Garðabær, 13. nóvember 2008.
FUNDUR HJÁ FORELDRAFÉLAGI HOFSSTAÐASKÓLA
Mættir: Guðrún, Herdís, Iðunn og Þorgeir úr foreldrafélaginu. Seinna bættust í hópinn
Vala, Vera og Kristbjörg sem eru úr foreldraráðinu.
Laufabrauðsdagur í Hofsstaðaskóla
Laufabrauðsdagurinn verður haldinn laugardaginn 29. nóvember kl. 11-14.
Við auglýsum eftir hressum foreldrum, öfum, ömmum, frændum og frænkum eða fleiri
áhugasömum til að aðstoða. Okkur vantar fólk á eftirfarandi tímum:
10 til 11:30 Undirbúningur = 6 manns
11:30 til 12:30 = Steiking 5-6 manns
12:30 til 13:30 = Steiking 5-6 manns
13:30 til 14:30 = Steiking og frágangur 6 manns
Þorgeir og Guðrún úr foreldrafélaginu geta komið í fyrsta hollinu. Einnig buðu sig fram:
Herdís (for.félaginu), Vala, Vera og Kristbjörg (allar úr foreldraráði). Guðrún ætlar að
senda tölvupóst á bekkjarfulltrúa og fá tvo forráðamenn úr hverjum bekk til að bjóða
fram krafta sína.
Þessu þarf að redda fyrir laufabrauðsdaginn:
Þorgeir kaupir inn hjá “Ekta brauð” 1.300 stk. kökur (sbr. í fyrra) og kassa með fitu og
sér til þess að hægt sé að skila afganginum ef einhver er.
Þorgeir kemur með skiptimynt, peningakassa og rúllupoka (þarf að setja ákv. magn af
kökum í poka sem á að selja áður en fólkið mætir).
Herdís og Guðrún redda 6 steikingarpottum, kíkja á aðstöðuna og spá nánar í málin.
Ef það verður hagnaður eftir þennan dag þá verður hann notaður í að greiða
jólasveininum sem ætlar að mæta á jólaskemmtun yngri barna.
Önnur mál:
• Jólaskemmtun: Þorgeir hringdi í jólasvein sem hann þekkir og var hann
nýkominn úr aðgerð og því ekki hægt að stóla á hann. (Þeir detta sko þrátt fyrir
áralanga þjálfun upp um fjöll og fyrnindi). Haraldur hafði samband 14. nóv. og
þekkir einn jólasvein sem getur hugsað sér að mæta.............Haraldur talar betur
við hann og fylgir málunum eftir.
• Diskótæki: Hans, í Hofsstaðaskóla kom með tillögu um að foreldrafélagið greiði
úr tækjasjóði 40.000 kr. tæki fyrir diskótek. Það getur tengst við i-pod. Hver
deild getur því verið með “play-lista” og tengt við hátalara. Fundarmenn voru
sammála um að ráðast í kaup á þessu tæki enda sparast þá kostnaður við að panta
“diskótek” í skólann sem foreldrafélagið þarf annars að borga fyrir.

•

Iðunn hitti Margréti skólastjóra um daginn og ræddi ýmis mál við hana sem hafa
farið fram á fundum foreldrafélagsins. Ákveðið var að foreldrafélagið þyrfti ekki
að koma að fjölgreindaleikunum.

F.h. foreldrafélagsins, Herdís.

