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Komið þið sæl 

Ég mun hér flytja skýrslu stjórnar fyrir starfsárið 2017-2018 

Foreldrafélagið fundaði að meðaltali einu sinni í mánuði þá mánuði sem skólastarfið var.  Stjórn 

forldrafélagsins á líðandi skólaári var skipuð eftirfarandi; Völu Steinsdóttur, Benedikt 

Guðmundssyni, Áshildi Hlín Valtýsdóttur, Kötlu Sigurðardóttur, Hjördísi Ýrr Skúladóttur og 

Snorra Páli Jónssyni ásamt 2 starfsmönnum skólans, þeim Ástu Margréti Guðmundsdóttur fyrir 

kennara og Ástu Eyjólfsdóttur fyrir hönd starfsfólks skólans en einnig Maríu og  Sif, og núna á 

nýju skólaári með Margréti Ólöfu. 

Helstu verk félagsins voru líkt og undanfarin ár að standa fyrir fyrirlestrum ásamt viðburðum 

bæði fyrir nemendur og foreldra þeirra og komum við að fyrirlestri ásamt 

foreldraráði hafnarfjarðar xxx . Í oktober í fyrra stóðum við fyrir fyrirlestrinum „Ertu að grípa 

tækifærin? Eftir hverju ertu að bíða“ með Þorgrími Þráinssyni, sem var frábær innblástur og í 

febrúar var fundur um Netöryggi og hverfis öryggi baran okkar, þar fór fram fræðsla frá 

samtökum heimilis og skóla um netöryggi og stafrænu sporin sem börnin okkar skilja eftir, 

ásamt því að foreldraröltið var rætt og Geir Bjarnason kom og fór yfir mikilvægi röltsins. Í 

kjölfarið var ákveðið að virkja hverfið meira varðandi röltið, þar sem við getum öll staðið saman 

í að vernda samfélagið okkar hér í Setberginu og foreldrafélagið bauð upp á hverfisfund þar sem 

Kristín Thoroddsen og Laufey Ómarsdóttir fylgdu svo eftir með ályktun sem var send til 

Hafnarfjarðarbæjar. xxx 

Foreldrafélagið hefur staðið fyrir einu og öðru í gegnum tíðina og komið að ýmsum 

málum. Viðburðir sem foreldrafélagið hefur haldið undanfarin ár hafa fest sig í sessi og þótti ekki 

ástæða til að breyta þeim á þessu skólaári. 

Jólaföndur foreldrafélagsins var haldið með sama sniði og verið hefur undanfarin ár.  Sú 

stemming sem er á þessum degi markar hjá mörgum jólahaldið og gaman að sjá hversu margir 

mæta og telur þáttaka foreldra þar mikið. 10 bekkur sá um kaffi og kökusölu til fjáröflunnar 

útskriftarferðar sinnar. Fullt var út úr dyrum eins og vanalega og er tilhlökkun að undirbúa 

næsta jólaföndur.  

Páskabingóið er viðburður sem yfirleitt er beðið eftir og eins og undanfarin ár þá gaf Góa 

páskaeggin og þökkum við þeim mikið vel fyrir. 10. Bekkur seldi pizzur og troðfullt var í salnum 

og eins og alltaf mikið fjör.  



Vorhátíðin var haldin 23 maí, og eins og alltaf þá biðum við eftir besta veðrinu og úr varð frábær 

dagur. Eitt og annað var í boði líkt og áður, Andasundkeppnin að þessu sinni var stærri en 

nokkru áður, með 200 öndum. Áshildur og ég fórum í vöðlurnar að þessu sinni og rákum 

endur niðureftir læknum með mikilli röggsemi, Sirkus Íslands kom og skemmti gestum, grillaðar 

pylsur voru í boði, andlitsmálun, tonlist og margt fleira, allt þetta vakti mikla gleði meðal ungra 

sem aldna.  Þá var 10 bekkur einnig með fjáröflun og stóðu sig frábærlega í kökusölu og að stýra 

stoppdansi fyrir yngri krakkana. 

Foreldrafélagið hefur með miklu stolti ávalt gefið gjöf við útskrift 10 bekkinga. Að þessu sinni 

gáfum við pening til að styðja við áframhaldandi þróun í tækni og sköpun innan skólans og 

fjármagna kaup á nýjum spennandi tólum, sem nýtist öllum nemendum skólans. Til stendur að 

kaupa Sphere-droid-a sem kenna börnum forritun og aðra pakka sem stuðla að enn meiri 

sköpun innan kennslustofunnar. 

Starf foreldrafélagsins hófst síðan á fullu nú í byrjun september að skipuleggja aðalfund og 

verðum með fund með bekkjarfulltrúum á næstu dögum, en við trúum því staðfast að með auknu 

samstarfi heimils og skóla, tengingu foreldra við hvort annað ásamt tengingu foreldra við 

bekkjarfélaga barna sinna að þá uppskerum við betra skólasamfélag og glaðari börn.  

Mig langar að þakka það góða starf sem félagið hefur átt við skólastjórnendur sem og kennara og 

annað starfsfólk en ekki síður foreldra og nemendur. 

Ég mun gefa kost á mér áfram stjórn félagsins, ásamt Áshildi, Benedikt og Kötlu, en Hjördís og 

Snorri urðu að hætta í stjórninni í ár, því vantar okkur fleiri til að bjóða sig fram að taka þátt í 

starfinu.  xxx 

Takk fyrir mig.  

Hlutverk foreldrafélaga 

 Að styðja við skólastarfið 

 Stuðla að velferð nemenda skólans 

 Efla tengsl heimilis og skóla 

 Hvetja til virkrar þátttöku foreldra í skólastarfi 

 Hagsmunagæsla, aðhald og eftirlit með skólastarfinu 

 


