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1. Skýrsla leikskólastjóra

❖ Nú styttist í sumarfrí og einhverjar breytingar eru í kortunum. Fimm börn fara í
Flúðaskóla í haust og fækkar því aðeins á leikskólanum en svo gerum við ráð fyrir að
fjölgi aftur í haust og um næstu áramót.
❖ Ásta Rún hefur sótt um ársleyfi, Jónína Sif ætlar að fara í aðra vinnu og Elín og
Andrea voru ráðnar frá áramótum til loka skólaársins. Það þarf að ráða í staðinn fyrir
þær og verða auglýstar stöður á næstu dögum.
❖ Eins og áður hefur komið fram horfi ég til samsetningar barnahópsins og staðan er sú
að nokkrir einstaklingar þurfa manninn með sér og svo eru nokkuð mörg, eða níu,
tvítyngd börn á leikskólanum og þau þurfa oft auka aðstoð. Það kemur svo í ljós hvað
við teljum að þurfi að ráða marga starfsmenn.
❖ Við tókum þátt í menningarmars með því að auglýsa opið hús og skreyttum úti og
inni með verkum barnanna. Séra Óskar kíkti á okkur í aðdraganda páska, við tókum
þátt í bláum degi einhverfu og við erum þátttakendur í TALÍS rannsókn sem er í

gangi. Þetta eru svona nokkrir hlutir sem koma upp í hugann af öllu því sem við erum
að gera á hverjum degi.
❖ 18. og 20. apríl voru starfsdagar hér á leikskólanum og allir starfsmenn fóru til
Brighton í námsferð. Undirbúningur hafði staðið yfir í rúmlega ár og er skemmst frá
að segja að við komum tilbaka fullar af hugmyndum og ætlum okkur að leggja megin
áherslu á útikennslu héðan í frá. Í gær, 15. maí, var starfsmannafundur þar sem skipt
var í hópa og allir komu með hugmyndir um framhaldið og við munum svo vinna út
frá þessari hugmyndavinnu núna í vor og svo í haust þegar við opnum aftur.
❖ Þegar sótt var um styrki til stéttarfélaga vegna þessarar ferðar tókum við fram að
hluti ferðarinnar væri til að efla samstarf. Það er óhætt að segja að sú staðreynd að
allir starfsmenn fóru í þessa ferð er jákvætt og mikill einhugur og gleði ríkir í hópnum
og allir spenntir að vinna með það sem við lærðum í ferðinni.
❖ Leikskólastjóri fór á námskeið hjá Mentor vegna nýrra persónuverndarlaga og
stjórnendateymið hefur tekið þátt í vinnustofum sem sveitarfélagið skipulagði. Ekki
er alveg ljóst á þessari stundu hversu mikil vinna bætist við vegna þessara laga en
það kemur vonandi sem fyrst í ljós.
❖ Á stórum vinnustað eins og þessum er alltaf eitthvað um veikindi og forföll.
Starfsmenn hafa verið einstaklega jákvæðir og lausnamiðaðir þegar sú staða hefur
komið upp að nokkra vantar í vinnu. Við snúum bökum saman og hlutirnir eru látnir
ganga.
❖ Vorhátíðin okkar var heldur fyrr en venjulega og helgast það af því að foreldrafélagið
bauð okkur upp á brúðuleiksýningu um Pétur og úlfinn. Þegar dagsetningin var komin
á hreint fannst okkur upplagt að gera þetta að einum hátíðardegi. Við fengum pizzu, í
boði Kaffi Sels, í hádegismat, leiksýning eftir hádegi og svo var opið hús og kökubasar
milli þrjú og fjögur. Skemmst er frá því að segja að dagurinn heppnaðist einstaklega
vel og hér var fullt út úr dyrum þegar börnin sungu nokkur lög fyrir gesti. Kökurnar
seldust upp og allir voru ánægðir með daginn.
❖ Elma útskrifast núna í vor með B.Ed gráðu frá HÍ og 31. maí næstkomandi munu þrír
starfsmenn útskrifast sem leikskólaliðar og stuðningsfulltrúar frá Fræðslunetinu.
Þetta eru þær Jónína Kristbjörg, Heiða og Ragnheiður Ósk.
❖ Vorið verður annars hefðbundið hér á leikskólanum. Gengið á Miðfell, kíkt á
sauðburð, vatnsvikan er á sínum stað og ýmislegt fleira verður gert.

2. Leikskóladagatal 2018 - 2019
Leikskólastjóri fór yfir dagatal leikskólans fyrir næsta starfsár, 2018-2019. Rætt um og
farið yfir einstaka liði þess. Umræða fór fram um styttingu lokunar yfir sumartímann og
leikskólastjóra falið að skoða það fyrir næsta skóladagatal. Skólanefnd samþykkir
dagatalið.

3. Rekstur leikskólans Undralands
Farið var yfir helstu tölur í rekstri leikskólans það sem af er ári. Reksturinn er á áætlun.

4. Önnur mál
Engin önnur mál tekin fyrir.

Fleira ekki gert. Fundargerð lesin yfir og samþykkt.
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