
Fundur foreldrafélags Varmárskóla 9. Jan 2017 kl. 20:00 – 22:00 

Mættir: Jón Þór Ragnarsson, Sigríður Ingólfs og Þórunn M. Óðinsdóttir. Guðmundur Breiðfjörð og Elín María 

Jónsdóttir boðuðu forföll. 

 

1) Stjórn skipti með sér verkum: 

- Formaður: Þórunn 
- Varaformaður og ritari: Ákveðið á næsta fundi 
- Gjaldkeri: Elín María 
- Skólaráðsfulltrúar: Jón Þór og Sigríður 
- Fulltrúi í FGMOS: Ákveðið síðar 

 

2) Markmið félagsins rýnd og rætt hvaða nálgun stjórnina langar til að hafa við að starfa með skólanum 

- Ákvörðun tekin að vinna náið með skólanum og setja í þeim tilgangi upp mánaðarlegan fund með 
skólastjórnendum og deildarstjórum  

- Vangaveltur um nálgun, ákvörðun verður tekin á næsta fundi stjórnar  
 

3) Niðurstöður samræmdra prófa og Pisa könnunarinnar ræddar  

- Vangaveltur um hvernig foreldrafélagið geti stutt skólann sem best við að viðhalda árangri í 4. bekk og bæta 
árangur nemenda í 7. bekk.  

 

4) Aðrar hugmyndir sem komu upp en ekki voru ræddar 

- Efla bekkjarfulltrúastarfið  
- Taka ákvörðum um að senda út reikninga – hvenær / hvort á þessu ári 
- Ættu fundargerðir skólaráðs mögulega heima á heimasíðu Varmárskóla? 
- Mætti birta niðurstöður samræmdra prófa / Pisa / skólapúlsins á heimasíðunni? 
- Endurskoða lög foreldrafélagsins, sérstaklega þar sem getið er um foreldraráð 

 

5) Næsti fundur stjórnar ákveðinn þriðjudaginn 17. Des kl. 19:30 – 21:15 

Dagskrá: 

- Stjórn kynnist betur 
- Skilgreina varaformann og ritara 
- Skilgreina nálgun á hvernig stjórnin ætlar að vinna með skólanum 
- Koma með hugmyndir að dagskrárliðum fyrir fyrsta fund með skólastjórnendum 
- Skilgreina tímasetningar á fundum stjórnar 
- Önnur mál 

 

To do fyrir næsta fund: 

Þórunn: Heyra í skólastjórnendum og athuga  

- hvort það sé ekki í lagi að funda 17. Jan á kennarastofu yngri deildar 
- með að fá aðgang að gestanetinu 
- hvort 24. Jan kl. 19:30 myndi henta fyrir fyrsta fund stjórnar og skólastjórnenda og senda út upplýsingar ef 

svo er 
- með að koma fundargerðum foreldrafélags á heimasíðu Varmárskóla 

Elín 

- Heyra í Árnýju sem var í stjórninni í fyrra og athuga hvort hún vilji ekki halda áfram 


