
Aðalfundur Foreldrafélags Naustaskóla 17. September 2014 
 
Dagskrá:  
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara  
2. Skýrsla stjórnar og skólaráðs  
3. Lagabreytingar 
3. Ársreikningar  
4. Kosning í stjórnir og ráð  
5. Almennar umræður 
6. Fyrirlestur  
7. Kaffispjall/umræður 
 
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara  
Vaka Óttarsdóttir setti fundinn og mælti með að Ágúst skjólastjóri yrði fundarstjóri  og  Erla 
Rán Kjartansdóttir yrði ritari. Engar athugasemdir gerðar.  Stjórn Foreldrafélagsins kynnti sig. 
Á fundinn voru mættir um 100 foreldrar.  
 
2. Skýrsla stjórnar og skólaráðs  
Vaka formaður sagði frá starfi Foreldrafélagsins síðastliðinn vetur. Foreldrafélagið hefur 
afrekað margt og náð fram mörgum málum í skipulagi skólastarfsins.  Áshildur ásamt Vöku 
eru fulltrúar foreldra í skólaráði og sagði Áshildur frá starfi skólaráðs.  
 
3. Ársreikningar  
Áshildur, gjaldkeri, fór í gegnum ársreikninga félagsins og greindi frá í hvað  
peningum hefur verið varið og hvernig staðan er í dag. Ákveðið var að árgjaldið yrði það  
sama og í fyrra, 2000kr. á heimili. Reikningar verða fljótlega sendir í heimabanka foreldra.  
Ársreikningar voru samþykktir samhljóða og tveir skoðunarmenn reikninga kjörnir:  
Hjálmar Hauksson  
Anna Sjöfn Jónasdóttir 
Gerð var athugasemd við að foreldrafélagið lánaði reikning sinn undir innheimtu á 
námsgagnagjöldum. Engin kostnaður hlýst af því nema heimtur séu lélegar. Eftir seinasta skólaár var 
námsgagnasjóðurinn rúmar 14.000kr. í plús og lítur út fyrir að verða í mun meiri plús þetta árið. Sá 
ágóði rennur beint til Foreldrafélagsins.  
 
4. Kosning stjórnar og skólaráðs  
Flestir stjórnarmenn buðu sig fram til áframhaldandi starfa í foreldrafélaginu, Þórhildur 
Örvarsdóttir gekk úr stjórn.  Þrír nýir stjórnameðlimir bættust í hópinn. 
Vaka var kosin formaður áfram með samhljóða lófataki. 
 
 
 



Stjórn foreldrafélags Naustaskóla 2014 – 15 
Vaka Óttarsdóttir  
Áshildur Hlín Valtýsdóttir  
Erla Rán Kjartansdóttir  
Sigríður Ingólfsdóttir  
Margrét Auður Sigurbjörnsdóttir 
Fanney Pétursdóttir  
Sólveig Styrmisdóttir  
Martha Lilja Marthensdóttir Olsen 
Sigrún Sigurðardóttir 
Valgý Arna Eiríksdóttir 
Claudia Lobindzus  

Fulltrúar í skólaráð 2014-2015  

Vaka Óttarsdóttir  
Áshildur Hlín Valtýsdóttir  
Varamenn: Helga Jóhannsdóttir og Marta Lilja Marteinsdóttir Olsen 
 
5. Önnur mál   
Engar umræður sköpuðust undir önnur mál. 
 
5. Læsi  
Jenný Gunnbjörnsdóttir hélt stutta tölu um mikilvægi læsis og hvernig heimili og skóli geti 
unnið saman til að ná sem bestum árangri. 
 
7. Kaffispjall/umræður 
Foreldrar settust niður í kaffispjall og ræddu fyrirfram gefna punkta sem koma að 
skólastarfinu 
 
 
Fundi slitið kl. 22:00 
Fundarritari Erla Rán Kjartansdóttir 
 


