
2. fundur FFA                                                                                            24. september 

Fundur settur kl 20:30 og slitið kl 22:00 

Mættir:  Agnes, Jóna Guðrún, Halldóra, Hrefna,Kristín, Þóra, Þórhallur, Örn Ævar 

Vantar enn bekkjarfulltrúa í  8. og 9. bekk.  

Vantar enn upplýsingar um fulltrúa í skólaráði frá skóla og nemendum. Agnes reddar því fyrir 1. okt. 

Bekkjarfulltrúafundur miðvikudaginn 3. okt.  klukkan 20:30-21:30 

Dagskrá: fara yfir hlutverk bekkjarfulltrúa , ræða fjáraflanir, sýna heimasíðu, hugmyndabanki. Hafa 

veitingar; kaffi, djús og kex. Halldóra sér um veitingar. 

Svæði FFA á heimasíðu, uppfæra. 

Komið póstfang foreldrafelag@akurskoli.is. Agnes talar við Frey um að setja póstinn þannig upp að ef 

sendur er póstur á póstfangið fá allir í stjórninni afrit.  

Svæði FFA á Facebook. Þarf að breyta síðunni úr persónusíðu í félagasíðu. Foreldrar ósáttir við að 

bekkjarhópasíðurnar séu opnar. Jóna Guðrún kannar þetta.  

Skoðuðum handbækur bekkjarfulltrúa sem geymdar eru á bókasafni. Nauðsynlegt að biðja bekkjarfulltrúa 

að setja inn í möppurnar upplýsingar um það sem gert var um veturinn.  

Einnig rætt um nauðsyn þess að bekkjarfulltrúar/kennarar sendi út nemendalista þar sem koma fram nöfn 

barna og foreldra, heimilisföng, símanúmer og póstföng. Ath hvort Habbý geti aðstoðað við það. 

Halldóra fékk fund hjá skólastjóra þann 3. okt. varðandi Ég og þú, þú og ég.  

Fræðslufundur í okt., Jóna Guðrún hefur samband við Hafþór Barða Birgisson um að hafa erindi um 

tölvunotkun.  

Hugmyndir að dagsetningum fyrir Ég og þú/þú og ég eru 7. og 14. nóvember. Námskeið fyrir 1.-3. bekk. 

Hugmyndir að námskeiðum ræddar. 

Ákveðið var að setja niður dagsetningar á fundum. Næstu fundir  verða 17. okt., 1. nóv., 29. nóv. 24. janúar. 

Sá fundur verður sama dag og bekkjafulltrúafundurinn.  

Farið yfir bréf sem barst FFA síðastliðið sumar frá foreldri. Ritari og formaður setja saman bréf um málið til 

þeirra sem málið varðar. 

Peysur. Það gengur vel að fá greiðslur. Frestur var gefinn til 1. október að greiða.  

Strætónefnd. Bæst hefur í nefndina frá Foreldrafélagi á Holti. Fulltrúi frá FFA er Baldur Sæmundsson.  

FFGÍR. Enginn fundur hefur verið en verður fljótlega samkv. Ingigerði.  
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