
Húsaskóli 8. október 2018 
 

Mættir: Guðrún Bára formaður, Sveiney ritari, Hanna Sóley fulltrúi skólaráðs og bekkjarfulltrúa 
fulltrúi allra árganga.  
 
Dagskrá: 

1. Fréttir af spjallfundum foreldra - skráningar á viðburði o.fl.  
a. Bekkjarfulltrúar ská inn í google skráningar frá foreldrahittingum.  

 
2. Facebook síður árganga: Umræður þar fara vel fram. Höfum í huga persónuvernd þegar við 

setju eitthvað þar inn.  
 

3. Innheimta félagsgjalda – gjalddagi 
a. Reikningar verða sendir út fyrir mánaðarmótin október/nóvember.  

 
4. Símaskrá - útgáfa 

a. Tilboð fyrir símaskrá upp á 15. 000 kr.  Bára mun senda út bréf til foreldra til að fá 
samþykki foreldra. Við munum svo fá upplýsingar frá skólanum um nafn barns, 
heimilisfang og símanúmer.  
 

5. Haustbingó er á miðvikudaginn. Undirbúningur gengur vel. Fáum lánaða vél frá Foldaskóla og 
spjöld. 

 
6. Jólagleði er í umsjón 2. og 5. bekkjar. Ákveðið var í vor að prófa að hafa jólagleðina í miðri 

viku í ár. Verður 28. nóvember frá kl. 17 - 19.  
a.  7. bekkur sér um veitingasöluna.  

 
7. Páskabingóið var ákveðið að færa frá sunnudeginum 7. apríl og til miðvikudagsins 3. apríl frá 

kl. 17:30 - 19:00.  
 

8. Samfok, áheyrn á fundi 
a. Sigríður Björk framkvæmdarstjóri Samfok hefur sent beiðni um að fá að  koma á 

fundi hjá öllum foreldrafélögum í vetur og ætlar Guðrún Bára að bjóða henni að 
koma á fund með okkur fyrir jól.  
 

9. Kveðjugjafir afhentar 
a. Guðrún Bára og Hanna Sóley fóru í Húsaskóla og hittu Ástu Bjarney og Báru á sal 

skólans ásamt nemendum og starfsfólki og afhentu þeim kveðjugjafir frá 
foreldrafélaginu. 
 

10.  Fréttir til og frá skólaráði 
a. Skólaráðið er mjög ánægt með nýja skólastjórann fundurinn gekk vel, ekkert mikið 

rætt. Athuga með Hverfráðið til að koma og fara yfir gangbrautir og annað hérna í 
hverfinu.  
 

11. Önnur mál 
a. Rætt um að fá inn í vetur fyrirlestur fyrir foreldra varðandi netöryggi og námskeið 

fyrir hópinn í að setja inn stillingar til að stjórna og fylgjast með netnotkun barna 
sinna.  

 
 
Fundinn ritaði  
Sveiney 


