
Fundur í foreldrafélagi Krikaskóla 12. nóvember 2014 
 

Mættir: Ingibjörg, Dagmar, Róbert, Olga, Berglind og Lára 

 

Staðsetning: Álafosskaffi 

 

Aðventustund – laugardagurinn 29. nóvember kl. 11:00-13:00. 

 

Rætt um að hafa þetta með sama sniði og verið hefur.  Jólatónlist og notaleg heit.  Vera 

með piparkökumálun og selja piparkökurnar á kostnaðarverði.  Einnig að bjóða upp á 

heitt súkkulaði og kanna hvort við fáum piparkökur frá Mosfellsbakarí.   

 

Einnig ræddum við um að senda formlegt boð á starfsmenn skólans varðandi 

aðventustundina.   

 

Bekkjarfulltrúar 

Starfa á vegum foreldrafélagsins skv. lögum foreldrafélags Krikaskóla.  Þurfum að koma 

þessum málum í betri farveg og útbúa starfslýsingu fyrir bekkjarfulltúra og ganga úr 

skugga um að allar deildir skólans hafi bekkjarfulltrúa.  Einnig mikilvægt að virkja 

bekkjarfulltrúa varðandi aðventustundina.   

 

Stofnun bankareiknings 

Það er búið að skila inn pappírum vegna stofnun bankareiknings foreldrafélagsins.  Nú 

fer að koma að því að rukka inn í foreldrafélagið.  Ræddum aðeins um framkvæmdina 

hvort við ættum að senda tölvupóst með reikningsupplýsingum eða senda gíróseðla.  

Þetta á ekki að vera hvöð/skylda hjá fólki mikilvægt að við setjum hvetjandi hvað þetta 

varðar.   

 

Heimasíða Krikaskóla 

Foreldrafélagið ekki nógu sýnilegt á heimasíðunni – þurfum að bæta við upplýsingum á 

heimasíðunni þó væri ekki nema að uppfæra upplýsingar um stjórn foreldrafélagsins. 

  

Svæðisráð er vettvangur fyrir öll málefni sem snerta grunnskólamál í Mosfellsbæ 

Róbert lagði fram tillögu að endurverkja hlutverk mosforeldra undir verndarvæng Fgmos.  

Allir samþykkir tillögunni.  Þeir sem eru aðalmenn í stjórn FgMos f.h. Krikaskóla eru: 

 

1. Róbert Ásgeirsson 

2. Þórunn Auðunsdóttir  

3. Ásgerður Inga Stefánsdóttir  

 

Varamenn í stjórn eru: 

1.Berglind Bára Hansdóttir 

2. Olga 

 

    

 



 

Verkaskipting 

 Tala við skólann varðandi dagsetningu fyrir aðventustundina/Dagmar 

 Kanna með piparkökur í Mosfellsbakarí/Berglind 

 Taka saman hversu mikið magn við vorum með í fyrra þ.e. piparkökur, flórsykur, 

tannstönglar, mjólk, súkkulaði os.frv/Lára 

 Kanna hvað við eigum mikið af plastglösum/Ingibjörg 

 Kanna með stöðuna á bekkjarfulltrúa/Lára 

 Sendi beiðni á skólann varðandi aðgang að eldhúsi fyrir aðventustundina/Lára 

 Senda upplýsingar á skólann varðandi heimasíðu/Lára 

 

 

Annað sem var rætt: 

 Róbert ræddi um stöðuna á miðbæjarskólamálunum. 

 Foreldri benti á að það var kattaskítur í sandkassa uppi á leiksvæðinu úti. Búið að 

koma þessum upplýsingum áleiðis til starfsmanns Krikaskóla.   

 

 

 

Fundi slitið kl. 10:05 

 

Lára Björnsdóttir, fundarritari 

 


