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Árgangafulltrúar 
 

• Mikilvægt að fyrir hvern árgang séu að lám-
arki fjórir fulltrúar og blanda úr báðum 
bekkjum. Þeir gegna lykilhlutverki í 

samskiptum foreldra og skólans. Góð sam-
skipti þar á milli eru mikilvæg fyrir skóla-
starfið, skólabraginn og líðan nemenda. 

• Þeir sjá einnig um að u.þ.b. fjórar skemmtanir eða 
aðrar uppákomur séu haldnar á skólaárinu fyrir 
árganginn. Það er um að gera að virkja sem flesta, 
fulltrúarnir þurfa/eiga ekki að standa einir að 
undirbúningi og framkvæmd. 

• Bekkjaskemmtun er t.d. bingó - jólaföndur - 
þorrablót - skautaferð - sund – gönguferð – grill – 
eða hvað sem er sem kostar ekki mikið.  

• Gert er ráð fyrir að a.m.k einn fulltrúi hvers 
árgangs mæti á foreldrafundi (samráðsfundi) u.þ.b. 
einu sinni í mánuði með stjórn foreldrafélagsins og 
skólastjórnendum. Þessir fundir eru opnir öllum 
foreldrum. 

• Hafi foreldrar spurningar eða hugmyndir varðandi 
starf foreldrafélagsins geta þeir haft samband við 
fulltrúa árgangsins eða við stjórn foreldrafélagsins.  

• A.m.k. einn fulltrúi tekur að sér að manna for-
eldrarölt viðkomandi bekkjar sbr. dagatal fyrir 
foreldrarölt. 

Munið að öflugt foreldrarölt skilar sér ekki 
einungis í heilbrigðum unglingum heldur er 
þetta einnig öflug nágrannavarsla.   
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September  7. 14. 21. 28.  

Bekkur 10. 9. 8. 7.  

Október 5. 12. 19. 26.  

Bekkur 6. 5. Vetrarfrí 4.  

Nóvember 2. 9. 16. 23. 30. 

Bekkur 3. 2. 1. 10. 9. 

Desember 7. 14. 21. 28.  

Bekkur 8. 7. Jól Jól  

Janúar 4. 11. 18. 25.  

Bekkur 10. 9. 8. 7  

Febrúar 1. 8. 15. 22.   

Bekkur 6. 5. 4. Vetrarfrí  

Mars 1. 8. 15. 22. 29. 

Bekkur 3. 2. 1. 10. 9. 

Apríl 5. 12. 19. 26.  

Bekkur 8. 7 10. Páskar  

Maí 3. 10. 17. 24. 31. 

Bekkur 9. 8. 7. 6.  

 
Pizzuveisla er í verðlaun fyrir þann 
árgang sem stendur sig best í for-

eldraröltinu.  

 
Hjálpumst öll að við að rækta hlutverk 

foreldrafélagsins sem er að styðja 
skólastarfið, stuðla að velferð nemenda og 

efla tengsl heimilis og skóla.  

http://www.kopavogsskoli.kopavogur.is/


Útskriftarnefnd 

Aðeins foreldrar/forráðamenn barna í 9. bekk eru í 

þessari nefnd. 
 
Tilgangur:  Skapa ánægjulega hátíðar-
stund í skólanum á útskriftardaginn.  
 
Vinna nefndarinnar:  For-
eldrar/forráðamenn 9. 
bekkinga skipuleggja kaffihlaðborð fyrir 
útskrift 10. bekkinga. Allir þurfa að vera 
duglegir að leggja sitt af mörkum og 
njóta svo góðs af þessari frábæru hefð að ári. Allir 
leggja fram veitingar og einhverjir sjá svo um fram-
kvæmdina í sjálfri útskriftinni. 
 

Vornefnd 

Tilgangur: Gefa nemendum og foreldrum/
forráðamönnum þeirra tækifæri til sérstakra hátíðarhalda í 
júní. 

Vinna nefndarinnar: Skipuleggja vorhátíð skólans í sam-
ráði við skólastjórnendur. Nefndin skiptir með sér 
verkum, sér um framkvæmdir og vinnu ásamt sölu á veit-
ingum og gæslu við leiktæki þennan dag. 

