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Postadresse: 
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2051 Jessheim 
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Møtereferat fra FAU ved Algarheim skole 

 
Dato: 24.oktober 2019 
Tid: 2010-2050 
Sted: Algarheim skole 
 
Tilstede: Annichen Buri, Kjærsti Theodorsen, Ragne Øybekk Sander, Therese Glemmestad 
Kvale , Jorunn Stokstad, Mari Hauer, Sarah Børven, Truls Paulsen , Kirsti Gjøen Sund,  
Wenche Jakobsen. 
Forfall: Christine Granerud , Kim Kalsås-Carlsen, 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: Trafikksikkerhet – Oscar Christensens veg og parkeringsplass 
(Fra SU-møte) Mange bilister har hatt god fart i Oscar Christensens veg. Det er nå 
anlagt fartsdumper. Det har kommet lys på parkeringsplassen, men er fortsatt litt 
mørkt.  
 

 Sak 4: Rusboliger på gamle Algarheim skole 
Dette er vedtatt av kommunen. Det vil bli ti boliger, og i tillegg to for kortvarige 
opphold. Det kan bli opp mot 30 enheter, men er mest realistisk med 10-20 stk. 
Boligen vil være bemannet, men de som jobber der har ingen myndighet til å gripe 
inn - det vil være lov å bruke narkotika. Boligen er tiltenkt de hardeste brukerne. I 
forbindelse med at dette ble vedtatt er det opprettet en nabogruppe som jobber 
mot reguleringen.  
 
Spørsmålet om rusboliger på gamle Algarheim skole var også oppe i 2015/2016, 
og ble da vedtatt, men nabogruppen den gang fikk stoppet opprettelsen på gamle 
Algarheim skole. Kverndalen har vært et aktuelt område, men det er diverse 
forhold som gjør området uaktuelt, og Algarheim dukket da opp igjen som 
alternativ. Det legges blant annet vekt på nærhet til kollektivtilbud.  
 
FAU Stiller spørsmål ved nærheten til barneskolen, med tanke på bruk av 
området kvelds- og nattestid, og vurderingen i forhold til utrykningstid.  

 
.  Kommunen har brukt veldig kort tid på dette vedtaket, og det er i denne saken 

snakk om rask saksbehandling. Det haster å komme med innspill. Det anbefales å 
gå inn i utredningen fra 205/2016, og se på de vurderingene og argumentene som 
lå på bordet da. FAU bør be om et snarlig møte med kommunens representanter.  

 
 
 



 Sak 5: Representant SMU 
Skole- og miljøutvalget – her må det sitte tre representanter fra foreldrene. Per i 
dag er det Kjærsti og Kim som er i utvalget. Jorunn deltar som tredje representant, 
med Truls som vara. 

 
 Sak 6: Innkomne søknader 

Det har kommet søknad fra 4.trinn på kr 100 pr elev. Godkjent. 
 

 Sak 7: Eventuelt 
- Hvem skal ha innsyn i konti: Kjærsti og Annichen 
- Klasse som gikk ut 2018/2019 – her står det i overkant av kr 400 på konto. 

Bestemt at dette går inn på FAU-konto. 
- I forbindelse med at oktober er sikkerhetsmåneden viste Truls en filmsnutt. Vi 

legger igjen mye på internett – mye info som kan komme i feil hender! Det er 
mange med kunnskap om å hente fram det du tror er skjermet/"privat". Det kom 
opp spørsmål om vi skal undersøke med Fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet om han kan holde et innlegg på et stormøte. Kirsti tar det 
videre med foreldrenettverket, og Truls hører med fagdirektør. Vil ikke kreve store 
kostnader og mye arbeid. Et annet aktuelt navn for foredrag er Torgeir 
Waterhouse – direktør for internett.  

 
Neste møte i FAU: 28.november 2019 kl 2000  
 
Wenche Jakobsen 
Referent i FAU 
 
 
 
 
 
 


