1. Fundur foreldrafélags GSS
4. október 2018
Mættir: Hildur Lára Ævarsdóttir (1. Bekkur), Halldór Jóhann Kristjánsson (1. Bekkur),
Guðfinna Rúnarsdóttir (3. Bekkur), Þórný Alda Baldursdóttir (3. Bekkur), Þóra Stefánsdóttir (4.
Bekkur), Lára Björg Björgvinsdóttir (5. Bekkur), Ásta Sólveig Hjálmarsdóttir (7. Bekkur), Óðinn
Burkni Helgason (8. Bekkur), Rhiannon Mary Helgason (8. Bekkur), Magnús Ingi Bæringsson
(9. Bekkur), Guðrún Harpa Gunnarsdóttir (10. Bekkur), Eva Guðbrandsdóttir (10. Bekkur),
Guðbjörg Egilsdóttir (10. Bekkur), Berglind Axelsdóttir (skólastjóri), María Alma
Valdimarsdóttir (gjaldkeri fráfarandi stjórnar), Haukur Garðarsson (formaður fráfarandi stjórnar)
sem ritar fundargerð.
Boðuð forföll: Lucia M. De Korte (10. Bekkur), Ægir Jóhannsson (10. Bekkur).

1. Setning fundar
Berglind Axelsdóttir setti fundinn kl. 18:03 og bauð fundargesti velkomna.

2. Fulltrúar foreldrafélagsins 2018-2019
1.bekkur
Alma Rós Patryksdóttir – Hildur Lára Ævarsdóttir og Patryk Krzysztof Kilanowski
Álfheiður Sól Halldórsdóttir – Snæbjört Sandra Gestsdóttir og Halldór Jóhann Kristjánsson
2. bekkur
Amelia Magnúsdóttir – Magnús Þór Kristinsson og Wioleta Marzec
Ása Valdís Kristjánsdóttir - Rebekka Sóley Hjaltalín og Kristján Lár Gunnarsson
3. bekkur
Guðmundur Arnar – Guðfinna Rúnarsdóttir og Ásmundur S. Guðmundsson
Heiðar Már Ragnarsson – Þórný Alda Baldursdótir og Ragnar M. Ragnarsson
4. bekkur
Bæring Nói Dagsson – Þóra Stefánsdóttir og Dagur Emilsson
Guðbrandur Gridtin Arnarsson – Guðbjörg Egilsdóttir og Guðbrandur Björgvinsson
5. bekkur
Gunnar Guðmundsson – Lára Björg Björgvinsdóttir og Guðmundur Hjartarson
Hjalti Jóhann Helgason – Halla Dís Hallfreðsdóttir og Helgi Björgvin Haraldsson
6. bekkur

Magni Blær Hafþórsson – Magda Kulinska og Hafþór Sævarsson
Margeir Bent Oscarsson – Selma Sól Margeirsdóttir og Oscar Gunnar Burns
7. bekkur
Hjálmar Ingi – Ásta Sólveig Hjálmarsdóttir
8. bekkur
Gestur A. Baldursson – Gyða Steinsdóttir og Baldur Þorleifsson
Katrín Methica Kristinsdóttir – Óðinn Burkni Helgason og Rhiannon Mary Helgason
9. bekkur
Dagný Inga Magnúsdóttir – Bjarndís Emilsdóttir og Magnús Ingi Bæringsson
Jóhanna María og Helena María – Lucia M. De Korte og Ægir Jóhannsson
10. bekkur
Sigrún Birta Sturludóttir – Guðrún Harpa Gunnarsdóttir
Þorvaldur Máni Ómarson – Eva Guðbrandsdóttir

3. Kosning í embætti stjórnar
Berglind gerði grein fyrir hlutverki og umfangi starfa embættismanna.
Formaður: Guðrún Harpa Gunnarsdóttir bauð sig fram, samþykkt samhljóða.
Gjaldkeri: Lára Björg Björgvinsdóttir bauð sig fram, samþykkt samhljóða
Ritari: Magnús Ingi Bæringsson bauð sig fram, samþykkt samhljóða.

