
Årsrapport for Algarheim FAU
skoleåret 2018/2019

Årsmøte 24. oktober 2019

Algarheim FAU - årsmøte 24.10.18



Agenda

1. Valg av ordstyrer og referent
2. Presentasjon av dette skoleårets medlemmer av 

FAU, IAK og underutvalg
3. Gjennomgang av Regnskap & Årsrapport
4. Informasjon om Algarheim Foreldreforening
5. Informasjon om Foreldrenettverksarbeid
6. Eventuelt
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FAU - organisering

FAU

SKOLEKAPASITETSUTVALG TRAFIKKUTVALG FORELDRENETTVERKS 
UTVALG

SU 

Samarbeidsutvalget 

KFU

Kommunalt foreldreutvalg

IAK
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IAK
Idretts og Arrangements komiteen 2019/2020

FASTE REPRESENTANTER:

Mats Andresen 3A, leder
Camilla Kjærstad 6B, nestleder
Hedda Støverud 1A
Anne Kristin Dyre 1B
Ingrid Wandvik 1C
Cesilie Martinsen Haugen 2A
Cecilie Aasgaard 2B
Christine Granerud 3B
Ingar S Madsstuen 3C
Linda Woldvik 4A
Tea Bozanovic 4B
Kristin Gullsvåg 5A
Janne P Hogner 5B
Truls Clark 5C
Hanne Iversen 7B

VARA REPRESENTANTER:

Alexandra Maslanek 1A
Anja Nilsen 1C
Nellie Bandlien 6A
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Årsberetning IAK
Av faste arrangement ble det i fjor gjennomført: 

• Familiesvømming: et populært tiltak som fortsetter dette 
skoleåret. For alle med barn på Algarheim.

• Tv Aksjonen: I samarbeid med kommunen og Borgen 
Idrettslag

• Juletrefest på skolen: Godt besøkt arrangement. Første året 
med arrangement kun for 1-4 trinn. 

• 17. mai – et stort arrangement, som krever mye organisering. 
Det arrangementet som skaffer størst overskudd til FAU.
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Ansvarområder for ulike trinn
IAK
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Faste oppgaver for foreldre ved Algarheim skole:

1. Klasse foreldre: ansvar for gjennomføring av Juletrefest 
sammen med IAK
2. Klasse foreldre: ansvar for å stille om vakt for 
familiesvømming, med IAK
3. Klasse foreldre: ansvar for å arrangere 17. Mai, sammen 
med IAK
4. Klasse elever & lærer: ansvar for Lucia opptreden 
5. Klasse ----
6. Klasse foreldre: ansvar for å stille om vakt for 
familiesvømming, med IAK
7. Klasse elever & lærer: ansvar for 17. Mai underholdning



FAU 2019/2020:
Kjærsti Theodorsen , leder
Annichen Buri, kasserer
Wenche Jakobsen, sekretær
Therese Glemmestad Kvale
Ragne Sander
Jorunn Stokstad
Sandra Sørvik Eivindsen
Sarah Børven
Mari Hauer
Kim Kalsås-Carlsen 
Kirsti Gjøen Sund
Truls Paulsen
Anne Kathrine Hofseth Gundersen

VARA FAU REPRESENTANTER:
Bente Hove
Eli Hovd Bakken

Foreldrearbeidsutvalget (FAU)

Skolekapasitetsutvalg:
Vegard Einan
Anne Vollebæk
Mette Knutsen

Foreldrenettverksutvalg:
Tone Skogvoll - leder
Kirsti Gjøen Sund
Sandra Sørvik Eivindsen
Anne Kathrine H Gundersen
Hilde Hembre
Birgit Bikset
Rune Eberlin
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Trafikksikkerhetsutvalg:
Anne Kath H Gundersen



Årsberetning FAU
• Månedlige styremøter i FAU med behandling av aktuelle saker

• Samarbeidsmøter (SU) mellom FAU og skolens ledelse, SFO, lærere, politisk representant og elevrådet

• Månedlige KFU møter (Kommunalt Foreldreutvalg)

• Trafikksikkerhetsutvalg har jobbet med trafikksikkerhet knyttet til bygging av ny skole og trygg avvikling 
av anleggstrafikk  rundt og gjennom skolegården. 

• Skolekapasitetsutvalget har kontakt med Kommunen og politikere ifm. Endelig bestemmelse om å bevare 
bassenget (Bestemmes sommeren 2020).

• Storforeldremøte  - Trygg oppvekst på nett! Gjennomført storforeldremøte om nettvett og sosiale medier 
for alle foreldre. Med Nittedal teater og foredrag av Knut Rinden i Barnevakten. 

