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Í ljósi aðstæðna í þjóðfélaginu og vesenis veirunnar verður ekki hefðbundinn aðalfundur 
foreldrafélags Naustaskóla árið 2020. 

Þessi glærupakki er smá samantekt með aðalfundar yfirbragði foreldrum til gagns og gamans.



EFNISYFIRLIT

▪Skýrsla stjórnar og skólaráðs

▪Ársreikningur 2019-2020

▪Stjórn og ráð

▪Lög foreldrafélagsins

▪Félagsgjaldið

▪Bekkjakvöld & bekkjafulltrúar

▪Upplýsingavettvangur

▪Á döfinni



SKÝRSLA STJÓRNAR OG SKÓLARÁÐS

Á vegum foreldrafélagsins eru nokkur reglubundin verkefni og fastir útgjaldaliðir. Félagið á einnig 
fulltrúa í skólaráði Naustaskóla og stjórn Samtaka.  Að auki fundar félagið með stjórnendum 
Naustaskóla með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. 

▪Fastir liðir í formi fjárstuðnings:

»Bekkjakvöld

»Jólaskemmtun skólans & jólanammi

»Reykjaferð 7. bekkjar

»Tækjakaup eða aðföng fyrir skólann
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Stjórn náði að funda fjórum sinnum á síðasta fordæmalausa skólaári



SKÝRSLA STJÓRNAR OG SKÓLARÁÐS

▪Fræðandi og skemmtilegir fyrirlestur „ Ferðalag um 

heim einhverfunnar“ með Aðalheiði Sigurðardóttur

▪„Næringaríkt nammi“ námskeið frá 

Heilsumömmunni Oddrúnu Helgu Símonardóttur. 

Foreldrafélagið lagði ekki út neinn kostnað, útvegaði 

eingöngu húsnæði í skólanum og auglýsti fyrir 

áhugasama.

▪Fjárstuðningur við afmælishátíð Naustaskóla.

▪Kaup á hljóðnemum fyrir Naustaskóla

▪Mötuneytismál rædd við skólastjórnendur

Haustönn Vorönn

Viðburðir og styrkir á síðasta skólaári



SKÝRSLA STJÓRNAR OG SKÓLARÁÐS

Skólaráð er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélagsins, það skal, auk skólastjóra, skipað 
fulltrúum foreldra, nemenda, kennara, annarra starfsmanna og fulltrúa grenndarsamfélags sem í 
okkar skóla er fulltrúi frá hverfisnefnd.

Nánari upplýsingar hér http://www.naustaskoli.is/is/skolinn/skolarad

Á síðasta skólaári fundaði skólaráð þrisvar sinnum.

Helstu málefni skólaráðs voru:

»Yfirferð á skóladagatali 2020-2021

»Árshátíð og uppákomur henni tengt (frestað vegna Covid)

»Mataráskrift – hádegismatur

»Þema dagar

»Starfsmannateymið fyrir haustönn

http://www.naustaskoli.is/is/skolinn/skolarad


SKÝRSLA STJÓRNAR OG SKÓLARÁÐS

Samtaka eru samtök foreldrafélaga á Akureyri. Tilgangur Samtaka er að styrkja rödd foreldra sem 
hagsmunahóps í sveitarfélaginu og sameina krafta þeirra til góðra verka í skólamálum, meðal 
annars með því að auka samskipti milli foreldra og grunnskóla. Einnig hefur Samtaka beitt sér í 
forvarnarstarfi og fræðslu fyrir foreldra.

Meðal málefna Samtaka á síðasta skólaári má nefna:

▪Sameiginlegan fund allra foreldrafélaga þar sem hin ýmsu mál voru rædd, m.a. 
mötuneytismál.

▪Fyrirlestur í Brekkuskóla þann 18. febrúar  frá Þorgrími Þráinssyni “ Verum ástfanginn af 
lífinu”. Var fyrirlesturinn opinn öllum foreldrum.
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ÁRSREIKNINGUR 2019-2020

▪Tekjur foreldrafélagsins umfram gjöld á sl. ári voru 
kr 88.460

▪ Innheimtar voru 246 af 263 kröfum sem skiluðu 
kr 648.210

▪Stærstu útgjaldaliður ársins var styrkur 
foreldrafélagsins vegna 10 ára afmælishátíðar 
Naustaskóla

▪Reglubundir útgjaldaliður voru, styrkir v. 
bekkjakvölda, jólasveinar, jólanammi fyrir 
kennarastofu

▪Félagsgjald fyrir Heimili og skóli kom nýtt inn í ár 
en hafði verið samþykkt af fyrri stjórn

▪ Inneign í upphafi skólarárs 2020 er kr. 509.580



ÁRSREIKNINGUR 2019-2020

▪ Í ársreikningi eru tölumerktir skýringarliðir sem 

innihalda m.a. samtölur og ástæða þótti til að 

leggja fram sundurliðun á.



STJÓRN OG RÁÐ

Formaður – Fanney Bergrós Pétursdóttir, börn í 7. og 9. bekk

Gjaldkeri – Anna Lilja Gunnlaugsdóttir, börn í 6. og 9.bekk

Meðstjórnendur:

Anna Sjöfn Jónasdóttir, barn í 9.bekk

Elísa Arnars Ólafsdóttir, börn í 4., 6. og 10. bekk (ný í stjórn)

Guðný Lilja Jóhannsdóttir, barn í 2. bekk (ný í stjórn)

Harpa Birgisdóttir, barn í 9.bekk

Haukur Örn Dýrfjörð, barn í 8.bekk

Ingibjörg Guðmundsdóttir, börn í 3. og 5.bekk

María Sigurðardóttir, barn í 1.bekk (ný í stjórn)

Rósa María Rúnarsdóttir, barn í 3.bekk

Sigurveig Björg Harðardóttir, börn í 4. og 6 bekk



STJÓRN OG RÁÐ

▪Fulltrúi foreldrafélagsins í skólaráði 2020-2021 eru Rósa María Rúnarsdóttir.

