
Fundur foreldrafélags Varmárskóla og skólastjórnenda 24. Jan 2017 kl. 19:15 – 21:20 

Mættir: Árný Elva Ásgrímsdóttir, Elín María Jónsdóttir,  Elísabet Jónsdóttir, Jón Þór Ragnarsson, Sigríður Ingólfsdóttir, 
Solveig Ólöf Magnúsdóttir, Þóranna Rósa Ólafsdóttir, Þórhildur Elfarsdóttir og Þórunn M. Óðinsdóttir. Óðinn Pétur 
Vigfússon komst ekki.  
 
Viðfangsefni sem átti að vera lokið fyrir þennan fund: 

Þórunn:  
- heyrir í Þórönnu/Þórhildi og klárar að stilla upp dagskrá fyrir fyrsta sameiginlega fund stjórnar foreldrafélags 

og skólastjórnenda  
- kemur fundargerðum til Þórönnu sem kemur þeim svo inn á heimasíðuna  
- kemur breytingum á fólki í stjórn til Þórönnu sem kemur þeim svo inn á heimasíðuna  
- sendir fyrstu tvær fundargerðirnar í tölvupósti til foreldra þegar búið er að setja inn á heimasíðuna svo við 

getum sagt frá því í fyrsta póstinum  
- fá aðgang að netfanginu ,,foreldrafelag@varmarskoli.is‘‘  
- fá lyklana að kennarastofunni frá fyrrverandi formanni 

 
Allt klárað fyrir fund nema beðið var með að senda fyrsta tölvupóst til foreldra eftir þennan fund. Þóranna kom 
upplýsingunum strax inn á heimasíðuna, græjaði aðgang að netfanginu og Jón Þór kom lyklunum frá fyrrverandi 
formanni á réttan stað.  
 
 
Viðfangsefni fundar: 

 
 
1) Kynnast betur 
 
2) Nálgun skilgreind á hvernig stjórnin og skólann langar til að vinna saman. Ákveðið að: 

- foreldrafélagið verður 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 munu 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 
- Ákveðið að þessi hópur myndi hittast einu sinni í mánuði út skólaárið á eftirfarandi tímasetningum: 

o Mánudag 27/2 kl. 08:30 – 09:30 í fundarherbergi eldri deildar 
o Þriðjudagur 28/3 kl. 19:45 – 21:15 í Laxatungu 3 
o Mánudagur 24/4 kl. 80:30 – 09:30 í fundarherbergi eldri deildar 
o Þriðjudagur 23/5 kl. 19:45 – 21:15 í Laxatungu 3 

 
 
3) Farvegur skilgreindur til að koma fundargerðum inn á vef Varmárskóla 

- Ákveðið að senda fundargerðir til Sólveigar og Þórönnu sem koma þeim inn á heimasíðuna, Þórunn sendir 
svo foreldrum póst til upplýsingar þegar fundargerðir eru komnar inn. 

 
 
4) Aðkoma stjórnar að mögulegri kynningu á niðurstöðum samræmdra prófa fyrir foreldra rædd.  

- Skólastjórnendur fóru yfir að útkoma úr samræmdum prófum úr 7. bekk hefði verið lágar og undir 
væntingum en 4. bekkurinn hefði komið þokkalega út. Skólinn hefur ekki fengið aðgang að prófunum til að 
rýna hvaða spurningar voru lagðar fyrir og hverjar þeirra komu illa út. Undirbúningur er hafinn við að búa til 
aðgerðaráætlun til að bregðast við niðurstöðum. 

- Í yngri deild er verið að rýna kennsluefni og kennsluáætlanir í íslensku og stærðfræði og verður rýnifundur 
haldinn 8. Feb hjá kennurum til að fara yfir niðurstöðurnar auk þess sem verið er að skoða hvort betri 
námsárangur gæti náðst með frekari tengingu milli bekkja á miðstigi.  



- Í unglingadeild er hugmyndavinna hafin.  
- Þórunn og Sigríður buðu sig fram fyrir hönd foreldrafélagsins til að styðja skólann í þessu verkefni og er 

áætlað að þær verði búnar að hitta skólann fyrir næsta fund stjórnar 31. Jan. 
- Umræður um hvernig niðurstöður samræmdra prófa í 9. Og 10. Bekk verða nýttar hjá framhaldsskólum en 

ekki eru komnar skýrar línur frá Menntamálastofnun. 
 
 
5) Athugað hvort það séu einhver verkefni í gangi í skólanum sem foreldrafélagið gæti stutt við. Eftirfarandi 
hugmyndir komu frá skólanum:  

- Hvetja foreldra til að mæta á mikilvægar kynningar í skólanum, t.d. áætlaða kynningu næsta haust um 
samskipti. 

- Koma að kynningu á læsis-verkefninu þegar að því kemur 
- Aðstoða við að fá fjármagn til að laga skólalóðina s.s. bæta lýsingu/minnka hálku/bæta við leiktækjum. 

Hugmynd kom upp að hvetja foreldra til að kjósa þetta viðfangsefni í kosningunni um ,,Betri Mosfellsbær‘‘ 
- Virkja foreldra enn meira til að koma inn í skólann 
- Virkja foreldrasáttmálann frá Heimili og skóla  
- Styðja við verkefni um eineltismál 
- Styðja við verkefni um ábyrgari tölvu og símanotkun  
- Styðja foreldra í að virða útivistartíma barna og unglinga 

 
6) Önnur mál 
 

- Skólinn lagði það í hendur foreldrafélagsins hvort þiggja ætti boð Gideon félagsins að koma og gefa öllum 5. 
bekkingum Nýja Testamenntið og ef af yrði myndi sami háttur vera hafður á og í fyrra, ef einhverjir foreldrar 
myndu ekki vilja láta sitt barn þiggja gjöfina þá fengju þeir krakkar að fara á bókasafnið á meðan. Allir 
sammála um að þiggja þetta góða boð og skólanum hrósað fyrir að bjóða krökkum á bókasafnið ef þörf væri 
á. 

- Vangaveltur hvort mætti virkja heimasíðu skólans betur  
o Sólveig setur frétt á forsiðu skólans um nýja stjórn foreldrafélags og að nú séu fundargerðir að finna 

á vefnum. 
- Spjallað um Facebook – síðu Varmárskóla – Sólveig setur líka inn á hana sömu upplýsingar 
- Rætt um facebook síðu foreldrafélagsins sem hefur ekki verið virk í talsverðan tíma, ákvörðun ekki tekin um 

notkun á henni. 
 
To do fyrir næsta fund: 

- Þóranna/Sólveig: 
o Koma þessari fundargerð á heimasíðu 
o Skrifa frétt á forsíðu heimasíðunnar um nýja stjórn og fundargerðir á vefnum og koma því líka á 

facebook síðuna 
- Þórunn og Sigríður 

o Hitta skólann vegna verkefnis um að gera aðgerðaráætlun vegna niðurstaðna samræmdra prófa í 
eldri deild þriðjudaginn 31. Jan kl. 16:00 – 17:00 

- Þórunn: Senda tölvupóst til foreldra þegar þessi fundargerð verður komin inn á heimasíðu skólans 
 
 
Eitt verkefni fór í vinnslu á þessum fundi og er það um að búa til aðgerðaráætlun vegna niðurstaðna samræmdra 
prófa. Það fer í undirbúningsfasann 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) 

   

 


