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Viðburðir. Farið var yfir hvaða viðburðir voru haldnir á vegum foreldrafélagsins á síðasta skólaári og 
ræddar hugmyndir að viðburðum fyrir næsta vetur. Foreldrakvöldið hefur ekki verið nægilega vel sótt 
þó það hafi verið mjög skemmtileg stund fyrir þá sem hafa mætt. Foreldrakvöldið hefur verið haldið 
þrisvar sinnum en vegna dræmrar þátttöku hefur verið ákveðið að reyna þetta ekki aftur. 
Laufabrauðið féll niður vegna þess að það flæddi í skólanum en metaðskókn var í Neonljósabingóið 
þetta árið. Laufabrauð og Neonljósabingó hafa verið vel sótt en mögulega gæti verið gaman að breyta 
til. Mikil vinna er á bakvið Neonljósabingóið svo rætt var að fá jafnvel viðbótarliðsauka til að 
skipuleggja þann viðburð. Rædd var hugmynd að Hofstaðaleikum og einnig að gera eitthvað úr 
hrekkjavökunni. Til greina kemur að senda út könnun á foreldra og óska eftir hugmyndum að 
viðburðum.  
 
Valgreiðslur. Valgreiðslur voru sendar út tvisvar á sl. skólaári, 1.500 kr. í hvort skipti. Talsvert meira er 
greitt af valgreiðslum á haustönn. Af hverri greiðslu tekur bankinn 200-300 krónur. Það var því 
ákveðið að senda út eina valgreiðslu þetta árið – á haustönn, að upphæð 2.900 kr.  
 
Reikningar. Farið var yfir reikninga foreldrafélagsins. Foreldrafélagið styrkti skólann um Ipada en þeir 
voru efstir á lista skólastjórnenda. Kominn er tími á að endurnýja hljóðkerfi skólans og fara í vinnu við 
leiksvæði á skólalóðinni og kemur til greina að foreldrafélagið styrki þetta í framtíðinni. Eins var rætt 
að nýta eitthvað af því sem safnast í viðburði fyrir krakkana. Gísli Stefánsson tók að sér að yfirfara 
reikninga foreldrafélagsins.  
 
Meðlimir foreldrafélagsins árið 2014-2015. Halla hefur verið sl. 2 ár í stjórn foreldrafélagsins og 
hættir því núna í stjórninni. Anna Jónína, Ásta, Edda og Grímur halda áfram í stjórn. Áslaug ákvað að 
halda líka áfram og taka þriðja árið. Áslaug verður áfram formaður, Anna Jónína gjaldkeri og Edda 
ætlar að taka að sér ritara starfið. Ný í foreldrafélagið koma Guðný K. Hauksdóttir (Dassa), Kristín 
Hafsteinsdóttir og Gísli Stefánsson.  
 
Grunnstoð og skólaráð. Farið var yfir hlutverk Grunnstoðar og skólaráðs. Spurt var út í hvort ekki 
kæmi til greina að foreldrafélagið stæði fyrir fræðslufyrirlestrum fyrir foreldra. Það hefur verið reynt 
en aðsókn verið dræm. Grunnstoð hefur verið með flotta fyrirlestra sl. 3 ár. Það er skynsamlegra að 
skólarnir taki sig svona saman því þá næst næg þátttaka.  
Grímur og Edda verða í Grunnstoð fyrir hönd foreldrafélagsins. Dassa og Kristín fara að öllum 
líkindum í skólaráð.  
 


