
Fundur stjórnar foreldrafélagsins haldinn á Skógarlandi 25.05.09 kl. 17:00 

Mættir: Malla, Alla, Edda, Gyða, Aníta og Bjarki 

1.       Afmæli Tjarnarlands:  

a.       verður haldið uppá það föstudaginn 29. maí, milli klukkan 14 og 16.  Starfsfólk mötuneytis  

Tjarnarlands ætlar að baka köku og við fáum foreldra til að baka upprúllaðar pönnukökur 

með sykri.  Þurfum 20 foreldra til að baka 50 stk hver. Einnig þarf að fá foreldra til að skera 

köku og setja á diska, þurfum 16 foreldra. Hvert foreldri þyrfti að vera  í 15 mín frá 

klukkan 15:00 til 16:00. Edda og Aníta  sjá um að veiða foreldra til starfa.   

b.      Búið er að panta boli f. afmælishátíðina, við borgum það sem viðkemur prentuninni á 

bolina samtals 43672.-kr. Fáum sér reikning fyrir prentuninni. 

2.       Ferðalög frá Tjarnarlandi 

a.       Skógarbær og Tjarnarbær fara 4. júní til Neskaupsstaðar 

b.      Hamrabær fer 9. júní á Borgarfjörð eystri 

c.       Ferðirnar eru frá 8:30 til 16:00 

d.      Við borgum rúturnar, Alla og Gyða sjá um að panta  rúturnar 

3.       Vorviðburðir á Skógarlandi 

a.       Árgangur 2004  fer í útskriftarferð í Hallormsstað á morgun, búið að panta rútu, þau fara í 

trjásafnið og grilla, ferðin er frá 9:15 til 13:30 

b.      Skógargleði verður haldin föstudaginn 12. júní frá 14:00 til 16:00, þar mun foreldrafélagið 

bjóða uppá pylsur og safa. Foreldrar árgangs 2004 sjá um að grilla og verður Bjarki 

yfirgrillari, byrjað að grilla rétt fyrir þrjú.  Gyða finnur foreldra til að grilla. 

4.       Önnur mál 

a.       Bréf til fræðsluráðs. Gyða sendi bréfið í tölvupósti til Helgu Guðmunds  14. maí sl. En 

hefur ekki fengið nein svör hvorki um móttöku bréfsins né hvort það verði tekið fyrir á 

fundi fræðsluráðs.  Aníta ætlar að hafa samband við Helgu og komast að stöðu mála. 

b.      Næsta skólaár. Árgangur 2003 á Tjarnarlandi fer á sínar deildir eftir sumarfrí, 

Skógarlandsbörn fædd 2004 koma þá inná sínar nýju deildir einnig. Ræddur var 

fyrirhugaður niðurskurður í leikskólunum, og þær áhyggjur að það bitni helst á þeim 

börnum sem síst mega við því.  

c.       Sveitaferð Skógarlands.  Edda kom ábendingu til Möllu um hvort skoða mætti á næsta ári 

að láta foreldra borga fyrir grillaða pylsu í stað þess að koma sjálfir með veitingar á grillið. 

Fleira ekki rætt, fundi slitið 18:10  

 

Edda Hrönn ritari 

 

 
Fundur haldinn heima hjá Anítu fimmtudaginn 14. maí 2009 kl. 17:10 

Mættir: Gyða, Bjarki, Aníta, Heiða og Edda(mætti seint) 

 

1.       Bréf til fræðslunefndar: rætt um innihaldið, sem er vegna innkomu 2003 árgangs inná Tjarnarland 

eftir sumarfrí. Einnig rætt um það að fara í vinnu í haust vegna skipulags sumarfrís á leikskólunum. 

2.       Útgjöld vorsins: 

a.       Innistaða 491þús, þar af er um 50 þús. gróði af vöfflusölu. 

b.      Áætlaður rútukostnaðu við vorferðir 189.500kr 

c.       Afródanskennsla 30 þús 

d.      Hoppukastali á afmælishátíð Tjarnarlands ca. 60þús 

e.      Fyrir liggur styrkbeiðni frá Tjarnarlandi vegna kaupa á bolum f afmælishátíðina alltað 85 

þúsund 



f.        Eftir er að koma inn gjöld fyrir maí og júní ca. 100 þús 

*niðurstaða: ákveðið er að styrkja Tjarnarland um kostnað við prentun á bolina ca. 55 þús, einnig 

ákveðið að senda bréf á alla deildarstjóra (Heiða) og athuga hvort þeir hefðu hugmyndir um gjafir 

inná deildarnar frá foreldrafélaginu, sem yrðu þá afhentar í haust. 

Fundi slitið 17:45 

 

Edda Hrönn ritari 

 
Fundur foreldrafélagsins, haldinn á Skógarlandi 29. apr. 09 klukkan 17:00 

Mættir: Gyða, Bjarki, Edda Hrönn, Alla og Malla 

1.       Opið hús á Skógarlandi fim. 7. maí klukkan 14-16 

a.       Leikskóli leggur til kaffi og mjólk 

b.      For.félag sér um vöfflur, sultu, rjóma, servíettur og glös. Redda einnig vöfflujárnum og 

skiptimynt 

c.       Foreldrar árgangs 2005 sjá um bakstur og sölu, setja miða í hólf 

d.      Gyða gerir innkaupalista og Aníta verslar 

2.       Afmælishátíð á Tjarnarlandi  

a.       Á að vera 14. maí en fyrirhugað er að henni verði frestað v. ástands á lóð, sennilega haldin 

í kringum 20. maí 

b.      Fáum foreldra elsta árgangs til að baka fyrir veisluna 

c.       Foreldrafélagið styrkir Tjarnarland til að kaupa hoppukastala f. hátíðina, leikskólinn sér 

um að panta. 

3.       Vorferðir 

a.       Skógarland:  

                                                              i.      farið verður í Skóghlíð mánudaginn 18. maí.  

Yngri deildir fara kl. 9:30 og eldri deildir kl. 11:00. Eldhússtarfsmenn fara með og 

grilla pylsur.  Lundur verður heima í ró og næði og fær súpu. 

