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Stjórnarfundur: 12. apríl 2011, kl.20.00, haldinn í Krikaskóla 

Mættar : Elísabet, Ragnheiður, Lára, Sigurlaug, Eygerður og Ágústa. 

 

1. Skilgreining á hlutverki stjórnar foreldrafélags Krikaskóla. 

Fjallað um skilgreiningu á hlutverki foreldrafélagsins með hliðsjón af lögum og 

reglum um foreldrafélög leik- og grunnskóla og stjórnir þeirra sem gefin eru út af 

Heimili og skóla. Fram kemur að meiri samskipti þurfi að vera á milli skólaráðs og 

stjórnar foreldrafélags, en reglur segja til um að stjórn foreldrafélags skuli senda 

fundargerðir sínar til stjórnenda skólans sem og skólaráðs. Eins skuli skólaráð senda 

stjórn foreldrafélags sínar fundargerðir. Þetta kemur í veg fyrir að skólaráð og stjórn 

foreldrafélags séu hvort um sig að fjalla um sömu málefnin án vitundar um ákvarðanir 

hinna.  

Þyrftum einnig að fá skipulag skólaráðs fyrir árið, hvenær fundir þeirra eru svo við 

getum skipulagt okkur með það til hliðsjónar. 

Ekki var klárað að skilgreina hlutverk foreldrafélagsins nú á þessum fundi í kvöld en 

allir í stjórn beðnir um að kynna  sér handbókina um foreldrafélög fyrir næsta fund. 

 

2. Myndataka. 

Stjórn ræðir fyrirhugaða myndatöku. Tilboð bárust frá Skólamyndum og Barna- og 

fjölskylduljósmyndum (sjá meðfylgjandi gögn). 

Farið er yfir tilboðin og rætt hvað henti best í þessu tilfelli. Hjá Barna- og 

fjölskylduljósmyndum þurfa allir að kaupa sama pakkann. 

Inn í tilboði A eru passamyndir, en ekki er talin þörf fyrir þær.  

Þá er rætt hvort myndatakan eigi að vera fyrir alla árganga og hversu oft. Ákveðið er 

að myndatakan verði fyrir alla árganga á þessu skólaári og svo yrði sendur tölvupóstur 

til foreldra í kjölfar myndatökunnar og athugað álit foreldra á hversu oft svona 

myndatökur eigi að eiga sér stað, einu sinni á ári eða annað hvert ár. 

Ákvörðun tekin að taka tilboði B frá Barna og fjölskyldumyndum. Lára tekur að sér að 

tala við þau og spyrja hvort skólinn geti ekki líka fengið myndirnar rafrænt til að nota 

t.d í Mentor. Einnig að spyrja hvort möguleiki sé að taka hópmyndir úti ef veður 

leyfir.  Athuga hvort hægt sé að gera þetta í viku 19 eða 21. 

Nánari ávörðun tekin í tölvupósti þegar Lára er búin að hafa samband við Barna- og 

fjölskylduljósmyndir. 

 

3. Vorhátíð 20.maí.  

Spurning hvort foreldrafélagið eigi að koma inn í það í stað þess að halda sjálft  

vorskemmtun eins og hugmyndir höfðu verið um. Skólinn er að skipuleggja að vera 

með karnival í ár. Í fyrra voru engin atriði bara smiðjur, fólkið fór t.d í steinanudd hjá 

börnunum, smíðar , textíl og fleira. Núna þyrftu að vera fleiri smiðjur og hafa þetta 

stærra en í fyrra.  

Fram kemur að í fyrra hafi ekki allir foreldrar getað tekið þátt yfir daginn og því er 

ákveðið að foreldrafélagið komi að slúttinu á hátíðinni sem væri þá á milli 16 og 17. 



Fram koma hugmyndir um brekkusöng, Ragga væri til í að mæta með gítarinn. 

Ákveðið er að fá árgangafulltrúa til liðs við okkur m.a. til að virkja aðra foreldra til að 

mæta með hljóðfæri og spila og syngja með. Einnig hugmyndir um útigrill þar sem 

foreldrar sjálfir myndu mæta með á grillið. Sjáum hvernig dagskrá á vegum skólans 

þróast þegar nær dregur og haga þessu í samræmi við það.  

Af því að skólakrakkarnir eru búnir kl. 15 skv. stundaskrá verður reynt að fá 

kennarana til að vera með þau til 16 svo þau geti tekið þátt í allri hátíðinni. 

 

4. Önnur mál.  

a. Bekkjarkvöld.Talað var um hversu duglegir sumir árgangar hafa verið að hittast, 

flestir árgangar hafa hist á árinu, en þó ekki allir. Eins hefur verið lýst yfir óánægju 

með að ekki hafa 6 ára börnin hist. Elísabet talar um að hún ætli að boða 

árgangafulltrúa á fund og ræða málin.  

Eins væri gott að halda foreldrakvöld í skólanum, kannski eitt á ári og þá í byrjun árs. 

Sigurlaug spyr hvort skilgreint sé í Handbókum foreldrafélaga hvert hlutverk  

árgangafulltrúa sé. Elísabet segir svo vera . Benda fulltrúum á það. 

 

b. Ábending varðandi heimasíðuna, matseðill fyrir apríl er ekki kominn inn.  

 

c. Skipulag stjórnar fyrir næsta ár. Elísabet ætlar að setja upp smá plan. Ákveðum svo 

í tölvupósti hvenær næsti fundur er. Þegar dagsskrá er farin að skýrast á vorhátið er 

hægt að ákveða næsta fund.  

