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1 Laufabrauð 

Fríða Dóra er ábyrgðarmaður og var ákveðið að það sé hlutverk ábyrgðarmanns að 

setja tilkynningu og auglýsingu um laufabrauðið á FB og senda tölvupósta í gegnum 

mentor.  Rætt um að í fyrra voru foreldrar beðnir um að taka daginn frá og svo að 

senda auglýsinguna og setja atburð inn á FB. Muna að virkja alla bekkjarfulltrúa. Það 

gekk hægt í fyrra við pottana og nauðsynlegt er núna að hafa einn aðila 

(t.d.bekkjarfulltrúa) á hvern pott.  

2 Árbók 

Búið að taka tilboð frá Pixel. Ljósmyndari búin að taka myndir af bekkjunum og mun 

gera bókina. Þetta mun fara í sölu núna í vikunni og bókin verður svo afhent í febrúar. 

Það  verður hugsanlega erfiðara fyrir skólann að finna skemmtilegar myndir af öllum 

nemendum í skólastarfi þar sem þetta er fyrsti árgangurinnsem skipt er upp eftir fjórða 

bekk. Það er ekki sami bekkurinn frá fyrsta upp í sjöunda bekk eins og hefur verið 

áður. Helga mun senda upplýsingar í vikunni á foreldra í sjöunda bekk og kynna 

bókina.  

3 Styrkir vegna skemmtana 

Stjórnin greiddi jólasveinaskemmtun í fyrra og mun foreldrafélagið örugglega verða 

beðið aftur um að styrkja þá skemmtun ásamt Sirkus Íslands í vor. Stjórnin var 

sammála um að styrkja þessa atburði þetta árið.  

4 Afmælisgjöfin til Hofsstaðaskóla 

Foreldrafélagið ákvað að gefa Hofsstaðaskóla í fertugs afmælisgjöf hluta af kostnaði 

við hljóðvist í matsalinn. Í dag er hönnun lokið en enn er óvíst með þátttöku 

bæjaryfirvalda í verkinu. Foreldrafélagið mun ítreka áðursent erindi um umsókn um 

styrk vegna þessa.  

5 Páskabingó  

Í fyrra var bingóið 5. apríl og árið 2018 væri gott að halda þaðí vikunni 19-23.mars. 

Hugmynd til að sporna gegn því að krakkar fari út án þess að fá vinning er að stimpla 



á hendina á þeim sem fá vinning. Þórdís ætlar að hringja í FG og athuga hvenær 

sýningin hjá þeim er búin í vor svo við getum ákveðið dagsetningu.  

6 Heimasíða skólans 

Vantar að uppfæra upplýsingar varðandi foreldrafélagið, grunnstoð, viðburðadagatalið 

ásamt handbók foreldrafélagsins. Sirrý fer í að hafa samband við Hafdísi, 

aðstoðarskólastjóra, og Lindu, ritara varðandi að uppfæra heimasíðuna.  

7  Önnur mál:  

Að fá samtök aldraðra, kvennfélagið og fleiri til að vera með í laufabrauðinu. 

Senda á félag eldri borgara í Garðabæ ásamt formanni kvennfélagsins og tala við 

þau varðandi það. Nanna Margrét ætlar að taka þetta að sér.  

 

Fundi slitið kl 21:30. Næsti fundur verður fyrsta þriðjudag í desember.  
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