
 

Stjórn foreldrafélags Öldutúnsskóla, Fundur 5 – 4.3.2013 

Mættir: Ingibjörg, Nikulás, Vilborg, Snædís og Valerie 

1. Vorhátíð verður 3. mai 2013:  

 

Rætt var skipulagningu og fjáröflun bekkja: 

 Hoppukastali hefur verið mjög vinsæll síðustu árin og verður aftur á þessu ári – 

Snædís sér um að panta og sækja 

 6. bekkur: pylsusala sem fjáröflun fyrir Reykjarferð – Snædís minnir bekkjartengla 6. 

bekkjar á að skipuleggja (fékk samantekt frá fyrra ári til að vita um magn o.s.fr.). 

 8. bekkur: kaffi- og kökusala: mikilvægt að nemendir sjá sjálf um söluna, hefur gengið 

best siðustu árin – Valerie minnir bekkjartenglar á. 

 Andlistsmálning: stelpur í 10. bekk sjá um það, Nikki ætlar að fara í Hókus Pókus að 

kaupa andlitsmáningu og fá bæklinga með hugmyndum og kennslu. 

 10. bekkur sem er að safna fyrir útskriftarferð er velkomin að vera með á þessu ári. 

Hugmyndir væru ískrap eða candy floss – Valerie sendir póst á bekkjartengla. 

 Hlaup: Torfi er ekki lengur með barn í skólanum, á þessu ári ætla Friðleifur og María 

Kristín að sjá um það, eru með börn í 1. og 4. Bekk – Ingibjörg ætlar að ræða við þau 

Verðlaunapeningar: Nikki ætlar að athuga með verð. 

 Valdimar er beðin um að virkja nemendur, það vantar: kynna, skemmtiatriði t.d. 

leikhópar, hljómsveit, söngvakeppni, nemendur í 10. bekk v. andlitsmálningu, 

umhverfishópurinn var vinsæll og væri gott að hafa aftur – Valerie sendir mail á hann. 

 6. bekkur sér um umhverfishornið og ruslatýnslu. 

 Auglýsingin verður gerð og prentuð af Snædísi. 

 Bekkjartenglar verða virkjaðir ca. tveimum vikum fyrir vorhátið til þess að finna fólk í 

hlaupið og að vakta hoppukastalann – gera vaktarplan.  

2. Beiðni 

 

10.bekk vegna niðurgreiðsla fyrir útskriftarferð (500 kr/mann): foreldrafélagið hafnar því 

vegna kostnaðs, í staðinn er 10. bekk bent á fjáröflun á vorhátið. 

 

3. Dagsetning fyrir næsta fund, 

 

 8.4. 2013, Valdimar verður boðið á þann fund. 

Viðbætur 21.3.2013: 

Vorhátið var frestað til 8.5.2013 og næsti fundur stjórninar er þann 15.4.13 

vhm 


