
Foreldrafélag Krikaskóla 

Dagsetning:  27. maí 2014 

Mættir: Berglind, Dagmar, Róbert, Katrín og Lára 

Staðsetning: Álafosskaffi 

1. Sumarhátíð 

Rætt um aðkomu foreldrafélagsins á sumarhátíðinni sem verður haldin 19 júní.   

Dagsetningin á sumarhátíðinni gæti breyst þar sem fyrirhugað er verkfall leikskólakennara. 

Fatabúðin verður á sínum stað í umsjá 4. Bekkjar.  Eins þarf að tala við umsjónarkennara 4. bekkjar  

varðandi ráðstöfun á þeim fjármunum sem koma úr sölunni.  Það er eitthvað sem að þau eiga að ákveða 

sjálf.  Eins kom upp umræða hvort það væri betra að færa fatabúðina – hafa hana meira miðsvæðis  

 til þess að fá meiri traffík.  Þurfum að auglýsa eftir fötum. 

Rætt um að bjóða upp á grillaðar pylsur.  En alls ekki að rukka fyrir það.  Heldur athuga hvort einhver gæti 

„gefið“ foreldrafélaginu pyslur.  Síðan biðja foreldra um að koma með drykki með sér. 

Ýmsar aðrar hugmyndir komu fram um hvað væri hægt að gera t.d. andlitsmálun (það er að vísu á dagskrá skólans), 

Hesta, margir foreldrar sem eru í hestamennsku.  Leyfa krökkunum að fara smá hring en spurning hvort það þurfi ekki 

marga hesta fyrir svo stóran hóp. 

Skemmtiatriði – fá aðkeypt atriði t.d. Einar einstaka eða Pál Valdimar Guðmundsson Kolka, jojostrákinn 

úr Ísland got talent. 

Verkaskipting vegna sumarhátíðar: 

 Fatabúðin – Ingibjörg og Lára  

 Grilla pyslur  - Lára kannar hvort við getum fengið pylsur gefins 

 Skemmtiatriði  - Dagmar ætlar að athuga með Einar einstaka og jojostrákinn 

 Róbert ætlar að athuga hvort það sé hægt að fá stórt grill t.d. hjá Mosfellsbæ 

 Berglind talar við Þrúði/Ágústu – hvort við fáum heimild til þess að grilla og þá hvort 

að Krikaskóli eigi grill.  Eins líka varðandi staðsetningu á fatabúðinni. 

 

2. Aðrar umræður 

Aðalfundur í haust – kynning á foreldrafélaginu og kynna hlutverk bekkjarfulltrúa og mikilvægi þeirra. 

  V/ákvörðunar um að rukka í foreldrafélagið – þurfum að hugsa um framkvæmdina því.  

Skólaráð Krikaskóla – enginn fulltrúi frá foreldrafélaginu – verðum að tilnefna fulltrúa félagsins – Róbert hefur áhuga 

Útskrift 5ára barna – koma ábending hvort það ætti að halda einhverja smá útskrift fyrir þau eða bara  

eða bara að foreldrar taki sig saman og geri eitthvað skemmtileg saman með hópnum.   

Berglind ætlar að ganga í það að klára stofna bankareikning fyrir foreldrafélagið.   

 



Fundi slitið kl. 19:00 

Lára Björnsdóttir, fundarritari 

 


