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DAGSKRÁ FUNDARINS

▪Kosning fundarstjóra og fundarritara 

▪ Skýrsla stjórnar

▪Lagabreytingar

▪ Reikningar lagðir fram til samþykktar

▪ Kosning formanns Foreldrafélagsins og annarra stjórnarmanna

▪ Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga

▪ Skýrsla skólaráðs (fulltrúa foreldra) 

▪ Kosning fulltrúa í skólaráð 

▪ Önnur mál



SKÝRSLA STJÓRNAR

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/ bekkjauppábrot

»Jólaskemmtun skólans & jólanammi

»Tækjakaup eða aðföng fyrir skólann

»Fyrirlestrar
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Stjórn náði að funda 6 sinnum á síðasta skólaári



SKÝRSLA STJÓRNAR

✓Keypt inn leikföng fyrir frístund

✓Jólasveinar og jólakaffi

✓Bókagjöf til bókasafns skólans

✓Boltakaup fyrir alla bekki

✓Pizzuhlaðborð á kósýdegi á vormánuðum

✓Lesblindufyrirlestur Silvía Erla

✓Sýning Leikhópsins Lottu fyrir allan skólann 

✓Styrkur fyrir útskriftaferð 10. bekkjar

✓Uppábrot í kennslu- bekkjastyrkir f. kennara

✓Mötuneytismál Naustaskóla

✓Betrumbætur á salatbar

✓Hópefli inn í skólann eftir óhefbundin ár

✓Eftirfylgni uppábrotsdaga- t.d símalausar 
vikur

✓Bekkjakvöld, hvað er til ráða

Viðburðir og styrkir Málefni til umræðu

Það sem náðist að gera og helst var rætt.



LAGABREYTINGAR
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▪Engar lagabreytingar lagðar fyrir aðalfund haustið 2022



ÁRSREIKNINGUR 2021-2022

▪Gjöld foreldrafélagsins umfram tekjur á sl. ári 
voru kr. 233.548

▪Innheimtar voru 247 af 264 kröfum sem 
skiluðu kr. 650.845

▪Stærsti útgjaldaliður ársins var pizzuhlaðborð 
fyrir allan skólann á kósýdegi

▪Reglubundnir útgjaldaliður voru, styrkir v. 
bekkjakvölda, jólanammi fyrir kennarastofu

▪Inneign í upphafi skólaárs 2022 er kr. 511.827



ÁRSREIKNINGUR 2021-2022

▪ Í ársreikningi eru tölumerktir skýringarliðir sem 

innihalda m.a. samtölur og ástæða þótti til að 

leggja fram sundurliðun á.



ÁRSREIKNINGUR 2021-2022

▪ Í ársreikningi eru tölumerktir skýringarliðir sem 

innihalda m.a. samtölur og ástæða þótti til að 

leggja fram sundurliðun á.



KOSNING FORMANNS FORELDRAFÉLAGSINS OG ANNARRA STJÓRNARMANNA

Formaður – Fanney Bergrós Pétursdóttir, barn í 9.bekk

Gjaldkeri – Anna Lilja Gunnlaugsdóttir, barn í 8.bekk

Meðstjórnendur:

Elísa Arnars Ólafsdóttir, barn í 8. bekk 

Rósa María Rúnarsdóttir, barn í 5. bekk

Sigurveig Björg Harðardóttir, börn í 2., 6. og 8. bekk

Tökum svo innilega og fagnandi á móti nýjum meðlimum (Sérstaklega foreldrum barna í 1., 3.,4.eða 7.)

Framboð í félagið fyrir aðalfund:

Heiða Dögg Jónasdóttir, börn í 9., og 10.bekk

Kristín Guðmundsdóttir, barn í 9.bekk



SKOÐUNARMENN REIKNINGA

▪Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga ?
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SKÝRSLUR NEFNDA

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 4 sinnum.

Helstu málefni skólaráðs voru:

»Yfirferð á skóladagatali 2022-2023

»Skólahald á Covid tímum

»Ábendingar/athugasemdir frá foreldrafélagi Naustaskóla

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


SKÝRSLUR NEFNDA

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.

Á síðasta skólaári fundaði Samtaka 3 sinnum.

Helstu málefni voru:

»Agamál

»Símamál

»Reykjaferð

»Áætlun varðandi að halda sameiginlega fundi foreldrafélaga grunnskóla Akureyrarbæjar
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KOSNING FORMANNS FORELDRAFÉLAGSINS OG ANNARRA STJÓRNARMANNA

▪Fulltrúi foreldrafélagsins í skólaráði 2021-2022 var Rósa María Rúnarsdóttir. 

▪Fulltrúi foreldrafélagsins í Samtaka 2021-2022 var Anna Sjöfn Jónasdóttir.

Stjórn foreldrafélagsins óskar eftir samþykki fundarins að fá að tilnefna fulltrúa fyrir 
yfirstandandi skólaár á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund.



ÖNNUR MÁL

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

▪Árið 2019 var gerð 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.

Félagsgjaldið



ÖNNUR MÁL

▪Foreldrafélagið hefur undanfarin ár eyrnamerkt hverjum bekk kr. 20.000 til að halda bekkjakvöld, 
10.000 kr per önn.

▪Hinar ýmsu útfærslu hafa verið reyndar en því miður léleg nýting á styrk  og illa gengið að fá 
foreldra til þátttöku.

• Kallað eftir framboðum og hugmyndum viljugra foreldra

• Foreldrafélagið hefur valið út bekkjalistum hóp foreldra sem áttu að leiða bekkjakvöld

• Á aðalfundi hefur verið kallað eftir hugmyndum og óskað eftir fulltrúum

▪Síðustu tvö óhefðbundu kennsluár hefur þessi peningur verið nýttur sem uppábrot í kennslu, 
ísferðir o.þ.h.

▪Bekkjakvöldum hafði fækkað úr þremur á vetri í tvö, eitt fyrir áramót og eitt eftir áramót

▪Hvað skal gjöra í framhaldinu?

• Þörf á að hækka fjárveitingu?

• Koma aftur á bekkjafulltrúum?

Bekkjakvöld



ÖNNUR MÁL

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

Félagið er með facebooksíðu „ Foreldrafélag Naustaskóla“ 

Naustaskóli er einnig með facebooksíðu ásamt því að allir árgangar eiga síður ( upplýsingar veita 
umsjónakennarar)

Upplýsingavettvangur

http://www.naustaskoli.is/is/foreldrar
https://www.facebook.com/ForeldrafelagNaustaskola
https://www.facebook.com/naustaskoli


ÖNNUR MÁL

Takk fyrir komuna!
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Brenni á ykkur spurningar, ábendingar eða athugasemdir hvetjum við ykkur til að hafa samband


