FUNDARGERÐ
Stóru Vogaskóli - Foreldrafélag
Fundarstaður: Stóru Vogaskóli

Fundur nr.: 2
Þátttakendur:
Kristinn Þór Guðbjartsson
Hrafnhildur Ýr Hafsteinsdóttir
Áshildur Linnet
Inga Ýr Ingimundardóttir

ekhonnun@simnet.is
hyh@enjoy.is
ashildurlinnet@hotmail.com
ingayr@skipti.is

Frá kl.:
Til kl.:

26.11.2013
20:00
21:15

Næsti
fundur:
Tími:20.00
Staðsetning:

Dreifing á fundargerð:
Fundarmenn
Vefur skólans.

Ábyrgur:

Umræður, ákvarðanir, niðurstöður:

1. Fundargerðir fyrri funda
Fundargerðir 6. og 7. fundar síðasta starfsárs og 1. fundar nýs starfsárs lagðar
fram til samþykktar. Fundargerðir samþykktar samhljóða. Fundargerð aðalfundar
lögð fram til kynningar.
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2. Erindi sem borist hafa
Lögð fram nokkur erindi sem foreldrafélaginu hafa borist þar sem ýmis þjónusta
og afþreying er boðin s.s. ljósmyndun, föndur og leikhúsferðir. Erindin passa
ekki við dagskrá foreldrafélagsins.
3. Mentor
Rætt um foreldrafélags aðgang að Mentor. Opna þarf á aðgang fyrir
foreldrafélagið. Formaður sendir beiðni á skólastjórnendur.
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4. Aðventutónleikar
Búið að ganga frá bókun tónlistarmanns og salar fyrir aðventutónleika
foreldrafélagsins sem haldnir verða í Tjarnarsal þann 4. desember nk.
Lögð fram auglýsing vegna tónleikanna. Allir mjög ánægðir með auglýsinguna.
Inga tekur að sér að kanna hvort foreldrafélagið getur fengið lánaðan posa.
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Áshildur sér um að koma með skiptimynt
Hrafnhildur og Inga taka að sér að dreifa auglýsingum um bæinn.
Kiddi sér um að koma auglýsingunni á Mentor.
Helgu falið að ákveða hvenær stjórnarmenn foreldrafélagsins mæta vegna
undirbúnings fyrir tónleikana.
KÞG
5. Samstarf við nemendur
Ákveðið að óska eftir fundi í janúar með fulltrúum nemendafélagsins til að
ræða hvernig foreldrafélagið getur mætt þörfum eldri nemenda í skólanum og
hvernig stuðla má að auknu samstarfi milli heimila og skóla.
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Rætt um hvort eldri nemendur hafi áhuga á að vera ábyrgir fyrir ákveðnum
atriðum eða sýningum á vorhátíðinni. Ákveðið að leggja hugmyndina fyrir þau
og fá þeirra sjónarhorn á málinu.
Rætt um ýmsa möguleika á fræðslu eða námskeiðum fyrir unglingastigið. Rætt
um mögulegt samstarf við önnur félagasamtök í bænum.
Formaður boði til næsta fundar í janúar.
Fleira ekki rætt og fundi slitið.

Næsti fundur er óákveðinn
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