
Aðalfundur Foreldrafélags Breiðholtsskóla 14. október 2020  

Hefðbundin aðalfundarstörf samkvæmt samþykktum félagsins: 

 

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara 

Anna Sif Jónsdóttir  er kosin fundarstjóri og Þorbjörg Róbertsdóttir fundarritari 

 

2. Skýrsla stjórnar  

Vel á 3. tug foreldra eru mættir á fjarfund sem haldinn er á því formi vegna COVID 19 

takmarkana.  Samþykkt með handauppréttingum og fært til bókar að fundur sé löglegur þrátt fyrir 

að hann sé haldinn á fjarfundarformi og boðað til hans með stuttum fyrirvara. 

Anna Sif vísar í skýrslu stjórnar sem birt hefur verið á foreldrasíðunni á Facebook.  Anna Sif gerir 

grein fyrir reglubundnu starfi foreldrafélagsins með glærusýningu og því starfi sem fram fór 

síðastliðið skólaár 2019 - 2020.   Vaxandi áhersla er á árgangastarf og virka þátttöku foreldra í 

hverjum árgangi þegar kemur að skipulagningu viðburða innan árganganna. Undanfarin ár hefur 

hver árgangur fengið 25.000 til að leggja í árgangastarfið en síðasta skólaár var unnt að styrkja 

hvern árgang um hærri fjárhæð vegna styrkja sem fengust.  

Jóólaföndur var í fyrsta sinn haldið á skertum skóladegi  2019 og mæltist það vel fyrir. Allt var frítt 

nema sala 10. bekkjar sem var liður í fjáröflun þeirra.  Óljóst er hvernig þessu verður háttað í ár.  

Árið 2020 hefur heimsfaraldur COVID 19 sett mark sitt á skólastarfið og störf foreldrafélagsins 

sömuleiðis. Árvisst páskabingó féll niður.   Ekki var haldin vorhátíð sakir aðstæðna í samfélaginu 

en foreldrafélagið leitaðist við að gera nemendum glaðan dag  og styrkti vordaga í skólanum.  

Yngsta stigið fékk Leikhópinn Lottu í heimsókn,  miðstigið fór í Heiðmörk og ísbíllinn mætti, 

unglingarnir fóru til Þingvalla og Gullna hringinn.  

Þegar sýnt var að 17. júní hátíðarhöld í miðbæ Reykjavíkur yrðu ekki með hefðbundnum hætt 

ákváðu borgaryfirvöld að dreifa styrkjum í hverfi borgarinnar.  Foreldrafélagið stóð þá fyrir 17. júní 

hátíðarhöldum á Bakkatúni í samstarfi við meistaraflokk kvenna í handbolta hjá ÍR, ásamt 

foreldrum  og nemendum 8. og 9. bekkja sem voru með veitingasölu í fjáröflunarskyni.  Veðrið lék 

við  okkur þennan dag, fjölmenni mætti og vel var látið af viðburðinum sem einnig fékk jákvæða 

fjölmiðlaumfjöllun.  Veltibíllinn mætti við skólann  24. ágúst í boði foreldrafélagsins og allir sem 

vildu fengu þar einn rúnt. 

Hópamyndun unglinga setti mark sitt á skólalóð skólans í sumar, en þangað leituðu ungmenni 

vísð vegar að.  Foreldrarölt var nánast daglega í 6 vikur og samstarf við lögreglu, ÍTR og 

þjónustumiðstöð.  Myndavélakerfi var sett upp við skólann síðla sumars og breytti það miklu.  Nú 

þegar starfsemi skólans er komin aftur á fullt skrið og haustveður farið að segja til sín hefur dregið 

úr ásókn á svæðið.  Lokað er fyrir þráðlaust net við skólann á kvöldin og um helgar.  Foreldrarölti 

verður haldið áfram með einhverjum hætti en ekki eins og í sumar.    

Samstarf foreldrafélaga grunnskólanna í Breiðholti hefur haldið áfram. Áherslan hefur verið á 

fræðslufundi, öskudagsrölt, gagnkvæm lán á bingóspjöldum og Bókabrölt.  Á síðasta ári voru 

haldnir 2 sameiginlegir fræðslufundir.  Foreldrafélögin hafa ekkert hist það sem af er þessu 

skólaári en vonandi að unnt verði að  halda fræðslufund þegar líður á það.  Bókabröltshillan í 

Mjódd er á okkar sameiginlegu ábyrgð.  Þetta samstarfsverkefni fékk hvatningarverðlaun Heimilis 

og skóla nú í september. 

