
Fundur foreldrafélags Varmárskóla og skólastjórnenda 14. mars 2017 kl. 19:45 – 21:30 
Mættir: Árný Elva Ásgrímsdóttir, Elín María Jónsdóttir, Elísabet Jónsdóttir, Sigríður Ingólfsdóttir og 
Þórunn M. Óðinsdóttir. Jón Þór Ragnarsson boðaði forföll. 
 
Viðfangsefni fundar: 
 
1) Eftirfarandi sem átti að vera lokið fyrir fund – öllu lokið:  

• Árný og Elín María:  
o Skipuleggja aðkomu foreldrafélags að öskudeginum í samráði við skólann  
o Spilastokkar keyptir sem komu sér vel 

• Elín María:  
o Fá fundargerðarbók frá ritara síðustu stjórnar 
o Senda út greiðsluseðla 

• Þórunn:  
o Bæta við í tölvupóst til foreldra að hvetja önnur hverfi að taka upp þann skemmtilega sið 

sem skapast hefur í Leirvogstunguhverfinu að bjóða krökkum að ganga í hús á 
öskudeginum 

o Fá fund með formönnum og einum stjórnarmeðlimi í foreldrafélögum Krikaskóla og 
Lágafellsskóla til að ræða mögulega þróun FgMos  

 
2) Staða á verkefnum í vinnslu: 
 

Plan 

(undirbúningur 
verkefnis, 

upplýsingagjöf) 

Do 

(Innleiðing eða 
framkvæmd verkefnis) 

Check / Act 

(Staða tekin og 
smærri atriði aðlöguð) 

Verklok 

(upplýsingagjöf, 
frágangur, mögulega 

fagnað árangri) 

Búa til aðgerðaráætlun 
vegna niðurstaðna 
samræmdra prófa 
(Þórunn, Sigríður 

Ingólfs, Björk Einis)                    
Verklok: ótímasett 

   

  Senda út reikninga 
(Elín María)                            

Verklok: 15/4 

 

   Aðkoma foreldrafélags 
að öskudeginum í 

skólanum (Árný og Elín 
María) Verklok: 28/3 

Rýna mögulega þróun á 
FgMos (Beta og Þórunn)            

Verklok: ótímasett 

   

Ganga frá 
fundargerðarbók (31. 

maí Beta) 

   

Kaupa/fá spilastokka 
fyrir eldri deildina og 

félagsvistarblöð - Árný 
 

   

Gefa skólanum 
sumargjöf fyrir 

nemendur (Árný, Elín 1. 
maí) 

   



 
Umræður um FGMos. Lagt upp með að Þórunn og Beta taki ákvörðun fyrir hönd foreldrafélagsins um 
þróun á FGMos í samráði við hina skólana m.t.t. nálgunar stjórnarinnar á hvernig við vinnum með 
skólanum. 
 
3) Ákveðið að eftirfarandi eru reglubundin verkefni stjórnar yfir skólaárið, tímasetningar eru 

upphafs og lokadagsetningar hvers verkefnis 
- Bjóða 1. bekkinga velkomna í skólann með glaðningi 10. ágúst – 30. ágúst 
- Virkja bekkjarfulltrúa: 10. ágúst – 1. okt 

o Vangaveltur um hvort stjórnin gæti mögulega komið inn á skólasetningu eða annan 
viðburð sem foreldrar mæta á í upphafi skólaárs 

o Halda upphafsfund bekkjarfulltrúa í byrjun september 
- Senda haustkveðju til starfsmanna 10. ágúst – 10. sept 
- Jólabingó 15. okt-  10. des 

o Ákveðið að bjóða 10. bekknum á næsta ári aftur að sjá um sjoppuna því það gekk svo 
vel síðast 

- Senda jólakveðju til starfsmanna 1. des – 20. des 
- Öskudagur – 1. feb til 10. mars  

o Hugmynd kom upp að kaupa líka spilastokka sem hægt væri að nota í félagsvist fyrir 
bekkjarfulltrúa eða innan skólans. 

o Hugmynd að fá íbúasamtök hvers hverfis að dreifa miðum eða taka þetta upp á 
sameiginlegum fundi foreldrafélaga í Mosó 

- Senda greiðsluseðla til forelda 1. Feb -1. apríl 
- Gefa skólanum sumargjöf fyrir nemendur 1. apríl – 1. Maí 
- Styrkja 10. bekk í útskriftarferðinni 15. apríl – 30 maí 
- Styrkja útskriftarferð 6. Bekkjar 15. Apríl – 30. maí 
- Aðalfundur: 15. apríl – 15. júní 

o ákveðið að heyra í skólanum á næsta sameiginlega fundi hvort hægt sé að halda hann 
á skólaslitum eða einhverjum viðburði að vori þar sem foreldrar koma í skólann 

- Senda sumarkveðju til starfsmanna 15. maí – 10. júní 
 
 
4) Önnur mál 
 

- Upplýsingar gefnar um síðasta fund skólaráðs 
- Hugmyndir ræddar um aðkomu að Skólaþingi skólans 
- Vangaveltur um hvort skólinn sé að fá nægilegt fjármagn 

 
  
Punktar fyrir næsta fund með skólastjórnendum 28. Mars kl. 19:45 – 20:45 

- Taka stöðuna á útikennslustofu  
- Útskriftarferð 10. Bekkjar og form á styrk frá foreldrafélaginu 
- Vangaveltur um að styrkja útskriftarferð 6. Bekkjar 
- Ræða hvað væri hjálplegast og sniðugast að gera til að bjóða 1. bekkinga velkomna í 

skólann 