                                                            ii.      Það þarf rútu frá leikskóla klukkan 9:30 og 

frá Skóghlíð klukkan 10:30, aftur frá leikskóla klukkan 11:0 og frá Skóghlíð um 

klukkan 13:30. Gyða pantar rútu. 

                                                          iii.      Lundur fer í byrjun júní í útskriftarferð í 

Hallormsstað 

b.      Tjarnarland 

                                                              i.      Ferðir verða í byrjun júní. For. félag greiðir 

rútur 

                                                            ii.      Eldri hópur fer í Neskaupsstað 

                                                          iii.      Yngri hópur fer á Borgafjörð eystri 

4.       Möguleikhúsið 

a.       Ákveðið að kaupa ekki sýningu í ár, nóg af verkefnum sem liggja fyrir  í vor. 

5.       Afródans og trommutaktur 

a.       Leikskólinn Tjarnarland hefur sótt um styrk uppá 15 þúsund til að fá kennara til sín og 

fræða starfsmenn og krakkana um afródans og tónlist tengda því. Þetta var einróma 

samþykkt. 

b.      Malla ætlar að hafa samband við Jónínu vegna þessa og athuga hvort möguleiki sé á því að 

slíkt verði einnig á Skógarlandi, ræddum við jákvætt um að veita einnig styrk til þess ef til 

þess kæmi. 

6.       Myndataka 

a.       Jósep er búinn að gera prufur með römmum og ákváðum við hvaða ramma við myndum 

nota. Enn vantar örfáa nafnalista og þegar það er komið er hægt að fara að taka niður 

pantanir. 



7.       Önnur mál 

a.       Bréf til fræðslunefndar: Heiða er búin að gera uppkast að bréfi til fræðslunefndar vegna 

sumarleyfis leikskólanna.   

b.      Alla kynnti breytingar v. skipulagsdaga á næsta skólaári, starfsmannafundir verði á 

dagvinnutíma. 

c.       Eftir sumarfrí; krakkar á Skógarlandi koma á nýjar deildir eftir sumarfrí.  Einnig var 

rætt um hvernig blandað verði á deildir á Tjarnarlandi hjá árgangi 2004. 

Fleira ekki rætt, fundi slitið 18:15 

Edda Hrönn 

 

 
Fundur Foredrafélags Tjarnarlands og Skógarlands, haldinn 12. Febrúar 2009 kl. 17:00, í kaffistofu 

Skógarlands 

 

Mættir eru: Malla, Alla, Gyða, Aníta, Heiða, Bjarki og Edda Hrönn 

 

1.     Fræðslufundur:   verður haldinn á sal Skógarlands fimmtudagskvöldið 19. febrúar kl. 20:15.  

Ragnhildur Rós og Gunnþóra flytja erindi um skyndihjálp barna.  Heiða sér um skipulagningu og er 

í sambandi við fyrirlesarana.  Aníta kaupir inn nasl með kaffinu 

2.    Skemmtanir:  

a.    Gyða hafði sambandi við Möguleikhúsið, þeir hafa ekki skipulagt ferðir útá land á árinu en 

gæti verið að þeir kæmu í Mai 

b.    Edda hitti Berglindi Agnarsdóttur sagnaþul á Fáskrúðsfirði.  Hún hefur áhuga á að koma til 

okkar og segja börnunum sögur.  Áhugi er fyrir þessu í stjórninni og er Edda sett í að hafa 

samband við hana, fá hana í mars. 

3.    Foreldraráð:  hafa fundað bæði á Tjarnarlandi og Skógarlandi, ekki kominn fastur fulltrúi á fundi 

fræðslunefndar. 

4.    Sumarfrí: 

a.    Verður 29. júní -24. júlí 

b.    Ekki var farið eftir óskum foreldra  

c.    Þurfum að skoða hugmyndir með sumarfrí leikskólanna í haust.  Skoða og meta það hvað sé 

foreldrum og leikskólunum hentugast í þeim málum.  Of seint er að gera eitthvað í þessu 

fyrir vorið og því skynsamlegast að hefja vinnu við þetta í haust .   

5.    Myndatökur:  

a.    2. og 3. mars  á Skógarlandi 

b.    Ekki búið að setja niður dagsetningar á Tjarnarlandi 

Ekki fleiri mál á dagskrá, fundi slitið kl. 18:00 

 

Edda Hrönn ritari 

 
Fundur foreldrafélags Leikskólanna Skógarlands og Tjarnarlands, haldinn 15. janúar 2009 i kaffistofunni á 

Tjarnarlandi kl. 17:00.   

Mættir eru: Edda, Gyða, Heiða, Aníta, Bjarki, Malla og Bryndís 

1.       Desember 



a.       Jólasveinar; gekk vel á böllunum, en erfitt að manna, Bryndís kom með þá hugmynd að 

leikskólakennarar færu a milli leikskóla sem jólasveinar, þar væru komnir sveinar sem erfitt 

væri að gagnrýna. 

b.       Kaffihús 

                                                               i.      Egilsstaðaferðin hjá Skógarbæ og 

Tjarnarbæ vel heppnuð og áhugi fyrir því að fara aftur að ári. Þurftum ekki að 

borga fyrir heimsóknina. 

                                                             ii.      Nielsen ferðirnar gengu vel, Skógarland er 

þó að endurskoða hvort verði farið að ári. 

c.        Jólatré 

                                                               i.      Skógarpúkaheimsókn vel heppnuð og 

frábær fræðsla 

                                                             ii.      Gekk vel uppí skógi að sækja jólatré, mikil 

gleði meðal barnanna með ferðina.  Reikningur var lækkaður úr 350kr per barn í 

250 kr. Frábært  

d.       Jólagjafir vöktu almenna gleði 

2.       Fræðslufundur 

a.       Heiða kom með þá hugmynd að halda fund um skyndihjálp barna. Bjarki hafði séð 

námskeið auglýst hjá Rauðakrossinum sem var 6klst?? , rætt var um það hvort halda ætti 

slíkt námskeið eða stutt kvöldnámskeið, vorum sammála um að halda kvöldfund og þeir sem 

vilja meira að því loknu geta sótt námskeið hjá Rauða krossinum. Hafa fundinn í febrúar. 

b.       HEIÐA SETT Í MÁLIÐ 

3.       Rútuferðir 

a.       Rætt var um vorferðirnar og hvort hægt sé að jafna rútukostnað milli skólanna. 

