Fundur Stjórn foreldrafélags Setbergsskóla

27.ágúst 2014

Mætt:
Frá foreldrafélaginu: Kristín, Aðalbjörg, Rósa, Benedikt, Jóna og Anna
Frá skólanum: Sif, Anna María, Harpa og María
Dagskrá:
Setja niður dagsetningar fyrir uppákomur foreldrafélagsins.
1. Unglingurinn í brennidepli 16.sept frá 17-19
(fræðslufundur fyrir foreldra barna í 8.bekk)
Sendum út auglýsingu og biðjum fólk að staðfesta þátttöku.
Boðum foreldra og börn
Dagskrá
A. Allir saman á sal börn og foreldrar.
5 mín á mann í að tala, Margrét deildarstjóri, Fjóla frá Setrinu, Kolbrún námsráðgjafi
B. Geir forvarnarfræðsla – 15 mín (Kristín talar við Geir)
C. Foreldrar til stofu með umsjónarkennara – á meðan eru börnin með Jóni (Dale Carnegie)
20 mín
D. Allir aftur saman á sal. Börn og foreldrar - Jón (Dale Carnegie)
(Kristín talar við Jón)

Mæting úr stjórn foreldrafélagsins: Jóna, Kristín og Anna

2. Skólafærni fyrir foreldra fyrsta bekkjar - 17.sep frá 17-19
Dagskrá
A.. Kristín býður velkomið og kynnir foreldrastarfið 5mín
B. Hafdís fræðir um lestur og lestrarkennslu 15.mín
C. Elísa tali um PMT/SMT 15. Mín
D. Fjóla um heilsdags skólinn 7 mín
E. Farið í stofu með kennurum – áætlað 30 mín

Mæting úr stjórn foreldrafélagsins: Jóna Kristín, Harpa og Benedikt

3. Haustfundur 5.bekkjar og fræðsla um samskipti 18.sep 17:00-18:30

Setjum saman haustfund og 5.bekkjar fræðslu
Dagskrá:
Kolbrún Björnsdóttir með fræðslu um eineltismál og svo opið fyrir umræður.
Farið til stofu með kennurum.

Mæta: Aðalbjörg, Rósa, Harpa, Anna
4. Bekkjarfulltrúakvöld 24.sep 20:00 – 21:00
Dagskrá: Almennt spjall um hlutverk bekkjarfulltrúa, hugmyndir og foreldrarölt.
Jóna sér um veitingar - osta eða súkkulaði eða hvað sem hún finnur til
Tilkynning verður send í pósti á bekkjarfulltrúa – ATH þurfum lista yfir bekjarfulltúra en sá
listi ætti að vera til eftir haustfundi árganganna.
Mæta: Aðalbjörg, Kristín og Rósa

5. Aðalfundur verður 1.október – kl 19:30
ATH fyrir dagskrá að leggja til hækkun á gjaldi (sjá lið 7)
6. Fundartími stjórnar foreldrafélagsins
Kristín finnur til dagsetningar og sendir á stjórnarmeðlimi
7. Sending gíróseðla – rukkun gjalda fyrir foreldrafélagið
Jóna leggur til að gíróseðlar verði sendir út fljótlega eftir aðalfund
Jóna ætlar að ræða við bankann um að rukka foreldrafélagið ekki umkostnað per færslu og
niðurfellingu.

8.Gengið í skólann
Kristín opnaði á umræðu um verkefnið „Gengið í Slólann“ sem Heimili og Skóli hefur verið
með í gangi undanfarin 2 ár. Ekkert kostar að skrá sig inn. Skólastjórnendur hafa skoðað
þetta og meta það svo að þetta bæti ekki neinu við það sem þegar er verið að vinna í
skólanum. Enda hefur Setbergsskóli alltaf kvatt til þess að börn gangi/hjóli í skólann. Kristín
bendir á að mögulega myndi þetta gera foreldra meðvitaðari um það að hvetja börnin til að

ganga/hjóla í skólann. Ef við viljum taka þátt þá skráir skólinn sig. Skólastjórnendur skoða
málið nánar og meta aftur hvort að skráning bæti einhverju við það starf sem þegar er unnið
í Setbergsskóla varðandi þessi mál.
9.Foreldrahandbókin
Kristín ætlar að uppfæra handbókina og vera búin að því fyrir aðalfundinn.
10 - Annað
Jólaföndur - stefnt er að því að hafa jólaföndur 22.nóvember
Páskabingóið – stefnt er að því að hafa páskabingó 25.mars
Vorhátíð - í lok skólaársins auglýsa snemma svo ekki rekist á við bekkjarkvöld. Stefnt að 3.
júní
Einhver lager af Capry sun er til í geymslu foreldrafélagsins. Samþykkt að skólinn megi nýta
þessar fernur fyrir fyrstu tvo árgangana (t.d. þegar þau fara í útikennslu)

