
   

 

 

 Efni fundar:  

FUNDARGERÐ Stjórnarfundur FOKS  
. 

Dagsetning Tími Staður Nr. fundarg. 

04.11.2015 20:00-21:45 Síðuskóli 3 
Höfundur/ritari Viðstaddir  

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

Gestir á fundinum Elías og Ólöf 

 

Viðtakendur 

Stjórnarmeðlimir FOKS, Anna Bergrós deildastjóri Síðuskóla 
 

 

 
Atriði nr. Efni Niðurstaða 

1 Elías foreldrafulltrúi árgangs 1999 kom og ræddi um 

fjármuni árgangsins sem ekki voru nýttir á vegum skólans 

og áttu samkv.reglum FOKS að renna í sérstakan sjóð en 

gerðu ekki. Þessar reglur virðast ekki hafa verið öllum 

kunnar. Eftir umræður lagði Ólöf fram málamiðlunartillögu. 

Málið rætt aftur síðar þegar svör hafa borist. 

Tillaga Ólafar skólastjóra var 

samþykkt einróma af fulltrúum 

FOKS.  

Elías mun senda póst til 

fráfarandi foreldrafulltrúa og 

kynna fyrir þeim hugmyndina 

sem Ólöf setti fram.     

2 Reglur um reikninga FOKS ræddar: 

- Málin rædd og ákveðið var að halda dagsetningunni 

1. júlí sem tími sem þarf að vera búið að ráðstafa af 

reikningi 10. bekkjar.     

Samþykkt einróma  

3 Reglur um fjáraflanir í nafni skólans – hvernig skal hátta 

innheimtu og umsjón:  

- Vinnuframlag kennara þegar haldnar eru 

uppákomur 

- Samið sérstaklega um laun starfsmanna í ferðum 

sem farnar eru á vegum foreldra. 

Tekið fyrir aftur 

4 Bekkjarfulltrúar í bekkjum – vantar enn gjaldkera á 

nokkrum stöðum: 

- Vantar enn gjaldkera hjá 1. bekk, 3. bekk, 6. bekk, 

7. bekk, 8. bekk og 9. bekk 

- Heimir mun senda út ítrekun á foreldrafulltrúa 

þessara árganga.   

 

5 Óskalisti starfsfólks skólans: 

- Heimir fór eins og undanfarin ár og bað Ólöfu um 

að fá hugmyndir hjá starfsfólki skólans um hluti 

sem vantar eins og t.d. hluti sem geta nýst á göngum 

skólans  

Verður tekið fyrir aftur þegar 

Ólöf er klár með listann. 

6 Önnur mál: 

- Ólöf fór að spyrja um hvort að foreldraröltið væri 

alveg dottið niður fyrir. Hún var að velta fyrir sér 

hvort við gætum með einhverju móti reynt að koma 

henni á aftur.   

- Einnig spurði hún hvort að Samtaka gæti 

hugsanlega tekið þetta upp og athugað hvað er hægt 

að gera.  

- Hún stakk uppá að þetta yrði kynnt í stærra 

samhengi, ekki bara út frá hverju hverfi fyrir sig.  

- Ólöf ætlar að taka saman texta og láta FOKS hafa     

 

 

 Ekki fleira skráð  
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