
12. nóvember 2018 
 
Fundur hjá stjórn foreldrafélags Húsaskóla  
 
Mættir: Guðrún Bára formaður, Sveiney ritari, Björg gjaldkeri, Þóra fulltrúi 1. bekkjar, Íris fulltrúi 4. 
bekkjar, Hrefna skólaráðsfulltrúi, Heiðveig fulltrúi 2. bekkjar og Guðný Halla fulltrúi 5. bekkjar. 
Guðrún Bára tók að sé að vera fulltrúi 6. og 3. bekkjar í fjarveru þeirra fulltrúa.  
Fundinn sat Sirrý formaður Samfok sem áheyrnarfulltrúi.  
 
 
Dagskrá: 

1. Fundargerðir- eru ekki komnar í birtingu á heimasíðu v. uppfærslu síðunnar. Koma inn 
fljótlega.  

2. Símaskrá - staða? 
Sveiney er með hana í vinnslu og það styttist í útgáfu.  

3. Haustbingó - hvernig gekk? 
Helga sagði að þetta hefði gengið vel - 7. bekkur safnaði 115 þúsund krónum. Mjög vel 
heppnað. Tímalengdin góð. Skýrslan í vinnslu. Ætti að vera sem skrá inni á hópnum þannig 
þetta sé aðgengilegt rafrænt. ,  

4. Skráningar í google skjalið - sameiginlega.  
a. Vantar inn upplýsingar frá 1. að hluta og svo frá 4., 5. og 6. bekk. 

i. Fulltrúar ætla að ýta við skráningum og ýta í foreldra í bekkjunum til að skrá 
sig á viðburði. Í sumum bekkjum gengur ekki vel að manna viðburði.  

5. Viðburðir framundan:  
a. jólaföndur 2. og 5. bekkur 

i. Ekki er búið að fullmanna viðburðinn.  
ii. Málaðar verða piparkökur og perlað. Bæði verða litlar og stórar piparkökur 

til að mála.  
iii. 7. bekkur verður með kakó og vöfflur.  

b. fyrirlestur í vetur? 
Ætlum að athuga með jákvæða sálfræði eftir áramót.  

6. Innheimta félagsgjalda – staða?  
a. Greiðsluseðlar voru sendir út í lok október með gjalddaga í byrjun nóv og eindaga í 

byrjun des. Nú þegar er búið að greiða 50% gjaldanna.  
7. Málefni til og frá skólaráði  

Á síðasta fundi var rætt um skipulag foreldradagsins í haust. Foreldrar voru mis ánægðir með 
skipulag dagsins. Skólinn bendir á að foreldrar geti óskað eftir foreldraviðtali í staðin fyrir að 
mæta á opna kynningu fyrir bekkinn.  
Skólastjórn er í viðræðum við borgina með hraðahindranir í og við skólann sem og 
sebrabrautir.  
Sveiney ætlar að athuga með endurskinsmerki fyrir skólann. Foreldrafélagið myndi þá jafnvel 
kaupa endurskinsmerki og gefa nemendum.  

8. Önnur mál 
a. Rætt um fjáröflun fyrir ferð að Úlfljótsvatni hjá 6. bekk. Okkur vantar hugmyndir að 

fleiri viðburðum eða einhverju til þess að láta nemendur afla fjár fyrir þá ferð. Þeir 
viðburðir sem eru núna inni sem fjáröflunaratriði eru til þess að safna peningum fyrir 
Skólabúðaferð að Reykjum í 7. bekk.  

b. Ræddum um matarmál nemenda. Nemendur eru mis ánægðir með matinn eins og 
svo oft áður. 

 
 
Fundinn ritaði 
Sveiney 


