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1. Kosning fundarstjóra og fundarritara  

Formaður félagsins setti fundinn og lagði til að Berglind yrði fundarstjóri og Lára ritaði 

fundargerð.  Samþykkt samhljóða. 

2. Skýrsla stjórnar 

Farið var yfir störf félagsins og lagt fram upplýsingar um fjölda funda.  Foreldrafélagið tók þátt í 

stofnun foreldraráðs og sat fundi er varða skólauppbyggingu Mosfellsbæjar.  Farið var yfir hvaða 

viðburðir hafa verið haldnir á vegum foreldrafélagsins.  Má þar nefna: 

Aðventustund: Foreldrafélagið seldi pipakökur og bauð upp á heitt súkkulaði. 

Vorhátíð árið 2012: Foreldrafélagið bakaði og seldi vöfflur. 

Vorhátið árið 2013: Foreldrafélagið bakaði og seldi skúffukökur og sá um leikjastöðvar sem voru 

staðsettar hér og þar í skólanum. 

Fatabúð útskriftarnema (4.bekkur): Foreldrafélagið gaf fataslá fyrir fatabúðina. Krakkarnir nota 

ágóða sölunnar í útskriftarferð. 

Óskilamunir:  Félagið hefur séð um að stilla upp óskilamunum á viðburðum og koma svo restinni í 

Rauða Krossinn í lok annar. 

3. Lagabreytingar 

Engar tillögur hafa komið fram um breytingu á lögum foreldrafélags Krikaskóla. 

 

4. Ákvörðun gjalds í foreldrafélagið 

Stjórn foreldrafélags Krikaskóla leggur til að hafin verði gjaldtaka ársgjalds sem rennur óskipt 

í sjóð foreldrafélagsins.  Gjaldið skal vera 1500 kr. pr. barn innheimt fyrst haust 2014 með 

gíróseðli. Hámark 3 börn.  Eftir það árlega í upphafi skólaárs.  En það kom skýrt fram að þetta 

verður allt val hvers og eins þ.e. að borga í félagið. 

 

Ákvörðun gjalds í foreldrafélagið var lagt fyrir fundinn og það voru allir samþykkir nema einn 

var á móti.  Samþykkt að gjaldið skal vera 1500 kr. pr. barn en að hámarki 3 börn og að þetta 

verði val hvers og eins.   

Hlutverk bekkjarfulltrúa: Dagmar fór yfir hlutverk bekkjarfulltrúa.  Einnig velti hún upp þeirri 

hugmynd um að það væri skilgreint sem hlutverk bekkjarfulltrúa að aðstoða stjórnina við ýmsa 

viðburði.  Það væri mjög gott að hafa sem flesta til þess að skipuleggja viðburði.  Lagt var til að það 

yrði skipaður formaður bekkjarfulltrúa.  Það fékk ekki mikinn hljómgrunn á fundinum og enginn bauð 

sig fram í það hlutverk. 



Þrúður skólastjóri benti á varðandi bekkjarfulltrúa að það gildi ekki sama um leikskólabörn og 

skólabörn.  Það er munur á því hvort að börn séu 3-4ára eða 7-8ára.  En hinsvegar er hlutverk 

bekkjarfulltrúa mikilvægt til þess að stuðla að félagslegum samskiptum á milli barna. 

Einnig nefndi hún að sumarhátíðin verði haldin í júní.  Það ætti að gera meira úr íþróttadeginum og 

bjóða foreldrum með.  Settar verði upp stöðvar og eldri krakkarnir verði verkefnastjórar.   

Umræða kom upp á fundinum um fatasöluna sem hefur verið í umsjá 4. bekkjar.  Varðandi ágóðan þá 

hafi börnin í fyrra gefið andvirðið til góðgerðarmála og það hafi vakið mikla lukku hjá börnunum að 

láta gott af sér leiða.  Enda er þetta þroskandi og gefandi fyrir börnin okkar.  Það var gagnrýnt  á 

fundinum hvernig að þessu var staðið fyrir árið 2013 þar sem ákveðið var að fara í lazertag áður en 

fatasalan hafi farið fram.  Stjórn foreldrafélagsins var sammála þessu og baðst afsökunar á þessu 

klúðri. 

 

5. Kosning stjórnar 

Ákveðið að sama stjórn yrði áfram þar sem að enginn bauð sig fram.  En það voru tveir sem vildu 

fá að vera„svona til hliðar“ þau Björn Orri Björnsson, Olga Einarsdóttir og Katrín Baldvinsdóttir og 

kunnum við þeim bestu þakkir fyrir. 

Formaður: Dagmar Heiða Reynisdóttir 

Varaformaður: Ingibjörg Ólafsdóttir 

Gjaldkeri: Berglind Bára Hansdóttir 

Ritari: Lára J. Björnsdóttir 

Meðstjórendur: Róbert Ásgeirsson, Björn Orri Björnsson, Olga Einarsdóttir og Katrín 

Baldvinsdóttir 

 

6. Önnur mál 

 

Stækkun Krikaskóla 

Þrúður Hjelm, skólastjóri Krikaskóla kynnti tillögur að hugsanlegri stækkun Krikaskóla.  Mikilvægt að 

standa vörð um það sem verið er að gera.  Viljum halda áfram þeirri hugmyndarfræði sem að lagt var 

upp með frá upphafi.  Krikaskóli er að ná góðum árangri.  Vekjum athygli fyrir það sem við stöndum 

fyrir.   

Tillaga um Miðbæjarskóla 

Róbert Ásgeirsson kynnti hugmynd að Miðbæjarskóla í Mosfellsbæ – stefnubreyting í skólamálum. 
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Lára J. Björnsdóttir 

 

 


