
	   	   	   	   	  

Fundur	  FFM	  2.	  apríl	  2014	  klukkan	  19:30	  
Mættir	  voru:	  Bjarnfríður,	  Íris	  Dröfn,	  Jóhanna	  og	  Þórey.	  	  Fjarverandi	  Berglind,	  Guðrún	  Ben,	  
Guðrún	  og	  Hjörleifur.	  

	  

1. Ákveðið	  var	  að	  bjóða	  til	  aðalfundar	  7.maí.	  	  Lögð	  verður	  áhersla	  á	  að	  hvetja	  nýja	  
foreldra	  til	  að	  koma	  og	  starfa	  með	  félaginu.	  
	  

2. Farið	  var	  yfir	  hvað	  FFM	  er	  búið	  að	  standa	  fyrir	  eða	  komið	  að,	  á	  skólaárinu,	  en	  það	  er:	  
• Fundur	  með	  bekkjafulltrúum	  15.nóvember	  2013	  
• Morgunmatur	  fyrir	  samræmd	  próf	  
• Jólaföndur	  sem	  haldið	  var	  5.desember	  2013	  
• „Ég	  og	  þú“	  verkefni	  fyrir	  1.	  og	  2.	  bekk	  6.mars	  2014	  
• „Ég	  og	  þú“	  verkefni	  fyrir	  3.	  og	  4.	  bekk	  13.mars	  2014	  
• Fyrirlestur	  um	  sjálfsstyrkingu	  og	  markmiðasetningu	  fyrir	  5.	  og	  6.	  bekk	  21.mars	  

2014	  
• 	  Fyrirlestur	  um	  sjálfsstyrkingu	  og	  markmiðasetningu	  fyrir	  7.	  og	  8.	  bekk	  21.mars	  

2014	  
• Blóm	  fyrir	  10.bekk	  
• Rútur	  á	  skólahreysti	  
• Styrkur	  fyrir	  10.	  bekkjar	  ferðarlag	  

Fundarmönnum	  bar	  saman	  um	  að	  allmennt	  hafi	  allt	  gengið	  vel	  og	  að	  vert	  værir	  að	  
hafa	  verkefnið:	  „Ég	  og	  þú,	  þú	  og	  ég,	  við	  tvö	  saman“,	  aftur	  að	  ári	  með	  svipuðu	  sniði.	  	  
En	  það	  sem	  var	  boðið	  upp	  á	  þetta	  skólaár	  var:	  Steinamálun,	  íþróttir,	  óvissuföndur	  og	  
spil.	  	  Ríflega	  50	  börn	  í	  1.-‐4.	  bekk	  tóku	  þátt	  auk	  foreldra	  .	  	  
Ákveðið	  var	  að	  ræða	  við	  námsráðgjafa	  um	  hvort	  að	  foreldrafélagið	  myndi	  styrkja	  
fyrirlestur	  fyrir	  9.	  og	  10.	  bekk.	  
	  

3. Dagskrá	  aðalfundar	  var	  ákveðin	  og	  er	  hún	  eftirfarandi:	  
1. Kynning	  á	  starfsemi	  vetrarins	  
2. Gjaldkeri	  leggur	  fram	  ársreikning	  
3. Ný	  stjórn	  
4. Félagsgjöld	  fyrir	  næsta	  skólaár	  ákveðin	  
5. Önnur	  mál	  

	  

Fundi	  slitið	  klukkan	  20:10	  

	  

Fundargerð	  ritaði	  Bjarnfríður	  


