
Fundur Foreldrafélags Lágafellsskóla – 4. fundur - Skólaárið 2021-2022 

2. nóvember 2021 kl. 20:30 – Staðsetning: Heimili nefndarmanns, Hrafnshöfða. 

Mættir: Eva Ómarsdóttir (fundarritari), Petra Eiríksdóttir, Unnur Margrét Arnardóttir, María Arndal, 

Guðrún Kristinsdóttir, Helga Dóra Magnúsdóttir, Jónatan og Sævar Kristinsson 

Kaffihúsakvöld fyrir unglingastig 

Allt klárt fyrir kaffihúsakvöld 11. nóvember 2021. Á eftir að fá grænt ljós frá Lágafellsskóla til að birta 

auglýsinguna. Möguleiki á að kvöldinu verði frestað vegna fjölgunar smita í okkar nærsamfélagi. Hafa 

samband við skólastjóra.  

UPPFÆRT 3. NÓVEMBER 2021: KAFFIHÚSAKVÖLDI FRESTAÐ VEGNA FJÖLGUNAR SMITA.  

Fundur skólaráðs 

Fulltrúar stjórnarinnar í skólaráði (Eva og Petra) fóru yfir efni fundar með skólaráði sem haldinn var 19. 

október 2021.  Á fundi skólaráðs kynntu Eva og Petra fyrir nefndarfólki áherslur foreldrafélagsins um að 

skoða möguleikann á símalausum Lágafellsskóla og átak félagsins um að knýja á um úrbætur á 

skólalóðinni. Góðar umræður sköpuðust um þessi málefni á fundi skólaráðs og féllt skólastjóri á að kynna 

tillögu um símalausan skóla fyrir starfsmönnum skólans.  

Skólalóðin 

Hugmynd kom fram um að fá Herdísi Storegaard til að gera úttekt á skólalóðinni með tilliti til öryggis, 

aðbúnað og slysagildra.  

Hafa samband við umhverfissálfræðing og fleiri sérfræðinga sem geta aðstoðað við þessa skoðun.  

Gera samanburð á stærð lóða á höfuðborgarsvæðinu. 

Óska eftir upplýsingum frá Mosfellsbæ um hvaða fjármagn hefur verið sett í uppbyggingu og endurnýju á 

skólalóð Lágafellsskóla síðustu 5-10 ár.  

Gera samanburður á hvað sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu eru að setja mikið fjármagn í skólalóðir 

per. ár.  

Hefja umræðu á facebook síðu foreldrafélagsins um hvað við viljum hafa á skólalóðinni – hvar eru flottar 

skólalóðir?  

Stjórnin stefnir á að heimsækja nokkrar skólalóðir til að fá hugmyndir.  

Símalaus skóli 

Fá upplýsingar frá Varmárskóla um hvernig reglur um símanotkun er háttað.  

SAMMOS:  

SAMMOS hefur áhuga að standa fyrir fræðslu frá Heimili&skóla fyrir bekkjarfulltrúa. Val stendur á milli 

dagsetninganna 10. eða 17. nóvember – 17:30-19 eða 19:30-21. Athuga með salinn í Lágafellsskóla á 

þeim tíma.  



UPPFÆRT 10. NÓVEMBER 2012: FYRIRHUGUÐUM FUNDI FRESTAÐ VEGNA FJÖLDUNGAR SMITA. 

Bekkjarfulltrúar  

Athuga hjá Huldu skólaritara hvernig staðan er á bekkjarfulltrúum. Fá uppfært skjal af bekkjarfulltrúum. 

Senda póst á foreldra og minna á. 

Foreldraröltið. Manna fundi með félagsmiðstöðinni um foreldraröltið. Mikil hópamyndun á Stekkjaflöt.  

Myndavélar í hverfinu. Engar myndavélar í lágafellsskólahverfi. Vita íbúasamtökin af þessu?  

 

Annað 

Lágafellskóli óskar eftir því að fá frekar Stjörnutjaldið fyrir 7. bekk. Það mun því koma næst í október á 

næsta ári, 2022, því núverandi 7. bekkur fékk tjaldið í 6. bekk. 

Senda út frétt úr netfangi foreldrafélagsins um facebook síðuna, upplýsa um hver verkefnin eru 

framundan.  

Taka myndir af stjórnarmeðlimum og kynna okkur og í hvaða bekkjum eru börnin okkar.  

 

 

 

 

 


