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FUNDARGERÐ 
Stóru Vogaskóli - Foreldrafélag 

Fundarstaður:  Álfagerði 
 

Fundur nr.:  Aðalfundur 2012-2013 

Þátttakendur: 
Áshildur Linnet ashildurlinnet@hotmail.com 
Helga Ragnarsdóttir hra@inbox.com 
Kristinn Þór Guðbjartsson ekhonnun@simnet.is 
Hrafnhildur Ýr Hafsteinsdóttir                                    hrafnhildur@skatar.is 
Inga Ýr Ingimundardóttir                                            ingayr@skipti.is  
Fundargestir 

Dagsetning: 01.10.2013
Frá kl.: 20:00
Til kl.: 22.30

Dreifing á fundargerð: 
Fundarmenn 
Vefur skólans. 
 

Næsti 
fundur:  
8.10.2013  
Tími:20.00 
Staðsetning: 

 

Umræður, ákvarðanir, niðurstöður: Ábyrgur: 

Aðalfundur foreldrafélagsins skólaársins 2012-2013 

Fundarstjóri Magnús Björgvinsson 

Fundarritari Hrafnhildur Ýr Hafsteinsdóttir  

 
 

• Ársskýrsla 2012-2013 
Formaður fór yfir ársskýrslu 2012-2013. Sjá meðfylgjandi skýrslu.  
 

• Ársreikningur kynntur 
Gjaldkeri fór yfir ársreikning foreldrafélagsins 2012-2013. Ársreikningur 
samþykktur með öllum greiddum atkvæðum.  
Gjaldskrá: Tillaga að breytingu á verðskrá kynnt. Lögð fram tillaga um hækkun 
úr 1250kr í 1700kr.  

 

• Kosning stjórnar 

• Kosið í nýja stjórn: Sitjandi stjórn gefur kost á sér á áframhaldandi starfi. Marta 
Jóhannsdóttir og Sigurþór Þórsson gefa ekki kost á sér áfram. Stjórn er 
fullmönnuð með 5 fulltrúum.  Engin mótframboð.  

• Skoðunnarmenn reikninga: Elsa Lára  og Brynhildur S. Hafsteinsdóttir gefa kost 
á sér. Fundur samþykkir.  

• Fulltrúi í skólaráð 

• Óskað eftir fulltrúa í skólaráð, um er að ræða 2 fulltrúa frá foreldrum og 
foreldrafélagi ásamt fulltrúa úr “grendarsamfélagi”. Svava kynnir starfssvið 
skólaráðs. Ingþór Guðmundsson gefur kost á sér áfram, Jóhanna Lovísa 
Jóhansdóttir gefur einnig kost á sér. Samþykkt á fundi. Fulltrúi grenndarsamfélags 
er Gísli Jónmundsson 

• Umræður 

• Umræða um hækkun gjaldskrár. Fundur almennt jákvæður gagnvart hækkun. 
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Ábending um að setja greiðsluseðil inn strax í staðin fyrir um áramót og hafa 
seðilinn opinn lengur.  

• Almennar umræður um dagskrá foreldrafélagsins ásamt góðum ábendingum. 

• T.d. Jólatónleika, dagskrá fyrir alla, og ástand á leikvelli fyrir utan skólann.  

 

• Breytingatillaga: Samþykkt að hækka gjaldskrá með meirihluta atkvæða.  

 

• Fundarstjóri þakkar fundarfólki fyrir góðan fund og slítur fundi.  

 

• Geir Gunnar Markússon flytur okkur léttan pistil um heilbrigt mataræði með 
sérstakri áherslu á innkaup.  Geir er næringarfræðingur og rekur fyrirtækið 
Heilsugeirann.  Einkunarorð hans eru: 

Holl næring - Markviss hreyfing -  
Hraustur líkami - Heilbrigð sál. 

 

• Svava Bogadóttir skólastjóri og Hálfdan Þorsteinsson aðstoðarskólastjóri fjalla 
um skólavogina og skólanáms-stefnu Stóru-Vogaskóla. 

 

• Dagskrá skólaársins 2012-2013 

 

• Fráfarandi stjórn þakkar Magnúsi Björgvinssyni fyrir góða fundarstjórn, 
Geiri Gunnari Markússyni fyrir góðan pistil, Svövu Bogadóttur og Hálfdani 
Þorsteinssyni fyrir greinagóða kynningu og umræðu og Helgu Ragnarsdóttur 
fyrir góðar veitingar, sem áttu vel við umræðuefni pistils. Einnig þakkar 
stjórn foreldrafélagsins fyrir afnot af salnum í Álfagerði. 

 

Næsti fundur er óákveðinn  

 

 

• Umræða um að höfða til allra aldushópa. T.d. með tónleikum sem höfða til flestra. Stjórn tók 
vel í ábendingu. 

• Ábending um að tímasetning á morgunfundi henti ekki öllum. (vera í samstarfi við leikskóla?) 

• Ábending um að skoða leikvöllinn fyrir utan skólann. 

 


