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Fundargerð 
Kynning á stjórn foreldrafélagsins.  

Stuttlega farið yfir það sem búið er að gera.  

Facebook hópar 

Virkja Facebook hópinn fyrir árgangafulltrúana betur. Það má nota þann hóp til að 

samstilla betur það sem er á döfinni milli stjórnar og árgangafulltrúanna. Bæta þarf 

allri stjórninni inn í þennan hóp og gera betur í að koma öllum árgangafulltrúunum 

þar inn. Þetta þarf að verða umræðugrundvöllur milli fulltrúa og stjórnar.  

Það er svo Facebook hópur fyrir alla foreldra. Það þarf líka að kynna hann betur. 180 

meðlimir í hópnum sem er undir helmingi af fjölda foreldra. 

 

Hlutverk árgangafulltrúa 

Í upphafi annar var sent út skjal frá heimili og skóla þar sem þetta hlutverk var 

tíundað. Fá Leu til að senda upplýsingarnar um hlutverkið aftur. Það er líka mjög góð 

upplýsingasíða hjá heimili og skóla sem gott er að skoða. 

Fjárhagur foreldraélagsins 

Það er svolítil inneign til, en markmiðið er ekki að safna fé. Gott að skilja eitthvað eftir 

fyrir næsta ár svo að ný stjórn geti byrjað árið. C.a. 80% greiðsla á útsendum kröfum. 



Spurt var hvort foreldrafélagið væri einungis fjármagnað með valgreiðslum frá 

foreldrum. Svarið er já. Stundum hefur verið reynt að kosta viðburði með því að selja 

inn eða vera með frjáls framlög þeirra sem mæta. Rætt að það gæti orðið 

fráhrindandi. 

Fjármögnun ferða  

Það hefur ekki verið farið á Reyki. Óljóst hvort að það sé ákvörðun skólans að það sé 

ekki eða hvað. Þyrfti að fá það á hreint. Eins með ferð fyrir 9. Bekk að Laugum. Það 

þarf að fara yfir þetta með Rósu og hvort að það sé ákvörðun skólans að fara ekki 

og þá afhverju. 

 

Stefna skólans 

Hún þarf að vera aðgengilegri á vef skólans. Það hefur ítrekað verið rætt um hana á 

fundum og hún kynnt en hún er ekki aðgengileg að öðru leiti. 

 

Viðburðir framundan: 

- Plokkdagur 

o Alþjóðlegi plokkdagurinn verður 24 apríl. Hugmyndin er að hvetja til 

plokkunar á skólalóðinni og í nærumhverfinu. Það er búið að redda 

pokum fyrir plokkið. Nokkuð samhljóma álit að það væri skemmtilegra 

að grilla pylsur til að mynda smá stemningu. Ef það verður keypt of 

mikið af pylsum, þá má frysta og nota á vorhátíðinni.  

- Vorhátíð 

o Skólinn skipuleggur þetta á skólatíma en foreldrafélagið hefur stutt við 

og greitt fyrir atriði. Eitthvað búið að ræða að foreldrafélagið kaupi 

pylsur á grillið, en þarf að ræða betur. 

- Sveitaferð 

o Fyrir leikskólabörnin. Við eigum pantað í sveitaferð 14 Maí (dagsetning 

var ákveðin þegar síðustu ferð var aflýst) en það er bæði Eurovision og 

kjördagur sveitastjórnarkosninga. Þetta er uppi í Hvalfirði og skólinn 

ætlaði að athuga með rútu.  

- Útskriftarferð fyrir leikskólabörnin í Vatnaskóg 

o Task: Hringja í Rósu og fá þetta á hreint 

- Sundnámskeið fyrir leikskólabörn 

o Skólinn þarf að stíga inn í þetta því kennarar þurfa að mæta á þetta 

 

Hæfileikakeppni 

Hugmynd rædd frá SAMMOS að setja á fót hæfileikakeppni grunnskólanemenda í 

Mosfellsbæ (og mögulega annara sveitafélaga í kraganum). Ætlunin væri að 

Mosfellsbær myndi ráða folk til að koma þessu á kopp í bænum og afhenda svo 

Bólinu (félagsmiðstöðvunum) til að eiga til frambúðar. Vel tekið í þá hugmynd.  

 



Bólið 

Vantar kannski aðeins upp á upplýsingagjöf. Tilkynningar hafa verið sendar á 

Instagram, en ekki tölvupósti.  Oft lítill fyrirvari og foreldrar ekki með á nótunum. 

Foreldraröltinu var líka startað af krafti af Bólinu fyrir Varmá og Lágafell en ekki 

Helgafellsskóla. Mikil þörf á foreldrarölti í Reykjaskógi og Ævintýragarðinum. Mikið sótt 

á þessa staði en röltið ekki planað þangað. 

 

Næsta starfsár 

Hvatning um að mæta á aðalfund þegar hann verður auglýstur.  

 

Fundi slitið 


