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FUNDARGERÐ Aðalfundur FOKS  
. 

Dagsetning Tími Staður Nr. fundarg. 
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Höfundur/ritari Viðstaddir Útprentun dags.  

Fanney Kristinsdóttir   
Viðtakendur 

Stjórnarmeðlimir FOKS, Anna Bergrós deildastjóri Síðuskóla 
 

 

 
Atriði 

nr. 

Efni Niðurstaða Ábyrgð 

1 Fundur með nýjum  bekkjafulltrúum Góð mæting, það komu 

fulltrúar frá öllum bekkjum 

nema frá 6. bekk 

 

2 Bláar möppur Heimir talar um hvað er í 

bláu möppunum sem fylgir 

hverjum árgangi. Verið er að 

yfirfara möppurnar og athuga 

hvað vantar margar möppur. 

Vantar möppur fyrir 1,3,5 og 

8 bekk. Reynum að koma 

þeim til bekkjafulltrúa eins 

fljótt og hægt er.. 

Heimir, 

Fanney og 

Sæfríður 

3 Reglur um reikninga árgangs Heimir útskýrir reglurnar 

fyrri bekkjafulltrúa og 

fundargestum á aðalfundi. 

Heimir 

 Aðalfundur   

1 Fundastjóri, ritari Formaður setur fundinn og 

tilnefnir Heimir sem 

fundastjóra og Fanney ritara 

Heimir og 

Fanney 

2 Skólastjóri tekur til máls Anna Bergrós er staðgengill 

Ólafar. 

 

3 Setja í ráð Vantar í SMT ráð, 

umhverfisnefnd og skólaráð 

Engin bauð 

sig fram 

4 Skýrsla stjórnar Formaður: 

á aðalfundi í fyrra var einnig 

íbúafundur og þar var rætt um 

innkeyrslu að skólanum og 

stefnt að því að koma 

flokkunargámum í burtu.  

Öryggi barna í forgangi 

Heimir, 

Akureyrarbæ

r 

Verið er að 

klára 

innkeyrslu 

að skólanum 

núna í 

september 

2018, 

flokkunargá

mar voru 

fjarlægðir 

2017. 

Gangbrautu

m voru 

fjölgað í 

kringum 

Síðuskóla. 

Öryggi barna 

í forgangi 
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5 Fræðsla Rósenborg og Samtaka áttu 

að sjá um fræðslu fyrir 

foreldra og nemendur 

Lítið um 

fræðslu, en 

Samtaka 

bauð upp á 

Pörupilta 8-

10 bekkur. 

6 Styrkir Styrkir voru veittir til 4, 7 og 

10 bekk. Styrkir ekki greiddir 

út nema að skila 

fjárhagsáætlun. 

 

7 Vorhátíð Reynum að halda í gamlar 

hefðir og halda áfram að hafa 

vorhátíð, þetta er 

uppskeruhátíð fyrir krakkana 

okkar. Hvetur foreldra til að 

mæta á vaktir og baka fyrir 

þessa hátíð. 

 

8 Fjármál FOKS Farið er yfir reikninga FOKS Samþykkt 

með 

lófaklappi 

9 Kosning í stjórn Vantar 2 í stjórn FOKS Sigrún 

Ingibjörg 

Jóhannsdótti

r og 

Berglind 

Júdith 

Jónasdóttir 

10 Kynning afþreyingu fyrir börn og unglinga ÍBA, skátar og Rósenborg Mjög vel 

tekið í þetta. 

ÍBA kom 

með 

bæklinga 

sem verður 

dreift 1 - 4 

bekk. 

Magnea sér 

um það. 

 


