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Møtereferat fra årsmøtet ved Algarheim skole 

 
Dato: 24.oktober 2019 
Tid: 1900-2010 
Sted: Algarheim skole 
 
Tilstede: 23 stk 
 
 
SAKER: 

 Sak 1: Valg av ordstyrer og referent 
  Ordstyrer: Kjærsti Theodorsen 

Referent: Wenche Jakobsen 
 

 Sak 2: Presentasjon av dette skoleårets medlemmer av FAU, IAK og underutvalg 
Se vedlagte årsrapport. 
 
Foreldrenettverksutvalget: Jobber for å få til sosiale sammenkomster. Det skal 
være lavterskel. For å få aktivitet i klassene er det oppfordret til at hver enkelt 
klasse har en-to som tar litt tak i dette (disse er ikke enn del av utvalget). I 
tillegg til navnene i oversiktet er Ragde og Annichen en del av utvalget.  
 
Det ble bestemt at det legges ut en oversikt over ansvarsområdene til 1.-
7.trinn på trinnenes fb-grupper.  

 
 Sak 3: Gjennomgang av regnskap og årsrapport 

En liten nedgang på inngående balanse (IB) dette året, sett i forhold til 
fjoråret.    
 
Forrige skoleår hadde kun inntekter fra arrangementer, det ble ikke bedt om 
penger fra foreldrestøtte i 2018/2019 (dette utgjorde ca kr 17 000 skoleåret 
2017/2018). Det ble luftet om det i år skulle lages en flyer med informasjon 
om FAU sitt arbeid, med oppfordring til å gi over VIPPS. 
 
Noe av nedgangen kan også forklares med at VIPPS var nede store deler av 
17.mai, og man gikk mest sannsynlig glipp av en del inntekter, til tross for at 
en løsning ble funnet innen kort tid da dette inntraff. Stormøtet "Trygg 
oppvekst for alltid" kostet også mer enn stormøtet forrige skoleår.  
 
FAU og IAK må finne samarbeidsform for økonomi, og dette tas tak i av ledere 
av FAU og IAK i samarbeid med kasserer.  

 



 Sak 4: Informasjon om Algarheim Foreldreforening 
For at FAU/IAK/trinnene skulle få VIPPS trengs organisasjonsnummer, og 
løsningen på dette var å opprette Algarheim Foreldreforening. Det er ingen 
aktivitet i foreningen, og leder, nestleder, kasserer og sekretær i FAU står som 
styrerepresentanter.  
 
Med organisasjonsnummer kan man også være grasrotmottaker, og dette kan 
det gjerne informeres om ut på trinnene.  

 
 Sak 5: Eventuelt 

o E-postadresse til kasserer sendes ut til alle klassekasseansvarlige. Det må 
settes opp en ny oversikt over klassekasseansvarlige per trinn.  

 
 
 
Wenche Jakobsen 
Referent i FAU 
 
 
 
 
 
 


