
Fundur foreldrafélags Varmárskóla 15. maí 2017 kl. 20:10 – 22:30 

Mættir: Árný Elva Ásgrímsdóttir, Elísabet Jónsdóttir, Jón Þór Ragnarsson, Sigríður Ingólfsdóttir og 
Þórunn M. Óðinsdóttir. Elín María Jónsdóttir komst ekki  
 
Viðfangsefni fundar 
 
1) Það sem átti að vera lokið fyrir þennan fund 

- Koma síðustu fundargerð á vef skólans – Þórunn - lokið 
 

2) Farið yfir verkefni í vinnslu – sjá hér fyrir neðan 

Plan 

(undirbúningur 
verkefnis, 

upplýsingagjöf) 

Do 

(Innleiðing eða 
framkvæmd 

verkefnis) 

Check / Act 

(Staða tekin og 
smærri atriði 

aðlöguð) 

Verklok 

(upplýsingagjöf, 
frágangur, mögulega 

fagnað árangri) 

 Halda aðalfund 16. 
Maí (Þórunn og Björk) 
Verklok: 15/6 

  

 Ganga frá 
fundargerðarbók 

(Beta) Verklok: 31/5 

  

 Styrkja 10. bekk í 
útskriftarferðinni um 
eina máltíð í ferðinni 
(Þórhildur skólastjóri) 

Verklok: 30/6 

  

Bjóða 1. Bekkinga 
velkomna í skólann 
(Árný og Solveig) 
Verklok: 30/8 

   

 Búa til 
aðgerðaráætlun 

vegna niðurstaðna 
samræmdra prófa 
(Þórunn, Sigríður 

Ingólfs, Björk Einis)                    
Verklok: ótímasett 

  

Rýna mögulega þróun á 
FgMos                       

(Beta og Þórunn)             
Verklok: ótímasett 

   

 
3) Aðalfundur undirbúinn sem verður á morgun. Vegna slakrar mætingar síðustu árin var ákveðið að 

prófa að hafa hann á undan kynningu sem skólinn og skólaráð standa fyrir þar sem Páll Ólafsson 
félagsráðgjafi heldur kynningu um góð samskipti og rými er fyrir spjall og umræður yfir súpu í 
boði skólans. Prófað verður að halda stuttan aðalfund og mun ný stjórn rýna hvernig til tókst á 
fyrsta fundi sínum. Ákveðið að óska eftir tveimur skoðunarmönnum reikninga.  
 

4) Umræður um dagskrá á síðasta fundi þessa skólaárs með skólastjórnendum sem verður 
þriðjudaginn 23. maí kl. 19:45 – 21:15 í Varmadal. Áhugi fyrir að rýna hvernig samstarfið hefur 
gengið í vetur og skipuleggja næsta starfsár. Umræður um hvernig veturinn hefur gengið frá því 
að síðasta stjórn tók við. 



 
5) Umræður um að í ár verður uppskipting á 7. Bekk þegar þau fara í 8. Bekk en ekki þegar þau fóru í 

7. Bekk eins og oft hefur verið. 
 

6) Umræður um fundinn með Páli á morgun, mikil tilhlökkun stjórnar að mæta þar sem síðast þegar 
hann hélt kynningu í Mosó fyrir nokkrum árum var efnið ekki bara gott heldur reyndist hann vera 
stórskemmtilegur fyrirlesari. 

 
7) Ýmsar umræður í lok fundar. 
 
 
Næsti fundur stjórnar foreldrafélagsins með skólastjórnendum verður þriðjudaginn 23. apríl kl. 19:45 
– 21:15 í Varmadal. 
 
 
 
Nálgun stjórnar foreldrafélagsins á samvinnu við skólann: 

- Foreldrafélagið er stuðningur við skólann  
o Styður við verkefni sem eru í gangi innan skólans 
o Kemur með hugmyndir fyrir skólann  
o Foreldrafélagið og skólinn virða ef annar hvor getur ekki tekið eitthvað verkefni að sér 

eða tekið þátt í einhverju verkefni 
- Foreldrafélagið styrkir skólann í þeim verkefnum sem skólinn hefur áhuga á 

o Kynningar/fyrirlestrar fyrir krakkana/eitthvað sem kæmi sér vel og er ,,auka‘‘ fyrir 
skólastarfið 

- Foreldrafélagið og skólinn þétta samstarfið milli skólans og stjórnar foreldrafélags og út í 
foreldrahópinn 

- Foreldrafélagið og skólinn leggja upp með jákvæðni, gott samstarf og nána og skemmtilega 
samvinnu 

 
 
 
Yfirlit yfir reglubundin verkefni foreldrafélagsins: 

o Bjóða 1. bekkinga velkomna í skólann með glaðningi 10. ágúst – 30. ágúst 
o Virkja bekkjarfulltrúa: 10. ágúst – 1. okt 
o Senda haustkveðju til starfsmanna 10. ágúst – 10. sept 
o Jólabingó 15. okt-  10. des 
o Senda jólakveðju til starfsmanna 1. des – 20. des 
o Öskudagur – 1. feb til 10. mars  
o Senda greiðsluseðla til forelda 1. Feb -1. apríl 
o Gefa skólanum sumargjöf fyrir nemendur 1. apríl – 1. Maí 
o Styrkja 10. bekk í útskriftarferðinni um eina máltíð í ferðinni 15. apríl – 30 maí 
o Styrkja kynningu fyrir nemendur 6. bekkjar 15. Apríl – 30. maí 
o Aðalfundur: 15. apríl – 15. júní 
o Senda sumarkveðju til starfsmanna 15. maí – 10. Júní 

 


