
1. fundur að hausti       20. ágúst 2012   

Fundur hófst klukkan 20.00 

 

Mættir:  

Þórhallur sem á Guðnýju Sunnu í 3. bekk og Hjört Mána í 5. bekk 

Katrín Jóna sem á Ölmu Rut í 4. bekk 

Hrefna sem á Frosta í 3.bekk, Nadiu í 4. bekk og Hafþór í 10.bekk 

Jóna Guðrún sem á Benedikt í 3. bekk, Jón Pál í 7. bekk og Unu Maríu í 9. bekk 

Þóra Guðrún sem á Viktoríu Kristínu í 2. bekk 

Kristín Þyrí sem á Daníel Viljar í 1. bekk og Sunnevu Eldbjörgu í 3. bekk 

Halldóra sem á Sigurð Ísak í 1.  bekk og Þorstein Guðna í 3. bekk 

Agnes sem á Álfrúnu í 1. bekk og Dagrúnu í 3. bekk 

 

Dagskrá vetrar: 

 

september 

12. sept fundur með bekkjarfulltrúum klukkan 20.00 í Akurskóla. Biðja þarf kennara að 

minna bekkjarfulltrúa á. 

 

október 

Fræðslufundur t.d. um einelti og fá sálfræðing í heimsókn. Nefndarmenn eiga að leggja höfuð 

í bleyti og koma með tillögur. Ábendingar er að finna á heimasíðu heimilis og skóla. 

 

nóvember 

Ég og þú, þú og ég fyrir 1.-3. bekk. Dagsetning ákveðin síðar í samráði við skólastjórnendur. 

Talað var um að fá foreldra 4.-7. bekkjar til að aðstoða þannig að foreldrar nemenda í 1.-3. 

bekk gætu verið með börnum sínum. 

 

desember 

Jólabingó haldið í byrjun desember t.d. 5. des sem er miðvikudagur. 6. bekkur fær ágóðann af 

bingóinu. 

 

janúar 

Fundur með bekkjarfulltrúum t.d. 24. janúar 

 

febrúar 

Ég og þú, þú og ég fyrir 4.-7. bekk. . Dagsetning ákveðin síðar í samráði við skólastjórnendur. 

Talað var um að fá foreldra 1.-3. bekkjar til að aðstoða þannig að foreldrar nemenda í 4.-7 

bekk gætu verið með börnum sínum. 

Fræðsluerindi, hugmyndir óskast. 

 

mars 

Páskabingó 14. mars. Foreldrar 4.-6. bekkjar halda bingó fyrir 1.-3. bekk annars vegar og 4. – 

6. bekk hins vegar. Foreldrar og nemendu í 10. bekk halda bingó fyrir 7.-10. bekk. 

 

apríl 

Skemmtikvöld FFA. Mörgum hugmyndum var velt upp t.d. að fá léttan fyrirlestur með 

skemmtikrafti eða skemmtikvöld í safnaðarheimilinu. 

 

Fundir með FFGÍR 



Nefndir: 

Akurskóli á iði – Helga Eiríksdóttir og Anna Soffia  

Ritnefnd – Agnes, Kristín Þyrí og Hrefna 

Skólaráð – skólastjóri, tveir kennarar, starfsmaður skóla, tveir nemendur, fulltrúi 

grenndarsamfélags og tveir foreldrar Katrín Jóna og Guðmunda 

Jólanefnd – Foreldrar nemenda í 6. bekk, Katrín Jóna verður tengiliður 

Páskanefnd – Foreldrar nemenda í 4.-5. bekk annars vegar og hins vegar foreldrar nemanda 

10. bekkjar, Hrefna verður tengiliður 

Peysunefnd – Þóra er formaður. Aðrir meðlimir eru; Hrefna, Þórhallur, Kristín og svo kom 

hugmynd að leita til Erlu Guðmunds, Rósu Guðmunds og Heiðrúnar (móður Karenar 

Bjargar). 

Ég og þú... – Halldóra, Inga Birna, Ína Rut, Kristín, Katrín og Þóra 

Strætónefnd – Katrín Jóna og hugmyndin var að tala við Baldur Sæmundsson og Kristínu 

leikskólastjóra á Holti.  

Fulltrúi FFA í FFGÍR – Jóna Guðrún. Agnes og Hrefna ætla að mæta með á fundi. 

 

Önnur mál: 

Athuga hjá Akurskóla hvort FFA geti fengið póstfangið FFA@akurskoli.is 

Kanna hvort 1. bekkingum verði gefin endurskinsvesti og þá að hausti en ekki vori. 

Nauðsynlegt að hafa sýnishorn af peysum á viðtalsdag þann 11.september. Þóra ætlaði að 

kanna verð og fl. hjá Sérmerkt, Henson, Merkiprent og jafnvel fleirum. 

Nefndarmenn hvattir til að kynna sér handbók FFA sem er að finna á heimasíðu Akurskóla. 

Rætt um að búa til lokaða Facebook síður fyrir hvern hóp þar sem foreldrar/bekkarfulltrúar 

geta haft samskipti. 

Jóna Guðrún var búin að ræða við skólastjóra um að kennarar myndu hvetja foreldra til að 

gerast bekkjarfulltrúar 2 – 4 í hverjum bekk. 

Ritari þarf að vera virkur að setja inn atburði og fleira á síðuna.  

Farið var yfir störf stjórnar þ.e. hvað formaður gerir, varaformaður, ritari og gjaldkeri. 

Staða reiknings er um 424 þúsund og bókhaldsárið er 1. maí – 30. apríl.  

Kominn er tími á að senda út greiðsluseðla. 

Ákveðið var að ræða við nýja stjórnendur varðandi styrk FFA til skólans. 

 

Fundi slitið klukkan 22.00 
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