
8. október 2019 

Fundur hjá stjórn foreldrafélagsins 
Dagskrá: 

1. Fundur Samgraf - Bára sagði frá fundi sem hún fór á í september með formönnum 

foreldrafélaganna í Grafarvogi. Þar var m.a. ákveðið að sameinast um fyrirlestra í 

vetur. Stefnt verður að því að byrja á fyrirlestri frá Ráðgjöfum og greiningu með 

kynningu á líðan barnanna í hverfinu. Foreldrarölt var einnig rætt en ekki var 

hljómgrunnur fyrir því að koma af stað foreldrarölti í hverfinu.  

 

2. Kynning á líðan barna og unglinga í Grafarvogi, Bára fór á kynningu uppi í Borgum á 

niðurstöðum könnunar um líðan barna í Grafarvogi. Miðgarður stóð fyrir fundinum 

og kynningin var í höndum Rannsóknar og greiningar þar sem kynntar voru 

niðurstöður könnunar sem lögð var fyrir í vor fyrir nemendur frá 5. bekk og upp úr. 

Áhugaverð kynning sem verður vonandi kynnt fyrir foreldrum í hverfinu í vetur.  

 

3. Staða foreldrahittinga, haustannar? Nokkrir árgangar eru búnir með sína fundi og 

aðrir eru með þá núna í október. Stefnt að því að allir klári í október.  

 

4. Framundan:  

a. Haustbingó, skipulag komið á fullt hjá 7. bekk.  

b. Jólagleði - verður í umsjón 2. og 5. bekkjar og 7. bekkur sér um veitingasölu.  

c. símaskrá? Sólveig aðstoðarskólastjóri ætlar að senda póst á SFS til að kanna 

vegna persónuverndarinnar hvort okkur sé ekki örugglega óhætt að senda 

áfram út símaskrá nemendanna á heimilin. Verðum vonandi búin að fá svar 

við því fyrir næsta fund.  

 

5. Gjöld í félagið, greiðsluseðlar. Greiðsluseðlar verða sendir út í kringum næstu 

mánaðarmót.  

 

6. Námskeið fyrir bekkjarfulltrúa, Bára er að finna tíma með Sirrý hjá Samfok fyrir 

námskeið bekkjarfulltrúa.  

 

7. Til og frá skólaráði, skólaráð fundaði í dag.  

a. Þar kom m.a. fram að nemendur og kennarar eru mjög ánægðir með nýja 

fyrirkomulagið á vali fyrir 5. - 7. bekk. 

b. Öryggismál í skólanum er verið að skoða m.t.t. að ekki sé eins auðvelt fyrir 

utanaðkomandi að labba inn í skólann.  

c. Hljóðvist og kuldi í matsalnum er líka enn til umræðu og Katrín vonast eftir 

svörum fljótlega frá SFS 

 

8. Önnur mál, ekki voru nein mál á dagskrá í þessum lið.  

 

Fundinn ritaði  

Bára 


