
2. fundur foreldrafélagsins 2. apríl 2019 
 
 
Mætt: Elín María Jónsdóttir, Elín Anna Gísladóttir, Anna Aurora Waage, Jóna Pálmadóttir 
Settur 22:33 
 
Ákveðið að klára þennan fund eftir fund með bekkjarfulltrúum.  
 
Mál 1 
Umræður vegna fyrirkomulags á kennslu 1. bekkjar. Skortur á upplýsingagjöf til foreldra um 
fjarveru annars umsjónarkennarans í öðrum störfum innan skólans (sérkennsla).  
 
Mál 2 
Foreldrafélag mun funda með skólastjóra. Tekinn saman listi yfir það sem ræða skal á fundi 
með skólastjóra (byggt á fundi með bekkjarfulltrúum og öðrum fundum foreldrafélags): 

• Upplýsingar varðandi mál 1 úr þessari fundargerð.  
• Verklag og viðbrögð skólans þegar upp kemur ágreiningur milli nemenda. Bæði fyrir 

gerendur og þolendur.  
• Frímínútur (skipta upp, meiri gæsla, svæði)  
• Föt vegna íþrótta gleymast í skólanum og fá fjarvist í íþróttum. Þarf meiri aðstoð við 

börnin á leið í íþróttir  
• Atvikaskráning. Hvernig er því háttað ef eitthvað gerist? 
• Skipting árganga. Hvernig verður það fyrirkomulag til framtíðar?   

• Verður sama fyrirkomulag og nú? (1 bekkur sér og svo 2 og 2 árgangar.) 
• Eða er breytt snið á því? 

• Sveitaferð í leikskólanum. Athuga með að hafa á laugardegi.  
• Hjólagrindur. Skrýtin staðsetning. Ræða hvort hægt sé að staðsetja annarstaðar.  
• Vinahópar. Fyrir næsta vetur. Koma á fyrir alla árganga (ath með að rótera).  
• Minna kennara á að ný börn falli inn í vinahópa.  
• Flóttamenn. Erlendir foreldrar. Auðvelda aðlögun. Getum við sem foreldrafélag tekið 

þátt í að auðvelda aðlögun þeirra? 
• Vanlíðan (erjur, neikvæðni). 
• Lýsing á leið í skólann (sjá mál 5) 

 
Mál 3 
Öskudagur 

• Vill foreldrafélagið gera eitthvað þann dag 
• Rætt með að kaupa spil fyrir árganga 
• Foreldrafélagið mun móta stefnu í þessu 

 
Mál 4 
Hugmyndir ræddar um hluti eins og leikhúsferðir.  

• Hægt að fá magntilboð 
• Spurning hvort kennarar fara með, bekkjarfulltrúar eða foreldrar 
• Hugmynd sem má skoða 

  
Mál 5 
Foreldrafélagið ætlar að koma til bæjarins beiðni um að lýsing á leið í Helgafellsskóla verði 
bætt.  

• Þá sérstaklega á leið barna úr Reykja/Byggða hverfi og yfir í Helgafellsskóla 
• Ef stefna Mosfellsbæjar er að gera bæinn að einu skólasvæði þarf að tryggja gott 

aðgengi allan ársins hring. Spilar það stóran þátt að lýsing sé góð á leiðinni.  
 
  



Mál 6  
Eftir á að ganga frá og samþykkja lög foreldrafélagsins. Gert er ráð fyrir að gera það á næsta 
fundi.  
Elín María mun senda lögin til stjórnar fyrir næsta fund svo hægt sé að lesa yfir þau.  
 
Mál 7 
Staðfesting frá síðustu fundargerð þar sem það var ekki komið á hreint þá:  
Anna Aurora Waage mun taka að sér gjaldkerastöðu félagsins.  
 
Mál 8 
SamMos 

• Aðalfundur fyrir 15. júní.  
• Við mætum öll á þann fund.  

• Á síðasta fundi voru eftirfarandi mál rædd:  
• Myglumál mikið rædd. Yfirlýsing um að börnin eiga að njóta vafans 
• Fyrirmyndarvika. Allir skólar koma að. Heilsu og forvarnarvika. Horft til 

Garðabæjar 
• Næsti fundur er 29. apríl í Helgafellsskóla 

 
Mál 9 
Samþykkt var að stofna e-mail fyrir foreldrafélagið.  
 

Næsti fundur verður haldinn 23. maí.  
 
Fundi slitið 23:52 
 


