
Fundur foreldraráðs 30. október 2018 
Á fundinn mættu: Steinunn Baldursdóttir leikskólastjóri, Sigursteinn Sigurðsson og Þórunn 
Kjartansdóttir. 
 
Dagskrá: 

1. Starfsáætlun fyrir skólaárið 2018-2019, umsögn foreldraráðs 
Farið var yfir starfsáætlun skólans, verkefni, áherslur í kennslu, foreldrasamstarf og það sem er nýtt 
og eða í þróun hjá Klettaborg.  

- Kynntar voru hugmyndir um hátíðarhöld á vegum Borgarbyggðar í tengslum við 100 ára 
afmæli fullveldis Íslands.  

- Áhættumat rætt sem nýverið var gert í tengslum við vinnuvermd og ljóst að ýmis 
aðkallandi mál eru þar. Gert er ráð fyrir að skrá „næstum því slys“ á starfsfólki við vinnu 
sína, því það gefur vísbendingar um að eitthvað þurfi að laga (byrgja bruninn áður en 
barnið dettur ofan í).  

- Rætt um verkáætlun í Leiðtogaverkefninu, Steinunn sendir á foreldraráðið. 
- Verið er að vinna að móttökuáætlun fyrir nýtt starfsfólk. 
- Komið er að endurskoðun á skólanámskránni. 
- Á næsta starfsdegi verður námskeið um stefnuna „Leiðtoginn í Mér“  
- Starfsmenn eru að byrjaðir að skrá vinnutíma sinn inn í launaskráningarkefið Vinnustund, 

sem er nýbreytni.  
- Skipulegri skráning á undirbúningstímum starfsmanna er farin af stað, til að halda betur 

utan um stöðu mála þar.  
- Fram kom að ekki hefur gengið vel varðandi skráningu í Karellen og ákveðið að fara 

tímabundið til baka og skrá aftur á blöð en ekki beint inn í kerfið.  
- Þó að persónuverndarlögin eigi ekki að vera íþyngjandi í skólastarfinu þá hafa þau í för 

með sér ákveðið óvissustig, varðandi hvað má og hvað má ekki. Mikilvægt að gefa sér 
góðan tíma og stíga varlega til jarðar.  

- Námskeiðið Uppeldi sem virkar -  færni til framtíðar var frestað fram yfir áramót vegna 
dræmrar þátttöku. Hugmyndir eru uppi um að gera það hluta að aðlögun nýrra barna, 
þ.e. að hafa að hausti og gera að skyldu fyrir nýja foreldra. 

- Verið er að finna leiðir til að gefa fjölmenningu meiri gaum í skólastarfinu.  
2. Starfsmannahald 

Farið var yfir starfsmannamál og breytingar á þeim.  
3. Starfsumhverfi leikskóla 

Farið yfir og rætt um skýrslu sem gerð var um tillögur að bættu starfsumhverfi í leikskólum 
Borgarbyggðar. Steinunn sendir skýrsluna á foreldraráðið. 

4. Fjárhagsáætlun 
Vinna við fjárhagsáætlun stendur yfir hjá Borgarbyggð eins og er, foreldraráðið mun hittast aftur 
vegna áætlunarinnar ef þörf krefur. 
 
ÞK ritaði. 
 


