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Fyrsti fundur nýs foreldraráðs Leikgarðs.  

 

Efni fundar:  

Kynning á starfsáætlun Leikgarðs og hlutverki ráðsins. 

 

Fundurinn 

María fer yfir starfsáætlun leikgarðs lið fyrir lið. 

#Rætt um hugmyndafræði leikskólans Highscope og áherslur 

hennar. MP segir starfsmenn vera að kynna sér 

hugmyndafræðina sem unnið verður eftir og vel miði. 

#MP fer yfir verkefnaáætlun fyrir skólaárið 2012-2013. 

Áætlunin er um það helsta sem leikgarður ætlar að leggja 

áherslu á, á skólaárinu. Tilgangur með þessu er að gera starfið 

sýnilegt foreldrum og gagnkvæmt upplýsingastreymi. 

#Starfsmenn safna myndum og upplýsingum sem börnin hafa 

með sér þegar þau hætta í skólanum [MP]  

#María hyggst senda starfsáætlunina á fulltrúa foreldraráðs með 

tölvupósti. 

#EJ spyr út í hvort samræmd  áætlun sé milli skólans og annarra 

leikskóla háskólans. Rætt um vægi aðlögunar milli leikskóla. Þá var þátttökuaðlögun rædd og 

hvernig til hafi tekist en hún mun hafa verið með breyttu sniði síðan í haust sem leið. 

 

Umræður og hugmyndir 

#HB spyr út í útiveru barnanna, hvernig henni er háttað og hvort til standi að auka hana.   

 #IMI spyr hvort foreldrar gætu fengið sendan söngvalista svo hægt sé að taka þátt með 

barninu utan skólavistar. Spurt hvort söngvalistinn geti verið á heimasíðu skólans. 

#IMI spyr út í matar/bleyju listann. Hvort hægt sé að færa hann á heimasíðu skólans. Rætt um 

að fá listann frá deild og út að fatahengi svo ekki nálgast hann í gegnum samverurýmið. 

 

Rætt um skemmtilega takta, raul, hegðun og sjálfsbjargarviðleitni sem foreldrar hafa tekið 

eftir hjá börnum sínum. Umræða um að geta áttað sig á þessu og setja í samhengi með því að 

fá upplýsingar (líkt og með söngvabókina). [MP] Umræða um þessa þætti með hliðsjón að 

stefnu skólans er kemur að HighScope. 

 

Fyrirliggjandi 

Fyrir foreldraráði liggur að hittast fyrir nk. mánaðarmót til að rýna áætlunina og rita umsögn 

varðandi hana. [MG] tekur það verkefni að sér að búa til umræðuþráð á Gmail til að smíða 

beinagrind að umsögninni.  

 

Næsti fundur ekki dagsettur en ákveðið að vera í samskiptum í gegnum tölvupóst og finna 

hentugan fundartíma. 
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