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1. Fundur settur 

• Guðni setti fundinn kl. 18:12 

2. Fundargerð síðasta fundar samþykkt 

3. Dagskrá vorsins 
• Janúar - fulltrúaráðsfundurinn 
• Febrúar - foreldrafræðsla og markaðsdagurinn (sama fólk í nefnd og síðast) 
• Mars - Alþjóðadagurinn, Páskabingó (20. - 29. mars) 
• Apríl - 
• Maí - Aðalfundur FFÁ 

4. Fjármálin 
• Desemberfjör óuppgert enn, búið að skila öllu og skila posa. Minni sala í laufabrauði 

en í fyrra, föndur seldist vel. Hagnaður á að berast 9. bekkjum en ekki 
foreldrafélaginu. 450 af 500 sem borguðu í foreldrafélagið á síðasta ári sem er góð 
þátttaka. Leikfimin að fara af stað aftur og þar kemur meiri innkoma. 

5. Fulltrúaráðsfundurinn 20. janúar kl. 20:00 - 21:45 
• Fyrir hlé: Næring og skólaliðinn. Fá kokkinn til að fara yfir innihald og næringargildi 

skólamáltíða og matseðil skólans. Byrja á kynningu á t.d. hvað börn á ákveðnum aldri 
eiga að fá að borða, lýðheilsustöð, svo tæki kokkurinn við. Hólmfríður spyr: hversu 
mörg börn eru í mat, hver hefur þróunin verið, sum börn neita að borða í mötuneytinu. 
Skólaliðar eru gleymdi hópurinn í skólastarfinu. Hvernig er börnunum okkar að líða í 
frímínútunum? Eru einhverjar hættur á skólalóðinni? Hvernig er venjulegur dagur? 

• Hlé - veitingar: hollusta 
• Eftir hlé: kynning á vorstarfi, hvetja bekkjarfulltrúa til dáða á vorönn. Hólmfríður: gott 

væri að hafa skoðanakönnun um ýmislegt t.d. skipulagsdaga, dægradvöl ofl. sem 
hægt væri að kynna á svona kvöldi. Hópastarf: Matur - hvað má bæta, hvað er vel 
gert. Skólaliðinn: hvað má bæta, hvað er vel gert. Skipulagsdagar: kynna, hvaða 
skoðun hefur fólk á þeim. 

• Skipulagsdagar - Sigurður vakti máls á því að framundan sé þrískipting skólasvæða 
Kópavogs og skólar innan svæðis samræmist um skipulagsdaga. Vill að foreldrar fái 
að koma að ákvörðunum um hvaða dagar/vikudagar eru valdir. Mætti koma að undir 
Önnur mál á fulltrúaráðsfundinum. 

• Guðni talar við skólaliðann og Konna kokk og gerir auglýsingu. Karl sér um veitingar. 

6. Foreldrafræðslan í febrúar 



• Hugmyndir um fræðslu fyrir foreldra og/eða nemendur um snjallsíma frá Heimili og 
skóla, skólastjóri, fjarskiptafyrirtæki 

7. Önnur mál 
• Öryggisnefndin - brýn verkefni sem þarf að fara í, nefnd þarf að hittast og taka saman 

punkta. Sigurður, Nóni og Ingvar Þór í nefndinni. Taka punkta frá fundi í nóvember 
með skólastjórnendum. 

• Foreldraröltið - sótt síðasta föstudag en 9. bekkur sem var með tvö skipti fyrir jól sótti 
ekki töskuna. Vantar dagskrá á vef Álfhólsskóla. Þátttaka ekki nógu góð, foreldrar 
þurfa að vera meðvitaðir um að þetta er forvarnarstarf. 

• Áhugavert væri að fá að vita hver reynslan er af breytingunum í fyrsta bekk, ein heild 
og skólinn byrjar 8:50. 

• Pítsupartíið eftir foreldrasáttmálann, búið að afhenda en eftir að setja inn frétt um það. 

8. Fundi slitið 
    Guðni sleit fundi kl. 19:52 


