
1. fundur stjórnar foreldrafélags Hofsstaðaskóla 2013-2014.  
Mánudagurinn 14. október 2013, kl. 20:30. 
 
Mættir: Áslaug, Anna, Ásta, Grímur og Halla 
 

Myndartaka.  Ákveðið var að taka tilboðinu frá Rut. Grímur heyrir í Rut og staðfestir. Áslaug 

áframsendir upplýsingar á Grím.   

Foreldraskemmtun.  Athuga með safnaðarheimilið í Vídalínskirkju 14. nóvember.  Annars 21. 

nóvember. Halla athugar með safnaðarheimilið.  Skemmtiatriði – Brynja Valdís.  Áslaug heyrir í Brynju 

Valdísi.  Fá hana til að fá foreldra til að taka þátt.  Ásta athugar með foreldra til að spila á hljóðfæri.  

Áslaug heyrir í DJ.    

Laufabrauð.   Ákveðið var að hafa laufabrauðið laugardaginn 7. desember 2013.  Halla sendir 

dagsetninguna á Elísabetu.  

Bingó.  Bingóið var 5. febrúar í fyrra.  Höfum það núna 4. febrúar 2014.  Halla sendir dagsetningu á 

Elísabetu.  

Fundur með bekkjarfulltrúum.  Þriðjudaginn 22. október kl. 20:30.  Anna kemur netföngunum í mail.  

Áslaug sendir Önnu skjal með netföngum, auglýsingu fyrir fund og link á bekkjarfulltrúagrúppu. 

Ræðum líka viðmið varðandi afmælisgjafir og bekkjarsjóði.  Áslaug heyrir í fulltrúum 7. bekkjar um að 

koma á fundinn og kynna hugmyndina að skólapeysunum.  Hugmyndin er þá að nemendur 7. bekkjar 

sjái um það frá A-Ö.  

FB síða fyrir foreldrafélag.  Höldum henni óbreyttri til að byrja með.  

FB grúppa fyrir foreldrafélag. Uppfæra FB grúppu fyrir foreldrafélagið.  Halla heyrir í Berglindi til að 

vera administrator og bætir svo nýjum stjórnarmeðlimum í grúppuna.  

FB grúppur fyrir árganga og bekkjarfulltrúa. Árgangagrúppurnar verða óbreyttar stofna þarf grúppu 

fyrir 2007.  Stofna þarf nýja grúppu fyrir bekkjarfulltrúana.  Áslaug býr til þessar grúppur.  

Styrkur til foreldrafélags.  Eftir aðalfundinn verður send valfrjáls krafa.  Anna verður gjaldkeri 

foreldrafélagsins þetta skólaárið.  Áslaug heyrir í Oddgeiri uppá að senda Önnu upplýsingar varðandi 

kröfurnar.  Gott væri að senda kröfurnar sem allra fyrst.  Anna fær nýjan lista hjá Margréti með 

nöfnum og kennitölum foreldra.  Áslaug sendir út bréfið til að tilkynna þetta áður.     

Grunnstoð. Vantar einhvern til vara í grunnstoð.  Grímur tekur þetta að sér.  Áslaug áframsendir 

upplýsingar.  

Grenndarsamfélag. Fulltrúi grenndarsamfélags er Sigurveig Sæmundsdóttir, fyrrverandi skjólastjóri 

Hofsstaðaskóla.  

Útivistarmál. Móðir barns hafði samband varðandi útivistarmál.  Henni finnst mikil pressa á að vera 

úti lengur en útivistarlög segja til um.  Tökum þetta upp á næsta fundi með bekkjarfulltrúum.  

Skólaráð. Fórum yfir fundargerð frá fundi skólaráðs 2. október 2013.   


