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Staðsetning: Krikaskóli 

Fulltrúar mættir úr fráfarandi stjórn: 
Kirstín Lára Halldórsdóttir 
Eygerður Helgadóttir 
Dagbjört Anna Gunnarsdóttir 
Ólafía Ásgeirsdóttir 
Sigurlaug Jónsdóttir 
Ágústa og Þrúður f.h. Krikaskóla 
 

1) Stutt yfirferð yfir störf fráfarandi stjórnar 

10 foreldrar mættir.  

Ólafía les yfir yfirferðina sem er hægt að finna í fundargerðarbók foreldrafélagsins. 

Sköpuðust umræður um fyrirkomulag myndatökunnar og foreldrar hvattir í kjölfarið til að 

nýta sér að tala við sitjandi stjórn þegar spurningar/vangaveltur koma upp. 

 

2) Kosning stjórnar  –   

 

Eftirfarandi aðilar voru kjörnir: 

1. Dagmar Heiða Reynisdóttir (dagmarhr@simnet.is) 

2. Ásgerður Inga Stefánsdóttir (asgerdur@ruv.is)  

3. Vigdís Erna Þorsteinsdóttir (vigdiserna@simnet.is)  

4. Berglind Hansdóttir (berglindh@skipti.is) 

5. Ingibjörg Ólafsdóttir (ingibol@gmail.com)  

6. Eva Sif Heimisdóttir (evasif@simnet.is) 

7. Lára Björnsdóttir (lara@audur.is)  

8. Ágústa Óladóttir situr áfram sem tengiliður skólans 

9. Ólafía Ásgeirsdóttir/ Eygerður Helgadóttir– sitja áfram og sinna ráðgefandi stöðu fyrst um 

sinn. 

 

3) Kosning árgangafulltrúa/bekkjarfulltrúa 

Lagt til að stjórn taki nöfn foreldra og beiðni send á foreldra í gegnum Mentor eftirá. Þannig 

myndast minni pressa á foreldra og þau geta hugsað málið. 

Mælst með að 2 fulltrúar séu fyrir hvern árgang. Stjórn sem nú tekur við skal sjá um að finna 

þá bekkjarfulltrúa sem vantar í hvern árgang. 

 

Eftirfarandi fulltrúar voru kjörnir – nafn/tölvupóstfang: 

2003 – Droplaug Nanna Magnúsdóttir 

2004 – Dagbjört Anna Gunnarsdóttir 

2005 – Elísabet Guðmundsdóttir og Eygerður Helgadóttir 

2006 – Kirstín Lára Halldórsdóttir og Vigdís Erna Þorsteinsdóttir 

2007 -  
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2008 – Erna Óladóttir (erna79_@hotmail.com) og Ólafía Ásgeirsdóttir 

2009 – Ásgerður Inga Stefánsdóttir 

2010 - 

 

4) Kosning fulltrúa í Skólaráð Krikaskóla 

Tveir fulltrúar: 

Alda Magnúsdóttir (aldasigrun@skolasud.is)  

Fulltrúi sem hafði lýst yfir áhuga við Þrúði – nafn kemur síðar 

 

Tveir til vara: 

Droplaug Nanna Magnúsdóttir (droplaug@gmail.com)  

Kirstín Lára Halldórsdóttir (klh7@hi.is) 

 

 

Umræður í lokin um ákvörðunina um að hafa engin gjöld. Kostir og gallar við báðar leiðir 

ræddir. Ný stjórn mun taka þessa umræðu á sínum fundi.  

 

Fundi slitið kl. 21.30 
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