
Fundur Foreldraráðs Verslunarskólans 

Dagsetning:Fimmtudagur 24. október 2019 

Fundur settur kl. 17:00 

 

Mættir: Rannveig, Kristín, Jóhanna, Jóna, María, Stefán, Sigga og Soffía. 

Það sem rætt var: 

 Rannveig fór yfir það helsta sem að ráðið kemur til með að vinna með, en hún hitti fyrrum 

formann hana Sigurlaugu í vikunni og fór hún yfir það með henni. 

 

 Skrifað var undir prókúru gjaldkera. Jóhanna gjaldkeri kom með öll möguleg og ómöguleg 

blöð til undirritunar, en það er ekki bara eitt pennastrik að skipta um prókúru! 

 

 Ritari var kosinn og hann Stefán Guðjónsson var kosinn til þess næstu tvö árin. Takk fyrir það 

Stefán! 

 

 Rannveig upplýsti að í boði væri að óska eftir fundi með  stjórnendum ef eitthvað brennur á 

fólki (vanalega fara 4-5 úr stjórn fara á þann fund). 

 

 Skólaráð – formaður situr annanhvern fund með skólaráði, næsti fundur er 27.nóvember kl. 

12. 

 

 Fyrirlestur með Siggu Dögg fyrir nemendur á komandi Gleiðidegi (í febrúar)  – 3x40 min = 

135.000 kr – var samþykkt einróma. 

 

 Ball-kassi – kaupa teppi, hitabrúsa, plástra, ælupoka og kassa (undir þetta allt), en fyrrum 

kassa var hent.....á tiltektardegi skólans. Samþykkt að versla í nýjan. 

 

 Ballgæsla – þurfum 12 einstaklinga á stærri böllum (árshátíð, ca. 1600 gestir) og 8 manns á 

minni böllum. Svo eru starfsmenn einnig til staðar 

o Miðannarball 31. október  Gamla Bíó. Rannveig setur inn könnun hverjir geta mætt 

úr foreldraráðinu. 

o Jólaball – ekki staðfest 

o Árshátíð – Nemó er fyrsta fimmtudaginn í febrúar. 

o  

 Edrú pottur – vaninn að gefa 9 gjafabréf – 15.000 kr. hvert (3 á hvern árgang), samþykkt 

einróma að halda því áfram 

 Greiðsluseðlar – Jóhanna gjaldkeri leggur til að hún sjái sjálf um að senda út greiðsluseðla í 

gegnum bankann, án pappírs og þá minni kostnaður. Hún ætlar að ganga í það mál og 

upplýsa okkur um hvort það gengur eftir. 

 Áfangamat – er áfangamat í skólanum? Upp kom sú spurning hvort áfangar og kennarar væru 

metnir af nemendum. Ekki vissi neinn svar við því og mun formaður spyrja út í það á 

Skólaráðsfundi. 

 Næsti fundur stjórnar er áætlaður í lok janúar að öllu óbreyttu. 

Fundi slitið kl.18:03 


