
AÐALFUNDUR 

FORELDRAFÉLAGS FLATASKÓLA 

Var haldinn þriðjudaginn 20.9.2016 kl. 17:30 í sal skólans. Til fundarins var boðað samkvæmt lögum 

félagsins. 

Sjö foreldrar mættu auk stjórnarmanna og skólastjóra.  Mynduðust góðar óformlegar umræður um 

tilvist foreldrafélagsins, þátttöku foreldra og hvernig best sé að haga starfinu.  Að tillögu skólastjóra 

var ákveðið að boða til framhaldsaðalfundar og freista þess að fá fleiri foreldra til að koma á fundinn 

þar sem mæting 7 foreldra af hálfu um 520 barna þótti heldur slök.  Fundi var því frestað. 

Framhaldsaðalfundur var haldinn miðvikudaginn 28.9 kl. 20:00 í sal skólans.  Mæting var mun betri og 

mættu 24 foreldrar auk þriggja stjórnarmanna, formaður stjórnarinnar hætti störfum í vor þar sem 

barn viðkomandi lauk veru sinni í Flataskóla á þeim tíma.   

Hófst þá formlega dagskrá. 

1. Skýrsla stjórnar. 

Rebekka Sveinsdóttir, gjaldkeri, fór yfir helstu þætti í störfum stjórnar s.l. ár. 

Árlegt bingó er orðið mjög umfangsmikið og þrátt fyrir að nokkrir foreldrar hafi gefið kost á sér til 

aðstoðar þá þarf enn fleiri næst.  Horft er til þess að tvískipta þessu næst vegna aukins fjölda nemenda 

og þá í yngri og eldri bekki. Bingóið hefur verið góð fjáröflun til þess að standa undir öðrum viðburðum 

fyrir börnin í skólanum.  Annað sem foreldrafélagið hefur staðið að eða tekið þátt í með skólanum er 

m.a. jólaleikrit, kynfræðsla fyrir 7. bekk, skíðaferð, vorhátíð við skólann, hugleiðsla, páskaeggjaleit, 

vorferð, kaup á spilum sem hægt er að nota í skólanum. 

2. Foreldrafélag/foreldraráð/Grunnstoð Garðabæjar 

Benedikt Rúnarsson annar fulltrúa foreldra í skólaráði fór yfir störf foreldra í skólaráði og hlutverk 

Grunnstoðar Garðabæjar sem er samstarfsvettvangur skóla í Garðabæ og bæjaryfirvalda. 

3. Breytingar á lögum félagsins 

Auður Finnbogadóttir, ritari, fór yfir tillögur að lagabreytingum sem höfðu verið sendar út með ríkum 

fyrirvara á tölvupósti til foreldra og lagðar fyrir fundinn.  Góð umræða skapaðist um hlutverk og 

fyrirkomulag foreldrastarfs.   

Fram kom tillaga um breytingu á 3.gr. þ.a. hún verði „fylgja eftir starfi bekkjarfulltrúa í hverjum bekk í 

samstarfi við umsjónarkennara.   

Fram kom tillaga um breytingu á 5.gr. þ.a. hún verði „Stjórn foreldrafélagsins ásamt umsjónarkennara 

ber ábyrgð á að í upphafi skólaárs séu kosnir tveir til þrír bekkjarfulltrúar forráðamanna úr hverjum 

bekk. Síðasta málsgreinin falli út. 

Fram kom tillaga um breytingu á 7.gr. þ.a. í fyrstu setningu falli út „í byrjun“ og við bætist „með minnst“ 

3ja daga virkra daga fyrirvara.  Einnig kom fram tillaga um að skoðunarmenn reikninga yrðu tveir. 

Framlagðar tillögur stjórnar á lögum félagsins voru samþykktar með breytingartillögum. 

4. Reikningar félagsins. 

Rebekka gjaldkeri fór yfir reikninga félagsins og gátu fundarmenn skoðað yfirlit yfir rekstur ársins 2015-

2016 sem lagt var fram á fundinum.  Staða bankareiknings félagsins þann 19.9.2016 var kr. 220.947,- 



Fram kom að kostnaður vegna rútuferða hefur hækkað mjög mikið.  Einnig kom fram að um 48%  

foreldra barna hefðu greitt valfrjálst árgjald kr. 2.500,- inná reikninga félagsins.  Einungis er sent út til 

annars foreldris og vegna eins barns þó foreldrar eigi fleiri í skólanum. Umræða fór fram um fjárhæð 

árgjaldsins og var ákveðið að hafa það áfram kr. 2.500,-  Helst hefðu menn viljað geta haft 

framkvæmdina þannig að foreldrar gætu sett hvaða fjárhæð sem er til greiðslu en það er ekki í boði 

eins og er.  

5. Kosning stjórnar og fulltrúa í skólaráð 

Vel gekk að kjósa í stjórn félagsins. 

Kjörnir voru í aðalstjórn: 

Rebekka Sveinsdóttir (var áður) Börn í 1. og 4.b 

Auður Finnbogadóttir (var áður) Börn í 5. og 6.b 

Anna Ólöf Haraldsdóttir Börn í 4. og 7.b 

Katrín Gýmisdóttir Barn í 7.b 

Ólafur Nilsson Barn í 3.b 

Ingibjörg Áskelsdóttir börn í 3. og 6.b 

Sjöunda stjórnarmanninn vantar og hann þarf helst að koma úr 2. bekk.  Áhugasamir geta haft samband 

við Rebekku eða Auði.  Fram kom hugmynd að aðila sem verður könnuð frekar. 

Í varastjórn voru kjörnir: 

Sigurður B. Halldórsson 

Eva Rós Guðmundsdóttir 

Gunnhildur Arnoddsdóttir 

Kristmundur Einarsson 

Matthildur Brynjólfsdóttir 

Svava Björk Jónsdóttir 

Ágústa Guðmundsdóttir 

Fulltrúi foreldra í skólaráð var kjörinn Bertrand Lauth.  Benedikt Rúnarsson heldur einnig áfram sem 

fulltrúi. 

6. Önnur mál 

Frjó umræða spannst undir önnur mál.  Fundarmenn voru á því að reyna uppbyggingu á 

foreldrafélaginu og kanna leiðir til þess að virkja foreldra enn frekar.   

Hugmyndir sem komu upp og áhugavert gæti verið að skoða; 

Skólaþing foreldra, nemenda og kennara í hverjum árgangi þar sem mögulega væri t.d. hægt að 

skipuleggja saman hvað á að gera félagslega í árgangnum og allir foreldrar deili með sér ca. 4 atburðum 

þ.a. allir komi að undirbúningi fyrir 1 viðburð. 

Veffréttabréf 



Meiri samskipti, kanna facebook og senda meeting request 

Búa til átaksverkefni foreldra t.d. til að safna fyrir tjöldum á svið í sal svo huggulegra sé fyrir krakkana 

að koma fram, og myndir foreldra af þeim verði enn betri 

Spilakvöld foreldra eða eitthvað álíka til að þeir nái að hittast aðeins óformlega 

 

Fundi slitið kl. 21.30 

 

 

 

 

 

 


