
AÐALFUNDUR

Foreldrafélags Helgafellsskóla
30. september 2019



DAGSKRÁ

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
2. Skýrsla stjórnar lögð fram
3. Lagabreytingartillögur
4. Kosning í stjórn; kosinn verðu einn fulltrúi af leikskóladeild
5. Kynning á stjórn og stjórnarkjöri næstu ára
6. Ákvörðun félagsgjalda
7. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga
8. Framboð árgangafulltrúa; við erum svo heppin að það eru komnir fulltrúar 

fyrir alla árganga skólans  fögnum því
9. Óskað eftir hugmyndum frá foreldrum að starfi foreldrafélagsins



2. SKÝRSLA STJÓRNAR 2019

 Skýrsla stjórnar lögð fram

 Kosið var í stjórn á foreldrafundi 20. feb 2019
 1.fundur 14. mars ´19

 Fundur með árgangafulltrúum 2. apríl ´19

 2.fundur 2. apríl ´19

 3.fundur 23. maí ´19

 4.fundur 17. sept ’19



3. TILLÖGUR AÐ LAGABREYTINGUM
LÖGIN Í HEILD SINNI LÖGÐ TIL SAMÞYKKTAR

 Lögð er til eftirfarandi breyting á 4gr. laga
4.gr.
Stjórn félagsins er skipuð fimm forráðamönnum barna skólans og tveimur varamönnum. Stjórnin skal skipuð formanni, ritara, 
gjadkera, tveimur meðstjórnendum og tveimur varamönnum. Ritari gegnir jafnframt hlutverki varaformanns. Formaður skal kosinn 
sérstaklega. Aðrir stjórnarmenn skipta með sér verkum. Stjórnin skal skipuð a.m.k. tveimur fulltrúum af leikskóladeild. Varamenn í 
stjórn félagsins eru boðaðir á alla fundi til jafns við aðalmenn og hafa atkvæðisrétt til jafns við aðalmenn.  Stjórn félagsins skal kosin 
á aðalfundi.  Einfaldur meirihluti ræður úrslitum í öllum málum.

 Lagt er til að taka út orðið ,,allir“ í 1gr. laga
1gr.
Félagið heitir Foreldrafélag Helgafellsskóla
Í félaginu eru allir foreldrar og forráðamenn nemenda í skólanum.

 Lagt er til að bæta við 12gr. laga, sem yrði á þennan veg:
,,12gr.  Ákvörðun um slit félagsins skal tekin með einföldum meirihluta á aðalfundi og renna eignir þess óskiptar til Helgafellsskóla“ 



4. KOSNING Í STJÓRN

 Ólafur Thorkilde bauð sig fram sem fulltrúa frá leikskólanum



5. STJÓRN FORELDRAFÉLAGSINS

 Elín María Jónsdóttir – formaður
- situr í stjórn fram að aðalfundi 2021

 Elín Anna Gísladóttir - ritari
- situr í stjórn fram að aðalfundi 2021

 Anna Aurora Waage Óskarsdóttir - gjaldkeri
- situr í stjórn fram að aðalfundi 2021

 Steinunn Björk Halldórsdóttir - meðstjórnandi
- situr í stjórn fram að aðalfundi 2020

 Ásbjörn Stefánsson - meðstjórnandi
- situr í stjórn fram að aðalfundi 2020

 Jóna A. Pálmadóttir - varamaður
- situr í stjórn fram að aðalfundi 2020

 Laufey Bjarnadóttir - varamaður
- situr í stjórn fram að aðalfundi 2020



6. FÉLAGSGJÖLD 2019-2020

 Stjórnin leggur til að félagsgjöld fyrir skólaárið 2019-2020 verði skipt í 
tvær greiðslur, ein að hausti og ein að vori að upphæð 2.000,- kr í hvort 
skipti.

 Stjórnin leggur einnig til að sama upphæð verði fyrir öll heimilin, óháð 
fjölda barna í skólanum.

 Greiðsluseðill verður sendur í heimabanka.



7. KOSNING 
SKOÐUNARMANNA REIKNINGA

 Foreldrafélagið þarf tvo aðila til að vera skoðunarmenn reikninga.

 Hlutverk skoðunarmanna er að láta í ljósi álit á bókhaldi og 
ársreikningum félagsins eins og það verður lagt fram á aðalfundi.

 Skoðun skal lokið a.m.k. viku fyrir aðalfund.

 Formaður og gjaldkeri bera ábyrgð á innköllun skoðunarmanna.   
Skoðunin fer fram í húsnæði skólans.  



8. ÁRGANGAFULLTRÚAR 2019-2020

 1.bekkur
- Jóhanna Valdís Torfadóttir
- Katrín María Emilsdóttir

 2.bekkur
- Auður Björk Þórðardóttir
- Arna Þrándardóttir

 3.bekkur
- Anna Aurora Waage Óskarsdóttir
- Erla Sif Ástþórsdóttir

 4.bekkur
- Anna Aurora Waage Óskarsdóttir
- Hafrún Ósk Sigurhansdóttir

 5.bekkur
- Arna Þrándardóttir
- Elín María Jónsdóttir

 6.bekkur
- Valgerður Sigurðardóttir
- Fjóla Guðbjörg Traustadóttir

 Sauðhóll
- Auður Elín Finnbogadóttir
- Ólafur Torkilde

 Lágafell
- Ragney Stefánsdóttir
- Guðrún Hilmarsdóttir

 Æsustaðafjall
- Aldís Sunna
- Helena Sveinbjarnardóttir



DAGSKRÁ HAUSTANNAR

 Aðalfundur 30. september 2019

 Fundur með árgangafulltrúum 7. október 2019

 Fræðsluerindi fyrir foreldra (dagsetning óákveðin)

 Jólaskemmtun Helgafellsskóla 7. desember 2019

 Stjórnarfundir eru á ca. 4-6 vikna fresti
 Næsti fundur 4. nóvember 2019



9. ORÐIÐ ER FRJÁLST

 Hvernig viljið þið sjá foreldrafélagið starfa?

 Tillögur að uppákomum á vegum foreldrafélagsins.

 Er eitthvað sem brennur á ykkur og þið viljið koma á framfæri við 
foreldrafélagið?

 Annað



TAKK FYRIR

foreldrafelaghelgafellsskola@gmail.com
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