
Fundur stjórnar FFA 26. nóvember 2012 

 Kaup á endurskinsvestum.  

Of dýrt að kaupa vesti þannig að ekkert verður af því.  

Athuga með endurskinsmerki. 

Hvar eru þau búin til? 

 FFGÍR 

Kynningarfundur í Andrews frá Blátt Áfram fyrir foreldra og nemendur. 

 Fyrirlestrar 

Sjálfstyrkingarfyrirlestrar fyrir bæði kynin. Athuga með Loga og Ragnhildi Steinunni. 

 Kaupa boli með merki skólans. 

Athuga með styrktaraðila. 

 Athuga með fund með Sigurborgu, Bryndísi og Lúllu varðandi nemendaráð í janúar. 

 9. bekkur verður með páskabingóið sem er hluti af fjáröflun fyrir 10. bekkjar ferðina. 

 Setja inn frétt á heimasíðuna varðandi Ég og þú, þú og ég.  

 Jóna Guðrún byrjar að kenna í Akurskóla eftir áramót en mun halda áfram sem formaður 

foreldrafélagsins. 

Styrkveitingar þetta skólaár. 

1. bekkur – Vorferð 

7. bekkur – Reykir og rúta á Skólahreysti. 

8. bekkur – Skólahreysti 

9. bekkur – Skólahreysti 

10. bekkur – Vorferð og Skólahreysti . 

Foreldrafélagið borgar fyrir jólaölið á jólaskemmtun, kaupir sumargjafir fyrir skólann á vorin.  

  



Samantekt hlutverka eftir fundinn 26. nóv. 2012 

1. Jóna Guðrún - Fá fund með Sibbu, Bryndísi og Lúllu v. nemendafélagsins í 

janúar 

* Ég og þú , þú og ég (50% kennarar og 50% foreldrar) 

* Rithöfundar í skólaheimsókn á öllum skólastigum, ekki bara í 1. bekk 

* Kennari með bekkjarkvöld (sjá afrakstur nemenda) eða eiga foreldrar að sjá um 

það alfarið 

* Hafþór á unglingastig og miðstig? 

* Þorgrímur Þráinsson á unglingastigið? 

* 9. bekkur að Laugum? 

* 4. bekkur í Alviðru? 

* Kynna styrki og annað 

2. Halldóra – gera rafræna könnun sem fyrst v. ég og þú, þú og ég hjá for. 1.- 3. 

bekkjar 

3. Þóra – athuga kostnað v. Ragnhildar Steinunnar f. stelpur á unglingastigi og 

Jóhans Birnis og Ómars fyrir strákana á ungl.stiginu 

4. Katrín ath. með styrk á bolina frá Alex 

5. Jóna Guðrún athuga með bækur Konráðs, rithöfundar f. 1. bekk (póstur frá 

Helgu)? 

6. Jóna Guðrún - ábending á facebook vegna endurskinsmerkja 

7. Örn og Jóna Guðrún – frétt v. ég og þú, þú og ég á heimsíðu skólans og á 

facebook og í pósti 

8. Jóna Guðrún – athuga með kostnað á bolunum, merkiprent, bolur.is o.fl. 

 


