
14. apríl 2020 
 

Fundur hjá stjórn foreldrafélags Húsaskóla 
 
Fundurinn var rafrænn að þessu sinni vegna covid-19 og fór fram í gegnum teams.  
 
Dagskrá:  

1. Fundargerð frá síðasta fundi? Guðný Halla lagar og færir inn fundargerð frá því 
síðast.  
 

2. Fyrirlestur - Gróska er að sinna fræðslu fyrir foreldra í hverfinu og við ákváðum að 
beina fólki á fyrirlestur um kvíða hjá Grósku en spara okkur peninginn í að kaupa 
fyrirlestur í ár. Fyrirlesturinn hjá Grósku féll svo niður vegna covidö19.  
 

3. Páskabingói okkar var aflýst v. samkomubannsins.  
 

4. Bekkjarkvöld?  
a. Covid- 19 hefur sett strik í reikninginn og ekki var búið að halda nein 

bekkjarkvöld vorannarinnar þegar samkomubannið skall á. Skv. nýjustu 
fréttum má sennilega halda bekkjarkvöld í maí og við hvetjum bekkjarfulltrúa 
til að skoða það með sínum hópum hvað það vill gera. En það munu ekki allir 
bekkir halda bekkjarkvöld á önninni vegna covid-19. Þeir sem ákveða að hafa 
bekkjarkvöld ættu að hafa í huga að reyna að hafa viðburðinn úti og passa 
upp á að vera ekki með neina sameiginlega snertifleti.  

 
5. Fulltrúar foreldra næsta vetur 2020- 2021 

a. bekkjarfulltrúar 
b. skólaráð 
c. stjórn 

 
Bára hvetur bekkjarfulltrúa til að fara að huga því ef þeir hafa hugsað sé að stíga út og finna 
annan inn í staðinn. Við munum þurfa einn nýjan fulltrúa í skólaráð þar sem fulltrúi í skólaráð 
situr í tvö ár og Guðrún Bára formaður ætlar að hætta í sínu verkefni, þannig að það vantar 
formann fyrir næsta vetur.  
 

6. Vorhátíð? Verður 19. maí og við stefnum á að halda hana, vitum amk ekki annað 
eins og staðan er í dag. Það er búið að panta stærstu hlutina hjá skátunum.  
Mikilvægt að hafa ekki peninga heldur snertilausar greiðslur og nefndin mun skoða 
það að fá leigðan posa.  
Mögulega hafa allt úti - veitingasöluna og allt saman. Og dreifa vel úr tækjum og 
búnaði þannig að fólk þurfi ekki að vera í mikilli nálægð. Við munum samt sem áður 
skoða það betur með skólanum hvort að þetta gangi ekki upp.  
 

7. Skólabúðaferð, greiðsla úr sjóð bekkjar. Gjaldkeri fær upplýsingar frá bekkjarfulltrúum 
í 7. bekk varðandi greiðslur úr sjóðnum. Eins og staðan er í dag 4. maí er ekki vitað 
hvort farið verði í skólabúðir vegna covid-19. Bekkjarfulltrúar í bekknum munu reyna 
að gera eitthvað veglegt í útskriftarferð/skemmtun í staðin fyrir bekkinn ef sú staða 
kemur upp að ekki verði farið í skólabúðir.  



 
8. Á maífundi: setja inn á skóladagatal okkar viðburði.  

 
9. Aðalfundur 3. júní, jafnvel viku fyrr. 

Við munum undirbúa aðalfundinn á fundinum í maí og taka þá endanlega ákvörðun 
um það hvort við færum fundinn fram um viku.  
 

10. Málefni til og frá skólaráði 
Nei, ekkert búið að funda.  

 
11. Önnur mál, skoðum þegar nær dregur hvort að næsti fundur verði Online eða í 

skólanum.  
 
 

Fundinn ritaði 
Guðný Halla  
 


