
Húsaskóli 3. september 2018 
 

Fyrsti fundur stjórnar foreldrafélagsins skólaárið 2018 - 2019 
 
Mættir: Guðrún Bára formaður, Björg gjaldkeri, Sveiney ritari, Þóra Björk fulltrúi 1. b, 
Heiðveig fulltrúi 2. b, Aldís fulltrúi 3. b, Íris fulltrúi 4. b, Guðný Halla fulltrúi 5.b, Guðrún Bára 
var einnig fulltrúi 6.b, Helga Hafdís fulltrúi 7.b, Katrín skólastjóri.  
 
 
Dagskrá: 

1. Stjórn foreldrafélagsins - skipulag 
a. Hverjir sitja í stjórn, yfirfara lista 

i. Bára fór yfir lista stjórnarinnar og uppfærð voru netföng o.fl.  
ii. Einnig var farið yfir skipulag foreldrasamstarfsins þ.e. hverjir sitja í 

stjórn og þess háttar.  
 

2. Félagsgjöld - innheimta, hækkuðum gjaldið á síðasta aðalfundi í 2500 kr pr barn. 
Mest er greitt með tveimur börnum.  

 
3. Símaskrá, útgáfa? 

a. Sveiney ætlar að fá tilboð í prentun á símaskrá. Allir samþykkja að halda 
henni áfram. 
 

4. Facebook síður okkar, stjórnin og bekkjarfulltrúar 
Bára sér um uppfærslu fulltrúa á þessum grúbbum.  
 

5. Facebook síður bekkjanna - vinnureglur. Persónuverndarlög. 
Fara vel yfir og henda út gömlum sem eru hættir og fara vel yfir reglurnar sem eiga 
að vera í lýsingu hópsins. Bekkjarfulltrúar sjá um að umræður á síðunum séu í lagi og 
hafa leyfi til að eyða út umræðum sem ekki samræmast reglunum.  
 

6. Fundarseta í vetur, staðfesta fundartíma 
a. Mánudagar kl. 20 - 21 

Mánudagar hentar vel fyrir alla, Katrín ætlar að skoða hvaða tími hentar fyrir 
skólaráðsfundi. Stjórnafundir annan  mánudag í hverjum mánuði.  
Bára mun senda út fundarboð fljótlega um alla fundina í vetur.  
 

7. Viðburðir í vetur - dagsetningar 
Viðburðir komnir í hausinn á facebook grúbbunum okkar. Viðburðirnir eru líka inni á 
skóladagatalinu.  
 

8. Foreldrarölt 
Foreldrarölt verður á föstudögum eins og hefur verið, reynt að skipta niður eftir 
bekkjum og fjölda í bekk. Skipulag fyrir þetta verður tilbúið á bekkjarfulltrúa 
fundinum í næstu viku.  
 

9. Bekkjarfulltrúa fundur í næstu viku 
a. Facebook síður - yfirfara reglulega meðlimi 
b. Bekkjarfulltrúar eru löggæslumenn bekkjarsíðanna, sbr. texta um notkun 
c. Bjóða nýjum inn og henda út þeim sem eru farnir 
d. Hugmyndir nemenda um bekkjarkvöld 



10. Skólalóð - staða 
Við erum ánægð með það sem fékkst í gegn í sumar en enn vantar okkur betri 
aðstöðu fyrir börnin til boltaleikja. Við erum ekki hætt og ætlum okkur að finna leið 
til að koma þeim óskum okkar á framfæri.  
 

11. Skólaráð 
Engin fundur búin að vera í vetur en Katrín mun boða til hans fljótlega.  
 

12. Önnur mál: 
a. Hugmynd um það hvort að foreldrafélagið færi Ástu Bjarney og Báru smá gjöf 

frá foreldrum sem þakklætisvott fyrir unnin störf með börnunum okkar. Bára 
ætlar að athuga með litlar gjafir handa þeim. Þegar þetta er tilbúið þá ætlar 
Katrín að bjóða þeim í heimsókn á sal skólans ásamt nemendum og starfsfólki 
og til að leyfa krökkunum að kveðja og foreldrafélagið færir þeim gjöf.  

 
Fundinn ritaði  
Sveiney 
 


