13. fundur Foreldrafélags Helgafellsskóla
Fundurinn haldinn í farfundi.
Mætt: Elín Anna, Elín María, Jóna, Ólafur, Elena, Laufey, Steinunn
Byrjuðum kl. 20:30
Fyrirliggjandi dagskrá:
- Heyra frá Rósu hvernig plönin eru með skólann í vetur v. covid
- Tengsl milli heimila og skóla á tímum covid
- Skipta með okkur verkum
- Skipluleggja starfið fram að áramótum

Samtal með Rósu
Almannavarnir leggja línuna og þar er beðið um að lágmarka allt utanaðkomandi inn í skólana.
Í byrjun nóvember eiga að vera foreldraviðtöl. Þau verða rafræn í ljósi stöðunnar.
Allt gert til þess að halda skólastarfi gangandi.
Umræður um jólaskemmtun og hvað sé hægt að gera
- getum við gert eitthvað utandyra.
- Dreift úr hópnum.
- Ath að þeir taka ekki við neinum utanaðkomandi svo að leikhópar og annað er ekki að
ganga.
Foreldraröltið
- getur verið á sínum stað þrátt fyrir covid.
- Mikilvægt að halda því öflugu.

Tengsl milli heimili og skóla á tímum Covid
Umræður um þessi minnkuðu tengsl milli heimili og skóla.
Ræddum mikilvægi þess að vita meira en minna og sinna þessum samskiptum jafnvel meira en
í venjulegu árferði.

Verkaskipting stjórnar
Elena er í ný í stjórn.
Elín María - formaður
Elín Anna - ritari
Jóna - gjaldkeri
Elena og Ólafur - skólaráð
Laufey og Steinunn - SAMMOS
Elín María - foreldraröltið
Stefnt að mánudagsfundum 1x í mánuði um 20:30.

Starfið fram að áramótum
Litlujól bekkjanna styrkt af foreldrafélaginu.
- Árgangafulltrúar sjái um sína bekki
- Ef við erum utandyra gætu foreldrar mögulega verið með
- Ferð í Reykjalundarskóg, jólakakó utandyra etc.
- Skipta í hópa sem getur gagnast vegna fjarlægðar
Stefna að kannski eins og einni fræðslu fyrir foreldrahópinn.
Fundur með árgangafulltrúum
- Þarf að funda sem fyrst með þeim. Stefna á 19. október.
- Hittast í vallarhúsinu að Varmá, en ef það gengur ekki þá á zoom
Foreldrarölt
- Reyna að koma af stað sem fyrst
Innheimta gjalda
- Sent út í október
- 2000 kr á heimili
- Annar sendur eftir áramót
- Valgreiðsla
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