
      

 

Ársskýrsla stjórnar Foreldrafélags 

Heiðarskóla skólaárið 2016-2017 
 

Aðalfundur Foreldrafélags Heiðarskóla haldinn þriðjudaginn 23. maí kl. 20 á sal Heiðarskóla. 

Starf Foreldrafélags Heiðarskóla er með mjög hefðbundnu sniði á milli ára.  Hlutverk og verkefni 

í mjög mótuðu formi og þar inni fastir liðir sem foreldrafélagið kemur að á milli ára.   

Stjórn foreldrafélagsins heldur stjórnarfundi einu sinni í mánuði eða fyrsta mánudag í mánuði kl. 

20.  Fundir haldnir í Heiðarskóla og standa öllu jöfnu í 45 mínútur.  Stjórnarmenn voru einnig 

duglegir að senda sín á milli tölvupósta ef það voru einhver mál sem komu upp og þurfi að ræða 

frekar, taka ákvörðun og/eða samþykkja.  Foreldrafélagið er einnig með fésbókarhóp 

stjórnarmanna.  

Helstu verkefnin foreldrafélagsins eru fyrirlestrar, kynningar, fræðsla, styrkir til skólans og 

nemenda, gjafir til skólans og nemenda, samráðsfundir með skólaráði, samráðsfundir formanna 

hjá FFGÍR, jólaföndur og Heiðarleikar/sumarhátíð skólans svo eitthvað sé nefnt. 

Foreldrafélagið er með tvo fulltrúa í skólaráði en það eru þau Arnar Stefánsson og Ragnheiður 

Garðarsdóttir og hafa þau sótt fundi ráðsins.  Á þessu skólaári voru haldnir 3 fundir í skólaráði. 

Formaður foreldrafélagsins situr fundi FFGÍR ásamt formönnum hinna foreldrafélagana í 

grunnskólum í Reykjanesbæ.  Góður samráðsvettvangur því þar er hægt að samræma og 

sameinast um ákveðin verkefni sem ætluð eru öllum grunnskólum í Reykjanesbæ. 

 

 



 

Að hafa fulltrúa FFHS á fundum í skólaráði og eins FFGÍR er mjög jákvætt því þarna myndast 

tengsl við aðra fulltrúa í hinum foreldrafélögunum og eins fulltrúa skólaráðs því þá eru allir 

meðvitaðir um hvað standi til og eins hvað önnur foreldrafélög eru að vinna að og eins skiptast 

aðilar á hugmyndum sem geta nýst öllum.  Foreldrafélögin hafa einnig í samstarfi við FFGÍR 

verið með sameiginlega fyrirlestra eða kynningar sem í boði hafa verið fyrir börn og foreldra 

barna í Reykjanesbæ.  Með þessum hætti hafa foreldrafélögin jafnvel getað sameinast um þann 

kostnað þegar aðkeyptir aðilar hafa verið fengnir til að koma með erindi í grunnskóla hér í bæ.  Í 

þessu samhengi má nefna fyrirlestur Vöndu Sigurðardóttur um einelti sem haldinn var í 

Akademíunni í Reykjanesbæ. 

Bekkjarfulltrúar Heiðarskóla.  Erfiðlega gekk að fá foreldra til að sinna stöðu bekkjarfulltrúa við 

skólann.  Staða bekkjarfulltrúa á þessu skólaári er ein sú versta í mörg ár.  Einungis voru örfáir 

bekkjarfulltrúar í fyrsta til fimmta bekk skráðir.    

Heiðarleikar/sumarhátíð Heiðarskóla.  Sumarhátíð Heiðarskóla var með breyttu sniði í fyrsta 

sinn á síðasta skólaári.  Sumarhátíðin var sameinuð Heiðarleikum Heiðarskóla og tókst bara 

ágætlega svona í fyrsta skiptið.  Að Heiðarleikum loknum bauð foreldrafélagið öllum börnum 

skólans, foreldrum og forráðamönnum skólans upp á grillaðar pylsur.  Heiðarleikar/sumarhátíð 

skólans verða með svipuðu sniði í ár. 

Skólastjórnendur þau Haraldur og Bryndís funduðu með stjórn FFHS og sögðu áhugaverðu 

verkefni sem heitir Skáld í skólum, skapandi skrif sem þau hafa áhuga á að taka inn í skólann.  

Verkefnið kostar 70 þúsund krónur.  Einnig sagði Bryndís frá verkefni sem þau hafa áhuga á 

koma inn í skólann fyrir foreldra barna í skólanum um lesblindu.  Stjórn FFHS leist vel á þetta 

verkefni og ætlar Bryndís að kanan þetta frekar og hugsanlega leita til stjórnar um frekari 

aðkomu. 

Formaður FFHS sagði frá formannafundi foreldrafélaganna á vegum FFGÍR sem haldinn var í 

Fjölskyldusetrinu þann 29. september.  Þar var rætt um fyrirlestur sem halda á í Stapanum þann 

3. október um heilsueflandi samfélag, líðan ungs fólks, foreldrasáttmálann og læsisáttmálann, 

tilboð á buffi til barna – buffið merkt  og í lit hvers skóla og svo fyrirlestur Vöndu Sigurðardóttur 

um einelti fyrir alla foreldra barna í grunnskólum í Reykjanesbæ.   

