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Mættir eru: Benedikt, Lára, Halla, Vala, Kristín, Margrét Ólöf, Vala, Tinna, Ásta Margrét
Verkaskipting
Vala verður áfram formaður
Benedikt verður áfram gjaldkeri
Lára er verður gjaldkeri í stað Hauks
Dagskrá vetrarins
Jólaföndur ætti að vera í fullum undirbúning en er það ekki af augljósum ástæðum.
Óvíst hvernig jólahald verður í skólanum, verður fundað um það á næstunni meðal starfsmanna í
skólanum. Eitthvað jólaföndur verður í bekkjum en misjafnt eftir aldri, mun allt skýrast á næstunni og
gæti breyst ef fjöldatakmarkanir verða rýmkaðar. Hugmynd um að foreldrafélagið kaupi mögulega
eitthvað föndur og færi skólanum a.m.k einhverjum hluta af nemendum sem þau geti föndrað í
skólanum. Lára fer í að heyra í Glit sem seldi okkur stytturnar í fyrra, 450 nemendur. Sjá hvað hún á
mikið. Á mið og yngra sviði eru þetta um 330-340 nemendur. Það væri þá spurning með að sleppa því
að kaupa föndur fyrir elsta stig og frekar reyna að kaupa inn fyrirlestur eða fræðsla fyrir þann hóp.
Fyrirlestrar á döfinni, vorum búin að fá vilyrði fyrir því að fá rafrænan fyrirlestur frá Önnu Steinsen frá
Kvan. En setjum það væntanlega inn í sameiginlega fyrirlestraröð hjá Foreldraráði Hafnarfjarðar. Er ekki
farið í gang ennþá í ljósi aðstæðna.
Foreldrarölt
Hefur ekki gengið sérstaklega vel, hafa ekki verið mikil vandamál í gangi sem fundarmenn hafa heyrt
af. Ekkert heyrst í Geir nýlega hvernig staðan er í Firðinum/ Iceland og undirgöngum. Það er auðvita
einhver hópamyndun í gangi en ekki verið rætt um sérstök vandamál í því samhengi.
Félagsgjöld
Hefur verið sendur út einn greiðsluseðill á fjölskyldu að fjárhæð kr. 2.500. Breytum því ekki að sinni.
Fjármál
Félagið á um 175 þúsund, á eftir að senda út kröfur fyrir skólaárið. Benedikt þarf að fá lista frá
Maríu/Margréti Ólöfu til að gera sent þetta út.
Önnur mál
Margrét Ólöf tekur smá umræðu með sínu fólki á deildarfundi næstkomandi fimmtudag hvort þau hafi
einhverjar hugmyndir um jólaföndur.
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