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Stjórn foreldrafélagsins veturinn 2011-2012 var skipuð eftirfarandi aðilum:
Formaður: Guðrún Birna Finnsdóttir
Varaformaður: Sigríður Guðlaugsdóttir
Ritari: Berglind Grétarsdóttir
Gjaldkeri: Oddgeir Reynisson
Meðstjórnandi: Þorgeir Axelsson
Meðstjórnandur: Carolina Castillo, Davíð Waage
 
Tíu stjórnarfundir voru haldnir í vetur. Unnið var skv. starfsáætlun sem birt var á 
vef skólans snemma hausts. Fyrsti fundur nýrrar stjórnar var 20. september og eru 
fundargerðir stjórnar aðgengilegar á netinu.

Tveir fulltrúaráðsfundir voru haldnir í október og febrúar en á fulltrúaráðsfundum eru 
allir bekkjarfulltrúar boðaðir og farið yfir hlutverk þeirra og rætt um bekkjarstarf og 
tengsl heimilis og skóla.
 
Foreldrafélagið skipulagði og stóð fyrir kostnaði af heimsókn jólasveina á 
jólaskemmtun yngri barna eins og undanfarin ár. 
 
Laufabrauðsdagur var haldinn 4. desember og mætti fjöldi nemenda ásamt 
fjölskyldum. Í ár var sú nýbreytni að fólk steikti sjálft, og minnkaði það þörfina fyrir 
sjálfboðaliða og reyndist í alla staði vel. Umsjónaraðili var í eldhúsinu og leiðbeindi 
eftir þörfum.

Fyrir jólin afhenti foreldrafélagið konfektkassa til þeirra lögreglumanna sem staðið 
hafa vaktina við hringtorg skólans á morgnanna í vetur, enda viljum við gjarnan 
muna eftir því sem vel er gert og sinnt af alúð. Einnig fengu kennarar og starfsmenn 
jólasendingu á kaffistofuna.

 
Svæðisráð allra foreldrafélaganna í Garðabæ, Grunnstoð Garðabæjar var duglegt 
í vetur. Tóku Guðrún Birna og Berglind Grétarsdóttur þátt í grunnstoðinni fh. 
Hofsstaðaskóla og var Guðrún Birna formaður. Haldnir voru 2 fundir með bæjarstjóra, 
bæði að hausti og vori, þar sem skipulega var farið yfir áherslumál foreldra 
gagnvart bæjaryfirvöldum. Atriðin sem rædd eru koma m.a. frá fundinum með 
bekkjarfulltrúum.
 
Fundargerðir Grunnstoðar eru á vef Garðabæjar. Á fundum sl vetur með bæjarstjóra 
var m.a. rætt: Frístundabíll, samráð, öryggi gangandi vegfaranda, skólalóðir, 
rafmagnsvespur, reglur á battavöllum, skyndihjálparnámskeið, blátt áfram - forvarnir 
vegna kynferðisofbeldis, aukning grunnskólanema og fjárveitingar vegna þeirra, 
heildarkostnaður íþróttaiðkunar barna, hvatapeningar og tómstundastarf fyrir 
miðstigið.
 
 
Einn stór fræðslufundur var haldinn af Grunnstoð Garðabæjar, með 
yfirskriftinni „Gerum betur“ og var fundurinn mjög vel sóttur, en fundurinn var 
haldinn í Sjálandsskóla með skemmtilegum fyrirlesurum, m.a. Margréti Pálu frá 
Hjallastefnunni. Það er gott að sjá áhuga foreldra að mæta á þá fræðslufundi sem 
foreldrafélögin bjóða upp á.
 
Foreldrakvöld tókst vel fyrir þá sem mættu á þennan atburð sem prófað var að halda 
með nýju sniði til að hrista saman foreldrahópinn í marsmánuði. Boðið var upp á 
lifandi jazztónlist og uppistandarann frábæra Elvu Dögg Gunnarsdóttur sem miðlaði 
reynslu sinni sem foreldri með Tourette heilkenni með húmorinn að vopni.



 
Foreldrafélagið ásamt skólastjóra sendi erindi til Menntamálaráðuneytisins vegna 
reykinga FG nemenda í og við öruggar gönguleiðir barna í skólann. Það mál er ekki 
leyst þegar þetta er skrifað.
 
Foreldrafélagið hefur keypt 2 brennipenni fyrir smíðastofu Hofsstaðaskóla.
 
Fyrir frístundaheimilið styrkti foreldrafélagið Regnbogann með spilum og 
útileikföngum.
 
Tækjanefnd sem áður var sér var sameinuð stjórn foreldrafélagsins og var söfnun 
vegna gangvirkra skólatafla haldið áfram af dugnaði af Sigríði Guðlaugsdóttur með 
þátttöku annarra í stjórn foreldrafélagsins.

 
 
Tækjanefnd foreldrafélagsins með þetta sérstaka markmið var sett á laggirnar 
2009 og hefur söfnunin gengið vel. Á vormánuðum var pöntuð enn ein gagnvirka 
skólataflan í Hofsstaðaskóla. Fjáröflunarneónbingói í sal FG hefur nú fest sig í sessi 
sem árangursrík leið og vinsæll atburður hjá fjölskyldunni allri. Fjöldi fyrirtækja og 
einstaklinga í Garðabæ og víðar, lögðu söfnuninni lið með því að gefa vinninga í 
bingóið.  
 
Skólaskrifstofa Garðabæjar hefur undanfarna mánuði unnið að stefnumótun vegna 
spjaldtölvunotkunar og öðrum gagnvirkum tækjum í skólastarfi í samstarfi við 
foreldrafélögin og Grunnstoð. Foreldrafélagið bíður ásamt öðrum spennt eftir að heyra 
niðurstöðuna úr því starfi.
 
Að lokum þakkar stjórnin kærlega öllum þeim fjölmörgu sem lögðu hönd á bagga sl. 
skólaár í starfi foreldrafélagsins í þágu Hofsstaðaskóla og hvetur sem flesta til virkni í 
skólastarfinu.

 


