Fundur foreldrafélags Hlíðar 26. október 2018 í Hlíð, Engihlíð.
Mættir: Ásdís Guðrún Sólmundardóttir, Margrét Vala Gylfadóttir, Stella Soffía Jónsdóttir og Stefanía
Sigurðardóttir. Fjarverandi var Izabela Eva Sobczak. Gestur fundarins var Auður Helga Kristinsdóttir
1) Starfsemi frá síðasta fundi:
 Farið var í sveitaferð að Hraðastöðum í Mosfellsdal á uppstigningardag, 10. maí og
mættu rúmlega 100 manns.
 Sumarhátið var haldin á lóð leikskólans við Engihlíð mánudaginn 18. júní milli 17 og
19. Leigðir voru tveir hoppukastalar og grillaðar pylsur í boði leikskólans og fjöldi
manns mætti.
 Ekki náðist að kynna starfsemi félagsins á öllum haustfundum leikskólans eins og gert
hefur verið undanfarin ár.
2) Stjórn og kyning félagsins:
 Einar Kvaran mun ekki starfa áfram með stjórninni en Stefanía Sigurðardóttir kemur
ný inn til starfa.
 Margrét tekur að sér að skrifa stutt fréttabréf til að kynna starfsemi félagsins og
bjóða áhugasama velkomna að starfa með stjórn félagsins.
3) Aðalfundur:
 Stefnum að því að halda aðalfund félagsins í nóvember.
 Halda svipuðu fyrirkomulagi, það er um það bil klukkustundar langur fundur með
erindi fyrir foreldra og pössun fyrir börn ásamt léttum veitingum.
i. Hugmyndir að erindum:
1. Pálmar Ragnarsson, körfuboltaþjálfari um jákvæð samskipti
2. Sigríður Dögg Arnardóttir, kynfræðingur um líkamsmynd
3. Valgerður Halldórsdóttir, félagsráðgjafi um stjúptengsl
 Athuga með að byrja jafnvel klukkan 16.30 í stað 17.
 Í framhaldi af nýjum persónverndarlögum hafa verið áhöld um það hvort að
leikskólastjóra sé heimilt að láta stjórnir foreldrafélaga hafa lista með kennitölum
foreldra til þess að stofna valgreiðslur í heimabanka. Í áliti persónuverndar frá
24.10.2018 er þó tekið fram að ekki sé hægt að túlka lögin þannig og að öllu jöfnu sé
skólastjórum heimilt að veita foreldrafélögum slíkar upplýsingar.
i. Auður og Elísabet skoða þetta nánar en við reiknum með að þetta sé fyrsti
kostur við innheimtu félagsgjalda.
4) Jólaball:
 Stefnum á helgina 8. eða 9. desember milli klukkan 10:30 og 12.00.
 Athuga hvort að Svavar Knútur sé tilkippilegur eitt árið enn, annars getur Stefán Logi
væntanlega hlaupið í skarðið.
 Skoða hvort að möguleiki sé á öðrum sal en salnum í Hlíðaskóla.
i. Stella ætlar að athuga með hús Blindrafélagsins.
ii. Margrét ætlar að athuga með hús Krabbameinsfélagsins.
5) Önnur mál:
 Leikskólinn ætlar að fá Þórdísi Arnljóts með jólaleikrit og foreldrafélagið greiðir fyrir
það.
 Í vor verða líðin tvö ár síðan að það voru teknar myndir á leikskólanum síðast. Athuga
hvort að Harpa Hrund sé til í að koma aftur.
Fundi var slitið kl. 17:15.
Margrét Vala Gylfadóttir ritaði fundargerð

