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1. fundur Foreldrafélags barnaskólans í Hafnarfirði 
skólaárið 2020-2021 

 
Mættir eru: 
Karen Emilsdóttir, 5 ára börn 
Sólveig Hlín Sigurðardóttir, 6 ára stúlkur 
Sunna Magnúsdóttir, 6 ára stúlkur 
Alejandra Idárraga, 6 ára stúlkur  
Rakel Sófusdóttir, 7 ára drengir 
Þórunn Sigurðardóttir 7 ára stúlkur 
Ragnar Þór Reynisson 9 ára drengir  
 

1. Kosið í embætti 
a. Formaður: Þórunn  
b. Gjaldkeri: Ragnar 
c. Ritari: Sunna 
d. Foreldraráð Hafnarfjarðar: Ragnar og Sólveig 
e. Foreldraráð Hafnarfjarðar, varamenn: Karen og Rakel  

Skólaráð 2020-2021 
Þórunn Sigurðardóttir og Svavar Halldórsson 
 

2. Fjáraflanir  
a. Sala á tækifæriskortum og merkimiðum. Stefnt að því að klára í lok 

nóvember.  
Þórunn sendir póst á skólann þar sem óskað verður eftir því að börnin teikni 
myndir á tækifæriskort. Helst að hafa klárt fyrstu vikuna í nóvember.  
Sunna sendir póst á Hildi varðandi að senda út póst og óska eftir 
foreldraframlagi við uppsetningu tækifæriskorta 
Ragnar óskar eftir tilboði í prentun, í fyrra var það prentsmiðja Ísafoldar, 
umslög og bréfpokar til að afhenda.  

b. Krakkakaffi 
Fyrri ár hafa börnin bakað og búið til kaffihús í skólanum, fjölskyldum boðið 
og í fyrra var happadrætti líka.  
Ekki hægt að vera með kaffi á covid tímum en happadrætti getur vel verið 
rafrænt. Stefna að því að þetta í febrúar. Bíðum með að safna vinningum þar 
til á nýju ári.  

c. Aðrar hugmyndir: 
i. Hjallískur íþróttapoki, rauður og blár í boði? 

ii. Taupokar sem börnin mála á/þrykkja? 
iii. Fjölnota poki með tækifæriskortamyndunum? 
iv. Matvæli?  

 
3. Gjafir til skólans 



a. Óskir frá skólanum lagðar fram 
b. Þórunn tekur að sér að biðja Hildi að panta segulkubba og senda reikninginn á 

foreldrafélagið 
c. Þórunn tekur að sér að biðja Hildi að panta bolta fyrir frístund, hafa samband 

við Altis og fá tilboð 
d. Foreldrafélagið samþykkir að styrkja innra starf skólans um 200.000 kr í 

ofangreint meðal annars.  
 

4. Önnur mál.  
a. Leiksvæði við skólann, þrautabraut milli skólans og Skátaheimilissins. 

Umræður. Tökum samtal við skólann með framhaldið.  
b. Fréttablað – setja upp fréttir og senda rafrænt á fjölskyldur á facebook síður 

kjarnanna 
c. Bréf til bæjarfélagsins vegna umferðaröryggis við Hjallabraut – sameiginlegt 

bréf frá foreldrafélögum Barnaskólans og leikskólans Hjalla. Foreldrafélag 
leikskólans sér um að senda bréfið.  

d. Þórunn talar við Birki fyrrum formann og fær aðgang að tölvupósti 
foreldrafélagsins 

 
 
Næsti fundur mánudaginn 9.nóvember kl.20  
 
Fundi slitið 21:45.  

 
 
 