Tjarnarland var með mun hærri kostnað á síðasta ári en Skógarland, þar sem allir árgangar 

þar fóru í heilsdagsferðir. 

b.       Gerum ráð fyrir óbreyttu fyrirkomulagi, teljum okkur hafa efni á þvi, þrátt fyrir kreppu. 

c.        Vilji fyrir því að árgangur 2004 á skólunum fari saman í ferð á Borgarfjörð, og 2003 

árgangur á Suðurfirði, yngri deildir fari í sveitaferð  eins og áður. 

4.       Önnur mál 

a.       Staða reiknings er rúmlega 300þúsund, á eftir að borga rútuferðir í desember og 

Nielsenferðir  

b.       Foreldraráðin hafa enn ekki verið kölluð saman, skorum á leikskólastjórana að gera það 

hið fyrsta þar sem á meðan er enginn fulltrúi foreldra á fundum fræðslunefndar. 

c.        Haldin var rýmingaræfing í Skógarlandi í byrjun janúar með Slökkvuliðinu, þar kom í 

ljós að margt var í lagi en annað í ólagi, sem verður lagað núna í mánuðinum.  

Rýmingaráætlun gerð í kjölfarið og verður hún hengd upp á næstu dögum.  Ekki er til nein 

rýmingaráætlun á Tjarnarlandi og skorum við því á leikskólastjóra þar að vinna í þessu 

máli. 

d.       Leikhús. Höfum ekki fengið nein boð um farandsýningar, athuga hvort Leikfélag 

Fljótsdalshéraðs ætli sér að setja upp barnasýningu á árinu. GYÐA SÉR UM ÞAÐ 

e.        Myndataka. Ákveðið að fara í myndatökur í mars.  EDDA SÉR UM ÞAÐ 

Fleira ekki tekið fyrir á fundinum, í lok fundar fór Bryndís með okkur í skoðunarferð um Tjarnarland til að 

skoða framkvæmdir, mikill munur verður á starfsmannaaðstöðu.  Fundi slitið kl. 18:00 

   Edda Hrönn Sveinsdóttir ritari 

 

Fyrsti fundur nýrrar stjórnar  foreldrafélags leikskólanna að Skógarlandi og Tjarnarlandi, haldinn á 

Skógarlandi 6. Nóvember 2008 kl: 16:30 
 

Mættir eru: Gyða, Aníta, Bjarki, Edda, Malla og Alla.  Heiða er fjarverandi. 



 

1.    Skipting á embættum;  

höfum skipt með okkur embættum og er Gyða áfram formaður, Aníta er gjaldkeri, Edda ritari og 

Bjarki og Heiða meðstjórnendur. 
  

2.    Leikhúsferð til Akureyrar; 

Leikskólanum hefur borist tilboð um kjör á leikhúsmiðum hjá leikfélagi Akureyrar, ekki er talið 

ráðlegt að fara með hópinn í slíka ferð, leyfum foreldrum að sjá um slikt. 
  

3.    Jólaskemmtanir; 

Tjarnarland miðvikudaginn 17. des, klukkan 10 

Skógarland þriðjudag 16. des klukkan 10 og 13, tímasetningar ekki staðfestar 
  

4.    Jólasveinar; 

Bjarki er til í að leika jólasvein, en ekki nema við annan mann.  Alla lýsti þeirri skoðun sinni að hún 

væri á móti því að foreldrar léku jólasveina á jólaböllunum,  hún vill fá gamla jólasveina og leggur til 

að haft verði samband við Einar Rafn.  ANÍTA sett í málið. 
  

5.    Jólatrésferð á Skógarlandi; 

Lundur fer að venju að sækja jólatré til að hafa inní sal, í ár verður farið föstudaginn 12. des, GYÐA 

reddar rútu.   

Skógaræktin og Skógarbændur höfðu samband við Möllu og ætluðu að hafa samband við aðra 

leikskóla í framhaldinu og vilja gefa skólunum 2 metra tré.  Mjög ánægjulegt tilboð, spurning hvort 

hægt sé að fá að fara í skóg hjá þeim til að sækja tré.  MALLA ræðir það við Jóa Gísla þegar hann 

hefur aftur samband.  Skólastjórnendur voru ekki mjög ánægðar með jólatrén sem stóðu fyrir utan 

leikskólana í fyrra og vonuðust til að fá betri tré í ár, kannski hægt að fá hjá Skógarbændum,  

  
6.    Kaffihúsadagur hjá Tjarnarlandi; 

Ekki er búið að ákveða dag fyrir þetta,  hugmyndin er að fara með 5 ára hópinn í tvennu lagi niður á 

gistihús en Hamrabær fer á Nielsen. Alla lætur okkur vita þegar það er komið á hreint, GYÐA 

reddar rútu, EDDA talar við Huldu og Gulla.   

7.    Kaffihúsaferð Skógarland 

Að vanda fer Rjóður á Nielsen í kaffihúsaferð, ekki búið að fastsetja dag, krakkarnir labba þangað 

og sér MALLA alveg um þetta, leikskólinn borgar þessa ferð. 

8.    Foreldrakaffi Skógarlandi 

Verður 1. - 5. des, ekki búið að skipta niður á deildir 

9.    Fundartími stjórnar; 

Ákveðið var að halda stjórnarfundi annan fimmtudag í mánuði klukkan 17:00 

10.  Jólagjafir jólasveinsins; 

Ýmsar hugmyndir komu upp ss. Þvottapokar, spil, tannbursti og krem, kerti, mandarínur, epli.  Við 

höfum augun opin og köstum á milli okkar á tölvupósti 

131 barn á Skógarlandi, 60 börn á Tjarnarlandi,  

11.  Næsti fundur stjórnar; 

Innpökkun og kósíkvöld 11. Des kl. 20:30 hjá Anítu  

 
Fundi slitið klukkan 17:30 

 
Fundarritari Edda Hrönn 

 

 

 

 



Fyrsti fundur stjórnar foreldrafélags leikskólanna Skógarlands og Tjarnarlands skólaárið 2008-2009 

haldinn 11.september  kl. 16:30, í kaffistofunni á Tjarnarlandi 

Mættir: Edda Hrönn, Katrín, Jón, Gyða, Hera og Alla 

 

1.       Aðalfundur félagsins 

a.       Haldinn þriðjudaginn 7. Október kl. 20:15 í salnum á Skógarlandi 

b.      Þarf að auglýsa með viku fyrirvara eða 30. Sept, lagabreytingum skilað inn fyrir 3. 

