
 

Fundargerð 

 
 Fundarefni:  7. Stjórnarfundur foreldrafélags Álfhólsskóla 

Dags.:  30. október 2014  

Fundarmenn:  Guðni Björnsson, Erlingur Snær Erlingsson, Hólmfríður 

Einarsdóttir, Íris Lena  Leósdóttir, Karl Einarsson, Kristín 

Stefánsdóttir, Sigurður Grétarsson 

Fjarverandi:  Kristín J Rögnvaldsdóttir var boðuð sérstaklega 

Ritað af:  Íris Lena Leósdóttir 

 
 

1. Fundur settur.  

 Guðni setti fundinn kl. 18.05 

2. Fundargerð síðasta fundar 

 Samþykkt án athugasemda. 

3. Varamaður foreldra í skólaráði hættur 

 Ása Sæunn er hætt sem varamaður foreldra í skólaráði 

o Hver tekur við hennar starfi? 

4. Skólaráðsfundur féll niður 

 Annar skólaráðsfundur vetrarins sem vera átti 30. október féll niður. 

5. Markaðstorg – 15. nóvember kl. 11 - 14 

 Frestað um viku, til 15. nóvember. Salurinn er laus þá, Guðni pantar og talar við þær 

tvær konur sem voru með síðast. Þarf að auglýsa vel, t.d. í gegnum Mentor, 

Facebook síðuna og töskupóst með nemendum. 

6. Fræðsla á yngsta stigi 

 Verður haldið í samvinnu við skólann, foreldrakaffið 27. nóvember. 

 Guðni talar við Sigrúnu. 

7. Desemberfjör 29. nóvember 

 Kristín Rögnvaldsdóttir, varamaður, skráði sig í nefndina og var boðuð á fundinn í 

kvöld en mætti ekki, þarf að virkja nefndina sem fyrst. 

 Kristín Stefáns og Íris munu mæta. Þarf að virkja fleiri, bekkjarfulltrúa, foreldra eða 

aðstandendur í steikingar. 

8. Foreldrarölt 

 ekki rölt síðasta föstudag, en lítur ágætlega út með næsta föstudag. 

 Tillaga kom fram um að gera verklýsingu svo fólk viti betur til hvers er ætlast af 

rölturum, t.d. hversu margir eiga að rölta, hvenær og hvert. 

 Sigurður á eftir að senda Guðna röltplanið til innsetningar á vefsíðu skólans. 

 FFÁ gæti sent til allra foreldra í gegnum Mentor tilgang röltsins, ávinning þess og 

vitna í lögregluna.  



9. Foreldrasáttmálinn 

 Of stuttur fyrirvari að halda fund um foreldrasáttmálann 28. október, náðist ekki að 

skipuleggja hann. Ný dagsetning 12. nóvember. 

 Fundur byrji 17:30 eða 18:30 og taki um klukkustund. 

 Umsjónarkennarar mæti og taki þátt. 

 Þurfum að fá yfirlit yfir hvaða bekkir myndu mæta og hverjir eru búnir. Stjórnin skiptir 

með sér að hringja í bekkjarfulltrúa og skili niðurstöðum til Guðna á sunnudagskvöld. 

o 10. bekkur – Guðni 

o 9. bekkur – Hólmfríður 

o 8. bekkur – Kristín 

o 7. bekkur – Karl 

o 6. bekkur – Sigurður 

o 5. bekkur – Íris 

o 4. bekkur – Erlingur 

o 3. bekkur – Íris 

o 2. bekkur – Hólmfríður 

o 1. bekkur – Guðni 

 Gulrót: allir bekkir sem skila inn undirrituðum foreldrasáttmála fari í pott og 1-3 bekkir 

dregnir út. Vinningur gæti verið pítsuveisla fyrir krakkana í bekknum. 

 Rætt um fælni foreldra til að taka þátt, mæta á fundi og skrifa undir sáttmála. Hvernig 

er hægt að breyta hugarfari foreldra og fá fleiri til að vera virka? 

 Næsti fundur 6. nóvember til að halda áfram undirbúningi fyrir foreldrasáttmála og 

markaðstorg. 

10. Önnur mál 

 Jólafundur stjórnar verður fimmtudaginn 11. desember. 

 Umsókn um styrk frá FFÁ til 7. bekkjar vegna Reykjaferðar hefur borist, 

115þúsund á bekk. Samþykkt. 

11. Fundi slitið 

 Guðni sleit fundi kl. 19:05 


