Fundur foreldrafélags Hlíðar 21. mars 2018 hjá Margréti í Mávahlið kl. 17.
Mættir: Ásdís Guðrún Sólmundardóttir, Einar Kvaran og Margrét Vala Gylfadóttir. Fjarverandi voru
Izabela Eva Sobczak og Stella Soffía Jónsdóttir
1) Starfsemi frá síðasta fundi:
 Félagið var kynnt á flestum haustfundum á deildum leikskólans.
 Stofnuð var Facebook síða félagsins – þar sem hægt er að auglýsa viðburði á vegum
félagsins: https://www.facebook.com/groups/133428633959080/
 Í framhaldi af umræðum um fjölda foreldra barna í leikskólanum sem ekki tala
íslensku spurðist Margrét fyrir hjá leikskólastjóra um þau mál. Í svari hennar kom
fram að það sé um það bil fjórðungur barna við leikskólann sem hefur annað fyrsta
tungumál en íslensku.
 Aðalfundur var haldinn 16. nóvember og var Sabína Sabína Steinunn Halldórsdóttir




frá Færni til framtíðar hélt erindi um heilbrigði til framtíðar. Fundurinn var í
skólanum og boðið var upp á barnapössun.
Stofnaðar voru kröfur fyrir félagsgjöldum í lok nóvember.
Jólaball var haldið 9. desember í sal Hlíðaskóla. Svavar Knútur stjórnaði balli
og jólasveinar (aðkeyptir) mættu.

2) Sveitaferð:
 Í fyrra barst kynningarpóstur frá Eyjum 2 í Kjós þar sem þau buðu upp á heimsóknir.
Margrét kannar það nánar annars skoðum við aðra möguleika.
 Rætt um að fara að fara á uppstigningardag 10. maí eða helgina 12.-13. maí og hafa
sama fyrirkomulag og áður, þ.e. að fólk komi sér sjálft á staðinn og borgi aðgangseyri.
3) Sumarhátíð:
 Skoða fimmtudaginn 7. júní (íþróttadagur og sjóræningjadagur verða 14. og 21. júní).
 Velt var upp hugmyndum að staðsetningu og atriðum.
i. Klambratún, Eskihlíð eða Engihlíð? Eskihlíð efst á listanum ef að lóðin hentar
undir viðburðinn. Ef við verðum á Klambratúni þarf leikskólinn að sækja um
leyfi til þess að halda samkomu þar.
ii. Margrét skoðar með leigu á hoppukastölum – það þyrfti væntanlega að leigja
tvo og skoða hvort að þeir komist fyrir í Engihlíðinni – þeir komast að minnsta
kosti ekki fyrir í Eskihlíð.
iii. Einar skoðar hvort að hægt sé að fá sirkus atriði af sirkus námskeiði í
Laugarnesskóla.
4) Barnamenningarhátíð:
 Eftir fundinn hafði Elsa leikskólastjóri samband og var að velta fyrir sér möguleika á
samstarfi í tengslum við barnamenningarhátíð sem leikskólinn tekur þátt í.
 Elsa ætlar að senda okkur yfirlit yfir þau verkefni sem deildirnar ætla að vinna og
hvernig afrakstrinum verður miðlað og hugmyndum að samstarfsflötum. Við getu þá
líka komið með hugmyndir.

Fundi var slitið kl. 17:30.
Margrét Vala Gylfadóttir ritaði fundargerð

