
Kópavogur 18.mar & 23.mar 2015 
 

Mættir: Brynhildur, Fanney, Sigríður Þrúður, Svava, Þröstur og Jónína.  
 

 Vorhátið - vantar mannskap í vorhátíðar nefnd, sendum út auglýsingu og beiðni til 
foreldra um að bjóða sig fram. Engin úr nefndinni frá síðasta ári ætlar að bjóða sig 
fram að þessu sinni.  

o Tvær mæður hafa boðið sig fram í vorhátíðarnefnd.  
 

 Bekkjarfulltrúanámskeið á vegum Heimili og Skóla hefur verið bókað og staðfest 
fyrir næsta haust 22.sep  

 

 Auglýsingar - allar auglýsingar til barna hvort sem það er frá íþróttafélögum eða 
örðum sem vilja ná til barna skulu fara í gegnum tölvupóst í Mentor til foreldra.  

 

 Foreldrasáttmáli - halda áfram að kynna hann fyrir foreldrum og hvetja foreldra til 
að kynna sér hann fyrir komandi vetur.  

 

 Yoga - nú hefur verið fullreynt með yoga kennslu í íþróttahúsinu og hafa tímarnir 
ekki staðið undir sér í vetur og hefur nú verið hætt. Foreldrafélagið vill halda 
tímunum sem við eigum úthlutað í íþróttahúsinu en í hvað þeir nýtast er ekki 
komið á hreint.  

 

 Stjórnin ætlar að taka saman fasta liði starfsins og safna saman á einn stað t.d á 
facebook síðu félagsins.  

 

 Skólar í Kópavogi komu vel út úr samræmdu prófunum síðastliðið haust.  
 

 Dægradvölin heldur áfram að valda foreldrum áhyggjum, mikil óánægja er með 
starfið og aðbúnaðinn þar. Sigríður formaður félagsins hefur sent skólastjóra 
tölvupóst og spurst fyrir um gang mála.  

o Verið er að vinna í áætlanagerð í skólanefnd fyrir haustið. 
 

 Foreldrarölt - Þröstur skipulagði foreldrarölt út veturinn svo nú er það komið í 
gang.  

 
 Aðalfundur foreldrafélagins verður haldin 5.maí nánari tímasettning og dagskrá 

auglýst síðar. 
o Boða bekkjarfulltrúa á fund fyrir aðalfundinn og fara yfir málin 

 

o Leggja til á aðalfundinum að taka upp sem tilraunarverkefni að hafa 2 börn 
á t.d unglinga stigi með í bekkjarráði 

 

 Hugmynd að bjórkvöldi á Catalínu kom til tals og var verið að hugsa um 22.apr 

 


