Foreldrafélag Ingunnarskóla
Skýrsla stjórnar 2018-2019
Aðalfundur 2. október 2019

Núverandi stjórn foreldrafélags Ingunnarskóla var sjálfkjörin á síðasta aðalfundi
sem haldinn var 14. maí 2018. Hana skipa Heiðdís Hrafnkelsdóttir (formaður),
Sarah Jane Hamilton (varaformaðu), Gísli Freyr Valdórsson (gjaldkeri), Hrefna
Arnardóttir (ritari), Jón Pétur Einarsson, (meðstjórnandi) og Kolbrún María
Ingadóttir (meðstjórnandi). Sitjandi stjórn hefur notið mikils stuðnings og
liðsinnis Guðlaugar Erlu Gunnarsdóttur, skólastjóra Ingunnarskóla.
Stjórnafundir hafa verið haldnir að jafnaði einu sinni í mánuði frá því að sitjandi
stjórn var skipuð, en auk þess átt í öðrum samskiptum utan þess - þá sérstaklega
við undirbúning viðburða á vegum félagsins.

Meðal helstu verkefna sitjandi stjórnar síðastliðið ár eru:
• Útsending greiðsluseðla fyrir gjald í foreldrafélagið, kr. 2500 pr. fjölskyldu.
• Fræðslufundur á vegum SAMFOK fyrir bekkjarfulltrúa þann 9. október 2019.
Um 50-60 bekkjarfulltrúar mættu.
• Boðið upp á fyrirlesturinn „Foreldrar og forvarnir“ sameiginlega fyrir
Ingunnarskóla, Sæmundarskóla og Dalskóla. Rafn Jónsson hjá Embætti
landlæknis fór yfir hvað virkar í áfengis- og vímuvörnum og Sigrún Edda
Eðvarðsdóttir, formaður Heimilis og skóla fór yfir forvarnarrölt, fyrirkomulag
og forvarnargildi. Foreldrafélögin (Nína Kristbjörg Hjaltadóttir og Sólveig
Karlsdóttir í forsvari) kynntu “Forvarnarrölt í 113”.
• Í kjölfarið var foreldrarölt skipulagt og komið í framkvæmd.
• Greiðsla á styrkjum fyrir viðburði á vegum bekkjarfulltrúa, kr. 1000 pr. barn í
hverjum bekk.

• Jólaföndur 1. sunnudag í aðventu, 2. desember 2018 kl. 14:00. 9. bekkur tók
að sér frágang sem hluti í fjáröflun fyrir skólaferðalag. Einnig bauð
foreldrafélagið upp á kakó og piparkökur í tengslum við aðventustund í
kirkjunni. Góð mæting og mikið föndrað.
• Styrkja skemmtiatriði á árshátíð unglingadeildar skólans.
• Kaupa og pakka sælgæti fyrir öskudags-skemmtun í skólanum sem haldin var
í byrjun mars.
• Buðu foreldrum að sitja opinn fund hjá stjórn foreldrafélagsins ásamt
fulltrúa foreldra í skólaráði þann 5. mars 2019.
• Fulltrúar úr stjórn foreldrafélagsins sátu fund með skólaráði skólans þann
11. mars 2019.
• Boðið var upp á fyrirlestur frá „Ég á bara eitt líf“ í skólanum þann 20. maí
2019. Góð mæting.
• Félagið hafði milligöngu um dreifingu hjólreiðarhjálma frá Kiwanis til
nemenda í 1. bekk. Hjálmunum var dreift í tengslum við fyrirlestur sem
boðið var upp á 20. maí 2019.

Staða sjóðs foreldrafélagsins er góð enda heimtur af foreldrafélagsgjaldi góðar
síðasta ár. Staða í loka rekstrarárs 2018-2019 var kr. 518.231.

Allar fundargerðir foreldrafélagsins eru aðgengilegar á vef skólans.

