
2. fundur stjórnar foreldrafélags Hofsstaðaskóla 2012. 
Þriðjudagurinn 11. september 2012, kl. 20:00. 
 
Mættir: Sigríður Guðlaugsdóttir, Þorgeir Axelsson, Oddgeir Reynisson, Berglind Arnarsdóttir, 
Áslaug María Sigurbjargardóttir og Halla Árnadóttir kom kl. 21. 
 
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. Skólaráð og Grunnstoð.  Áslaug María Sigurbjargardóttir útnefnd sem fulltrúi frá 

foreldrafélaginu í skólaráð og Sigríður Guðlaugsdóttir foreldrafélagi í Grunnstoð.  
 
2. Dagskrá vetrarins var ákveðin eftirfarandi: 

Fundir á þriðjudagskvöldum kl. 21 
2. október 2012 fundur og bekkjarfulltrúafundur 
4. október Skemmtikvöld foreldra 
6. nóvember 2012 fundur 
1. desember Laufabrauð 
4. desember fundur 
22. janúar fundur 
5. febrúar Bingó 
5. mars fundur 
2. apríl fundur 
7. maí fundur 

 
3. Félagsgjöld – ákveðið að breyta félagsgjöldum í styrk, enda er starf foreldrafélagsins nú 

mikið miðað að því að afla fjár til að styrkja skólann um ýmis tæki og tól. Oddgeir tekur 
að sér að kanna með kostnað við valgreiðslu í heimabanka og framkvæmdina á því. 
Ákveðið að senda inn valgreiðslu 1.500 kr.   

 
4. Facebook síða foreldrafélagsins og árgangasíður - Ákveðið að fara í átak til að fá fleiri 

foreldra inn á Fésbókarsíðu foreldrarfélagsins. Einnig talað um að stofna síðu fyrir hvern 
árgang, þannig geti foreldrar fylgst með sínum árgangi. Ákveðið að kalla síðurnar 
Hofsstaðaskóli árgangur 200X (árgangur). Áslaug tekur að sér að stofna síður fyrir 
árgangana og kynna fyrir bekkjarfulltrúum. 

 
5. Facebook síða fyrir stjórn foreldarfélagsins. Berglind sér um að gera Facebook síðu fyrir 

stjórn foreldrafélagsins til að auðvelda samskiptin. 
 
6. Bekkjarfulltrúafundur. Ákveðið að breyta nafni á Fulltrúaráðsfundi í Bekkjarfulltrúafund. 
 



7. Viðburðir Regbogans. Tekin fyrir tillaga starfsmanns í tómstundaheimilinu um aðstoð 
foreldrafélagsins að auglýsinga fyrir viðburði Regnbogans. Niðurstaða stjórnar var að 
Regnboginn stofnaði sína eigin Facebook síðu til að hafa aðgreiningu við foreldrafélagið. 

 
8. Kynning á aðalfundi foreldrafélagsins. Kynning á aðalfundi foreldrafélagsins þótti ekki 

nægilega góð fyrir foreldra fyrsta bekkjar, þar sem þeir voru ekki komnir inn á 
netfangalista mentor fyrr en mjög stuttu fyrir aðalfund. Fyrstubekkjarforeldrar fengu 
ekki fundarboð um aðalfund fyrr en samdægurs þegar áminning var send á alla foreldra. 
Ákveðið að finna leið með Margréti skólastjóra til að bæta úr þessu næsta haust 2013.  

 
9. Innkaupalistar. Foreldrafélagið fer þess á leit við skólayfirvöld að innkaupalistar séu 

tilbúnir alla vega viku fyrir skólabyrjun, svo nægur tími gefist fyrir innkaup. 
 
10. Foreldraskemmtun. Sigríður tekur að sér að athuga með staðsetningu fyrir 

foreldraskemmtunina.  
 
11. Bekkjarmyndatökur. Ákveðið að óska eftir því að í tilboði um myndatökur á næsta ári 

verði farið fram á að boðið verði upp á systkinaafslátt. Oddgeir svarar pósti ljósmyndara 
um að senda inn tilboð snemma í ágúst þar sem verður boðið upp á systkinaafslátt. 

 
12. Fundargerðir foreldrafélagsins. Halla sér um að setja fundargerðir foreldrafélagsins inn á 

heimasíðu skólans í samvinnu við Elísabetu og biður um að setja dagskrá 
foreldrafélagsins inn í viðburðardagatal. 

 
Fundi slitið 


