
 

Fundargerð 

 
 Fundarefni:  Stjórnarfundur foreldrafélags Álfhólsskóla  

Dags.:  14.01.2013  

Fundarmenn:  Anna María, Brynhildur, Berglind, Hörður, Sigurður og 

Sólveig varamaður 

Fjarverandi:  Erna Arnarsdóttir, Selma Guðmundsdóttir 

Ritað af:  Sólveig B. Hlöðversdóttir  

 
 
1. Fundur settur.  

Anna María setti fundinn kl. 20:05 

  

2. Námskeið Samkóps fyrir foreldrafélög 

Sigurður sagði frá fundi sem haldinn var 8.jan til undirbúnings námskeiðinu. Markmið er að 

koma á meiri samvinnu skólanna í bænum. Lögð áhersla á að 5-7 fulltrúar mæti úr hverjum 

skóla, hver skóli svari spurningalista sem sendur var til skólanna og haldi stutta kynningu á 

starfinu.  

Stjórn fór yfir spurningalistann og svaraði spurningum sem sneru að félaginu en ákveðið að 

senda nokkrar spurningar sem sneru að skólastarfinu til ritara skólans eða skólastjóra. 

 

3. Undirbúningur fyrir fulltrúaráðsfund í febrúar. 

Halda fulltrúaráðsfund þriðjudag 19. feb. kl. 20:00. 

Kynna niðurstöður námskeiðs Samkóps.  

Senda spurningar til bekkjarfulltrúa um hvort þeir vilji ræða eitthvað sérstakt á þessum fundi. 

Fullskipa í nefndir á fulltrúaráðsfundinum. 

 

4. Undirbúningur fyrir fræðslunámskeið um einelti. 

Sigurður hringi í Heimili og skóla til að athuga hvaða fræðsla býðst og hvenær.  

Stefna á 29. jan eða 5. mars.  

 

5. Innheimta árgjalds 

Árgjaldið er 1.750 kr 

Brynhildur ætlar að skoða hvernig listarnir til að senda í banka voru voru unnir í fyrra en 

Karen þáverandi formaður sá um það þá.  

 

6. Önnur mál.  

 Stefna á að fá Sigrúnu skólastjóra á næsta stjórnarfund sem verður í byrjun febrúar. 

 Fá upplýsingar hjá skólastjóra á hvers vegum kórinn er. Ef hann er á vegum skólans að 

fara fram á að ekkert sé um að vera hjá kórnum eftir miðjan desember.  

 Bryndhildur sagði frá ógreiddum reikningi frá Heimili og skóla - fá á hreint fyrir hvað hann 

er áður en greitt er. 

 Berglind kynnti drög að starfsreglum um úthlutun styrkja úr styrktarsjóði. Stjórnin ætlar að 

skoða  þau nánar. 

 Stjórn ákvað að framvegis bjóðist 9.bekk að vera með kaffisölu á desemberfjöri og 

10.bekk á páskabingó.  



 Framundan hjá foreldrafélagi: 

o Stefnt er á sameiginlegan fund með skólaráði, nemendaráði, skólastjóra og stjórn 

foreldrafélagsins 

o Fundur Saft um tölvunotkun og tölvuleiki. Stefna á hann sem fyrst fyrir alla 

foreldra 

o Funda með forstöðumanni Pegasus 

o Skoða fræðslu frá Blátt áfram ef einelti fæst ekki. 

 

7. Fundi slitið 

 Anna María sleit fundi kl. 22:00 

 

 


