


Nafn Deild Hlutverk

María Kristjánsdóttir Móholt

Edda Guðrún Valdimarsdóttir Nónholt og

Hraunholt
Ritari

Rósamunda Þórarinsdóttir Móholt/

Hraunholt

Torfi Geir Símonarson Nónholt

Ása Jacobsen Nónholt/

Hnoðraholt 
Formaður 

Skúli Andrésson Nónholt

Harpa Þrastardóttir Móholt

Bjarney Anna Bjarnadóttir Móholt

Anna Bjarnadóttir Leikskólastj Gjaldkeri



Reglur foreldrafélagsins í heild sinni má finna á vef leikskólans :  
http://baejarbol.is/Foreldrar/Foreldrafelag

 3.gr. Markmið félagsins er:
a) að bæta aðbúnað barna og starfmanna leikskólans
b) að skapa vettvang samskipta og samvinnu foreldra og starfsmanna
c) að vinna að hagsmunum barna innan bæjarfélagsins
4.gr. Félagsgjald er 650 kr á mánuði – ekki er greitt fyrir júlímánuð.
5.gr. Stjórnin skal skipuleggja viðburði fyrir börnin.
6. gr. Kosning stjórnar fer fram á aðalfundi. Hver deild skal eiga a.m.k. 
einn fulltrúa og einn til vara.

Æskilegt er að hluti fulltrúa sitji tvö ár í senn. Stjórnin sjálf skiptir með sér 
verkum. Kjósa skal formann, ritara og meðstjórnanda. Formaður stjórnar 
er fulltrúi félagsins í Landssamtökum foreldrafélaga leikskóla og ber að 
tilkynna samtökunum um hann að lokinni kosningu.



Í nóvember var haldinn fræðslufundur að 
morgni sem gafst mjög vel og heyra mátti að 
foreldrar voru ánægðir með framtakið. 
Í kjölfar fræðslunnar var kynning á starfi 
foreldrafélagsins og óskað eftir fulltrúum í 
stjórn með tölvupósti. 

Aðalfundur og fræðsla 



 Piparkökuskreyting í desember 2019



 Jólasveinar á jólaballi og gjafir fyrir börnin. Öll 
börn fengu innpakkaða bók að gjöf frá 
sveinkunum. 



 Jólaleikrit – brúðuleiksýningin 
Pönnukakan hennar Grýlu

Börnin voru hugfangin af sýningunni



 Danskennsla í 6 vikur – Dagný Björk  



 Vorhátíð – án foreldra að þessu sinni vegna 
Covid

 Hestar, hoppukastalar, söngur og grillaðar 
pylsur



 Útskriftarferð elstu barna í Slakka 



 Ný þrautabraut fyrir 
yngri börn (enn í 
vinnslu)

 Kaffiveitingar á 
kaffistofuna

 Gjafir fyrir starfsfólk í 
samkomubanni í 
mars



 Það sem verður boðið uppá í vetur

 Leikrit/uppákoma fyrir börnin fyrir og eftir Jól

 Piparkökuskreytingar ? 

 Jólasveinar og gjafir

 Opið hús/kaffiboð í vor

 Rúta í útskriftaferð

 Sveitaferð 

 Allar hugmyndir vel þegnar



Skýring greiðslu Kennitala Texti Upphæð Staða

Millifærsla foreldragjald 570169-6109 Garðabær 86.080 310.207

Bæjarból rúta ferð elstu barna 640478-0209 Hópferðamiðstöðin ehf. -71.000 224.127

Millifærsla foreldradjald 570169-6109 Garðabær 160.362 295.127

Póstsending á kvittunum vegna netbanka fyrirtækja, 471008-0280 Landsbankinn hf. -150 134.765

Póstsending á kvittunum vegna netbanka fyrirtækja, 471008-0280 Landsbankinn hf. -150 134.915

Bæjarból slakki - útskriftarferð 530212-1730 Slakki1993 ehf. -36.400 135.065

dans á Bæjarbóli - námskeið 170659-7249 Dagný Björk Pétursdóttir -188.750 171.465

Bæjarból hestar - á sumarhátíð 011163-3359 Gunnhildur Viðarsdóttir -110.000 360.215

Reikningur - hoppukastalar 010484-3169 Elmar Árnason -33.000 470.215

Millifært - gjöf f. Staff, handáburður 681197-2819 Primex ehf. -36.456 503.215

glaðningur staff 101178-3909 Edda Guðrún Valdimarsdóttir -5.489 539.671

Innborgun foreldragjald 570169-6109 Garðabær 161.408 545.160

Bæjarból - dýna fyrir salinn, gjöf til leikskólans 520269-2909 RJR ehf. -69.900 383.752

Fjármagnstekjuskattur Foreldrafélag leiksk Bæjarbóls -218 453.652

Innvextir Landsbankinn hf. 992 453.870

Bæjarból - leiksýning fyrir jólin 540111-0730 Brúðuheimar ehf. -75.000 452.878

Jólasveinar á jólaball 691293-2979 Skyrgámur ehf -40.000 527.878

Piparkökuskreyting 051089-4219 Ása Jacobsen -16.764 567.878

Rafn fyrirlestur á fræðslufund fyrir foreldra 251081-5149 Rafn Emilsson -40.000 584.642

kaffi og djús - piparkökuskreyting 240371-3679 Anna Bjarnadóttir -2.857 624.642

kaffiveitingar í piparkökuskreyting 240371-3679 Anna Bjarnadóttir -8.055 627.499

Bæjarból foreldrafélag - jólagjöf fyrir börnin 660911-0300 Bókabeitan ehf. -58.750 635.554

Innborgun foreldragjald 570169-6109 Garðabær 154.999 694.304

Bæjarból-matur í sveitaferð 570169-6109 Garðabær -84.929 539.305

meðlæti-fræðsluf. 260282-3289 María Kristjánsdóttir -4.486 624.234

Innborgun - foreldragjald 570169-6109 Garðabær 87.725 628.720

Hér má sjá allar færslur frá 1. september 2019 -31. september 2020 



 Formaður og ritari gefa kost á sér áfram
 Tveir fulltrúar detta úr stjórn þar sem börn 

þeirra eru hætt í leikskólanum
 Áhugasamir um að taka þátt í starfi 

foreldrafélagsins eru beðnir um að heyra í 
Önnu leikskólastjóra eða Ásu formanni. 

 Athugasemdir um starfið og fjármálin þurfa 
að berast til Önnu leikskólastjóra eða Ásu 
formanns fyrir 1. nóvember en að öðrum kosti 
teljast reikningar samþykktir. 


