
Fundargerð foreldrafélags Kársnesskóla, 24. mars 2022 

Mætt: Helga Guðný Sigurðardóttir, Ragna Finnbogadóttir, Kristjana Hildur Kristjánsdóttir, Adalsteinn Möller. 

Dagskrá: 

1. Fundargerð síðasta fundar 

2. Samkóp 

3. Foreldrarölt 

4. Styrkir ofl. 

5. Önnur mál  

 

Niðurstaða 

1. Engar athugasemdir við fundargerð síðasta fundar.  

2. Anna Rós sótti fund Samkóps, farið var yfir fræðslu fyrir foreldrafélög eins og útivistartíma og 

samfélagsmiðlanotkun barna í 1 – 7. bekkjar. Mögulega getum við fengið Margréti Lilju 

(Rannsókn og greining) til að fara yfir fræðsluna og í kjölfarið tekið ígrundun um rafrænan 

útivistartíma. Til tals kom að Kársnesskóli gæti verið prufuskóli að vorönn.    

Farið var yfir fræðslu frá Heimili og skóla – hver er staðan á bekkjarfulltrúa fræðslu.  Stefnum 

að því að vera með flotta bekkjarfulltrúa fræðslu í haust.  Að lokum var rætt um samstarfs 

fund vegna foreldrarölts.  Stefnt er að því að halda samstarfsfund með lögreglu, 

foreldrafélögum/röltfulltrúum, forstöðumönnum félagsmiðstöðva og skólastjórnendum.  

3. Ragna er að uppfæra og laga excel skjalið góða sem við notum til að halda utan um 

foreldraröltið.  Ákveðið var að festa árganga við ákveðið tímabil en ekki breyta frá ári til árs. 

Röltið gengur því miður ekki nógu vel en það er á ábyrgð bekkjarfulltrúa að manna röltið.  Við 

biðlum til allra að fara í röltið og tengjast öðrum foreldrum.  Við sem erum í stjórn 

foreldrafélagsins gerum okkur grein fyrir því að veðrið hefur ekki verið okkur hliðhollt í vetur 

og  væntanlega ekki mörg börn á ferli úti vegna veðurs.  

4. Gjaldkeri var fjarverandi, máli frestað til næsta fundar.  

5. Kópurinn – Viðurkenning menntaráðs Kópavogs óskar eftir  tillögum /foreldrafélagið óskar 

eftir tilnefningum frá foreldrum.  

Möguleg dagsetning fyrir skíðaferð fyrir efsta stig er 7. apríl nk. Verður borið undir Björgu 

skólastjóra. 

Stefnt er að því að  halda vorhátíð og góðgerðardag 19. maí. 

 

Við minnum á að hægt er að sækja um bekkjarstyrki og netfangið er foreldrafelag-
kars@kopavogur.is 

Fundi slitið. 
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