
Fundargerð stjórnarfundar nr. 2 hjá Foreldrafélagi Flataskóla 2016-2017 

Haldinn 7.11.2016 frá kl. 17:30-18:50 

Mætt voru: Rebekka Sveinsdóttir formaður, Auður Finnbogadóttir ritari, Ingibjörg Áskelsdóttir 

varaformaður, Anna Ólöf Haraldsdóttir (Lóa) gjaldkeri, Katrín Gýmisdóttir, Ólafur Nils Sigurðsson, Ása 

Björg Tryggvadóttir fulltrúi í Grunnstoð.  

 

1. Bingó. 

 Rebekka mun athuga hvort að reyndi bingóstjórinn okkar hann Haukur er til í að hjálpa 

okkur áfram. 

 Auður mun senda strax  til Jónu ritara tilkynningu um dagsetningarnar á bingóinu og 

svo í framhaldinu eftir helgina nánari auglýsingu með upplýsingum.  Einnig þarf að setja 

þetta á skjáinn í anddyrinu. 

 Ræddar voru hugmyndir að nýjum aðalvinningum þar sem kvöldin eru orðin 2, fram 

kom hugmynd um símasnjallúr.  Rebekka mun kanna hvort þeir gjafmildu foreldrar 

barns í skólanum sem hafa gefið ipad í nokkur ár hafa áhuga á því að halda því áfram. 

 Auður talar aftur við Soffíu, foreldri barns, sem hefur áður séð um skipulag á uppröðun 

og frágangi og skipulagi afhendingar á pizzum og svölum, og kannar hvort að hún mun 

geta aðstoðað þann 17.11. 

 

2. Fundur með bekkjarfulltrúum. 

Það var aldeilis frábær mæting, um 30 manns, á þennan upplýsinga- og rabb fund 

bekkjarfulltrúa með foreldrafélaginu.  Sköpuðust mjög góðar umræður um hlutverk þeirra og 

foreldrafélagsins. 

 

3. Skólasund.   

Ása Björg fór yfir málið og var það rætt.  Líklega von á upplýsingum til foreldra innan skamms 

um þetta atriði. 

 

4. Fundur með bæjarstjóra á næstunni. 

Umræður um nokkur mál sem hægt væri að leggja áherslu á f.h. foreldra í Flataskóla. 

Samþykkt að helst ætti að ítreka mikilvægi umferðaröryggis barnanna við skólann og aðgerða 

við betrumbætur á skólalóðinni sem er orðin afar lúin og hefur verið kallað eftir í nokkur ár. 

 

5. Nýr stjórnarmaður bættist við, Ása Björg Tryggvadóttir, og er stjórnin þá fullmönnuð.  Hún er 

fulltrúi okkar hjá Grunnstoð sem er samstarfsverkefni við bæinn. 

 

 

Fundi var slitið kl. 18:50 

  

 

  

  

 



 


