
Fundur foreldrafélags Varmárskóla og skólastjórnenda 28. mars 2017 kl. 19:45 – 21:15 

Mættir: Árný Elva Ásgrímsdóttir, Björk Einisdóttir, Elísabet Jónsdóttir, Elín María Jónsdóttir,  Jón Þór 
Ragnarsson, Sigríður Ingólfsdóttir, Þóranna Rósa Ólafsdóttir, Þórhildur Elfarsdóttir og Þórunn M. 
Óðinsdóttir. Óðinn Pétur Vigfússon og Solveig Ólöf Magnúsdóttir komust ekki.  
 
Viðfangsefni fundar 
 
1) Það sem á að vera lokið fyrir fund með skólastjórnendum 

- Koma síðustu fundargerð á vef skólans – Þórunn og Þóranna eða Solveig 
 
2) Fara 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) 

Búa til aðgerðaráætlun 
vegna niðurstaðna 
samræmdra prófa 
(Þórunn, Sigríður 

Ingólfs, Björk Einis)                    
Verklok: ótímasett 

   

   Senda út reikninga (Elín 
María)                            

Verklok: 15/4 

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, Anna Níelsar, Ása, 
stjórn foreldrafélagsins) 

   

 
3) Rýni á reglubundnum verkefnum stjórnar yfir skólaárið foreldrafélagsins, tímasetningar eru 

upphafs og lokadagsetningar hvers verkefnis, eftirfarandi ákveðið: 
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 
 

4) Útskriftarferð 10. Bekkjar, ákveðið að foreldrafélagið bjóði upp á eina máltíð fyrir krakkana í 
ferðinni 
 

5) Vangaveltur um styrk fyrir útskriftarferð 6. bekkjar, ákveðið að foreldrafélagið styrki frekar 
uppbyggilegan fyrirlestur fyrir krakkana sem skólinn velur 
 

6) Rætt væri hjálplegast og sniðugast að gera til að bjóða 1. bekkinga velkomna í skólann, t.d. gefa 
þeim sundpoka og nota tækifærið til að kynna foreldrafélagið í leiðinni - Rætt frekar á næsta 
fundi 

 
7) Umræður um mögulega útfærslu á aðalfundi foreldrafélagsins, hugmynd kom upp að ef það 

verður Skólaþing í vor væri hægt að keyra það saman 
 
8) Athugað hvort eitthvað verði á döfinni hjá skólanum sem í foreldrafélaginu getum gripið og 

auglýst enn frekar til foreldra, t.d. á facebook bekkjarsíðunum eða með tölvupóstum? 
- Ákveðið að taka höndum saman vegna forvarna þar sem vísbendingar eru um aukna 

áfengisneyslu í elstu bekkjum skólans– rætt um að fá fund með Magnúsi Stefánssyni sem 
var í Marita fræðslunni  

 
9) Umræður um aðstöðuna til útikennslu - skólinn ætlar ekki að leggja áherslu á útikennsluna í vor 
 
10) Námsferð kennara til Brighton 27. – 1. maí 

- Ef aðstoð þarf þá er foreldrafélagið boðið og búið til að aðstoða 
 
11) Önnur mál 

- Umræður um hvernig við getum unnið enn frekar saman að því að uppeldi til ábyrgðar, 
skólinn er að velta fyrir sér að setja jákvæð orð upp á veggi og fl 

- Rætt um hvað árshátíðin gekk vel  
- Skólanum hrósað fyrir að bjóða upp á kynninguna sem á að vera um kvíða  
- Okkar Mos – 5 tillögur að bættri skólalóð og lýsingu rætt um að senda tölvupóst og hvetja 

alla til að kjósa og setja inn comment  
- Beiðni frá foreldrafélagi Lágafellsskóla samþykkt um að fá lánuð bingóspjöldin sem eru í 

geymslu í Varmárskóla hjá Kristínu ritara  
- Umræður um hvernig hægt sé að auka mætingu foreldra á 1. bekkjar kynningu að hausti. 
- Rætt um að passa að kennarar hafi aðgang að facebook bekkjarsíðum og kynna það á 

fundi með bekkarfulltrúum að hausti 
 
 

 
Næsti fundur með skólastjórnendum verður haldinn mánudaginn 24. apríl kl. 08:30 – 09:30 í 
fundarherbergi eldri deildar og næsti fundur stjórnar foreldrafélagsins 8. Maí kl. 19:45 – 21:15 


