
Foreldraráðsfundur                                                                                                              4. desember 2018 

Mættir: María leikskólastjóri, Viktoría, Jóhannes, Elín. 

 

1. Skipan í hlutverk á nýju starfsári 

 Ákveðið að Viktoría haldi áfram sem formaður og Elín ritari. Jóhannes tekur við sem 

meðstjórnandi og Guðjón varamaður í stjórn. 

 

2. Fundartímar 

 Ákveðið að næsti fundur ráðsins verði haldinn að kvöldi og svo kl. 16 eftir það.  

 

3. Ytra mat leikskóla 

 María sagði frá því að ytra mat verður gert á leikskólanum á komandi starfsári. Er því 

fagnað að fá óháða matsaðila í samvinnu til að tryggja sem best áframhaldandi gott 

starf á leikskólanum.  

 

4. Fjárhagsáætlun 

María skýrði frá því að nú stendur yfir vinna við að sækja um auka fjármagn til að efla aðbúnað og 

starfsemi enn frekar. Eftirfarandi atriði mun verða sótt um á nýju fjárhagsári: 

 Símenntun starfsfólks. 

 Stefnt er að því að klára endurnýjun á gólfefnum 

 Mála húsið að utan og innan þar sem þess þarf. 

 Á lóðinni stendur til að taka matjurtargarð í burtu og setja gras á það svæði. 

 Setja  viðurkennt undirlag á svæði þar sem rennibrautin er staðsett og bæta við 

tveimur litlum leiktækjun 

 Einnig verður sótt um að fá nýjan sandkassa.  

 Endurnýja þarf hjól á útisvæði.  

 Prufukeyrsla í gangi með rafræna skráningu í heilsubók barnsins hefur staðið yfir. Til 

að unnt sé að sinna rafrænni skráningu þarf að kaupa þrjár spjaldtölvur. 

 Aðrir hlutir sem þarfnast endurnýjuna, svo sem viðurkennt skiptiborð, gluggatjöld og 

ýmis önnur tæki.   

5. Önnur mál 

 Rætt um biðlista á leikskólann – einhver börn munu bætast á biðlista þar sem skólinn 

er nú fullsetinn.  

 Rætt um ný persónuverndarlög – leikskólinn er í samvinnu við aðra við að móta 

stefnu í þeim málum og kynna sér vel hvernig lögum skuli framfylgt. 

 Leikur að læra starfið gengur vel. Hlé er gert á foreldraverkefnum í desember og 

janúar þar sem foreldra vinnan miðast við að vera 3 mánuði á önn.  

 

Næsti fundur ákveðinn 19. Febrúar kl. 20:00 

Ritari: Elín Þ. Samúelsdóttir 


