
 

Fundargerð stjórnarfundar foreldrafélags Fossvogsskóla 

Fundur haldinn þann 8. nóvember 2021 og hófst kl. 19:30.  

Mætt eru: Héðinn, Högni, Lillý, Hrund, Högni, Herborg, Unnur og Ragnar. 

 

1. Fundargerð 

Fundargerð síðasta fundar var samþykkt. 

 

2. Guðmundarlundur / jólaskemmtun 

Ragnar sendir á jolasveinar@jolasveinar.is með að foreldrafélagið kaupi af þeim sýningu. 

Fá verð í þetta.  

Hafa árgangana aðskilda.  

Athuga með 1.-5. bekk. Fimm árgangar. Um 50 í hverjum árgangi – um 250 nemendur. 

Væri hægt að fá fast verð í þetta?  

2-3 foreldrar fylgja hverjum hóp í gegn. 

Fá dagsetningu í þetta.  

 

3. Fundur með SFS og USS 

Fundur 12. nóvember n.k.  

Höfum reynt að hafa fundi með þessum sviðum en þau vilja hafa fundinn sameiginlegan 

með þessum tveimur sviðum.  

Hvað viljum við ræða á þessum fundi? 

Liggur fyrir listi yfir kröfur foreldra sem voru send á fjölmiðla eftir fund með borgarstjóra. 

Hvað viljum við hafa sem erindi inn á þennan fund? 

Ræða um að skólastarfið væri í Fossvogi, án fyrirvara. Ef það er fyrirséð að húsnæðið er 

ekki tekið í notkun þá?  

Ef skólahúsnæðið verður ekki tilbúið næsta haust? Vill fólk frekar færanlegt 

kennsluhúsnæði?  

Nú þarf að skipuleggja starfið að það verði sérgreinastofur með.  

Ræða um hvort það eigi að rífa meginlandið.  

Rætt um fund sem Karl og Héðinn áttu við Sylgju um stöðuna. Sylgja segir að í öllu samtali 

við borgina um Meginlandið þá er sama svarið að það eigi ekki að rífa það. Sylgja segir 
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viðvarandi raka í botnplötu, húsnæðið sé ílla hannað á 5 pöllum, skólp o.fl. Hægt að laga 

þetta en léleg ráðstöfun á fjármunum borgarinnar. Ódýrara líklega að laga húsnæðið. Svo 

er verið að uppfæra kostnaðaráætlun við viðgerð á Meginlandi.  

Hvað er inn í þesusm 1,6 ma. kr.? Samkvæmt Sylgju er það að fara að hækka alveg 

svakalega.  

Athyglisvert að með Kársnesskóla þá lagði EFLA ekki til að rífa þann skólann. Pólitíkin tók 

þá ákvörðun.  

Rætt um að hafa fund með Sylgju og pólitíkinni (Dag B., Þórdís Lóa o.fl.).  

Farið yfir punkta er settir voru fram á fundi með Degi B.  

 

 

4. Skólastarfið almennt 

Kennsla í 3. bekk á þriðjudögum alltaf útikennsla. Kennsluaðstæður ekki nægjanlega 

góðar. Þröngt um börnin sem eru í Fossvoginum.  

 

5. Börn að sýna einkenni myglu í Korpuskóla  

Drengur í 6. bekk að sýna alvarleg einkenni vegna myglu í Korpuskóla. Senda á Sylgju 

upplýsingar um ef börn eru að sýna einkenni myglu á netfangið sds@efla.is.  

Þrýsta á okkur að koma okkur úr Korpuskóla.  

EFLA taldi að gert hafði verið allt sem þurfti að gera.  

 

6. Fundur með Samfok og Ingibjörgu og Árna 18. nóvember 2021 

Fundarefnið hvað foreldrafélagið ætlar að gera fyrir skólann.  

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 21:00.  
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