
Stjórn foreldrafélags Helgafellsskóla 
Stjórnarfundur 10.okt kl. 20.00 

Upphaf fundar 
Mættir eru: Sunna, Lea, Hófí, Ingibjörg og Gunnar 

Fundur m. árgangafulltrúum - farið yfir efni þar 
Þurfum að ítreka við Rósu að fá fulltrúa frá 7.bekk 
 
Árgangafulltrúar í 8.bekk eru að skipuleggja kaffisölu f. viðtalsdag. Fáum köku frá Mosfellsbakaríi 
sem skiptist í 80 sneiðar. Má sækja kökuna kl. 7.30 - Ingibjörg sækir. 
Ólafur er að vinna í að fá kaffi. 
Ekki allir árgangar í viðtölum á staðnum. 

Fá Rósu til að tala við kennara varðandi skreytingar. Þarf að láta okkur vita ef einhverjir kennarar 
treysta sér ekki í að kaupa skreytingar sjálfir - þarf þá að setja það í hendurnar á árgangafulltrúum 
þess bekkjar. Ef einhverjir vilja gera sínar eigin skreytingar, þá getur foreldrafélagið líka sponsað 
hráefni í það. 

6.bekkur fær kaffisöluna um jólin. 
7.bekkur getur verið með eitthvað annað, t.d. jóla-happdrætti eða bingó. Foreldrafélagið getur þá 
hjálpað til við að fá vinninga. Árgangafulltrúar sjá um framkvæmd. 

Hugmynd að 8.bekkur sjái um pylsusölu á plokkdaginn, til að safna upp í 9.bekkjarferðina. 

Gangbrautarvarsla - gæti það verið fjáröflunarleið? Hver borgar nemendunum í Lágó f. það? 
Gunnar og Hófí eru með kontaktaðila í Lágó. 

Lóðin 
Markmið að vera komin með betri mynd á kostnað í lok þessa árs eða byrjun næsta árs. Nota 
vorið til að gera meiri plön. 

SAMMOS fundur 
Gunnar og Hófí fóru á fyrsta SAMMOS fundinn um daginn. 
Eru með 1 áheyrnarfulltrúa í fræðslunefnd (ekki m atkvæðarétt þó). Aldís Stefánsd. er yfir 
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fræðslunefnd. Hún hefur verið öflug í að taka efni frá Sammos upp á fundum. Við erum með 2 
fulltrúa, því það er líka fulltrúi fyrir leikskólana. 

Foreldrarölt 
Pæling að hvetja fólk til að fara í rölt þegar þau eru laus, þó það sé ekki fyrir þeirra árgang 
(sérstaklega ef þau missa af sínu). 
Eins að hvetja fólk til að byrja saman í kaffi í Helgó Bóli. 
Fá þá fáu sem eru búnir að skrá sig til að tala persónulega við aðra foreldra og fá þá með sér, svo 
það verði eitthvað úr röltinu. Ekki farið ef það er bara 1 búinn að skrá sig. 

Jólaskemmtun 
Stöðvar: 
- Föndur 
- Piparkökuskreytingar 
- Leikrit  
- Kaffisala 
- Hljóðfæraleikarar skólans með “pop-up” 
- Tónleikar/samsöngur 
- Jólabingó/happdrætti 

Þurfum að setja í hlutverk tímanlega. Höfum næsta fund í lok okt. og þá höfum við rúman mánuð í 
að undirbúa jólaskemmtunina. 

Aðgerðir eftir fund 
Senda aftur á Rósu varðandi árgangafulltrúa í 7.bekk - Lea 

Tala við Rósu varðandi Halloween skreytingar - Ingibjörg 
Spyrja líka hvenær haldið verður upp á Hrekkjavöku í Helgó 
Tala við Rósu um að hafa jólaskemmtun 4.des, kl 14 - Ingibjörg 

Tala við jólasveina - Gunnar 

Halloween auglýsing á íbúagrúppu - Sunna 
Gunnar ætlar að spyrja SAMMOS grúppuna út í tímasetningu 
31.okt milli 17 og 19? 

Hafa samband við einhvern úr Lágó út af gangbrautarvörslu - Gunnar 

Halda áfram að skoða leiktækja/lóðarmál - Gaui 

Fundarboð 30.okt kl. 20 - jólafundur - Sunna
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