
Kópavogur 21.jan 2015 
 

Mættar : Brynhildur, Fanney, Jónína, Sigríður og Svava 
 

 Bekkjarfulltrúanámskeið var ákveðið þriðjudaginn 10.feb kl 20.00 - Þröstur sér um 
að bóka fulltrúa frá heimili og skóla. Skyldumæting er fyrir bekkjarfulltrúa á þetta 
námskeið.  

 

 Brynhildur ætlar að minna á bekkjarstyrkinn á facebook síðunni okkar.  
 

 Foreldrafélagið styrkir 7.bekk um rútuferðina á Reyki og 9.bekk um rútuferðina á 
Laugar í Sælingsdal. 

 

 Fulltrúi foreldrafélags fór á fund með menntasviði, aðstoðarskólastjóra og móður 
þolanda vegna atviks sem átti sér stað í haust innan skólans þegar 10 ára 
drengur varð fyrir aðkasti föðurs sem átti erindi í skólann. Fallið hefur verið frá 
kæru og hefur maðurinn beðist afsökunar á framkomu sinni við barnið. Telst málið 
þar með lokið. 

 

 Sigríður sendir póst á Guðrúnu og athugar hver staðan er á bókasafninu í 
Skólagerði og hver staðan er á nýju fyrirkomulagi með bekkjarfulltrúa.  

 

 Mál dægradvalar aftur á dagskrá.  
o Sigríður sendir póst á Guðrúnu og Rósu með hugmyndir um hvort hægt 

væri að safna börnunum saman á einn stað uppí skóla þangað sem 
starfsmaður dægradvalar sækir þau, merkir við og fylgir niður í dægradvöl.  

o Einnig að gera fyrirspurn um hvort hægt sé að nýta hluta af skólastofum 
fyrir einhverskonar vinnustöðvar fyrir börnin ?  

o Rætt var um hvaða úrræði foreldrafélagið hefði til að vinna í mæta 
kvörtunum foreldra um dægradvölina.  Meðal úrræða er að ræða við 
skólastjóra og deildarstjóra á yngsta stigi og því var ákveðið að byrja á því 
að senda tölvupóst.  Einnig var rætt hvort foreldrafélagið ætti að fara í 
gagnasöfnun eða gera könnun meðal foreldra um dægradvölina og senda 
þær upplýsingar til menntasvið bæjarins.  

 

 Foreldrarölt fyrir 7.-10.bekk hefur ekki farið í gang í vetur.  Þröstur var fjarverandi 
á fundinum en það var rætt hvort hann gæti sett upp plan og komið foreldraröltinu 
í gang?  Einnig hvort hann vilji fá aðstoð eða að einhver annar taki verkefnið að 
sér að þessu sinni? 

 Fulltrúar frá foreldrafélaginu fóru á fund skólastjóra, aðstoðarskólastjóra og 
námsráðgjafa vegna eineltismála í skólanum.  

o Til er ferli um hvernig á að bregðast við eineltismálum á heimasíðu 
skólans, ný heimasíða er í vinnslu og verða þessar upplýsingar 
aðgengilegri þar.  

o Komi upp eineltismál eru foreldrar kvattir til að hafa samband við 
skólayfirvöld. Einnig má hafa samband við stjórn foreldrafélagsins og við 
komum málinu áfram. Á fundinum kom fram að skólayfirvöld vilja mjög 
gjarnan heyra frá foreldrum vegna þessara mála. 

o Eineltisteymi samanstendur af námsráðgjafa, deildarstjóra þess stigs sem 
á í hlut og einum kennara. 



o Skólastjórnendur eru jákvæðir gangvart því að styðja við bæði foreldra 
gerenda og þolenda í eineltismálum t.d. með fræðslu eða ábendingum um 
hvar mætti leita aðstoðar. 

o Á fundinum kom fram að því miður séu alltaf mál sem leysast ekki og í 
einhverjum tilvikum hætti börn í skólanum vegna eineltis. Þau tilvik séu 
samt fá og það séu fleiri börn sem koma í Kársnesskóla vegna eineltis í 
öðrum skólum.  

 

 Stefnt verður að hafa aðalfund foreldrafélagsins á tímabilinu 5.-7.maí næst 
komandi og mögulega með öðru sniði en áður, nánari upplýsingar síðar.  

 


