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Það er gaman að taka þátt í að vinna í lærdómsríku og skemmtilegu starfi              
foreldrafélagsins og ég tel að við getum verið stolt af framlagi okkar til             
skólasamfélagsins nú sem áður.  

Hefðbundnir viðburðir félagsins voru á sínum stað í skólastarfinu í vetur.           
Stjórnarfundir voru einu sinni í mánuði eins og áður þar sem fulltrúar foreldra úr              
skólaráði voru einnig boðaðir sem og skólastjórnendur. Fundargerðir eru ritaðar          
samviskusamlega á öllum fundum og eru birtar á heimasíðu Húsaskóla undir           
svæði foreldra. Ég hvet foreldra til að fylgjast með starfinu í gegnum þessar             
fundargerðir. Einkar mikilvægt er að halda góðri samvinnu milli stjórnar          
foreldrafélagsins og fulltrúa foreldra í skólaráði. Hafa skal hugfast að skólaráð           
tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Þar er m.a.             
fjallað um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar         
áætlanir um skólastarfið. Skólaráð fylgist einnig almennt með öryggi, aðbúnaði          
og almennri velferð nemenda. 

Að venju voru haldnir tveir fundir með öllum bekkjarfulltrúum í vetur, í            
byrjun hvorrar annar. Tilgangur fundanna er að allir bekkjarfulltrúar setjist niður           
með stjórn foreldrafélagsins, farið er yfir hlutverk bekkjarfulltrúa og skiptst á           
hugmyndum um bekkjarstarfið. Í byrjun haustannar kölluðu bekkjarfulltrúar        
hvers árgangs saman foreldra á svokallaða foreldrahittinga sem gjarnan eru          
haldnir í heimahúsi. Á þessum fundum er m.a. gengið frá skráningu í verkefni             
bekkjarins fyrir skólaárið má þar nefna bekkjarkvöld, foreldrarölt, bingó,         
jólaföndur og vorhátíð. En þessir fundir eru einnig hugsaðir sem vettvangur þar            
sem foreldrar geta lagt línurnar varðandi boðun í bekkjarafmæli, afmælisgjafir,          
tölvunotkun, útivistartíma o.s.frv. en samstaða foreldra er mikilvæg varðandi         
slík málefni. Þetta stuðlar líka að því að foreldrar kynnist betur fyrir utan það að               
gott foreldranet getur reynst ómetanlegt þegar á reynir. Bekkjarfulltrúar voru          
hvattir til að halda annan foreldrafund í byrjun vorannar en misjafnt var eftir             
árgöngum hvort að af þeim fundi varð.  

Við höfum lagt það fyrir aðalfund að greiða félagsgjald í Samfok ár hvert             
og við munum halda því áfram. Það er mat stjórnar foreldrafélagsins að leggja             
til á aðalfundi að greitt sé félagsgjald SAMFOK, samtök foreldra          
grunnskólaforeldra í Reykjavík, þar sem samtökin eru samráðsvettvangur allra         
foreldrafélaga á höfuðborgarsvæðinu auk þess sem stjórn SAMFOK skipar         
áheyrnarfulltrúa foreldra til setu í Skóla- og frístundaráði Reykjavíkur.         
SAMFOK styður  við foreldrastarf í grunnskólum borgarinnar og leitast við að           
fá foreldra til að taka virkari þátt í námi og skólagöngu barna sinna. SAMFOK              
heldur námskeið fyrir bekkjarfulltrúa og fulltrúa foreldra í skólaráði.         
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Námskeiðin eru innifalin í félagsgjaldinu og því ekki greitt sérstaklega fyrir þau.            
Við vorum ekki með námskeið fyrir bekkjarfulltrúa í ár en munum setja það inn              
í dagskránna næsta vetur að hafa námskeið. Sirrý formaður samtakanna kom og            
sat stjórnarfund hjá okkur í vetur, sér til fróðleiks. Hún hafði sett sér það              
markmið að koma í sem flesta skóla á stjórnarfundi til að fylgjast með starfinu. 

