Fundur foreldrafélags Grunnskóla Fjallabyggðar 18. Janúar 2017 kl. 17:00
Fundurinn var haldinn í skólahúsnæðinu við Norðurgötu á Siglufirði. Mættar voru Hugborg
Inga Harðardóttir, formaður, Rut Viðarsdóttir, gjaldkeri , Diljá Helgadóttir, Björk Óladóttir,
Telma Björk Birkisdóttir og Jónína Magnúsdóttir, skólastjóri. Katrín Freysdóttir, ritari boðaði
forföll
Erindi fundarins voru eftirfarandi:
1. Forvarnir í Grunnskóla Fjallabyggðar.
Eins og rætt var á síðasta fundi þá ætlar foreldrafélagið að standa fyrir
forvarnafyrirlestri á Grunnskólanum. Til stendur að fá maggistef-forvarnarfræðslu í
skólann í febrúar. Foreldra-félagið ætlar að greiða allan kostnað. Upplýsingar um
fræðslu Magnúsar Stefánssonar er að finna á http://maggistef.is/
Hann mun halda nokkur fræðsluerindi hjá okkur, en þau eru:
 7.-8. bekkur saman í 1 klst. fræðslu um líflseikni, tölvurnotkun, munntópak og
kanabis
 9.-10. bekkur saman í 2 klst fræðslu um líflseikni, tölvurnotkun,
munntópak, kanabis og harðari efni
 5.-6. bekk fá fræðslu um lífsleikni og tölvunotkun í boði ABC barnastarfs.
 Foreldrafræðsla
Magnús hefur tekið dagana 21., 22. og 23. febrúar frá og er tilbúinn að koma við sögu
í MTR og Dalvíkurskóla ef þess er óskað. Skólastjóri hefur tekið það að sér að vera
tengiliður við þá skóla og ef vilji er fyrir því þá mun foreldrafundurinn vera
sameiginlegur. Ákvörðun tekin um að hafa hann miðvikudaginn 22. Febrúar.
2. Skólastjóri kynnir erindi frá Ingunni danskennara um danskennslu í tengslum við
foreldrahittinga með bekkjum. Stjórnin tekur vel í þessa hugmynd og felur skólastjóra
að kynna hana fyrir bekkjarkennurum.
3. Stjórnin ræddi þá hugmynd að setja upp jólaföndursskipulag. Með það í huga að hver
bekkur gerir alltaf svipað föndur og létta þannig vinnu foreldra fyrir föndurdaga.
Hugmyndin var að velja einföld og vel framkvæmanlegar föndurhugmyndir. Ákveðið
að taka þessa umræðu aftur á síðasta fundi vetrarins með það í huga að setja slíkt
skipulag upp fyrir desemberföndur 2017.
4. Skólapeysukaup. Hugmyndin rædd og ákveðið að taka hana aftur á næsta fundi
5. Skólastjóri Grunnskólans kynnti starfendarannsókn sem hún er að vinna að fyrir
stjórninni. Einnig spurði hún stjórnina rannsóknarspurningarinnar: Hvað getur
skólastjóri gert til þess að bæta námsárangur nemenda? Stjórnin svaraði þeirri
spurningu skriflega/nafnlaust og mun Jónína nýta þau svör við vinnu að rannsókninni.
Fundi slitið 18.00 Guðrún Þorvaldsdóttir

