
Fundargerð 
Foreldrafélag Stóru-Vogaskóla 

Fundarstaður - Álfagerði 
 

Fundur nr. 4 - Aðalfundur 
 

Þátttakendur 
Formaður – Júlía Rós Atladóttir 
Varaformaður – Inga Ýr Ingimundardóttir 
Gjaldkeri – Hrafnhildur Ýr Hafsteinsdóttir 
Skólastjóri – Svava Bogadóttir 

Dagsetning 
29.10.2015 
 
Tími 
20:00-22:00 

 

 
1. Formaður kynnti stjórn 

               Formaður – Júlía Rós Atladóttir 
               Varaformaður – Inga Ýr Ingimundardóttir 
               Gjaldkeri – Hrafnhildur Ýr Hafsteinsdóttir 
               Ritari – Helga Ragnarsdóttir 
               Meðstjórnandi – Sylvía Latham (hætti í september) 
 

2. Kosning fundarstjóra og ritara 
Júlía Rós stýrir fundinum og Inga Ýr ritar fundargerð 
 

3. Svava skólastjóri fer yfir niðurstöður úr Skólapúlsinum 
Svava kynnti niðurstöður Skólapúlsins, almennt eru niðurstöður góðar. Vinna þarf 
áfram með sjálfstraust nemenda og eineltismál. Niðurstöðurnar verða birtar á 
heimasíðu skólans.  
 

4. Markmið foreldrafélagsins 
       Að vera samstarfsvettvangur foreldra sem eiga börn í skólanum. 
       Að efla og tryggja gott samstarf foreldra og starfsfólks skólans. 
       Að styðja heimili og skóla við að skapa nemendum góð uppeldis‐ og 

menntunarskilyrði. 
       Að koma á framfæri sjónarmiðum foreldra varðandi skóla‐ og uppeldismál. 
       Að standa vörð um réttindi barna til mennta og aukins þroska. 

 
5. Markmiðum félagsins náð með því: 

               Að skipuleggja og halda utan um starf bekkjarfulltrúa í hverjum bekk 
               Að koma á umræðu‐ og fræðslufundum um uppeldis‐ og skólamál. 
               Að standa að upplýsingamiðlun til foreldra um það er viðvíkur starfsemi félagsins 

Að veita skólayfirvöldum lið svo að aðstæður til náms og félagslegra starfa verði sem    
bestar 
Að styðja og efla hverja þá starfsemi, sem stuðlar að auknum þroska og menningu 
skólans. 

               Að taka þátt í samstarfi við önnur foreldrafélög, svæðaráð og landssamtök foreldra 
 
 
 
 



 
6. Formaður fór yfir skýrslu stjórnar 

Eftir aðalfundinn var fundað með skólastjórnendum 
Laufabrauð 
Vorhátíð 
Fyrirlesturinn Ást gegn hatri um einelti 
Drykkir á hlaupadegi skólans 
8-10. bekkur fóru í Gaflaraleikhúsið 
 

7. Lagabreytingar 
Engar tillögur um breytingar 
 

8. Gjaldkeri fer yfir ársreikninginn 

 
 

9. Kosning á skoðunarmönnum reikninga 
Rósa Sigurjónsdóttir er skoðunarmaður reikninga 

 
10. Kosning stjórnar 

Anna Sigurðardóttir og Linda Hrönn Levísdóttir eru nýjar í stjórn, enn vantar tvo 
meðlimi í stjórnina.  

 
 
 

 


