
Jötunheimar, 27. Október 2015 

 

Fundur var settur kl.20:00. Hann sátu Júlíana Tyrfingsdóttir leikskólastjóri, Guðný Inigbjörg 

Rúnarsdóttir aðstoðarleikskólastjóri, Guðrún Hrafnhildur Klemensdóttir formaður, Hugrún 

Vignisdóttir ritari og Sif Sigurðardóttir meðstjórnandi.  

 

1. Farið var yfir síðustu fundargerð. 

2. Starfsáætlun leikskólans var yfirfarin, athugasemdir gerðar og áætlunin samþykkt af 

foreldraráði. Skriflegt samþykki sent til fræðslunefndar.  

3. Júlíana fór yfir starfsmannamál leikskólans, mannbreytingar og fjölda þeirra sem eru í 

námi. Alls eru nú 12 manns í annaðhvort leikskólaliðanum eða leikskólakennaranum.  

4. Júlíana kynnti Erasmus+ verkefni leikskólans fyrir ráðinu. Þar eru margir möguleikar í 

boði sem leikskólin hyggur á að nýta sér.  

5. Fjárhagsáætlun leikskólans er á áætlun. Júlíana fór yfir ýmsa kostnaðarliði og skýrið fyrir 

ráðinu. Sýnilegur kostnaður leikskólans fyrir starfsfólki virðist vera að skila sér.  

6. Farið var yfir rýmingaráætlun leikskólans og hve vel tókst til á síðustu brunaæfingu. Þar 

komu fram tækifæri til úrbóta sem hefur nú þegar verið lagað.  

7. Áfalla- og slysaáætlun leikskólans er í vinnslu.  

8. Farið var yfir fundaáætlun foreldraráðs. Fundað verður einu sinni að hausti, einu sinni í 

byrjun árs og einu sinni að vori.  

9. Foreldraráð óskar eftir að funda með foreldrafélagi leikskólans og auka samstarf þar á 

milli.  

10. Júlíana kynnti samkomulag og verklag um þverfaglega samvinnu skólaþjónustu, 

félagsþjónustu og Heilbrigðisstofnun Suðurlands.  

11. Önnur mál: 

a. Sumarfrí leikskólans. Nú hefur sumarfrí verið á sama tíma frá byrjun júlí til 

byrjun ágúst í nokkur sumur. Ljóst er að það hentar ekki öllum foreldrum og 

erfitt getur verið fyrir marga foreldra að fá frí á þeim tíma. Það er því hugmynd 

fundarins að sumarfríin verði aftur látin rúlla milli tímabila til þess að koma til 

móts við fleiri foreldra. Foreldraráð mun kanna stöðuna á öðrum leikskólum og 

koma hugleiðingum áfram til fræðslunefndar.  

b. Framkvæmdir eru á klæðningu hússins vegna leka.  

c. Bílastæðin við leikskólann eru óviðunandi. Eitthvað þarf að gera í því hið fyrsta. 

Búið er að óska eftir því ítrekað að planið verði stækkað en lítið er um svör. 

Aukin slysahætt myndast yfir daginn þegar foreldrar mæta og sækja börnin sín 

og vegna ýmissa atburða á vegum leikskólans. Einnig þarf að bæta við fatlaðra 

stæði eldri deildar megin. Foreldraráð mun fylgja þessu máli eftir og óska enn og 

aftur eftir svörum.  

 

Langur og góður fundur sem tók enda kl.21:55. 

 

Hugrún Vignisdóttir, ritari.  


