
Fundur í foreldrafélagi Krikaskóla 20. febrúar 2014 
 

Dagsetning: 20. febrúar 2014 

 

Mættir: Berglind, Ingibjörg, Dagmar og Lára 

 

Staðsetning: Stórikriki 2 – heima hjá Dagmar 

 

 

Efni fundarins var að ræða um aðalfund foreldrafélagsins sem verður haldinn 

miðvikudaginn 26. febrúar kl. 18:00 nk. 

 

Þurfum að senda út dagskrá vegna aðalfundar!  Láta lög foreldrafélagsins fylgja með.  

Spurning hvort við gefum kost á því ef einhverjir vilja koma með lagabreytingu að senda 

það á netfang foreldrafélagsins. 

 

Eins var ákveðið að ræða við Þrúði um að kynna hugsanlega stækkun Krikaskóla og hafa 

það undir liðnum – Önnur mál.  Þá kom líka upp hvort það ætti ekki að kynna hugmyndir 

varðandi Miðbæjarskólamálin undir sama lið og kanna hvort Róbert og/eða Ásgerður 

væru til í að taka málið að sér. 

 

Við ræddum um hvort við ættum að kynna foreldraráð undir önnur mál.  Spurning hvort 

það sé orðið of mikið og ættum kannski að fresta því til haustsins. 

 

Eins voru við að ræða um að fjölga í stjórninni og til þess þarf lagabreytingu sbr. 4. grein 

í lögum foreldrafélags Krikaskóla. En þetta er eitthvað sem þarf að liggja fyrir aðalfund – 

gætum hugsanlega dreift þessu til allra félagsmanna í upphafi aðalfundar á 

miðvikudaginn ásamt tillögum um ákvörðun gjalds í foreldrafélagið.   

 

Við erum flestar til í að halda áfram í stjórninni fram að næsta aðalfundi sem við áætlum 

að vera snemma næsta haust, kannski í okt, en þá munu væntanlega einhverjar okkar 

hætta. Við þurfum samt að fá 4-5 nýja inní stjórnina. Dagmar vill ekki halda áfram sem 

formaður þannig að okkur vantar formann, kom upp hugmynd hvort að Róbert hefði 

áhuga á því að taka þetta hlutverk að sér eða finna aðra kandídata. 

 

Umræða um gjald í foreldrafélagið hefur komið ansi oft upp á fundum hjá okkur og nú 

höfum við ákveðið að leggja þetta fyrir aðalfund – 1.500 kr. á ári pr. barn. 

  

Verkaskipting vegna Aðalfundar á miðvikudaginn: 

 Borið undir aðalfund um að Berglind verði fundarstjóri og Lára fundarritari. 

 Ingibjörg tók niður nokkra punkta varðandi skýrslu stjórnar og ætlar að setja það 

niður á blað og við hendum þessu á milli okkar.   

 Dagmar mun taka það að sér að fara yfir skýrslu stjórnar á aðalfundi. 

 Berglind ætlar að taka að sér að kynna lagabreytinguna ásamt því að kynna tillögu 

stjórnar um gjald í félagið.  Eins ætlar hún að setja þessar tillögur niður á blað 

sem verður dreift í upphafi aðalfundar. 



 Róbert tekur að sér að kynna hugmyndir að miðbæjarskóla undir liðnum önnur 

mál. 

 Þrúður er búin að gefa samþykki fyrir því að hún muni kynna hugsanlega stækkun 

Krikaskóla undir liðnum önnur mál. Sbr. tölvupóstur til Berglindar. 

 

Annað sem var rætt: 

Heimasíða Krikaskóla – foreldrafélagið ekki nógu sýnilegt á heimasíðunni – þurfum að 

bæta við upplýsingum á heimasíðunni. 

Bekkjarfulltrúar – starfa á vegum foreldrafélagsins skv. lögum foreldrafélags Krikaskóla 

– þurfum að koma þessu málum í betri farveg og útbúa starfslýsingu fyrir bekkjarfulltrúa 

og ganga úr skugga um að að allar bekkjardeildir hafa bekkjarfulltrúa. 

 

 

Fundi slitið kl. 19:30 

 

Lára Björnsdóttir, fundarritari 

 