Október.   JÓN sér um auglýsingu 

c.       Setja þarf upp ársreikning, KATRÍN sér um það og kynnir á fundinum 

d.      Setja þar upp yfirlit yfir starfsemi síðasta skólaárs, ÞORSTEINN ritari sér um það 

e.      Katrín og Þorsteinn hætta  í stjórn sökum barnleysis á leikskólum, Jón kýs að hætta og 

Edda og Gyða bjóðast til að halda áfram, því þarf að kjósa 3 nýja í stjórn. 

f.        Hugmyndum um fræðsluerindi á fundinum velt upp, ákveðið að GYÐA tali við Jarþrúði 

vegna eineltismála og athugi hvort hún hafi tök á því að koma á fundinn. 

2.       Athugasemd barst stjórninni vegna kynningarfunds sem haldinn verður á Skógarlandi 30. Sept, 

talið var að hann væri of seint.  Hera útskýrði málið, enn er verið að skipuleggja starfsemi vetrarins 

og ekki hægt að kynna hana fyrr. 

3.       Alla talaði um mikilvægi hljóðvistar í leikskólum, það væri til einn mælir á Tjarnarlandi til að 

mæla hljóðstyrk.  Mikilvægt er að takmarka það hvernig hljóð berist um húsið. 

4.       Ákveðið var að hafa undirbúningsfund fyrir aðalfund, þann 2. Okt, staðsetning ekki ákveðin 

 

 

Fundi slitið kl. 17:00 

 

Fundarritari Edda Hrönn  

  

 

 
 
Stjórnarfundur í Foreldrafélagi Skógarlands og Tjarnarlands haldinn á Skógarlandi 3. apríl 2008. 

 

Mætt eru:  Gyða,  Edda,  Þorsteinn,  Jón,  Katrín,  Alla og  Malla. 

1)    Vorferðir og hátíðir.  Umræður um vorferðir leikskólanna og aðkomu 

foreldrafélagsins að þeim.  Hugmyndir eru komnar fram um 

dagsetningar hinna ýmsu ferða og tilhögun þeirra, m.a. opið 

hús/foreldradag á Skógarlandi, vorferðir barna á Tjarnarlandi og 

Skógarlandi m.a.  á Suðurfirði og Seyðisfjörð, vorhátíðir og 

útskriftarhátíðir.    Leitað verður tilboða frá Svenna/Tanna travel um 

akstur eins og undanfarin ár.  Foreldrafélagið mun koma að þessum 



hátíðum með því að borga ferðirnar sem og aðstoða á hinum hátíðunum 

við grill og fleira. 

2)    Stjórn foreldrafélagsins samþykkir að gefa Tjarnarlandi gasgrill þegar 

geymsluaðstæður þar leyfa.  Stjórnin samþykkir líka að athuga með 

kaup á myndavélum ef fjárhagur leyfir eftir að búið er að borga 

vorferðirnar. 

3)    Ljósmyndun.  Jósep og leikskólastjórarnir eru að fullskipuleggja 

framkvæmdina á henni varðandi dagsetningar og fyrirkomulag. 

4)    Mötuneytismál.  Gyða hefur sett sig í samband við Hádegishöfða og 

leitað eftir samstarfi um könnun á viðhorfi foreldra til þeirra mála.  

Rætt um málið í heild sinni og mögulegar úrlausnir. 

5)    Foreldrasamstarf.  Stefnt skal að því að koma á fundi allra 

foreldrafélaga leikskólanna í sveitarfélaginu til að mynda einhvers 

konar samstarfsvettvang svo sem varðandi skipan áheyrnarfulltrúa í 

fræðslunefnd, Gyða tekur að sér að hafa samband við hin 

foreldrafélögin. 

6)    Ákveðið að bjóða leikskólunum á Borgarfirði og Hallormsstað að 

koma með börnin á brúðuleikssýninguna um Einar Áskel. 

 

Fundi slitið 

Þorsteinn Steinþórsson. 

 

 
   
Stjórnarfundur í Foreldrafélagi Skógarlands og Tjarnarlands haldinn á Tjarnarlandi 7. febrúar 2008. 

 

Mætt eru:  Gyða,  Edda,  Þorsteinn,  Jón, Alla og Malla en Katrín er fjarverandi. 

 

1)     Brúðuleiksýning.  Sýningin  Klókur ertu - Einar Áskell með Bernd 

Ogrodnik stenur til boða í byrjun maí. Ákveðið í samráði við 

leikskólastjórana að stefna á að fá hann 5. maí með 2 sýningar sem yrðu 

á Skógarlandi, Tjarnarlandsbörn færu í skemmtiferð á sýningu þar.  

Kostnaður 90.000 kr. 

2)    Fræðslufundur staðfestur 12. febrúar kl. 20 á Skógarlandi. 

Fyrirlesarar eru staðfestir Edda Hrönn Sveinsdóttir sem fjallar um 

tannheilsu barna og svo mun Jónína L. Kristjánsdóttir fjalla um 1-2-3 



uppeldisaðferðina.  Þóknun til þeirra verður ákveðin í samráði við þær.  

Þorsteinn mun verða fundarstjóri.  Boðið verður uppá opnar umræður 

að fyrirlestrunum loknum. 

3)    Ákveðið er að senda bréf til bæjaryfirvalda vegna þjónustu 

talmeinafræðinga á svæðinu.  Erfitt er að nálgast þjónustu 

talmeinafræðinga á svæðinu hvað þá meðferð og er ætlunin að þrýsta á 

bæjaryfirvöld að bæta þar úr.  Jón heldur utan um bréfaskrifin í 

samráði við aðra stjórnarmenn. 

4)    Rætt um ljósmyndatöku af börnunum í vor.  Hugmyndir uppi um að 

myndir af útskriftarárganginum  verði hóp- og einstaklingsmyndir en 

aðeins hópmyndir verði teknar af hinum deildunum.  Edda ætlar að 

ræða við Jósep í Myndsmiðjunni um framkvæmd og kostnað. 

