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Fundur haldinn 16.oktober 2019 kl. 20:00 Brúnalandi 19 

Mæting:Elfa Þöll Grétarsdóttir 
Karl Þráinsson 
Guðrún Lára Skarphéðinsdóttir 
Eyþóra Hjartardóttir 
Unnur Björnsdóttir 

Fundarritari Unnur Björnsdóttir 

 

 

1. Fréttir frá Skólaráði 

a. Verið að samræma afhendingu stærtókorta í grunnskólum Reyjavíkur – miðað er við 

1,5 km fjarlægt frá heimili að skóla. Komnar nýjar reglur sem voru bornar undir 

skólaráð sem gerði nokkrar athugasemdir.  

b. Vefsíðan – nýja vefsíða er að verða tilbúin – vantar einhvern texta. Vantar mannskap 

við að sinna þessu. Stefnt á að vefurinn verði opnaður fyrir febrúarlok. Þegar 

vefurinn opnar þurfum við að fara yfir efni foreldrafélagsins þar og athuga hvað þarf 

að uppfæra.  

c. Húsnæðismálið – Búið að gera þessa athuganir á loftgæðum. Niðurstaða ekki komin 

en væntanleg í febrúar. Verið að gera við leka.  

d. Fræðslufundur um teymiskennslu verður 28.febrúar. Foreldrafélagið hvetur foreldra 

til að mæta á þennan fund.  

2. Fundartími -Halda okkur við að hafa fundi 2.fimmtudag í mánuði – til skiptis kl 17 og 20. 

Bjóða bekkjarfulltrúum að að koma á þá fundi þegar hann er kl 20.  

3. Foreldraþorpið  

a.  Málþing verður 20.mars – áhrif kláms á sjálfsmynd og kynhegðun unglinga. 

Rannsóknir sýna að börn niður í 4.bekk hafa horft á klám og því á þetta erindi við 

foreldrahópinn í Fossvogsskóla.  

4. Betri Bústaðir 

a. Fundur 1.febrúar  -aukið vape, minni svefn og fleiri neikvæðir hlutir mælast hjá 

Réttó. Allir sammála að gera eitthvað saman – skoða bættan svefn, vape og 

orkudrykkjanotkun.  Komin framkvæmdastjórn í þennan hóp – þar sem er 1 foreldri 

frá Breiðagerðisskóla, fulltrúi frá Víking og frá Kringlumýri.  

b. Kynna þarf þetta fyrir stærri hóp – bíðum eftir að það komi fleiri niðurstöður frá 

miðstigi.  

c. Kaupa þarf vesti, hausljós ofl. Sem þarf fyrir foreldrarölt. 

d. Auglýsa eftir fólki í að skipuleggja foreldrarölt.  

e. Skólaþing verður um lýðheislu í haust. – samvinna við Breiðagerðisskóla.  

5. Málþing 21.mars – þessi dagsetning gengur ekki vegna nálægðar við málþing 

foreldraþorpsins.  Auglýsaeftir fólki til að skipuleggja í málþingið. Stefna á 27.mars.  

Ef enginn sýnir áhuga þá verður þessu sleppt á sinni.  

 

 



 

 

 

1. Starfið næstu mánuðina 

Stefna á málþing 21.mars – Fjölbreytileiki í skólastarfi.  

Vísa skipulagningu á málþingi í nefnd. 

Auglýsa eftir fólki í skipulagsnefnd– Elfa gerir það. 

2. Foreldraþorpið 

Nokkrir punktar sem komu fram á síðasta fundi foreldraþorpsins: 

• Hvetja okkur til að leita eftir niðurstöðum úr rannsóknum og greiningum úr skólapúlsinum. 

• Okkar hlutverk  - lögbundið hlutverk foreldrafélaga er eftirlitsstofnun með skólaum 

• Í aðalnámskrá í kafla undir foreldrafélög er mælt með því að haldin séu skólaþing einu sinni á 

ári.  

• Efla stuðning við foreldra af erlendum uppruna – er að fara í gang verkefni.  

• Biðja skólastjóra um fjölda erlendra barna og ath hvort við getum fengið nafnalista með 

tölvupóstföngum ef við viljum ná til þessara aðila 

• Forvarnaráætlun  - samræmi milli niðurstöðu úr greiningu og forvarnaráætlun.  

• Ábendingarvefur Reykjavíkur  – benda foreldrum á að nota þetta. - 

https://reykjavik.is/abendingar/senda-inn-abendingu 

 

3. Skólaráð 

Húsnæðismál og vandamál tengd rakaskemmdum 

• Búið að senda upplýsingapóst frá skólastjórnendum um það.  

• Niðurstaða Náttúrufræðistofnun er að viðgerða er þörf – en ekki bara þrif eins og kom frá í 

þessum upplýsingapósti 

• Borgin er búin að samþykkja að það þurfi að fara í allsherjar rannsókn á þessu – verður tekið 

á fundi í næstu viku hjá umhverfis og skipulagssviði borgarinnar.  Skólaráð fylgir þessu eftir.  

• Húsnæðismál hafa tekið mikinn tíma frá skólastjórnendum – bæði myglan , útlandið, og svo 

breytingar á húsnæðinu.  

Farið yfir niðurstöður úr samræmdum prófum – skólinn kom vel út í samanburði innan borgarinnar 

og landinu og á landinu öllu  

Þurfum að skipa varamenn í skólaráð. Guðrún Lára fyrir Helgu og Elfa Þöll fyrir Karl. 

4. Staða barna með sérþarfir 

Skoða í framhaldi með upplýsingum um foreldra af erlendum uppruna.  

Kalla eftir fjáhagsáætlun næsta árs og sjá hversu miklu er gert ráð fyrir í málaflokkinn. 

5. Betri Bústaðir 

https://reykjavik.is/abendingar/senda-inn-abendingu


500þ komin í styrk. Breiðagerðisskóli einnig búinn að fá 500þ í styrk.  

Haraldur Sigurðsson forstöðumaður í Kringlumýri tók að sér að safna gögnum úr hverfinu. Hann var 

að boða fund næsta föstudag þar sem þessar niðurstöður.  

 

6. Önnur mál 

Hvatningarverðlaun FFF – skoða þetta á næsta ári? 

Skoða með fréttabréf með jákvæðum fréttum af skólastarfi.  

Karl og Eyþóra í Lagaskoðunarnefnd.  

7. Næsti fundur 

Nota Doodle – Karl sendri könnun.  Stefna á fund eftir 2-3.  

 

 


