
Fundur í foreldrafélagi Krikaskóla 20. apríl 2015 

Mættir: Dagmar, Ingibjörg, Róbert, Ásgerður, Berglind,Katrín og Lára 

Staðsetning: Álafosskaffi 

Vorhátíð Krikaskóla sem verður haldin þann 4. Júní – aðkoma foreldrafélagsins:  Kom upp tillaga að 

fá hesta og leyfa krökkunum að prófa.  Þurfum að kanna hvað er í boði og hvað það kostar fyrir ca. 

200 krakka. Einnig gæti verið sniðugt að tala við hestaleiguna Laxnes og bjóða öllum að koma t.d. á 

laugardegi í boði foreldrafélagsins.  Berglind fer í málið. 

Það kom upp hugmynd um að fá Dr. Gunna og Friðrik Dór til þess að skemmta fyrir sumarhátíðina.  

Einnig kanna hvort að María Ólafs gæti mætt.  Dagmar fer í málið. 

Veitingar á sumarhátíðinni – hvort við eigum að bjóða upp á eitthvað t.d. grilla pyslur eða halda okkur 

við nestisstemninguna, sem hefur mælst vel fyrir meðal foreldra. 

Fá leiksýningu til okkar t.d. er verið að sýna Einar Áskel í Kúlunni/Þjóðleikhúsinu.  Róbert kannar 

málið. 

Myndataka:  Foreldrafélagið fékk sendan tölvupóst frá Rut ljósmyndara.  Ingibjörg ætlar að fara í 

þetta mál.  Einnig kom upp sú hugmynd hvort hægt væri að vera með útimyndatöku – en auðvitað er 

þetta allaf spurning um blessað veðrið! 

Óskilamunir:  Farið verður með eitthvað af óskilamunum í Rauða Krossinn 15. maí.  Óskilamunir ekki 

nægilega aðgengilegir þetta er allt meira og minna í hrúgu.  Það er mikil synd að merkt föt skili sér 

ekki á réttan stað.  Ásgerður ætlar að sjá um óskilamunina á Vorhátíðnni. 

Gjöld foreldrafélagsins: Staðan á reikningi foreldrafélagsins er um 211 þús krónur.  Heimtur hafa 

verið alveg ásættanlegar svona í fyrsta skipti og eins líka í ljósi þess að við höfum líka ekki gengið á 

eftir þessu. 

Heimasíðan: Þetta er allt að koma og ásýnd foreldrafélagsins orðið mun meira á heimasíðunni.  

Þurfum að setja inn starfslýsingu fyrir bekkjarfulltrúa, enda starfa þeir á vegum foreldrafélagsins skv. 

lögum foreldrafélags Krikaskóla.  Þurfum að koma þessum málum í betri farveg og ganga úr skugga 

um að allar bekkjardeildir hafi bekkjarfulltrúa.  Mjög mikilvægt að skipa bekkjarfulltrúa að hausti.   

Spurning um að vera í samstarfi við umsjónarkennara til þess að virkja foreldra betur.  

Annað sem var rætt:  

Sveitaferð í Krikaskóla.  Er það í boði og spurning hvort hægt sé að bjóða foreldrum með.  Einnig var 

rætt um jólaferð sem hefur verið farin eingöngu með krakkana til þess að höggva jólatré.  Spurning 

hvort hægt væri að bjóða foreldrum með og gera meira úr þeirri ferð.   

Rætt um fundinn 5. maí v/úttektar frá Attentus á Krikaskóla, bara ítreka að öll stjórnin reyni að mæta. 

Stofna facebooksíðu fyrir hópinn. 

Rætt um fatahengið og lúsina.   
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Lára J. Björnsdóttir, fundarritari 

 

 

 

 

  


