
Aðalfundur foreldrafélagsins 15. September 2015 

Mættir voru: Eyjólfur, Björt, Emilía, Linda, Jónas, Fjóla, Jóhanna, Þórunn, Ingvar, Carolin, 

Arthur, Ásdís og Vala 

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara. 

Vala bíður sig fram sem fundarstjóri og Þórunn bíður sig fram sem ritari.  

 

2. Fráfarand stjórn gerir grein fyrir starfi síðasta starfsárs og fjárhagslegri stöðu 

félagsins. 

Hrein eign félagsins inná reikningi er 222.916kr. Tekjur koma aðalega í formi styrkjar 

frá sveitafélagi en einnig greiðsla uppí rútuferð með elsta stig. Helstu útgjöld síðasta 

árs var leiksýning fyrir yngstu stigin, öskudagurinn og rútuferð með elsta stigið ásamt 

öðru. 

 

Meðal starfa síðasta vetur var leiksýning f. Yngsta stig og leikskóla. 

Piparkökuskreyting, öskudagskemmtanir í leikskóla og Dalabúð, 

öskupokasaumahittingur, Pizza/bíó kvöld fyrir miðstig, fylgd á skólahreysti fyrir elsta 

stig og fleira. 

 

3. Fulltrúar í skólaráði gera grein fyrir starfi síðasta starfsárs. 

Eyjólfur fór stuttlega yfir hlutverkt skólaráðst. Ca 5 fundir á vetri, síðast m.a. farið 

fyrir fjárhagsáætlun skólans, skóadagatöl, skólabrag og fl.  

 

4. Lagabreytingar 

Voru engar þetta árið. 

 

5. Kosningar. Stjórnarkjör og kosning fulltrúa í fræðslunefnd og skólaráð ef þörf er 

á.  

Skólaráð:  

Jónas Fjeldsted heldur áfram seinna árið sitt. Carolin A Baare Schmidt og Ásdís 

Melsted gefa kost á sér í skólaráð til næstu 2ja ára.  

Fræðslunefnd: 

Þórey Björk Þórisdóttir gefur áfram kost á sér til næstu tveggja ára. Sigríður Fjóla 

Mikhaelsdóttir sem varamaður.  

Ný stjórn foreldrafélagsis: 

Emilía Lilja Gilbertsdóttir 

Jónína Kristín Guðmundsdóttir 

Björt Þorleifsdóttir 

María Hrönn Kristjánsdóttir 

Baldur Þórir Gíslason 

Varamenn í stjórn foreldrafélagsins: 

Ásdís Melsted 

Harpa Sif Ingadóttir 



 

6. Önnur mál 

 Fráfarandi stjórn mælir með við nýja stjórn að halda svipaða fundi og haldin 

var síðasta vor. Rætt um tilgang og innihald þess fundar. Lesin tilvitnun úr 

aðalnámskrá 

Nám í grunnskóla tekur mið af þroska, persónugerð, hæfileikum, getu og áhugasviði 

hvers og eins. Við allt skipulag skólastarfs og kennslu ber að leggja þessi atriði til 

grundvallar. Það gerir kröfur um að kennari leggi sig fram um að kynnast hverjum 

þeim nemanda sem hann kennir, meti stöðu hans í námi og hafi bæði nemanda og 

foreldra hans með í ráðum um þau markmið sem stefnt skal að hverju sinni. Leggja 

skal áherslu á að foreldrar fylgist með námsframvindu barna sinna. 

 

 Rætt um afmælisboð, að foreldrafélagið haldi áfram að beita sér fyrir því að 

börn séu ekki skilin eftir útundan og að mætt sé í afmæli eða boðuð forföll 

þegar það á við.  

 

Fundi slitið 

 


