
 

Viðburðir í desember 

10. desember.             
Rauður dagur, söngstund í 
sal kl. 9:15, jólaglugginn 
opnar kl. 10:30 og 
foreldrakaffi kl. 14—15:30 í 
salnum. 

17. desember.             
Jólamatur í hádeginu.     
Jólaball kl. 13:15 Fagurgerði, 
Sunnuhvoll og Sólbakki. 
Jólaball kl. 14:15 Merkiland, 
Fossmúli og Aðalból. 
Foreldrar og aðrir gestir 
velkomnir. Það verður 
dansað kringum jólatréð og 
sungið. Jólasveinarnir kíkja í 
heimsókn með eitthvað gott 
í poka. 

 

Fréttabréf Jötunheima           
4. tbl. 8. árg 

Aðventan í Jötunheimum 

Nú er desember  genginn í garð og við í leikskólanum farin að huga að 

undirbúningi jóla. Við setjum upp jólaljós, bökum smákökur, sækjum 

jólatré, setjum það upp í salnum fyrir jólaballið og skreytum það. Bjóðum  

foreldrum að koma í kaffi til okkar og smakka kökurnar sem börnin hafa 

bakað og einnig að koma og dansa kringum  jólatréð. Við borðum 

jólamat sem Birna, María og Guðrún töfra fram. Fylgst er með komu 

jólasveinanna úr Ingólfsfjalli, myndir af þeim hengdar upp og 

jólasveinavísur Jóhannesar úr Kötlum lesnar. Það verður málað, teiknað 

og skapað eins og hver og einn vill. Samt sem áður verður leikurinn í 

fyrirrúmi og börnin fá nægt rými og tækifæri til að leika sér bæði inni og 

úti í snjónum. Foreldrafélagið bauð upp á leiksýninguna Pönnukakan 

hennar Grýlu í lok nóvember og höfðu bæði börn og starfsfólk gaman að. 

Eins og sjá má er mikið um að vera í leikskólanum í desember en við 

reynum af fremsta megni að hafa dagana í aðdraganda jóla eins rólega 

og hægt er og njóta líðandi stundar. 

Við í leikskólanum temjum okkur að ræða ekki við börnin um viðburði 

sem fara fram í samfélaginu utan leikskólatíma fyrr en þeir eru liðnir og 

þau segja okkur frá hvað þau voru að gera. 



Viðburðir í janúar og febrúar 
 

6. janúar. Þrettándinn, jólin kvödd í salnum. 

12. janúar. Dimmustund 

18. janúar. Skipulagsdagur, leikskólinn lokaður. 

28. janúar. Þorrablót og  svartur dagur. 

5. febrúar. Haldið upp á dag leikskólans. Opið hús. 

8. febrúar. Bolludagur. 

9. febrúar. Sprengidagur. 

10. febrúar. Öskudagur. 

19. febrúar. Afa og ömmudagur. 

24. febrúar. Skipulagsdagur, leikskólinn lokaður. 

 

 

Skipulagsdagar í Jötunheimum 

Leikskólinn verður lokaður vegna skipulagsdags 18. janúar. 
Þann dag fara allir starfsmenn leikskólans á skyndihjálpar-
námskeið og ýmislegt fleira verður  gert. 

Leikskólinn verður lokaður vegna skipulagsdags              
24. febrúar. Þann dag vinnur starfsfólk að starfi 
skólans. 

 

Jólatréð sótt 
Elstu nemendur leikskólans 
sóttu jólatré fimmtudaginn   
3. desember. Það var flottur 
hópur sem lagði af stað í 
hlýjum og góðum fötum, með 
heitt kakó og piparkökur í 
nesti. Þetta varð mikil 
ævintýraferð því snjórinn var 
mikill í skóginum okkar og 
varla hægt að komast inn í 
hann. Eftir mikið brölt og 
bras fundu börnin tréð og þá 
var stóra spurningin hvort og 
hvernig væri hægt að koma 
því í leikskólann.  Trénu var 
dröslað og  það dregið  í 
Jötunheima og tókst það vel 
með mikilli samvinnu allra. 



 Lubbafréttir 
 

Á yngri deildum er það að frétta af Lubba að allir krakkar eru mjög 

kátir að fá að hitta hann og eru mjög dugleg við að kenna honum 

íslensku málhljóðin. Við höfum kennt Lubba 8 hljóð núna í vetur: 

A- -B- -D-Í-Ú-V. Við heilsum alltaf Lubba, lesum söguna og 

syngjum lagið sem fylgir hljóðinu. Í lok hverrar Lubbastundar er 

spilað. Það er mismunandi spil eftir því hvaða færni við æfum 

hverju sinni.  

Við höfum verið að kenna Lubba á hljóðfæri sem hefur gengið 

ljómandi vel, enda alltaf gaman að spila á hljóðfæri. Við höfum 

verið að hlusta á  Karnival dýranna með Lubba, þó aðallega ljónið 

enda á það sama hljóð  og Lubbi og eru þau mjög góðir vinir.  

