
   

 

 

 Efni fundar:  

FUNDARGERÐ Stjórnarfundur FOKS  
. 

Dagsetning Tími Staður Nr. fundarg. 

02.12. 2015 20:00-21:25 Síðuskóli 4 
Höfundur/ritari Viðstaddir  

Monika Stefánsdóttir Heimir, Sigmundur, Dísa, Magnea, Fanney, Guðrún og Monika   
Viðtakendur 

Stjórnarmeðlimir FOKS, Anna Bergrós deildastjóri Síðuskóla 
 

 

 
Atriði 

nr. 

Efni Niðurstaða 

1 Verkefni vetrarins: 

 1. Verkefni hjá Rósenborg, fyrirlestrar og fleira:  

- Janúar er Sigga Dögg, 2 böll  

- Febrúar Þorgrímur Þráinsson, 2 böll (þar af 1 í Síðuskóla) 

- Apríl er SAFT og Heimili og skóla kynning fyrir 6. bekk og 9. 

bekk 

- Samtaka er að skoða mál í tengslum við einelti 

- Samtaka kemur að því að halda þing sem verður í febrúar um 

snjalltækjanotkun.   

- Foreldrarölt var rætt á fundi hjá Samtaka og ákveðið var að 

Skóladeild og Rósenborg ásamt öllum skólum á Akureyri 

myndu vinna saman að því að koma á foreldrarölti í hverfunum í 

bænum. Hugmynd var að allir skólarnir myndu skipta með sér 

foreldrarölti í miðbænum.    

 

Samþykkt einróma 

að taka þátt í 

foreldrarölti í 

bænum ásamt 

öðrum skólum á 

Akureyri 

 

2 Upplýsingar til foreldra frá skólanum: 

Hér á eftir eru bara fá dæmi sem voru nefnd: 

- Foreldrar barna í 4. bekk hafa kvartað undan því að börnin 

þeirra séu komin með gmail án þess að slíkt hafi verið rætt við 

foreldra fyrst. 

- Foreldra eru ekki að fá upplýsingar þegar verið er að koma inn í 

bekkina með ýmsar kynningar, t.d. eins og kynning frá Aflinu 

hjá 9. bekk.   

- Heimir er enn að ræða við Ólöfu skólastjóra um þessi mál til að 

vinna í að bæta upplýsingaflæðið í skólanum 

  

Samþykkt einróma 

að Heimir haldi 

áfram að vinna í 

málinu  

 

3 Foreldrarölt: 

Ákveðið að byrjar aftur með foreldrarölt í Síðuhverfi í janúar. Bréf 

verður sent til foreldra um áætlun og skipulag milli jóla og nýárs og 

kallað á fund aftur strax eftir áramót til að festa þetta niður.     

  

Samþykkt einróma 

4 Fjármál árgangs 1999: 

Sigmundur heyrði í Elíasi og hann sagði að málið væri í góðum farvegi. 

 

 

5 Fjármál árgangs 2000: 

Fundur með bekkjarfulltrúum, kennurum og skólastjóra verður haldið í 

næstu viku til að ræða um fjármálin og fjáraflanir fyrir veturinn. 

   

 

 

 

6 Önnur mál: 

1) innheimtur árgjalds – innheimtur hafa gengið mjög vel. Frábært hvað 

foreldrar eru duglegir og viljugir að greiða árgjald FOKS.   

1. Foreldrar barna 

í skólanum eiga 

hrós skilið fyrir 
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2) 9. Bekkur – athugasemd frá foreldri um notkun snjalltækja. 

Foreldrasáttmáli verður kynntur í byrjun janúar með foreldrafulltrúum  

3) Undirbúningur fyrir vorhátíð – skoða varðandi teppi á salinn. 

Hugmynd um að skoða það fyrir árshátíðina í febrúar. 

4) Enginn varaformaður er innan FOKS – Dísa fékk stuðning allra innan 

stjórnarinnar að taka að sér það verkefni.      

hversu dugleg þau 

eru að styrkja 

FOKS  

2. Heimir fer í 

þessa kynningu 

3. Samþykkt að 

taka Vorhátíð fyrir 

á næsta fundi  

 Ekki fleira skráð  

 


