
FRÉTTABRÉF JÖTUNHEIMA 

Sumarfrí 

Leikskólinn lokar vegna 

sumarleyfa starfsfólks  

1. júlí til og með 4. 

ágúst. Opnum aftur   

5. ágúst kl. 7:45. 

Skipulagsdagur 

Leikskólinn er lokaður 

föstudaginn 21. ágúst 

vegna skipulagsdags.  

Efnisyfirlit 
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Öndverðarnes bls. 2 

 Útskrift úr          

Jötunheimum bls 2  

 Ráðning í stöður   

deildarstjóra bls. 2 

 Skólanámskrá   

Jötunheima bls. 3 

 Erasmus+ bls 3 

 Íþróttadagurinn bls. 3 

 Fundur foreldraráðs 

bls. 4 

Grillveisla 

Grillveisla var haldin í Jötunheimum fimmtudaginn 25. júní. 

Við vorum mjög heppin með veður og margir gestir komu til 

okkar. Við færum grillurunum okkar bestu þakkir fyrir 

aðstoðina og þökkum öllum sem komu kærlega fyrir komuna. 

Það er alltaf gaman að sjá þegar svona margir mæta á 

viðburði hjá okkur. 

Gjafir frá foreldrafélaginu 

Foreldrafélagið kom færandi hendi í grillveisluna. Allir         

nemendur fengu sápukúlur til að taka með sér heim. Þau   

komu með nokkra kassa af krítum, frisbydiska, brennóbolta 

og fótbolta. Það var komið með tvo hesta og börnin fengu að 

fara á bak og það sló heldur betur í gegn. Síðast en ekki síst 

færðu þau skólanum að gjöf sex þráðlausa hátalara sem við 

getum notað með spjaldtölvunum okkar sem til eru á öllum 

deildum. Þeir koma til með að auka notagildi tölvanna 

talsvert. Við þökkum kærlega fyrir þessar veglegu gjafir. Það 

er okkur ómetanlegt að hafa svona öflugt og flott foreldrafélag 

sem er tilbúið að styðja við starfið okkar og hjálpa til þegar á 

þarf að halda. 

Júní 2015  2. tbl. 9. árg. 



Útskriftarferð að Öndverðarnesi 
30 nemendur og 8 kennarar lögðu af stað í ferðalag frá Jötunheimum kl. 9.00 
fimmtudaginn 21. maí. Byrjað var á gönguferð og gengið á Kolgrafarhól. Eftir 
gönguna var farið að Öndverðanesi þar sem vel var tekið á móti ferðalöngum. 
Farið var í ratleik sem búið var að útbúa og hópnum skipt í 4 lið og allir fengu 
verðlaun þegar búið var að leysa allar þrautirnar. Á svæðinu var mikið hægt að 
leika sér og nota þá aðstöðu sem var til staðar t.d. fótboltavöll, körfubolta, púttvöll 
og margt fleira. Í hádeginu voru grillaðar pylsur og borðaðar með góðri lyst og 
skolað niður með safa. Í kaffinu fengum við síðan kleinur og súkkulaðikex, safa og 
kókómjólk. Það voru þreyttir en ánægðir ferðalangar sem komu í leikskólann aftur 
um kl. 15:30 eftir góða ferð í öllum veðrum. 

Útskrift úr Jötunheimum  

Þriðjudaginn 12. maí síðastliðinn útskrifðuðust 30 nemendur frá leikskólanum við 
hátíðlega athöfn í Sunnulækjarskóla.  Nemendur fengu skjal þar sem þakkað er 
fyrir samveruna í leikskólanum og foreldrafélagið færði þeim gjöf. Boðið var upp á 
skúffuköku, safa og kaffi að athöfn lokinni. Við óskum þeim öllum velfarnaðar á 
nýjum vettvangi næsta haust. 

 

 

 

 

 

 

Ráðning í 
stöður          
deildarstjóra 
Á dögunum voru auglýstar tvær 

stöður deildarstjóra við leik-

skólann. 

Búið er að ganga frá ráðningu í 

þær. Anna Þóra Guðmundsdóttir 

verður deildarstjóri á Sunnuhvoli 

og Ingunn Helgadóttir verður    

deildarstjóri á Aðalbóli. 

Þæfðar myndir 



Skólanámskrá 

Jötunheima 

Á síðustu dögum 

júnímánaðar var 

lokahönd lögð á skóla-

námskrá Jötunheima. 

