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     mánudagur, 14. janúar 2019 kl. 16:30 
 
 

Fundur stjórnar foreldrafélags Vættaskóla 
 
Mæting: Áslaug Björk Eggertsdóttir, Rósa Kristjánsdóttir, Halla Magneudóttir, Gunnar 
Bjarnason og Karlotta Jensdóttir. 
  
Rætt um hvaða fræðslu á að skipuleggja og af því sem var í boði völdum við Björn 
Hjálmarsson fyrir foreldra og Lovísu Maríu og Guðrúnu Katrínu sem verða með 
fræðslu fyrir miðstig og efsta stig. Öll samþykk því að fá fræðslu þeirra um skjátíma 
sem verður haldin 6. febrúar kl. 19:00-20:00. Áslaug sér um að auglýsa. Ætlum að 
finna eitthvað fyrir fræðsluna til að bjóða foreldrum ef súpufundur kemur ekki til 
greina.  
 
Allar dagsetningar fyrir næstu viðburði ákveðnar og hlutskipti í verkefnum sem eru 
framundan rædd en loka ákvarðanir verða teknar á næsta fundi.  
 
Öskudagur 6. mars Halla undirbúa og senda út auglýsingu (senda mér texta til 
að senda á alla bekkjafulltrúa). 
 
Páskabingó 9. apríl í Vættaskóla Engi Áslaug/Karlotta/Gunnar/Rósa. 
 
Gunnar ætlar að hafa samband við Bónus um leið og egg eru komin í búðir og biðja 
þá að hafa tilbúin páskaegg og fara með í Engi (Áslaug aðstoðar í skólanum).  
Athuga með stjórnanda fyrir páskabingó og jafnvel hafa samband við 
félagsmiðstöðina og sjá hvort starfsfólk þar vill taka þetta að sér Rósa ætlar að tala 
við þau. Páskabingó => Foreldrar sem skrá sig á þennan viðburð sjá um sölu á bingó 
spjöldum, bingóstjórar og fólk í uppsetningu og frágang. Spilað verður í tveimur 
hópum eftir bekkjum. 
1. - 4. bekkur kl 17:30 - 18:30 Foreldrar eiga að mæta með börnum sínum. 
5 .- 10. bekkur kl 19:00 - 20:00. Síðast voru keypt Góu egg í bónus 144 stk og 75 stk 
af litlum eggjum. Reyna að fá sama verð. Sjá hér skráningablað 2018 og Sjá hér 
auglýsingu 2018 Ath að manna allar stöður og hafa 2 úr stjórn á vakt fyrri hluta 
bingós og 2 á seinni hluta. Tala við húsvörð og passa að hljóðnemi sé í lagi og 
aðgangur að hljóðverinu. Muna að koma með peningakassa og skiptimynt (Halla).  
 
Biðja alla bekkjarfulltrúa að senda foreldrum tilkynningu á Mentor, senda á facebook 
síðu foreldrafélags, biðja skólastjóra að senda á alla auglýsingu í vefpósti og setja á 
facebook síðu skólans. Útskýra reglur fyrir bingóstjóra um að taka spjöldin hjá 
nemendum sem hafa unnið egg. Bara eitt lítið egg á barn við skil á bingóspjöldum. 
 
Biðja myndmenntakennara að láta nemendur auglýsa páskabingó með því að útbúa 
auglýsingar og hengja upp í skólanum (Áslaug).  
 
Vorhátíð í 15. maí í Vættaskóla Engi Áslaug/ Karlotta/Rósa/Halla 
  
Karlotta ætlar að tala við Skátaland upp á hoppukastala fyrir vorhátíð. 
 
Foreldrafélag aftur komið með ábyrgð en kennarar taka líka þátt. Elstu bekkir skólans 

onenote:UppákomurUpplýsingar.one#section-id={BEA93050-6898-450A-868A-6EE2DF182D71}&base-path=https://d.docs.live.net/e35a22a4275f9873/Skjöl/ForeldraráðVættaskóla
onenote:UppákomurUpplýsingar.one#section-id={BEA93050-6898-450A-868A-6EE2DF182D71}&base-path=https://d.docs.live.net/e35a22a4275f9873/Skjöl/ForeldraráðVættaskóla
https://docs.google.com/document/d/1E4laUCcjKIaZmp3y4CoZFdUHscTsxqVkeOgX-X7o6JQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-1zySnISguQixnePjrQisIpb_D7KsudFPGZR1xJlWJs/edit?usp=sharing
onenote:UppákomurUpplýsingar.one#section-id={BEA93050-6898-450A-868A-6EE2DF182D71}&base-path=https://d.docs.live.net/e35a22a4275f9873/Skjöl/ForeldraráðVættaskóla


2 
 

verða með fjáröflun, Við gerum hins vegar ráð fyrir að fyrirkomulag vegna fjáröflunar 
9. bekkjar verði óbreytt, þ.e. foreldrafélagið mun gefa pylsur, pylsubrauð, sósur og 
steiktan lauk. Pöntun var 600 stk pylsur, tómatsósu, sinnep, steiktan lauk og bréfin. 
Pylsur frá SS hafa samband við Ólöfu en verðið síðast var 53.962. Sótt á Fossháls 1 
og opið til 16:00. (Brauð ca 20.000 og foreldrar sjá um að kaupa það og 
drykki/candyfloss).  
Biðja myndmenntakennara að láta nemendur auglýsa vorhátíð líka með því að 
hengja upp auglýsingar í skólanum eða að nemendur sem eru í fjáröflun auglýsi þetta 
innan skólans (Karlotta hafa samband).  
  
Hefð að við gefum 10. bekk rósir við útskrift en skólinn sér um innkaup og við 
greiðum.  
  
Ákveðið að halda fundi áfram á mánudögum um 16:30. Næsti fundur ákveðinn: 11. 
mars hjá Áslaugu kl. 16:30 
 
Fundi slitið kl. 18:20 
 


