
Aðalfundur 21.11.2018 
 
Aðalfundur foreldrafélags Varmahlíðarskóla haldinn í matsal skólans kl. 20:30 
 
Birna formaður setti fund og bauð fundargesti velkomna og skipaði Atla Má sem 
fundarstjóra en hann ritar jafnframt fundargerð. Eftirfarandi dagskrá lá fyrir 
fundinum: 
 

1. Skýrsla formanns 
2. Reikningar 
3. Skýrsla fulltrúa í skólaráði 
4. Kosningar 
5. Önnur mál 

 
1. Birna fór yfir starfsemina á árinu sem var með hefðbundnu sniði. 

Niðurgreiddir voru leikhúsmiðar á Hróa Hött, jólaföndur haldið svo og 
öskudagsskemmtun og grill á lokadegi félagsmála. Fulltrúar í bekkjarráði 
gátu ekki sinnt vorhátíð vegna tímaskorts þetta árið. Fundað hefur verið 
um framtíðarskipulag skólahúsnæðis í Varmahlíð, bæði og leik- og 
grunnskóla. Einar Mikal töframaður skemmti nemendum í boði 
foreldrafélags á lokadegi skólans. Birna sagði frá fyrirhuguðu 
sjálfstyrkingarnámskeiði fyrir drengi. Birna hvatti fundarmenn til að 
koma með tillögur um hvernig nýta mætti þá peninga sem foreldrafélagið 
á í sjóði sínum. 

2. Ragnhildur fór yfir reikninga félagsins. Bankakostnaður lækkar verulega 
milli ára vegna tilkomu heimabanka. Inneign í dag 403.936 kr. Orðið gefið 
laust um liði 1 og 2 
- Athuga með að niðurgreiða leikhúsmiða fyrir alla nemendur 
- Gott að nýta peninga til að laga útisvæði t.d. kastala og umhverfi 

körfuboltavallar. 
- Tekið jákvætt í sjálfstyrkingarnámskeið, Pálmi Vilhjálmss og Sigga 

Dögg góðir fyrirlesarar. 
- Athuga með körfubolta 
- Athuga með að skipta út dekkjakurli á sparkvelli 

 
3. Laufey Leifsdóttir fór yfir starfssemi skólaráðs sem var með hefðbundnu 

sniði. Hún hefur nú setið í ráðinu 7 ár samfleytt og taldi vænlegt að skipta 
um fulltrúa. 

4. Einn fulltrúa í stjórn í stað Ragnhildar sem gaf kost á sér og var klöppuð 
áfram. Einn fulltrúi í skólaráð í stað Laufeyjar Leifs. Gunnhildur 
Gísladóttir kosin til tveggja ára og Helga Sjöfn til vara. Þá þurfti að kjósa 
tvo varamenn í stjórn og kosningu hlutu Guðrún Kristín og Sigurður 
Ólafsson.         
 Fulltrúar í bekkjarráð:             
-     1. B Jóhanna Heiða og Guðmundur  
- 2. B Eyþór og Þórdís 
- 3. B Marinó og Hanna 
- 4. B Stefán og Ólöf 



- 5. B Eiríkur og Merle + Stefán og Birgitta 
- 6. B Ingibjörg og Sveinn  
- 7. B Birgir og Fanney 
- 8. B Hrafnhildur og Jón + Ómar og Guðbjörg 
- 9. B Hjörvar og Hildur + Sigfríður og Kári 
- 10. B Sveinn og Evelyn + Friðrik og Sigríður Skarp 

 
Öskudagsnefnd: 
Bústaðir 
Álfheimar 
Ytra Vatn 
 
5. Ánægju líst með hugmynd að gönguferð á Mælifellshnjúk í haust, gengur 
vonandi betur næst. 
- Athuga með rökkurgöngu í desember frá Syðstu Grund uppí Kakalaskála sem 
heilsueflandi skóli sæi um 
- Rætt um skipulag skólahalds í Varmahlíð bæði grunn- og leikskóla og mögulega 
uppbyggingu eins öflugs skóla á svæðinu, börnum fækkar í grunnskólanum og 
því mikilvægt að standa vörð um hann til framtíðar. 
Margt fleira spjallað en ekki fleira fært til bókar 
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