09.október 2013
Aðalfundur Foreldrafélags Setbergsskóla 2013

Dagskrá :
Fundarsetning

Kosning fundarstjóra og fundarritara
- Valdimar Svavarsson kosinn fundarstjóri og Aðalbjörg Óladóttir ritari

Skýrsla Stjórnar
- Pálmar Sigurðsson formaður foreldrafélagsins kynnir skýrslu stjórnar – (sjá glærur frá Pálmari)
- kynnti námskeið sem foreldrafélagið stóð fyrir
- kynnti handbókina
- fór yfir uppákomur sem staðið var fyrir eins og jólaföndur, páskabingó og sumarhátíð
- Foreldrarölt Setbergsskóla, mikilvægi og mönnun
- Grænu skrefin, söfnun úr bílskúrum og geymslum af útidóti, boltum og þannig.
- Innheimta árgjalda, árgjöld voru rukkuð í október 2012 og aftur í janúar 2013. Mjög góðar heimtur
af seðlunum sem voru sendir út í janúar – ekki nema 13 % af seðlunum ógreiddir
- Styrktum skólann um 150.000 kr til endurnýjunar á leiktækjum

Skýrsla fulltrúa í skólaráði
- Mjöll Flosadóttir kynnir skýrslu skólaráðs. (sjá nánar í glærum frá Mjöll)
- Kynnti r reglur um skólaráð og hlutverk skólaráðs
- Fulltrúar í skólaráði skólaárið 2013-2013 voru Mjöll Flosadóttir og Sigurbjörg Davíðsdóttir. Pálmar
Sigurðsson úr grendarsamfélaginu.
- 8 fundir voru á árinu
- Kennslumagn, kennsluskipulag, starsmannamál
- Þróunnarverkefni
- Læsi
-Áherslur skólans,
- ný námskrá
- Húsnæðismál
- Nýtt tímaskipulag
-Skólapúlsinn
- Skóladagatal
- Skólaþing þar sem farið var yfir nýja aðalnámskrá
- Úttekt Mennta og menningarmálaráðuneytis
- Skipulag skólaárs 2013-2014
- Fundargerðir skólaráðs eru allar á heimasíðu skólans, Mjöll hvetur foreldra til að kynna sér
fundargerðirnar.

Ársreikningur
- Jóna Björg gjalkeri foreldrafélagsins leggur fram ársreikning (sjá glærur)
- frá sept 2013 til sept 2013
- heildar tekjur 742.065 kr (jólaföndur og árgjöld)
- Heildar gjöld 593.893 kr
- Hagnaður án fjármagnsliðar er 148.172
- Eignir 21.sep.2013 403.445 (í banka og birgðir af jólaföndri)

Skýrsla stjórnar og reikningar ársins bornir upp til samþykktar - Einróma samþykkt
Kosning stjórnar
- Pálmar Sigurðsson lætur af störfum í stjórn foreldrafélagsins,
Tilnefningar fyrir fundinn voru :
Til formanns: Kristín Thoroddsen – samþykkt með öllum greiddum atkvæðum
Gjaldkera: Jóna Björg
Ritara: Aðalbjörg
Meðstjórnanda: Rósa Pétursdóttir og Anna Margrét Tómasdóttir
Óskað eftir framboði í meðstjórnanda – Benedikt Gröndal býður sig fram í meðstjórnanda
Ofangreind skipun stjórnar samþykkt einróma

Kosning fulltrúa í skólaráð Setbergsskóla
- Sigurbjörg Daníelsdóttir tilnefnd fyrir fundinn,
- Óskað eftir fulltrúa í eitt sæti – Margrét Hanna býður sig fram í þetta sæti
- Formaður foreldrafélagsins sytur í skólaráði sem fulltrúi grendarsamfélagsins
- ofangreind skipum samþykkt einróma

Kosning skoðunarmanns reikninga
- Einar Ólafsson endurskoðandi, endurskoða ársreikning foreldrafélagsins – einróma samþykkt

Lagabreyting (engar lagabreytingar liggja fyrir)
Mæting
Fyrir utan stjórnarmeðlimi, fundarstjóra og starfsfólk skólans eru 31 mættir

Önnur mál
- Spurt hvort ekki verði boðið uppá unglinganámskeið í ár (svarað játandi verður 29.okt)
- spurt um bekkjarfulltrúa kvöldið (verður haldið 14.okt)
- spurt um innheimtukostnað bankans, hátt hlutfall en því miður er þetta gjaldskrá bankanna.

- María skólastjóri þakkar fyrir góða mætingu á aðalfund, styrkleiki Setbersskóla gott bakland í
foreldrum. María notar tækifærið og býður nýjann formann og aðra stjórnarmeðlimi velkomna til
starfa. Þakkar Mjöll og Pálmari fyrir náið og gott samstarf til fjölda ára.
- Pálmari klappað lof í lófa fyrir vel unnin störf
- Kristín boðin velkomin á sama hátt