4. Kosning fulltrúa í Skólaráð til tveggja ára
Berglind fór yfir hlutverk Skólaráðs, reiknað er með um 3 fundum á ári hjá Skólaráði
Magnús Bæringsson bauð sig fram í Skólaráð, samþykkt samhljóða

5. Kosning áheyrnarfulltrúa í Skólanefnd til eins árs
Berglind fór yfir hlutverk Skólanefndar, reiknað er með 6-8 fundum á ári hjá Skólanefnd.
Eva Guðbrandsdóttir bauð sig fram, samþykkt samhljóða.
6. Bankareikningar bekkja
Gjaldkeri þarf að fara í banka og fá prókúrublöð fyrir bekkjar reikninga og láta skrifa undir þau á
næsta fundi.

Hafa þarf í huga að innistæða á reikningi 10. bekkjar er lagt inn á aðra bekki eða á foreldrafélag í
lok skólaárs (júní – ágúst). Æskilegt er að bekkur nýti sína innistæða til að gera eitthvað saman í
lok skólaárs.
Ákveða þarf mánaðarlegan fundartíma á næsta fundi.

Farið yfir hvernig megi efla samskipti heimila og skóla, eðlilegt að horfa til samskipti fulltrúa
bekkja og umsjónarkennara sem teymi í því samhengi.
Berglind gerði grein fyrir áherslu á jákvæða sjálfsmynd og mikilvægi þess að hafa jákvæða
sjálfsmynd. Stefnt er að því að mæla þetta með skólapúlsinum (kannanir nemenda og foreldra).
Nemendur GSS er á landsmeðaltalinu skv. síðustu könnun en við getum gert betur. Bjarni
Fritzson og Katrín Tómasdóttir eru með námskeið í jákvæðir sjálfsmynd. Spurning hvort að
foreldrafélagið taki þátt í kostnaði við þetta námskeið.

7. Skýrsla fráfarandi stjórnar - Samantekt 2017 - 2018
Á síðasta skólaári voru haldnir 8 fundir. Ákveðið var í upphafi að halda fundi fyrsta þriðjudag í
mánuði en starfsreglur félagsins kveða á um mánaðarlega fundi.
Viðburðir á vegum foreldrafélagsins
-

Jólaföndur (lok nóvember)
Öskudagur (febrúar)
Sumardagurinn fyrsti (apríl)

Jólaföndur (lok nóvember)
Tókst vel, lagt upp með að hafa rólega tónlist og eiga notalega stund áður en jólaamstrið dyndi á.
Nýbreytni að boðið var upp á kakó sem var vel tekið en þyrfti að auglýsa vel.
Fundur með formönnum nemendafélagsins (nóvember)
Foreldrafélagið bauð fram aðstoð sína ef nemendaráð óskaði eftir en það kom ekki til. Nokkur
mál sem þau nefndu sem var komið á framfæri í fundargerð og við skólastjóra. Fundur mjög
gagnlegur.
Öskudagur (febrúar)
Að venju var lagt upp með að fara með hópinn í skrúðgöngu með Gunnar Svanlaugsson og
Hafþór Skrúðganga felld niður vegna veðurs
Þátttaka í íþróttahúsinu var mjög góð og mættu 169 krakkar.
Sumardagurinn fyrsti (apríl)
Ratleikur í stað skemmtiskokks, tókst mjög vel
Grill að venju

Bíósýning í íþróttasal, vel tekið, mætti vera stærra tjald.
Boðið upp á sund að venju.
Námskeið um sjálfsmynd
Þótti takast vel, þarf að vinna betur með leik- og tónlistarskóla sem eiga ekki auðvelt með að
koma á vinnutíma, tillaga að þau komi á kvöldfund með foreldrum.
Styrkir til nemenda og félagsgjöld
Foreldrafélagið styrkir börn í skíðaferð og menningarferð um 3.000 kr./barn. Styrkt var vegna
skíðaferðar í ár en menningarferð var ekki styrkt þar sem að 4-5 bekkur fóru saman í fyrra og því
engin ferð farin í ár.
Valgreiðsla fyrir félagsgjöldum var upp á 2.200 kr. / heimili.
Áfram í stjórn
Guðrún Harpa Gunnarsdóttir
Bjarndís Emilsdóttir og Magnús Ingi Bæringsson
Endurskoðun á starfsreglum og verklagi
Unnið var auknu samstarfi við skólastjórann og auka samskipti foreldrafélagsins við ráð og
nefndir. Einnig að formgera og festa betur í sessi ákveðið verklag, s.s. hvað þarf að gera á fyrsta
fundi og hvað þarf að gera á síðasta fundi.
Sumt af þessu hefur þegar verið sett upp og skólastjóri er kominn með vinnuskjal með
athugasemdum varðandi þessa vinnu. Æskilegt er að taka þetta lengra og forma þetta betur til að
auðvelda komandi stjórnum vinnuna.
Einnig þyrfti að breyta Starfsreglum foreldrafélagsins og hnykkja á nokkrum hlutum, þar á
meðal:
•
•
•

