Aðalfundur 2018
Dagsetning
18. september

Tímasetning:
20:00

Staðsetning:
Foldaskóli stofa 221

Fundarstjóri:
Edda Austmann

Ritari:
Valdís Jónsdóttir

Efni fundar
1.Skýrsla stjórnar
2. Skýrsla fulltrúa forelda í skólaráði
3. Ársreikningur
4. Kosning í stjórn foreldrafélagsins og skólaráð
5. Önnur mál
____________________________________________________________________________________
1. Skýrsla stjórnar: Edda Austmann kynnti skýrslu stjórnar (sjá kynningu). Þar var meðal annars farið yfir
verkefni stjórnar á skólaárinu sem var að líða og hver ábyrgð bekkjafulltrúa er. Meðlimir stjórnar hittust að
minnsta kosti 10 sinnum yfir skólaárið.
2. Skýrsla fulltrúa forelda í skólaráði: Jóhannes kynnti skýrslu fulltrúa forelda í skólaráði. Ýmislegt þar
sem rekst á við verkefni stjórnar foreldrafélagsins og því var ákveðið að einn úr skólaráði yrði fastur í
stjórn. Haldnir voru 5 fundir á skólaárinu
3. Ársreikningur: Jakob Tryggvason gjaldkeri kynnti ársreikning foreldrafélagsins sem var samþykktur af
fundarmönnum. Sjá ársreikning í möppu stjórnar. Skrifað var undir prókúrupappíra Arion banka, þar sem
Jakob gjaldkeri þurfti þá til þess að geta komist inn á reikning foreldrafélagsins.
4. Stjórn foreldrafélagsins 2018-2019 verður þessi:
Hrefna Þengilsdóttir - hrefnath@hotmail.com (formaður)
Jakob Tryggvason - jakob@raf.is (gjaldkeri)
Valdís Jónsdóttir - valdis@nyherji.is (ritari)
Edda Austmann – eddaaustmann@gmail.com
Sigurlaug H. S. Traustadóttir - sigurlaughtrausta@gmail.com
Inga Jóna Kristjánsdóttir - inga1981@hotmail.com
Kirstín Dóra Árnadóttir - kirstin.dora@gmail.com

Helena marta Stefánsdóttir - helenamarta@gmail.com (ný)
Jóhannes H. Steingrímsson – johannes@studia.is (nýr)
Kristín Clausen (ný) - clausen.kristin@gmail.com (ný)
Fulltrúar foreldar í skólaráði 2018-2019 verða:
Aðalmaður: Guðlaug Björg Karlsdóttir (821-9105 gudlaug_karls@hotmail.com)
Varamaður: Hans Liljendal Karlsson (hlk73@hotmail.com)
Aðalmaður: Jóhannes H. Steingrímsson (864-7669 johannes@studia.is)
Varamaður: Kristinn Þorleifsson

5. Önnur mál sem stjórnin eða skólaráð þurfa að taka áfram:


Rætt var um foreldraröltið sérstaklega þar sem lítið var um mannaferðir þegar foreldraröltið fór
fram í vetur. Kom hugmynd um að stofna facebook grúbbu og fara í göngutúr á hinum og þessum
tímum til þess að fylgjast með, með þessu fyrirkomulagi getur hver og einn farið þegar honum
hentar. Þetta þarf að ræða nánar.



Gera þarf úttekt á umbótum sem voru gerðar í matsal.



Gæsla í frímínútum og vinaliðaverkefni. Þurfum að safna sögum og koma þeim svo áfram inn í
skólaráð.



Rætt um ferðir utan skóla. Oft eru þetta dýrar ferðir sem sumir hafa ekki efni á. Hvernig er best að
meðhöndla þetta?



Vantar lista yfir þá sem eiga fótboltavöllinn.



Rætt um matinn í mötuneytinu. Hamraskóli góðu vanur en við foreldrar þurfum að standa vörð um
þetta áfram.



Skólaskemmtanir eru dýrar, árshátíð kostar 3500 krónur. Skólinn hjálpar þeim sem ekki eiga fyrir
þessu, en það er illa auglýst.



Talað um húsgangamál, það vantar aðstöðu fyrir unglingana. Það þarf einhver að sækja
fjármagnið. Foreldarráð eða stjórnin mun taka þetta fyrir. .



Umhverfisstefna skólans. Krakkarnir eru að koma heim með ruslið og svo lekur það út um allt í
töskuna. Sumir kennarar leyfa að krakkar hendi rusli aðrir ekki, þetta þarf að kynna betur fyrir
krökkunum og forráðamönnum og samræma.



Fólki er hissa á því að í ávaxtaáskrift sé líka broccoli. Þetta þarf að vera á hreinu.



Af hverju er vatnið svona vont í skólanum?



Tölvunotkun, þetta þarf að ræða um á bekkjarfulltrúarfundum.



Kristinn þarf að gefa okkur upplýsingar um góða notkun á símum/tölvu.



Foreldarheimsóknir í kennslutíma – fólki leist vel á það, spurning um að útfæra það betur og fá
leyfi frá skólastjórnendum

Sjá hér undirritaða fundarmeðlmi:

