
Fundur foreldrafélags Varmárskóla 17. Jan 2017 kl. 19:15 – 21:30 

Mættir: Árný Elva Ásgrímsdóttir, Elísabet Jónsdóttir, Sigríður Ingólfsdóttir og Þórunn M. Óðinsdóttir. 

Elín María Jónsdóttir og Jón Þór Ragnarsson komust ekki. 

 

Viðfangsefni sem átti að vera lokið fyrir þennan fund: 

1) 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 

 

Skólastjórnendur svöruðu um hæl, buðu fram alla aðstöðu sem við þyrftum á að halda, sendu aðgang 

að gestanetinu, tóku frá þessa tímasetningu fyrir fyrsta sameiginlega fundinn og lögðu upp með að 

fundargerðir yrðu sendar til Þórönnu skólastjóra sem myndi koma þeim inn á heimasíðu Varmárskóla 

 

2) Elín: Heyra í Árnýju sem var í stjórninni í fyrra og athuga hvort hún vilji ekki halda áfram  

Árný var til í að halda áfram. Eftir síðasta fund stjórnar foreldrafélagsins þurfti Guðmundur Breiðfjörð 

því miður að segja sig úr stjórninni vegna heilsufarsástæðna og tók Elísabet Jónsdóttir við af honum.  

 

Viðfangsefni fundar: 

 

1) Stjórn kynnist betur 

 
2) Elísabet tók að sér að vera varaformaður og ritari, Þórunn hjálpar til við ritarahlutverkið 

 
3) Nálgun skilgreind á hvernig stjórnina langar til að vinna með skólanum 

- Vera stuðningur við skólann  
o Styðja við verkefni sem eru í gangi innan skólans 
o Koma með hugmyndir fyrir skólann  
o Virða ef skólinn eða foreldrafélagið getur ekki tekið eitthvað verkefni að sér 

- Styrkja skólann í þeim verkefnum sem hann hefur áhuga á 
o Kynningar/fyrirlestrar fyrir krakkana/eitthvað sem kæmi sér vel 

- Þétta samstarfið milli skólans og stjórnar foreldrafélags og út í foreldrahópinn 
- Með jákvæðni, góðu samstarfi og náinni og skemmtilegri samvinnu 

 
4) Hugmynd að dagskrá fyrir fyrsta fund með skólastjórnendum 

- Kynnast  
- Taka ákvörðun um hvernig okkur langar til að vinna saman  

o Skilgreina tímasetningar á fundum með skólastjórnendum 



- Skilgreina farveg til að koma fundargerðum inn á vef Varmárskóla 
- Ræða aðkomu stjórnar að mögulegri kynningu á niðurstöðum samræmdra prófa fyrir foreldra 
- Athuga hvort það séu einhver verkefni í gangi í skólanum sem við getum stutt við?  

 

5) Vangaveltur um tímasetningar á fundum stjórnar foreldrafélags 

- Upp kom hugmynd að hittast aðra hvora viku til að byrja með. Ákveðið að stjórnin hittist 
næst þriðjudaginn 31. Jan kl 19:45 – 21:30 og þá verða endanlegar tímasetningar á næstu 
fundum ákveðnar. 
 

6) Önnur mál 

- Ákveðið að senda fundargerðir til foreldra í tölvupósti þó þær fari líka inn á heimasíðu 
skólans. 

o Þórunn sendir þær til foreldra eftir fundi stjórnar 
 

- Eftirfarandi hugmyndir komu upp sem ekki voru ræddar sérstaklega 
o Setja upp yfirlit yfir reglubundin verkefni foreldrafélagsins s.s. jólabingó, taka þátt í 

öskudegi og fl. og senda til foreldra 
o Nýta facebook síðu foreldrafélagsins á markvissari hátt til upplýsingagjafar til foreldra 
o Bæta upplýsingum inn á heimasíðu skólans t.d. fundargerðum skólaráðs, yfirlit yfir þá 

sem sitja í skólaráði og í stjórn nemendaráðsins og um áfallateymi og einelti og 
hlutverk foreldra í þeim málum. 

o Vísindadagur sem fyrri stjórn hafði verið að skoða   
 


