
7. Fundur stjórnar foreldrafélags Helgafellsskóla 
 

Dagsetning: 5. febrúar 2020.  
Mætt: Elín María Jónsdóttir, Elín Anna Gísladóttir, Steinunn Björk Halldórsdóttir, Jóna A. 
Pálmadóttir, Ólafur Dan Snorrason og Anna Aurora Waage. 
Byrjuðum kl. 20:07 
 
 
Staða félagsins 
477.551 kr.  
Inni í upphæðinni er sjóður 6. bekkjar síðan á jólaskemmtun um 70.000 kr.  
 
Jólaskemmtun  
Foreldrafélagið er mjög ánægt með mætinguna á jólaskemmtunina og þakklátt þeim sem lögðu 
hönd á plóginn.  
Rætt var um atriði sem má hafa í huga fyrir næstu skemmtanir:  

- Föndursvæði var of lítið. Hefði vel mátt vera í 2 stofum.  
- Sölubás í byrjun hefði mátt vera mannaður fleira fólki (vorum 2). Mögulega væri best að 

vera með 2 sölubása og 2 á hvorum stað.  
- Piparkökur má telja í minni skammta fyrirfram.  

  
Gjaldkeri mun taka saman fyrir stjórnina hvað fór af efni og öðrum vörum.  
 
 
Foreldrarölt 
Formaður kynnti það fyrirkomulag sem er á foreldrarölti sem farið er af stað í Varmárskóla og 
Lágafellsskóla.  
Stefnt að því að Helgafellsskóli komi á foreldrarölti hér í hverfinu.  
Ákveðið var að móta betur og senda svo ítarlegan tölvupóst á foreldra til kynningar.  
Foreldrafélagið mun leiða vinnuna en stefnt að því að fá árgangafulltrúa til að taka virkan þátt.  
 
 
Sveitaferð 
Sveitaferð fyrir leikskóladeildina rædd.  
Stefnt að því að fara upp í Kjós á laugardegi í lok maí. Fjölskyldur velkomnar með börnunum.  
Athuga þarf með rútur eða hvort fólk fari á einkabílum.  
Boðið verður upp á veitingar.  
Virkja árgangafulltrúa leikskólans.  
 
 
Morgunkaffi á leikskóladeild 
Stefnt að því að hafa morgunkaffi foreldra á leikskóladeildinni. Eða vöfflukaffi eitthvað síðdegið.  
 



Vorhátíð/Sumarhátíð 
Foreldrafélagið gerir ráð fyrir að styrkja hátíð skólans. 

Fundur með árgangafulltrúum 
Stefnt að 9. mars 2020 

Fundur með Rósu skólastjóra 
Stefnt að 18. febrúar 2020. 

Næstu fundir foreldrafélagsins 
Funda 18. febrúar eftir fund með Rósu.  
Fundur 9. mars með árgangafulltrúum.  
Fundur 1. apríl.  
Fundur 28. apríl.  
Fundur 12. maí. - Aðalfundarundirbúningur. 

Greiðsluseðlar 
Foreldrafélagið stefnir að því að senda út næstu greiðsluseðla í mars 2020. 

Aðalfundur 
Stefnt að því á næsta aðalfundi að breyta lögum þannig að aðalfundur sé að vori en ekki haust. 
Þetta er gert til þess að vera í takt við hin foreldrafélög bæjarins og SAMMOS.  

Kynningar fyrir foreldra og/eða nemendur 
Lágafellsskóli verður með fyrirlestur um svefn í febrúar.  
Forvarnarfræðsla Magga Stef - verið að kanna hvort hann sé laus.  
Rætt að stefna foreldrafélaga bæjarins verði að fræðslufundir séu opnir öllum, óháð skóla. 

Myndatökur 
Rætt að fá inn myndatökur í leikskólann og skólana. 
Stefnt að því að skoða útfærslur.

Fundi lokið 22:00 


