
3. fundur stjórnar foreldrafélags Hofsstaðaskóla 2012.  
Þriðjudagurinn 20. nóvember 2012, kl. 20:00.  
 
Mættir: Sigríður Guðlaugsdóttir, Þorgeir Axelsson, Oddgeir Reynisson, Berglind Arnarsdóttir, Áslaug 
María Sigurbjargardóttir, Halla Árnadóttir og Rakel Sölvadóttir.  
  
Í stjórn sitja eftirtaldir:  
Sigríður Guðlaugsdóttir, formaður  
Þorgeir Axelsson  
Oddgeir Reynisson, gjaldkeri  
Halla Árnadóttir, ritari  
Berglind Arnarsdóttir  
Áslaug María Sigurbjargardóttir  
Berglind Grétarsdóttir  
Carolina Castillo  
Rakel Sölvadóttir 

1. Facebook.  Ábending til skólans um að taka umræðu um facebook inn í tölvukennslu.  Sigga ræði 

við Margréti.  

 

2. SAFT.  Spyrjast fyrir um hversu oft aðilar frá SAFT koma í skólann.  Koma þau í einhvern ákveðinn 

árgang?  Sigga ræðir við Margréti.  

 

3. Ipadar fyrir sérkennsluna. Sigga heyrir í Margréti upp á hvort hún vilji frekar gagnvirka skólatöflu 

eða ipada fyrir sérkennsluna.  Hofsstaðaskóli keypti tvo ipad-a.  95.000 kr. per ipad.  

 

4. Félagsgjöld.  C.a. 280.000 hafa verið innheimtar í félagsgjöld.   

 

5. Laufabrauð.  Fáum brauðin á svipuðu verði og í fyrra.  Foreldrar steikja sjálfir eins og gert var í 

fyrra.  Leiðbeiningar verða á skjávarpanum.  Fáum bekkjarfulltrúana til að aðstoða – setja upp 

vaktaplan.  Mæting kl. 10:00.  Pakka laufabruaðum 6 í pakka, raða borðum, hella upp á kaffi.  

Redda posa.  Taka þarf á móti greiðslum fyrir brauðin.  

Þorgeir reddar feiti og laufabrauðum og sendir innkaupalista á Höllu. 

Halla kaupir inn skv. innkaupalista og fær leyfi hjá Margréti til að geyma vörurnar í skólanum frá 

fimmtudeginum.  

Sigga reddar músík, auglýsingum og powerpoint show-i fyrir salinn.  

Áslaug kemur  með dagblöð og sendir póst á bekkjarfulltrúa og biður þá um að hjálpa. 

Berglind kemur með potta. 

 

6. Forrituð jólakort.  Rakel mælti með að bjóða upp á að gera forrituð jólakort á laufabrauðsdaginn.  

Foreldrar komi saman að forrita jólakort - þeir sem hafa verið í forritunarkennslu verða 

aðstoðarkennarar. Foreldri og börn sitja saman og forrita jólakveðja fyrir fjölskylduna í sérstöku 

forriti. hægt að varpa því yfir í vídeó og hægt að setja á Facebook.  Kostar þúsund kr.  Skráning á 

staðnum. Fyrsti hópurinn byrjar klukkan 11, hópur 2 kl 12 og hópur 3 kl 13.  Rakel sendir 

upplýsingar og demo linka til að setja í auglýsingu. Ákveðið að gera þetta. 

 

 



7. Bekkjarfulltrúar í stjórn foreldrafélagsins.  Sigga stakk upp á að bekkjarfulltrúar verði í stjórn 

foreldrafélagsins. Ákveðið að taka umræðuna upp aftur seinna. 

 

8. Börnum mismunað út frá efnahag.  Talað um þegar börnum er mismunað út frá efnahag 

foreldra, eins og í sambandi við íþróttaferðir til útlanda. 


