FUNDARGERÐ
Stjórnar foreldrafélags Grunnskóla Seltjarnarness, sem fram fór miðvikudaginn 21. október 2015
kl. 20:00, í Skjólinu Mýrarhúsaskóla.
Mættir f.h. stjórnar foreldrafélags grunnskólans: Svana M. Davíðsdóttir formaður, Sonja
Bergmann, Katrín Magnúsdóttir, Gardar Gíslason og Helga Sverrisdóttir.
Fjarverandi: Hervör Pálsdóttir, Guðrún Karlsdóttir, Ólafía Harðardóttir, og Davíð.
Fundarstjóri: Svana Davíðsdóttir, formaður.
Fundarritari: Sonja Bergmann.
1. Skólaráðsfundur
 Farið yfir fund með skólastjórnendum og fulltrúum foreldrafélagsins í skólaráði.
 Búið að setja niður dagskrá og drög fyrir fundi vetrarins.
 Farið yfir hlutverk forledraráðs.
 Svana ætlar að senda á fulltrúa dagskrána og drög vetrarins í skólaráði.
 Næst fundur 2. nóvember. Rætt hvort við viljum ræða upplýsingagjöf til foreldra og stöðu
eineltismála.
 Stungið uppá við skjólastjórnendur að hafa frímínútunum betur stýrt.
 Rætt um viðbragðsáætlun og ákveðið að foreldrafélgið skoði þessa áætlun og hvað þarf
til að virkja hana. Hvort hægt væri að hafa vægari útgáfu af áætluninni.
 Farið var yfir með skólastjórnendum varðandi atvik sem átti sér stað í Való. Á þeim fundi
var vel farið yfir málið og ákveðið að foreldrafélgið aðhafist ekkert meira að svo stöddu.
2. Matarmál



Rætt um óánægju varðandi mat í leikskólanum og fyrirspurn frá foreldraráði leikskólans
hvort við viljum fara af stað með að gagnrýna matarúttekt á leikskóla og grunnskóla.
Ákveðið að ekki verið farið af stað nema vera alveg viss um hvað á að gagnrýna í
úttektinni.

3. Fundur samráðshóps um áfengis- og vímuvarnir
Helga segir frá fundi




Foreldraröltið fer af stað eftir vetrarfrí
Sérstakt prógram í Selinu fyrir krakka með tölvufíkn.
Áhyggjur hjá skólahjúkrunarfræðinga eru aðalega: svefnleysi, símanotkun og vannæringu
unglinga

4. Vinahópar


Tilfinningin er að vinahópar fara vel af stað. Ákveðið að hafa samband við bekkjafulltrúa
þeirra bekkja sem hefur ekki hafa skipulagt neitt fyrir sína árganga.

5. Fundur með bekkjafulltrúum Való



Ákveðið að leggja til að fundur verður haldinn 4. nóv.
Stungið upp á því að fundur verði haldinn í Selinu.

6. Varafulltrúar stjórnarmanna


Rætt hvort þurfi að hafa varafulltrúa fyrir stjórnarmenn. Ákveðið að gera ekkert í því að
svo stöddu og taka á því ef þess þarf.

7. Eftirfylgni með fyrirspurn félagsins um stöðu í byrjendalæsismálum.


Ákveðið að ítreka bréf sem sent var til skólastjórnenda í september.

8. Laufabrauð eða ekki laufabrauð? Litlu snillingarni-styrktartónleikar


Ákveðið að hafa ekki laufabrauðsbakstur í ár.

9. Fjárhagsáætlun foreldrafélagsins


Það var ákveðið að geyma þess umræðu þar sem gjaldkerinn er ekki á staðnum.

10. Viðbrögð við eftirlitsskýrslu á leiksvæðum og lektækjum lóðann



Mikilvægt að skjólanefnd átti sig á sínu eftirlitshlutverki og Garðar mun fara vel yfir
þessi mál á næsta fundi skólanefndar 4. nóvember.
Farið yfir þau gögn sem foreldrafélagið hefur aflað sér um þessa skýrslu.

11. Vinnuhópar foreldra um jákvæð samskipti




Rætt um þá sem okkur finnst að eigi að vera í vinnuhópnum: Baldur, Rut frá skjólinu,
kennarar bæði frá Való og Mýró, skólastjórnendur, Grótta, gangaverðir.
Hugmynd að fá Páll Ólafsson myndi vera utanaðkomandi
Sonja gerir verkefnaáætlun fyrir næsta fund

12. Vinnuhópur foreldra um eflingu samstarfs milli leikskóla og grunnskóla.
Ekki rætt

Önnur mál
Fundi lokið 22:00

