
Fundur foreldrafélags Varmárskóla og skólastjórnenda 15. júní 2017 kl. 20:15 – 22:10 

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

- Koma síðustu fundargerð á vef skólans – Þórunn – ólokið 
 

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) 

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 

   

 
Rýni á verkefni sem kláruðust á þessum fundi 

- Styrkja 10. bekk í útskriftarferðinni um eina máltíð í ferðinni   
o Gekk mjög vel og ánægja með að skólinn sæi um framkvæmdina, lagt upp með að 

hafa sama háttinn á að ári.         
- Senda sumarkveðju til starfsmanna  

o Sendum 2 vínarbrauðslengjur í Brúarland, 12 í yngri deild og 8 í eldri deild ásamt 
kortum þar sem þakkað var fyrir veturinn. Tókst vel til og mikil ánægja og þakklæti frá 
starfsmönnum með sendinguna. 

- Skólaslit 10. bekkjar  
o Lagt var upp með að formaður myndi senda tölvupóst til foreldra í kjölfar póst sem 

Þórhildur skólastjóri sendi til að hvetja foreldra 9. Bekkja til að bjóða sig fram til að 
uppfarta á skólaslitum. Ekki reyndist þörf á því þar sem 11 foreldrar buðu sig strax 
fram. Vaktir voru skipulagðar þannig að eitt foreldri mætti hálftíma fyrir skólaslit sem 
hófust kl. 19:30 til að taka á móti veitingum og aðstoða við að leggja á borð, aðrir 
mættu kl. 20:00 en hefðu mátt mæta kl. 20:45. Sett á tímalínu að koma upplýsingum 
til foreldra 10. bekkja um að hefð er fyrir að krakkarnir taki sig saman og gleðji 
umsjónarkennarann og oft sé einnig sendur glaðningur á kennarastofur yngri og eldri 
deildar. Að venju hélt formaður stutta ræðu á skólaslitum. 

 
 
 



3) Rýni á veturinn hjá foreldrafélaginu 
- Mikið stolt hjá stjórninni með að hafa náð að vinna eftir gildum skólans og eftir nálgun félagsins sem 
er að finna neðar í þessari fundargerð.  
 
4) Önnur mál 
- Sigríður upplýsti um góðan fund með Þórhildi þar sem rætt var þróun á skipulagi á fundum og 
verkefnum skólaráðs fyrir næsta vetur. 
- Rætt um hversu vænt stjórninni þætti um hlý orð skólastjórnenda á skólaslitum og útskrift 10. 
bekkja um gott samstarf stjórnar foreldrafélagsins og skólastjórnenda.  
 
Næsti fundur stjórnar verður haldinn 14. ágúst kl. 19:30, Þórunn sendir fundarboð fyrir hann sem og 
aðra fundi næsta skólaárs sem verða fyrsta þriðjudag í mánuði, annan hvorn mánuð að morgni og 
hinn að kvöldi. 
 
 
 
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 og tölvupósti til foreldra 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 foreldra 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 Halda stutta ræðu á útskrift 10. bekkja, skipuleggja vaktir foreldra 9. bekkja og koma 

upplýsingum til foreldra 10. bekkjar um glaðning frá bekkjunum til umsjónarkennara og 
starfsmanna 1. maí – 10. júní 

o Senda sumarkveðju til starfsmanna 15. maí – 10. júní 
 
 

 



 


