
Aðalfundur foreldrafélags Barnaskóla Hjallastefnunnar 

22.september 2021 

Mætt: Hjördís Arnarsdóttir, Gunnur Líf Gunnarsdóttir, Kristín María Dýrfjörð, María Rán Finnsdóttir, 

Sif Becks, Erna Kristjánsdóttir, Laufey Elíasdóttir, Sigríður Björnsdóttir, Gunnar Vilhelmsson, Natalie 

Ovellette, Sigríður Rut Indriðadóttir, Jóhann Grétar Kröyer.  

Klukkan: 17:00.  

Dagskrá:  

Farið yfir störf félagsins: 

Almennt farið yfir foreldrafélagið, lítið fyrir að hittast og nýtum facebook til að hafa þetta eins einfalt 

eins og hægt er.  

Við höfum verið að sjá um kortasölu í desember. Höfum verið með bingó á vormánuðum. Höfum svo 

verið að styrkja tónlistakennslu, vorhátíð og aðra viðburði sem á við hverju sinni.  

Covid hefur að sjálfsögðu sett strik í reikninginn og því ekki hægt að taka fullt mark á því ári í rekstri 

og viðburðum á vegum foreldrafélagsins.  

Grunnstoð hefur verið að sjá um foreldrarölt á vegum foreldra í Garðabæ. Þetta hefur verið forvörn í 

gegnum föstudaga og laugadaga. Það er gott að taka þátt í þessu þó að börnin okkar séu ekki orðnir 

unglingar. Hefur verið gott að taka þátt í þessu verkefni og hitta aðra foreldra. Hægt er að skrá sig í 

gegnum síðu foreldrafélagsins: verður þannig að hver skóli mun fá úthlutaða daga og við munum 

auðvita taka það áfram.  

Foreldrafélagið hefur verið með facebooksíðu. Það má virkja hana betur til að fá fleiri foreldra með 

og auglýsa hana áfram til foreldra. Hægt er að finna hana á facebook: Foreldrafélag Barnaskóla 

Hjallastefnunnar á Vífilsstöðum.  

Höfum á hverju ári gert eitthvað gott fyrir kennarana okkar. Í fyrra styrktum við kennara fyrir 

skemmtun í vor.  

Þetta foreldrafélag vinnu þétt saman og hefur verið lagt upp með að hafa þetta óformlegt, 

nálægðina á milli foreldra og kennara er góð.  

Farið yfir kostnað félagsins og innkomu: 

 Farið yfir gjöld foreldrafélagsins og þau samþykkt:  

- 650 krónur er gjaldið í foreldrasjóð  

- Gjaldið er samþykkt.  

- Endurskoðað að ári. 

Farið yfir gjöld vorferðarsjóðs og þau samþykkt:  

- 1200 krónur er gjaldið í vorferðasjóð 

- Gjaldið er samþykkt.  

- Endurskoðað að ári.  

Uppgjör: samþykkt 

Kosið í stjórn félagsins: 



Formaður: Hjördís Arnarsdóttir 

Gjaldkeri: Sigríður Rut Indriðadóttir 

Meðstjórnendur: Kristín María Dýrfjörð, Erna Kristjánsdóttir, María Rán Finnsdóttir, Sif 

Becks, Sigríður Björnsdóttir, Natalie Ovellette.  

Fulltrúar í skólaráð: Sif Becks, Kristín María Dýrfjörð.  

Grunnstoð: Hjördís Arnarsdóttir, Erna Kristjánsdóttir.  

Lög félagsins lögð fyrir og kosið um samþykkt þeirra:  

- Lögin eru samþykkt án nokkrar athugasemda.  

Tillöga fyrir komandi skólaár: 

- Bekkjamyndataka, skoða hvort það sé eitthvað hægt er að gera 2022.  

o Er mögulegt að selja myndina og foreldrafélagið fær milligjöfina.  

- Kjarnakvöld – sem kæmi styrkur frá foreldrafélaginu fyrir hvern kjarna.  

- Lýðræðið – væri gaman að heyra í krökkunum á hverjum kjarna. Hvað langar þeim að 

foreldrafélagið gerir.  

- Getum við gert eitthvað í samvinnu við kennara og skólastjórnendur með smíðakennslu. 

Aðstoðað við að finna eitthvað sem gæti komið þarna á móts, með aðstöðu eða annað.  

- Tónlistakennslan – halda áfram að styrkja hana. Mætti skoða hvort hægt sé að bæta við það 

á einhvern hátt.  

- Kynning  á hvað er í boði fyrir börn eftir skóla s.s. tónlistaskólinn, námskeið o.s.fv. Getur 

foreldrafélagið verið virkara í að miðla þessum upplýsingum áfram til foreldra.  

- Athuga með sambönd foreldra, er hægt að nýta þau betur í að gera eitthvað fyrir foreldra.  