•
•

Breyta reglum um skipun í stjórn til samræmis við núverandi vinnulag.
o Þetta er ákveðið eftir stafrófsröð, en ekki að hver deild velji sér stjórnarmenn
Stjórnarfundi skal halda mánaðarlega (er nóg að skilyrða upphafs og lokafund og svo
fundi fyrir viðburði – kostir við mánaðarlega fundi)
Félagsfund þarf til að ákveða hvort og þá hversu háa upphæð skal innheimta fyrir
félagsgjöld (Hefur verið ákveðið af stjórnarfundi hingað til - Mætti ekki leyfa stjórn að
rukka sömu upphæð en það þyrfti félagsfund til að breyta upphæð)
Taka fram að félagsgjöld eru rukkuð pr. heimili en ekki pr. barn
Taka fram að það eigi að gera ársreikning og fara yfir hann á upphaf og/eða lokafundi

Ferli mála
Tilkynna skólastjóra, formaður tilkynnir og er hluti af lausn.
Ef skólastjóri nær ekki að leysa, þá fara með til skólanefndar, tilkynnt til skólaráðs.

Ef ekki fæst viðunandi niðurstaða í skólanefnd, sett í hendurnar á skólaráði.
Ef skólaráð nær ekki máli fram, þá senda á bæjarstjórn.
Ýmsar mál sem foreldrafélagið spurðist fyrir um og kom á framfæri.
Gjaldtaka fyrir lánuð sundföt og handklæði í íþróttahúsinu
Sturta barna eftir íþróttatíma, stuttur tími fyrir þau til að fara í sturtu.
Teymiskennsla, fólki fannst þetta ekki vera að virka.
Geta börn farið í sturtu eftir íþróttir þar sem búið er að fjölga starfsmönnum
Mötuneyti og skömmtun, kom upp á að súpa kláraðist og ekki allir búnir að fá.
Akstur og bílastæði á gömlu skólalóð við bókasafn.
Aðgengi almennings að bókasafni í gegnum mötuneyti, ætti það ekki að vera bannað?
Matur á föstudögum, kennslu lokið um hádegi, sum börn eru að fara íþróttir eða annað eftir
hádegi, væri gott að geta skráð börn í mat á föstudögum.
Börn færð úr mötuneyti og fengu ekki að fara út af því að verið var að nota bóksafn fyrir
opinberan viðburð
Hver fer innkoman af árshátíðinni
Tilkynna öllum skólanum þegar njálgur eða lús finnst en ekki bara foreldrum bekkjarins

8. Ársreikningur:
FORELDRAFÉLAG GSS

Rekstur 2017-2018
GJÖLD

TEKJUR

Félagsgjöld

204.600

Styrkir v/öskudagur

12.000

Öskudagur

79.226

Vextir

1.819

Fyrirlestur - sjálfsmynd barna og unglinga

80.000

Innheimtugjöld Arion

17.167

Sumardagurinn fyrsti - kol, pylsur, svalar oþh

33.019

Skíðaferð 7. bekkjar

42.000

Jólaföndur - kakó, rjómi og piparkökur

11.818

Fjármagnstekjuskattur

363
184.367

Mismunur fl. á efnahag

297.645

113.278
297.645

297.645

Efnahagur 31.8.2018
EIGNIR

SKULDIR

Reikningur 105

4.187

Reikningur 460

11

Reikningur 461

501.074
505.272

0

EIGIÐ FÉ
1.9.2017 391.994
Hagnaður 2017-2018

113.278

31.8.2018

505.272
505.272

9. Önnur mál
Lagt til að skoðaður verði fyrirlestur „Ást gegn hatri“ ef hann er enn í boði.

Fundi slitið kl. 19:07

505.272

