9. fundur foreldrafélags Helgafellsskóla

Fundur með bekkjarfulltrúum.
Mætt: Guðrún Hilmarsdóttir, Auður Björk Þórðardóttir, Ólafur Torkilde, Elín María Jónsdóttir, Elín
Anna Gísladóttir, Arna Þrándardóttir, Steinunn Björk Halldórsdóttir, Laufey Bjarnadóttir, Jóhanna
Valdís Torfadóttir, Fjóla Traustadóttir, Valgerður Sigurðardóttir, Helena Sveinbjarnardóttir, Jóna
A. Pálmadóttir.
Fundur hófst kl. 20:07
1. Foreldrarölt
Stefnt er að því að byrja foreldrarölt Helgafellsskóla þann 20. mars 2020.
Foreldrar barna í 5. Bekk munu hefja röltið en svo taka bekkirnir við koll af kolli (6.bekkur,
4.bekkur, 3.bekkur o.s.frv.) og áætlað er að hver árgangur sé með 1-2 kvöld á önninni.
Skráning fer fram í gegnum google docs:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16PKRaZutZ9WZqkZR5B84gIDw38mUIEa__49zgoVh
1_M/edit?usp=sharing
Gerum ráð fyrir að vera að ganga frá ca korter í 8 til 9, hálf 10.
Árgangafulltrúar bera ábyrgð á sínum árgangi.
Er til síða fyrir foreldrarölt í Mosfellsbæ:
https://www.facebook.com/Foreldrar%C3%B6lt-%C3%AD-Mosfellsb%C3%A6-10076927815611
4/
Kom upp sú hugmynd í Lágafellsskóla að geta auglýst eftir fólki ef vantar. Ná fólki sem vill
hreyfa sig eða er t.d. hvort sem er að fara út með hundinn. Það væri þá hægt að gera inni á
þessari síðu.
Ræddum leiðbeiningarnar sem eru inni á facebook síðunni.
Ábending um að unglingar sæki hingað í Helgafellshverfið. Mögulega ættum við að vera seinna
á ferðinni. Ákveðið að byrja með þetta á þessum tíma og sjá til hvort við breytum þessu.
Einn af þeim sem gengur þarf að sækja bók og vesti á föstudögum og skila til ritara á
mánudögum. En bókin er hugsuð til að miðla upplýsingum á milli föstudaga.
Hittast við anddyri og leggja af stað frá Helgafellsskóla. Sjá kort í bók.

2. Vöfflukaffi í leikskólanum
Stefnt að því að halda vöfflukaffi í leikskólanum þann 20. Mars þar sem foreldrafélagið bakar
vöfflur handa leikskólanum. Foreldrar eru svo velkomnir í kaffið.

Árgangafulltrúar í leikskólanum munu halda utanum.
3. Sveitaferð leikskólans
Búið er að bóka sveitaferðina sem verður í Miðdal í Kjós. 23. maí 2020 kl. 10:30.
Gert er ráð fyrir því að foreldrafélagið borgi fyrir börnin á leikskólanum en foreldrar og aðrir gestir
borgi hver fyrir sig.
Umræður voru um það hvort að borgi sig að vera með rútur. Kostnaður er 1250 kr. í rútu á
mann. Þarf að kanna eftirspurn eftir því. Stutt er upp í Kjós og líklegt að margir vilji fara á eigin
vegum.
Boðið verður upp á pylsur og drykki (muna að passa upp á að vatn sé í boði).

4. Fundir í árgöngum
Fundir hafa verið haldnir í flestum árgöngum með foreldrum. Rætt var um fundi í 1.bekk, 2.bekk
og 5.bekk en þeir gengu allir vel og almenn ánægja meðal foreldra.
Mismunandi var hvaða vettvang árgangafulltrúar notuðu til að hittast, allt frá kaffistofunni í
skólanum yfir á Blik.
Umræður sköpuðust um að slíkir fundir hafa ekki verið haldnir á leikskólanum. Stefnt að því að
byrja með slíka fundi þar.
Fundargestir sammála því að foreldrahittingar skipta miklu máli í því að skapa gott
skólasamfélag.

5. Annað
Umræður um að það sé mikilvægt að skólinn leita til foreldra ef þeir telji að það geti hjálpað.
Virkja þetta samstarf heimilis og skóla eins og þarf.
Lýsing og gangstígar - en er mikið ábótavant í þessum málum í hverfinu. Koma erindi frá
foreldrafélaginu.

Fundi lokið 21:21

