Fundur foreldrafélags Grunnskóla Fjallabyggðar 28. september 2016 kl. 17

Fundurinn var haldinn í skólahúsnæðinu við Norðurgötu á Siglufirði. Mættar voru Hugborg
Inga Harðardóttir, formaður, Katrín Freysdóttir, ritari, Diljá Helgadóttir, Björk Óladóttir,
Telma Björk Birkisdóttir og Jónína Magnúsdóttir, skólastjóri. Rut Viðarsdóttir, gjaldkeri, og
Guðrún Þorvaldsdóttir, boðuðu forföll.

1. Formaður lagði fyrir fundinn styrkumsókn til sveitarfélagsins. Ákveðið var að setja
stefnuna á forvarnarverkefni, með það fyrir augum að fá fræðslu fyrir foreldra og
nemendur á mið- og efstastigi.
2. Í fyrra voru send erindi til Vegargerðar Ríkisins, varðandi það að fá vindhraðamæli á
Saurbæjarás, og til bæjarráðs Fjallabyggðar, varðandi það að fá betri merkingar á
gangbrautir við skólahúsnæði í Fjallabyggð. Engin svör hafa borist og var ákveðið að
senda inn ítrekanir.
3. Jónína lagði fyrir fundin erindi sem henni hafði borist varðandi tæknilegónámskeið og
vildi athuga hvort að þetta væri eitthvað sem foreldrafélagið væri til í að kosta.
Samþykkt var að hún áframsendi upplýsingar um námskeiðið til fulltrúa
foreldrafélagsins, en að ákvörðun um námskeiðið yrði tekin síðar.
4. Jónína ræddi umbótaáætlun skólans, sem gerð var í kjölfar ytramats
menntamálaráðuneytis á starfi skólans. Hún spurði hvort foreldrafélagið vildi vera
umsagnaraðili um efni skýrslunnar og var það samþykkt.
5. Rætt var um innheimtu árgjalds. Ákveðið var að innheimt yrði einu sinni á vetri, kr.
2.000, á hvert heimili. Innheimtan færi fram í gegnum heimbanka og að sendur yrði
tölvupóstur til foreldra með upplýsingum. Gjaldkera, Rut Viðarsdóttur, falið að annast
framkvæmd.
6. Telma lagði fram erindi frá Arionbanka varðandi reikninga á kennitölu
foreldrafélagsins fyrir árganga í skólanum. Arionbanki fer fram að á foreldrafélagið
skipi prókúruhafa fyrir hvern reikning. Unnið er að því. Þá var og rætt að við útskrift
árgangs úr skólanum, yrði reikningi þess árgangs eytt. Ef inneign er á reikningnum
við útskrift, yrði annað hvort að stofna nýjan reikning á annarri kennitölu fyrir
árganginn eða gera aðrar ráðstafanir.
7. Rædd voru kaup á skólapeysum. Ákveðið var að takmarka valið og skoða á næsta
fundi.
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