 

Fundi slitið. 

Þorsteinn Steinþórsson. 

 

 

 
 
Stjórnarfundur í Foreldrafélagi Skógarlands og Tjarnarlands haldinn á Tjarnarlandi 14.  janúar 2008. 

 

Mætt eru:  Gyða,  Katrín,  Edda,  Þorsteinn,  Alla og Malla en Jón er fjarverandi vegna anna. 

 

1)    Fræðslufundur.     Rætt um möguleg efni á fræðslufund fyrir foreldra 

og  tímasetningu slíks fundar. 
Ýmsar hugmyndir komu upp m.a. um tannheilsu barna, kynning á 1-2-3 uppeldisaðferðinni og 

fleira.  Alla ætlar að athuga með starfsmann hjá sér sem gæti fjallað um 1-2-3 aðferðina og Edda 

tekur að sér að fjalla um tannheilsu barna.  Áætlaður tími fyrir fundinn er 12. febrúar  

kl. 20 í salnum á Skógarlandi. 

2)     Rætt um hvernig gekk í desember.  Jólaböllin gengu mjög vel og 

almenn ánægja með það sem og gjafirnar sem þóttu vel heppnaðar.  

Kaffihúsaferðirnar tókust vel og þokkaleg ánægja með þær, sérstaklega 

var heimsóknin hjá elstu börnunum á Gistihúsið á Egilsstöðum vel 

heppnuð og fengu þau höfðinglegar móttökur þar. 

3)    Leikskólamálin rædd almennt.  Ekkert virðist vera að gerast 

áþreifanlegt varðandi Tjarnarland, arkitekt á að koma að því að teikna 



breytingar á húsnæðinu.  Ekki er útlit fyrir að ný deild opni á 

Skógarlandi fyrr en í ágúst. 

4)     Sumarfrískönnun.  Niðurstaða könnunarinnar sem gerð var er sú að 

vilji foreldra er til að sumarlokun verði frá 15. júlí – 11. ágúst og er ekki 

reiknað með öðru en svo verði raunin. 
 

Fundi slitið. 

Þorsteinn Steinþórsson. 

 
Fundur í sameinuðu foreldrafélagi leikskólanna Tjarnarlands og Skógarlands Egilsstöðum,  haldinn í 

húsakynnum Skógarlands þann 5. nóv. 2007 klukkan 16:00 

 
Mættir voru: Edda Hrönn, Gyða, Katrín, Jón, Hera og Alla. 

 
1. mál á dagskrá:  Bera saman dagskrá vetrarins milli skólanna 

sept-okt: Aðalfundur á báðum leikskólum 

nóv: leikskýning Skógarland 

des: jólatrésferð Skógarland 

        kaffihúsaferðir á báðum skólum 

        jólaböll í báðum skólum 

 mars: fræðslufundur Skógarlandi, ca. annað hvert ár á Tjarnarlandi 

 apríl: myndataka Skógarlandi, opið hús á báðum leikskólum 

 maí: vorferðir á báðum skólum 

 júní: Skógargleði á Skógarlandi, Tjarnarleikar á Tjarnarlandi 

  

Ákveðið að halda sem mest í hefðir hvors skóla fyrir sig en sameina leiksýningar, fræðslufundi og 

annað slíkt. 

 
2. mál á dagkrá: Desember í leikskólunum  

a. Jólatrésferð hjá Lundi Skógarlandi mánudaginn 10. des.  24 krakkar sem fara + 3 kennarar, 

svo hefur foreldrum verið boðið að fara með, í fyrra kom einn pabbi með í ferðina.   

-         þarf að fá eina rútu undir hópinn, lagt af stað klukkan 9:00 komið til baka fyrir 

hádegi.  GYÐA sér um að panta rútu 

-         þarf að fá leyfi til að fara uppí Eyjólfsstaðaskóg og fá tré.  EDDA sér um að hafa 

samband við Skógræktarfélagið  

b. Jólaball Skógarlandi 14. des. Klukkan 10 Lauf og Lyng ásamt foreldrum.  Klukkan 13:30 

Kjarr, Rjóður og Lundur, foreldrum ekki boðið.  

Jólaball Tjarnalandi allar deildir 18. des klukkan 10.  

-         þarf að finna jólagjafir fyrir jólasveininn, ýmsar hugmyndir komu upp s.s 

jólasveinahúfur, flísbuff, endurskinsmerki, bækur. 108 krakkar á Skógarlandi, 67 

á Tjarnarlandi.  EDDA sér um það 

-         þarf að útvega jólasvein hann á að koma ca. 20 mín eftir að ballið byrjar, EDDA 

sér um það   

c. Kaffihúsaferð Rjóður á Skógarlandi 19. des, leikskólinn sér um það.   Allar deildir á 

Tjarnarlandi fara á kaffihús, þau yngri á Nielsen en eldri á Gistihúsið.  KATA sér um það  

d. Kirkjuheimsókn Lundur á Skógarlandi, í fyrra var farið í slíka heimsókn en ekki búið að 

taka ákvörðun um  slíkt í ár. Fundarmenn lýstu áhuga á að þessum ferðum yrði 

áframhaldið. 

 
3. mál á dagskrá: Fræðslufundur 



-         hefur verið í mars árlega hingað til, Alla lagði það til að flytja fræðsluna fram 

jafnvel fram fyrir þorrablót, förum í það betur á næst fundi.   

-         Ahugavert væri að kynna uppeldisaðferðina 1-2-3 sem notað er á Tjarnalandi. 

Fá þá einhvern kennarann þar til að fræða foreldra um þetta. 

-         Edda hefur áhuga á að vera með fræðluerindi um tannheilsu leikskólabarna.  

Gæti verið heppilegt að tengja inní tannverndarvikuna í janúar, koma þá jafnvel 

líka og ræða við krakkana, þá er kominn grundvöllur fyrir spennandi umræðu 

heimafyrir. 

 
4. mál á dagskrá: Myndataka 

-         rætt hvort þurfi að gera á hverju ári, misjafnar skoðanir um það en allir 

sammála að gera alltaf fyrir útskriftarárgang.   

