
Fundargerð 

1. Fundur settur. Anna María setti fundinn kl. 18.45. 

 

2. Endurmat á síðasta fulltrúaráðsfundi. 

Góður fundur og góð mæting. Ýmislegt kom fram en það sem uppúr stendur er sú 

áhersla sem lögð var á mikilvægi foreldrasamstarfs og miðlun upplýsinga og 

þekkingar við bekkjarfulltrúaskipti. 

 

Foreldrafélag og aðrir bekkjarfulltrúar þurfa að miðla þekkingu áfram  til komandi 

stjórna og bekkjarfulltrúa.  

 

Hugmynd að skólafærnisnámskeiði fyrir fyrsta bekk þar sem farið verður yfir: 

 Foreldrafélagið og starfssemi  þess 

 Skólastjóri mæti 

 Kennarar sem kenna hliðargreinar og húsvörður 

 Sýna foreldrum skólann 

 Kynna dægradvöl og fyrirkomulag hennar 

 

3. Erindi til stjórnar frá foreldri. 

Erindi var tekið fyrir af stjórn. Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum mun svar berast 

frá stjórnendum skólans og skólaráði.  

 

4. Páskabingó laugardaginn 16. Mars. 

Skv. upplýsingum frá páskabingósnefndinni er allt tilbúið.  

 

5. Innheimta ársgjalds/staða á reikningum félagsins – gjaldkeri 

Er í vinnslu. Er verið að finna kennitölur  foreldra til að senda í heimabanka. Skrifstofa 

ætlar að koma þessu til Brynhildar. Staðan á reikningum félagsins er mjög góð. Sirka 

313 heimili sem hafa greitt. 

 

6. Skýrslur stjórna: Desemberfjör (stjórnin),  

Skýrslur fara inn á vef þegar þær eru klárar. 

7. Fastsetja dagsetningar á viðburðum fyrir næsta skólaár til að hægt sé að setja það í 

skóladagatalið. 

Fundarefni: Stjórnarfundur stjórnar foreldrafélags Álfhólsskóla 

Dags.: 13.3.2013 

Fundarmenn: Anna María, Brynhildur, Selma, Berglind og Erna 

Fjarverandi: Sigurður og Hörður 

Ritað af: Erna Arnarsdóttir 



Annar María sendir póst á stjórnarmeðlimi með hugmyndum að dagssetningum. 

Dagssetningar verða sendar skólastjórnendum um leið og þær liggja fyrir. 

 

8. Aðalfundur í lok apríl (ákveða dagsetningu) Auglýsa eftir framboðum í stjórn FFÁlfhól 

2013-2014.  

 Aðalfundur  

 Undirbúa ýmislegt s.s.  

 skýrslu stjórnar og nefndar, ársreikningur 

 glærushow og fl.  

 Taka frá salinn í Hjalla. (Anna) 

 Tala við Eddu Björgvins (Berglind) 

 Auglýsing (framboð og skemmtiatriði) (Erna) 

 

 

9. Viðburðir framundan: Halda SAFT kynningu í byrjun apríl?  

Ákveðið var að fresta þessari kynningu fram á næsta skólaár.. 

 

10. Vorhátíð 

Kanna stöðuna á skipulagningu hjá nefnd. (Erna) 

 

11. Önnur mál. 

a)Skólaráðsfundur umræður: 

Ytra mat 

Bréf frá foreldri 

Starfsáætlun skólaárs 2013-2014 

Kynningarfundur fyrir foreldra barna í 5. bekk 

Kynningarfundur fyrir foreldra barna í 1. Bekk 

Opinn fundur skólaráðs 17. apríl kl. 17.30 

b)Næsti fundur stjórnar 9. apríl í Digranesi kl. 19.30 

c) Bréf frá móður með barn í dægradvöl sem nefnir að mataræði sé ekki gott. 

 

12. Fundi slitið: Anna María sleit fundi kl.  20:30 

 

 

 

 



 