 

d. Heimsóknir í skólann. Hugmynd komið á framfæri um ákveðnar foreldravikur þar 

sem foreldrar eru hvattir til að koma og fylgjast með og kynna sér starfið í skólanum.  

Setja inn á skóladagatal ef það verður samþykkt. Senda hugmyndina á skólaráð. Hafa 

t.d ákveðna viku fyrir hvern árgang eða skóli sér vika og leikskóli sér.  

 

d. Eyja spyr af tilefni hvort hægt sé að kaupa kaffipoka sem yrði eyrnamerktur 

foreldrafélaginu í eldhúsinu til nota þegar foreldra/bekkjarkvöld eru haldin í skólanum. 

Stjórn samþykkir það. 

 

 

Fundi slitið kl. 22.00 

Ritari 

Ragnheiður Hafsteinsdóttir 



 

 

Tilboð til leik- og grunnskóla 

Allar skólamyndir koma frágengnar í fallegum möppum - tilboðin miðast við að eitt og hið 

sama tilboðið sé valið fyrir allan skólann í einu. Endilega hafið samband við okkur ef óskir 

eru aðrar en hér birtast og við munum gera ykkur tilboð. 

Tilboð A: (hefur notið sívaxandi vinsælda)  verð: 4.000 

Hópmynd í stærðinni 20x25 með nöfnum inná ásamt einstaklingsmynd í nokkrum stærðum, 1 

stk 13X18, 1. stk 9X12 og þrjár passamyndir, tilvalið í sumarfríið og til að hafa í veskinu. 

Einnig hægt að fá aðrar samsetningar hringið og fáið frekari upplýsingar í síma 564-6440 eða 

897-0644 einnig hægt að fá bókamerki og myndir.  

Tilboð B: Hópmynd með nöfnum og tvær einstaklingsmyndir.  Verð: 3.500 

Hópmynd í stærðinni 20x25 með nöfnum inná ásamt tveimur einstaklingsmyndum í stærðinni 

10x15.  

Tilboð C: hópmynd án nafna og tvær einstaklingsmyndir.  Verð: 3.500 

Hópmynd í stærðinni 20x25 án nafna, ásamt tveimur einstaklingsmyndum í stærðinni 10x15.  

Tilboð D: Hópmynd með nöfnum barnanna.  Verð: 3.000 

Hópmynd í stærðinni 20x25 með nöfnum barnanna í fallegri leiksólamöppu. 

Tilboð E: Hópmynd án nafna. Verð: 2.500 

Hópmynd í stærðinni 20x25 án nafna. 

Einstaklingsmyndir: Myndir t.d. af starfsfólki. Verð: 1.500 

Tvær einstaklingsmyndir myndað um leið og skólamyndir. 

Athugið að allir sem eru myndaðir í skólum af okkur fá fría myndatöku sem fjölskylda 

viðkomandi getur nýtt sér innan tiltekins tíma frá myndatökunni. Hafðu samband við okkur til 

að fá nánari upplýsingar. Athugið: Tilboðin miðast við að ákveðið sé að velja eitt og hið sama 

tilboð fyrir allann skólann. Við komum í skólann og myndum alla óháð því hvort fólk hafi 

ákveðið að fá mynd eða ekki og skilum myndunum af okkur innan 10 daga frá myndatökunni. 

Allir fá mynd og taka þá ákvörðun hvort þeir vilji mynd eða ekki. Reynsla okkar er sú að 

langflestir vilja kaupa mynd þegar hún er tilbúin, þær myndir sem eftir verða tökum við til 

baka. Myndatakan fer fram á þeim tíma sem hentar innra skipulagi leikskólanns og er 



ákveðinn í samráði við starfsfólk. Hópmyndir og einstaklingsmyndir af 120 börnum tekur rétt 

um 4 tíma.  

kveðja Gunnar Leifur Jónasson, ljósmyndari 

Barna og fjölskylduljósmyndir ehf :: 564-6440 :: 897-0644 :: Núpalind 1 :: 201 Kópavogur 

Pálmi heiti ég og er ljósmyndari.  

Ég hef sérhæft mig í að mynda börn í skólum og leikskólum. Myndatökurnar fara fram í 

skólanum og boðið er upp á bæði hópmyndir og einstaklingsmyndir. Einstaklingsmyndir eru 

teknar af öllum börnum og fá þau svo myndaspjald til að sína foreldrum. Þeir foreldrar sem 

vilja panta myndir af börnum sínum gera það á  www.litmynd.is . Þeir geta þá valið þá mynd 

sem þeim þykir best af sínu barni og í þeirri stærð sem hentar þeim. Hópmyndin kostar 

2.200.- og svo fer verðið á einstaklingsmyndum eftir því hvaða stærð,  gerð og fjölda mynda 

sem valdar eru. Skólinn fær prentaðar myndir af öllum bekkjum  og geisladisk með öllum 

börnum og starfsmönnum sem myndaðir eru þeim að kostnaðar lausu.  

Myndirnar eru síðan sendar í pósti ásamt reikningi og greiðsluseðli.  

Ef þið hafið áhuga og viljið panta tíma hafið þá endilega samband við mig í síma 865-2640 

eða  litmynd@litmynd.is  

Kveðja: Pálmi Ásbjarnarson 

http://www.litmynd.is/
mailto:litmynd@litmynd.is

