
 

Fundur í foreldrafélaginu 

Dagsetning:  29. apríl 2013 

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

Staðsetning: Litlikriki heima hjá Ingibjörgu 

Rætt um aðkomu foreldrafélagsins á sumarhátíðinni sem verður haldin 24. júní.   

Á foreldrafélagið að vera með aðra hátíð! En þá kom þetta upp aftur varðandi að borga í foreldrafélagið þá ættum við 

pening til þess að gera eitthvað.  Kom upp hugmynd um að hafa gjaldið kr. 1500 á ári – senda rukkun á foreldra að hausti. 

Dagmar kom með góða hugmynd að foreldrafélagið fengi einhvern til að vera með danskennslu og síðan halda sýningu fyrir 

alla foreldra. 

Ákveðið að halda okkur við sumhátíðina 24. júní enda kannski ekki heppilegt að vera með tvær hátíðir með svo stuttu 

millibili. 

 Hafa fatabúðina aftur – gott væri að virkja bekkjarfulltrúana í þetta verkefni.  Peningarnir sem að safnast er fyrir 

útskriftarhópinn sem getur þá ráðstafað peningnum í útskriftarferð.   

 Ákveðið var að kaupa tvær fataslár til þess að eiga fyrir fatabúðina.  Ásgerður ætlar að taka þetta að sér. 

 Spurning um að bjóða upp á pyslur og drykki. Vigdís Erna ætlar að kanna með magn og verð.  

 Koma með 2-3 útigrill. 

 Væri gaman að hafa hoppukastala. 

Aðrar umræður: 

Bekkjarfulltrúar - Halda betur utan um bekkjarfulltrúana og virkja þá betur. 

Aðalfund í haust – kynning á foreldrafélaginu og kynna hlutverk bekkjarfulltrúa og mikilvægi þeirra.  Einnig að leggja fram 

tillögu um að borga í foreldrafélagið þannig að hægt sé að gera eitthvað skemmtilegt fyrir börnin, ef það er afgangur af 

sjóðnum þá mun foreldrafélagið gefa skólanum eitthvað. 

Berglind ætlar að ganga í það að klára stofna kennitölu fyrir foreldrafélagið.  Í framhaldi af því verður stofnaður 

bankareikningur. 

Konráð Olavsson – handboltakappi með meiru 

Mjög aktívur pabbi og við viljum endilega fá hann inn í foreldrafélagið.  Lára ætlar að ræða við hann. 

 

Fundi slitið kl. 22:50 

Lára Björnsdóttir, fundarritari 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


