
Fundargerð 4. Maí 2022 

Mætt eru . 

Ragna setti fundinn 15:00 

1. Rætt um hvernig starfið hefur gengið. Almennt hefur gengið vel og eru allir á fundi sammála 

um það. Ekki hafa félaginu borist neinar kvartanir frá foreldrum og svo virðist sem almenn 

ánægja sé hjá foreldrum.  Ragna ræddi um elsta árganginn og hvað hann virðist vera vel 

undirbúinn undir grunnskólagöngu. Þróunarverkefni í markvissri málörvun hefur gengið vel 

og styrkt starfsmenn. 

2. Sigrún kynnti innra matið  

a. niðurstöður foreldrakönnunar 

i. Niðurstöður könnunar uppi  á landi. Allt kom vel út og jákvætt. Aðeins eitt 

atriði fer á úrbótaáætlun og það er leiksvæðið úti. Sigrún las upp nokkrar 

athugasemdir foreldra sem allar voru jákvæðar. 44% svörun 

ii. Niðurstöður könnunar 84% svörun. Allt mjög jákvætt og ekkert sem fer á 

úrbótaáætlun. Sigrún las upp athugasemdir foreldra og voru þær einnig mjög 

jákvæðar.. 

iii. Sigrún sagði að starfsfólk væri afar ánægt með könnunina og hún væri 

þakklát foreldrasamfélaginu. Rætt var um að ánægjulegt hefði verið hvernig 

hefði ræst úr starfsmannamálum. Sigrún tók undir það og talaði um að 

starfsandinn í hópnum væri góður. Rætt um útileiksvæðið, áhersla er á að 

hafa frekar opinn efnivið í stað leiktækjaleiksvæði  

b. Sigrún kynnti niðurstöður starfsmannakannana. Kemur vel út 

c. Sigrún kynnti niðurstöður líðan kannanna barnanna í leikskólanum. Sú könnun kom 

vel út og börnin eru almennt ánægð og líður vel. Þau upplifa að hlustað sé á þau. 

Leikskólinn hefur nú tekið upp barnafundi sem mælast vel fyrir. 

d. Sigrún fór yfir úrbótaáætlun síðasta árs en þar eru nokkrir hlutir sem allir eru í 

vinnslu. 

3. Leikskóladagatalið. Sigrún fór yfir drög að leikskóladagatali 2022-2023. Reynt var að 

samræma starfsdaga milli leik og grunnskóla. Ekki komu fram athugasemdir um dagatalið. 

4. Vorhátíð þessa árs verður 3. júní. Vorhátíðin verður á sama degi og útskrift elstu barnanna. 

Rætt var um hvað að gaman væri að hafa hátíðina veglega enda hefur ekki verið slík 

samkoma í 2 ár. Foreldrafélagið er tilbúið að koma að hátíðinni á þann hátt sem leikskólinn 

kýs. Sigrún talar um aðstoð við kaffiveitingar og kemur áfram öðrum óskum ef einhverjar 

verða til foreldrafélagsins og kallaði líka eftir hugmyndum frá félaginu. Líklega er ekki hægt að 

nota íþróttasalinn vegna framkvæmda og því ólíklegt að hægt verði að hafa hoppukastala 

nema að hann verði úti. Rætt var um að hafa leiki eða ratleik um svæðið, mögulega væri 

hægt að hafa grill og jafnvel að fá að nýta tjaldsvæðið. 

5. Fleira ekki tekið fyrir og fundi. 


