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Møtereferat fra FAU ved Algarheim skole 

 
Dato: 19.september 2019 
Tid: 2000-2100 
Sted: Algarheim skole 
 
Tilstede: Annichen Buri, Kjærsti Theodorsen, Ragne Øybekk Sander, Christine Granerud, 
Jorunn Stokstad, Sarah Børven, Kim Kalsås-Carlsen, Truls Paulsen (ved vara), Wenche 
Jakobsen. 
Forfall: Therese Glemmestad Kvale, Kirsti Gjøen Sund, Ingar/Anders, Mari Hauer, Sandra 
Sørvik Eivindsen, Anne Kath H Gundersen. 
 
SAKER: 
 
 

 Sak 1: Godkjenning av innkalling 
 Godkjent uten kommentarer 
 

 Sak 2: Møtereferat første møte (oppstart årets FAU) 
 Godkjent uten kommentarer 
 

 Sak 3: Orienteringssak - Kjøring på Gamle Algarheimsveg i forbindelse med veiarbeider. 
Statens Vegvesen har sperret veien der de kan. Kan ikke sperre der kjøring er tillatt til 
eiendommene. Det er satt inn manuell dirigering som erstatning for lysregulering i 
rushtiden – dette fungerer godt. Veiarbeidet skal være ferdig til 1.oktober, og det er 
tvilsomt om FAU kan gjøre noe mer med saken. Vegvesenet følger med, og FAU har hatt 
dialog med politiet. Er ikke arbeidet ferdig etter høstferien må det tas en ny vurdering.  
 

 Sak 4: Årsmøte.  
Avtroppende fra FAU, ved kasserer og leder, tar gjennomgangen av regnskap og 
årsberetning. Invitasjon må være ute 14 dager før årsmøtet, og vil bli sendt ut før 
høstferien. Ingen andre saker enn nevnt ovenfor meldt inn til årsmøtet. Det ordnes 
blomster el til avtroppende. Mulig ordinært FAU-møte i etterkant av årsmøtet. 
 

 Sak 5: To mulige saker fra Algarheim skole 
- Barnehagetoget. Foreldre sliter med å rekke barnehagetoget i Jessheim sentrum – 

det starter veldig tett på aktiviteter på skolen. Det ble diskutert å se på hvordan dette 
kan løses, f.eks. ved at barnehagene går bakerst i skoletoget, eventuelt å kutte ut 
barnehagetoget. Vi ser at det påvirker en del foreldre, og FAU lander på å fremme at 
det ikke er behov for barnehagetog.  

- TV-aksjonen: Det har vært prøvd ut at FAU har ansvaret for TV-aksjonen. Er det 
egentlig en jobb for FAU? Har ingenting med skolemiljøet å gjøre. Det ble diskutert 
om dette kunne være noe for ungdomsskolene, for å skape engasjement og samle 
seg om noe. 

 
 

 



 Sak 6 Diverse 
- Det er opprettet en felles FAU-epost der leder og nestleder har tilgang. Facebook-

siden er oppdatert med kontaktinfo til leder og felles-epost.   
- Matpause. Det er kommet innspill på at matpausen for elevene er tidlig på dagen. 

Noen trenger en ekstra matpause (slik som i 1. og 2.trinn). Går det an å flytte 
matpausen til f.eks. kl 11? Dette tas videre til SU, som har møte 10.oktober (leder og 
nestleder møter). 

- Uteområdet i byggeperioden: Det er noen utfordringer som følger med trange 
uteområder. Det viser seg at det fort oppstår små konflikter – til nå ikke av stor skala 
(f.eks. i forhold til fotball). De store elevene føler på at det er lite plass. I fjor fikk SFO 
høyttalere til utedisco og leker som ikke krever mye plass. Trivselsledere er alfa og 
omega. Det er viktig å være oppmerksomme på problematikken, slik at miljøet ikke 
ødelegges. Dette vil nevnes i SU.  

- Gamle Algarheimsveg i strekket fra Skolevegen til Brennivegen: Spesielt rett etter 
snøfall er det mange som aker fra skolen og ned mot Gamle Algarheimsveg. Det 
observeres hver vinter foreldre som kommer kjørende med elever i siste liten, som 
blant annet kjører inn til brakkene. FAU sender ut påminnelse på Facebook-sidene til 
trinnene som info. 

  
  

 
Neste møte i FAU: 24.oktober 2019 kl 2000 (Årsmøte) 
 
 
Wenche Jakobsen 
Referent i FAU 
 
 
 
 
 
 


