
14. janúar 2019 
Fundur hjá stjórn foreldrafélagsins 

 
Mættir: Guðrún Bára formaður, Sveiney ritari, Þóra fulltrúi 1. bekkjar, María og Heiðveig 
fulltrúar 2. bekkjar, Aldís fulltrúi 3. bekkjar, Guðný Halla og Anna Sigga fulltrúar 5. bekkjar, 
Helena fulltrúi 6. bekkjar, Helga og Árný fulltrúar 7. bekkjar og Hanna og Hrefna 
skólaráðsfulltrúar.  
 
Dagskrá: 

1. Hvað er framundan á önninni 

a. Bekkjarkvöld vorannar,  
i. Hugmyndir verkefna m.a. á facebook síðu okkar 
ii. facebook síða samfok fyrir bekkjarfulltrúa, bekkjarfulltrúar hvattir til að 

skrá sig þar inn.  
b. Spjallfundir foreldra á vorönn, hvetja alla til að hafa spjallfund eftir áramót. 

Það styrkir samstarf foreldra að hittast og tala saman.  
c. Fyrirlestur, við þurfum að ákveða sem fyrst fyrirlesara. Katrín skólastjóri studdi 

þá hugmynd Báru að fá inn fyrirlestur um jákvæða sálfræði í uppeldi. Bára 
ætlar að setja hugmyndir á facebook. 

d. Foreldrarölt, staða og framhald, staðan er góð og það hefur gengið nokkuð 
vel í vetur hjá okkur. Flesta föstudaga hefur verið gengið en lítið verið um 
mannaferðir í hverfinu á þessum tíma.  

e. Öskudagur, 5. bekkur dreifir blöðum í hverfinu helgina fyrir öskudag. Og þeir 
sem vilja taka þátt setja blaðið í glugga hjá sér og taka á móti börnum, hlusta 
á söng og gefa nammi.  

f. Páskabingó í umsjón 1. og 4. bekkjar, hefur verið fært til miðvikudagsins 3. 
apríl, 17:30 - 19:00 

i. fjáröflun í höndum 6. bekkjar. Fyrsta fjáröflun 6. bekkjar fyrir ferð í 
Skólabúðir.  

g. Vorhátíð í umsjón 3. og 6. bekkjar, miðvikudaginn 22. maí, tala við 
skólastjórana hvort þær vilji hafa þetta eins eða hvort þær vilji einhverjar 
breytingar.  

i. fjáröflun í höndum 6. bekkjar 
h. Aðalfundur, 4. júní á milli 17 og 19. Stjórnin fer eftir aðalfund út að borða og 

gerir sér glaðan dag. Allir velkomnir.  
2. Facebook síðan okkar: Bekkjarfulltrúar - Foreldrafélag Húsaskóla. Bára minnti á 

síðuna.  
3. Símaskrá nemenda var dreift í skólanum fyrir jól.  
4. Upplýsingar frá gjaldkera:  

      a. staða félagsgjalda. Góðar heimtur eru á gjöldum félagsinsk, 89% félagsgjalda 
hafa verið greidd nú þegar. Um er að ræða valgreiðslu sem er virk fram í maí.  

5. Málefni til/frá skólaráði, engin fundur hefur verið síðan í desember.  
6. Bára sendi út fundarboð í gegnum dagbók google fyrir alla fundi vorannarininar um 

daginn.  
7. Önnur mál, 



a. Bára talaði um að athuga með skemmtiatriði í samráði við skólann fyrir 
nemendur t.d. fyrir öskudaginn. Eitthvað skemmtilegt fyrir krakkana sem 
foreldrafélagið myndi borga.  

b. Katrín skólastjóri hafði beðið Báru um að ræða það á fundinum að fara í 
samstarf við Leynileikhúsið eftir áramót sem fælist í því að foreldrafélagið 
myndi auglýsa verkefnið, því skólinn má ekki auglýsa það sjálfur. En 
kostnaður og skráning væri alfarið í höndum foreldra.  

 
Fundinn ritaði 
Sveiney 
 
 
 
 


