
  
Efni fundar: 

 

FUNDARGERÐ Stjórnarfundur FOKS  
. 

Dagsetning Tími Staður Nr. fundarg. 
04.04.2018 19:00 - 20:00 Síðuskóli 

 

Höfundur/ritari Viðstaddir Útprentun 
dags.  

Fanney 
Kristinsdóttir 

 Heimir Jóhannsson, Magnús Örn Friðriksson, Sæfríður 
Marteinsdóttir, Fanney Kristinsdóttir, Dísa Kolbeinsdóttir, Linda 
Theodóra, Erla Dögg, Magnea Guðrún 

 

Viðtakendur 
Stjórnarmeðlimir FOKS, Anna Bergrós deildastjóri Síðuskóla 

 
Atriði 

nr. 
Efni Niðurstaða Ábyrgð 

1 Kórónur fyrir tilvonandi 

1. bekk 
og kaup af efni í 

kórónur 

Magnea ræðir við kennara í 1 bekk  að aðstoða núverandi 1 

bekk  að búa til þær. Sæfríður sér um að versla inn efni í 

kórónur  

Magnea og 

Sæfríður 

2 Andlitsmálning fyrir 

vorhátíðina. 
Gera skólastofu klára 

fyrir andlitsmálun 

Dísa yfirfer andlitslitina og Magnea talar við kennara um að 

gera skólastofuna klára  
Dísa og 

Magnea 

3 Hoppukastalar Fáum 3 hoppukastala 1 foreldri á vakt með krökkum úr 9 

bekk  
Sæfríður 

4 Grill, meðlæti, drykkir 

og ís fyrir tilvonandi 1. 

bekk 

Magnús sér um að panta og redda meðlæti, pylsum, 

pylsubrauðum, ís og svölum 
Magnús 

5 Tombóla Erla Dögg sér um að senda póst á alla foreldra í skólanum 

og skila inn minnst 3 vinningum á heimil og aðstoðar að 

setja upp tombólu Magnea biður kennara 8 bekkjar að tæma 

stofurnar fyrir tombólu 

Magnea og 

Erla Dögg 

6 Kökuhlaðborð Fanney sér um að setja upp kökuhlaðborðið ásamt 

foreldrum og nemendum í 9. bekk. Einnig að fylgjast með 

og frágangi eftir vorhátíðina. 

Fanney 

7 Popp Sæfríður pantar popp hjá Borgarbíói Sæfríður 
8 Móttaka tilvonandi 1 

bekkjar 
Linda aðstoðar foreldra núverandi 1 bekkjar að gefa 

tilvonandi 1 bekkjar ís, boli og kórónur 
Linda 

9 Skiptimynt Sæfríður passar að það sé til skiptimynt í öllum sölubásum Sæfríður 
10 Póstur á bekkjafulltrúa Heimir sér um að senda póst á alla bekkjafulltrúa um 

hlutverk hvers og eins er á vorhátíðinni 
Heimir 

11 Ræða Minna Ólöfu skólastjóra á ræðuna sem hún heldur í byrjun 

hátíðar 
Magnea 

    

 


