
11. mars 2019 
 

Fundur hjá stjórn foreldrafélags Húsaskóla 
 
Mættir: Bára formaður, Björg gjaldkeri, Hrefna skólaráðsfulltrú, Hanna skólaráðsfulltrúi og 
einn bekkjarfulltrúi frá öllum árgöngum.  
 
Dagskrá: 

● Öskudagur - hvernig gekk? 
Tvær ábendingar bárust foreldrafélaginu vegna dreifingar á miðunum í fjölbýlishúsum 
í hverfinu. Eins og í fyrra var ákveðið að setja einn miða í hvern stigagang í hverfinu 
vegna þess að fyrir tveimur árum var kvartað yfir pappírsflóði í fjölbýlishúsunum. 
Hugmynd foreldrafélagsins var um að eitt blað væri hengt upp niðri í öllum 
stigagöngum og þar væri skrifað á blaðið hverjir tækju á móti börnum í söng. En 
eitthvað fór þetta í rugl þetta árið og ákveðið var að næsta ár fer eitt blað í hvern 
póstkassa. Annars gekk þetta vel og margir tóku þátt. Almenn tilfinning fundarmanna 
var að meiri þátttaka hefði verið nú í ár en í fyrra.  Skipulagið var mjög gott með 
dreifingu miðanna. Auglýsingunni var dreift á grafarvogssíðunni og á öllum 
bekkjarsíðunum. 
Búið er að búa til Húsahverfis facebooksíðu og hún er kjörin vettvangur til að auglýsa 
viðburð sem þennan. Bara setur slóð af henni inn á facebook síður bekkjarfulltrúa og 
biður um að allir dreifi henni á allar bekkjarsíðurnar á facebook.  
 

● Páskabingó, miðvikudaginn 3. apríl 17:30 - 19 (1.b. & 4.b.) / veitingasala (6.b.) 
Dagsetningu var breytt og bingóið fært yfir á virkan dag. Búið að afhenda möppu til 
skipuleggjanda. Bára sendi póst síðust helgi og auglýsti eftir því á meðal foreldra 
hvort að einhver hefði tengingu inn í súkkulaði/páskaeggja framleiðendur eða 
seljendur til að fá páskaegg á góðu verði fyrir bingóið. Páskabingóið verður auglýst 
betur þegar nær dregur.  
 

● Fyrirlestur miðvikudaginn 10. apríl kl. 20 - 21. Póstur var sendur út um helgina til allra 
foreldra með auglýsingu um fyrirlesturinn. Verður auglýst betur þegar nær dregur.  
 

● Skýrslur viðburða 
Sveiney ætlar að skanna inn allar skýrslur.  
 

● Senda slóðir á facebook síður einu sinni á önn til að allir séu inni. Bent á að senda 
reglulega út á foreldra og benda á facebook síðuna. Einnig hreinsa  

til þá sem eru hættir. 
 

● Spjallfundir í bekkjum á vorönn 
Einn bekkur hefur haldið spjallfund á vorönn en aðrir bekkir hafa ekki haldið slíkan 
fund. Bára minnir bekkjarfulltrúa á að koma því við að hafa fundi í bekkjum á vorönn.  
 

● Bekkjarkvöld, bekkjarfulltrúar minntir á að ýta í þá sem hafa skráð sig fyrir því að sjá 
um skipulag bekkjarkvölda í árgöngunum.  
 
 



● Foreldrarölt 
5. bekkur er að klára röltið og 6. bekkur tekur svo við. Bekkjarfulltrúar 6. bekkjar 
minntir á að koma 6. bekkjar röltinu af stað.  
 

● Vorhátíðarnefnd, staða? 
3. og 6. bekkur sjá um vorhátiðina. Nefndin hefur fundað og er komin með skipulag. 
 

● Næsti vetur, stjórnarseta  
Menn þurfa að byrja að huga að því hvort þær ætli að bjóða sig aftur fram. Almennt 
eru menn að skoða að finna nýja staðgengla. Verður tekið aftur upp á næsta fundi.  
 

● Málefni til/frá skólaráði 
Fundað var hjá skólaráði í síðustu viku, engar sérstakar fréttir. Á síðasta fundi var 
verið að fara yfir fjárhagsstöðu skólans sem er almennt góð. Eitthvað verið að skoða 
að endurnýja húsgögn og/eða taka einhverja stofur og uppfæra. 
Hrefna sagði okkur frá því að ákveðið hafi verið að hafa aðalfund Samfok í Húsaskóla 
15. maí nk. Fulltrúarráðsfundur Samfok veður á sama degi í Húsaskóla. Áhersla 
verður á forvarnir og skjátíma. Allir bekkjarfulltrúar er í fulltrúaráði Samfok. Kennarar 
sem koma úr öðrum skólum hafa minnst á að það sé mikill munur á krökkunum að 
hafa ekki símana í boði í frímínútum í Húsaskóla.  
 

● Önnur mál 
Aðeins rætt um fjáröflun fyrir ferð að Úlfljótsvatni hjá 6. bekk. Bára fór á fund með 
skólastýrum Húsaskóla í vetur og þær tóku vel í að aðstoða við að hafa einhvern 
söluvarning í gangi á foreldradögum. Við munum skoða það næsta vetur. T.d. væri 
hægt að vera með kökubasar eða selja flatkökur eða eitthvað þess háttar.  
 

● Næsti fundur, 8. apríl 
 
 
Fundinn ritaði 
Elín Hallgrímsdóttir, bekkjarfulltrúi 6. bekkjar. 
 

 
 


