
  

 07,03,2012                                                                                                                

Foreldrafélag Sunnulækjarskóla  

                              5. fundur  skólaárið 2011-2012  fundartími 
     17:30-18:30 

 

 

Mættir voru:  Linda Björk Sigurðardóttir; Anne B Hansen,                                                

Valborg Tryggvadóttir,Óskar Gunnarsson og Björgvin Eggertsson 

 

Fjarverandi Helena Herborg Guðmundsdóttir; Karen Guðmundsdóttir, 

 

fundarstjóri Linda Björg fundaritari Óskar 

 

Fyrsta málefni sem tekið var beiðni til foreldrafélagsins um styrk til myndavélakaupa frá 

Setrinu. Stefna Foreldrafélagsins er að vera í forsvari fyrir fræðslu og forvarnir og veita 

styrki í menningar og afþreyingarverkefni sem allir nemendur geta notið og var því 

ákveðið að hafna beiðni af þeirri forsendu. 

 

Rætt var um Lífshlaupið en foreldrafélagið stóð fyrir skráningu Sunnulækjarskóla í það 

verkefni og gekk skráning vel þrátt fyrir að það hafi mætt misjafnt á einstaklingum. 

10. bekkingar stóðu sig vel í skráningu en foreldra var saknað og kannski kom ekki 

nægjanlega skírt fram frá foreldafélaginu að þeir voru velkomnir. 

Hugmynd kom upp um það hvort nemendur myndu ekki skrá sig sjálf á næsta ári en það 

verður rætt betur er að því kemur. 

 

Beiðni kom frá nemendum Sunnulækjarskóla um styrk til gardínukaupa í Fjallasal sem 

nemendur ætla sjálf að suma svo gera megi Fjallasal meira spennandi fyrir 

kvöldskemmtunum.  

Samþykkt var að veita 150.000 kr styrk í þetta verkefni. 

 

 

Rædd var ábending sem  kom frá foreldri um að ekki væri nægjanlega breitt bókaval í 

bókasafni skólans og hvetur foreldrafélagið sveitafélagið til að spara ekki um of í 

endurnýjun bókakosti skólans. 

 

Spurning kom frá foreldri hvort foreldrafélagið gæti komið eitthvað að gæslu nemenda í 

frímínútum einhver mál hafa komið upp þar sem gæslu er ábótavant. 

Ákveðið var að skoða málið. 

 

Spurning kom til foreldrafélagsins hvort það gæti staðið fyrir fyrirlestri varðandi 

netnotkun  nemenda á miðstigi. 

Ákveðið var í haust af foreldrafélögin í Sunnulæk og Vallarskóla að skólarnir í Árborg 

stæðu sameiginlega að  forvarnarfundi og var ákveðið boða til fundar í Mars. 

 



Aðeins var komið inn á foreldraröltið og vill stjórn foreldrafélagsins minna foreldra á 

mikilvægi þess að standa saman og labba á sínu kvöldi. 

Með hækkandi sól eykst útivera unglinga og er búið að raða niður yfir sumarmánuðina 

líka. 

Fulltrúi í forvarnarhópi Árborgar hefur boðað forsvarsfulltrúa í foreldrafélögunum á fund 

næstkomandi mánudag og umræðuefnið er almennar forvarnir. 

Anne og Linda ætla að mæta. 

 

Ábending kom um hvort foreldrafélagið hugðist koma góðgerðardeginum en þar sem 

hann er liðinn þetta árið skal það skoðast að ári. 

 

 

 

 

Fundi slitið kl 18:40 

Næsti fundur ákveðinn 25.04.2012 kl 17:30  

 

 

 