-         Væri kannski hægt að fá myndasmið annaðhver ár en fá kennarana til að taka 

hópmyndir hitt árið.   

-         Rætt var um ánægju með myndirnar í fyrra og að Jósep myndasmiður væri 

áhugasamur um samstarfið 

-         Væri kannski hægt að gera könnun á heimasíðu leikskólanna hvort foreldrar 

vilji myndir árlega eða annaðhvert ár.. smá innskot frá "ritaranum"... 

5. mál á dagskrá: Önur mál  

a. Hera bað um pistil um sameiningu foreldrafélaganna og upplýsingar um nýja stjórn til að 

setja á heimasíðuna.  GYÐA sett í málið  

b. Opið hús, rætt hefur verið að samræma dagana hjá leikskólunum með opið hús, en við 

teljum að svo sé ekki gott því margir eiga börn á báðum leikskólum og gætu því ekki verið 

lengi á hvorum stað  

c. Sumarfrí leikskólanna, stjórn lýsti yfir þeirri skoðun að nauðsynlegt væri að sumarfríin 

væru samræmd.  Stefnt er að því að hafa könnun meðal foreldra um óska sumarfríið.  Alla 

og Hera fullvissuðu okkur um að sumarfríið yrði samræmt.  

d. Talmeinafræðingur.  JÓN var settur í það mál að kanna þörf sveitarfélagsins á 

talmeinafræðingi og skrifa ályktun um það.  

e. Mötuneytisbréf var lagt fyrir Fræðlunefnd, ekki fannst okkur sérlega vel tekið í okkar mál 

þar, en erum ákveðin í að halda þessu málefni vakandi, næsta bréf verður svo auðvitað frá 

báðum leikskólunum.   

f. Alla hvatti okkur í foreldrafélaginu að fylgjast vel með í Fræðsunefnd þar sem niðurskurður 

er fyrirhugaður í leikskólamálum.   

g. Rætt um fundartíma stjórnarinnar og ákveðið að halda stjórnarfund 1. fimmtudag í 

hverjum mánuði, klukkan 16:30.  næsti fundur er því 6. des og er jólafundur, pökkum inn 

gjöfum jólasveinsins, hittumst heima hjá einhverjum 

 

 

 
Edda Hrönn Sveinsdóttir 

 

 

Aðalfundur Foreldrafélags leikskólans Skógarlands 
haldinn í sal leikskólans þriðjudaginn 2. október 2007 kl. 20:14.  

 

Dagskrá: 

1. Kynning 

2. Skýrsla stjórnar fyrir síðasta starfsár 

3. Lagabreytingar 

4. Kosning stjórnar 

5. Önnur mál 



 

Katla setti fund og og fór yfir dagskrána.   

 

1.  

Lonneke Gastel barnasjúkraþjálfari hjá HSA á Egilsstöðum kynnti starf sitt og svaraði 

fyrirspurnum. 

 

2.  

Edda fór yfir ársreikning félagsins og gerði grein fyrir einstökum liðum. Reikningurinn borinn 

undir atkvæði og hann samþykktur. 

Sigurbjörg fór yfir starfsemi félagisns á starfsárinu og sagði frá því sem framundan er. 

 

3. 

Engar tillögur að lagabreytingum höfðu borist stjórninni. 

Jón kynnti hinsvegar tillögu að seimeinginu foreldrafélaganna á Skógarlandi og Tjarnarlandi sem 

er tilkomin vegna breytinga á uppbyggingu leikskólanna.   

Leist fundarmönnum almennt vel á þá tillögu og samþykktu sameininguna.  Þá fór Jón yfir ný 

lög fyrir sameinað félag sem taka munu gildi ef sameining verður einnig samþykkt á aðalfundi 

Foreldrafélags Tjarnarlands.  Tillögur komu að smávægilegum breytingum og voru þær 

samþykktar.  

Samkvæmt bráðabirgðaákvæði nýsamþykktra laga skulu þrír fulltrúar frá Skógalandi kosnir í 

stjórn og tveir varamenn.  Katla og Sigurbjörg sögðu sig úr stjórn en Edda, Gyða og Jón gáfu 

kost á sér til áframhaldandi setu.  Engin mótframboð komu fram og þau því sjálfkjörin.  Óskað 

var eftir framboði varamanna og buðu Aníta Pétursdóttir og Anna Dís Jónsdóttir sig fram til 

starfans og var það samþykkt. 

 

5. 

Gyða kynnti bréf sem fráfarandi stjórn ætlar að senda til Bæjarstórnar Fljótsdalshéraðs og varðar 

fyrirhugaðar breytingar á mötuneytismálum á Skógarlandi.  Fundarmenn lýstu yfir stuðningi 

sínum við málið og voru á einu máli um að breytingarnar yrðu ekki til góðs.  Nokkrar umræður 

urðu um mötuneytismál leikskólanna almennt og voru foreldrar einróma í ánægju sinni með 

fæðið á Skógarlandi.   

 

Fyrirspurn kom frá foreldri um tónlistarkennslu í leikskólanum.  Lesið var upp bréf sem stjórn 

foreldrafélagsins fékk frá Heru aðstoðarleikskólastjóra um þetta mál.  Þar kom fram að ekki væri 

á döfinni að hafa skipulagða tónlistarkennslu í leikskólanum en þar fer nú þegar fram mikið 

tónlistarstarf með söng og búkslætti og hljóðfærin kynnt fyrir krökkunum.  Fram kom hugmynd 

að hafa samband við tónlistarskólann og athuga hvort krakkarnir mættu koma í heimsókn þangað 

eða hvort kennarar úr tónlistarskólanum gætu komið í heimsókn til krakkanna.  Stjórnin tekur að 

sér að ræða þessar hugmyndir við starfsfólk leikskólans. 

  

Umræður spunnust um upplýsingaflæði frá starfsfólki til foreldra.  Stjórnin beindi þessari 

umræðu á kynningarfund um starf leikskólans sem haldinn verður í lok október. 

 

Stjórninni barst fyrir spurn frá foreldri varðandi starfshlutfall talmeinafræðings hjá 

sveitarfélaginu og var það mál rætt.  Fundarmenn furða sig á lágu starfshlutafalli og eins því að 



börn og foreldrar þurfa að fara út fyrir fjórðunginn til að sækja tíma hjá talmeinafræðingi.  

