2. Stjórnarfundur 11. október 2011

Mætt: Berglind, Guðrún Birna, Oddgeir, Sigríður og Þorgeir
1. Gjaldkeri fór yfir stöðu foreldrafélagsins þar sem foreldrar eru byrjaðir að borga
kr.1500 félagsgjald fyrir hvert heimili. Ákveðið var að senda ítrekunarpóst til
að minna foreldra á þetta.
2. Neonbingó til styrktar tækjasjóði verður haldið þriðjudaginn 1. nóvember n.k.
Bekkjarfulltrúar verða beðnir um aðstoða við að safna vinningum frá
fyrirtækjum og vera foreldrafélaginu innan handar á bingóinu.

3. Það er verið að semja könnun um notkun á gagnvirku (smart) töflunum sem
verður lögð fyrir kennara í Hofsstaðaskóla fljótlega.
4. Rætt var lítillega um niðurstöður úr könnun um líðan og hag barna í Garðabæ
2011. Opinn fundur verður um niðurstöður þessarar könnunar fimmtudaginn
20. október kl. 8 í Betrunarhúsinu.

5. Rætt var um mikilvægi þess að foreldrar samræmi útivistarreglur og virði þær í
hvívetna. Einnig var rætt um hversu mikilvægt það sé að allir noti
reiðhjólahjálma og það á einnig við um fullorðna. Foreldrafélagið mun senda
póst á foreldra og minna á þessi atriði

6. Rætt var um þau atriði sem við viljum láta ræða á fundi Grunnstoðar með
bæjarstjóra miðvikudaginn 19. október

7. Öryggismál í Hofsstaðaskóla voru rædd. Það þarf að fara yfir læsingar á
gluggum vegna atviks sem gerðist í skólanum fyrir stuttu.
8. Búið er að setja saman hóp í Garðabæ til að koma með tillögur að gerð
göngustíga í bænum. Einn fulltrúi úr Grunnstoð er í þessum hópi en einnig
þurfa foreldrar að vera virkir og koma sínum tillögum á framfæri.
9. Rætt var um hvort starfsfólk Garðabæjar og Stjörnunnar ætti að fara á
námskeið hjá Blátt áfram samtökunum. Ákveðið var að ræða þetta frekar á
næsta fundi með Grunnstoð til að athuga hvort vilji væri til að ræða þetta á
fundi með bæjarstjóra 19. október.

10. Ákveðið var að styrkja nýsköpunarvinnu Hofsstaðaskóla um kr.50,000 til
verkfærakaupa og mun Sædís smíðakennari hafa umsjón með þessum
kaupum.
11. Gjaldið sem tekið er fyrir laufabrauðið í desember verður að öllum líkindum
hækkað í ár.

Fundi slitið.

