
Stjórn foreldrafélags grunnskóla Grindavíkur 

12. September 2018 kl. 21:00 
Mættar eru: Eva formaður, Guðrún María meðstjórnandi, Klara meðstjórnandi, Díana 

gjaldkeri og Rebekka ritari.  

 
a. Vorgleðin 

a. Voru bara tveir að afgreiða pulsur sem var of lítið.  

b. Allir þurfa að finna staðgengil ef þeir komast ekki. 

c. Hafa 6 pulsustöðvar og fólk hjálpar sér sjálft, við aðstoðum litlu 

börnin.  

d. Ekki panta minna af pulsum, fólk má fá sér oftar en 1x.  

 

b. Jólaföndrið 

a. Of lítið af lími. 

b. Vantaði pensla. 

c. 1. des.  

 

c. Víðavangshlaupið 

a. Endurskoða vinninga. 

b. Fá nýjan fána hjá Bláa lóninu. 

c. Panta verðlaunapeninga. Einn kassi til hjá Evu, þarf að fara í 

gegnum hann og jafnvel panta allt nýtt.  

 

d. Aðalfundur foreldrafélagsins 

a. Í október frekar en nóvember. 

b. Fyrirlesari - Ræður svolítið dagsetningunni 

 Hildur H pálsdóttir – forvarnir gegn fíkniefnum.  

 Eyjólfur Jónsson – Tölvufíkn. 

c. Hafa samband við fyrirlesara varðandi tímasetningar 

d. Hafa samband við Guðbjörgu skólastjóra varðandi hvort skólinn 

sé tilbúinn í samstarf vegna fyrirlestra fyrir börnin og 

foreldrana.  

e. Hugmynd að vera með könnun fyrir foreldra um hvorn 

fyrirlesturinn þeir myndu mæta á.  



f. Hugmynd að fá Halldóru til að vera með jóga í lokin. 

g. Auglýsa með minnst viku fyrirvara. 

h. Vetrarfrí 19-23 október. Hafa fundinn fyrir vetrarfrí.  

 

e. Nefndir 

a. Rebekka í fræðslunefnd 

b. Margrét í umhverfisnefnd 

c. Mæja og Klara í skólanefnd 

 

f. Bekkjahittingar og bekkjarfulltrúar 

a. Hætta að fara inn á bekkjarfundi.  

b. Sama fyrirkomulag og í fyrra, einn hittingur fyrir og og einn 

eftir áramót, má ekki vera í desember, janúar og apríl.  

c. Hentar að hafa allan árganginn saman á hittingum? 

d. Má kosta eða ekki? 

e. Virkar það að kennarar fái hugmyndir frá bekknum? 

f. Má nota facebook síður bekkjanna? 

g. Hittast síðar og útbúa texta fyrir foreldra bekkjanna. 

h. Bekkjarfulltrúar: 

 Mæja 1 bekk 

 Díana 2 og 3 bekkur 

 Hilmar 4 og 6 bekkur 

 Kristrún 5 bekkur 

 Nonni 7 bekkur 

 Eva 8 og 10 bekk 

 Elva 9 bekkur 

 
Fleira var ekki gert 

Fundi slitið 21:45 


