
4. Fundur foreldrafélags Helgafellsskóla

Mætt: Elín María Jónsdóttir, Elín Anna Gísladóttir, Steinunn Björk Halldórsdóttir, Ásbjörn 
Stefánsson, Jóna Pálmadóttir og Anna Aurora Waage 

Dagsetning: 17. september 2019 
Fundur hófst: 21:06  

Dagskrá: 

Stofnun félagsins 
Vantaði undirskriftir á umsóknina okkar svo ekki er formlega búið að sækja um stofnun 
félagsins. 
Gengum frá umsókninni. Gerum ráð fyrir því að hún verði tekin fyrir í vikunni - í seinasta lagi 
næstu viku.  

Árgangafulltrúar leikskóli 
Á fundi sem var í kvöld með eldri deild leikskólans þá voru tveir sem buðu sig fram sem 
árgangafulltrúa. Gert ráð fyrir að óska eftir fjórum á kynningarfundinum sem verður á morgun 
(þá tveir frá hvorri deild sem boðuð er á þann fund).  

Undirbúa aðalfund 
Samkvæmt lögum foreldrafélagsins á að vera aðalfundur fyrir 20. september. Það náðist ekki í 
tæka tíð, en áætlað er að halda hann 30. September kl. 19:30. 

Drög að efni á dagskrá: 
- Óska eftir hugmyndum frá foreldum um hvað þeir vilji frá foreldrafélaginu.
- Lagabreytingartillaga: að festa það í lög foreldrafélagsins að 2 fulltrúar verði að vera frá 

leikskóladeild. Muna að senda lagabreytingartillöguna með fundarboðinu.
- Athuga með að fá inn áhugasaman aðila úr leikskóladeildinni ef að lagabreytingartillagan 

er samþykkt. Senda þarf framboð fyrir fundinn 26. september svo hægt sé að kynna 
framboðin á fundinum. Muna að auglýs með fundarboðinu.

- Framboð árgangafulltrúa ef vantar í einhverja árganga. Elín María tekur stöðuna fyrir 
fund og við auglýsum þá í hvaða árganga vantar.

- Ákvörðun um félagsgjöld. Tillaga um að rukkað verði á fjölskyldu (ekki á einstaklinga), 
2000 kr að hausti og 2000 kr að vori. ATH að greiðslan er valgreiðsla.

Reyna að koma fundarboðinu út föstudaginn 20. september. 

Ritari 
Útistandandi hlutir 

- Senda þær fundargerðir sem hafa verið samþykktar til Rósu. ‘



- Senda þær fundargerðir sem stjórn á eftir að samþykkja til stjórnar - og svo á Rósu.  
- Ýta á eftir því að fundargerðir séu birtar á heimasíðu skólans.  
- Skoða það að breyta uppsetningu vegna árgangafulltrúa á heimasíðu skólans.  

 
 
Gera starfsáætlun fyrir veturinn 
Starfsáætlun stjórnar 

- Stjórn hittist ca. einu sinni í mánuði 
- Kallað til eftir þörfum miðað við þau verkefni sem við þurfum.  
- Aukalega fundað með skólastjóra og/eða fulltrúum skólans.  
- Foreldrafélagið með kynningu (Elín María) á fundum með leikskólanum, 17. og 18. 

september.  
 
Starfsemi árgangafulltrúa 

- Árgangafulltrúar sem voru í fyrra - athuga hvort þeir vilja halda áfram.  
- Ef ekki þá verði fundið í þeirra stað.  
- Rætt hvort að þeir sitji alltaf 2 ár en skipti til skiptis svo það séu ekki allir nýir annað hvert 

ár.  
 
Hugmyndir að starfsemi í vetur:  

- Fyrirlestur að hausti (Hlín Magnúsdóttir, https://fjolbreyttkennsla.is/, óhefðbundnar 
kennsluaðferðir. Með fyrirlestur um heimalestur og byrjendalæsi) 

- Stefnt að 30. október 2019 
- Elín María hefur samband við hana  

- Jólaviðburður 
- Ýmsar hugmyndir ræddar: Jólaföndur, Jólabingó, einhver viðburður, 

laufabrauðsbakstur, piparkökuskreytinar 
- Reyna að hafa sameiginlegan viðburð en eitthvað við hæfi allra (leikskóladeild og 

grunnskóladeild) 
- Rætt ef það væri laufabrauðsbakstur að hafa afþreyingu líka. T.d. föndra 

músastiga etc.  
- Umræður um allskonar föndur 
- Anna og Steinunn taka að sér að koma með hugmyndir og skoða kostnað 
- Stefnt að því að halda 30. Nóvember kl. 14-16.  
- Reyna að virkja árgangafulltrúa í þennan dag. Stjórna stöðvum fyrir sína 

árganga. 
- Skoða kaffisölu (hafraklattar, skúffukaka, kleinur)  

 
Umræður um ferðalög skólans 

- Ræddum ferðalag á Reyki eða eitthvað í svipuðum dúr fyrir 7. bekk.  
- Hugmyndir um hvernig hægt er að safna fyrir ferðinni.  
- Rætt um styrki frá félagsþjónustunni fyrir slíkum ferðum 
- Skoða hvort hægt er að fá slíka ferð á fjárhagsáætlun 

https://fjolbreyttkennsla.is/


- Rætt um hvort að foreldrar geti aðstoðað til þess að lækka kostnað við starfsmenn með í 
ferðina.  

- Laugar í Sælingsdal með prógram fyrir 9. bekk 
- Þórsmörk - ferð fyrir 9. bekk 
- Fleiri staðir ræddir 
- Rætt að svona ferðalög þurfa kynningu og langan aðdraganda 
- Áhugi foreldrafélagsins að koma einhverjum svona ferðum á í samstarfi við 

skólastjórnendur.  
 
Starfsáætlun vorsins  

- Verði ákveðin síðar í haust 
- Ákveðið að bóka Miðdal fyrir sveitaferð leikskólans á vorönn 

 
 
Undirbúa fulltrúaráðsfund með árgangafulltrúum 

- Stefnt að 7. Október kl. 19:30 
- Mikilvægt að hafa fund sem fyrst svo að starf þessara fulltrúa fari af stað.  
- Inni á heimili og skóla er ýmislegt fræðsluefni sem gott er fyrir bekkjarfulltrúa að kynna 

sér.  
- Vera með upplýsingar um foreldrasáttmálann tilbúnar fyrir fund með árgangafulltrúum: 

https://www.heimiliogskoli.is/utgefid-efni/foreldrasattmali/  
- Elín María ætlar að heyra í Heimili og skóla og sjá hvort þeir geti verið með kynningu 

- Bryndís Jónsdóttir 
 
 
 
Næsti fundur foreldrafélagsins verður 4. nóvember kl. 19:30. 
 
 
Fundi lokið: 23:09 
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