
Foreldrafélag og foreldraráð  

Aðalfundur 1. okt 2019 

Mættir: Anna leikskólastjóri, Fríða fráfarandi formaður, Edda ritari, Ása, Bjarney Anna, María 

og Harpa.  

Málefni fundarins: 

 Nýtt fólk í foreldraráði og félagi. Ekki þarf að kjósa þar sem allir sem buðu sig fram til 

starfa eru sjálfkjörnir. Rætt um fyrirkomulag þessa tveggja hópa. Ákveðið var að 

foreldrafélag og - ráð verði að einhverju leiti sameiginleg og starfi saman en fjórir 

fulltrúar í foreldraráði munu auk þess sinna lögbundnum verkefnum foreldraráðsins 

sérstaklega. Fríða dregur sig í hlé sem formaður félagsins, Fjóla sem gjaldkeri og 

Áslaug sem meðstjórnandi. Ása Jacobsen tekur að sér formennsku í félaginu með 

samþykki fundarmanna. Lagt var til að fráfarandi formanni að Anna leikskólastjóri taki 

við gjaldkerastöðunni og var það samþykkt einróma.  Hún mun sjá um að greiða fyrir 

viðburði sem eru í leikskólanum.   

Foreldrafélag    

Nafn Deild Hlutverk Netfang 

María  Kristjánsdóttir  Móholt  maria@lex.is 

Edda Guðrún Valdimarsdóttir Nónholt og 
Hraunholt 

Ritari  eddagudrun@hotmail.com 

Rósamunda Þórarinsdóttir  Móholt/ 
Hraunholt 

 rosamunda1991@gmail.com 

Torfi Geir Símonarson Nónholt  torfi@theatermogul.com 

Ása Jacobsen Nónholt/ 
Hnoðraholt  

Formaður  asajacobsen89@gmail.com 

Anna Bjarnadóttir  Leikskólastj Gjaldkeri  annab@leikskolarnir.is 

Foreldaráð    

Ása Jacobsen Nónholt og 
Hnoðraholt 

  

Skúli   Andrésson Nónholt  skuliandres@gmail.com 

Harpa Þrastardóttir Móholt  harpa.thrastardottir@colas.is 

Bjarney Anna Bjarnadóttir Móholt  bjarneyanna@gmail.com 

 

 fræðslufundur foreldrafélagsins: rætt um fyrirkomulag fundarins. Ákveðið að hafa 

kynningu á stjórn og verkefnum foreldrafélagsins eftir fræðslufund að morgni í lok 

október. Anna ætlar að kanna með Báru Gylfadóttur sálfræðing að vera með erindi 

um hagnýt ráð til að takast á við erfiða hegðun. Hafa fundinn á milli kl. 8:15 og 9:30.  



 Rætt um mismunandi hlutverk foreldrafélags og ráðs og verkefnin sem eru ólík. Á 

döfinni hjá foreldraráði er að senda umsögn um starfsáætlun sem verður tilbúin um 

miðjan október. Einnig var rætt um húsnæðið og þá sérstaklega ytri byrði sem þarf á 

lagfæringu að halda. Athugasemdir komu varðandi þakkant og Anna mun senda 

mynd af honum á viðeigandi aðila sem sjá um húsnæðismálin. Foreldráð er tilbúið að 

koma með í að þrýsta á lagfæringu. Mikilvægt er að foreldraráðið hafi einnig sér 

samskipti um það sem snýr að verkefnum þess.  

 Á döfinni hjá foreldrafélagi eru ákveðnir viðburðir á haustönn, jólasveinar á jólaball, 

gjafir á jólaball, piparkökumálun, aðalfundur og leiksýning.  

 Fríða býður fram að það megi alltaf leita til hennar og þökkum við kærlega fyrir góð 

störf hennar og gott samstarf.  

 

Anna Bjarnadóttir tók að sér að rita fundinn að þessu sinni þar sem ritarinn mætti seint 

 

 

 


