Fundur í stjórn foreldrafélags Grunnskólans í
Stykkishólmi 2. apríl 2014 kl. 18:00
mættir: María Valdimars., Helga Guðmunds., Jóhanna María, Helga
Sveins., Sigurður Ágústsson, Edda, Valli og Karin.
1.
2.
3.
4.

Farið yfir tillhögun öskudags og fyllt inn í skýrslu um daginn
sem Kristbjörg og María gerðu.
Ákveðið að styrkja 5. og 7. bekk um 1500 kr. per barn til
skíða- og menningarferðar.
Rætt um að senda valgreiðslu til foreldra um greiðslu til
félagsins. Jóhanna gengur í málið.
Rætt um að halda víðavangshlaup sumardaginn fyrsta eða 1.
maí. Sumardagurinn fyrsti valinn og ákveðið að hafa Svala
og prins polo og frítt í sund í verðlaun. Helga Sveins. tekur
að sér að redda verðlaununum. Ákveðið að tala við
skólahreysti-krakkana um að vera hérar.
Fundi slitið kl. 18:30

Öskudagur fjöldi og framkvæmd 2014
Furðufataganga frá Tónó kl. 13:30
Tala við göngustjóra:
Gunnar Svanlaugsson og Haffa Gúnda
Þetta var 30 ganga sem Gunnar stjórnaði
Hvað voru margri í göngunni? Það vorum um 115 börn í göngunni.
1 foreldrafulltrúi tók myndir við upphaf göngu og sendi á skólann. Það væri
gaman að fylgja göngunni eftir og taka fleiri myndir.
Haraldur í 7.bekk fékk að tromma með Haffa.
Muna að senda göngustjóra planið fyrir gönguna, þ.e. hvaða fyrirtæki ætla
að taka á móti.
Tala við eftirtalin fyrirtæki og stofnanir: Miðað var við 130-150 börn. Í göngu
raun tala var nær 115 börnum.
Dvalarheimilið, Bæjarskrifstofan, Bókaverzlun Breiðarfjarðar, Sæferðir, Spítalinn,
Plássið, Arion banki, TM, Skipavík, Anka, Lyfja og Sýsló.
Bensó gaf nammipoka á báðar skemmtanir.
Bónus gaf svala og sleikjó á skemmtanir, fengum um 250 stk og var restinni af
svölunum skilað.

Yngri bekkir og leikskóli

Muna að tala við íþróttakennara GSS og fá hjálp við að setja upp
þrautabraut.

Skemmtun fyrir 1.-6.bekk og leikskólabörn hefst kl. 16:00 í íþróttahúsinu og
stendur til kl. 17:30
Aðgangseyrir er 400 kr
Allir fulltrúar foreldra barna í 1.-6. bekk eiga að sjá um þennan þátt. Mæting
kl.15:30.
9 mættu til að hjálpa til þar af voru 2 í miðasölunni. 4 til viðbótar mættu til að
taka saman. Það hefði ekki veitt af fleiri til að skipta út við róluna og
rennibrautina , en það voru þær stöðvar sem þurfti að vakta. 3-4 voru við róluna
og 2 við rennubrautina.
Börnum aldursskipt í róluna til að minnka raðir Tími tekinn fyrir hvern ca. 2 mín
eða x ferðir. Þessi tillaga kom fram en henni var ekki hrint í framkvæmd. Röðin
við róluna var löng um 10-15 mín bið eftir að komast að. Mælum með að þetta
verði gert að ári.
EKKI GLEYMA AÐ HAFA MEÐ TÓNLIST / EKKI CD Í ÍÞRÓTTAHÚSINU.
Hægt að fá lánaða myndavél hjá skólanum og mynda atburðinn. Hægt að biðja
skólaritara að koma myndum inn á vef skólans. 1 foreldrafulltrúi tók myndir á
skólavélina og allt fór inn á vef skólans. Mjög vel heppnað!
Camillia í 10. bekk bauð upp á myndatöku.
Anna Melsted mætti á svæðið með myndavél. Það væri skemmtilegra að tala við
hana næst þó svo að það sé líka gott að virkja eldri krakkana í myndatökur og
okkur sjálf.
Innkoma af skemmtun var 58000 kr
Þátttakendur í íþróttahúsinu voru 145

Eldri nemendur og diskó

Muna að tala við Jóhönnu skólastjóra tónlistarskólans og fá salinn lánaðan.
Fengum salinn kl. 19:30 þá var stólað upp. Innri hluti salarins var girtur af með
borðum og stólum raðað allan hringinn. Ekkert skreytt.
Foreldrar barna í 7.-10. bekk sáu um þetta með hjálp sinna barna. Hólmgeir
foreldrafulltrúi var ábyrgðarmaður í Tónó og sá um að opna og loka.
Alls mættu 5, 4 foreldrar og 1unglingur. Þetta tók 30 mín.
Muna að fá plötusnúð.
Talað var við Eyþór Óskarsson sem tók 20.000.- fyrir kvöldið. Eyþór sá um að
stilla upp sínum græjum kvöldið áður. Hann útvegaði tilheyrandi ljósabúnað fyrir
ballið.
Hólmgeir leigði okkur hljómkerfi. Kostnaður 20.000.Bærinn stóð straum af kostnaði við leigu hljómkerfis og greiðslu vegna
plötusnúðs. Leggja þurfti inn formlega beiðni þess efnis.
Furðufatadiskó var haldið frá kl. 21:00-23:00.
Aðgangseyrir var 500 kr.
Foreldrafulltrúar mættu kl. 20:45
Varðandi kvöldið þá er í raun alveg nóg að hafa 3-4 foreldra. Við vorum 6 og það
eina sem þurfti að gera var að selja inn og svo velja frumlegasta
búninginn. Frágangur var lítill þar sem þau gengu mjög vel um og síðan var snjór
úti og því barst ekki sandur/drulla inn.
Frágangi lauk um kl. 23:40
Verðlaun voru veitt fyrir frumlegasta búninginn. Foreldrar sáu um valið.
Stykkið pizzahús gaf eina pizzuí verðlaun fyrir frumlegasta búninginn.
Ágóði af aðgangseyri var 22500 kr fyrir unglingaballið, alls mættu 45 nemendur