 

 

 



3. Skýrsla fulltrúa foreldra í skólaráði 

Vegna forfalla skólaráðsfulltrúa gerir Anna Sif og Hildur gerðu grein fyrir skýrslu þeirra Önnu 

Margrétar og Hildar sem halda báðar áfram sem fulltrúar foreldra í skólaráði á næsta ári.  

Þemadögum hefur verið frestað  en til stóð að helga þá mannréttindum barna.  

 

4. Reikningar lagðir fram til samþykktar 

Anna Sif gerir grein fyrir rekstrarreikningi og  efnahagsreikningi skólaársins 2019 til 2020.  Tveir 

skoðunarmenn , Þórir Bragason og Ásta Birna Björnsdóttir hafa yfirfarið reikningana.  Þau gerðu 

athugasemd við form greiðslunóta í sumum tilvikum þar sem kassakvittanir séu ekki fullnægjandi 

heldur þurfi reikningar að fylgja.  Anna Sif tekur fram að ekki hafi verið gerð rík krafa á formfestu 

þegar árgangar hafa verið að fá greidda styrki á móti viðburðum, aðal áhersla sé á að viðburður 

fari fram.  Hún leggur til að tekin verði upp sú meginregla að þegar stjórnarmenn leggi fram 

kvittanir þurfi tveir aðilar að samþykkja greiðslu.  Rekstrareikningur  og efnahagsreikningur eru 

bornir upp  og samþykktir án athugasemda fundarmanna.  

Reikningar verða aðgengilegir  á heimasíðu skólans og Facebook síðu foreldra. 

 

5. Breytingar á samþykktum og starfsreglum 

Engar umræður undir þessum lið. 

 

6. Kosning formanns, framboð tilkynnt á fundi 

Anna Sif kosin áfram sem formaður. Engin mótframboð. 

 

7. Kosning að lágmarki fimm stjórnarmanna, framboð tilkynnt á fundi  

Fram eru komin fleiri framboð en lágmarkið.  Markmiðið er að hafa vel mannaða stjórn að minnsta 

kosti eins foreldris úr hverjum árgangi.  Því fleiri sem við erum, því meira komum við í verk.  

18 aðilar bjóða sig fram til stjórnar og eru kjörnir einróma.  Sjá hér að neðan: 

 

Nafn foreldris    netfang    nafn og árgangur barns 

Anna Sif Jónsdóttir  annasifj@gmail.com  Jón Andri 9. B og Sigrún 6. B. 

Valdís Vera Einarsdóttir   valdisvera@hotmail.com  Steinunn, 10. bekk, Björgvin 

og Hrannar 

Karen Ósk Pétursdóttir    karenoskp@gmail.com  Sandra 4. bekk 

Þorbjörg Róbertsdóttir   thr.pvj@mi.is   Róbert Helgi, 9. bekk 

Ólöf Sara Árnadóttir   olofsaraarnadottir@gmail.com  2. og 7. bekkur 

Sigríður Jónsdóttir   solbraut@simnet.is  Jón Bragi, 9. bekk 

María Valsdóttir   mariavalds@gmail.com  8. bekk 

Gunnhildur Karlsdóttir   gunnka@gmail.com  3. bekk 



Anna Margrét Sigurðardóttir  katirkrakkar@gmail.com  Bjartur Darri, 8. bekk 

og Huldar 10. bekk 

Margrét Aðalheiður Markúsdóttir margret@hjalli.is   Eybjört, 9. bekk 

Sandra Rut    zandrarut@gmail.com   5. og 8. bekk 

Sylvía Una Ómarsdóttir   bumbulina@hotmail.com  Jökull Þór, 2. bekk 

Sigrún María og Mark   sigrunkrist@gmail.con   Nikki, 8. bekk 

 

Nýir sem bjóða sig fram í stjórn: 

Hafdís Gréta Þórsdóttir   habbadis86@gmail   Þórdís Klara, 2. bekk 

Freyja Óskarsdóttir   Freyjaoskarsdottir@gmail.com  Óskar Atli 1. bekk 

Guðrún Eyrith         Gylfi í 1. bekk 

Pétur Fjeldsted Einarsson       8. og 10. bekk 

Ásta Birna Björnsdóttir        3. og 5. bekk 

 

