Fyrsti fundur nýrrar stjórnar foreldrafélags Flataskóla 2006-2007 17.10.06 kl. 17:15
– 19:30 á kaffistofu kennara í Flataskóla. Mættar voru: María, Jóhanna, Þórleif og
Hrönn.
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Verkaskipting ákveðin í stjórn foreldraféalgsins: María kosinn formaður, Hrönn
gjaldkeri, Þórleif ritari og Jóhanna meðstjórnandi. Birna í foreldraráðinu mun svo
sitja fundi foreldrafélagsins í vetur til að efla tengsl foreldrafélagsins og
foreldraráðsins.
Félagsgjöld rædd, ákveðin áfram 1.000,- kr á fjölskyldu. Það innheimtist aðeins
um 30% í fyrra sem er of lágt þar sem félagsgjöldin gera félaginu kleift að sinna
sínum skyldum, s.s. að halda fræðslufundi og jólaföndur. Ákveðið að Hrönn ath.
hvað kosti að innheimta félagsgjöldin rafrænt.
Kaup á örbylgjuofnum rædd, þarf að skoða betur. Svona ofnar eru í matsal
Hofsstaðaskóla og hafa engin vandræði verið með notkun þeirra þar skv. þeim
upplýs. sem stjórnin hefur aflað. Garðabær fjármagnaði kaupin á ofnunum í
Hofsstaðaskóla þannig að ef kaupunum verður mun stjórnin ræða við bæinn
varðandi slík kaup.
Kvartanir hafa borist frá foreldrum varðandi knappan tíma sem nemendum er ætlað
í sund og leikfimi, afleiðingin er sú að nemendur fara ekki í sturtu.
Það kom fram í fyrirlestri Gunnars Erlingssonar íþróttafulltrúa Garðabæjar á
aðalfundi foreldrafélagsins nú fyrr í október, að hann hafi fengið kvartanir frá
foreldrum varðandi það að ekki sé starfsfólk til aðstoðar í klefunum í Ásgarði. Það
er ljóst að þetta þarf að skoða betur með skólastjórnendum og íþróttafulltrúanum.
Nokkuð ljóst samt að fleira starfsfólk kostar talsvert og þar er um Garðabæ að ræða
varðandi fjármögnun á slíku, sem sagt ekki einfalt.
Rætt um að óska eftir fundi með skólastjóra, deildarstjórum og foreldraráði einu
sinni á önn. María og Þórleif ætla að koma þessari ósk á framfæri við skólastjóra.
Nemendur í 7. bekk og foreldrar þeirra hafa vakið athygli á því að inngangur að
stofum þeirra er ekki opnaður strax á morgnana og þau þurfi að bíða úti í öllum
veðrum. Einnig hafa 7. bekkingar verið að spyrja um tómstundaherbergi sem búið
var að opna í fyrravetur en er ekki opið núna. Jóhanna tekur að sér að ræða við
bekkjarfulltrúa 7. bekkja og í framhaldi af því óska eftir fundi með skólastjóra til að
fara yfir þessi mál.
Þá hafa einnig athugasemdir borist frá foreldrum varðandi það að nemendum sé
ætlaður of stuttur tími til að nærast í hádeginu. Nemendum er uppálagt að klára
mat sinn en þeir segjast ekki hafa tíma til þess. Eitt af því sem þarf að fara yfir á
fundi með skólastjóra og deildarstjórum.
Þar sem kvartanir hafa borist frá foreldrum nemenda í 5. bekk varðandi ýmis mál er
ákveðið að Þórleif og Ásgerður, fráfarandi formaður, ræði við bekkjarfulltrúa í 5.
bekk og fari yfir málin með þeim.
