon. 

Dagens økonomiske ordning gjør det krevende for skolene gjennom skoleåret. 
Enkeltvedtakene følges opp (lovbestemt), men de andre til dels mister sin 
oppfølging.  
 

 



 Sak 8: Gave til lærerne 
Kjærsti sjekker opp i forhold til antall ansatte, og Jorun ordner gave.  

 
 Sak 9: Evaluering etter covid-19:  

Det er flere som i etterkant av hjemmeundervisningsperioden har etterlyst flere 
videomøter 

 
 

  
  

Wenche Jakobsen 
Referent i FAU 
 
 
 
 
 
 


