Stjórnarfundur í foreldrafélagi Hofsstaðaskóla, 14. september kl 20.
Mætt: Guðrún Birna, Gunnþór, Sigríður, Sigríður Inga, Þorgeir.
Fjarverandi: Inga Lísa.
AÐGERÐARLISTI:
Uppfæra póstlista og merkja í Mentor svo stjórnarmeðlimir geti sent öllum foreldrum póst.
Panta posa- Guðrún Birna
Fá tilboð og dagsetningu á skólamyndatöku - Þorgeir og Inga Lísa
Fá prófkúru á reikning foreldrafélagsins - Gunnþór (ræða við Ingu Lísu)
Skipuleggja markað - Sigga
Athuga með kaffibrauð hjá Okkar bakarí - Þorgeir
Fá lánaða bolla hjá safnaðarheimili - Sigríður Inga
Hafa samband og fá kennslu hjá Elísabetu í netumsjónarkerfi v/fundargerða - Sigríður Inga

Dagsskrá fundar og fundargerð
1. Kosning í embætti.
Embætti skipast svona
Formaður: Guðrún Birna,
Varaformaður: Sigríður Guðlaugsdóttir,
Ritari: Sigríður Inga,
Gjaldkeri; Gunnþór.
Meðstjórnendur: Þorgeir og Inga Lísa.
Uppfært á vef foreldrafélagsins: http://hofsstadaskoli.is/pages/560
2. Starfsáætlun veturinn 2010-2011
14. september stjórnarfundur
25. september Grænn markaður
5. október stjórnarfundur
6. október fulltrúaráðsfundur
23. nóvember stjórnarfundur
4. desember laufabrauð
7. desember stjórnarfundur
X. desember jólaskemmtun yngri barna
X. janúar neónljósabingó
18. janúar stjórnarfundur
8. febrúar stjórnar og fulltrúaráðsfundur
22. mars stjórnarfundur
12. apríl stjórnarfundur
3. maí stjórnarfundur
Aðalfundur aftur haldinn að hausti 2011
Stjórnarlokahittingur verður ákveðinn seinna

3. Grænn markaður. Fjáröflun fyrir tækjasjóð
Verður haldinn í sal skólans 25. september, með kaffisölu og sölu notaðra muna frá foreldrum.
Sigríður mun senda póst á foreldra og grein í Garðapóstinn Þorgeir athugar með bakarísvörur,
Guðrún pantar posa. Tökum við vörum á föstudeginum, til reiðu á laugardag. Athuga með
fataslár. Tækjasjóður keypti gangvirku töfluna til skólans nú í haust til að koma henni í notkun
en eftir er að borga lokagreiðslu svo að fjáröflun þarf að vera öflug í haust.
4. Skólamyndataka
Verður nú um miðjan október ef hægt er. Umsjónaraðilar í stjórn eru Þorgeir og Inga Lísa.
Athuga með samvinnu við ljósmyndara fyrir fjölskyldumyndir og jólakortaútgáfu (tækjasjóður).
5. Svæðisráð. Samstarfsvettvangur foreldrafélaganna í Garðabæ.
Sigríður Inga og Guðrún Birna mæta á fund svæðisráðs f.h. Hofsstaðaskóla.
6. Regnboginn. Spilasöfnun, setjum upp plakat til að hvetja foreldra til að gefa notuð spil til
tómstundaheimilisins, annað ekki rætt.
7. Önnur mál. Guðrún mun laga netföng á póstlista foreldrafélagsins og sjá þess að allir fái
merkingu í Mentor (til að geta sent póst)

