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Haldinn 24.10.2012 á Skógarlandi 

Mættir:Katla, Steinunn, Inga Rós, Guðný Anna, Berglind og Elín Björg 

Efni fundar: 

 Koma íþróttaálfs gekk vel, stuttur fyrirvari á komu hans. Hefði mátt vera ,,betri“ tímasetning 

svo öllum hentaði. Börnin almennt mjög ánægð.  

Koma íþr.álfs var í samstarfi við fleiri leikskóla á Austurlandi sem líka fengu hann til sín. 

 

 Guðný Anna kemur með tillögu að gjöf til leikskólanna, óskar eftir gítar. Það er til einn á 

Tjarnarlandi en enginn á Skógarlandi, sá sem þar er notaður er í einkaeigu starfsmanns. Vel 

tekið í þessa hugmynd af stjórninni.  

 Kosning í stjórn 

o Steinunn áfram formaður 

o Inga Rós gjaldkeri 

o Berglind ritari og Katla sem varamaður 

 Umræða um jólaböll leikskólanna 

o Guðný Anna varpar fram þeirri hugmynd að Tjarnarlandsbörnin komi á Skógarland og 

haldi sitt jólaball með yngstu börnunum þar. Þau börn sem eru þá á eldri álmu 

Skógarlands og e.t.v einhver af yngri álmu héldu svo saman annað ball. Það yrðu þá 2 

böll í ár í stað 3ja eins og áður. Þá þyrfti 2 jólasveina á hvort ball, líklegt að annað yrði 

haldið fyrir hádegi og hitt eftir hádegi (ekki staðfest). Ekki kominn endanlegur tími á 

böllin en stefnt að því að reyna að halda það fyrir 14.des. 

 Huga þarf mjög fljótlega að innihaldi jólapakka fyrir jólaböllin, í fyrra voru gefnar bækur, þar 

áður tuskudýr fyrir yngstu börnin og spil m/ísl jólasveinunum fyrir eldri börnin.  

 Fyrirhuguð kaffihúsaferð elstu barna Tjarnarlands (2007 árg) á Gistiheimili í lok nóv/byrjun 

des, eftir að ræða við Gulla og Huldu og fá staðfest. Útvegum rútu fyrir þá ferð.  

 Guðný Anna kemur með þá hugmynd að næsti árgangur (2008) fari þá og sækji jólatré í 

Eyjólfsstaði í stað þess að elstu árgangarnir fari. Þannig skapist hefð fyrir hvern árgang.  

 Næsti fundur fyrirhugaður fyrstu vikuna í nóvember, þá haldinn á Tjarnarlandi. 

 

Fundi slitið 

Berglind 

 


