Skýrsla stjórnar foreldrafélags Leikskóla Seltjarnarness
fyrir starfsárið 2015-2016

Á síðasta aðalfundi félagsins voru kosnir sjö nýir fulltrúar í stjórn; Anna Þorbjörg
Jónsdóttir (Oddi og Bakki), Ágústa Sif Víðisdóttir (Holt), Dagbjört Snjólaug Oddsdóttir
(Mýri og Bakki), Edda Andradóttir (Grund), Hildur Katrín Rafnsdóttir (Eiði), Hlín
Kristbergsdóttir (Nes og Holt), og Ólöf Sunna Gissurardóttir (Bjarg og Holt). Fyrir sátu
í stjórninni Bryndís Héðinsdóttir (Skáli), Guðrún Heimisdóttir (Ás), og Rakel
Viðarsdóttir (Bjarg).
Foreldraráð skipa Ragnhildur Jónsdóttir, Kristinn Ingvarsson og Hildur Gylfadóttir.
Fyrsti fundur nýrrar stjórnar var haldinn á haustmánuðum og skipti hún þá með sér
verkum á fyrsta fundi. Verkaskipting var ákveðin þannig að Anna Þorbjörg var
formaður, Rakel gjaldkeri og Edda ritari.
Fundir félagsins voru að jafnaði einu sinni í mánuði; fyrsti í byrjun nóvember og síðasti
í byrjun ágúst en fundafrí í júní og júlí.
Foreldrafélagið heldur úti virkri síðu á Facebook, sem foreldrar þurfa að óska eftir
aðgangi að (Foreldrafélag leikskóla Seltjarnarness). Nú eru meðlimir þar 225, svo enn
vantar einhverja í hópinn. Áfram er þó samhliða notast við það fyrirkomulag að senda
tölvupóst á foreldra. Foreldrafélagið fékk einnig nýtt netfang sl. vetur
foreldrafelagls@nesid.is.
Eftirfarandi er stutt samantekt um verkefni og viðburði á vegum foreldrafélagsins á
þessu starfsári.
Jól
Foreldrafélagið bauð börnunum í leikskólanum á jólaleiksýninguna frá Brúðuheimum
og voru tvær sýningar þann 2. desember, fyrir eldri og yngri börnin. Einnig mætti
jólasveinninn á ball með börnunum í boði foreldrafélagsins. Þá gaf foreldrafélagið, eins
og áður, börnunum bækur í jólagjöf en í þetta sinn voru það bækurnar Dýrin (Holt og
Mýri), Gosi (Mánabrekka) og Galdrakarlinn í Oz (Sólbrekka), sem urðu fyrir valinu.
Bókakassar og gjafir til leikskólans
Upp kom sú hugmynd að setja upp bókakassa í leikskólanum, og var það gert.
Hugmyndin er sú að börnin geti komið með bækur þau eru hætt að lesa, orðin of stór
fyrir, eiga fleiri en eitt eintak af eða vilja lána leikskólanum. Einn kassi var settur í hvert
hús, þ.e. á Holt, Mánabrekku og Sólbrekku.

Þá ákvað foreldrafélagið að gefa leikskólanum nokkrar nýjar bækur og hljóðdiska
(Lína langsokkur, Karíus og Baktus, Skemmtilegu smábarnabækurnar og
Galdrakarlinn í Oz (leikhópurinn Lotta)).
Söndun og mokstur
Stjórn foreldrafélagsins varð vör við nokkra óánægju foreldra og starfsmanna
leikskólans með söndun og mokstur á bílastæðum við leikskólann og einnig á sjálfri
leikskólalóðinni, þar sem börnin fara í sína útiveru. Stjórnin sendi því bréf á
umhverfissvið bæjarins og óskaði eftir því að bætt yrði úr þessu, m.a. með því að setja
upp kassa með sandi svo unnt væri að sanda lóð leikskólans. Við þessari beiðni var
vel brugðist, kassi var settur upp fljótlega og engar frekari kvartanir bárust þann vetur.
Einstefna á bílastæði leikskólans
Í kjölfar ábendingar um slysahættu á bílastæði leikskólans var gerð sú breyting á að
ekið er inn á stæðið við Sólbrekku og út af því Mánabrekku megin.
Fréttabréf
Stjórn félagsins bjó svo vel að því að hafa Guðrúnu Heimisdóttur innanborðs en hún
hefur unnið og sett upp fréttabréf foreldrafélagsins síðastliðin 2 ár. Í byrjun árs kom út
stútfullt og glæsilegt fréttabréf sem foreldrafélagið fékk mikið hrós fyrir.
Leiksýning
Boðið var upp á leiksýninguna Dúó Stemma í lok febrúar og voru tvær sýningar;
önnur fyrir Holt og Mánabrekku og hin fyrir Sólbrekku. Dúó Stemma skipa Herdís
Anna Jónsdóttir víóluleikari og Steef van Oosterhout slagverksleikari en þau eru bæði
í Sinfoníuhljómsveit Íslands. Þau hafa verið með barnasýningar í fjöldamörg ár en í
þeim spila þau, syngja og leika á fjölmörg hljóðfæri.
Strokkar (buff)
Foreldrafélagið ákvað að gefa öllum börnum á leikskólanum sérhannaða kríu-strokka
í sumargjöf á Sumardaginn fyrsta. Ákveðið var að panta fleiri svo unnt væri að gefa
þeim börnum sem byrja nú í haust líka strokka. Afgangs strokkar voru (og eru) seldir
á kostnaðarverði á skrifstofu leikskólastjóra.
Myndataka
Harpa Hrund ljósmyndari kom á leikskólann í maí og tók myndir af börnunum. Flestir
foreldrar sem við heyrðum í voru mjög ánægðir með myndatökuna, en einhverjir
komu fram sem vildu gjarnan fá að taka þátt í vali á ljósmyndara á næsta ári (eða
kosningu).
Krakkahestar
Krakkahestar komu í heimsókn á leikskólann í byrjun júní.

Sumarhátíð
Þann 8. júní, í blíðskaparveðri, var sumarhátíð leikskólans haldin. Stelpur úr 5. fl.
Gróttu mættu á leikskólann eftir hádegi og fengu allir sem vildu andlitsmálningu.
Solla stirða og Siggi sæti úr Latabæ komu í heimsókn, grillaðar voru pylsur og boðið
upp á ís. Mikill fjöldi mætti á hátíðina, talsvert mikið fleiri en árið áður. Veðrið hefur
sennilega haft þar úrslitaáhrif. Af þessu leiddi þó að veitingar kláruðust fyrr en áður,
jafnvel þó bætt væri á. Það er alltaf vandasamt verk að áætla fjölda á svona hátíð en
leitt að einhverjir hafi misst af því sem var í boði.
Fundur með bæjarstjóra
Þá fór stjórn foreldrafélagsins, og foreldraráð, á fund bæjarstjóra og fræðslustjóra í lok
júní. Þessir fundir eru að jafnaði haldnir tvisvar á ári, og á þeim er almennt farið yfir
leikskólann, starfið þar og framtíðarsýn.
Næstu viðburðir
Framundan er aðalfundur, sem boðaður hefur verið þann 5. september. Þar verður
farið yfir skýrslu stjórnar, auk þess sem gjaldkeri fer yfir ársreikninga. Þar sem 6
stjórnarmenn hyggjast ekki halda áfram stjórnarsetu er óskað eftir framboðum a.m.k.
6 foreldra í stjórn næsta vetrar.
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