Aðalfundurinn beinir því til nýrrar stjórnar að fá nánari upplýsingar um þessi mál og þrýsta á að 

bætt verði úr. 

 

 

 

Fleiri mál ekki rædd. 

Fundargerð ritaði Gyða Guttormsdóttir 

 

 

 

 
 

Fundur Foreldrafélags leikskólans Skógarlands   26. sept 2007 

 

Mættir eru : Katla, Eda Hrönn, Gyða, Sigurbjörg og Jón 

 

 
Dagskrá 
 

1. Aðalfundur - undibúningur  
a. Rekstrarreikningur og ársskýrslan  
b. Auglýsing  aðalfundar  
c. Tillaga  að nýrri stjórn  
d. Fyrirlesari  
e. Sameining foreldrafélaga Skógarlands og Tjarnarlands – sameina stefnur beggja félaga  

2. Val á leikriti  
3. Tónlistarkennsla  
4. Íþróttagallar á leikskólabörnin  
5. Önnur mál:  

  

 

 

1.   

a) Rekstrarreikningur er tilbúinn, staða reiknings í dag er 103.020 krónur og vantar þá inn 

félagsgjöld fyrir júní , ágúst og september.  Júní og Ágúst gjöldin eiga að koma inn fyrir 

aðalfund. 

Fórum yfir ársskýrsluna sem Sigurbjörg var búin að setja upp, minniháttar breytingar gerðar 

b) Sigurbjörg setur upp auglýsingu á morgun og boðar til aðalfundar þann 2. okt næstkomandi.  

Þar þarf m.a. að koma fram að stjórnin ætli að bera fram tillögu að sameiningu foreldrafélaganna 

á Skógarlandi og Tjarnarlandi 

c) Katla og Sigurbjörg lýstu yfir áhuga á að hætta í stjórninni, Edda Hrönn Lýsti yfir áhuga á að 

sitja áfram, Gyða og Jón eru tilbúin að halda áfram. 

d) ákveðið var að Katla hefði samband við barnasjúkraþjálfara og boðaði hana á aðalfundinn 

með fræðsluerindi fyrir foreldra. 

e) Vilji er innan stjórnar að sameina foreldrafélögin á Tjarnarlandi og Skógarlandi, og verður það 

nánar rætt á sameiginlegum fundi stjórnana hvernig því verður háttað. Kosið verður um 

sameininguna á sitt hvorum aðalfundinum.   

 



2. 

Ákváðum að fá leikskýninguna Höll Ævintýranna frá Möguleikhúsinu í október.  Kostnaður við 

það er um 40-45 þúsund.  Katla fer í það mál. 

 

3. 

Stjórn foreldrafélagsins barst fyrirspurn frá foreldri um tónlistarkennslu í leikskólanum.  Vorum 

sammála um að foreldrafélgið ætti ekki að kosta tónlistarkennslu allan veturinn, frekar þá taka 

þátt í stuttu námskeiði, sem gæti þá verið hvatning til leikskólans að halda áfram.  Athuga hvort 

einhver leikskólakennarinn geti sinnt þessu eða þá fá utanaðkomandi til þess.   

 

4.   

Stjórninni barst einnig fyrirspurn frá foreldrum um hvort við gætum látið sauma íþróttagalla á 

leikskólabörnin sem yrði svo seldur innan leikskólans.  Þar sem að Höttur hefur verið með góða 

íþróttagalla til sölu allt niðrí stærð104, töldum við heppilegra að benda á þá galla heldur en að 

fara í samkeppni við Hött, einnig kom það fram að það væri mikið mála að skipuleggja svona 

kaup og sölu á göllum og förum við því ekki í það að sinni. 

 

5. 

-Talmeinafræðingur er í 20% stöðu innan sveitarfélagsins og fengum við ábendingu frá Hjördísi 

deildarstjóra á Rjóðri um mikilvægi þess að hafa fulla stöðu talmeinafræðings í sveitarfélaginu 

og er hún að fara af stað með þrýstihóp,  hefur hún  beðið stjórnina um að semja ályktun um 

þetta efni 

 

-settum niður nokkur mál sem ræða þarf á aðalfundinum við foreldra 

 Grillveisla, hvað foreldrum finnst um að pylsur séu grillaðar í heilsuleikskólanum 

 Hvort eigi að láta sauma jólasveinabúninga og fá foreldra til að leika jólasveina 

 Eru fræðslufundir óþarfir, lítt áhugaverðir eða hver sé ástæða dræmrar þátttöku 

 

 

Fundargerð ritaði Edda Hrönn Sveinsdóttir 

 

 
Fundur Stjórnar foreldrafélagsins á Skógarlandi    7. júní 2007 

 

Efni fundarins: 

1. Skógargleði 2007  

2. Önnur mál 

 

Mættar voru: Katla, Edda, Gyða, Jón, Hera og Sigurbjörg 

 

Skógargleði 2007 

Hera sagði frá skipulagi leikskólans fyrir Skógargleði 2007.  Nefnd er að störfum fyrir leikana, í 

nefndinni er einn starfsmaður frá hverri deild.  Gleðin verður 15. júní frá kl.15-17.  Þeir 

nemendur sem eru í fríi eru velkomnir og eins foreldrar allra barnanna.  Stjórn foreldrafélagins 

ætlar að sjá um grillið.  Edda og Gyða sjá um innkaupin fyrir grillið. 

Gyða er búin að pant boli á öll börnin í leikskólanum í tilefni gleðinnar. 



 

Önnur mál 

Stjórn foreldrafélagins gaf leikskólanum gasgrill í dag. 

 

Myndirnar sem Jósef tók af krökkunum á deildunum eru komar í hús og verða afhentar til 

foreldra í næstu viku.   

 

Jón ætlar að skrifa bréf til sveitarfélagsins um mötuneytismál sbr. síðasta fund. 

 

Katla ætlar að ræða við Þorstein formann stjórnar foreldrafélagins á Tjarnarlandi um sameiningu 

foreldrafélaganna sbr. síðasta fund. 

