Fundur Stjórn foreldrafélags Setbergsskóla

2.okt 2013

Mætt:
Frá foreldrafélaginu: Pálmar, Aðalbjörg, Mjöll og Jóna
Frá skólanum: Sif
Dagskrá:
1.
Unglingurinn í brennidepli 29.október kl 18:00
(fræðslufundur fyrir foreldra barna í 8.bekk og 9.bekk ) (þar sem ekki var fundur í fyrra sökum
lélegrar mætingar) sendum út auglýsingu og biðjum fólk að staðfesta þátttöku.
Dagskrá
1.Unglingadeildarkynning - Margrét deildarstjóri unglingadeildar, Sif talar við Margréti
2.Zetrið - Hvað breytist í Zetrinu þegar þau koma í unglingadeild , tala um t.d. „paraballið“– Sif talar
við Fjólu
3.Geir Bjarnason - forvarnir í Hafnarfirði og niðurstöður úr könnun. – Pálmar talar við hann
4.Páll Ólafsson fyrirlestur um samskipti unglinga og foreldra eða um net einelti eða annað sem hann
er tilbúinn til að tala um. – Pálmar talar við hann
Pálmar gerir auglýsingu þegar búið er að tala við alla fyrirlesara,
Jóna pantar veitingar.
Mjöll, Aðalbjörg og Jóna verða frá foreldrafélaginu

2.
5.bekkjar fræðsla miðvikudagur 9.okt 18:15 – 19:15
Kolbrún Björnsdóttir með fræðslu um eineltismál og svo opið fyrir umræðum.
Sif fær kennara til að koma.
Pálmar – gerir auglýsingu

3.
Aðalfundur verður 9.október – kl 19:30 – auglýsing var send út í dag (2.okt)
Hefðbundin dagskrá
Valdimar Svavarsson staðfestur sem fundarstjóri
Björk Jakobsdóttir staðfest sem skemmtiatriði/ fyrirlestur
Jóna kaupir konfekt, gos, kaffi og mjólk.
Til staðar þarf að vera; Mikrafónn, tölva, skjávarpi og ræðupúlt.

4.
Bekkjarfulltrúakvöld 14.okt 20:00 – 21:00
Aðalbjörg hendir inn á Pálmar þeim hugmyndum að uppákomum sem komu fram í fyrra.
Formaður foreldrafélagsins og eða Aðabjörg verða með smá tölu og svo höfum við hugmynda vinnu
líkt og í fyrra um hvað er hægt að gera.
Jóna sér um veitingar - osta eða súkkulaði eða hvað sem hún finnur til
Tilkynning verður send í pósti á bekkjarfulltrúa.
5.
Skipun stjórnar
Pálmar gefur ekki kost á sér til áframhaldandi setu í stjórn foreldrafélagsins. Finna þarf fulltrúa í stað
hans helst fyrir aðalfund.
Það vantar þá 2 í stjórn og einn í skólaráð
Pálmar gerir texta í póst til foreldra þar sem við bendum áhugasömum á að laus séu 2 sæti í stjórn og
eitt í skólaráði

6.
Sif biður Ingibjörgu Sigurðardóttur um að senda Rósu lista yfir bekkjarfulltrúa svo Rósa geti skipulagt
foreldrarölt.
7.
Jólaföndur - stefnt er að því að hafa jólaföndur 23.nóvember

Minna Pálmar á að bæta Sigurbjörgu í skólaráðinu inn á netfangalistann sinn.

