
Reykjavík 14. janúar 2020 
 

Fundur hjá stjórn foreldrafélags Húsaskóla 
 

Mættir: Guðrún Bára formaður, Helga Ásdís gjaldkeri, Guðrún fulltrúi 7. bekkjar, Harpa 
fulltrúi 2. bekkjar, Ingunn fulltrúi 2. bekkjar, Hrafnhildur fulltrúi 5. bekkjar, Heiðveig fulltrúi 3. 
bekkjar, Sara fulltrúi 1. bekkjar, Karen fulltrúi 1. bekkjar, Hanna Sóley skólaráðsfulltrúi og 
Guðný Halla ritari.  
 
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 - Hægt að finna hugmyndir 

af viðburðum.  
 

b. spjallfundir foreldra á vorönn - Einn fyrir áramót og einn eftir.  
 

c. fyrirlestur, hugmyndir?  
i. Anna Steinsen í KVAN. Guðný Halla ætlar að athuga með það mál.  

 
d. öskudagur, börn ganga í hús? 

i. 5. bekkur sér um útburð blaða í hús. Þurfum að passa upp á það í ár 
að setja í allar lúgur í fjölbýlishúsum. Fengum gagnrýni fyrir það síðast 
að setja ekki í alla póstkassa í blokkunum.  

ii. Setja á facebook síðu Húsahverfis blað til útprentunar sem og google 
docs skjal þar sem íbúar geta skráð heimili sín til þátttöku, Helga 
Ásdís ætlar að sjá um það.  

iii. Fara með á leikskólana ( tókst vel á Brekkuborg í fyrra ) 
iv. Bára mun senda tölvupóst á foreldra með dreifiblaðinu.  

 
e. páskabingó í umsjón 1. og 4. bekkjar, miðvikudaginn 25. mars, 17:30 - 19:00 

i. fjáröflun í höndum 6. bekkjar  
 

f. vorhátíð í umsjón 3. og 6. bekkjar, miðvikudaginn 27. maí?? Þetta er ekki rétt 
dagsetning. 7. bekkur er í Skólabúðum þessa viku. Hanna Sóley mun fara 
með fyrirspurn um það á skólaráðsfund í vikunni.  

i. fjáröflun í höndum 6. bekkjar 
 

g. Aðalfundur, 3. júní á milli 18 og 19.  
Í framhaldi er farið á shake and pizza og slúttum starfi vetrarins.  
 
 

 



2. Símaskrá 
Ákveðið að hvíla símaskránna í ár en hvetja að sama skapi foreldra til að vera með 
réttar upplýsingar þar inni. Það er val fólks inni í mentor hversu miklar upplýsingar eru 
sýnilegar þar. Við ætlum að hvetja til þess að allir yfirfari mentor skráningar - netfang 
og símanúmer.  
 

3. Gjaldkeri:  
a. staða félagsgjalda - 86% skil á greiðsluseðlum.  
b. staða reikninga - gáfum tæknilegó gjöf.  

 
4. Málefni til/frá skólaráði - Ekkert að frétta. Fundur í fyrramálið - Hanna Sóley ætlar að 

láta vita eftir fundinn.  
 

5. Fundarboð hafa verið send út fyrir vorönnina á alla sem sitja í stjórn. 
 

6. Önnur mál,  
a. Bára sagði frá fyrirspurn frá skólastjórnenum varðandi fjáröflun sem skólinn 

væri til í að aðstoða okkur við sem fælist í því að vera með kaffihús og 
veitingasölu á foreldradögum. Við ákváðum á fundinum að setja þetta inn sem 
fjáröflun hjá einhverjum árgangi frá og með næsta skólaári. Fólki fannst of 
stutt í næsta foreldradag til þess að koma þessu í framkvæmd.  

b. Bára kallaði eftir skýrslu um jólaföndur.  
 

 
Fundinn ritaði  - Guðný Halla Hauksdóttir  
  

 


