
Fundur foreldrafélags Helgafellsskóla nr. 1 

Helgafellsskóla 14. mars 2019 
Mætt: Elín Anna Gísladóttir, Elín María Jónsdóttir, Steinunn Björk Halldórsdóttir, Ásbjörn 
Stefánsson 

Fundur settur 20:40 

 Fundarefni: 
·  Skipta með okkur verkum ritara, gjaldkera og meðstjórnenda.
·  Fara yfir lög foreldrafélagsins, er eitthvað sem við viljum bæta við?
·  Setja niður fundi fyrir skólaárið.
·  Rútur til og frá í tómstundir.
·  Aðgengi fyrir nemendur að skóla sem dæmi; lýsing og göngustígar.
·  Starf bekkjarfulltrúa

Lögin 
• Benti á að það er ekkert um gjald. Ræddum að hafa það 2000 kr. á ári, rukkað í október.

6.gr.
• Ef stjórnin sammælist um að sjóðurinn sé orðinn of hár getum við styrkt skólann
• Bæta við að það þurfi að vera einn fulltrúi frá leikskólanum. 4. Gr.
• Elín María mun hreinrita lögin og hitta á okkur til undirritunar

Fundir 
• Hittast mánaðarlega - ca. annan fimmtudag í mánuði
• Boða alltaf varamenn
• Næsti fundur er 4. apríl , 9. maí (eða 16. maí)

Rútur 
• Ræddum málin með frístundarútur
• Elín María ætlar að skoða hvernig þetta er í Krika og Lágafelli
• Sendum svo erindi á Mosfellsbæ
• Reyna að vinna sem fyrst í því

Hverfaskólar 
• Búið að opna fyrir að allir geti farið hvert sem er
• Vantar að bæta aðstöðuna fyrir gangandi úr Reykjahverfi í Helgafellshverfi. Setja staura

þar.
• Elín Anna að setja þetta inn sem tillögu á Okkar Mosó. Skrifa líka texta sem getur farið

inn sem erindi hjá Umhverfisnefnd

Umræður um öryggi í hverfinu. 

Foreldrarölt 
• Ræddum aðeins hvað gott er að fólk í hverfinu sé sýnilegt

Starf bekkjarfulltrúa 
• Var haldið í haust af Varmárskóla



• Varmárskóli hefur unnið þetta ítarlega, Elín María ætlar að gá hvort listinn þeirra er 
aðgengilegur.  

• Við þurfum að halda fund fljótlega  
• Þarf að fá e-mail listana hjá öllum 
• Taka stöðuna á fólki 
• 27. mars kl. 20:30 

 
Skólaráð 

• Var haldið á mánudaginn 
• Ási og Elín María eru fulltrúar þar 
• Anna og Elín María taki að sér að vera fulltrúi í SamMos. Steinunn til vara. 

• Fyrsti fundur þar er mjög fljótlega 
 
Sjóður 

• Við eigum pening inni í foreldrafélagi Varmárskóla 
• Ræddum hvort setja ætti X upphæð sem á alltaf að vera inná reikningnum þegar ný 

stjórn tekur við 
 
Skipta niður hlutverkum 

• Ritari: Elín Anna  
• Gjaldkeri: Anna eða Ási. Heyrum í Önnu.  

 

Fundi slitið 21:50 
 


	Fundur foreldrafélags Helgafellsskóla nr. 1

