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23. Ágúst 2021 kl. 21:00 – Staðsetning: Fjarfundur 

Mættir: Eva Ómarsdóttir, Helga Dóra Magnúsdóttir (fundarritari), Unnur Margrét Arnardóttir, Petra 

Eiríksdóttir, Sævar Kristinsson. 

 

Skólalóð: 

Rætt um mikilvægi þess að bæta og breyta skólalóðinni bæði hvað varðar öryggi og eins að lóðin sé 

viðeigandi fyrir alla aldurshópa. Teljum að það sé hægt að gera mun betur. Fyrsta skref til að koma 

þessu á framfæri er í gegnum skólaráð og ætlar Petra og Eva að gera það. 

 

Símalaus skóli: 

• Foreldrafélagið vill beita sér fyrir því að skólinn verði símalaus. 

• SAMMOS ætti að taka þessa umræðu og hvetja til þess að allir skólar Mosfellsbæjar yrðu 

símalausir ef vilji er fyrir því. 

• Fulltrúar skólaráðs ætla einnig að taka þetta upp á næsta fundi og ræða. 

• Petra ætlar að setja inn myndband á facebooksíðu foreldra barna í Lágafellsskóla sem sýnir 

hvaða áhrif símalaus skóli getur haft. Í kjölfarið myndir mögulega vera gerð könnun á meðal 

foreldra hvort þeir vilji eftir að hafa kynnt sér málið hafa símalausan skóla. 

Fræðslufundir: 

• Hugmynd um að fá Kolbrúnu Hrund Sigurgeirsdóttur hjá Jafnréttisskóla Reykjavíkur til að 

hafa fræðlufyrirlestur. 

• Framsögu og leiklistarsýning. 

• KVAN – fá þau til að vera með fyrilestur, námskeið eða annað slíkt. 

Skólaráð: 

• Petra ætlar að taka við af Unni sem fulltrúi skólaráðs fyrir hönd foreldra, þar sem Unnur er 

leiðbeinandi í skólanum. 

 

Bekkjarfulltrúar: 

• Virkja bekkjarfulltrúa til að virkja alla foreldra til að taka þátt, mikilvægt að foreldrar séu að 

taka þátt í fundum og fræðslu sem boðið er upp á.  

• Rætt um hvaða leið sé farið til að óska eftir bekkjarfulltrúum hvers bekkjar. Eva ætlar að 

kanna málið. 

• Hugmyndir fyrir bekkjarráð/foreldrafélag fyrir nemendur og foreldra t.d. útileikjakvöld (fá 

einhvern til að koa og kenna leiki), ratleikur, “Mission impossible er dæmi um hvað hægt er 

að gera. 

 

 

Fundi slitið kl. 22.10 


