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___________________________________________________________________________ 

1. Reikningur foreldrafélagsins 

 Eins og rætt var á síðasta fundi, var staðan á reikningnum þann 6.11.2017, kr. 112.150.- 

 Kostnaður við sumarhátíð Ársólar 2017 var kr. 111.108.- og innifalið í þeirri upphæð var 

skemmtiatriði frá Íþróttaálfinum og Sollu stirðu, leiga á hoppukastala og ávaxtaís frá 

Ísmanninum.  

 Berglind leikskólastjóri ræddi á síðasta fundi að heildarstaða á reikningi í lok vorannar, yrði í 

kringum kr. 200.000.- og hægt væri að áætla að rúmur helmingur þessarar upphæðar yrði 

notaður til að greiða sumarhátíð Ársólar 2018. 

 Foreldrafélagið ræddi um vilja til að styrkja skólann á einhvern hátt. Rætt var um að skoða að 

bæta starfsmuhverfið og jafnvel að styrkja starfsmannafélagið á vorönn.  

 

2. Hugmyndir vegna ráðstöfunar fjárhæðar 

 Bæta starfsumhverfið 
o Kaupa nýja kassa undir dót á deildirnar/fram á gangi 

 Sumar leikfangageymslurnar eru orðnar gamlar og lúnar. 
o Setja skemmtilegar filmur í glugga á deildum í staðin fyrir máluðu myndirnar 

 Sumar af myndunum eru orðnar upplitaðar. Rætt var að málaðar hefðu verið 

nýjar myndir í gluggann á Sunnukoti. 
o Búa til rými með sætum fyrir starfsfólk og foreldra til að klæða börnin í og úr 

útifötum 

 Rætt um að mögulega væri hægt að taka niður fatahengi og hólf, þar sem 

óskilamunir eru nú geymdir, og setja þar bekk/stóla. Óskilamunir yrðu færðir 

til á hentugri stað. 
o Söfnun fyrir vagnaskýli 

 Rætt um að hugsanlega væri hægt að hafa samand við rekstraraðila Ársólar 

og óska eftir mótframlagi vegna þessarar kostnaðarsömu framkvæmdar. 
o Hlutir fyrir leikfimissalinn 

 Mögulega eitthvað sem vantar eða þarf að endurnýja 
o Sessa/fótskemill (fæst í Ikea) sem hægt væri að hafa inn á hverri deild. 

 Aðallega hugsað fyrir börn að skríða upp á og leika sér með. 
o Útidót/Útisvæði 

 Eitthvað sem vantar eða mætti bæta 

 Fyrirlestrar fyrir foreldra 



o Áður en slíkur/slíkir viðburðir yrðu skipulagðir þætti foreldraráði mikilvægt að athuga 

áhuga annarra foreldra barna á Ársól á slíkum fyrirlestrum. Rætt var um að leiðinlegt 

væri að skipuleggja og eyða kostnaði í fyrirlestra ef enginn/fáir myndu nýta sér það.  

 Hugmyndir af fyrirlestrum 

 Læsi með börnum – hvað væri gott að vita upp á framhaldið 

 Fyrirlestur um kvíða barna 

 Jákvæður agi 

 RIE fyrirlestur 

 Styrkja starfsmannafélagið 
o Foreldraráðið var sammála um að vilji sé fyrir því að styrkja starfsmannafélagið. Þó 

vill foreldraráðið athuga hvort brýnni þörf sé á að bæta t.d. starfsumhverfið. 

  

3. Niðurstaða fundar 

 Foreldraráð vildi ekki taka neinar endarlegar ákvarðanir vegna ráðstöfunar á fjárhæðinni á 

þessum fundi. 

 Foreldraráð var sammála um að taka þá ákvörðun eftir að hafa rætt við Berglindi leikskólastjóra 

og deildarstjóra hverrar deildar og fá að heyra viðhorf þeirra og óskir. 

o Hvað finnst starfsmönnum vanta? 

o Hvað þarf að laga? 

o Er eitthvað orðið gamalt og þarf að endurnýja? 

 Spurning um að fá starfsmenn/deildarstjóra/leikskólastjóra til að lista upp atriði sem þeir 

myndu vilja sjá hvernig fjárhæðinni yrði varið; Atriðið sem þau telja mikilvægast yrði listað fyrst 

og svo koll af kolli. 

 Foreldraráð býður fram aðstoð sína, í samvinnu við starfsfólk Ársólar, til að létta undir með 

starfsfólki, ef ráðstöfun fjárhæðar fer t.d. í innkaup eða breytingar. 

 Ráðstöfunarfjárhæð yrði reynt að skipta jafnt á milli deilda. 

 

4. Önnur mál 

 Athuga áhuga rekstraraðila Ársólar hvort áhugi sé fyrir fjárstyrk ef foreldraráði 

langaði að gera eitthvað fyrir skólann, sem gæti orðið kostnaðarsamt. 

 Berglind meðstjórnandi nefndi að til væri efni í gardínur/gardínur á Ársól sem aldrei 

hefði gefist tími til að setja upp.  

 Foreldraráð ákvað að stofna Facebook hóp til að auðvelda/flýta fyrir samskiptum. Ef 

Berglind leikskólastjóri kýs að vera meðlimur í þessum hóp, til að fylgjast með 

umræðum, er það velkomið. 

 Berglind meðstjórnandi var búin að nefna við Hildi, starfsmann á Sunnukoti, að hún 

væri til í að bjóða fram hundinn sinn, Teklu, til að kynna fyrir börnum leikskólans, ef 

áhugi er fyrir slíku. Tekla er indæl 3ja ára whippet tík. 

 

Fundi slitið kl. 22:15 