Það hefur farið mikill tími í 

að vinna hana og botninn 

datt aðeins úr þeirri vinnu 

við breytingar á stjórnen-

dum hússins. Námskráin 

hefur fengið jákvæða 

umsögn foreldraráðs. Nú 

er búið að senda 

námskrána til yfirlestrar 

og staðfestingar hjá 

fræðslunefnd Árborgar. 

Þegar hún hefur verið 

staðfest verður námskráin 

birt á heimasíðu leik-

skólans. 

 

Erasmus+ 

Tveir kennarar úr Jötun-

heimum fengu styrk frá 

Erasmus+ til að læra að 

vera verkefnisstjórar í 

Erasmus+ verkefnum. 

Þær fara í október á 

námskeið á þeirra vegum. 

 

Svona lítur forsíða skólanámskrár Jötunheima út 

Íþróttadagurinn 
Föstudaginn 12.júní s.l. var íþróttadagur hér í Jötunheimum.  Yngri deildirnar voru 

fyrir hádegi en þær eldri eftir hádegi.  Allir gengu út á íþróttavöll þar sem farið var í 

gegnum  5 mismunandi stöðvar; boltastöð, leikjastöð, langstökk, fallhlíf og á 

síðustu stöðinni æfðum við okkur að kasta baunapokum í flöskur.  Það er 

skemmst frá því að segja að dagurinn tókst frábærlega og allir fundu eitthvað við 

sitt hæfi.  Það var aðdáunarvert hversu jákvæðir og glaðir allir voru, bæði stórir og 

smáir.  Það er von okkar að íþróttadagur geti orðið árviss viðburður hjá okkur í 

Jötunheimum þar sem við skemmtum okkur í leikjum og þrautum og njótum þess 

að vera saman.  Og við ykkur foreldrana viljum segja:  börnin ykkar stóðu sig eins 

og hetjur og voru sjálfum sér og sínum til mikils sóma.  Bestu þakkir fyrir frábæra 

samveru og njótið sumarsins :) 



Fundur foreldraráðs 20.maí 2015 kl. 20:00 

 

Mættar eru: Guðrún Hrafnhildur formaður, Sif Sigurðardóttir varaformaður, Hugrún 

Vignisdóttir ritari og Guðný Ingibjörg Rúnarsdóttir aðstoðarleikskólastjóri.  

 

Farið yfir almenn málefni leikskólans 

Farið var yfir skólanámskrá samhliða athugasemdum foreldraráðs  

Starfsreglur foreldraráðs voru lagaðar að starfi ráðsins.  

Rætt um samstarf við foreldrafélag. Ákveðið að senda allar fundargerðir á milli  

foreldraráðs og foreldrafélags, hittast á sameiginlegum fundi í upphafi skólaárs og 

fleira sem stuðlar að gagnvirku sambandi milli þessara aðila.  

Kirkjuferðir. Foreldraráð er sammála um að kirkjuferðum á vegum leikskólans verði 

hætt eftir umræður um reglur um samskipti skóla og trúfélaga í Árborg (http://

www.arborg.is/wp-content/uploads/2013/10/Reglur-umsamskipti-skola-og-

trufelaga-i-Arborg-2014.pdf). 

Útfrá kirkjuferðum var rætt um önnur verkefni sem hægt væri að hafa í 

staðinn sem allir gætu tekið þátt í. Sú hugmynd kom upp að búa til 

lýðræðisverkefni þar sem börnin kjósa um ákveðna valmöguleika í 

umhverfinu og kynnast þannig um leið grenndarsamfélaginu.  

Önnur umræðuefni: 

ART. Að beiðni foreldra var spurt hvers vegna Jötunheimar væru eini leikskólinn sem ekki 
væri að vinna eftir ART (www.isart.is). Guðný fór yfir það sem verið er að gera gott í leik-
skólanum og benti á þann punkt að eitthvað þyrfti að víkja skildi öðru bætt inn.  

Stungið upp á því að hafa ömmu og afa kaffi eftir hádegið á næsta skólaári. 

Mörg börn fara í uppnám þegar ömmur og afar þurfa að fara og þá fleiri 

sem geta tekið börnin með sér heim á þessum tíma en á morgnana.  

Farið yfir yfirlit af fjárhagsáætlun, starfskýrslu og mat á skólastarfi. Skoðað 

betur á haustfundi.  

Allir aðilar foreldraráðs gefa kost á sér áfram í ráðið á næsta skólaári.  

 

Næsti fundur foreldraráðs áætlaður í október 2015.  

Fundi slitið kl. 21:45. 
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