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Upphaf fundar 
Fundurinn var haldinn á Zoom 

Mættir:  

Ólafur Dan, Sunna, Lea, Sonja Petra, Jóna og Gunnar Ingi. 

Ritari fundargerðar: Gunnar Ingi 

Dagskrá fundarins 

Páskar 
Vera með bingó fyrir leikskóladeildina. Hvolpasveitarrúsínur eða bara blöð til að 

teikna í verðlaun. 

Gefa árgangafulltrúunum í grunnskólanum grænt ljós á að kaupa páskaegg nr1 fyrir 

páskaeggjaleit. Athuga samt með verð í heildarpakkann áður. 

Plokkdagur 
Plokkdagurinn er 24 apríl. Við viljum að minnsta kosti gera eitthvað á þeim degi. 

Heyra í áhaldahúsinu með að fá kannski poka eða verkfæri til verkefnisins. Fá þá líka 

til að pikka upp ruslið. Athuga með verð í grill.  



Vorhátíð 
Hún verður í lok Maí/byrjun júní. Athuga með að foreldrafélagið verði með grill. Fá 

tilboð. 

Sveitaferð fyrir leikskólann 
Bóka Harðastaði, setja upp skráningu. Foreldrafélagið greiðir fyrir börnin og 

mögulega pylsur/meððí. Foreldrar/systkini greiða fyrir sig. Engin rúta, folk kemur sér 

sjálft á staðinn.  

Fundur með sjálfstæðisflokknum 
Tókum samantekt af fundi með sjálfstæðisflokknum sem var haldinn í gær fyrir 

foreldra og foreldrafélög að beiðni sjálfstæðisflokksins.  

Sammos fundur með heimili og skóla 
Farið yfir yfirlitið Rætt að fá meira afgerandi framlag frá samtökunum varðandi 

heilsufarsleg atriði. Eins og útivistartíma og skjátíma og gert aðgengilegra foreldrum. 

Aðgerðir eftir fund 
- Athuga með verð á páskaeggjum ef við kaupum fyrir alla – Deadline á 

morgun. – Sunna 

- Upplýsa árgangafulltrúana um ákvörðun varðandi páskaegg þegar hún 

liggur fyrir - Sunna 

- Heyra í áhaldahúsinu með plokkdag – Sunna 

- Heyra í Hlín með myndir til að prenta á – Sonja 

- Heyra í SS og fá tilboð í pylsur fyrir grill – Sonja 

- Spurja Ellu út í sveitaferðir síðustu ára – Sonja 

- Setja upp skráningarform fyrir sveitaferð – Gunnar 

 

 

 

Næsti fundur: 
Verður í persónu og með Rósu. Leggjum upp með 7 apríl. 

Dagskrá þess fundar: 

- Skipulag fyrir aðalfund 

- Ganga endanlega frá Páskaviðburðum 

- Skipulag á sveitaferð 

- Skipulag á plokkdegi 

- Skipulag á vorhátíð 


