
 

Fundur í foreldrafélaginu 

Dagsetning:  3. september 2012 

Mættir: Ólafía Dögg, Ágústa, Berglind, Ingibjörg, Dagmar og Lára 

Staðsetning: Krikaskóli 

1. Verkaskipting milli stjórnar 

Dagmar (formaður) 

Ingibjörg (varaformaður) 

Berglind gjaldkeri félagsins – ætlar að taka að sér að stofna kt. 

Lára Jóna Björnsdóttir (ritari) 

Ólafía Dögg Ásgeirsdóttir (meðstjórnandi) 

Ásgerður (meðstjórandi) 

Vigdís (meðstjórnandi) 

 

Verkaskipting milli stjórnar samþykkt samhljóða. 

Vantar fulltrúa frá árgöngum 2005, 2007, 2010. 

Árgangafulltrúar - útbúa eyðublöð og senda á umsjónarkennari þar sem óskað er eftir árgangsfulltrúum 

 og útlista hvað felst í því að vera árgangsfulltrúi– Ólafía ætlar að ganga í málið . 

 

2. Vetrarstarfið 

Foreldrarsamverur – kemur í kjölfar kynningar á foreldrafélaginu 

 

Aðventustund – 25. nóvember 2012 (helgin fyrir aðventuna) 

Jólatónlist og notaleg heit. Rætt að hafa piparkökumálun, músastiga, spurning með eitthvað annað föndur t.d 

útbúa skó fyrir gluggann. Einnig var rætt um að það hafi verið söknuður af laufabrauðsgerðinni í fyrra, en það er 

mikilvægt að fá einhverja til að steikja en ekki bara 1-2 einsog var árið 2010.  Spurning um að bjóða upp á 

einhverjar veitingar t.d. heitt súkkluði.  Setja upp óskilamuni.  Ákveðið að hittast mánuði fyrir og ákveða 

verkaskiptingu fyrir aðventustundina og senda út tilkynningu á foreldra.   

Myndataka  

Ákveðið að bjóða upp á myndatöku.  Erum komin með tilboð frá þremur aðilum: 

 Pálmi – tilboð upp á kr. 

 Barna- og fjölskyldumyndir – tilboð upp á kr. 4500 

 Myndó/Mosfellsbæ – tilboð upp á kr. 4000 - ath að semja við hana um að skólinn fái afnot af myndunum 

 

Berglind ætlar að ganga í þetta mál. 

 

Vorhátíð - ákveðið og skipulagt síðar 

 

3. Kynning á foreldrafélaginu 

Hafa samband við foreldrafélagið til þess að fá upplýsingar.  Vantar upplýsingar um félagið á netinu.  Ágætt að 

hafa einhvern annan flöt heldur en að snúa sér beint til kennara/skólastjóra.  Mikilvægt að fólk heyra skoðanir og 

raddir hvers annars.  Fólk t.d. að færa börnin sín í varmárskóla fannst þau ekki fá nægan stuðning t.d. í lestrinum. 

Berglind ætlar að taka að sér málið og gera drög að einhverjum texta og henda á milli okkar.   
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Lára Björnsdóttir, fundarritari 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


