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Dagskrá 

 

Formaður kynnir stjórn, kosning stjórnar 

Kosning fundarstjóra og ritara 

Kosning eins fulltrúa  foreldra í fræðslunefnd 

Kosning tveggja fulltrúa í skólaráð 

Markmið foreldrafélagsins 

Markmiðum félagsins náð 

Formaður fer yfir skýrslu stjórnar 

Lagabreytingar 

Gjaldkeri fer yfir ársreikninginn 

Kosning á skoðunarmönnum reikninga 

Önnur mál/kaffi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kosning fundarstjóra og ritara: Hildur Björg bauð sig fram sem fundastjóri og ritari   

Meðlimir foreldrafélagsins skólaárið 2016-2017 

Júlía Rós Atladóttir formaður (Hættir) 

Hildur Björg Einarsdóttir varaformaður (Hættir) 

Anna Sigurðardóttir gjaldkeri  

Linda Hrönn Levísdóttir ritari (Hættir) 

 

Þeir sem buðu sig fram skólaárið 2017-2018 

Anna Sigurðardóttir 

Hildigunnur Jónasdóttir 

Manassa Qarni 

María Ylfa Lebedeva 

Sigurður Ásgeirsson 

Varamaður  

Íris Baldursdóttir  

 

Byrjuðum á að kynna okkur í upphafi fundar, sem var mjög gott.  

Svava kynnti hvað felst í að vera í fræðslunefnd og skólaráði  

Elsa Lára Arnardóttir og Manassa  Qarni bjóða sig fram í skólaráð  

Hildigunnur Jónasdóttir býður sig fram í fræðslunefnd 

Svava Bogadóttir skólastjóri fór yfir hvað felst í því að vera í foreldrafélagi einnig var farið yfir 

markmið félagsins.  

Skýrsla stjórnar var rætt og farið var yfir lagabreytingar. Allir voru sammála því að halda öllu eins og 

það er í dag.  

Umræða um hvernig hægt er að hvetja foreldra að mæta á þá viðburði sem eru í skólanum   

Farið var yfir ársreikning, árskýrsla var samþykkt af Hildigunni. 

Svava Bogadóttir skólastjóri fór yfir nokkra hluti  

Lögreglan kom í heimsókn í Stóru Vogaskóla og talaði við börnin.  

7. bekkur kom frá Reykjum þann 3. nóvember, ferðin gekk mjög vel, allir ánægðir.  

Baráttudagur gegn einelti 8 nóvember.  

Litla upplestrakeppni 4 bekkinga þar sem börnin lesa upphátt. 7. bekkur les ljóð í lestrakeppni og 

keppir á móti Garð og Grindavík á degi íslenskrar tungu 16 nóvember.  

Árshátíðin verður á sínum stað rétt fyrir páskafrí.  

Í Stóru Vogaskóla er móðurmálskennsla fyrir börn af erlendum uppruna, kennt er pólska, tælenska, 

rússneska og Filippseyska (tagalog). 

4 bekkingar skrifuðu bréf til bæjarstjóra um að fá brettarampa. Tekið var vel í þetta af bæjarstjóra og 

er hann að skoða málið.  

http://filipino.modurmal.com/


Börnin í skólanum voru með svokallaða krakkakosningar, þau ræddu um hvað væri hægt að kjósa og 

kusu það sem hentaði þeim.  

Ekki var meira rætt og fundi slitið kl 20:00 


