
Fundur stjórnar foreldrafélags Varmárskóla 7.mars 2018 
 
 
-          Fundargerðir undanfarinna funda 
-          Undirbúa seinni fund með bekkjarfulltrúum 
-          Öskudagur – rýna í hann  

Ákveða næsta fund (með/án skólastjórnenda) og næstu fundi fram að            
aðalfundi 

-          Ákveða dagsetningu fyrir aðalfund  
-          Erindi frá hópi foreldra 
-          Önnur mál  

Elísabet, formaður spyr Sigríði og Jón hvort fundargerðir sem þau hafa ritað á undanförnum 
fundum fari ekki að skila sér svo hægt sé að setja þær inn á netið til birtingar. Jón segist eiga 
eftir að klára að laga til og svo sendi hann okkur þær sem hann er með. 
 

Bekkjafulltrúafundur sem fyrirhugaður var eftir áramótin hefur ekki farið fram. Stefnt er að 
því fá Bryndísi frá Heimili og skóla og bekkjarfulltrúa og umsjónarkennara með sameiginlegan 
fund.  
Hugmyndavinna er í gangi að stefnumóti með þjóðfundarfyrirkomulagi í haust þar sem 

skólasamfélagið vinnur saman.  

Öskudagur gekk vel og glaðningur foreldrafélagsins sló í gegn að vanda. Keypt voru spil og 

nammipokar. Vel unnið.  

Rætt um hvort funda eigi með skólastjórnendum og ákveðið að gera það ekki að svo stöddu. 

Næst þarf að vinna undirbúning fyrir aðalfund. Næsti fundur um miðjan apríl.  

 
Ákveða tímasetningu aðalfundar – rætt að stefna að aðalfundi í byrjun maí. Hugsanlega 
7.maí 2018. 
Breytingar á lögum félagsins – Jón tekur að sér að renna yfir þau og skoða og koma með 

breytingartillögur á næsta fund og við förum yfir það.  

Við eigum eftir að undirrita (samþykkja ) reikninga ársins – Elín sér um að ganga frá 
reikningum fyrir aðalfund.  
 
Sigríður ræðir að í hennar huga sé skólinn í nokkurri kreppu. Foreldrar svara illa nýútsendri 
foreldrakönnun, hún gæti því orðið ómarktæk. 
Niðurstöður Skólapúlsins sem sýndur var á síðasta skólaráðsfundi voru ekki uppörvandi. 
Hópur foreldra innan skólans hefur sent stjórn foreldrafélagsins erindi varðandi ýmsa þætti 
sem hópurinn telur ekki vera í lagi og mætti bæta innan skólans.  
 
Formaður upplýsir stjórnin um fund sem fram fór í Varmárskóla með fulltrúum ákveðinna 
nemenda skólans, fulltrúum frá skólanum og fulltrúum frá Skólaskrifstofu þar sem 
eftirfarandi mál voru rædd; 

- Hávaði í mötuneyti –  Stjórn foreldrafélagsins er tilbúin til stuðnings ef fara á í 
breytingar – Sigríður býður sig fram í það verkefni. 

- Aðstaða í mötuneyti -  



- Tæknimál – upplýsingavæða unglingadeild strax – Lagt til að foreldrahópurinn leggi til 
hugmyndir hér. Mikið er þó um að vera í þessum efnum og verið er að vinna að 
netvæðingu um þessar mundir. 

- Kynning á agakerfi – Þetta teljum við skólann eiga að taka og setja frekari kynningu í 
gang.  

- Bekkjarfundir -  
- Stuðningur við kennara – stoðkerfi – fagfólk – fagefling – Stuðningur er við að auka 

allan stuðning við alla aðila innan skólans. 
- Aðgerðir vegna samræmdra prófa – niðurstöður kynntar – Þetta er í gangi núna – 

Þórhildur og Jón vinna saman að þessu nú þegar.  
- Árgangafundir – Þetta er þáttur sem skólinn tók strax að loknum fundi og fór af stað 

með.  
- Mee too sögur – Safna sögum á heimasíðu og birta stöðuna, fundargestir voru 

sammála um að sú leið væri ekki sú rétta.  
- Búa til vettvang – Stjórn foreldrafélagsins og þessi foreldrahópur saman í vinnuhóp. 
- Framtíðarsýn – besti skólinn ;) ut-mál, eineltis mál, sértæk mál, stafrófsbörnin, 

mötuneyti – Skipa hópa utan um þessi atriði/mál. 
Formaður kynnti þær hugmyndir sem hún er með og telur að geti komið nemendum og öllu 
skólasamfélaginu vel:  
Skólabrag – skólamenningu. Vinna með heilsstæða skólamenningaráætlun þar sem 
skólabragur er tekinn föstum tökum.  
Bekkjarfundir – Mikilvægt að virkja bekkjarfundi og að þeir fari fram í öllum bekkjardeildum í 
hverri viku. 
Þjóðfundir með nemendum – Lýðræðisleg vinnubrögð þar sem nemendur hafa áhrif.  
Lífsleikni – Að gera lífsleikni hærra undir höfði, byrja á að hafa lífsleikni á stundatöflu og gera 
heildstæða lífsleikniáætlun þar sem öll fræðsla um lífið og tilveruna yrði tekin fyrir.  
 

Stjórnin ræddi og ákvað að fara ekki í sérstaka vinnu í hópum með foreldrum að svo stöddu. 

Við erum til í að vinna að bættum skólabrag og skólamenningu.  

Unnið er hörðum höndum að tæknimálum í skólanum.  

Næsti fundur fimmtudagur 12.apríl ;) Kl. 19:00. Elín býður heim. 

 