• Jobber videre med foreldrenettverk og oppfordring til at alle klasser har arrangement for å skape og 
styrke foreldrenettverket i klassene. Drives av foreldrenettverksutvalget som planlegger og hjelper til 
med igangsetting av  Foreldrenettverksgrupper i alle klasser. 

• Viktige fokusområder for FAU: Læringsmiljø: Hvordan barna våre har det på skolen, samarbeid mellom 
alle instanser, talerør for foreldrene, fokus på gode løsninger.

• Bidrar med økonomisk støtte til alle klasser, utstyr, elevråd mm. Nye lekekasser, ny høytaler til SFO osv. 
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Fau støtter økonomisk

• Trivselsledere i regi av PALS, bidrag til innkjøp av utstyr

• Støtte til skoleturer i klasseregi og andre aktiviteter *

• Vinteraktivitetsdagene

• Arrangementer i FAU sin regi: Juletrefest, 17.mai, 
familiesvømming, livredningskurs for IAK medlemmer.

• Innkjøp av utstyr som kan benyttes av skolen, f.eks. 
Uteleker (hoppetau, fotballer, skøyter), musikkanlegg 
mm. 

• Bidrag vedlikehold terrengsykkelløypa
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Trinnkontaktene og lærer vurderer om klassen skal ha en skoletur i 
løpet av skoleåret. 

Klassekassens midler må benyttes ved utgifter til transport og 
andre utgifter. 

FAU oppfordrer til turer i nærmiljøet/bruk av kollektiv transport for 
de minste elevene, og at man sparer i klassekassene til en større 
tur i løpet av storskolen. 

Leirskole i 7. Trinn dekkes i sin helhet av skolen. 

Tur for 4. Trinn til ØRAS (Øvre Romerike Avfallssortering) dekkes av 
ØRAS. 

Hver klasse kan søke FAU om økonomisk støtte til en tur/et 
prosjekt hvert skoleår, p.t. kr 100/elev/år.

Klasseturer



Balanseregnskap
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Resultatregnskap



Økonomi arrangementer
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Kommentarer fra kasserer
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Oppsumering økonomisk støtte skoleåret 18/19
Vi støttet alle klassene som søkte om tilskudd.
Vi kjøpte musikkanlegg til SFO
Vi sammen med Sanitetsforeningen betalte for elevfrokost til alle på skolen
Vi støttet helsesøster med forebygning av psykisk helse.
Vi gav lokalsamfunnet og foreldre Trygg Oppvekst for alltid 2019. Her støttet Backe 
Romerike oss med 10.000 kr.

IAK jobber bra og alle arrangementene har gitt oss overskudd. At vi er med på 
Grasrotandelen er også veldig bra og gir oss en liten jevn strøm.

For 2019/2020 er det viktig at FAU ber om støtte fra foreldrene, det gjorde vi ikke 
i fjor og vi mottok da heller ikke noe... Kanskje det at foreldrene vippser på 
foreldremøtet til klassekassa påvirker? Derfor er det viktig at vi viser og forteller 
foreldrene om arbeidet vi gjør for både elever og samfunn :)



Algarheim Foreldreforening

Styrerepresentanter 2018/2019
• Anne Vollebæk
• Kjærsti Theodorsen
• Kjersti Amundsen
• Line Jøraholmen

Forslag Styrerepresentanter 2019/2020
• Kjærsti Theodorsen
• Kim Kalsås-Carlsen
• Wenche Jakobsen
• Annichen Buri
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Foreldrenettverk

Vi har alle hørt om mobbing på nett. Er det noen ganger for fjernt til at vi klarer å sette oss inn i problemstillingen?
Hva har vi, voksne, i vår egen verktøykasse for å oppdage, forhindre og snakke ut om hendelser?
FAU ved Algarheim skole inviterer foreldre, besteforeldre og naboer til en fantastisk kveld hvor du får oppleve på nært hold, med virkelige hendelser, hva 
som faktisk foregår i den virtuelle verden. 
Møt opp og få med deg noen nye verktøy i din egen kasse.
Våre barns oppvekst er et felles ansvar for fremtiden, det angår oss alle.
Trygg oppvekst for alltid!

Program for kvelden: 
- #heng deg - Forestillingen av Nittedal Teater tar et oppgjør med et av våre største samfunnsproblemer, digital mobbing og psykisk helse. Den er vond, sår og 
dessverre altfor dagsaktuell.
- Hvordan kan vi lære barna å ta smarte valg på nett, mobil og spill. Et foredrag med Knut Rinden fra barnevakten.no
- møt representanter fra politiet, utekontaktene, nettpatrulje og natteravnene på stand.

Sett gjerne av litt tid utover kvelden til å slå av en prat med de ulike aktørene.



Eventuelt
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