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Møtereferat fra FAU ved Algarheim skole 

 
Dato: 5.mars 2020 
Tid: 1900-2000 
Sted: Algarheim skole 
 
Tilstede: Kjærsti Theodorsen, Jorunn Stokstad, Sarah Børven, Kim Kalsås-Carlsen, Therese 
Glemmestad Kvale, Kirsti Gjøen Sund, Mari Hauer, Wenche Jakobsen. 
Forfall: Annichen Buri, Ragne Øybekk Sander, Christine Granerud, Truls Paulsen, Sandra 
Sørvik Eivindsen, Anne Kath H Gundersen. 
 
SAKER: 
 
 

 Sak 1: Godkjenning av innkalling 
 Godkjent uten kommentarer 
 

 Sak 2: Møtereferat forrige møte  
 Godkjent uten kommentarer 
 

 Sak 3: Fra siste SU-møte 
- I elev- og foreldreundersøkelse gjør Algarheim skole det bra, men har gått noe ned på 

flere punkter. Elevene rapporterer at de er litt mer utrygge, samt at det er en større 
nedgang i punktet som gjelder foreldres støtte ved f.eks lekser. Skolen er ikke 
overrasket over at elevene rapporterer at de er mer utrygge, dette er noe skolen har 
sett komme, ved at de ser flere sliter. Elevene bekymrer seg generelt mer, og har 
mye å tenkte på.  

 
Det var lav deltagelse under foreldreundersøkelsen. I år sendte ikke skolen ut 
purringer på å svare ut undersøkelsen. 

 
SFO gjør det veldig bra! Som alltid litt dårlig på kommunikasjon, men dette er et punkt 
det er vanskelig å få full uttelling på. 

 
- Skolens lærere har deltatt på kursing fra Østbytunet, med fokus på utagerende elever 

og trygging av de rundt. Det er et økende antall elever med atferdsvansker.  
 

- Det kommer gjennom året vedtak på elever, der skolen må sette inn ressurser. Det 
tildeles ikke ytteliggere ressurser til skolen i løpet av skoleåret, så i forbindelse med 
disse vedtakene må det tas ressurser fra de som allerede er tildelt.  

 
- Det vil være prøvedrift på den nye skolen i mars/april. I forbindelse med møbler til den 

nye skolen har elevrådet, samt noen andre elever, fått delta i vurderingen. Den nye 
skolen gir Algarheim skole kapasitet på alle trinn. 

 
- I Ullensakerskolenes kunnskapskonkurranse 2020 kom Algharheim skole på 2.plass. 

Iben, Dennis, Kevin, Robin, Johanne og Julie representerte skolen.  
  



 Sak 4: Til neste SU-møte 
- Bruk av klassekasse 

I forbindelse med forberedelser til jul, kom det opp spørsmål om bidrag fra 
klassekasse til pepperkakebaking i skolens regi i skoletiden. Hvor går grensen? 
FAU vil at det tas inn i neste SU-møte at klassekassene er forbeholdt arrangementer 
som er i regi av trinnkontakter/ved sosiale sammenkomster, og at det som foregår i 
regi av skolen holdes utenfor.  

- Lekser 
Dette er et tema som er oppe fra tid til annen, og det er kommet innspill fra flere 
foreldre i forhold til dette. Det er for skolen vedtatt dag-til-dag-lekser, men dette kan 
være utfordrende å følge opp, da det noen ganger er aktiviteter som opptar 
ettermiddager, mens andre ettermiddager er ledige. Det er et ønske om at det tas inn 
i neste SU-møte at det legges opp til noe mer fleksibilitet, f.eks med at de forskjellige 
arkene/bøkene deles ut, men at det kan presiseres på ukeplanen om det er noen av 
leksene som bør gjøres til en spesiell dag. 
 

 Sak 5: Nettvett/mobilbruk 
Barne- og familieministeren har gått ut med en klar melding om at barn under 13 år ikke 
har noe på sosiale medier å gjøre. Kjærsti sjekker opp med politiets nettpatrulje i forhold 
til foredrag/møte, enten trinnvis eller gjennom en større samling.  

 
  
  

Neste møte i FAU: 26.mars 2020  
 
Wenche Jakobsen 
Referent i FAU 
 
 
 
 
 
 


