
STJÓRNARFUNDUR FORELDRAFÉLAGS FLATASKÓLA 

Annar fundur vetrarins var haldinn 13.01.2021 kl. 20:15 og fór hann fram rafrænt á Google Meet. 

 

MÆTING:  
Ylfa Sigurðardóttir, Erla Pétursdóttir, Fríður Guðmundsdóttir, Laufey Einarsdóttir, Karólína Stefánsdóttir, 
Ágúst Frímann Jakobsson skólastjóri  og Íris Stefánsdóttir sem jafnframt ritar fundargerð. 
 

Ágúst skólastjóri leit við í upphafi fundar. Segist þurfa að boða á skólaráðsfund niðurstöður kannana til 
að kynna fyrir stærri hópi foreldra, stefnir á líklega í næstu viku. Gengur vel á nýju ári, aðeins rætt um 
matinn og skipulag í kringum hann.   
 

DAGSKRÁ:  

1. Ratleikur 
Eftir nokkrar umræður um ratleik er niðurstaðan sú að salta hann. Setja fókurinn frekar á að vera með 
veglega vorhátíð með hoppukastala, grilluðum pylsum og fleiru. Jafnvel hafa þetta á síðasta 
skóladeginum á kennslutíma og fá kennara með í lið. Hægt að leigja stultur ofl. Hjá ÍTR.  Virkja frekar 
bekkjafulltrúa til að gera gott félagslíf í vetur. 
 
2. Hugmynd að foreldravakt 
Erla segir frá fundi í Grunnstoð þar sem m.a. gestur frá Lindaskóla greindi frá fyrirkomulaginu þar og að 
þeirra niðurstaða væri að foreldrarölt borgaði sig. Í framhaldinu er rætt að meira hafi verið um 
foreldralaus partý áður en áhættan í dag er ekki síður tengd netöryggi og samfélagsmiðlum. Grunnstoð 
vill þroska útfærsluna, hafa ekki bara rölt. Í Kópavogi labba allir – frá 1.bekk. Bekkur fær í bekkjarsjóð í 
verðlaun fyrir mesta þátttöku foreldra. Skoða þetta áfram. Hugmynd að röltstjóri yrði sponsaður frá 
bænum. 
 
3. Grunnstoð 
Erla ræðir atriði frá Flataskóla inn í bænaskjal Grunnstoðar til Garðabæjar.  Meðal annars hálkuvarnir, 
lýsingu á bílastæði og hraða þar. Hvort þörf á gangbrautaverði. Einnig viðhald húsnæðis sem og 
húsgagna og samskipti nemenda. Ágúst nefnir að verið sé að skipta út lömpum á bílastæði sem vonandi 
lagar ástandið. 
 
4. Önnur mál 

• Bingó sett í salt, flækjustig út af fjöldatakmörkunum.  
 

• Reykir enn spurning hjá 7.bekk. Eitthvað plan komið en ekkert á hreinu – Ágúst farinn að hugsa aðra 
möguleika.  
 

• Umræða um hvort fækkun hafði verið í skólamat, mögulega út af atvinnuleysi. Slæm áhrif á börn að 
fá ekki mat. Karólína ræðir í skólaráði – kirkjan kemur sterk inn. Vera vakandi fyrir stöðu barna/fólks.  
 

• Rætt um greiðslur félagsgjalds og hvernig gjaldið er. Rukka fljótlega og hafa með valgreiðslu ef fólk 
sem hefur tök á vill styðja meira þar sem hefðbundin fjáröflun undanfarinna ára, bingó, fellur niður.  

 

• Karólína ræðir um að það kosti að fá fyrirlesara inn, getur foreldraráð stutt við ef bærinn getur ekki. 
Ágúst nefnir að Bjarni Fritz komi og hitti strákahópa og Vanda Sig komi til skrafs og ráðagerða, fá 
hana til að hitta nemendur. Ylfa mælir mikið með Kolbrúnu Hrund Sigurgeirsdóttur - flott fræðsla til 
kennara og foreldra. Erla ræðir þetta nafn við Grunnstoð.  
 

Fundi slitið kl. 21.30. 


