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Dagskrá fundar: 

 Niðurstöður skólapúlsins. 

o Leikskólastjóri renndi í fljótu bragði yfir Foreldrakönnun skólapúlsins. Leikskólastjóri var 

almennt mjög ánægður með niðurstöður könnunarinnar. Þó eru þættir sem þarf að 

skoða með tilliti til þess hvað er hægt að gera til úrbóta. Sumt er ekki hægt að lagfæra þó 

illa hafi komið út vegna ytri aðstæðna Covid-19 eins og skil milli skólastiga sem féll niður 

um 23%. Leikskólastjóri tjáði fundarmönnum að hún væri ánægð með niðurstöðurnar þó 

að vissulega mætti betur gera í einhverjum þáttum leikskólastarfsins. Fulltrúar 

foreldraráðsins tóku undir það með leikskólastjóra. 

 Framkvæmdir í Krakkakoti á árinu 2021. Leikskólastjóri greindi frá því að framkvæma ætti í 

Krakkakoti árið 2021 fyrir 18 – 22 milljónir kr. Framkvæmdirnar felast í því að skipta á um 

neysluvatnslagnir á Draumalandi og setja hita í gólfin þar. Einnig á að setja hita í gólfin á 

Óskalandi. Mála á Álfaland og Heimaland setja upp tækjaskáp í innri sal og nýja innréttingu í 

listakrók á Undralandi. Einnig á að reyna að komast fyrir að það myndist ekki svona stór pollur 

fyrir neðan hólinn á lóðinni eins og hefur gerst svo mikið í vetur. Af þessum framkvæmdum mun 

hljótast nokkuð rask þar sem starfsemi er í skólanum allt árið. Við munum þó leita allra leiða til 

þess að raskið verði sem minnst fyrir börn og starfsfólk en komumst þó aldrei hjá því að það 

verður rask. Þegar leikskólarnir eru opnir allt árið þá eru hlutir eins og framkvæmdir hluti af 

fórnarkostnaðinum.  

 Starfsmannahald. Leikskólastjóri greindi frá því að deildastjóri Undralands hefur sagt upp störfum 

og verða starfslok hennar 31. maí n.k. Í haust hætta nokkrar af okkar ungu starfsmönnum til að 

fara í skóla og starfsmaður á Bjarmalandi lætur af störfum 31. maí. 

 Haustið og úthlutun leikskólaplássa. Leikskólastjóri greindi frá því að 15 börn hætta í skólanum í 

haust og fara í grunnskóla auk þess hætta 9 önnur börn vegna flutnings milli leikskóla þar sem 

mörg að okkar yngstu börnum sem búa í austurbænum færa sig í skóla sem eru nær heimilum 

þeirra. 

 Stytting vinnuvikunnar. Reynsla er nú að komast á styttingu vinnuvikunnar og hefur það gengið 

nokkuð vel þó svo að það hafi komið upp samviskubit hjá starfsmönnum að fara heim á miðjum 

degi þegar jafnvel eru veikindi í skólanum og einnig á meðan að aðlögun stóð sem hæðst nú eftir 

áramótin. Starfsmenn hafa þó nefnt að það þurfi að hlaupa hraðar þá daga sem einhver er í 

styttingu. 

 Undirbúningstímar deildastjóra. Leikskólastjóri greindi frá því að það hafi einnig verið áskorun líkt 

og stytting vinnuvikunnar að undirbúningstími fagmenntaðs starfsfólks jókst um helming hjá 

deildastjórum við síðustu samninga og hjá leikskólakennurum á deild um 3 tíma. Þeir eru nú með 

7 tíma undirbúning og deildastjórar 10 tíma. Leikskólastjóri væntir þess að deildastjórar hafi nú 

nægan tíma til að undirbúa og leggja mat á deildastarfið og að starfið á deildunum verði faglegra 

og betra.  



Önnur mál. Spurt var um hvort það væru ekki  beinir símar inn á deildir? Það eru beinir símar inn á hverja 

deild fyrir sig  og ætlar leikskólastjóri  að skrifa upplýsingar inn á heimasíðuna um beinu númerin. 

Fleira ekki gert. Fundinn ritaði Hjördís Ólafsdóttir, leikskólastjóri. 


