Fundur stjórnar foreldrafélags Flataskóla með bekkjarfulltrúum 2006-2007 þ. 24.10.2006
í Flataskóla kl. 20:00.
1. hver árgangur kynnti sínar hugmyndir um viðburði vetrarins sem bekkjarfulltrúar
ætla að skipuleggja.
1. bekkur ætlar í fjölskylduferð í Heiðmörk laugardaginn 4. nóv. nk. og stefnt
er að e-s konar samkomu eftir áramótin, ekki ákv. hvernig.
2. bekkur ætlar að hafa bekkjarkvöld 1. nóv. , bingókvöld e. áramótin og
vorferð í Heiðmörk.
3. bekkur - óákveðið.
4. bekkur – óákveðið.
5. bekkur – EM bekkurinn fór í sólarhringsferð í Gróttu annað ekki ákveðið
fyrir áramót. HS bekkurinn ætlar í skautaferð fyrir áramót, skemmtikvöld
áætlað e. áramót og ferð í Heiðmörk í vor. AR bekkurinn ætlar í
Heiðmörk með fjölskyldurnar í byrj.nóv. og ætlunin er að leggja sérstaka
áherslu á að foreldrar kynnist betur. Síðan verða viðburðir eftir áramót
skipulagðir í janúar nk.
6. bekkur – þar er margt í gangi á vegum skólans fyrir áramót en þó er
ætlunin að fara í klifur og halda svo bekkjarkvöld í janúar. Þá er
fyrirhuguð vorferð með grilli fyrir vorprófin.
7. bekkur – þar er búið að koma af stað lokuðu bloggsvæði fyrir foreldra 7.
bekkinga. HS bekkurinn ætlar að hafa bekkjarkvöld í nóv. og rætt hefur
verið um skautaferð fyrir áramótin. Ekki vitað um fyrirætlanir hinna
bekkjanna.
2. Fyrirsp. kom fram um myndir sem voru á heimsíðu skólans sl. veturs, hvort hægt
væri að halda þeim lengur inni á heimasíðunni ? þarf að kanna hjá Steinunni.
3. Rætt var um möguleika á því að útbúa möppu fyrir hvern bekk/árgang sem næstu
árgangar gætu nýtt sér m.a. sem hjálpartæki fyrir bekkjarfulltrúa sem koma nýir
inn.
4. Hlutverk bekkjarfulltrúa rætt. Foreldrasamningur sem Heimili og skóli hafa sett
saman kom til umræðu, hvort ætti að vekja meiri athygli foreldra/aðstandenda á
honum, það er þá eitt verkefni sem bekkjarfulltrúar gætu beitt sér fyrir.
5. Fyrirsp. kom fram varðandi það að ef netpóstur er sendur í gegnum Mentor hvort
kennari viðkomandi bekkja(r) fái þann póst líka ? þarf að spyrja Jónu ritara um
þetta.
6. Jólaföndur rætt. Það verður haldið 26.nóv. nk. tímasetning ekki ákveðin nákv.
ennþá. Stefnt að því að hafa þrennt í boði, þe. Piparkökuskreyting,
laufabrauðsgerð og mósaíkplattagerð. Kallað verður eftir aðstoð bekkjarfulltrúa
og annarra foreldra þegar nær dregur varðandi skipulag og framkvæmd.
7. SAM fundur sl. vetrar ræddur. Hann var haldinn sameiginlega af grunnskólum
Garðabæjar og heppnaðist mjög vel. Þar voru 3 ræðumenn, Jóna Hrönn
Bolladóttir, prestur, Páll Ólafsson félagsráðgjafi hjá Garðabæ og Margrét Pála frá
Hjallastefnunni. Stefnt er að því að halda aftur svipaðan fund en eftir er að skoða
það með foreldrafélögum hinna grunnskólanna. Hugmynd hefur komið fram um
að umfjöllunarefnið verði stjúpfjölskyldur, samsettar fjölskyldur og hinar ýmsu
fjölskyldugerðir nútímans.

8. Náttúrusýning sem haldin var sl. vetur tókst mjög vel. Rætt hefur verið um að
halda annars konar sýningu í vetur, t.d. í mars mánuði og hugmynd er komin
fram um að þema sýningarinnar verði landafræði og allt sem henni tengist. Það
gæti þá komið inn í námsefni nemenda skólans og væri hægt að útfæra á marga
vegu. Þetta á eftir að ræða betur við skólastjórnendur.
9. Leikhúsferð mun í vetur verða breytt í bíóferð. Búið er að ath. hjá SAM bíóunum
hvað í boði er og þar býðst Flataskóla mögulega forsýning á jólamyndina Santa
Claus 3 18. eða 19. des.nk. Verðið á miðanum yrði þá kr. 450,- og tilboð yrði á
poppi og kóki. Þetta verður kynnt betur þegar nær dregur.
10. Félagsgjöld foreldrafélagsins verða áfram kr. 1.000,- á fjölskyldu. Reynt verður
að fá bekkjarfulltrúana til aðstoðar við að minna foreldra á að greiða það. 30%
innheimta sl. vetrar dugir ekki, verður að hvetja foreldra til að greiða þetta gjald
svo hægt sé að halda fræðslufund og hausthátíð með sóma. Foreldrar geta t.d.
sent fyrirsp. á bekkjarfulltrúa eða beint til gjaldkera foreldrafélagsins ef þeir eru
ekki vissir um hvort þeir hafi greitt gjaldið eða ekki.
11. Einelti. Olweusar-áætlun rædd, bent á heimasíðu t.d. Hólabrekkuskóla til að
skoða betur út á hvað sú áætlun gengur. Frést hefur að von sé á bæklingi um
eineltisstefnu Flataskóla og voru foreldrar ánægðir að heyra það.
12. Rætt um hvernig foreldrar geti skipst á skoðunum, bæði jákvæðum og eins
neikvæðum ef eitthvað er sem betur má fara. Boðleiðir innan skólans ræddar,
fólk óöruggt hvert það eigi að leita. Sp.um lokað bloggkerfi fyrir foreldra. Hvort
það sé mögulegt ? Póstkassi einnig nefndur en fólk almennt hrifnara af
netleiðinni.
13. Rætt um að koma umferðarmála/samgöngunefnd og Tómstundaheimilisnefnd
aftur af stað. Bekkjarfulltrúum bent á að skrá sig ef þeir hefðu áhuga á að vinna
að þessum málum. Einnig kom fram áhugi hjá foreldrum 5. bekkinga að hittast
og ræða óánægju með mjög fjölmenna bekki og agavandamál í bekkjunum.
Ákveðið að kalla saman bekkjarfulltrúa 5. bekkja fimmtudaginn 26. okt. kl. 18.
Hafsteinn foreldri í 5 AR tók að sér að boða á fundinn.
Fleira ekki gert og fundi lokið kl. 21:35.
f.h.stjórnar foreldrafélags Flataskóla
Þórleif Hjartardóttir ritari.

