
Aðalfundur  Foreldrafélags Skógarlands og Tjarnarlands, 21. sept 2010. Haldinn 

á Skógarlandi kl: 20:10 

u.þ.b.  40- mættir 

 

Bjarki ritari las skýrslu stjórnar. 

Ásdís gjaldkeri gerði því næst grein fyrir reikningum ársins. 

 Spurning úr sal: Er markmið að safna peningum ( spurt þar sem inneign félagsins er hátt í 300 

000 kr. 

 Svar stjórnar; nei að sjálfsögu ekki, hefð hefur skapast fyrir því að peningar safnist á milli 

stórkostnaðarliða eins og vors og jóla, þannig að félagið á fyrir komandi útgjöldum. 

 Reikingar samþykktir 

 

Kosningar: 

Bjarki, Aðalheiður og Edda Hrönn gáfu ekki kost á áframhaldandi stjórnarsetu. 

En Ásdís og Björn Gísli sitja áfram 

3 nýir í stjórn eru 

 Steinunn Björg Þórhallsdóttir  

Þórunn Berglind Elíasdóttir  

Sigurður Álfgeir Sigurðarson 

Til vara: Snorri Hallgrímsson 

 

 Í foreldraráði Tjarnarlands eru: 

Margrét Helga Einarsdóttir 

Erlingur Þórarinsson 

Þórunn Berglind Elíasdóttir:  

Til vara: Svanhildur Hlöðversdóttir 

 í foreldraráði Skógarlands eru: 

Birna Björk Reynisdóttir  

Karlotta Kristín Árnadóttir  



Heiður Vigfúsdóttir  

Guðrún Helga Elvarsdóttir  til vara 

 

Önnur mál: 

Karlotta Kristín benti á að það væri gott fyrir Skógarland að eiga kerru til að draga yngstu börnin milli 

staða innanbæjar. Slíkar kerrur fást á Akureyri  ( u.þ.b. 200000 kr.) 

 Aðeins rætt hvor þetta væri ekki frekar Bæjarfélagsins að sjá um að kaupa slíkt. 

Gyða benti á að rútukostnaður væri mikill en henni og örðum fundarmönnum fannst þeim peningum 

vel varið þar sem að ferðalög væri eftirminnilegt uppbrot á starfinu. 

Bjarki bað fólk um hugmydir að jólagjöfum:  

 Bók 

 Epli 

Aðlheiður bað fólk um að íhuga hvernig fræðsluerindi fólk vildi fá? 

 Hugmyndirnar margar þ.á.m. 

  Lestrarkennsla 

  Frælsa fyrir bæði börnin og foreldra saman    

        AD HD fæðsla 

  Hreyfing og mataræði   

Ath með næringarfræðing 

  Almennt foreldrafærni námskeið 

Aðalbjörg Pálsdóttir með fyrirspurn: Hafa foreldrar eitthvað að athuga við það að starfsfólk 

leikskólanna vinni af sér starfsdag sem fyrirhugaður er í byrjun nóv. og geti þá haft frí með börnum 

sínum enda er Egilsstaðaskóli  í vertrarfrí þennan dag.  

 Menn ósammála: þó flestir á þvi að það skipti ekki máli og sjálfsagt að leikskólarnir geri þetta. 

Aðalbjörg Pálsdóttir þakkaði fráfarandi stjórn fyrir vel unnin störf og fundurinn klappaði sérstalega 

fyrir Eddu Hrönn Sveinsdóttir sem hefur verið 5 ár í stjórninni. 

 

    Fundarritari  

Björn Gísli Erlingsson  


