
10. desember 2018 
 
Fundur hjá stjórn Foreldrafélags Húsaskóla 
 
Mættir: Guðrún Bára formaður, Helga fulltrúi 7.bekkjar, Þóra fulltrúi 1. bekkjar, Aldís fulltrúi 3. 
bekkjar, Íris fulltrúi 4. bekkjar, Guðný fulltrúi 5. bekkjar, Helena fulltrúi 6. bekkjar, Heiðveig fulltrúi 2. 
bekkjar og Hrefna skólaráðsfulltrúi.  
 
Dagskrá: 

1. Skýrslur viðburða og skýrslur frá veitingasölum 
a. Kallað var eftir skýrslum bæði á rafrænu formi og útprentuðum til að setja í möppur.  

2. Bekkjarkvöld haustannar, hvað var gert? 
a. Allir árgangar nema 7. bekkur eru búnir að halda bekkjarkvöld haustannar. Ýmislegt 

var gert. M.a. farið í keilu, vasaljósagöngu, spilavinir komu í heimsókn og fleira 
skemmtilegt.  

3. Jólagleði -  hvernig gekk? 
a. Jólagleðin gekk vel. Hagnaður var upp á tæpar 2000 kr af viðburðinum. Einhverjum 

fannst piparkökurnar dýrar og rætt var um það hvort að fólk ætti að koma sjálft með 
glassúrinn að heimann. Mikill kostnaður lá í kaupum á honum en mikið var samt eftir 
í túpunum að föndrinu loknu. Afgangurinn af glassúrnum var gefinn skólanum til 
notkunar.  

b. Eins kom fram ein ábendingu um það hvort að það hefði ekki verið gaman að vera 
aðeins seinna á ferð þannig að búið væri að skreyta í skólanum. Við munum skoða 
það fyrir næsta ár.  

c. Við höldum að það hafi verið gott að þessi viðburður var færður fram í miðja viku í 
stað þess að vera um helgi eins og áður. 

4. Hvað er framundan? 
a. Framundan er fyrirlestur á vorönn, umræður spunnust um hvað við eigum að bjóða 

uppá. Verður skoðað betur á næsta fundi.  
5. Gjaldkeri - staða félagsgjalda? 

a. Innheimtur gjalda ganga vel, 86% af gjöldunum  hafa nú þegar verið greidd.  
6. Símaskrá - staða? 

a. Sveiney er að vinna í símaskránni og hún kemur vonandi út fyrir jól.  
7. Veltibíll? 

a. Bára minntist á að ef við ætlum að hafa veltibílinn á vorhátíðinni þá þurfum við að 
bóka hann mjög tímanlega. Við munum skoða þetta eftir áramótin með 3. og 6. bekk 
sem sjá um vorhátíðina.  

8. Foreldrarölt - staða 
a. 3. bekkur er með röltið núna og fram yfir áramót.  
b. Umræður spunnust um það hvort að röltið skilaði einhverju.  
c. Bára ætlar að skoða stöðuna á röltinu á nýju ári með öðrum formönnum 

foreldrafélaga í Grafarvogi.  
9. Fundur fyrir alla bekkjarfulltrúa í janúar 

a. Verður sama daga og fundur stjórnarinnar.  
10. Málefni til/frá skólaráði 

a. Hrefna er líka í stjórn Samfok og hún sagði okkur frá því að Samfok sendi á 
borgarstjórn umsögn um tillögur um endurskipulagningu og framtíðarskipan 
hverfisráða og benti á að í tillögunum væri hvergi minnst á þátttöku foreldra eða 
íþróttafélaga heldur eingöngu íbúasamtaka og fulltrúar valdir með slembiúrtaki og 
lagði fram þá tillögu að foreldrafélög hvers borgarhluta fengju fastan fulltrúa í 
hverfisráðum. 
 
 



11. Önnur mál 
a. Rætt um það að skipuleggja fundarplan þannig að hafa ekki fund í desember. Það 

verður skoðað fyrir næsta ár.  
 
Fundinn ritaði 
Guðrún Bára Gunnarsdóttir 


