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Auðólfur Þorsteinsson mætir 8:47 
 
1. Þrifalisti - Foreldri fékk ekki nöfnin þar sem ritari ákvað að foreldrar þrifu hús barna sinna til 
að auka hlutdeild þeirra í skólastarfinu. Skólin var seinn með þrifaplan. Skemman, járnsmiðju, 
leirkofin eru betri að þrífa saman. Ósk um að það sé breytt í þá átt. Vantar skýrari línur 
hvernig á að þrífa Skemmuna. Var beiðni um að það var breytt í fyrra. Kanna hvort allt sé í lagi 
í þrifakompunum. Þrif hafa ekki verið betri í vetur en undanfarin vetur. Ritari tekur málið í 
sína umsjón og hefur samband við foreldri sem sér um að setja upp í excel. Ritari heldur 
áfram að senda út áminningu á föstudögum. Sá sem er á mánudögum á skrifstofu hringi í 
foreldra ef þau mæta ekki.  
 
2. Rekstrarreikningur skólans fyrir árið 2020 og 2021 lögð fram til umræðu. Fjármálanefnd 
fær til sín reikningana til yfirfærslu. 
 
3. Basar - staða basarreiknings og óskir. Basarreikningur stendur í 6.miljónum. Samþykkt að 
ofn sé styrktur af basarreikningi. 
 
4. Umræðuliðir frá foreldrum  

• Kynfræðslan - kostaði 150.000kr.  Foreldrar hefðu viljað fá upplýsingar fyrir 
kynfræðslu til að vera undirbúin fyrir umræðu. Léleg mæting hjá foreldrum á 
kvöldfræðslu en þar var árekstur við foreldrafundinn sem var haldinn á sama tíma. 

• Foreldrafélagið langar að gefa skólanum nýjar gistidýnur. Fellidýnur sem passa vel í 
rútu. Hversu margar þarf skólinn á að halda? Hvar yrðu þær geymdar? 

• Mötuneyti og matarmál - verður að fá sér á diskinn, allir verða að fá sér smá. Síðan fer 
allt í tunnu. Tala við kennara varðandi hvernig fyrirkomulag er um matarmál og hversu 
mikið er verið að henda. Áður var fiskur sem foreldrar sakna. Foreldrar innanhúss sem 
eru með sambönd á frystitogara. Útskýra betur matarplanið fyrir foreldrum aftur og 
líka á ensku. 

5. Umræðuliðir frá starfsfólki 

• Vegamálið - búið að leggja inn kæru. Kostnaður við lögfræðing. Aðalskipulag  
 

6. Staðfesta breytingartillögu sem var samþykkt á síðasta fundi (sjá fylgiskjöl). 
Breytingartillaga er samþykkt. 
7. Kjósa í stjórn 
Frestað  fram á næsta fund. 
 
Fundi slitið 9:19 
 
 
 