▪Fulltrúi foreldrafélagsins í Samtaka 2020-2021  er Anna Sjöfn Jónasdóttir.



LÖG FORELDRAFÉLAGSINS

Eru aðgengileg á heimasíðu Naustaskóla

http://www.naustaskoli.is/static/files/fundargerdir_foreldrafelags/log_foreldrafelags_naustaskol
a.pdf

http://www.naustaskoli.is/static/files/fundargerdir_foreldrafelags/log_foreldrafelags_naustaskola.pdf


FÉLAGSGJALDIÐ

▪Kröfur sendar út að hausti og er félagsgjaldið kr 2.500 per heimili óháð fjölda barna. Er sú 
fjárhæð óbreytt frá fyrra ári.

▪Árið 2019 var gerði sú breyting að innheimtukostnaður kr 135 bættist ofan á kröfu og því 
heildarkrafa upp á kr. 2.635.

▪Líkt og undanfarin ár hefur gengið vel að innheimta og kann foreldrafélagið ykkur bestu þakkir 
fyrir.



BEKKJAKVÖLD OG BEKKJAFULLTRÚAR

▪Foreldrafélagið styrkir hvern bekk um kr 20.000 til að halda bekkjakvöld, 10.000 kr per önn.

▪Hinar ýmsu útfærslu hafa verið reyndar undanfarin ár en því miður ekki góð nýting á styrk.

▪Þetta haustið var ákveðið að skipa bekkjafulltrúa í hverjum bekk.

»Tvenn pör af foreldrum per önn

»Ætlað að standa að samverustund barna og foreldra og í sjálfvald sett hvort þeir fá fleiri í lið 
með sér

»Bekkjakvöldum hefur verið fækkað úr þremur á vetri í tvö, eitt fyrir áramót og eitt eftir áramót

»Sendur verður póstur á þá foreldra sem bekkjafulltrúa skipa 

»Til að fá greiddan styrkinn þarf að skila afriti af nótu/ kvittun til gjaldkera ásamt upplýsingum 
um reikningsnúmer



BEKKJAKVÖLD OG BEKKJAFULLTRÚAR

Covid vænar hugmyndir

▪Vasaljósaleit eftir 
endurskinsmerkjum/mandarínum í 
Naustaborgum

▪Kakó- og sleðaferð í jólasveinabrekkunni

▪Ratleikur í Naustaborgum/Kjarnaskógi

▪Sundferð + Pizza

▪Strandblak í Kjarnaskógi

▪Frolf

Aðrar hugmyndir

▪Spilakvöld í Naustaskóla

▪Skautadiskó

▪Kahoot spurningakeppni í Naustaskóla

▪Zumba kennsla 

▪Jól í skókassa, vinna saman að góðgerðarmálum

▪Björgunarsveitin Súlur heimsókn

▪Bingó

▪Fleiri hugmyndir fá t.d. finna hér

▪https://samfok.is/bekkjarfulltruar/hugmyndabanki-
bekkjarfulltrua?fbclid=IwAR23ICQzCQIM_77NQrMU
BGZ8Ku7iavsO3QEFrLzdADoU80cb3ughJE_8gtE

https://samfok.is/bekkjarfulltruar/hugmyndabanki-bekkjarfulltrua?fbclid=IwAR23ICQzCQIM_77NQrMUBGZ8Ku7iavsO3QEFrLzdADoU80cb3ughJE_8gtE


UPPLÝSINGAVETTVANGUR

▪Lög, fundargerðir og upplýsingar um stjórn 
má finna á heimasíðu Naustaskóla, 
http://www.naustaskoli.is/is/foreldrar

▪Félagið er með facebooksíðu „ Foreldrafélag 
Naustaskóla“ 

▪Hver árgangur er einnig með facebooksíðu
» 1.bekkur 2020-2021 í Naustaskóla

»Upplýsingasíða 2. og 3. bekkjar í Naustaskóla 2020-
2021

»4. og 5.bekkur Naustaskóla 2020-2021

»Upplýsingasíða 6.- 7. bekkjar í Naustaskóla. 2020-
2021

»Unglingadeild Naustaskóla 2020-2021

▪Naustaskóli er einnig með facebooksíðu

http://www.naustaskoli.is/is/foreldrar
https://www.facebook.com/ForeldrafelagNaustaskola
https://www.facebook.com/groups/747657492696110/
https://www.facebook.com/groups/249159246126247/
https://www.facebook.com/groups/320233922743629
https://www.facebook.com/groups/989149981270294/
https://www.facebook.com/groups/310183880061389
https://www.facebook.com/naustaskoli


HVAÐ ER Á DÖFINNI

Með hliðsjón af aðstæðum í þjóðfélaginu og þeirri óvissu sem yfir vofir er foreldrafélagið þó m.a. 
að skoða eftirfarandi á næstu vikum:

▪Rafrænan fyrirlestur frá Karlmennslunni, Þorsteinn V. Einarsson

▪Skákkennslu í skólann

▪Samkvæmisdanskennslu

Brenni á ykkur spurningar, ábendingar eða athugasemdir hvetjum við ykkur til að hafa samband. 
Hægt er að senda skilaboð í gegnum facebook síðu félagsins en einnig koma netföng formanns 
og gjaldkera fram á heimasíðu skólans.