Jólaföndur foreldrafélagsins var haldið fimmtudaginn 24. nóvember milli kl. 17:00 – 19:00 og 

tókst það vel til að mati stjórnarmanna.  Mæting var mjög góð, fullur salur og þurftu 

stjórnarmenn að bæta við þó nokkrum borðum.  Ekki var að sjá annað en að börn og foreldrar 

hafi skemmt sér vel og átt góðar stundir saman. Boðið var upp á málningu á jólatrédóti og 

laufabrauðsgerð.  Jólaföndrið er fastur liður í starfi stjórnar foreldrafélagsins.  



Foreldrafélagið hefur í gegnum tíðina styrkt starf skólans og nemenda til muna og var engin 

breyting á því í ár.  Foreldrafélagið keypti blóm vegna hátíðarkvöldverðar /árshátíðar nemenda 

skólans, vegna skólaferðalags 10. bekkjar, fyrirlestur Vöndu Sigurðardóttur um einelti, skáld í 

skólum, fimmti bekkur í heimsókn í Orkuver jörð, fjórði bekkur fræðasafnið svo eitthvað sé 

nefnt. Styrkir til nemenda skólans hafa verið um árabil og verða um ókomna framtíð ef 

fjárhagur og aðstæður leyfa.  

Foreldrafélag Heiðarskóla sendi frá sér leiðréttingu til bæjarráðs og foreldra barna í Heiðarskóla 

og Heiðarseli vegna misskilnings sem var á milli fulltrúa foreldrafélags Heiðarskóla og 

foreldrafélags Heiðarsels.  Fulltrúi foreldrafélags Heiðarsels hefur símsamband við formann 

FFHS og segir að foreldrafélag Heiðarsels ætli að lýsa yfir stuðningi við Reykjanesbæ varðandi 

síendurtekinnar mengunar í Sameinuðu kísilveri Sílikions í Helguvík.  Fullrtúi Heiðarsels spyr 

hvort FFHS sýni þeim stuðning í verki.  Formanni leist vel á þessa hugmynd en vildi fá að sjá 

yfirlýsinguna og einnig að bera hana undir stjórn FFHS til samþykktar áður en hún yrði birt.  

Fulltrúi Heiðarsel leit svo á að formaður FFHS hafi samþykkt yfirlýsinguna í símanum án þess að 

hafa séð hana né fengið tækifæri á að bera hana undir stjórnarmenn FFHS.  Yfirlýsingin fór í 

loftið án samþykkis FFHS.  Þess sökum sendi stjórn FFHS frá sér leiðréttingu til bæjarráðs og á 

alla foreldra barna í Heiðarskóla og Heiðarsels sem hljóðar svo:  

 

Reykjanesbær , 29. mars 2017. 

Í kjölfar orðsendingar sem send var foreldrum nemenda Heiðarskóla í gær, vegna mengunar frá 

kísilveri Sameinaðs Sílikons hf., vill formaður foreldrafélags Heiðarskóla taka eftirfarandi fram.  

Fyrir misskilning milli aðila var orðsendingin ekki borin undir alla meðlimi stjórnar, og því rétt að 

geta þess að ekki er einhugur um málið innan hennar.  Formaður og stjórn harma þennan 

misskilning og biðjast velvirðingar hér með.  F.h. stjórnar foreldrafélags Heiðarskóla,  

Kristján Freyr Geirsson, formaður.       

Hátíðarkvöldverður 10. bekkinga og kennara skólans var haldinn fimmtudaginn 17. apríl 

síðastliðinn eins og venja hefur verið undanfarin ár.  Fulltrúar foreldrafélagsins mættu og 

afhentu krökkunum rósir í tilefni dagsins.  Strákarnir fengu blóm í barminn en stúlkurnar um 

úlnlið.  Nemendur í 10. bekk buðu kennurum til hátíðarkvöldverðar.  Krakkarnir mættu 

prúðbúin ásamt kennurum og var salur skólans skreyttur í tilefni dagsins.  Að hátíðarkvöldverði 

loknum fóru krakkarnir á árshátíð grunnskólana sem haldin var í Stapanum og að sögn 

forsvarsmanna hátíðarinnar fór árshátíðin vel fram og voru krakkarnir til fyrirmyndar í alla staði.  

FFHS vil koma á framfæri sérstöku þakklæti til foreldra þessara krakka sem lögðu framlag sitt til 

að gera þennan dag eins glæsilegan og hann var og eftirminnilega bæði fyrir kennaranna sjálfa 

og krakkanna. 



Að lokum vill stjórn FFHS þakka skólastjórnendum og starfsfólki skólans kærlega fyrir 

einstaklega gott og farsælt samstarf á árinu líkt og undarfarin ár.   

Takk fyrir góðan aðalfund og gleðilegt sumar. 

Fh. Stjórnar Foreldrafélags Heiðarskóla, 

Kristján Freyr Geirsson, formaður FFHS. 

 

 


