Fundur Stjórn foreldrafélags Setbergsskóla

8.okt 2014

Mættir frá foreldrafélagi: Kristín, Benedikt, Rósa, Jóna, Aðalbjörg og Rannveig
Frá skólanum: Sif og Harpa

Haustnámskeið/fundir
Haustnámskeiðin/fundirnir gengu mjög vel.
Margir hafa lýst ánægju með Dale Carnegie fyrirlesturinn sem var hjá 8.bekk.
Reynt var að stytta fundina frá því fyrra ári í 1,5 tíma. En reynslan sýndi að 2 tímar er lágmarks tími.
Sif er ánægð með skipulagið á fundunum sem var í haust og þakkar samstarfið.

Gíróseðlar
Jóna fékk listann í dag og sendir út gíróseðlana á morgun.
Samþykkt var á aðalfundi að sendir yrðu út gíróseðlar tvisvar á vetri í stað einu sinni eins og verið
hefur.
Vanda Sigurgeirsdóttir sem var með fyrirlestur um vináttu á aðalfundinum sendir glærurnar til okkar
og býður uppá að við sendum þær í tölvupósti til foreldra en vill ekki að þær verði settar á vefsíðu
skólans. Fyrirlesturinn var mjög góður.
Foreldrarölt
Á bekkjarfulltrúafundi 7.okt komu fram nokkrar góðar hugmyndir varðandi foreldraröltið.
T.d að vera með kort af hverfinu þar sem merktir eru inn þeir staðir sem ætti sérstaklega að rölta á.
Að benda fólki á að taka myndir ef það verður vart t.d. við hasspípur eða annað því líkt.
Að benda fólki á að láta vita ef skemmdir eru eða ljósaperur eru sprungnar.

Vaktarplanið varðandi rölt verður sett sem allra fyrst inn á vefsíðuna
Rósa biður um að uppfæra netfang undir foreldrarölt á vefsíðunni í rosapetursdottir@gmail.com
Skólaráð
Tilnefna þarf einn úr stjórn ásamt formanni stjórnar til setu í skólaráði Hafnarfjarðar.
Jólaföndur
Fara þarf yfir
Finnar þarf tölvupóst með lagerstöðu sem sendur var á milli eftir föndrið í fyrra – AÓ og Jóna skoða
hjá sér
Harpa býðst til að fara yfir málningu og athuga hvort að hún sé í lagi.
Jona pantar tré föndrið
Vitað er að það vantar pensla
Á næsta fundi þarf þá að ákveða með posa, skiptimynt, auglýsingu og nánari verkefaskiptingu.

Annað:
Harpa skilar kveðju frá Vatnaskógi til 8.bekkjar. 26. – 28.sep voru nokkur fermingarbörn (ca 20) úr
Setbergsskóla í Vatnaskógi, þau voru til fyrirmyndar og eiga skilið klapp á bakið og hrós fyrir
framkomu.
Ákveðið var að finna annan tíma en búið var að áætla fyrir fund með nemendaráði. Óákveðið
hvenær nýr tími verður.
Fundargerðir sem eiga að fara á heimasíðu þarf að senda á Sif og hún kemur því áfram á þann sem
heldur heimasíðunni við.

Næsti fundur er 5.nóvember

