
	   	   	   	   	  

Fundur	  FFM	  8.október	  2013	  klukkan	  19:40	  
Mættar	  voru:	  Bjarnfríður,	  Berglind,	  Guðrún,	  Íris	  Dröfn,	  Jóhanna	  og	  Þórey	  

	  

Bjarnfríður	  hefur	  tekið	  að	  sér	  að	  vera	  formaður	  FFM	  og	  Íris	  Dröfn	  Björnsdóttir,	  Hjörleifur	  Þór	  
Hannesson	  og	  Guðrún	  hafa	  gengið	  í	  stjórn.	  	  Berglind,	  Guðrún	  B.,	  Jóhanna	  og	  Þórey	  munu	  
áfram	  sitja	  stjórn,	  en	  Jóhanna	  mun	  einnig	  áfram	  sinna	  stöðu	  gjaldkera.	  

1. Byrjað	  var	  að	  fara	  yfir	  tillögur	  sem	  komu	  á	  fundi	  FFGÍR	  um	  að	  bjóða	  upp	  á	  markvisst	  
prógramm	  fyrir	  hvert	  aldursstig.	  	  	  
• Yngstastig	  (1.-‐4.bekkur):	  	  Taka	  upp	  verkefnið	  „Ég	  og	  þú,	  þú	  og	  ég“.	  	  En	  það	  snýst	  

um	  að	  fá	  forráðamann/menn	  og	  barn	  í	  skólann	  og	  vinna	  saman	  í	  smiðjum	  að	  
einhverju	  verkefni.	  

• Miðsstig	  (5.-‐7.bekkur):	  Hugmyndin	  er	  að	  ýta	  undir	  sjálfsöryggi	  og	  samskiptahæfni.	  	  	  
• Efstastig	  (8.-‐10.bekkur):	  Forvörn	  gegn	  fíkniefnum.	  

	  
2. Ákveðið	  var	  að	  senda	  út	  bréf	  til	  allra	  foreldra,	  til	  að	  kynna	  og	  vekja	  athygli	  á	  félaginu	  

og	  til	  að	  bjóða	  nýja	  foreldra	  velkomna	  í	  foreldrasamstarf	  Myllubakkaskóla.	  
3. Farið	  var	  yfir	  minnisblað	  fyrir	  foreldrafélög	  frá	  FFGÍR.	  	  

• Ákveðið	  var	  að	  hafa	  samband	  við	  skólastjóra	  um	  hvort	  skólaráð	  sé	  rétt	  skipað	  og	  
um	  hvort	  að	  boðið	  sé	  upp	  á	  skóladagatal	  á	  fleiri	  tungumálum	  en	  íslensku.	  	  

• Ákveðið	  var	  að	  leggja	  inn	  þá	  tillögu	  til	  fræðsluráðs	  í	  gegnum	  FFGÍR	  að	  halda	  áfram	  
að	  sameina	  vetrarfrísdaga	  hjá	  skólunum	  sem	  er	  mjög	  fínt	  en	  jafnframt	  að	  reyna	  
að	  sameina	  skipulagsdaga	  og	  aukafrídaga	  milli	  skóla	  og	  leikskóla.	  

4. Farið	  var	  yfir	  handbók	  FFM	  og	  markmið	  voru	  uppfærð.	  
5. Áveðið	  var	  að	  boða	  bekkjafulltrúa	  á	  fund	  5.nóvember	  klukkan	  17:30.	  	  Jóhanna	  ætlar	  

að	  sjá	  um	  að	  kaupa	  veitingar	  og	  fá	  aðgang	  að	  skólanum.	  	  Dagskrá	  fundarins	  verður:	  
• Foreldrasamningar	  
• Hugmyndir	  að	  bekkjahittingum	  
• Önnur	  mál	  

6. Ákveðið	  var	  að	  jólaföndur	  yrði	  haldið	  30.nóvember	  klukkan	  11:00-‐13:00.	  	  Linda	  ætlar	  
að	  sjá	  um	  að	  útvega	  efni	  í	  föndur.	  	  Jóhanna	  ætlar	  að	  sjá	  um	  að	  útvega	  skemmtikraft.	  

7. Næsti	  fundur	  verður	  haldin	  fyrir	  fund	  með	  bekkjafulltrúum	  5.nóvember	  klukkan	  
16:30	  
	  

Fundi	  slitið	  klukkan	  21:10	  

	  

Fundargerð	  ritaði	  Bjarnfríður	  


