
 

 
 Tilefni fundar  

FUNDARGERÐ Aðalfundur foreldrafélags Myllubakkaskóla   
   

Dags. fundar Tími Staður Nr. Fundar 
22.11.2022 18:00 Íþróttaakademían, fyrirlestrarsalur 1 
Fundarboðandi  Fundarritari Fj. bls.   

   
Helena Bjarndís 
Bjarnadóttir 

   Ingunn Anna Ragnarsdóttir  2 

 
 Mættir voru: Stjórn Foreldrafélags. 
 

 
Dagskrá og helstu niðurstöður. 

Atriði nr. Lýsing 
 Hjörleifur setur fundinn og kynnir nýjan formann, Helenu Bjarndísi sem færir honum gjöf fyrir 

vel unnin störf í félaginu. 
 

1. Samþykki fundargerðar 
Engin fyrri fundargerð 

2. Skýrsla ritara um starfsemi síðasta starfsárs 
 

1. Covid og mygla hefur sett mikið strik í félagslegt starf.  
2. Ingunn tekin við af Ísaki sem ritari félagsins. 
3. Vegna myglu og viðgerðar á húsnæði skólans voru bekkjaeiningar dreifða í 4 hús fyrri 

hluta ársins en í haust voru settir skúrar á lóðina fyrir yngsta og miðstig. Þar af 
leiðandi var erfitt að halda viðburði eins og áður. 

4. Foreldrafélagið styrkti íþróttadaginn og Danskompaníið með að fá þau til að skemmta 
á deginum. 

5. FFGÍR stóð ásamt foreldrafélögum Reykjanesbæjar fyrir danspartýi sem sló vel í 
gegn. Jón Jóns og Frikki Dór héldu uppi fjörinu í gegnum teams. 

6. Á síðastliðnu ári var ekki veittur styrkur til 10. bekkjar vegna vorferðarinnar þar sem 
bekkirnir eru ekki á sama stað og því var ekki hægt að óska eftir gæslu frá 
útskriftarnemum. 

3. Ársreikningar FFM 
 

1. Ársreikningur lagður fyrir og samþykktur  
 

4. Kosning í stjórn FFM 
Formaður – Helena Bjarndís Bjarnadóttir  
Gjaldkeri – Karólína Björg Óskarsdóttir  
Ritari – Ingunn Anna Ragnarsdóttir  
Meðstjórnandi – Bjarney Sólveig Annelsdóttir  
Meðstjórnandi – Katrín M Aradóttir  
 

5. Kynning á starfsemi vetrarins 2022 – 2023 
 

1. Stefnt er að því að halda þorrablót foreldrafélagsins þetta árið ef húsnæði fæst til 
afnota. 

2. Rósir og styrkur til 10.bekkjar.  
3. Sameiginlegur fræðslufundur með FFGÍR. Mikilvægt að halda samstarfi áfram. Hefur 

gengið mjög vel.  
4. Foreldrafélagið mun áfram styrkja sumarhátíð Myllubakkaskóla með einhverjum hætti.  
5. Kalla þarf til fundar með bekkjafulltrúum.  

 



 

 

6. Önnur mál 
Hjörleifur. 
Börn af erlendu bergi eru því miður ekki að skila sér í íþróttastarf eða frístundir bæjarnins. 
Þurfum að reyna að ná til þessara barna og foreldra. Samráð verður haft við stjórnendur 
Myllubakkaskóla um kynningu.  
 
Mikil vonbrigði með mætingu. Aðeins eitt foreldri mætti fyrir utan stjórn. 
Hvað er hægt að gera til að virkja foreldra til að mæta og taka þátt?  
 

7. Kaffihlé  
 

8. Fyrirlesturinn „Göngum í takt“ - Margrét Lilja Guðmundsdóttir frá R&G 
fjallar um þær áskoranir sem börn í nútíma samfélagi standa frammi fyrir  
 
Frestað vegna slakrar mætingar foreldra. 

 
 
 


