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6. fundur Foreldrafélags barnaskólans í Hafnarfirði 
skólaárið 2021-2022 

 
Stjórn félagsins:  
5 ára stúlkur – Rakel Sófusdóttir 
5 ára drengir – Heiða Hrönn Karlsdóttir  
6 ára stúlkur – Hrafnhildur Anna 
7 ára drengir – Eva Guðrún Torfadóttir 
7 ára stúlkur - Sunna Magnúsdóttir 
8 ára drengir - Alexandra Eir Andrésdóttir 
8 ára stúlkur – Magnús G Lárusson 
8 ára drengir - Rakel Sófusdóttir  
9 ára stúlkur – Svavar Halldórsson  
9 ára drengir – Birkir Marteinsson  
 
 

1. Happdrætti  
Dregið út happdrætti dagatala sem seld vöru í desember fjáröflun barnanna. 
Vinningaskrá og út dregin númer koma inná kjarnasíður fimmtudaginn 3.2.22 
 

2. Krakkakaffi 
Ljóst er að ekki verður hægt að halda krakkakaffi á áður áætluðum tíma en stefnt að 
því að halda krakkakaffi fyrstu vikuna í apríl. Við erum  með tilboð í posa leigu sem 
við hyggjumst leigja.  

 
3. Vorhátíð 2022 

Huga þarf að vorhátíð á næstu fundum og athuga hvort búið sé að ákveða dag.  
 

4. Framlag Hafnarfjarðar til Barnaskólans 
Engin svör hafa borist við erindi foreldrafélagsins sem sent var í byrjun nóvember 
2021 um leiðréttingu á framlögum Hafnarfjarðarbæjar. Sjá póst frá foreldrafélaginu 
5.nóvember 2021. Við svo verður ekki búið, enda um grundvallar réttlætismál að 
ræða. Fulltrúar foreldrafélagsins munu óska eftir fundi með bæjarstjóra við fyrsta 
tækifæri.  
 

5. Önnur mál  
a. Gjaldkeraskipti 

Eva Guðrún tekur við sem gjaldkera af Rakel út skólaárið 
b. Fjáröflun vorferðar 

Skipting jólafjáröflunar vegna vorferðar verður með þeim hætti að ekki komi 
til aukakostnaður vegna þeirra barna sem seldu sem nemur fullum kostnaði 
við ferðina eða meira. Því sem út af stendur vegna fjáröflunar þeirra barna 
verði svo deilt á hin til að lágmarka kostnað þeirra. M.ö.o. er fjáröflunin að 



nokkru leyti einstaklingsbundinn. Hagnaði af krakkakaffi verði svo deilt út 
með sama hætti.  

 
 
Næsti fundur stjórnar verður miðvikudaginn 9. mars.  
  