 

Öskudagsnefnd 

Tilgangur: Gefa nemendum og  for-

eldrum/forráðamönnum þeirra tækifæri til að sýna sig og 
sjá aðra á þessum skemmtilega degi. 
 

Vinna nefndarinnar: Dreifa miðum í skólahverfinu 

þar sem óskað er eftir að þeir sem eru tilbúnir að leyfa 
krökkunum að banka upp hafi þá sýnilega við útidyr. 

 

 

Allir foreldrar eru hvattir til að leggja 
sitt af  mörkum 

Laufabrauðsnefnd 
Tilgangur: Notaleg samverustund í skólanum. Laufa-
brauðsdagurinn verður 24.nóvenber 2018. 
Vinna nefndarinnar: Skipuleggur laufabrauðsdaginn og 
sér um steikingu á laufabrauði og sölu. 
 

Manneldisnefnd 
Tilgangur: Gefa mataræði, hreyfingu og öryggi barna 
gaum. Hvað borða þau? 
Vinna nefndarinnar: Ræða um mataræði og heilbrigt 
líferni barna og unglinga. Koma með ábendingar um það 
sem má bæta í skólanum. 
 

Öryggisnefnd 
Tilgangur: Stuðla að öryggi nemenda innan skólans sem 
utan. 
Vinna nefndarinnar: Er meðal annars að stuðla að 
bættri umferðarmenningu í kringum skólann og næsta 
nágrenni hans. 
 

Kjarnanefnd 
Tilgangur: Efla starf Kjarnans, sem er fyrir nemendur 
8., 9. og 10. bekkjar. Virkja unglingana til þess að byggja 
upp gott og hlýlegt athvarf. 
 
Vinna nefndarinnar: Starfa með skólastjórnendum og 
starfsmönnum ÍTK í félagsmiðstöðinni Kjarnanum að 
uppbyggingu góðrar félagsaðstöðu. 
 

Dægradvalarnefnd 
Tilgangur: Hugsa um hag barnanna í dægradvöl að öll 
börn hafi eitthvað við sitt hæfi og þeim líði vel. 
Vinna nefndarinnar: Kynna sér aðsætður í dægradvöl. 
 

Jólanefnd 
Tilgangur: Skipuleggja viðburði í desember. 
Vinna nefndarinna: skipuleggja atbuðri í desember t.d. 
Göngu og heimsókn í Digraneskirkju og litlu jólin í 
Kópavogsskóla. 
 
 
 

Nefndir 
Stjórn foreldrafélagsins 

Ragnheiður Kristinsdóttir-formaður 
ragnheidurk@simnet.is Sími: 899 1532 
 
Elva Hjörleifsdóttir—varaformaður 
elvahjorleifs@gmail.com Sími: 694 2007 
 
Lilja Guðrún Sæþórsdóttir—gjaldkeri 
lilja@veflausn.is Sími: 864 8555 
 
Lúðvík Júlíusson—ritari 
ludvikjul@simnet.is Sími: 8638450 
 
Rannveig Skúla Guðjónsdóttir—umsjón foreldrarölts 
rannveigskula@gmail.com Sími: 820 4034 
 
Siggeir Brynjólfsson- tengiliður Samkóp 
Siggeir.brynjolfsson@gmail.com Sími:8554554 
 
Foreldrar eru hvattir til að senda stjórn foreldrafé-
lagsins ábendingar og fyrirspurnir á net-
fangið: stjornforeldrafelagsins@gmail.com  
 
Ef þú vilt leggja þitt af mörkum og vera með í stjórn  
foreldrafélagsins láttu okkur vita. 
Stjórn foreldrafélagsins fundar með skólastjórn-
endum einu sinni í mánuði og ef foreldrar vilja 
koma einhverju á framfæri endilega hafið samband. 

Helstu dagsetningar í dagskrá foreldrafé-
lagsins veturinn 2018 - 2019 

 
September. Kynningarfundur foreldrafélagsins 
fyrir bekkjarfulltrúa og alla foreldra. 
Nóvember. Laufabrauðsdagur. 
Desember. Aðventuganga í Digraneskirkju og 
litlu jólin í Kópavogsskóla. 
Mars. Öskudagur í samvinnu við Kópavogs-
skóla. 
Mars. Opinn fundur skólaráðs. 
Maí. Aðalfundur foreldrafélagsins. 
Júní. Vorhátíðin. 
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