
STJÓRNARFUNDUR FORELDRAFÉLAGS FLATASKÓLA 

Fyrsti fundur vetrarins var haldinn 02.11.2020 kl. 18:00 og fór hann fram rafrænt á Google Meet. 

 

MÆTING:  
Ágúst Frímann Jakobsson skólastjóri (tók þátt í byrjun fundar), Ylfa Siguðardóttir, Karina Pedersen, 
Hrönn Stefánsdóttir, Erla Pétursdóttir, Fríður Guðmundsdóttir, Anna Sigurlaug Pálsdóttir, Hera 
Hannesdóttir, Laufey Einarsdóttir og Íris Stefánsdóttir sem jafnframt ritar fundargerð. 
 

DAGSKRÁ:  
Ágúst Frímann skólastjóri boðaði til fundarins til að koma starfi vetrarins í gang. Fundurinn fór fram á 
Google Meet og farið var yfir helstu verkefni vetrarins og raðað í hlutverk. 

1. Skipun í hlutverk 
 

Eftirfarandi hlutverk voru skipuð á fundinum: 
Formaður:  Ylfa Sigurðardóttir 
Varaformaður:  Fríður Guðmundsdóttir  
Gjaldkeri:  Laufey Einarsdóttir  
Ritari:   Íris Stefánsdóttir  
Grunnstoð:  Erla Pétursdóttir og Berglind Ósk Einarsdóttir.  
 
2. Félagslegt  

 

Ýmsar hugmyndir voru ræddar að einhverju félagslegu fyrir jólin og eru meðlimir foreldrafélagsins að 
skoða útfærslur á þeim.  Meðal hugmynda er kakó, piparkökur, gítarleikur og söngur úti. Einnig zoom 
bakstur og að skreyta piparkökuhús og hjörtu. 

Hugmynd kom að vera með ratleik í janúar og að hver árgangur myndi hanna og senda inn sína stöð. 

Bingó hefur verið ein helsta fjáröflunarleið foreldrafélagsins. Skoða á með rafrænt bingó í mars. Erla 
talar um erfileika að fá vinninga, hvort mætti skoða aðra nálgun, eitthvað skemmtilegt. Verður rætt 
betur á næsta fundi. 

 

3. Önnur mál 
 

Rætt var um einelti og félagsleg samskipti, m.a. milli kynjanna og hvað hægt væri að gera til að styrkja 
þau og koma þeim í jákvæðan farveg. 

• Erla kannar hjá Grunnstoð að fá aðstoð þar, fyrir fyrirlestra um einelti. 
 

• Hrönn talar við Bjarna Fritz um að vera með verkefni tengt óstöðvandi, til að vinna í samskiptum 
kynjanna í skólanum. Mögulega kynna bækur í leiðinni.  

 

• Hrönn talar um kynferðisofbeldi og að fá Sólborgu og Þorstein eftir áramót í kynfræðslu fyrir 
eldri árgangana, þau talin ná öðrum vinkli en kennarar og hjúkrunarfræðingar. Foreldrafélagið 
myndi greiða. Hrönn kannar tíma og verð, hafa þetta í apríl eða maí. 

 

Rætt er um foreldrarölt, hvort mætti virkja það. Greinilegur áhugi hjá foreldrum með það. 

• Erla skoðar hjá Grunnstoð. 
 

Íris býr til facebook síðu fyrir stjórn foreldrafélagins sem notuð verður í samskipti og skipulag. Hún sendir 
boð á meðlimi ráðsins. 

Ylfa formaður mun boða nýjan fund í desember. 

Fundi slitið um kl. 19.15. 