8. Kosning fulltrúa foreldra í skólaráð til tveggja ára  

Anna Margrét Sigurðardóttir og Hildur Gunnarsdóttir kjörnar einróma til áframhaldandi setu.  Anna 

Margrét býður sig fram til næstu tveggja ára,  Hildur á eftir ár af sinni setu í skólaráði.   Selma 

Ruth Iqbal, foreldri í 6. bekk býður sig fram sem varamaður í 1 ár fyrir Hildi Gunnarsdóttur.  

Samþykkt án athugasemda. 

 

9. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga 

Ásta Birna Björnsdóttir og Þórir Bragason bjóða sig áfram fram, kjörin einum rómi. 

 

10. Kosið um árgjald foreldrafélags 

Tillaga um að árgjald á heimili verði það sama og í fyrra eða í kr. 3500,- er borin undir fundinn og 

samþykkt einróma. 

 

11. Umræður um starfsáætlun næsta starfsárs 

Í ljósi þjóðfélagsástands vegna COVID 19 er fyrirvari á öllum áformum vetrarins.   

Áhersla er lögð á að í hverjum árgangi verði leitast við að gera nemendum glaðan dag og  að 

samvera innan árganga verði skipulögð af foreldrum í hverjum árgangi.   

Mikilvægt að smitvarnir verði í hávegum hafðar í árgangastarfinu og huga þarf sérstaklega að 

takmörkunum á aðkomu foreldra eftir því sem við á á hverjum tíma.  Reglurnar um árgangastarf 

eru í grunninn einfaldar, öllum árgangi boðið, foreldrafélagið styrkir hvern árgang um 25.000,- 

gegn framlögðum kvittunum. 

Ekki liggur fyrir hvort og með hvaða hætti jólaföndur verður haldið í ár eða hvort aðkoma foreldra 

verður möguleg. Til stendur að halda upp á Hrekkjavöku á einhvern máta.    Vorhátíð skólans er á 



dagskrá vorið 2021 og stefnt að því að hún verði með hefðbundnu sniði. Samvinna við hin 

foreldrafélögin heldur áfram. 

 

Námskynningar hafa ekki farið fram enn það sem af er vetri.     

 

12. Önnur mál 

Rætt um íbúaráð Breiðholts.  Fulltrúi foreldrafélaga í Breiðholti þar hefur komið úr Seljaskóla en 

er nú að hætta.  Formaður íbúaráðs Sara Sigurðardóttir er foreldri í Breiðholtsskóla.   

Umræða um  hrekkjavöku sem verður á laugardegi þetta árið.  Foreldrafélagið fékk  styrk til að 

halda hrekkjavöku.  Fram kemur áhugi á að foreldrafélagið og nærsamfélagið sameinist um að 

gera börnum í hverfinu glaðan dag af þessu tilefni, innan þess ramma sem okkur er sniðinn 

vegna COVID 19.  Bent á Hugmyndir heimilis og skóla fyrir Halloween.  Fram koma  hugmyndir 

um göngu uppi í skógi, ljósagöngu eða eitthvað viðlíka.  Allar hugmyndir verða skoðaðar og  

útfærðar eftir því sem hægt er.  

Formaður foreldrafélagsins  kemur á framfæri hrósi til starfsfólks skólans fyrir hversu vel það 

hefur haldið á málum á þessum krefjandi tímum. 

 

Fundi slitið kl 21.05 

 

Dear parents 

The main assembly of Breiðholtsskóli‘s Parents‘ Association will be held on Wednesday, the 14th 

of October at 20:00, in the teacher’s room of Breiðholtsskóli (enter through the main entrance). 

Main program: 

1. Election of meeting coordinator and secretary 

2. Report of the board 

3. Report from parents in the school council 

4. Bills discussed and accepted 

5. Association law changes 

6. Election of chairman  

7. Election of 5 board-members (at least) 

8. Election of two parents representatives for the school council 

9. Election of two auditors 

10. Decision of yearly fee  

11. Discussion of next school years agenda 

12. Other issues 

 

 

Looking forward to see you all 

Breiðholtsskóli‘s Parents‘ Association  

 


