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Anna Sjöfn var nýkomin af samtaka fundi þar var aðallega rætt um þessa hugmynd af 

fyrirlesurum frá Akademias - https://www.akademias.is/nams.../vakinn---eflum-

starfsandann virkni, streitustjórnun, svefn og heilsa. 
Samtaka kaupi fyrir alla foreldra bæjarins, aðgangur í eitt ár og færi í gegnum mentor lykilorð 
á foreldra. Kostar 340þ. og þá vantar 90-100þ sem yrði þá um 20þ á hvern skóla. 
Samþykkt fyrir hönd for.fél. Naustaskóla. 
 
-Fávita-bókin, okkur langar að kaupa hana fyrir skólann, ég keypti hana í forpöntun sýndi 
aðeins glefsur, stakk uppá að kaupa tvö eintök, hlera bókasafnið hvort þurfi fleiri. Skoðum 
tilboð næstu daga ef við sjáum bókina á afslætti. Spyr líka bókasafnið hvort til séu bækur 
Siggu Daggar, Kjaftað um kynlíf og Daði, vitum að Vera er til. 
 
-Karlmennskan og fyrirlestur sem fyrst fyrir foreldra en einnig unglingana okkar. Heyrist á 
eftir samtal við Önnu Sjöfn að unglingsstrákarnir okkar séu stundum að sýna slæma 

yfirgangshegðun sem þarf að addressa sem fyrst Þorsteinn var með teams fund og deildi á 
@karlmennskan á instagram. Hvet alla til að fylgja honum! Setti inn skjáskot af story frá 
honum. 
Kennarar og starfsfólk. Senda Þorsteini póst. 
 
 
-Styrkir fyrir alla krakka skólans (líkt og 7.bekkur fékk, bíóferð) eða einhverskonar glaðning 

frá foreldrafélaginu Allar hugmyndir vel þegnar.  
Hlera skólann, fastir liðir, jólasveinar, litlu jól og hvað vilja þau gera. 
1-6 bekkur hugmyndir kennara. Piparköku skreytingar í skólanum. Skreytingar smiðjur. 
 
-Fréttir hvort einhver árgangur hafi hafið drög að bekkjarkvöldum, verður sennilega ekki nein 

bekkjarkvöld fyrir áramót. Spurning hvort við myndum bjóða skólanum að nýta 

bekkjarkvölda pening fyrir áramót, biðja skólastj. Að hafa okkur í huga ef þau vilja gera 

eitthvað. Ath. hvort skólinn vilji fá einhverja fjárhagsaðstoð til að gera sér glaðan dag. 

Geiramatur bar á góma og það er mismunandi hvað foreldrum finnst. Hjá einu foreldi sem 

var búin að segja upp áskrift var óskað eftir að byrja aftur í mat, 3 börn á öllum skólastigum, 

fyrir mitt leyti vilja mín í 7. og 9.bekk ekki fara í mat aftur eins og er. 

Endurskinsmerki Samtaka enn í skoðun í samstarfi við tryggingfélög. 

Danskennari klár hjá Önnu Lilju 
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