
 

 

Fundargerð stjórnarfundar foreldrafélags Fossvogsskóla 

Fundur haldinn þann 1. desember 2021 og hófst kl. 19:30.  

Mætt eru: Karl, Ragnar, Herborg, Héðinn og Unnur. 

 

 

1. Fundargerð 

Fundargerð síðasta 8. nóvember 2021 er frestað til næsta fundar.  

2. Jólaskógurinn og viðburðir fyrir 6.-7. bekk 

Erum með eyrnamerkan tíma frá 17:30 til 19:00 fyrir 1. til 5. bekk.  

Óskuðum eftir styrk vegna verkefnisins úr Hverfissjóði. Engin formleg svör komið ennþá.  

Ragnar setur upp drög að tilkynningu – íslenska og enska. 

Skoða tilkynning um morgunmatinn – þar var nefnd viðmiðunarfjárhæð. Miða við 1000 kr. 

á mann. Einhverjir gætu sett meira og aðrir ekki. Segjum að við fáum miðann á 2000 kr.  

Koma á framfæri að foreldrar séu hvattir til að mæta og mingla. Er úti og því Covid vænt.  

Ragnar lætur Jólasveina vita að einn árgangur ætlar að vera í fjáröflun að selja piparkökur 

og heitt kakó fyrir þá sem koma á sýninguna.  

Upplýst að 7. bekkur fór í bíó í gær. Ákveðið að bóka bíó jafnframt fyrir 6. bekk.  

 

3. Fundurinn með SFS/USK og húsnæðismál 

Fjallað að fund sem fulltrúar foreldrafélagsins áttu...  

Fulltrúar foreldrafélagsins áttu fund með Helga Gríms og Ólöfu Örvars að því er varðar 

kröfulista foreldrafélagsins. Ólöf svaraði flestum atriðum.  

Talaði um að Ámundi væri ekki rétti maðurinn til að svara fyrir þessu. Sá ekki fyrir sér að 

hann væri ekki í forsvari fyrir þessu.  

Agnar Guðlaugs kominn í leyfi og mun ekki koma.  

Hún hefur miklar mætur að hafa Kristján sem verkefnastjóra – sé fylginn sér og 

professional. Ekki tilbúin að hrófla við honum. Sæju að þau þyrftu að breyta hverjir veittu 

upplýsingar og þessir menn eiga ekki að þurfa að vera í þessari stöðu að vinna vinnuna og 

veita upplýsingarnar.  

Ræddum hreint um okkar álit á Meginlandi. Örvar hélt sig við sömu sögu og Ámundi að 

meðan sérfrðingarnar ráðleggja ekki rif þá verði ekki endurskoðuð sú afstaða. Þá sagði hún 

að kennslufræðilet mat skiptir engu við mat á því hvort það eigi að endurbyggja húsnæði 



eða ekki. Athyglisvert að í stefnu Reykjavíkurborgar segir SFF að nýta skuli öll tækifæri til 

við endurbyggingu við að uppfæra húsnæði kennslufræðilega.  

Rætt um að húsnæðismálin eigi að fara fyrir utan skólaráð. Frekar að hafa samráð við 

borgina þar sem eru fulltrúar foreldra og kennara. SFF og USK tóku það til sín. Settum það 

inn í erindið. 

Númer 1, 2 og 3 að starfið fari fram í hverfinu – alveg óháð því hver staða byggingarinnar 

yrði.  

Ólöf staðfesti að Hornsteinar væru eiginlega orðnir Arkitektar að verkinu.  

  

4. Húsnæðismálin 

Karl og Héðinn áttu fund með Sylgju fyrir nokkru. Rætt um þann fund.  

Upplýst að samkvæmt Ingibjörgu teldi Efla sig ekki geta sett nafn sitt við það að húsnæðið 

væri í góðu standi með endurbótum.  

Rætt að Karl og Héðinn myndu fylgja eftir málinu og reyna að ná aftur undi með Sylgju.  

 

5. Stjórnarhættir 

Fundur með skólastjóra 2. desember n.k. 

 

Ákveðið að taka upp á þeim fundi fyrirspurn vegna KVAN (sbr. erindi 6).  

 

Ákveðið að ræða um skólastjórnendur.  

 

Einnig ákveðið að ræða við skólastjórnendur  

 

Ákveðið að ræða um að halda aukafund foreldrafélagsins um hvort hún vilji mæta á fund 

og kynna sig.  

 

Ræða um morgunverð fyrir kennara.  

 

6. Fyrirspurn frá 4. bekk um KVAN 

Kom póstur frá Katrínu Thorsteinsson. Samskiptavandi hjá börnunum. Langar að leita til 

KVAN.  

KVAN kom inn í 7. bekk í fyrra.  

Rætt um að taka þetta upp á fundi með skólastjórnendum og fulltrúum SFF á fundi 2. 

desember. Rætt um að það þurfi meira fjármagn.  

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 20:40.  


