
Fundargerð frá aðalfundi Foreldrafélagsins. 
Fimmtudaginn 11. nóvember 2021 kl 20:00-21:00. 

Aðalfundur foreldrafélagsins var rafrænn, haldinn i gegnum Teams forritið.  
 

Þátttakendur: 20 foreldrar og skólastjórendur, samtals 22. (í upphafi fundar voru 15 manns svo 18 og í lokinn 22 manns) 
Fundarstjórn:  Urður María Sigurðardóttir    Fundarritari:  Helga María Þórarinsdóttir 

Fundargerð inn á heimasíðu skólans. 
 

Dagskrá:  
1.       Skýrsla stjórnar skólaárið 2020-2021 
2.       Reikningar lagðir fram 
3.       Ársgjald foreldrafélagsins ákveðið 
4.       Lagabreytingar 
5.       Kosning stjórnar (Foreldrafélags og foreldraráð) 
6.       Fréttir frá skólastjórnendum um hvernig gengur  
7.       Önnur mál 

 

Fundargerð:  
Urður varpaði á skjáinn glærum... sjá glærur frá fundinum. 
Farið yfir dagskrána, hlutverk foreldrafélagsins og hverjir voru í stjórn síðasta ár.  
Farið yfir skýrslur stjórnar, hvað foreldrafélagið gerði fyrir barnahópinn síðasta skólaár 
2020-2021.  
Þá voru reikningar lagðir fram, tekjur félagsins og útgjöld þess útskýrt.  
Ársgjaldið var og hefur verið undanfarin ár 4.500 kr en ef það eru systkini þá 6.500 kr.  
Kosið um komandi ársgjald. = 16 manns kusu og samþykktu sama gjald áfram. 
Sex tillögur að lagabreytingum voru lagaðar fram.  
Kosið var um lagabreytingar sem fjölluðu um nafnið á foreldrafélaginu. Það var samþykkt af 
öllum að nafn félagsins yrði Lundarsel / Pálmholt.  (15 foreldrar samþykktu, en þá voru þátttakendur á 

fundinum 15 manns, plús skólastjórnendur sem kusu ekki.)  
Þá kosið um stærð foreldrafélagsins. Það var samþykkt af öllum að fjölga í stjórn 
foreldrafélagins. (18 manns samþykktu) 

Síðan var kosið um breytt orðalag eða innsláttavillur. Allir samþykktu þær breytingar. (18 

manns samþykktu) 

Rætt var um framboð í foreldrafélagið og foreldraráðið, svo og kallað eftir fleirum í stjórn 
foreldrafélagins. Sjálfskipaðar var svo í nefndir, í bæði foreldrafélagið og foreldraráðið.  
Í foreldraráði Lundarsels-Pálmholts 2021-2022 sitja: 
Erla Dóra Vogler. Sími 894-2306. Netfang: erladora(hjá)gmail.com  
Barn: Askur Bragi Lundadeild, Lundarselshúsnæðinu. 
Kristín Helga Jónasdóttir. Sími 868-5027. Netfang: svinsen(hjá)simnet.is  
Börn Arnór Atli á Greniholti og Hallgrímur Snorri í Furuholti Pálmholtshúsnæðinu.  
Ragna Kristín Jónsdóttir. Sími 862-0051. Netfang: ragnak82(hjá)gmail.com  
Barn Kristey Rún á Kisudeild Lundarselshúsnæðið 
Sindri Kristjánsson. Sími 868-7854. Netfang sindrik(hjá)gmail.com 
Barn Kristján Tómas á Birkiholti, Pálmholtshúsnæðinu 
Tengiliður við foreldraráð: Björg Sigurvinsdóttir.Sími 893-7092.Netfang: 
bjosi(hjá)akmennt.is. Skólastjóri Lundarsels- Pálmholts. 
Í stjórn foreldrafélags Lundarsels / Pálmholst 2021-2022 sitja :   
Bergþóra Björk Guðmundsdóttir. Sími 848-9740. Netfang: bbg89(hjá)simnet.is  
Barn Anton Erik á Birkiholti Pálmholtshúsnæðinu.  



Emilía Fönn Andradóttir. Sími 695-6690. Netfang: efa2(hjá)hi.is 
Barn: Guðmundur Andri á Kisudeild Lundarselshúsnæðinu.  
Eva Rut Tryggvadóttir. Sími 776-1987. Netfang: evatryggva(hjá)gmail.com.  
Barn: Salma Sól Kríudeild, Lundarselshúsnæðinu. 
Urður María Sigurðardóttir. Sími 894-3995. Netfang: urdurmaria(hjá)gmail.com 
Barn: Fenrir Máni Lunda Lundarselshúsnæðinu 
Þóra Björg Sigurðardóttir. Sími 789-7787. Netfang: torabjorg87(hjá)gmail.com 
Börn Aurora Furuholti og Arnfinnur Snær Greniholti, Pálmholtshúsnæðinu.  
Tengiliður við foreldrafélagið: Helga María Þórarinsdóttir. Sími 868-2356. Netfang: 
helgamaria@akmennt.is Aðstoðarskólakólastjóri Lundarsels-Pálmholts 
Skólastjórnendum sögðu að það gengi vel að sameigna leikskólanna og vinna saman sem 
einn hópur í tveimur byggingum. Það eru 146 börn og yfir 40 starfsmenn í Lundarseli / 
Pálmholti og allir eru að standa sig mjög vel í leik og starfi, litir og stórir.  
Óskað var eftir ábendingar til foreldrafélagisns um skemmtilega viðburði eða annað fyrir 
þetta skólaár.  
Boðið var uppá spurningar og þeim svarað, til dæmis varðandi útisvæði Pálmholts og nafn 
skólans. 
 


