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2. fundur Foreldrafélags barnaskólans í Hafnarfirði 
skólaárið 2020-2021 

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

1. Fjáraflanir staða 

Skiptum verkefnum niðrá hópa.  

a. Tækifæriskort (Sunna, Sólveig og Sandra). Myndir klárar og hægt að byrja 

setja upp á næstu dögum.  

b. Jólamiðar (Sunna, Sólveig og Sandra) 

Tækifæriskort og jólamiðar verða afhendir fyrstu vikuna í desember. 

Skráning fer fram rafrænt. Linkur á skráningarform sendur á allar 

kjarnarsíður í næstu viku. (Sunna)  

c. Dagatal (Sunna, Sólveig og Sandra). Skráning fer fram rafrænt, linkur á 

skráningarform sendur á allar kjarnasíður í desember og verða afhend 

fyrstu vikuna í janúar.  

d. Rafrænt krakkakaffi (Ragnar og Svavar) Stefnt að því að þetta sé eftir 

áramót.  

e. Annað, pokar? Skoðum nánar þegar líður á veturinn hvort þessu verði bætt 

við.  

Ragnar tekur að sér að gera fjáröflunar áætlun og kemur með á næsta fund.  

 

2. Gjafir til skólans 

Búið er að tilkynna skólastjórnendum framlag foreldrafélagsins og beðið eftir 

óskum.  

 

3. Leiksvæði, þrautabraut við bílaplanið frá skóla að Skátaheimili.  

Á næstunni munu fulltrúar stjórnar hitta Hildi skólastýru og skoða hvað er hægt 

að gera (Rakel, Þórunn, Karen og Alejandra)   

 

4. Fréttabréf. 

Fréttabréf í vinnslu, verður sent út í lok þessarar viku. Bréfið verður sent í 

tölvupósti frá Hildi á alla foreldra í BSK.  

 

 



5. Bréf til bæjarins vegna umferðaröryggis 

Bréf í vinnslu. Send verður ábending í gegnum ábendingarkerfi bæjarins og því 

fylgt eftir með bréfi. Fer frá fulltrúa stjórnar í foreldrafélagi leikskólans Hjalla.  

 

6. Facebooksíða foreldrafélagsins. Eigum við að endurvekja hana?  

Höldum áfram að nota kjarnasíður, skilaboð frá stjórn foreldrafélagsins koma þar 

inn.  

 

7. Eineltisdagurinn 8.nóvember 

Farið var yfir mikilvægi foreldrasamstarfs í tilefni af eineltisdeginum sem var í gær. 

Áhugavert myndband til foreldra sem foreldrar eru hvattir til að skoða: 

https://vimeo.com/showcase/7752078/video/475098319?1&ref=fb-

share&fbclid=IwAR3Ua0P_b-abdbLVxRKyd-nLQRt1168QYCdsP-ITdaaxuAVl-

sz1QOL6KMU  

 

8. Annað 
a. Farið yfir hvað fór fram á fundi Foreldraráðs Hafnarfjarðar.  

 
Næsti fundur mánudaginn 23.nóvember kl.20  
Stefnt að því að hitta forsvarsmenn BSK 30.nóvember kl.20 
 
Fundi slitið 22:00.  
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