5. fundur skólanefndar vegna Undralands árið 2017, haldinn 28. september 2017 í
leikskólanum kl. 15:00. 18. fundur kjörtímabilsins 2014 – 2018.
Mætt til fundar: Bjarney Vignisdóttir, formaður sem ritaði fundargerð, Vigdís Furuseth,
Ingibjörg Bjarney Baldursdóttir, leikskólastjóri, Freyja Þorkelsdóttir, fulltrúi starfsfólks og
Fríður Sæmundsdóttir, fulltrúi foreldraráðs. Jón Bjarnason boðaði forföll.
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1. Skýrsla leikskólastjóra

❖ Þar sem stutt er frá síðasta fundi er kannski ekki frá miklu að segja.
❖ Kynningarfundir standa yfir þessa dagana og var góð þátttaka á þeim fyrsta á
Móakoti.
❖ Hópastarf er komið af stað, heimsóknir í bókasafnið og ferðir í íþróttahúsið eru á
sínum stað.
❖ Stjórnendur hafa tekið þátt í Almannavarnarviku á vegum sveitarfélagsins og er
almenn ánægja með það starf sem verið er að vinna. Aldrei er of oft minnt á hvaða
náttúruvá er möguleg á okkar svæði og mikilvægt að allir viti hvernig á að bregðast
við.
❖ Stjórnendateymið fundaði með foreldraráði og stjórn foreldrafélagsins þar sem starf
vetrarins var rætt og farið yfir hlutverk þessa tveggja hópa.
❖ Leikskólastjóri hefur skilað greinargerð vegna umbótaáætlunar og er ljóst að mest
allt sem talið var ástæða til að laga eftir ytra mat er í góðum farvegi.
❖ Nú eru meiri líkur en minni á því að við fáum börn úr Bláskógabyggð í vistun hér hjá
okkur, tvö fljótlega og jafnvel fleiri eftir áramót. Við tökum glaðar við þeim börnum

sem sótt er um fyrir hjá okkur og sýnum hversu mikilvægt er að vinna saman milli
sveitarfélaga.

2. Framkvæmd umbóta vegna ytra mats
Leikskólastjóri lagði fram til kynningar bréf sem sent verður Mennta- og
menningarmálaráðuneytinu vegna framkvæmda umbóta sem áætlaðar voru í leikskólanum
Undralandi skólaárið 2016 - 2017 í kjölfar úttektar Mennta- og menningarmálaráðuneytis
2015.

3. Starfsáætlun 2017-2018
Starfsáætlun leikskólans fyrir skólaárið 2017-2018 lögð fram. Starfsáætlunin er
staðfest af skólanefnd.

4. Sérkennslustefna Undralands
Sérkennslustefna Undralands lögð fram til kynningar.

5. Vistunarmál
Vistunarmál í leikskólanum rædd.

6. Önnur mál
a) Læsisstefna:
Læsisstefna Hrunamannahrepps fyrir leikskólann Undraland og Flúðaskóla lögð fram til
kynningar.

b) Fundartími skólanefndar:
Ákveðið var að fundartímar skólanefndar í leikskólanum Undralandi verði að
jafnaði seinasta fimmtudag í mánuði kl 15:00.

Fleira ekki gert. Fundargerð lesin yfir og samþykkt.

Fundi slitið kl: 16:10