Samræðuvettvangur foreldrafélags í Grafarvogi kallast SamGraf. Ekki var        
fundað hjá SamGraf í vetur, því miður. Tilgangur samstarfsins hjá SamGraf er            
m.a. að deila hugmyndum og vera samtakamáttur um skólamál almennt í           
hverfinu. Einnig gefur þetta samstarf tækifæri til að halda sameiginlega          
viðburði.  

Við fengum inn áhugaverðan fyrirlestur í vetur frá Bryndísi Jónu          
Jónsdóttur sem bar heitið ,,Með gleðina að leiðarljósi í uppeldi”. Fundurinn var            
vel sóttur og Bryndís fór yfir atriði jákvæðrar sálfræði og núvitundar í uppeldi.  

Kynning fyrir foreldra barna í verðandi 1. bekk var 21. maí og var með              
sama sniði og undanfarin ár. Formaður félagsins mætti og kynnti stuttlega fyrir            
foreldrum starf félagsins. Bekkjarfulltrúar voru fundnir fyrir verðandi 1. bekk á           
fundinum.  

 
Hér á eftir verður gert grein fyrir föstum verkefnum á vegum foreldrafélags            
Húsaskóla skólaárið 2018 til 2019.  

Haustbingó – umsjón 7. bekkur 
Haustbingóið var haldið þriðjudaginn 10. október kl. 17:30 til 19:00 á sal            
Húsaskóla, mæting var mjög góð. Auglýst var í tölvupósti, á facebook hópum            
og auglýsingar hengdar á veggi skólans. Afrakstur af sölu bingóspjalda rann í            
ferðasjóð 7. bekkjar. Bekkurinn sá einnig alfarið um veitingasöluna þ.e.a.s.          
lagði út fyrir kostnaði og ágóði sölunnar rann einnig í ferðasjóð þeirra fyrir             
Reykjaferð.  
 
Jólagleði – umsjón 2. og 5. bekkur 
Jólaföndrið var haldið miðvikudginn 28. nóvember frá kl. 17 - 19 á sal             
Húsaskóla og mæting var ágæt. Auglýsingar voru birtar með sama hætti og fyrir             
haustbingóið. Viðburðurinn gekk vel, ákveðið var að þessu sinni að setja           
fókusinn á skreytingu piparkakna og farið frá hinu hefðbundna jólaföndri.          
Veitingasalan var alfarið í höndum 7. bekkjar sem lagði út fyrir kostnaði og             
ágóði sölunnar rann í ferðasjóð þeirra fyrir Reykjaferð.  
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Öskudagur 
Við héldum áfram þeirri hefð að dreifa blöðum í hús í hverfinu fyrir öskudaginn              
þar sem íbúar hverfisins voru hvattir til að taka vel á móti búningaklæddum             
börnum seinni part öskudags og launa þeim með nammi fyrir fallegan söng.            
Eins og síðustu ár þá fengu nemendur í 5. bekk það verkefni að dreifa blöðunum               
í hverfinu og bekkurinn var styrktur af foreldrafélaginu fyrir vinnuna um 30            
þúsund krónur fyrir verkefnið og er það hugsað sem fjáröflun þeirra fyrir ferð             
þeirra í Skólabúðir.  

Páskabingó – umsjón 1. og 4. bekkur 
Bingóið var haldið miðvikudaginn 3. apríl frá kl. 17:30 - 19 á sal Húsaskóla,              
mæting var mjög góð. Upphaflega átti bingóið að vera á sunnudegi en fljótlega             
var horfið frá því vegna ferminga í hverfinu þann dag.  

Umsjón með viðburðinum fór ekki eins og áætlað var og stjórnin greip            
viðburðinn og keyrði hann í gegn. Foreldrar úr 1. og 4. bekk sáu samt um               
bingóið og stýrðu því og settu upp salinn og gengu frá. En undirbúningur             
fyrirfram var í höndum stjórnarinnar.  

