
12. maí 2020 
 

Fundargerð stjórnarfundar hjá Foreldrafélagi Húsaskóla 
  
Fundurinn að þessu sinni var fjarfundur vegna takmarkana á aðkomu foreldra að 
skólabyggingum vegna covid-19.  
 
Dagskrá: 

1. Stjórnin kom með tillögur sínar að dagsetningum á viðburðum næsta árs með ósk um 
það til skólastjórnenda að setja viðburðina inná skóladagatal næsta vetrar.  

a. Haustbingó - 14.okt  
b. Jólagleði - 3.des  
c. Páskabingó - 23. Mars  
d. Vorhátíð - 27.maí  
e. Aðalfundur- 3. júní  

 
2. Næsti vetur 

a. Bekkjarfulltrúar fyrir næsta vetur, þeir sem hafa hugsað sér að stíga út þurfa 
að nýta dagana fram að aðalfundi og finna einhvern sem er til í að taka við 
starfinu næsta vetur.  
 

b. Stjórnarseta næsta vetur   - Guðrún Bára ætlar að stíga út sem formaður á 
næsta aðalfundi. Hún mun senda póst á foreldra og óska eftir foreldri til að 
taka við boltanum.  

c. Skólaráðsfulltrúi - vantar einn - Hanna Sóley er að ljúka öðru ári sínu í 
skólaráði og því vantar okkur nýjan fulltrúa foreldris þar inn.  
 

3. Staða reikninga? Foreldrafélagið stendur vel peningalega því ekki hefur verið hægt 
að halda viðburði vegna covid-19 faraldursins sem bera kostnað og áætlað var að 
halda eins og fyrirlestur og vorhátið. 5. og 6. bekkur á pening á reikningum sem þeir 
hafa fengið fyrir að dreifa auglýsingum á öskudaginn og nýtist þeim upp í ferð á 
skólabúðir að Reykjum í Hrútafirði þegar þau verða í 7. bekk.  
Örfáar kröfur í verkefnasjóðsgjald félagsins eru ógreiddar þeim verður haldið inni út 
skólaárið.  

 
4. Kynning hjá 1. bekk sem verið hefur að vori verður færð til haustsins vegna covid-19 

og takmörkunum á aðkomu foreldra í skólann í vor.  
 

5. Vorhátíð - hausthátíð 
Við leggjum ti lað færa vorhátíð þessa skólaárs fram til 3. sept. Núverandi 3. bekkur 
og núverandi 6. bekkur sjá um hana.  
Áætlum 230 þúsund í kostnað í leiktæki og svo upp að 50 þúsundum í pylsur og 
svala.  
 
 

6. Aðalfundur miðvikudaginn 3. júní kl. 18:00 
a. auglýsing verður send út viku fyrr. 



b. Staðsetning fundar?? Athuga sal hjá Fjölni - Guðrún Bára staðfestir. Vegna 
Covid-19 eru takmarkanir á aðkomu foreldra í skólahúsnæðið og því athugum 
við með að fá sal hjá Fjölni.  

c. stjórn fundarins? Gísli Berg tekur að sér stjórn fundarins. Ef hann verður 
upptekinn ætlar Guðný Halla að leysa hann af.  

d. skýrslur allra viðburða, þarf að fá þær í síðasta lagi 27. maí. 
e. Skýrsla fráfarandi stjórnar, Guðrún Bára sér um hana.  
f. Ársreikningur liðins skólaárs - gjaldkeri. Helga verður með ársreikning 

klárann.  
 

7. Málefni til og frá skólaráði: Hanna og Gísli sögðu frá breytingum á skóladagatali 
næsta skólaárs vegna námsferðar kennara.  
 

8. Önnur mál: Kiwanis hreyfingin gefur 1. bekkingum reiðhjólahjálma og Sara 
bekkjarfulltrúi í 1. bekk sér um að dreifa hjálmunum.  

 
 
Fundinn ritaði 
Guðný Halla 
 
 
 


