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Fundur settur kl 20:00 

Anna Sjöfn býður sig fram sem fundarstjóri 

Rósa María býður sig fram sem ritari 

Fanney formaður fer yfir skýrslu stjórnar, fer yfir föst útgjöld félagsins. Telur upp þá viðburði og 

styrki sem félagði stóð fyrir á síðasta skólaári.  

Foreldrafélagið styrkti Evu sjóð í formi peningagjafar, Anna Sjöfn segir frá Evusjóði. 

- Evusjóður var stofnaður í minningu Evu Skúladóttur Námsráðgjafa, sjóðurinn er 

hugsaður sem styrkur til barnanna sem koma af efnaminni heimilum.  

Umræður: 

- Mötuneyti, Vala nýja skráningarkerfið. Foreldrar ósáttir við að geta ekki keypt 10 miða í 

mat. Létum vita að skólastjóri hefði komið ábendingum foreldra á framfæri á 

skólastjórafundi og það tekið var undir þessa óánægju hjá fleiri foreldrum bæjarins.  

- Agamál, erfitt hefur verið að halda aga í bekkjunum. Skoðum með hópefli fyrir bekkina, 

einnig er Fanney búin að vera í samskiptum við Villu sem sér um félagsmiðstöðina 

varðandi mál unglingadeildar 

- Fótboltamenning rædd. Ábending kom frá foreldri varðand fótboltavöllinn. 2-4 krakkar 

fara ekki eftir fyrirmælum, öllum bekknum refsað og fá ekki að nýta völlinn. 

(Foreldrafélagið ætlar að kanna þetta og fá betri upplýsingar) 

Lagabreytingar. Engar lagabreytingar lagðar fyrir. 

Anna Lilja gjaldkeri fer yfir ársreikninga.  

- Engar athugasemdir varðandi reikninga.  

- Skoðunarmenn Vaka Óttarsdóttir og Eydís Eyþórsdóttir  

Kosning stjórnar 

- Fanney Bergrós Pétursdóttir gefur áfram kost á sér sem formaður 

- Anna Lilja Gunnlaugsdóttir gefur áfram kosta á sér sem gjaldkeri 

- Meðstjórnendur gefa allir áfram kost á sér. 

- Stjórn foreldrafélagsins samþykkt. Vantar fulltrúa frá 2,3 og 7 bekk. Enginn bauð sig 

fram. 

Fanney formaður fer yfir skýrslu skólaráðs 

- Rósa María Rúnarsdóttir gefur áfram kost á sér, það er samþykkt.  



Anna Sjöfn fer yfir skýrslu samtaka 

- Samtaka og Akureyrarbær stóðu fyrr fyrirlestur sem boðið var uppá fyrir alla foreldra 

gunnskólabarna, þeir fyrirlestrar eru enn aðgengilegir.  

Leiðbeiningar til að skrá sig á námskeiðin þrjú, ykkur að kostnaðarlausu: 

https://www.akademias.is/namskeid/vakinn---eflum-starfsandann 

Smellt er á: 

Þá kemur upp valmynd eins og verið sé að kaupa aðgang (29.900), en þá er notaður 

afsláttarkóði: vaki-ak 

Því næst fáið þið tölvupóst á það netfang sem þið skráðuð, þurfið að staðfesta það og þá 

er hægt að nýta sér námskeiðin í heilt ár. 

- Anna Sjöfn Jónsdóttir gefur áfram kost á sér, það er samþykkt. 

 

Önnur mál 

- Rætt var rafræn foreldraviðtöl. Flestir foreldra sáttir við það fyrirkomulag þá sérstaklega 

í unglingadeildinni, væri gott að hafa val.  

- Foreldrafélagið heldur úti Facebook síðu sem stendur til að virkja, þar er stefnt að því að 

koma með upplýsingar og fræðslu fyrir foreldra.  

- Ábending kom frá foreldri varðandi aukna drykkju meðal unglinga. Fanney kannar það 

hjá skólanum og Akureyrarbæ. Foreldrafélagið ekki heyrt af þessu.  

Greiðsluseðlar fyrir foreldrafélagsgjöldum verða sendir út um og upp úr mánaðarmótum. 

Takk fyrir komuna.  
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