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Fundargerð aðalfundar foreldrafélags grunn- og leikskólans í Vík hinn 11. október 2017 

Mættir úr stjórn: Sólveig Eyvindsdóttir, formaður fyrir grunnskólann, Sara Lind 

Kristinsdóttir, formaður fyrir leikskólann, Carina Ek gjaldkeri, Birna Kristín Pétursdóttir 

meðstjórnandi og Anna Birna Björnsdóttir, tengiliður við grunnskólann. Ágúst Kristinsson 

meðstjórnandi er brottfluttur en Ingibjörg Lárusdóttir meðstjórnandi og Guðný Guðjónsdóttir, 

tengiliður við leiskólann boðuðu forföll. 

Aðrir mættir: 10 foreldrar og Kolbrún Ósk leikskólastjóri. 

Anna Birna setti fundinn upp úr kl. 20 og stýrði honum. Sólveig var kosin ritari fundarins þar 

sem Ágúst, ritari stjórnar er hættur. 

1. Skýrsla stjórnar 

Sara las upp skýrslu stjórnar sem innihélt samantekt á því sem gert hefur verið á 

skólaárinu 2016/2017. 

 

2. Yfirlit reikninga 

Stutt yfirlit yfir bókhald fyrir árin 2016 og 2017 voru lögð fram og gátu menn kynnt 

sér þau. Engar athugasemdir voru gerðar. Sjóðurinn er núna í plús en meiningin er þó 

að nýta peninginn í þágu barnanna en ekki safna honum. 

 

3. Kosið í stjórn og skoðunarmann reikninga, auk  

Þá ákvað Carina gjaldkeri að gefa öðrum tækifæri á að komast að og eftir nokkra 

stund bauð Kristina Henzler sig fram. Var hún kosin með einróma samþykki. Þar sem 

Ágúst Kristinsson er fluttur úr Vík þurfti að kjósa nýjan í stað hans. Enginn 

fundargesta bauð sig fram svo ekki þýddi annað en boða til leynilegrar kosningar. 

Blaðsneplum var dreift til allra og varð niðurstaðan sú að Páll Tómasson, fjarverandi, 

hlaut yfirgnæfandi kosningu en hann var fyrir varamaður í stjórn ásamt Katrínu 

Waagfjörð. Þá þurfti að kjósa nýjan varamann þar sem enginn bauð sig fram. Var 

Ásta Alda Árnadóttir kosin varamaður. 

 

Í stjórn 2017/18 

 

Sólveig Eyvindsdóttir, formaður fyrir grunnskólann 

Sara Lind Kristinsdóttir, formaður fyrir leikskólann 

Kristina Henzler meðstjórnandi 

Birna Kristín Pétursdóttir meðstjórandi 

Ingibjörg Lárusdóttir meðstjórnandi 

Páll Tómasson meðstjórnandi 

 

Varamenn, Katrín Waagfjörð og Ásta Alda Árnadóttir 

 

Tengiliðir við grunn- og leikskólann 

Anna Birna Björnsdóttir og Guðný Guðjónsdóttir 

 

Kosinn var skoðunarmaður reikninga en Carina Ek bauð sig fram sem fráfarandi 

gjaldkeri og var það samþykkt. 
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Áfram eru óbreyttar stöður áheyrnafulltrúa í skólaráði, þau Árni Jóhannsson, Páll 

Tómasson og Guðný Guðjónsdóttir en í foreldraráði hætti Þorbjörg þar sem hún á 

ekki lengur barn í leikskólanum. Þær Salóme Þóra Valdimarsdóttir, Sara Lind 

Kristinsdóttir eru áfram en Carina Ek var kosin í stað Þorbjargar. 

 

4. Kosning varamanns áheyrnafulltrúa í fræðslunefnd 

Ingibjörg Lárusdóttir var kosin varamaður áheyrnafulltrúa en Salóme Þóra er áfram 

áheyrnafulltrúi. 

 

5. Önnur mál 

 

Mötuneytismál 

Mötuneytismál voru rædd og þá aðallega hvort breytingar hefðu átt sér stað eftir fund 

með sveitarstjóra sl. haust og yfirmanni Hjallatúns. Engin bein niðurstaða en skiptar 

skoðanir eins og eðlilegt er. 

 

Árgjald foreldrafélagsins 

Kosið um greiðslu foreldra til foreldrafélagsins í einu eða tvennu lagi. 

Rukkað hefur verið tvisvar á ári með tilheyrandi bankagjöldum og voru allir sammála 

um að rukka bara alla greiðsluna einu sinni á ári, þ.e. 4000 kr. á heimili, til að losna 

við þennan auknakostnað. 

 

Samskiptavandi vegna tungumálaörðugleika í íþróttatímum 

Upp kom umræða foreldra um að ákveðinn samskiptavandi ætti sér stað milli 

enskumælandi kennara og yngri barna grunnskólans. Væru dæmi um að börn kviðu 

því að mæta í íþróttatíma þar sem þau sögðust ekki skilja kennarann. Allir voru 

meðvitaðir um að erfitt hefði reynst að fá íslenska kennara til starfa í Vík en fannst 

rétt að koma þessum áhyggjum á framfæri í von um að eitthvað væri hægt að gera til 

að koma betur til móts við nemendur og þá kennara sem tala ekki íslensku. 

 

Íþróttaskóli á laugardögum í íþróttahúsinu fyrir nemendur leikskólans 

Gerð var lausleg könnun á vegum foreldrafélagsins fyrir foreldra nemenda leikskólans 

um hvort áhugi væri á því að halda áfram íþróttaskóla á laugardögum í vetur með það 

fyrir augum að úthlutað yrði hverju sinni hvaða foreldri bæri ábyrgð hvern laugardag. 

Í ljós kom að ekki mikill meirihluti vildi halda þessu áfram svo lagt var til af hálfu 

þeirra sem mættu á fundinn að þetta yrði gert frjálst svo þeir sem kæmust hefðu 

aðgang að húsinu kl. 10. Mun stjórnin kanna hvort slíkt kæmi til greina, þ.e. að enginn 

ábyrgðarmaður yrði skrifaður fyrir þessum tímum. 

 

Fundi var slitið kl. 21:07 

 

Sólveig Eyvindsdóttir 

 


