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Velkomst.  

 

• Kynningafundurinn sló í gegn. Vel sóttur. Thor tók fram á fundinum að hann væri sitjandi 

formaður.  

• Mikilvægt að uppfæra upplýsingar um stjórn foreldrafélagsins á heimasíðu mr.is 

• Thor er að fara í rannsóknarleyfi og þarf að segja af sér formannstitli.  

• Rætt er um Skólanefnd og að við þurfum eitt foreldri í það hlutverk.  

• Helgi Heimison býður sig fram sem Formann. Helga Rún býður sig fram sem varaformann.  

Ritari: Sunna Valgerðardóttir.  

• Óskað er eftir gjaldkera. Ilmur tekur að sér að vera gjaldkeri.  

• Sigrún býður sig fram sem fulltrúi foreldra í Skólanefnd.  

• Stungið er upp á því að sleppa því að birta tölvupósa á heimasíðu líkt og er núna.  

• Facebook síða skóla. Verkefni sem hvílir á nýrri stjórn er að fara yfir stjórnina á FB og henda 

út. Taka til aðeins í þessum FB síðum.  Hver er admin? Ilmur fær skilaboðin. 

• Skatturinn. Skattur.is (Thor er skráður aðili að þessu félagi). Hér þarf að skila inn nýjum 

upplýsingum miðað við breytta formenn etc. Það þarf að skoða þetta form. 

• Thor ætlar að tala við Bryndísi og athuga hvernig hún gerði þetta.  

• Thor ætlar að tengja Helga við Bryndísi. Hann tekur það að sér að fara yfir þetta allt saman.  

• Thor ræðir næstu verkefni. Næst á mál á dagskrá er að rukka.  

• Rætt er um upphæð reiknings og annað.  

• Rætt var um forvarnarstarfsemi og hvort eitthvað annað sé í boði sem viðbót við 

edrúpottinn.  

• Þá var rætt að kaupa auglýsingar inn í blöð skólans (forvarnarvideo) Videoklúbbur skólans… 

virkja nemendur skólans og kaupa af þeim vinnu til að búa til forvarnarauglýsingar etc.  

• Instagram(edrúgram).  

• Foreldrafélag fékk jógakennslu inn.. svo allir bekkir fengu allir eina kennslu.  

• Rætt er um húsnæðismál og möguleika á því að fá einhverja inn.  

• Rætt var um sækja upplýsingar frá foreldrum. 

• Spurt er um hvað verksviðið sé? Hvar er fókusinn? 

• Rætt var um bjórkvöld.  

• Uppistandari vakti mismikla gleði meðal nemenda í Cösu í hádegi um daginn.  

• Rætt var um upphæð. 4000 kr. Fín upphæð. 4000 karl fyrir per. Fjölskyldu.  

• Það væri gott að foreldrar myndu sjá hvað folk væri að styrkja.  

• Rætt um mataræði nemenda… styrkja ávexti..  

• Rætt um að gleðja starfsfólk.  

• Hugmynd fyrir bekkjarkvöld.. óáfengt kokteilkvöld.  

• Rætt um nocco.  

• Vegna skiptanna… þarf vottun.. breyta í banka….  

• Fundi slitið 


