
Fundur foreldrafélags Varmárskóla og skólastjórnenda 23. maí 2017 kl. 20:10 – 22:30 

Mættir: Árný Elva Ásgrímsdóttir, Björk Einisdóttir, Elísabet Jónsdóttir, Sigríður Ingólfsdóttir, Þórhildur 
Elfarsdóttir og Þórunn M. Óðinsdóttir. Elín María Jónsdóttir,  Óðinn Pétur Vigfússon, Solveig Ólöf 
Magnúsdóttir, Þóranna Rósa Ólafsdóttir og Jón Þór Ragnarsson og komust ekki.  
 
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) 

  Styrkja 10. bekk í 
útskriftarferðinni um 
eina máltíð í ferðinni  

(Þórhildur)           
Verklok: 30/5 

 

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 

   

Senda sumarkveðju til 
starfsmanna (Árný og 
Þórunn) Verklok: 10/6 

 

   

Skipuleggja vaktir 9. 
Bekkjar foreldra á 
skólaslitum 10. Bekkjar 
(Þórunn) 

   

 
Umræður um verkefni í vinnslu eða sem er lokið frá síðasta fundi: 
- Rýni á aðalfund: Allir sammála að gott sé að halda aðalfund að vori í tengslum við einhvern 

viðburð á vegum skólans eða sem foreldrafélagið sjálft heldur og ánægja með að hafa hann í 
styttri lagi. Vel tókst til að auglýsa viðburðinn með góðum fyrirvara  og skólinn sendi afar fallegt 
þakkarbréf til foreldra. Umræður um hvort eigi að vera tengsl skólaþings á vegum skólaráðs og 
annarra viðburða s.s. aðalfundar stjórnar foreldrafélags. Páli hrósað fyrir ótrúlega jákvæðan 
fyrirlestur um jákvæð samskipti. 



- Gengið frá fundargerðarbók fyrri stjórna, ákveðið að koma bókinni í skjalavörslu Mosfellsbæjar 
þar sem allar fundargerðir nýrrar stjórnar, lög o.þ.h. er einnig að finna á heimasíðu skólans. 
Þórhildur bauðst til að koma henni í skjalavörslu Mosfellsbæjar ásamt öðrum skjölum frá 
skólanum og var það þegið með þökkum. 

 
- Aðgerðaráætlun vegna niðurstaðna samræmdra prófa rædd, umræður um jákvæðar niðurstöður 

9. og 10. bekkja. Ákveðið að skólinn setji frétt á heimasíðuna um niðurstöður prófanna og síðan 
verður kynning fyrir foreldra núverandi 9. bekkinga í haust á kynningarfundi fyrir foreldra. 

 
 
3) Umræður um hvernig hægt sé að efla bekkjarfulltrúastarfið næsta vetur. Samhugur um að hlutverk  
bekkjarfulltrúa sé að standa fyrir hópefli og samveru nemenda og aðstoði foreldra til að kynnast 
innbyrðis og þétta foreldrahópana í hverjum bekk. Upp kom sú hugmynd að skipuleggja gistingu hjá 
einum árgangi. Hugmyndir uppi um að stofnuð verði facebook síða fyrir hvern bekk og halda fund í 
upphafi skólaárs. Kynningar sem skólinn stendur fyrir og möguleiki væri að koma inn á: 
Kynningarfundur fyrir foreldra 7. bekkjar, kynningarfundir í 8. – 10. bekkjum sem tímasetningar verða 
ákveðnar á í vor, skólasetning í yngri deildinni, kynningarfundur fyrir foreldra 1. bekkja. Upp kom sú 
hugmynd að virkja krakkana í eldri deildinni til að skipuleggja sjálf bekkjarskemmtanir í sínum 
bekkjum. 
 
 
4) Önnur mál 
- Umræður um fyrirkomulag á kaupum á máltíðum á mötuneytinu. Áhyggjuefni að mötuneytið hafi 

ekki nógu og gott orð á sér þrátt fyrir að mikið hafi verið unnið að umbótum þar. 
- Skólinn upplýsti að vel hefi gengið að láta krakkana í unglingadeildinni taka þriggja tíma próf sem 

liður í því að æfa krakkana í að taka þriggja tíma samræmd próf og fjögurra klukkustunda pisa  
próf. Skólanum hrósað fyrir þetta framtak þar sem umhyggja fyrir nemendum er í fyrirrúmi til að 
æfa þau að sitja lengi í samræmdum prófum. 

- Rýni á samvinnu vetrarins milli skólastjórnenda og stjórnar foreldrafélags: Samstarfið frábært, 
mikilvægt að vinna náið saman á þennan hátt og hjálpast að við hafa jákvæða umræðu um það 
sem vel er gert. Það eru styrkur fyrir skólann að henda hugmyndum á milli til stjórnar, væri 
ákjósanlegra fyrir skólann ef hægt væri að hittast á vinnutíma kennara en allir sammála um að 
gaman er að hittast á heimilum stjórnarmanna.  

- Tímasetningar fyrir fundartíma næsta skólaárs ákveðnar: Fyrsti fundur með skólastjórnendum 
verður mánudaginn 21. Ágúst kl 08:15 – 09:10 í eldri deildinni. Síðan verða fundir félagsins fyrsta 
þriðjudag hvers mánaðar, annar hvor verður að morgni en hinn að kvöldi. 

- Ákveðið að bæta á tímalínuna: Undirbúa skólaslit 10. Bekkja, skipuleggja vaktir 9. bekkjar foreldra 
og upplýsa 10. Bekkjar nemendur um fyrirkomulag við að gefa umsjónarkennara og öllu 
starfsfólki glaðning við skólaslit. 

 
Næsti fundur stjórnar foreldrafélagsins verður þriðjudaginn 13. Júní kl. 20:15 – 21:15 í Laxatungu 3 
 
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 Undirbúa skólaslit 10. Bekkja, skipuleggja vaktir 9. Bekkjar foreldra til að sjá um veisluborðið 

og aðstoða í eldhúsi þar sem foreldrar 10. bekkjar leggja til veitingar á kaffihlaðborð. 
o Aðalfundur: 15. apríl – 15. júní 
o Senda sumarkveðju til starfsmanna 15. maí – 10. Júní 

 
 

 