 

Mikil umræða var um matseðla leikskólanna Skógarlands og Tjarnarlands þegar elstu börnin 

verða á Tjarnarlandi.  Þar sem systkinni verða nú oft á báðum leikskólunum væri heppilegra að 

matseðill væri svipaður.  Katla tekur að sér að byrja að tala við Þorstein á Tjarnarlandi og síðan 

við leikskólastjórana. 

 

Hera sagði frá að búið væri að ráða tvo menntaða starfsmenn sem byrja nú í sumar  eins væri 

komið á hreint hverjir yrðu deildastjórar næsta skólaár. 

 

Sumarfrí verður hjá stjórninni þar til fyrsta fimmtudag í september. 

 

 

Sigurbjörg Hvönn Kristjánsdóttir 

  

  

  

  

 
Fundur stjórnar Foreldrafélagsins      3. maí 2007 

 

Mættir :  Edda, Katla, Sigurbjörg, Gyða og Malla 

 

Efni fundarins: 

1. Fjárhagssstaða  

2. Uppgjör foreldrakaffis og ráðstöfun þess  

3. Sumarviðburðir - ,,grillhátíð"  

4. Önnur mál 

 

 
 

1.   

 Inneign í banka er 170.000 kr.  Það þarf að passa að félagsgjöld séu ekki rukkuð í sumarleyfi 

leikskólans.  

 

2.   



Kaffisalan á opnu húsi gekk mjög vel.  Innkoman var um 25.000 kr. sem er aukning frá því í 

fyrra. Mælum með að næst verði bara selt vöfflur því þær runnu út eins og ,,heitar lummur" 

 

3. 

Farið verður í vorferðalag í Gilsárteig.  Þann 16. maí fara Rjóður og Lundur en 18. maí fara Lyng 

og Kjarr.  Lagt verður af stað kl.9.00.  Foreldrafélagið ætlar að borga rúturnar. 

 

Stefnt er að halda ,,Skógargleði" 15. júní.  Hugmynd er að halda hátíðina á leikskólatíma til að 

sem flestir eigi möguleika að taka þátt.  Stjórnin vonast eftir góðrir samvinnu  við 

leikskólakennara.  Stjórnin stefnir á að útvega boli fyrir nemendur skólans og sjá um grillið.  

Leikskólakennar myndu sjá um þrautir.  

 

4.  

Önnur mál 

Myndatakan af deildunum gekk mjög vel.  Stutt er í að foreldrar geti valið sér mynd til að kaupa.  

 

Katla stakk upp á að foreldrafélagið myndi gefa leikskólanum gasgrill.  Lagðist það vel í 

nefndarmenn.  Kötlu falið að ræða þetta betur við Möllu. 

 

Stjórnin gerir athugasemdir við aðgengi hjólandi barna að leikskólanum. 

 

Stjórnin vill kanna hug stjórnar Foreldrafélagsins á Tjarnarlandi um sameiningu 

foreldarfélaganna þar sem 5.ára deild er fyrirhuguð á Tjarnarlandi í haust.  

 

Jóni falið að setja saman bréf f.h. foreldrafélgasins til Fræðsluráðs vegna fyrirhugaðs 

stórmötuneytis sveitafélagsins.  

 

 

 

 

       Sigurbjörg Kristjánsdóttir 

  

  

  

  

  

  

Fundur Stjórnar foreldrafélagsins á Skógarlandi    1. febrúar 2007 

 

Efni fundarins: 

1. Myndataka  

2. Fyrirlestur  

3. Önnur mál 

 

Mættar voru: Katla, Edda, Gyða og Sigurbjörg 

 



1. Ákveðið var að taka tilboði frá Jósef Marínóssyni með myndatöku af deildunum.  

Sigurbjörg ætlar að vinna betur í málinu. 

 

2. Stefnt er að halda fyrirlestur fyrir foreldra um miðjan mars.  Gyða ætlar að hengja upp 

blað þannig að foreldrar geti komið með hugmyndir að fyrirlestri.   

 

3. Ný heimasíða Skógarlands.  Sigurbjörg ætlar að hafa samband við Heru til að setja 

upplýsingar um foreldrafélagið inn á heimsíðuna.   

 

4. Ákveðið var að gefa leikskólanum Skógarlandi bók með geisladiskum sem heitir Dans- 

og hreyfileikir.    

 

Sigurbjörg sagði frá fundi sem hún sat í fræðslunefnd.  Þar mótmælti hún m.a. fyrir hönd 

stjórnarinnar lokun mötuneytinu í leikskólanum.   

 

 

Fleira var ekki á dagskrá.   

 

 

    

       Sigurbjörg Kristjánsdóttir 

 

  

  

  

Fundur Stjórnar foreldrafélagsins á Skógarlandi    18. janúar 2007 

 

Efni fundarins: 

1. Fjárhagsstaða  

2. Starfið fram á vorið  

3. Önnur mál 

 

Mættar voru: Katla, Edda, Gyða, Jón, Malla og Sigurbjörg 

 

1. Staðan er 100.500 kr. inn á reikningum.  Það á eftir að greða rútukostnað upp á 16.000 kr.    

Félagsgjöldin í desember eiga eftir að skila sér. 

   

2.  Febrúar - stefnt er að fá tilboð í myndatöku á börnunum í leikskólanum.   

  Mars - haldinn verður fyrirlestur fyrir foreldra. 

Apríl - kaffi selt á foreldradegi.  

Maí –  rútuferð í vorferðalagi leikskólans 

Júní -   lautarferð foreldrafélagsins. 

 

Önnur mál 

Nefndarmenn leggja höfuðið í bleyti og komið með hugmyndir að fyrirlestrum. 

 



Sigurbjörg ætlar að fá tilboð í myndartökur í deildunum. 

 

Stjórn forledrafélagsins er ánægt með nýju heimsíðuna.   

 

 

Fundurinn var í styttra lagi þar sem stjórnarmenn fóru á fund starfshóps Fræðslunefndar.  Það átti 

að kynna foreldrum hugmyndir starfshópsins um að hafa fimm ára deild á Tjarnarlandi en börn 

1-4 ára verði á Skógarlandi. 

 

Ekki voru fleiri mál tekin fyrir  

 

 

 

      Sigurbjörg Kristjánsdóttir 
 


