Foreldraráðsfundur 21 Janúar 2016 – Fundargerð:
Viðstaddir: María, Kristín, Rósa, Jóna Björg, Jóhanna, Vala.
Foreldraröltið:
5 Vesti voru gefin foreldrafélaginu af Sjóvá
Ákveðið að byrja röltið fyrr, rölta frá kl 10 þegar Setrinu er að loka og byrja þaðan.
Vestin verða geymd í Setrinu og sótt rétt fyrir lokun þess á föstudögum klukkan 10 af einum röltara
Næstu skref
Kristín kemur vestunum til Fjólu í Setrinu (og Rósa fylgir eftir)
Varaplan að ræða við 10/11 um geymslu vesta
Punktar frá fundi Skólaráðs Setbergskóla:
Fundur var fyrir jól og niðurstöður skoðanakannanar, Samskipti og samvinna heimilis og skóla,
kynnt
Ákveðið að halda rýnihóp til að ræða meginatriði könnunarinnar, til að ná fram nýjum
sjónarmiðum og finna lausnir til að mynda betri tengingu milli skóla og foreldra
María vill skoða nýjar leiðir og uppbyggilegri vettvang fyrir foreldrasamtöl
Næstu skref
Rýnihópur bekkjarfulltrúa, 25 Janúar kl 17:15-18:30, Allir að mæta eða senda einhvern í sinn stað til
að ræða þessi mál frekar
Jóna Björg kemru með snarl fyrir Rýnihópinn
-

Skólatími og skólaliðamál rædd:
Skoða breytingu á skólatíma 8:10/8:20 > 8:30/8:40 > fá ferskari og úthvíldari börn í skólann
Bjóða þá upp á gæslu frá 8
Hugmynd um að skipta upp frímínútnavörslu og nýta tíma skólaliða þannig betur
Rætt að bjóða upp á hafragraut í morgunfrímínútum
Hugmynd um að láta unglingana kjósa um hvenær þau byrja í skólanum.
Næstu skref
Ræða frekar í rýnihópnum 25 Janúar?
Skoðanakönnunn send á foreldra?
-

Álag, tómstundir og langir vinnudagar barna rædd:
Íþróttir og tómstundir væru bestar á gæslutíma og börn væru búin með vinnudaginn á sama tíma
og foreldrar
Frístundabíllinn væri mikilvægur hlekkur og hugsanlegt að foreldrar myndu greiða fyrir þjónustuna.
Næstu skref
?
-

Viðburðir framundan:
Sameiginlegur fyrirlestur um Einelti fyrir foreldra skóla í Hafnarfirði í byrjun Febrúar
Skoða að hafa fyrirlestur Kvíða barna og áhrif álags, einnig í Setbergskóla fyrir foreldra. María benti
á að birtingamynd kvíða er margslunginn og kemur fram í slæmri hegðun og óhamingju barna. Allir
sammála um mikilvægi þess að skoða þetta frekar.
Páskabingó verður 15 Mars
Næstu skref
Finna fyrirlesara - Allir
Undirbúningsfundur fyrir Páksabingó 3 mars kl 17:15
Jóna sér um að ganga frá öllum greiðslum frá því fyrir áramót
-

