
Aðalfundur- foreldrafélag BES  

16.11.2016 

Mættir: Gurrý, Lóa,Þóra,  Dóra, Sædis og Magnús.  

 

Mál á dagskrá:  

1. Dóra fór yfir tilgang og verkefni félagsins undanfarin ár. Rætt um að of seint sé að hafa Jól í 

skókassa þetta árið.  

2. Þóra fór yfir fjármál félagins, síðasta ár komu inn 35 félagmeðlimagjöld og er árlegt gjald 

2200 krónur (hvort um sé að ræða eitt eða fleiri börn) 

3. Umræður um áhyggjur foreldra af snjallsímavæðingu barna og áhrif á skólastarf, einelti o.fl. 

Umræður um í hvaða fareg málefni félagsins fara? Magnús bendir á að skólaráð sé 

vettvangur fyrir slík mál.  

4. Rætt um skólaráð- einn fundur á síðasta skólaári.  

5. Samstarf foreldrafélaga í Árborg, hafa haldið fræsðlur/fyrirlestra. Áframhaldandi samstarf 

þetta skólaárið.  

6. Skólaárið 2016: félagsvist, skólapeysur, barnabær og aðrir viðburðir/málefni sem upp koma.  

7. Magnús ræðirum að  efla þurfi foreldrafélagið (Sædís tekur að sér að taka saman texta  og 

afhenta til hans fyrir kennara að hafa við hönd í foreldraviðtölum). Rætt um að 

stjórn/foreldrafélagið þurfi að senda fulltrúa í grenndarsamfélagið, Lóa heldur sinni stöðu í 

skólaráði (starfstímabil 2 ár).  

8. Rættum aðgengi að heimasíðu og tölvupóstkerfi (Magnús athugar aðgang). 

9. Ný stjórn: Þóra og Gurrý gefa ekki kost á sér, Sædís Sif tekur stöðu formanns, Lóa stöðu ritara 

og Dóra gjaldkeri. Stjórn vantar 2 meðstjórnendur sem óskað verður eftir í foreldraviðtölum.  

 

Önnur mál. 

 Sædís býr til g-mail og  facebook svæði eyrnamerkt foreldrafélaginu. 

(foreldrar.bes@gmail.com og hópurinn „foreldrafélag BES“ ) 

 Fundargerð ávallt send á Skólastjóra sem og sett á nýtt svæði Google Docs sem félagið á 

 Ákveðið að halda foreldakaffi 23.nóvember á rauða húsinu til að kynna félagið betur. 

 Jólabingó ákveðið 14.desember (samstarf við 10.bekk)- vinningar í boði.  

 Stefnt á að hafa fund stjórnar einu sinni í mánuði.  

 

Stjórnarmeðlimir: Sædís Sif (sif.hardarottir@gmail.com /770-0216) 

Dóra (dorolu@snerpa.is / 896-7511) og Lóa (bjarniogloa@simnet.is / 866-9120) 
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