
Mánudaginn 24.maí 2016 kl. 20:15 

Aðalfundur Foreldrafélags Grunnskólans í Borgarnesi 

Mættir úr stjórn: Guðrún Björg, Ásta Kristín, Dagný, Silja, Brynja, Eva María, Birna Hlín 

Auk stjórnar: Fjórir foreldrar 

Dagskrá:  

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara   

Guðrún Björg kosin fundarstjóri og Birna Hlín fundaritari. 

2. Skýrsla stjórnar 

Guðrún Björg les skýrslu stjórnar 

 Rætt um hvernig fulltrúar í fræðslunefnd skiptast niður 

 Skiptir máli að samtal sé á milli skólanna og foreldrafulltrúana, því að 

málin skila sér ekki til hinna skólana sem ekki eiga fulltrúa í 

fræðslunefnd. 

3. Skýrslur nefnda 

Ásta Kristín les skýrslu nefnda.  

 Skýrsla um jólaföndur 

 Skýrsla um Gleðileika 

4. Lagabreytingar  

 Guðrún Björg fer yfir þær breytingar sem stjórnin leggur til að verði 

gerðar á lögum félagsins. 

 Lagabreyting um að fundarseta í Skólaráð eigi að vera af hálfu 

formanns foreldrafélagsins rædd og þeirri tillögu hafnað. 

 Sett inn að æskilegt sé að fulltrúi kennara sé í félaginu. 

 Skipa skal Gleðileikanefnd ár hvort að hausti. Gleðileikar skulu 

vera haldnir ár hvort í apríl eða maí. –Samþykkt 

 Jólaföndur skal haldið ár hvert síðasta fimmtudag fyrir aðventu. –

Samþykkt 

 Umræða um árgjald. –Rætt um að hafa 1500 á hverja fjölskyldu. 

Birtist í heimabankanum, en ekki sem valgreiðsla. –Samt val um 

hvort að fólk borgi (fer ekki í innheimtu og/eða koma engir vextir). 



 Allar lagabreytingar samþykktar nema þessi um að formaður sitji í 

Skólaráði. 

5. Reikningar lagðir fram til samþykktar  

Ásta Kristín fer yfir ársreikningana. 

Vegna gjaldtökunnar er áætlað að fá skoðunarmenn reikninga. 

- Sigurbjörg Kristmundsdóttir og Guðrún Björg Aðalsteinsdóttir gefa kost á 

sér sem skoðunarmenn reikninga. 

6. Kosning formanns foreldrafélags og annarra stjórnarmanna  

 Silja Eyrún Steingrímsdóttir bíður sig fram til formanns og Dagný 

Pétursdóttir sem varaformaður. Samþykkt með lófaklappi. 

 Sigursteinn Sigurðsson bíður sig fram sem meðstjórnandi og er hann 

samþykktur. 

 Ingibjörg Þorsteinsdóttir gefur kost á sér í stjórnina og er hún samþykkt 

með lófaklappi. 

 Haft er sambandi við Sigurð Viktor um stjórnarsetu og samþykir hann það. -

Samþykkt samhljóða. 

 

7. Önnur mál  

 Stjórnin fær hrós fyrir vel unnin störf. 

 Rætt um að á Kleppjárnsreykjum séu haldnir Fjölgreindarleikar fyrir 

allann skólann. –Skólinn skipuleggur þetta. 

 Talað um að bæta einhverju við fyrir t.d. miðstigið. –Hafa „mini“ 

gleðileika fyrir þau. 

 Talað um hversu erfitt er að virkja foreldra og foreldrafulltrúa bekkjanna í 

samstarf og í vinnu.  

 Rætt um að við verðum að kynna Foreldrafélagið á öllum haustfundum í 

skólanum. 

 Fyrsti fundur nýrrar og gamallar stjórnar verður þriðjudaginn 16. ágúst 

kl.20:00. 

 Rætt um að kynningarfundirnir á haustin séu illa auglýstir og illa skipulagt 

hvenær þeir eru. -Stundum hittast á fleiri fundir á sama tíma o.þ.h. Oft haldnir 

of seint að hausti. 

Fundi slitið kl.21:30 


