
Foreldrafélag	  Grunnskóla	  Seltjarnarness	  
	  
Áttundi	  fundur	  skólaársins	  2012-‐2013	  
	  

Dagsetning:	  	  8.	  apríl	  2013	  
Fundartími:	  17:30-‐18:30	  

Fundarmenn:	  

Arndís	  Vilhjálmsdóttir,	  Edda	  Björk	  Andradóttir,	  Helga	  Ólafsdóttir,	  Sigurlína	  
Margrét	  Magnúsdóttir	  og	  Þórarinn	  Sv.	  Arnarson	  

Fundarritari:	  ÞSA	  
	  

Fundargerð:	  

	  
Aðalfundur	  í	  næstu	  viku-‐undirbúningur	  ræddur.	  
Inga	  hafði	  samband	  við	  Línu	  Möggu:	  Litlu	  snillingar	  komast	  ekki.	  Meistari	  Jakob	  
kemst	  í	  staðinn	  (eldri	  krakkarnir	  
	  
=>Þiggjum	  að	  fá	  Meistara	  Jakob	  í	  staðinn	  (þau	  koma	  um	  hálfsjö).	  Fá	  svo	  pítsu	  á	  
eftir.	  
	  
Edda	  mun	  send	  áminningu	  á	  mánudaginn	  og	  svo	  sama	  dag	  og	  aðalfundurinn	  
verður	  haldinn.	  	  
	  
Grímur	  Sigurðsson	  tók	  að	  sér	  að	  vera	  fundarstjóri	  á	  aðalfundinum.	  
	  
SMM:	  væri	  hægt	  að	  ræða	  við	  einhverja	  um	  að	  koma	  í	  stjórnina?	  
	  
Nokkur	  nöfn	  rædd.	  
	  
Edda	  bað	  ritarana	  að	  útbúa	  nokkrar	  glærur	  um	  það	  sem	  foreldrafélagið	  hefur	  
staðið	  að	  í	  vetur.	  Mega	  ekki	  vera	  margar.	  
	  
Vera	  með	  kaffi	  og	  litla	  prins	  polo	  bita	  með.	  Bjóðum	  frekar	  7.	  bekk	  að	  vera	  með	  
fjáröflunarkaffi	  í	  staðinn.	  Mögulega	  baka	  vöfflur,	  t.d.	  með	  vöfflujárnum	  sem	  
foreldrafélagið	  er	  að	  hugsa	  um	  að	  kaupa	  fyrir	  skólaeldhúsið.	  Selja	  kaffið	  líka.	  
	  
Afgangsfé:	  vöfflujárn.	  Annar	  möguleiki	  ljósakerfi	  fyrir	  salinn	  í	  Mýró	  (kastarar).	  
Spurning	  um	  að	  kanna	  þörf	  á	  útidóti	  í	  skólanum.	  
	  
Atburðir	  vorsins:	  
Vorhátíð,	  10.	  bekkjar	  útskrift.	  Stjórn	  þar	  að	  skipta	  á	  sig	  verkum	  á	  þessum	  
atburðum.	  Báðir	  atburðir	  þriðjudaginn	  4.	  júní.	  Virkja	  bekkjarfulltrúa	  til	  að	  
aðstoða	  við	  að	  manna	  atburði.	  
	  



Skipulagning	  Aðalfundar:	  SMM	  talar	  við	  Ingu	  í	  sambandi	  við	  kórinn,	  ÞSA	  talar	  við	  
MGD	  v/	  7.	  bekkjar	  fjáröflun.	  Stjórn	  mæti	  hálfsex.	  
	  
ÞSA:	  velja	  myndir	  frá	  atburðum	  fyrir	  glærusýningu	  um	  veturinn.	  	  


