
 

Stjórnarfundur Foreldrafélags Akurskóla 

Haldinn 17. janúar 2011 

Mættir: Elísabet Kjartansdóttir, Elín Thelma, Erla Guðmundsdóttir, Guðmunda Hergeirsdóttir, 

Guðmundur Þórðarson og Hulda Klara Hjaltadóttir 

 

Efni fundarins: 

1. Fundargerð síðasta fundar 

2. Fara yfir styrki sem FFA veitti á sl. önn. 

Kostnaður vegna funda og fleira frá síðustu stjórn. Brúum bilið, Sigrún Eldjárn les upp fyrir 1. bekk og 

leiksólabörn.  Reykjaferð 7. bekkjar. Kostnaður vegna skólapeysa.  Bókin Skólaforeldrar, ný sýn á 

skólastarfið keypt.  Verkefnið ég og þú, efniskostnaður.  Jólanefndin, efniskostnaður vegna 

laufabrauðsgerðar.  Jólaöl fyrir nemendur með jólamat.   

3. Hvernig hefur félagsgjald FFA skilað sér. 

Greidd félagsgjöld 190 þúsund.  Ógreidd félagsgjöld 60 þúsund. 

4. Bréfasamskipti FFA og skólans varðandi bekkjarfulltrúa/kennara og bekkjarsamkomur 

Skólastjóri sendi FFA bréf varðandi dæmi um að samráð bekkjarfulltrúa við umsjónakennara um 

skipulagningu bekkjarsamkoma væri ábótavant og óskaði eftir að allir bekkjarfulltrúar væru upplýstir 

um hvernig rétt skal staðið að því.  Stjórn FFA sendi skólastjórnendum bréf þess efnis að dæmi væru 

um að umsjónakennarar frábæðu sér þátttöku í bekkarsamkomum skipulögðum utan skólatíma.  Erla 

ræddi við skólastjóra í síma og afstaða skólans er skýr, að umsjónakennarar taki þátt í 

bekkjarsamkomum sem frekast er unnt.  Hlutverk bekkjarfulltrúa hafa verið rædd og verður aftur til 

umfjöllunar á almennum félagsfundi FFA í febrúar. 

5. Fundur með bekkjarfulltrúum í upphafi árs 

Áætlað var að hafa slíkan fund til að virkja bekkjarfulltrúa að nýju.  Það verður gert með almennum 

félagsfundi FFA og fræðslufundi í febrúar sem FFGÍR stendur fyrir.  Þar mun Helga Margrét 

Guðmundsdóttir frá Heimili og skóla fjalla um bekkjarfulltrúa og mikilvægi þeirra í skólastarfinu. 

6. Svar lögreglunnar við bréfi FFA/fagráðs 

Guðmundur ætlar að senda það á fagráð og hafa samband við umhverfis og skipulagssvið Rnb. 

7. Fagráð? 

Rætt um hvort fagráð sé nauðsynlegt og lagabreytingu varðandi fagráð á aðalfundi í vor. 

8. Hvað sagði skólaráð um: Brunaæfingar og áfallaáætlun skólans og skyndihjálparkunnáttu 

kennara? 



Ákvörðun FRÆ að rímingaræfingar séu á hverju ári en stór brunaæfing á þriggja ára fresti.  Við 

skólann er áfallateymi sem starfar eftir áfallaáætlun.  Kennarar fóru á skyndihjálparnámskeið í byrjun 

janúar. 

9. „Ég og þú“ hvernig tókst til og hvernig er framhaldið? 

Gekk vonum framar og mæting var góð fyrir jól.  Undirbúningur fyrir námskeiðin á vorönn er hafin.  

Ábending um að hafa námskeiðin á haustönn fyrr en nú var gert. 

10. Skólamatur 

Borið hefur á óánægju með gæði matarins í mötuneyti skólans.  Ákveðið að senda óformlega 

fyrirspurn til Skólamatar um hvernig þeir meta gæðin.  Guðmundur tekur það að sér 

11. Heimasvæði 

Heimasvæði FFA hefur verið ekki verið uppfært sem skildi í vetur.  Hulda Klara tekur að sér að bæta 

úr því. 

12. Bókasöfnun á degi bókarinnar 23. apríl, framkvæmd, samráð og umfjöllun 

Að heimili barna í Akurskóla taki höndum saman að byggja upp bókasafn skólans með því að gefa 

eina bók í tengslum við þennan dag.  Þetta verði gert í samráði við skólastjórnendur og fá umfjöllun 

um það t.d. Víkurfréttum.  Guðmunda tekur að sér að koma þessu af stað. 

13. Önnur mál 

-Að jólanefnd taki saman helstu atriði um laufabrauðsgerðina, hvað þurfti til, hvað gekk vel og hvað 

má betur fara.  Þessar upplýsingar þurfa að vera til reiðu á næsta ári. 

-Að skólastjórnendur kynni FFA niðurstöður kannana og jafnvel á almennum félagsfundi í mars. 

-Erla mun minna 4. og 5. bekk á páskabingó. 

-Undirbúningur fyrir almennan félagsfund 7. febrúar.  Efni fundarins verður bekkjarstarfið.  

Guðmunda sér um að senda tilkynningar á mentor og Guðmundur hefur samband við Garðar um að 

undirbúa salinn. 

Fundi slitið. 

 

Fundarritari Guðmunda Hergeirsdóttir 


