
STJÓRNARFUNDUR FORELDRAFÉLAGS FLATASKÓLA 

Annar fundur vetrarins var haldinn 03.12.2020 kl. 18:00 og fór hann fram rafrænt á Google Meet. 

 

MÆTING:  
Ylfa Sigurðardóttir, Erla Pétursdóttir, Fríður Guðmundsdóttir, Laufey Einarsdóttir, Berglind Ósk 
Einarsdóttir, Karólína Stefánsdóttir og Íris Stefánsdóttir sem jafnframt ritar fundargerð. 
 

DAGSKRÁ:  

1. Öryggi á skólasvæði 
 

Rætt var um að bæta þyrfti verulega lýsingu á bílastæðinu hjá skólanum en samdóma álit var að hún 
væri ekki næg. Sérstaklega á það við um gangbrautina og kom einnig fram hugmynd um hvort mætti 
hafa þar gangbrautarvörð á morgunana, þegar krakkarnir eru að mæta í skólann. 
 
Einnig var talað um hálku á stæðinu, hvort mætti vera búið að salta þegar krakkarnir mæta. 
 
Þriðja atriðið er umferðin á bílastæðinu, stíflur á morgnana og krakkarnir að skjáskjóta sér milli bíla. 
Mætta árétta oftar þær reglur sem gilda þar, bæði við foreldra og krakkana. Karlólína ætlar að ræða 
þetta hjá Skólanefnd. 

 

 
2. Félagslegt  

 

Fest var að Bjarni Fritz yrði með viðburð fyrir krakkana og fjölskyldur þeirra sem væri sambland af 
fyrirlestri um vináttu og félagsfærni auk þess sem hann myndi lesa upp úr nýju bókinni sinni. 
Viðburðurinn verður á netinu og fer hann fram fimmtudaginn 10. desember. Foreldrafélagið greiðir 
kostnað við þetta, kr. 50.000. Biðjum kennara eða Ágúst skólastjóra að auglýsa þetta fyrir nemendur. 
 
Berglind ætlar að hafa samband við Saft til að kanna með jafnréttisfyrirlestur. 
 
Planað er að vera með ratleik 19. janúar, eða í þeirri viku ca. 

 

3. Önnur mál 

Rætt var um einelti. Gott væri að fá meiri fræðslu og áminningu, hvernig best væri að tækla þetta inn á 
heimilunum þegar slík mál koma upp í skólanum, hafa bæði fræðslu fyrir börnin og foreldra. 
 
Hugmynd kom hvort taka mætti betur á móti krökkum þegar þau mæta á morgnana, að starfsmenn 
væru sýnilegir fyrir utan skólann, gæti skapað félagslegt öryggi fyrir börnin og fyrir foreldra að vita strax 
af börnunum í góðum höndum. 
 
Erla segir frá fundi í Grunnstoð þar sem foreldrarölt var rætt. Finna þarf út fyrirkomulag sem er praktískt. 
Taka næsta skref.  Erla segir betur frá eftir 11.janúar, þegar næsti fundur Grunnstoðar verður. 
 
Hugmynd kom hvort mætti vera með aukavalgreiðslu fyrir foreldrafélagið. Þeir sem þá vilja og geta, 
gætu greitt meira en áður, til að bæta upp ákveðið tekjutap t.d. vegna þess að jólabingóið féll niður. 
 
Ákveðið að halda næsta fund 13.janúar til að undirbúa ratleik ofl. 
 
Fundi slitið um kl. 19.30. 


