
Fundur í foreldraráði , þriðjudaginn 22. júní 2021 kl. 10.30 
Mættir: Inga Berta Bergsdóttir, Sigursteinn Sigurðsson, Þórunn Unnur Birgisdóttir og 
Steinunn Baldursdóttir leikskólastjóri.  
 

Dagskrá: 
 

1. Breytingar í starfsmannahaldi 
Leikskólastjóri kynnti breytingar í starfsmannahaldi sem eru óvenju miklar að þessu sinni en 
stöðugleiki í starfsmannahaldi hefur alltaf verið mikill. Vegna aldurs eru tveir starfsmenn að 
hætta og einn að minnka við sig. Tveir eru að flytja úr sveitarfélaginu og einn lausráðinn 
starfsmaður hættir í ágúst. Búið er að ráða í meirihluta starfanna og verður svo klárað í 
ágúst. 
 

2. Viðhald á húsnæði og útileiksvæði. 
Húsnæði: Í byrjun árs var húsnæði leikskólans tekið út af framkvæmdasviði sveitarfélagsins, í 
ljós kom staðbundinn raki á nokkrum stöðum. Strax voru keypt lofthreinsitæki til að bæta 
loftgæði og farið í að athuga og laga rakasvæðin. Í kjölfarið var ákveðið í byggðarráði að fá 
EFLU-þekkingarfyrirtæki til að taka sýni til að fullvissa væri um að ekki væri um myglu að 
ræða, þau sýni komu mjög vel út og engin mygla er í leikskólanum. Framkvæmdir vegna raka 
verða kláraðar í sumarlokun leikskólans. 
Útileiksvæði: BSI – faggild skoðunarstofa tók nýlega út leiksvæðið og er búin að skila inn 
skýrslu, farið verður í lagfæringar í sumarlokun leikskólans. 
 

3. Aðlögun nýrra barna og fjöldi barna í haust 
14 börn hætta í sumar, aðlögun nýrra barna er byrjuð og verður kláruð í haust. Áætlaður 
barnafjöldi næsta skólaár er 60 börn. Rætt um aldursskiptingu á deildum en fjöldi í 
árgöngum er núna óheppilegur miðað við hámarksfjölda á hverri deild en alltaf er reynt að 
finna bestu lausnina með hagsmuni barnanna í huga. Fæðingardagur barns ræður alltaf 
þegar fært er á milli deilda. 
 

4. Önnur mál 
- Sumarhátíð leikskólans verður n.k. föstudag 25. júní. Þá verður búningadagur, sull og 

fjör á útileiksvæðinu og pylsupartý í hádeginu. Foreldrafélag leikskólans verður svo 
með útiskemmtun kl. 15, leikrit og veitingar, foreldrar eru velkomnir að taka þátt frá 
kl. 15. 

- Rætt um fræðslu um líkamann og einkastaði, mikilvægt að hafa eðlilega umræðu við 
börnin í leikskólanum og heima. 

- Leikskólastjóri þakkaði foreldraráði fyrir samstarfið í vetur, sérstakar þakkir til 
Sigursteins sem hefur starfað bæði í foreldraráði og í stjórn foreldrafélagsins mörg 
undanfarin ár. Hann er nú að hætta en Inga Berta og Þórunn eru tilbúnar að halda 
áfram í foreldraráðinu. Kjósa þarf nýja fulltrúa í foreldraráð og stjórn 
foreldrafélagsins á aðalfundi í haust. 

 
SB ritaði. 
 
 
 


