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Aðalfundur foreldrafélags Naustaskóla haldinn í sal Naustaskóla miðvikudaginn 18. 

september 2019.  

 

Mættir ca 40. 

 

1. Ingibjörg setti fund kl.20.   

2. Ingibjörg býður sig fram sem fundarstjóra fundarins. Elísa býður sig fram sem 

ritari. 

3. Í nóvember næstkomandi verður skólinn 10 ára. Ákveðið var í stjórn að spara 

aurinn fram að afmæli skólans.  

4. Ingibjörg kynnir skýrslu stjórnar.  

5. Lagabreytingar. Engar lagabreytingar liggja fyrir fundinum.  

6. Ína fer yfir ársreikninga. Skoðunarmenn reikninga: Anna Lilja Gulla og Harpa 

Birgisdóttir kosnir með lófataki. 

7. Kosning formanns. - Fanney Bergrós Pétursdóttir kosin formaður með lófataki. 

8. Kosning stjórnar. Stjórn kosin með lófataki. 

9. Skólaráð - eigum tvo fulltrúa foreldra í skólaráði. Ína kynnir störf. Anna Rósa 

Halldórsdóttir var á síðasta ári og verður eitt ár til viðbótar. - Rósa María 

Rúnarsdóttir býður sig fram. Ingibjörg Guðmundsdóttir býður sig fram sem 

varamaður í skólaráð. Bryndís skólastjóri segir frá hlutverki skólaráðs. 

10. Önnur mál.  

a. Bryndís skólastjóri - aukið samstarf milli foreldra og skóla. Bryndís talar 

um mikilvægi þess að hafa náið og gott samstarf milli foreldra innan 

skólans. Það vantar aukið samstarf frá foreldrum. Stjórnendur hafa 

ákveðið að taka að sér að mynda hópa fyrir bekkjarkvöld, haft verður 

samband við þá sem eru valdir í hópa.  

b. Bryndís ræðir fíknivanda sem er að koma upp í skólum bæjarins. 

Skólinn að vinna að leiðum til að styðja við þá sem þurfa. 

c. Heimili og skóli. Ingibjörg kynnir starf félagsins Heimili og skóli. Þar er 

hægt að fá stuðning og fræðslu frá félaginu. 

d. SAMTAKA - verkefni nýrrar stjórnar að velja fulltrúa þar inn. Góður 

vettvangur fyrir samstarf milli foreldrafélaga grunnskólanna.  

e. Foreldrarölt - mjög lítill áhuga á foreldrarölti í hverfinu.  
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f. Fyrirspurn um félagsmiðstöðvar. Það er opið hús í Naustaskóla fyrir 

unglingadeildina. 

 

 

Stjórn 2019-2020 skipa: 

Elsa María Kristínardóttir kt. 120889-2579 (eitt ár) 

Kolbrún Ósk Eðvarðsdóttir kt. 100281-4149 (eitt ár) 

Rósa María Rúnarsdóttir kt. 070390-3299 (eitt ár) 

Hilmir Vilhjálmsson kt. 020689-2509 (eitt ár) 

Sigurveig Björg Harðardóttir kt.  (tvö ár) 

Ingibjörg Guðmundsdóttir kt. 050573-5839 (tvö ár) 

Brynhildur Elvarsdóttir kt.  (tvö ár) 

Harpa Birgisdóttir kt. 120877-5269 (tvö ár) 

Fanney Bergrós Pétursdóttir kt.220677-4519 (tvö ár) - formaður 

Anna Sjöfn Jónasdóttir kt. 161264-3349 (tvö ár)  

Kristín Þöll Þórsdóttir kt. 261172-4889 (1 ár) 

Anna Lilja Gunnlaugsdóttir kt. 231278-3629 (tvö ár) – gjaldkeri 

Haukur Örn Dýrfjörð kt. 3107724109 (tvö ár) 

 


