
Foreldrafundur 1/9/21 

Mættar Anna Lilja, Harpa og Fanney 

 Kanna lögmæti til að gera eins og í fyrra – glærupakki, einfaldur, effective og til beinagrind frá 

í fyrra. Exel skjal - idiot proof Anna Lilja skoðar. 

 Óska eftir framboðum í foreldrafélag, sendum út á facebook síðunni okkar. Stjórnarmeðlimir 

sem verða áfram. Fanney Formaður, Anna Lilja gjaldkeri, aðrir meðlimir, Anna Sjöfn Samtaka 

tengiliður, Rósa María skólaráðsfélagi foreldraráðs, Elísa, Sigurveig og Harpa. 

 Hugmynd um að hafa mánaðarlega fræðslu fyrir foreldra á facebooksíðunni okkar, í hvaða 

formi sem er, óskum eftir hlekkjum til að deila (Harpa skoðar), óskum eftir instagram 

reikningum, fyrirlestrum, auglýsingum um fyrirlestra, fá eitthvað frá Vilborgu sem er með 

opin hús. Sjúk ást, lífsleiknimöppur, Sigga Dögg, Karlmennskan, fávitar, podköst, Lesblinda 

hvað eru hin foreldrafélögin að gera – Samtaka, Anna Sjöfn. 

 Passa að senda fundargerðir 2019-2020 á Kristjönu til að setja inn á heimasíðu naustaskóla. 

 Fara út 263 kröfur fyrir mán.mót sept.-okt. 

 Hugmynd að kaupa einhvern fyrirlestur fyrir foreldra, vantar hugmyndir á hvernig fyrirlestur. 

 Hvernig gekk símalaus vika, spyrja stjórnendur. Voru einhver brot og hvernig var tekið 

brotum í símalausri viku? Fanney sendir á stjórnendur 

 Bekkjarkvöld, hugmynd að hafa engin bekkjarkvöld á haustönn heldur bjóða kennurum að 

nota bekkjarkvöldapening einhvern tímann á önninni í uppbrot. 

Í framhaldi mögulega höldum við/foreldrafélagið bekkjarkvöld 2022 og biðjum um 

sjálfboðaliða frá foreldrum eða höldum vorhátíð? 

 Heilsunammisnámskeið, rafrænt, Anna Lilja skoðar með Oddrúnu. 

 Föndurnámskeið online, Dísa í Skjaldarvík, Harpa skoðar. 

 Evusjóður – sækir um styrk til for.félagsins. hefur einhverju fleiru verið úthlutað úr sjóðnum 

en púltum. Hefur hann verið kynntur fyrir skólasamfélaginu okkar, styrkur kemur fram á 

ársreikningi for.félagsins. 

 Mentor – afturför að velja heilan dag í leyfi/veikindi. Má setja inn leyfi aftur og að þurfa að 

setja skýringarglugga, t.d. læknir, tannl. Og taka þá á þeim málum þar sem verið að er að 

misnota en ekki beita sama á alla. 

 Anna Sjöfn var búin að bjóða sig fram ef Andra/Magga vantar aðstoð við að skipuleggja 

fjáröflun fyrir 10.bekk, heyri í Önnu Sjöfn. 

 Ég ætlaði að skoða hvernig fjáröflun væri í boði. Heyra í Þórustaðakartöflum, frænka mín. 


