
Fundur foreldraráðs Barnabóls 

Þriðjudaginn 18.október 2016 - kl.20.30  
 
Fundargerð 

1. Farið yfir markmið og starfsreglur Foreldraráðs 
a. Ákveðið að fá fulltrúa kennara í ráðið, einn af hvorum 

kjarna. Tillaga: Gógó og Lilja 
b. Starfsreglur ráðsins: Nýta gátlista frá Heimili og skóla bls 17 

(http://www.heimiliogskoli.is/wp-content/uploads/2016/08/HS_Handb%C3%B
3k_leikskola.pdf)  

c. Leggja til í Fræðslunefnd að fulltrúi Foreldraráðs sitji fundi Fræðslunefndar. 
d. Hafa fyrsta fund vetrar á undan aðalfundi Foreldrafélagsins svo ráðið geti 

verið búið að ákveða erindi á þeim fundi 
2. Fulltrúar foreldra gefa umsögn við eftirfarandi lögbundin gögn 

a. Skólanámskrá 
i. Einkapóstur á foreldra nokkrum sinnum á ári: skoða það. 
ii. Senda foreldrum 5 ára barna eintak af námsskrá 5 ára starfs að 

hausti. 
iii. Senda upplýsingar í mánudagspósti þegar verið er að skima 

nemendur (mál og læsi) 
iv. Ath samstarf við bókasafn 

b. Jafnréttisáætlun 
c. Starfsáætlun 

i. Ath meira samstarf við grunnskóla í tengslum við 5 ára starfið 
d. Skóladagatal  

i. Ath samstarf við grunnskóla 
3. Mál og læsisstefna  

a. Staða verkefnis 
i. TRAS: Sýna niðurstöður í foreldraviðtali 

b. Heimsókn Ásthildar 
i. Við erum á mjög góðri leið í þróunarverkefninu  
ii. Áframhaldandi vinna að handbók 

4. Önnur mál 
a. Kvennafrídagur 24.október kl.14.38 

i. hugmyndir að lausn 
1. Setja línu inn á Facebook og kalla eftir viðbrögðum foreldra 
2. Hvetja samfélagið til að taka þátt 

b. Staða útisvæðis  
i. krukka.is (http://krukka.is/projects/)  
ii. María sendi fyrirspurn á Lindu hjá Krukka.is varðandi útisvæðið 
iii. Fulltrúar foreldra í ráðinu taka að sér að fá foreldrasamfélagið með í 

að krefjast úrbóta á útisvæði.  
iv. Semja bréf og senda á sveitarstjórn fyrir nóvember 

c. Vettlingaverkefni 

http://www.heimiliogskoli.is/wp-content/uploads/2016/08/HS_Handb%C3%B3k_leikskola.pdf
http://www.heimiliogskoli.is/wp-content/uploads/2016/08/HS_Handb%C3%B3k_leikskola.pdf
http://krukka.is/projects/


i. Félagsstarfið 
ii. María tekur að sér að hafa samband við Félagsstarfið og leggja til 

samstarf.  
iii. Leikskólinn myndi kaupa garn og leggja til uppskrift 

d. Gjaldskrá  
i. Gjaldskrá leikskólans var hækkuð í febrúar 

1. 10% hækkun á tímagjaldi  
2. 5% hækkun á nónhressingu og morgunverði 
3. 5% hækkun á hádegisverði 

ii. Hækkunin tekur gildi frá og með næstu gjöldum (fyrir nóvember) og er 
ákvörðuð af sveitarfélaginu samkvæmt samningi við Hjallastefnuna 
ehf. 

iii. María sendir upplýsingar um hækkunina í tölvupósti áður en gjöldin 
eru send á foreldra 

iv. Ath. greiðsluseðla frá Hjallastefnunni: þeir koma ekki í heimabanka 
 
 
Næsti fundur samkvæmt skóladagatali :  Miðvikudaginn 26.apríl 2017 kl.20.30 
 
 
Öll gögn eru á heimasíðu Barnabóls  
www.barnabol.hjalli.is 
 

http://www.barnabol.hjalli.is/

