
Sameiginlegur fundur hjá Foreldrafélagi og Foreldraráði Tjarnarskógar 

Skógarland 8.apríl 2014  

Mættar:  Sigga Dís, María, Agnes, Katla, Lísa, Hlín og Helga. 

1.  Aðalfundur félaganna; tillaga um að færa hann frá hausti yfir á vor.  Allir sammála um að það 

sé sniðugt og henti betur því þá getur starfið hafist strax á haustin.  Dagsetning fyrir 

aðalfundinn ákveðin, 14.maí 2014 kl.20:00.  

Dagskrá: Ársskýrsla foreldrafélags 

   Ársskýrsla foreldraráðs  

   Reikningar 

   Kosning í foreldraráð 

   Kosning í foreldrafélag 

   Sigga Dís með erindi um næsta skólaár (síðasti eða fyrsti dagskrárliður?) 

   Veitingar 

2. Vorhátíð; verður haldin miðvikudaginn 28.maí (daginn fyrir Uppstigningardag,sem er 

frídagur).  Rætt um tímasetningu, hefur verið milli kl. 14 og 16, spurning hvort það væri betra 

að hafa hana fyrir hádegi / í hádeginu.  Þá yrðu leikskólabörnin bara, enda er þetta hátíðin 

þeirra, síðast var mikið af grunnskólakrökkum og þessi yngstu nutu sín kannski ekki alveg.  En 

þar sem hátíðin er fyrr en oft áður núna er ákveðið að halda í tímasetninguna 14-16 og sjá 

hvort það gangi ekki upp í ár.  Ætlum að tala við Hött / fimleikadeildina og athuga hvort þau 

geti séð um þrautabraut fyrir krakkana, frekar að styrkja það starf og sleppa 

hoppuköstulunum.  Fínt að þessi viðburður verði sameiginlegur hjá þessari stjórn og hinni 

nýju sem tekur við í haust. 

3. Foreldraráð; María og Agnes ætla að hætta en Hlín heldur áfram.  Þyrfti að kynna 

foreldraráðið betur, um hvað það snýst.  Upp komu nokkrar hugmyndir, kynning á aðalfundi, 

tölvupóstur til foreldra eða útbúa bækling/fréttabréf.   Ákveðið að útbúa bækling, þá bæði 

um foreldraráðið og –félagið, til að hvetja fólk að kynna sér og vera með í þessu mikilvæga 

starfi.  Kynna starfið hjá báðum og segja frá reynslu okkar.  Stefnt á að hafa bæklinginn 

tilbúinn 2.maí. 

4. Útskriftarferð;  verður 16.maí og verður farið í heimsókn á Reyðarfjörð.  Foreldrafélagið sér 

um að fá rútu fyrir þá ferð.  Stefnt á að útskriftarathöfnin verði svo seinna um daginn, við 

sjáum ekkert því til fyrirstöðu og treystum deildarstjórunum til að stjórna þessu. 

5. Sveitaferð; dagsetning ekki komin, foreldrafélagið sér um að fá rútu fyrir þá ferð líka. 

6. Action verkefni Alcoa; ef sótt er um það þá þarf að laga lóðina, bæta aðgengi fatlaðra og 

mála.  

7. Almenn umræða 

 

 

Fundi slitið 

Lísa Leifsdóttir 