Auglýsingar voru settar upp á göngum skólans, tölvupóstur sendur á          
foreldra og auglýsingum póstað á facebooksíður bekkjanna. Ágóði af sölu          
bingóspjalda rann í sjóð foreldrafélagsins að upphæð 66.050.- en ágóði af           
veitingasölu rann í ferðasjóð 6. bekkjar fyrir Reykjaferð. Nánari upplýsingar er           
að finna í skýrslu páskabingónefndar.  

Vorhátíð – umsjón 3. og 6. bekkur 
Vorhátíðin var haldin í samvinnu við Húsaskóla miðvikudaginn 22. maí frá kl.            
17:00 til kl. 19:00. Mæting var góð. Vorhátíðarnefnd var skipuð foreldrum úr 3.             
og 6. bekk. Hátíðin var vel skipulögð og samvinna á milli nefndarinnar og             
skólastjórnenda til fyrirmyndar. Dagskráin hófst kl. 17:00. Í skólanum voru          
verkefni frá þemadögum til sýnis sem og önnur vinna vetrarins. Á skólalóðinni            
var hoppukastali, fushball og veltibíllinn. Skólahljómsveit Grafarvogs kom svo         
og spilaði vel valin lög utandyra sem var gaman. Nefndin og aðrir foreldrar í 3.               
og 6. bekk skiptu með sér verkum við að vakta hoppukastalana. Nemendur og             
foreldrar 6. bekkjar sáu alfarið um veitingasölu og foreldrafélagið styrkti          
ferðasjóð nemenda 6. bekkjar með kaupum á pylsum, pylsubrauðum og öðru           
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meðlæti með pylsum. Ágóði af veitingasölu rann í ferðasjóð 6. bekkjar. Nánari            
upplýsingar er að finna í skýrslu vorhátíðarnefndar. 
 
Fyrirlestur 
Á vordögum fengum við skemmtilegan fyrirlestur sem bar heitið ,,Með          
jákvæðni að leiðarljósi í uppeldi”. Fyrirlesarinn var Bryndís Jóna Jónsdóttir frá           
Núvitunarsetrinu. Við buðum foreldrum úr Foldaskóla að koma á fyrirlesturinn          
og þau ætla svo að endurgjalda okkur boðið þegar þau verða með fyrirlestur             
næsta vetur. Mætingar var góð og mikið betri en við þorðum að vona.  

Foreldrarölt 
Við keyrðum foreldraröltið í gang í haust eftir að hafa endurvakið það um mitt              
skólaár árið á undan. Skipulag og utanumhald var með sama sniði og áður.             
Foreldrar söfnuðust saman á N1 sjoppunni og röltu saman í ca. 1-2 tíma frá              
klukkan 22:00. Vesti og gerðarbók eru geymd í sjoppunni og voru foreldrar mis             
duglegir að skrá niður það sem athygli vakti í röltinu hverju sinni. Við sjáum              
svo til með áframhald á röltinu næsta skólaár.  
 
Ársreikningur 
Innheimta félagsgjalda gekk vel og ákveðið var að halda áfram að innheimt            
gjöldin með sama hætti síðustu ár. Reikningar verða því áfram sendir sem            
greiðsluseðlar án möguleika á dráttarvöxtum og birtast hjá ógreiddum         
reikningum en ekki undir valgreiðslum. Með þessu fyrirkomulagi höfum við          
náð um 90% heimtum á gjöldum sem við erum mjög ánægð með. Á síðasta              
aðalfundi hækkuðum við verkefnasjóðagjald foreldrafélagsins í 2500 kr. pr.         
barn. Staða sjóðs okkar er jákvæð og að öðru leyti vísast til ársskýrslu gjaldkera              
foreldrafélagsins. 
 
Ég vil þakka fyrir gott samstarf í vetur og foreldrastarf í Húsaskóla er til 
mikillar fyrirmyndar með ykkar þátttöku.  
 
Guðrún Bára Gunnarsdóttir 
formaður Foreldrafélags Húsaskóla 
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