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Mæt t ar: Guðr ún Li nda, Di ljá, Sól ey Anna, Berglind Hr önn og Guðr ún se m ritar fundargerð. 

Erl a, Lea og Bj örk boðuðu forföll 

 Jól aföndur. Umr æður um ski pul ag. En undanfari n ár þá hefur stj órni n teki ð að sér að 

pant a föndur fyrir bekki en forel drar í jólahópu m sjá um að rukka fyrir föndri ð, 

út deila, ski pul eggj a og ganga frá að föndri loknu. Ákveði ð að hal da þessu áfra m. 

Stj órni n at hugar áður en pant að verður hvort að allir bekkir séu ekki með þetta 

ski pul ag á hrei nu. Ei ns og á sí ðast a ári mun stj órnin senda frá sér á mi nni ngu til 

forel dra um til gang bekkjarhittinga fyrir jólaföndur. Guðr ún Þorval ds sér um það.  

 Ber gli nd Hr önn sett í að pant a kassa fyri r forel drafél agi ð til að setja upp í báðum 

skól ahúsunu m. Kassar sem ætl aðir eru fyrir ne mendur til að skila i nn hugmyndu m og 

ábendi ngum til stj órnari nnar. Kassarnir verða settir upp fyrir jólaföndur. Forel drar í 

jól ahóp skila svo af gangs föndri, uppgj öri og bekkjarlist a saman í kassann að f öndri 

loknu.  

 Diljá tekur að sér að panta mál ni ngu fyrir föndri ð og Guðr ún Li nda sér um að pant a 

inn föndur. Hug myndi n er að forel drafélagi ð ei gi mál ni ngu fyrir alla bekki fyrir 

föndur ár hvert. Forel drahópar sjá hi ns vegar um að ski pul eggj a, redda öðru se m þarf, 

rukka og skila uppgj öri að föndri loknu.  

 Rukkun vegna félagsgjalda verður send út á næst u dögu m.  

 Sl ysarvarnardeil d kvenna á Ól afsfirði leggur til að Forel drafél agi ð taki þátt í kost naði 

vi ð kaup á hj artast uðt ækju m fyrir bæði skól ahús Grunnskól ans. Það er sa mþykkt.  

 Fr æðsl a í febrúar. Stj órnin leggur til að skóli nn hafi sa mband vi ð Sól borgu se m 

stendur fyrir „Fávitar“ síðunni á Instagra m þar sem ne mendur á ungli ngastigi hafa l ýst 

yfir áhuga sí num á að fá hana með sí na fr æðsl u. Þei m uppl ýsi ngu m verður ko mi ð til 

skól astjóra.   

 Stj órni n ákveður að kaupa aft ur s mokka fyrir félags mi ðst öði na og afhenda 

u msj ónar manni félags mi ðst öðvari nnar . 

 Vegna fjarveru Erl u var ákveði ð að fresta umr æðu u m kaup á mott um, púðum og 

grj ónapúðu m þar til á næsta fundi.  
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