
1. fundur foreldrafélagsins nýrrar stjórnar 

7. október kl. 18-19:30 

Mættir: Guðrún Erla, Sigrún, Helga Veronica, Íris, Sveindís, Petí, Helga Guðlaug og Margrét 

1. Foreldrarölt 

a. Rætt um ýmis atvik sem hafa komið upp hér í hverfinu, búið að loka sjoppu á 

völlunum og þetta hefur eitthvað færst hingað upp eftir.  

b. Hafa upplýsingar um helstu staðina sem gott er að kíkja á, hægt að ganga leiðina t.d. 

með Endomondo og trakka leiðina og láta þá mynd. Þá er auðveldara fyrir nýja að 

koma með.  

c. Athuga með port sem á bakvið VHE, þar eru starfsmenn að finna sígarettur og 

smokka. Eflaust mikið hist þar! 

d. Verðum að byrja næstu helgi þ.e. 11. október 

e. Ágætt að afhenda skipulagið í foreldraröltinu í foreldraviðtölum 

f. Skipuleggja röltið – Sveindís og Guðrún Erla taka það að sér 

g. Rölt á föstudögum 

h. Hafa texta í skjalinu þar sem kemur fram að það sé möguleiki að þörf sé á að rölta 

líka á laugardögum, ef eitthvað sérstakt er í gangi og það sé þörf á frekara rölti.  

i. Góður vettvangur til að hitta og kynnast fleiri foreldrum í bekknum.  

2. Skipting starfa í stjórninni 

a. Unglingadeildar fulltrúi – Sigrún 

b. Miðdeildar fulltrúi – Margrét 

c. Yngrideildar fulltrúi – Helga Guðlaug 

d. Formaður kosinn á aðalfundi – Sveindís  

e. Gjaldkeri – Helga Veronica 

f. Ritari – Guðrún Erla 

i. Þörf er á að bæta úr að setja inn fundargerðir á heimasíðu skólans – það 

skiptir miklu máli upp á sýnileika foreldrafélagsins. 

ii. Hlutverk ritara að sjá til þess að fundargerðirnar fari þar inn og fylgja því eftir. 

g. Varaformaður – Íris  

h. Meðstjórnendur – Margrét, Petrína, Sigrún og Helga Guðlaug 

3. Fundartími 

a. Fyrsti mánudagur í mánuði kl. 18:00 – 19:30 

4. Fræðslukvöld – Þorgrímur Þráins 

a. 8. október 2013 kl. 20:00 

b. Mæta kl. 19:30 og raða stólum 

c. Senda ítrekunarpóst og minna fólk á 

d. Veitingar – súkkulaðirúsínur og hnetur, grænmeti og dýfu, sódavatn, kaffi og te 

e. Gjaldkeri kaupir inn – Helga Veronica 

5. Foreldrafélagspóstur 

a. foreldrafelag@hvaleyrarskoli.is  

6. FB síða Foreldrafélagsins 

a. Petí tekur að sér að búa til fb síðu 

7. Uppfæra upplýsingar á heimasíðu 

mailto:foreldrafelag@hvaleyrarskoli.is


a. Lögin 

b. Stjórnarmeðlimir og netföng 

8. Bekkjarfulltrúa kvöld – kaffispjall  

a. Hugmynd að hitta þá og fjalla um hvað felst í þessu hlutverki – ákveðið kvöld 

b. Hlutverk bekkjartengla er í raun að þjappa hópnum svoldið saman þannig að 

foreldrar þekkist og það sé auðveldara að talast við ef eitthvað kemur upp á.  

c. Spurning að hafa þetta þriðjudaginn 22. október kl. 19:30 – 20:30 

d. Sveindís sendir póst á Helga um að senda póst á kennara að við þurfum að vera 

komin með lista yfir bekkjartengla ekki síðar en 17. október. Senda boð 18. október. 

9. Ef einelti kemur upp í bekk – má kennari ekki hitta foreldra og ræða málið við þau?  

a. Ákveðið að taka upp á skólaráði 

10. Skipting í bekki í skólanum 

a. Mikið rætt um hvernig staðið er að því að skipta í bekki, bæði þegar krakkar koma úr 

leikskóla í fyrsta bekk og svo þegar skipt er upp bekkjum í eldri bekkjum. Óánægja 

með hvernig þetta er gert, þörf á að hafa einhverjar reglur.  

i. Þörf á að taka þetta upp í skólaráði 

11. Næsti fundur 4. nóvember 

a. Ákveða jólaföndur 

12. Ritfangalistar 

a. Koma rosalega seint hér í skólanum, oft komið í öðrum skólum á vorin, fyrir sumarfrí. 

b. Spurning hvort það eigi að taka þetta upp í skólaráði 

13. Skipulagsmál 

a. Lítillega rætt varðandi opnun inn á reykjanesbrautina 

b. Á stefnunni að gera brú yfir brautina á svipuðum stað og undirgöngin eru núna og 

rökin fyrir því eru að þá eru krakkarnir að koma beint niður að íþróttahúsinu en ekki 

að Bónus. Ekki boðlegt að láta krakkana ganga yfir einhverja brú þegar háir bílar eru 

að keyra undir sem t.d. gleyma stundum að setja niður aftan í vagninn.  

c. Sveindís, Helga Veronica, Helga Guðlaug og Íris eru áhugasamar um þessi 

skipulagsmál 

i. Þungavinnuvélar eiga ekki að þurfa að keyra hér í gegnum, þeir ættu að fara 

sjóleiðina.  

ii. Spurning að skoða fundargerðir hjá skipulagsráði og athuga hver staðan er á 

þessu máli. Hvaða ákvarðanir hafa verið teknar? Við þurfum að vita hvað er í 

gangi.  

1. Íris, Helga Veronica og Helga Guðlaug skoða þetta fyrir næsta fund! 

Fundi slitið 19:50 


