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1. fundur Foreldrafélags barnaskólans í Hafnarfirði skólaárið 2022-

2023  
 

Stjórn félagsins: 

a. 5 ára drengir – Ósk Ómarsdóttir, Rebekka Cook, Íris Eva Einarsdóttir(forföll) 

b. 5 ára stúlkur –  Guðrún Halldórsdóttir 

c. 6 ára drengir – Heiða Hrönn Karlsdóttir 

d. 6 ára stúlkur – vantar 

e. 7 ára drengir – Eva Guðrún Torfadóttir (forföll) 

f. 7 ára stúlkur – Helga Bryndís Kristbjörnsdóttir (forföll) 

g. 8 ára drengir – vantar 

h. 8 ára stúlkur – Sunna Magnúsdótti, Ríkarður Örn Ragnarsson (forföll) 

i. 9 ára drengir – vantar 

j. 9 ára stúlkur – Eiríkur Unnar Kristbjörnsson 

 

1. Kosið í embætti 

a. Formaður: Sunna Magnúsdóttir 

b. Gjaldkeri: Eva Guðrún Torfadóttir 

c. Ritari: Ósk Ómarsdóttir 

d. Foreldraráð Hafnarfjarðar (2): Heiða Hrönn Karlsdóttir,  

e. Skólaráð (2): Sunna Magnúsdóttir, Eiríkur Unnar Kristbjörnsson 

 

2. Verkefni foreldrafélagsins 2022-2023 

Umræður og kynning fyrir nýjum meðlimum stjórnarinnar um verkefni vetrarins.  

a. Tækifæriskort, jólamerkimiðar og dagatöl.  

Óska eftir foreldraframlagi við uppsetningu korta, miða og dagatala.  

Myndir frá öllum kjörnum BSK klárar 1.nóvember.  

Setja í prentun um miðjan nóvember (Ísafoldarprentsmiðja hefur gefið okkur gott verð) 

Afhending í byrjun desember 

Það sem þarf að muna: pokar og teyjur (umslög fylgja)  

b. Happdrætti/bingó – partur af dagatali eða sér viðburður? Umræður.  

c. Krakkakaffi – skemmtileg hefð 

5 ára kjarnar: 8. febrúar  

6 og 7 ára kjarnar:7. febrúar  

8 og 9 ára kjarnar: 18. október  

d. Gjafir til skólans – óskum eftir hugmyndum frá skólastýrum.  

e. Uppbrot á skólatíma á vegum foreldrafélagsins.  

f. Myndataka, kjarna- og einstaklingsmyndir– Stúdíó Dís ljósmyndun.  

g. Vorhátíð.  



 

3. Önnur mál  

a. Kjarnasíður/Bekkjarsíður.  

Umræður um muninn á síðunum og hvort allir hópar séu með tvær síður.  

b. Bréf til Hjallastefnunnar vegna skólafata.  

Guðrún og Sunna tóku að sér að skrifa bréf varðandi takmarkað úrval skólafata, örar 

breytingar á sniðum og skort á hlýjum endingagóðum fötum (flísfötin gömlu). Guðrún 

hefur samband við foreldrafélag Hjalla og athugar hvort þau vilji vera með í bréfinu.  

 

Næsti fundur foreldrafélagsins verður 6.október kl.20 í Barnaskólanum.  


