
9. september 2019 

Fundur hjá stjórn foreldrafélags Húsaskóla 
Á fyrsta fund vetrarins eru boðaðir allir bekkjarfulltrúar ásamt stjórnarmeðlimum og 
fulltrúar skólaráðs. 
  

1. Stjórn foreldrafélagsins - skipulag 
a. Hverjir sitja í stjórn, farið yfir lista. 
b. bekkjarfulltrúar, farið yfir lista.  

i. Við forföll bekkjarfulltrúa á stjórnarfundi óskar hann eftir öðrum 
bekkjarfulltrúa til að mæta á fundinn.  

c. skólaráðsfulltrúar eru tveir, Hanna Sóley og Gísli Berg.  
2. Facebook síður okkar:  

a. stjórnin 
b. bekkjarfulltrúar 
c. bekkjarsíður 

i. yfirfara amk 2svar á ári og henda út ef einhverjir eru fluttir.  
ii. Passa líka að senda á nýja foreldra slóðina að grúppunni. Senda líka í 

Mentor link á facebook hópinn.  
iii. Bekkjarfulltrúar eru löggæslumenn bekkjarsíðanna, sbr. texta um 

notkun. 
iv. Hugmyndir nemenda um bekkjarkvöld, lista má finna á facebook 

síðunni bekkjarfulltrúar.  
3. Hvað er að vera bekkjarfulltrúi - bekkjarfulltrúar eru verkstjórar hvers 

bekkjar/árgangs og sjá til þess að aðrir foreldrar skrái sig á verkefni.  
a. Námskeið í haust frá Samfok 

4. Foreldrahittingur – 2svar á ári 
a. Bekkjarfulltrúar halda utan um skráningu foreldra í verkefni. 
b. Skráð í google skjal sem Bára deilir með okkur. 

5. Bekkjarkvöld –  (lágmarki 1x á önn), minna á að bjóða umsjónarkennurum. 
a. Hugmyndir nemenda um bekkjarkvöld er að finna á facebook síðu okkar. 

6. Viðburðir í umsjón bekkja 
a. haustbingó 

i. Umsjón 7. bekkjar, bæði bingóið og veitingasalan 
ii. miðvikudagur, 16. október 

b. jólagleði 
i. Umsjón 2. og 5. bekkjar, veitingasala 7. bekkur.  

ii. Miðvikudgur, 4. desember.  
c. páskabingó 

i. Umsjón 1. og 4. bekkjar, veitingasala 6. bekkur 
ii. Miðvikudagur 25. mars 

d. vorhátíð í umsjón 3. og 6. bekkjar, veitingasala 6. bekkur 
i. Miðvikudagur 27. maí 

7. Fundarseta í vetur. Fundartími ákveðinn klukkan 20:00  annan þriðjudaginn í hverjum 
mánuði.  

8. Foreldrarölt - Ef Miðgarður fer af stað aftur með því að hvetja til foreldrarölts þá 
endurskoðum við það í vetur en að sinni munum við ekki halda úti foreldrarölti.  

9. Skólaráð, ekki hefur verið fundað í skólaráði í vetur. Það verður vonandi gert 
fljótlega.  

10. Önnur mál, Hugmynd að gjöf til skólans - tæknilegó start kit eða eitthvað annað. 
Munum ræða þetta mál aftur síðar.  

Fundinn ritaði 



Guðný Halla Hauksdóttir  


