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1. Kosning fundarstjóra og fundarritara 
Vaka Óttarsdóttir setti fundinn og lagði til að Ágúst skólastjóri yrði fundarstjóri og Erla Rán  
ritari. Engar athugasemdir gerðar.  Á fundinn voru mættir um 60 foreldrar.   
 
2. Skýrsla skólaráðs 

Ágúst fór yfir hlutverk skólaráðs og hvernig það hagar sínum störfum og sýndi hvar hægt væri að 
finna fundagerðir skólaráðs á heimasíðu skólans.  Hann fór líka í gegnum starfsáætlun skólans og 
skólaráðs fyrir veturinn 2011 -2012.  Kosið er í stjórn skólaráðs á tveggja ára fresti og þar sem það var 
gert í fyrra fóru kosningar ekki fram. Fulltrúar foreldra í skólaráði eru Vaka Óttarsdóttir og Sara 
Stefánsdóttir.  
 
3. Skýrsla stjórnar 

Ársreikningar 
Inga fór í gegnum ársreikninga foreldrafélagsins og greindi frá í hvað peningum hefur verið varið og 
hvernig staðan er í dag. Umræður urðu um hvort hægt yrði að lækka bankakostnað sem og í hvað 
skuli leggja áherslu á í kaupum fyrir skólann. Hugmyndir komu um að stækka bókasafnið sem og 
safna peningum og kaupa eitthvað stærra þegar viðbyggingin verður tekin í notkun.  Ákveðið var að 
árgjaldið yrði það sama og í fyrra, 2000kr.  
Ársreikningar voru samþykktir samhljóða og tveir skoðunarmenn reikninga kjörnir: 
Halla Halldórsdóttir  
Hjálmar Hauksson  
 
Ársskýrsla 
Vaka fór í gegnum starf foreldrafélagsins 2010 – 2011 og sagði frá helstu áherslupunktum í starfi 
félagsins.  Skýrslan var borin undir fundarmenn og samþykkt með lófataki.    
 
Umræðukvöld/örfundir 
Vaka stakk upp á því að foreldrafélagið myndi standa fyrir umræðukvöldum/örfundum þar sem rædd 
væru mál sem snerta okkur flest. Möguleiki væri á því að fenginn væri sérfræðingur til að halda lítinn 
fyrirlestur og svo gætu foreldrar setið saman á eftir og rætt málin. Fundarmenn mjög ánægðir með 
þessa tillögu.  
 
Kosning stjórnar 
Allir stjórnarmenn buðu sig fram til áframhaldandi starfa í foreldrafélaginu nema Ásmundur 
Einarsson. Ákveðið var að fjölga í stjórn og buðu fjórir foreldrar sig fram og voru þeir kosnir. 
Stjórn foreldrafélags Naustaskóla 2011 – 2012 
Stjórn:  
Vaka Óttarsdóttir  
Ásdís Arnardóttir  
Erla Rán Kjartansdóttir  
Höskuldur Jóhannesson  



Ingveldur Sturludóttir   
Sigríður Ingólfsdóttir   
Berglind Elly Jónsdóttir 
Áshildur Hlín Valtýsdóttir 
Guðrún Silja Steinarsdóttir   
Lilja Dögg Vilbergsdóttir  
 
Bekkjafulltrúar 
Ákveðið var að skipta öllum árgöngum upp í þrjá hópa og hópstjóri settur á hvern hóp sem er ábyrgur 
fyrir að hóa saman hópnum en að öðru leiti bera meðlimir hvers hóps jafna ábyrgð.  Foreldrafélagið 
ætlar að sjá um þetta og draga út nöfn hópstjóra og sendir út skipulagið og birtir það á heimasíðu 
skólans þegar það verður tilbúið.  
 
4. Umræður og hugmyndir foreldra 

Í lok fundar röðuðu fundarmenn sér niður í litla hópa og ræddu þrjú umræðuefni.  

• Hvað er jákvætt og hvað er neikvætt í skólastarfinu.   

• Hugmyndir að umræðuefni á umræðukvöldi/örfundi fyrir foreldra 

• Hvað væri hægt að gera með 9. bekk sem foreldrafélagið gæti styrkt.  
Niðurstöðum hópa var komið til nýrrar stjórnar Foreldrafélagsins til úrvinnslu.   
 
 
 
Erla Rán Kjartansdóttir ritaði fundargerð 


