Aðalfundur Foreldrafélags
Hulduheima – Kots
28. september 2016 kl. 17:30-18:30
7 foreldrar mættir ásamt Snjólaugu skólastjóra og stjórn foreldrafélagsins (Hanna formaður,
Guðrún gjaldkeri og Berglind ritari). Samtals fulltrúar 6 barna.
Ársyfirliti og gjaldkera ásamt lögum foreldrafélagsins dreift til fundargesta.
Viðburðir foreldrafélagsins síðasta vetur ræddir um leið og rennt var yfir ársyfirlit félagsins.
















Ársyfirlitið
Danskennsla, mikil áhugi fyrir því að það verði gert aftur. Tillaga kom um að prufa að
taka upp myndband af hverjum hóp vera að dansa, því þegar að kemur að sjálfri
danssýningunni þá verða börnin oft mjög feimin og vilja ekkert taka þátt og dansa.
Lagt til að setja myndböndin inná facebook síðuna og þá geta foreldra notið þess að
horfa með börnum sínum. Eining rætt hvort skuli sleppa að halda dansýningu eða
hafa hana líka.
Facebook síða foreldrafélagsins. Spurt hvering fólki finnst að hafa facebook síðu og
allir mjög hlynntir því.
Sveitaferð. Rætt um að breyta fyrirkomulagi á sveitaferð sem leikskólinn og
foreldrafélagið hafa staðið að í sameiningu. Ákveðið að hér eftir skuli foreldrafélagið
sjá um sveitaferðina alfarið. (Gert vegna breytingu á lögum, því yngstu börin mega
ekki fara í rútuna).
Leiksýning sem foreldrafélagið keypti ásamt foreldrafélaginu í Seli. Rætt um hana og
fundargestir mjög ánægðir með það og vilja samstarfi við Sel verði haldið áfram
athugað með svona leiksýningu í vetur.
Vorhátíð. Rætt um hana, hvað var gert núna í vor og allir mjög ánægðir með það sem
keypt var fyrir börnin að leika sér með og ákvörðunina um að hafa ekki hoppukastala.
Árgjald rætt – hvernig á að rukka það inn, hvað gjaldið er hátt og frestur fyrir
innheimtu.
- Rukkun: miði í hólf + upplýsingar á facebook.
- Árgjald: 5.000 kr. pr. barn, tvö börn 7.500 kr og þriðja barn frítt.
- 4 vikur í frest til að borga, eftir það er sett í innheimtu hjá banka.
Breytingar á fatahólfum í leikskólanum. Almenn ánægja um að töskur séu ekki lengur.
Óskað eftir fleiri fulltrúum í stjórn foreldrafélagsins.
- Ein bauð sig fram og fékk sæti í stjórninni, Rebekka Hrafntinna Níelsdóttir
(mamma Sigurðar Smára).
Snjólaug skólastjóri ræðir eftirfarandi hluti.
- Sagt frá nýjum matráði við leikskólann.
- Sagt frá að verið sé að auglýsa stöður innan leikskólans.
- Obba kemur aftur til starfa við leikskólann í byrjun nóvember.

Fundi slitið. Berglind (ritari).

