Stjórn foreldrafélags Öldutúnsskóla, Fundur 6 – 15.4.2013
Mættir: Ingibjörg, Nikulás, Vilborg, Inga Anna og Valerie
Valdimar aðstoðaskólastjóri

1. Vorhátíð verður 8. mai 2013:
Dakskrá rætt við Valdimar:
2-3 hljómsveitir ætla að spila (mið- og unglingadeild)
Leikhópur úr unglingadeild ætla að sýna atriði
- Baldvín tónmentakennari ætlar að halda utan um þessi tvo liðir
2 kynnir úr unglingadeild verða með
Unglinga gætu lika hjálpa við að manna hoppukastali
Íþrottakennara verða með leikja/þrautabraut
Stelpur úr 10. Bekk með andlitsmálning
Johanna kennari sér um umhverfishorn og að manna nemendir úr 6. Bekk í að týna rusl
(fjáröflun fyrir Reykir ferð)
Dagskrá ákveðin – fyrir auglýsingun, mikilvægt að það er gert ekki seinna en viku fyrir
vorhátið!
Annað:
Viðivangshlaup: Maria Gröndal og Friðleifur ætla að sjá um það á þessu ári, með aðstoð
foreldrar
6. Og 8. Bekk verða með fjaröflun, búin að hafa samband við þau
Valerie sendir e-mail á bekkjartengla 10. bekk til að athuga hvort þau verða með
fjáröflun (Inga Anna verður tengiliður hér)
Hoppukastali
Senda mail á alla bekkjartengla til að segja frá breyttu dagsetning og biðja um aðstoð
(Valerie sendir)
Hlutverk:
Snædís: hoppukastali, samband við Valdimar vegna dakskrá og prenta auglýsinguna
Ingibjörg: viðivangshlaup
Nikúlás: kaupa verðlaunapeninga og andlitsmálning
Valerie: setja upp vaktarplan
2. Fyrirspurn til stjórnendur
Valdimar sagði frá
starfsmannaviðtal í skólanum lokin,.
skipulagning fyrir næsta skólaár tengist því hvað margar kennslustundir/viku eru
úthlutað (t.d. fyrir 2012/13 voru það 902)
Rætt var lika stærð bekkjar: Bekkir má skipta ef það eru 29 nemendir, t.d. 7.
Bekkir eru 28 nemendir hverjum bekk, hugmyndir að skipta þau í 3 bekkir næsta
skólaárið.
Næsti árgangur sem kemur – (nýji 1. Bekkur) verða 60 börn
Fjórði bekkur – halda honum eins og hann er (3 bekkir?)
Smiðjur hafa gengið mjög vel í ár og eru vinsæl hjá krökkunum. Alment sammála
að foreldrar heyra litið um að ákveðin smiðjur eru óvinsæl. Hafa verið kennt í 2.
Bekk í fyrsta sinn á þessu ári
Rætt var stuttlega heimavinnu og samræmi milli kennarum
3. Dagsetning skólaár 2013/14 ákveðin:
Aðalfundur: þriðj. 3.9.2013

Bekkjartenglarfundur 1.: þriðj. 1.10.2013
Jólaföndur: Laug. 30.11.2013
Bekkjartenglarfundur 2.: mið. 22.1.2014
Vorhátið: Fost. 9.5.2013
4. Bekkjarviðburðir – kostnaður
Rætt var um að það þarf að minna bekkjartengla á næsta fund á að halda
bekkjarviðburðir í lágmark kostnað, t.d. 500 kr á barn. Gott að skipta viðburðir sem
kosta með einhverjum sem kostar ekki. Nóg að hafa 1-2 viðburðir á önn!

