
Aðalfundur Foreldrafélags Naustaskóla. 
Haldinn 5. Október 2017 klukkan 20:00 í sal skólans. 
Mættir: um 50 félagsmenn ásamt stjórn. 
 
1: Fyrirlestur 
Eyrún Kristína sálfræðingur fjallaði um kvíða barna og unglinga. Hún byrjaði á að fara yfir 
hugsanir, hegðun og líkamleg einkenni sem tengjast kvíða og kvíðaröskunum. Sagði frá því 
hvenær kvíði verður svo mikill að inngripa sé þörf og hvernig foreldrar geta aðstoðað börnin 
sín í að yfirstíga kvíðaaðstæður. Hún hvatti foreldra einnig til að vinna markvisst í að auka 
sjálfstæði barna sinna og reyna að efla sjálfstraust þeirra.  
 
2: Hefðbundin aðalfundarstörf 

 Ingibjörg fór yfir skýrslu stjórnar 
 Ína fór yfir reikninga 
 Kosning formanns > Ingibjörg Þórðardóttir (kt. 150175-2919) var ein í framboði og hún 

kjörin formaður 
 Kosning annarra stjórnarmanna > Borghildur Ína Sölvadóttir (kt. 070384-3029) var ein í 

framboði í stöðu gjaldkera og hún kjörin í það embætti.  
 Aðrir stjórnarmenn voru kjörnir > Elísa Arnars Ólafsdóttir (kt. 251173-3979), Martha Lilja 

M. Olsen (kt. 270873-3679), Katrin Elísa Einisdóttir (kt. 260382-3309), Sigurlaug Ýr 
Sveinbjörnsdóttir (kt. 270679-5449), Helga Jóhannsdóttir (kt. 101065-2949), Guðjón Páll 
Jóhannsson (kt. 180768-4249), Heiða Dögg Jónasdóttir (kt. 110880-3329).  
Varamaður: Fanney Bergrós Pétursdóttir (kt. 220677-4519). 

 Vaka Óttarsdóttir og Halla Bergþóra Björnsdóttir kjörnar skoðunarmenn reikninga 
 Ína fór yfir skýrslu skólaráðs og þar sem fulltrúar í skólaráði eru kjörnir annað hvert ár 

sitja Ína og Ingibjörg áfram sem fulltrúar foreldra í vetur.  

 
3: Önnur mál 
> Hugmynd að breyttu fyrirkomulagi og fækkun bekkjarkvölda kynnt og samþykkt. 
Hugmyndin er að skipta árganginum í tvennt og gera einhverja tvo foreldra í hvorum helmingi 
ábyrga fyrir því að koma undirbúningi bekkjarkvöldanna af stað og virkja aðra foreldra með 
sér. Annar hópurinn myndi þá sjá um bekkjarkvöld á haustönn en hinn á vorönn. Á fundinum 
lá frammi blað þar sem hægt var að skrá sig sem ábyrgðaraðila.  
> Ingibjörg ræddi foreldraröltið og að það væri á ábyrgð foreldra að koma því af stað og um 
hvað það snýst.  
> lögð fram tillaga um hækkun árgjalds félagsins um 500 krónur og hún samþykkt. Árgjald 
félagsins verður því 2500 krónur á hvert heimili, þ.e. þó fleiri en eitt barn á heimilinu sé í 
skólanum er bara borgað eitt árgjald.  
 
Fundi slitið kl 21:00 
Fundarritari: Fanney Bergrós 
 