Lubbi fer reglulega í listastofuna og voru krakkarnir að mála      

jólamynd með Lubba fyrir skömmu.  Í byrjun desember hefur 

Lubbi verið að hlusta á jólalögin með börnunum og um miðjan 

mánuðinn fer hann í jólafrí og kemur aftur hress og kátur á nýju 

ári. 

Á eldri deildum er farið í Lubbastund einu sinni í viku þar sem 

unnið er að ýmsum þáttum málþroska, landakortið skoðað til að 

sjá hvar Lubbi er í hverri sögu og börnin skoða dýrin sem Lubbi 

hittir í sögunum. Lubbi hefur farið með í gönguferðir í haust og 

vetur og skoðað heimili barnanna. Hann hefur líka fengið að fara 

heim  með börnunum um helgar.  Heima fá börnin og Lubbi ýmis      

verkefni  og að helginni lokinni segir barnið síðan frá hvernig gekk 

og hvað það gerði með Lubba í helgarfríinu.   

Lubba er gert hátt undir höfði í frjálsa leiknum á öllum deildum þar 

sem ritmál og bækur eru aðgengileg. Lubbi fer líka reglulega í 

hreyfingu í salnum þar sem hann lærir alls konar leiki og hann 

kennir börnunum nýja leiki. 

Lubbi óskar öllum, stórum sem smáum, gleðilegra jóla og þakkar 

börnunum frábæra kennslu í vetur.  



Fundargerð foreldraráðs Jötunheima 
 

Jö tunheimar, 27. öktö ber 2015 

 

Fundur var settur kl.20:00. Hann sa tu Ju lí ana Tyrfingsdö ttir leikskö lastjö ri, Guðny  Ingibjö rg 

Ru narsdö ttir aðstöðarleikskö lastjö ri, Guðru n Hrafnhildur Klemenzdö ttir förmaður, Hugru n 

Vignisdö ttir ritari ög Sif Sigurðardö ttir meðstjö rnandi.  

 

Farið var yfir sí ðustu fundargerð. 

Starfsa ætlun leikskö lans var yfirfarin, athugasemdir gerðar ög a ætlunin samþykkt af 

föreldrara ði. Skriflegt samþykki sent til fræðslunefndar.  

Ju lí ana fö r yfir starfsmannama l leikskö lans, mannabreytingar ög fjö lda þeirra sem eru í  

na mi. Alls eru nu  12 manns í  annaðhvört leikskö laliðanum eða leikskö lakennaranum.  

Ju lí ana kynnti Erasmus+ verkefni leikskö lans fyrir ra ðinu. Þar eru margir mö guleikar í  böði 

sem leikskö linn hyggur a  að ny ta se r.  

Fja rhagsa ætlun leikskö lans er a  a ætlun. Ju lí ana fö r yfir y msa köstnaðarliði ög sky rið fyrir 

ra ðinu. Það að hafa y msa u tgjaldaliði leikskö lans sy nilega starfsfö lki virðist vera að 

skila se r.  

Farið var yfir ry mingara ætlun leikskö lans ög hve vel tö kst til a  sí ðustu brunaæfingu. Þar 

kömu fram tækifæri til u rbö ta sem hefur nu  þegar verið lagað.  

A falla- ög slysaa ætlun leikskö lans er í  vinnslu.  

Farið var yfir fundaa ætlun föreldrara ðs. Fundað verður einu sinni að hausti, einu sinni í  

byrjun a rs ög einu sinni að vöri.  

Föreldrara ð ö skar eftir að funda með föreldrafe lagi leikskö lans ög auka samstarf þar a  

milli.  

Ju lí ana kynnti samkömulag ög verklag um þverfaglega samvinnu skö laþjö nustu, 

fe lagsþjö nustu ög Heilbrigðisstöfnunar Suðurlands.  

Ö nnur ma l: 

Sumarfrí  leikskö lans. Nu  hefur sumarfrí  verið a  sama tí ma fra  byrjun ju lí  til byrjun 

a gu st í  nökkur sumur. Ljö st er að það hentar ekki ö llum föreldrum ög erfitt 

getur verið fyrir marga föreldra að fa  frí  a  þeim tí ma. Það er því  hugmynd 

fundarins að sumarfrí in verði aftur la tin ru lla milli tí mabila til þess að köma til 

mö ts við fleiri föreldra. Föreldrara ð mun kanna stö ðuna a  ö ðrum leikskö lum 

ög köma hugleiðingum a fram til fræðslunefndar.  

Framkvæmdir eru a  klæðningu hu ssins vegna leka.  

Bí lastæðin við leikskö lann eru ö viðunandi. Eitthvað þarf að gera í  því  hið fyrsta. 

Bu ið er að ö ska eftir því  í trekað að planið verði stækkað en lí tið er um svö r. 

Aukin slysahætta myndast yfir daginn þegar föreldrar köma með ög sækja 

bö rnin sí n ög vegna y missa atburða a  vegum leikskö lans. Einnig þarf að bæta 

við stæði fyrir fatlaða eldri deilda megin. Föreldrara ð mun fylgja þessu ma li 

eftir ög ö ska enn ög aftur eftir svö rum.  

 

Langur ög gö ður fundur sem tö k enda kl.21:55. 


