
 

 

 

 Efni fundar:  
FUNDARGERÐ Aðalfundur FOKS  skólaárið 2017/2018 

. 

Dagsetning Tími Staður Nr. fundarg. 

13. september 2017 19:30 Síðuskóli  

Höfundur/ritari Viðstaddir Útprentun 
dags.  

Fanney Kristinsdóttir   

Viðtakendur 

Stjórnarmeðlimir FOKS, Anna Bergrós deildastjóri Síðuskóla 

 

 

 

Atrið

i nr. 

Efni Niðurstaða Ábyrgð 

 Formaður biður fólk velkomna Heimir Eggerz 

Jóhannson 

 

 Ritari  Fanney Kristinsdóttir  

 Fundarstjóri Dísa Kolbeinsdóttir  

 Ólöf skólastjóri heldur ræðu. 

-Skólaárið fer vel af stað. 

-Vantar 2 fulltrúa í skólaráð. 

-Síðuskóli fær Grænfánann í 7 skipti og hefur 

skólinn þá verið með hann í 14 ár.  

- Skólastjórinn hrósar FOKS fyrir vel unnin störf. 

-Þakkar þeim sem eru að hætta í stjórn FOKS 

fyrir gott samstarf.   

  

  

 Árskýrsla FOKS 

Formaður talar (Heimir). 

- 7 talsins í stjórn FOKS. 

-Haldnir voru 11 fundir hjá FOKS. 

-Greiðsluseðill var sendur í heimabanka og 

innheimtuhlutfallið var 90% sem er nýtt met hjá 

foreldrum Síðuskóla og er formaður mjög 

ánægður með það. 

-Foks gaf Síðuskóla gjafir/ styrki að vermæti 200-

400 þúsund kr. Allt gert til að styðja við skólann. 

-Vorhátíðin er á vegum FOKS og er stærsta á 

vegum FOKS. Það mættu um 500 - 600 manns á 

hana. 

-Samtaka. Dísa Kolbeins og Fanney Kristinsdóttir 

eru á þeim fundum 

-Formaður þakkar fyrir sig 

  

 Gjaldkeri tekur til orða, Sigmundur Sigurðarson 

-Lagðir fram ársreikningar FOKS, áritaðir af 

skoðunarmönnum 

-Velta FOKS 1.265.000 kr 

 

 

Samþykkt að hækka 

árgjald i   

3000 kr fyrir 1 barn  

 



 

- 2 - 

-Veittir voru styrkir til 4,7,9 og 10 bekkjar. í 

formi af vinnuframlagi á vorhátíð. Sem voru 

nýttir í skólaferðalög og eða safna fyrir 

skólaferðalagi. 1.500 kr á barn.  

-Öll innkoma á vorhátíð rennur til bekkja. 

- Einnig talar Sigmundur um að það hafi verið 

90% innheimtuhlutfall af árgjaldi í FOKS. 

- Gjaldkeri leggur til að hækka eigi innheimtu í 

FOKS úr eitt barn 2.500 kr í 3.000 kr og 2 börn 

eða fl úr 3.500 kr í 4.000 kr 

-Samþykkt með lófaklappi 

-Sigmundur þakkar fyrir sig. 

4000 kr 2 eða fleiri börn. 

 Kosningar 

-SMT-ráð hittist 14:30 á miðvikudegi 1 sinni í 

viku. Linda Theódóra Tómasdóttir kosinn. 

- Umhverfisnefnd: Ingimar Eydal kosinn 

- Skólaráð: Hittist 1 sinni í mánuði. þeir sömu og 

síðast. Hólfríður og Hugrún. 

- Vantar 3 fulltrúa í stjórn FOKS 

Þeir sem buðu sig fram og voru samþykktir voru: 

Linda Theódóra Tómasdóttir 

Sæfríður Marteinsdóttir 

Erla Dögg Ólafsdóttir. 

Samþykkt með lófaklappi. 

  

    

    

 


