
Fundur hjá stjórn Foreldrafélags Tjarnarskógar 

9.janúar 2014 – Skógarland 

 

Mættar eru: Katla, Lísa, Inga Rós, Birna, Guðrún Helga og Sigga Dís. 

 

1. Jólaball og ferðir fyrir jólin; almenn ánægja með ballið, gjafir og jólasveina.  Allar sammála um 

að jólaballið hafi tekist vel.  Allar mjög sáttar við kostnað vegna rútuferða fyrir börnin í 

desember. 

2. Fræðsla fyrir krakkana í tannverndarviku.  Edda Hrönn tannlæknir búin að bjóðast til að koma 

og hitta krakkana, Sigga Dís tekur vel í það.  Best að þær séu í sambandi varðandi 

tímasetningu. 

3. Fræðsluerindi; næst á dagskrá hjá okkur í foreldrafélaginu er að bjóða uppá fræðsluerindi 

fyrir foreldra.  Stefnt á að tala við Pétur lækni um fyrirlestur sem hann hefur verið með fyrir 

foreldra, reyna að bjóða uppá það í enda janúar eða byrjun febrúar.  Inga Rós hefur samband 

við hann.  Ætlum einnig að reyna að vera í samstarfi við grunnskólann, foreldrafélagið þar er í 

einhverjum viðræðum við fyrirlesara.  Verðum í sambandi við þau þegar eitthvað er staðfest. 

4. Vorgleði.  Aðeins rætt um vorgleðina sem foreldrafélagið heldur utan um á hverju ári.  Passa 

uppá að þetta er hátið fyrir leikskólabörnin og á að veita þeim gleði.  Síðast var rosalega 

mikið af fólki og litlu börnin komust t.d. varla að í hoppuköstulunum.  Auðvitað gaman að 

bjóða foreldrum að koma en kannski að passa uppá að þetta er aðallega fyrir leikskólabörn 

en ekki grunnskólabörn.  Spurning um að hafa þetta líka fyrr, í enda maí, áður en fólk fer burt 

í sumarfrí.  

5. Gjafir.  Vantar orðið jólabækur í leikskólann,  fengum fyrirspurn frá leikskólakennurum hvort 

við gætum bætt úr því.  Stefnt á að kaupa bækur fyrir næstu jól, annað hvort á bókamarkaði 

sem kemur hingað í vor eða strax næsta haust.  Einnig langar okkur að gefa leikskólanum 

gítar, eins og áður hefur verið rætt.  Spurning um hvernig og hvort það vanti bara einn.  Sigga 

Dís sett í að athuga það á næsta fundi innan leikskólans. 

6. Almenn umræða; Sigga Dís kom inná hvað það væri vel tekið á móti henni og starfsandinn 

væri góður.  Henni líst vel á starfsfólkið og starfið í leikskólanum.  Við í stjórninni eru mjög 

glaðar að heyra þetta. 
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