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Í sameiginlega foreldraráði og foreldrafélagi Krummakots eiga sæti fimm fulltrúar og skulu á 

hverjum aðalfundi félagsins til skiptis ganga út tveir eða þrír fulltrúar. Á síðasta aðalfundi 

félagsins sem haldin var þann 26. september 2017 hlutu eftirfarandi kosningu í nýja stjórn. 

 Sara María Davíðsdóttir 

 Katrín Júlía Pálmadóttir 

Fyrir í stjórn sátu: 

 Berglind Kristinsdóttir 

 Óttar Ingi Oddson 

 Þorbjörg Helga Konráðsdóttir 

 

Starf Foreldraráðs.  

Foreldraráð starfar eftir lögum um leikskóla frá 2008 en þar segir að:  

Kjósa skal foreldraráð við leikskóla og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að kosningu í ráðið. Í 

foreldraráði sitja að lágmarki þrír foreldrar. Skal kosning til foreldraráðs fara fram í september 

á ári hverju og skal kosið til eins árs í senn. Foreldraráð setur sér starfsreglur. Leikskólastjóra 

ber að starfa með foreldraráði. Leikskólastjóri getur sótt um undanþágu til sveitarfélags um 

stofnun foreldraráðs ef gildar ástæður eru fyrir hendi, svo sem vegna fámennis í leikskóla.  

Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um 

skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með 

framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir 

foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi. 

Skólanefndarfundir – áheyrnarfulltrúi foreldra leikskólabarna í skólanefnd sat alls 5 fundi 

nefndarinnar á skólaárinu.  

Nokkrir punktar frá foreldraráði 

Foreldraráð fékk til umsagnar starfsáætlun leikskólans 2017-2018.  

Foreldraráð fékk til umsagnar skóladagatal 2017/2018. 

Foreldrafélag 

1 fundur hjá foreldrafélagi/foreldraráði fyrir áramót og 4 fundir eftir áramót. Einnig voru 

samskiptamiðlar (facebook/tölvupóstur) notaðir til umræðna og ákvarðanna.  

Helstu verkefni foreldrafélagsins. 



Gjöf – Leikskólanum var gefinn svokallaður Prikler þríhyrningur. Hann er hugsaður til að 

auka hreyfifærni barna. Einnig er með honum rennibraut svo krakkarnir geta klifrað uppá og 

rennt sér niður. 

Jólatrésleiðangur – 9. desember 2017. Góð þátttaka meðal foreldra og nemenda. Boðið uppá 

heitt kakó og bakkelsi í skólanum á eftir meðan jólatrénu var komið upp. 

Litlu jól, jólaball – Gjafir frá ,,jólasveininum“ í ár voru það bækur, mismunandi eftir 

deildum. Hver deild fékk líka bókagjöf. Fengnir jólasveinar til að fara með gjafirnar. 

Fræðslukvöld – Kvíðanámskeið 18. janúar 2018 í samvinnu við foreldrafélag 

Hrafnagilsskóla. Þar kom Elísa Guðnadóttir sálfræðingur á Sálstofunni og fjallaði um kvíða 

barna.  

Leiksýning – 7. maí, Pétur og Úlfurinn. Börnin voru mjög ánægð með sýninguna.  

Krummadagurinn – hefðbundin uppskeruhátíð leikskólans. Grillaðar pylsur, andlitsmálning 

í boði og teymt undir börnunum. Nýjung að hafa hoppukastala sem okkur fannst hafa tekist 

vel og börnin skemmtu sér vel í honum. Einnig voru þarna tveir heimagangar frá Hrafnagili 

sem börnin voru mjög spennt yfir þegar þeir mættu á svæðið. Samvinna var við 9 bekk í 

grunnskólanum en þau eru með fjáröflun, en þau komu og sáu um andlitsmálningu og gæslu 

við hoppukastalann, þessi samvinna gekk vel. 

Bolir – keyptir voru bolir merktir leikskólanum fyrir útskriftarárganginn og rætt um að þetta 

verði árlegt. 

Námskeið – 31. júlí 2018. Með mjög stuttum fyrirvara var hægt að halda stutt námskeið um 

RIE eða virðingarríkt tengslauppeldi sem Kristín Maríella var með. Fín mæting þótt 

fyrirvarinn væri stuttur og sumarfrí í gangi.  

Vinahópar – Foreldrafélagið hefur haldið utanum um vinahópana í samstarfi við leikskólann. 

Þessu var komið á fyrir nokkrum árum og hefur haldist við. En þetta er hugsað fyrir elsta 

árganginn í leikskólanum. Leikskólinn hefur séð um að skipta börnunum í litla hópa. Hóparnir 

hafa svo hist utan við leikskólann ásamt foreldrum. Er þetta hugsað til að efla tengsl milli 

nemenda og um leið foreldra til að kynnast aðeins.  


