
 

Fundur í foreldrafélaginu 

Dagsetning: 10. júní 2013 

Mættir: Ingibjörg,  Dagmar, Ásgerður, Vigdís Erna og Lára 

Staðsetning: Hvíti Riddarinn 

Umræður voru um skólalóðina.  Þar var bent á að engin rennibraut á svæðinu heldur eru börnin að renna sér á einhverjum 

moldarhaug sem er þarna.  Spurning hvort við ættum ekki að pressa á skólann/Mosfellsbæ um að fá rennibraut.  Spurning 

um að skrifa bréf og senda á Þrúði og skólaskrifstofu Mosfellsbæjar. 

Annað atriði sem var bent á að það eru engir gangaverðir/skólaliði í skólanum.  Hlutverk  skólaliða er m.a. að passa upp á 

hreinlæti í skólanum (t.d. salerni, fatahengi).  Spurning um að skrifa bréf eða spyrjast fyrir afhverju er ekki skólaliði í 

Krikaskóla. 

Rætt var um óskilamuni.  Ákveðið að raða þessu upp einsog var gert á síðustu hátíð og jafnvel auglýsa að það sem verður 

eftir að það fari í Rauða Krossinn eftir tiltekinn tíma.   

Sumarhátið 24. júní 2013  

Ákveðið að grilla pylsur og vera með drykki.  Kom tillaga um að selja pylsurnar á 200 kr.  Ágerður kom með þá hugmynd að 

það væri gaman ef einhver spilaði á gítar á meðan væri verið að grilla.  Smá útilegustemning. 

Þurfum að vera með 4 gasgrill.  Spurning hvort þeir sem búa sem næst Krikaskóla komi með grill. 

Síðan kom hugmynd um að gefa einhverjar sumargjafir.  En þar sem við eigum engan pening eða mjög takmarkaðan, þá 

ætlum við að kanna hvort einhver væri hugsanlega til í að styrkja okkur.  Eftirfarandi hugmyndir komu: 

 Vatnsbrúsar 

 Sápukúlur 

 Frisbídiskar 

 Litabækur 

 Sundpoka 

Verkaskipting: 

Ásgerður ætlar að kanna hvort einhver sé til í að spila á gítar. Jafnvel senda póst á foreldra í gegnum mentor og kanna hvort 

þar leynist einhver gítarspilari.  Einnig að kanna með verð á sápukúlum og/eða frisbídiskum. 

Vigdís Erna ætlar að kanna verð á pylsum.  Ásamt því hvaða magn við þurfum. 

Dagmar ætlar að kanna með verð á pylsubrauðum.  

Lára ætlar að tala við Ölgerðina hvort þeir geti styrkt okkur með drykki og/eða þykkni.  Kanna líka hvort þeir eigi vatnsbrúsa.  

Einnig að hafa samband við Krónuna og athuga með sundpoka. 

Annað: 

Hvort ætti að bjóða upp á að kaupa t.d. Henson-galla sem væru merktir Krikaskóla og nafni viðkomandi barns.  Hafa rauða 

peysu og svartar buxur (Aftureldingar-liturinn).  Ingibjörg fer í málið og athugar með verð.  Þá væri hægt að kynna þetta á 

aðalfundi foreldrafélagsins í haus 
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Lára Björnsdóttir, fundarritari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