Námskeið um samskipti og framkomu sem Páll Ólafsson, félagsráðgjafi ætlar að
halda þ. 25. okt. og 1. nóv. kl. 8:15 – 9:15 fyrir nemendur í 7. bekk og foreldra
þeirra/aðstandendur. Allt klárt nema kaupa þarf kaffi og mjólk, Hrönn gjaldkeri
tekur það að sér og fær jafnframt prókúru á reikn. foreldrafélagsins frá fráfarandi
gjaldkera, Sigurbjörgu. Glös og kaffimál á for.félagið til. María mun senda ítrekun
til að minna á námskeiðið eftir næstu helgi þannig að þessi fundur ætti ekki að fara
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framhjá neinum í 7. bekk. Jóhanna og Þórleif munu mæta og undirbúa
kaffiveitingarnar fyrir námskeiðsgesti. Foreldrafélagið býður upp á kaffi. Í fyrra
var Húgó Þórisson með námskeið fyrir nemendur í 7. bekk og foreldra þeirra og var
almenn ánægja með það námskeið þannig að ákveðið var að halda áfram á svipaðri
braut. Eftir námskeiðið ætla bekkjarfulltrúar 7. bekkja að halda bekkjarkvöld.
Ákveðið að halda fund með bekkjarfulltrúum þ. 24.10.2006 kl. 20. Hrönn kom
með hugmynd um að útbúa lítið hefti sem bekkjarfulltrúar geta fengið með helstu
upplýs. um hlutverk bekkjarfulltrúa. Hrönn tók að sér að útbúa heftin og ætlar að
ath. hvort þetta fáist ljósritað á skrifstofu skólans, annars leysir stjórnin það mál.
Gróf dagskrá var sett niður fyrir þennan fund með bekkjarfulltrúm, s.s. að kynna
fólki hlutverk bekkjarfulltrúa, fá stutta skýrslu frá hverjum bekk um uppákomur
vetrarins, ítreka samræmingu innan hvers árgangs (svo allir fái/geri jafnt í hverjum
árgangi), að hver árgangur velji 1 aðila úr hópi bekkjarfulltrúa sem er þá tengill við
stjórn foreldrafélagsins, að ítreka við bekkjarfulltrúa að fylgjast með að vinahópar
rúlli og grípi inn í ef allt er strand ofl. Einnig er spurning hvort ekki sé ennþá full
þörf á “samgöngunefnd” sem reynt var að fara af stað með sl. vetur. Það hafa
komið athugasemdir varðandi ferðir strætó, eða skorti á ferðum strætó, innanbæjar
í Garðabæ. Þarf að skoða þessi mál betur. María ætlar að finna fyrir Hrönn
tölvupóst frá Ásgerði síðan í mars sl. þar sem uppkast er að fundi með
bekkjarfulltrúunum síðan þá.
Rætt um að halda fræðslufund í mars 2007 ca. María ætlar að ræða við formenn
foreldrafélaga hinna grunnskólanna í bænum til að ath. með að halda fundinn
saman. Það var gert sl. vetur, sbr. SAM-fundurinn í Vídalínskirkju sem tókst mjög
vel og var mjög vel sóttur.
Rætt um 66°N en tillaga hefur komið fram frá foreldri varðandi frekari kaup á
skólafatnaði frá 66°N s.s. stuttermaboli og jafnvel buxur. Þetta þarf að skoða betur
og jafnframt að tilnefna ákv. stjórnarmann sem tengilið við 66°N. Frestað til næsta
fundar, þarf að kanna áhuga á þessu á meðan foreldra.
Leikhúsferð. María og Hrönn taka að sér að ath. með möguleika á miðum á leikriti
Guðrúnar Helgadóttur, Sitji guðs englar, í Þjóðleikhúsinu. Rætt um að fá miða
fljótlega í nóvember því ef beðið er með ferðina fram yfir áramót verður stór hluti
nemenda jafnvel búinn að sjá leikritið.
Ákveðið að Þórleif taki að sér að vera í sambandi við Jónu og Steinunni, starfsmenn
skólans, til að fylgjast með að tilkynningar og upplýsingar frá foreldrafélaginu
verði settar jafnóðum á heimsíðu skólans.
Jólaföndur ákveðið 26. nóv. nk. Þarf að skipuleggja sem fyrst.
Næsti fundur ákveðinn 18. okt. kl. 17:15, aðallega til að skipuleggja jólaföndrið.
f.h. stjórnar foreldrafélags Flataskóla
Þórleif Hjartardóttir ritari

