
 

 

Foreldrafélag Helgafellsskóla - Fundur 10.nóv. 2021 
 
Fundur settur formlega kl. 20.46 
 
Hver ber ábyrgð fyrir hönd foreldrafélagsins á að vera tengiliður fyrir árgangafulltrúa? 
Lea ætlar að taka það að sér 
 
To-do: 
Setja link á allar foreldragrúppur á Facebook inni á Helgafellssíðunni 
Og uppfæra lista yfir árgangafulltrúa, inni á Helgafellssíðunni 
Tala við Krikaskóla um staðsetningu og link á fund - Sonja fær kontakt uppl. 
Biðja Rósu um að senda fundarboð á alla foreldra fyrir 17.nóv. 
 
Höfum fund fyrir árgangafulltrúa, með fyrirlestri frá Heimili og skóla, opinn fyrir alla foreldra. 
Þá geta allir foreldrar fengið að hlusta á fyrirlestur og við getum beðið um árgangafulltrúa þar sem 
vantar. 
 
Skólaráð 
Sunna og Gunnar þurfa að setja inn símanr. og email fyrir Rósu, svo hún geti haft samband við 
okkur: 
 
Sunna: 6927833 - sunnaosko@gmail.com 
Gunnar:  
 
Jóladagskrá  
Foreldrafélagið þarf að bera ábyrgð á því hvað verður gert, hvort sem það verður að kaupa í 
föndurpoka eða annað, og hægt að dreifa svo vinnunni niður á foreldrafélag og árgangafulltrúa. 
Rósa ætlar líka að láta okkur vita þegar skólarnir eru búnir að funda, hvað verður rætt með 
jólaviðburði. 
Tökum umræðu á Facebook og ákveðum fyrir 17.nóv. hvað við ætlum að gera. 
 
Væri hægt að setja svo vinnuna á hverja deild fyrir sig: 

- Leikskóladeild 

- Yngsta stig 

- Miðstig 

- Unglingadeild 
 
Jólanammi: 
Gætum keypt jólanammi í Bónus á 198 kr.  
Ávaxtanammi fyrir leikskóladeild. 
 
Fyrirlestrar fyrir foreldra  
Okkur líst vel á að fá Ingva Hrannar í desember - taka stærri pakkann, 150þús (með umræðum) 
Sonja sér um að bóka hann. 
Fáum Rósu til að senda á foreldra þegar nær dregur. 
 
Greiðslur í foreldrafélag 
Ganga ágætlega (á eftir að taka formlega saman). Jóna ætlar að fella niður kröfur seinna í 
mánuðinum sem greiðast ekki. 
 
Jóna fer yfir fjármál og tekur saman hvað við getum sett mikið budget í jólagleði. 
Skólinn mun svo örugglega panta jóla-skemmtiatriði sem við greiðum. 
 
Gula herbergið 
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SamMos er búið að biðja um fund með Mosó. Var rætt á SamMos fundi hvort það væri hægt að 
skora á Mosfellsbæ um að koma með einhverja jákvæða umræðu um þessi mál - útskýra hvað 
þetta er, hvernig virkar þetta og í hvaða tilfellum þarf þetta? Ekki vera í feluleik. 
 
Fundi slitið kl. 21.47 


