
Stjórnarfundur FFLS   fimmtudagur 20. október 2015 

Mættir: Þórhallur Jóhannsson, Davíð Ingi Jónsson, Gunnar A. Ólafsson, Lárus Arnar 

Sölvason, Óskar Kristjánsson, María Pálsdóttir, Petra Eiríksdóttir, Tinna 

Daníelsdóttir og Jón Ólafur Halldórsson. 

Stjórn skipti með sér verkefnum; Davíð Ingi verður varaformaður, Óskar gjaldkeri 

og María ritari. 

Almennar umræður um mötuneytið: Petra kynnti sér málið. Mikill hávaði og læti, 

starfsmenn jafnvel með heyrnartól. Oft langar raðir og stuttur tími, 20 mínútur í 

mat og þar af einhverjar mínútur í röð. Kom fyrir að áhöld vantaði í 

matarskömmtun. Samþykkt að láta taka þetta upp á fundi í skólaráði og einnig 

skoða hvernig þetta er í öðrum skólum. 

Fundargerð aðalfundar lögð fram og samþykkt: Reikningur frá Bryndísi frá Heimili 

og skóla samþykktur og bíður greiðslu. Óskar verður gjaldkeri. Þarf að fylla út 

eyðublöð og fá þau undirrituð af stjórnarmeðlimum ásamt vottum. Óskar gengur í 

málið. En Inga Friðný fyrrverandi gjaldkeri verður beðin um að borga Bryndísi. 

Niðurstöður fulltrúarráðsfundar ræddar: Gúmmíkurl á fótboltavöllum, hljóðvist í 

matsal, 20 mín of stuttur tími og fleira og fleira. Petra tekur að sér að flokka helstu 

niðurstöður til að vinna með í vetur. Athyglisvert það sem Bryndís sagði um 

foreldrasáttmála, eitthvað fyrir bekkjarfulltrúana alla. Skoða hvort ekki sé hægt að 

innleiða það í Lágafellsskóla. 

Rætt um og samþykkt að núa til grúppu á Facebook fyrir alla bekkjarfulltrúana, 

Tinna er tengiliður stjórnar við bekkjarfulltrúana. Listi yfir bekkjarfulltrúana er inná 

heimasíðu Lágafellsskóla undir foreldrafélagið.  

Setja fundarskrá stjórnar inná bekkjarfulltrúasíðuna.   

Umferðaröryggi í Baugshlíðinni: Ekki nægt öryggi, bílar keyra of hratt eftir nýlegar 

breytingar. Vantar merkingar á gangbrautir, staðsetning 30km hámarkshraðaskiltis 

þarf að færa út að Klappartorgi, o.fl. Fyrirhugaðar framkvæmdir voru 



umfangsmeiri en enginn veit hvers vegna allt er stopp. Þórhallur sendi erindi um 

þetta í skólaráð eftir síðasta stjórnarfund og lætur vita eftir skólaráðsfund. 

Skólalóðin var rædd: Hvað með hálfrörið eða Skaterampur? Fleiri rólur? Búið að 

fækka leiktækjum á skólalóðinni. Tveggja ára plan sem áður var kynnt hefur ekki 

gengið eftir. Kynnum okkur stöðuna. Við þurfum að taka þetta upp í skólaráði og 

Jón Ólafur ætlar að halda áfram með vinnuhóp foreldra sem fjallar um skólalóð og 

umferðaröryggi ásamt Petru og Óskari. Við erum heilsueflandi bær og skóli – 

verðum að walk the walk.  

Jólabingóið: Stjórnin samþykkir að breyta þessu í páskabingó þetta árið. Hugmynd 

að páskaeggjaleit fyrir yngstu börnin á undan. Foreldrafélagið sleppir jólastuði í ár. 

Eineltismál: Óskar ræddi um eineltiskönnunina, finnst hún gölluð. Krakkarnir flýta 

sér að fylla út til að komast í frímínútur, sagði honum kennari. Galli á 

framkvæmdinni, allir geta jafnvel séð ef þú ert gerandi eða þolandi því þá þarftu 

að svara lengri könnun. Talað um að mjög vel sé staðið að eineltismálum í 

Varmárskóla, skólaráðsfulltrúi ætlar að kanna hvort Lágafellsskóla sé að kynna sér 

málið og hvort við getum lært eitthvað af Varmárskóla. Einnig rætt um Sagos 

tengslakönnun, hvort og hvernig er hún nýtt í Lágafellsskóla?  

Í lok fundar var rætt stuttlega um fulltrúaráðsfund eftir áramót, eftir að ákveða 

dagskrá og umfjöllunarefni en eitt sem gæti verið gott að ræða eru lagabreytingar 

varðandi kosningar skólaráðs- og svæðisráðsfulltrúa. Skoðast betur eftir áramót. 


