
Foreldrafundur Arakletti  
26. október 2020 kl. 20:00 
Á fundinn mættu nánast allir starfsmenn. Foreldrar sem tóku þátt í fundinum töldust hafa 
verið um 27. 
 

Fundargerð 
 

Ávarp til foreldra 
Leikskólastjóri hóf fundinn og ræddi aðstæður í Covid og að af þeim sökum hefði hún 
ákveðið að halda fjarfund til þess að ná til sem flestra. Að ávarpi loknu setti leikskólastjóri 
fundinn.  

Upplýsingar um ýmis hagnýt atriði 
Leikskólastjóri kom fram með upplýsingar um starfsmannahaldið í vetur. Alls verða 11 
starfsmenn á deildum, samtals  í 1100% starfi. Afleysing er ca. 200%. Eldhús og ræsting er 
um 200% og sérkennslustjórn 80%. Stjórnun er 100%. 
Klettur: Deildarstjóri er Marcelina og aðrir starfsmenn Aníta, Viktoría og Martyna. 
Krókur: Deildarstjóri er Berglind og aðrir starfsmenn Wioletta, Guðný og Inga. 
Kot: Deildarstjóri er Elín og aðrir starfsmenn Ewa og Guðmundur. 
Afleysing: Anna, Magdalena og Kristín. 
Barnafjöldi virðist ætla að vera 44 börn í vetur og er leikskólinn fullur. 
 
Leikskólastjóri ræddi síðan um almennt skipulag starfseminnar og tiltók  einnig, sem dæmi 
um aðra fasta liði, ferðir nemenda á Króki og Koti í íþróttahús, á bókasafnið og fleira.  
Til stendur að Tónlistaskólinn komi í heimsókn einu sinni í mánuði en ekki er búið að setja 
upp fasta dagskrá hvað það varðar.  
 
Hádegismaturinn kemur frá Vestur restaurant. 
 
Ný vefsíða er komin í gagnið og er á Karellen. Leikskólastjóri er að vinna  að uppfærslu 
hennar og mun nú þegar hægt að nálgast helstu upplýsingar um skipulag og samskipti og 
einnig eru þegar komnar nýustu fréttir af starfinu þar. 

Námskeið 
Nokkrir starfsmenn munu sækja vináttunámskeið á vegum Barnaheilla um BLÆ í nóvember 
sem kennt verður í fjarkennslu. Er það liður í að endurvekja vináttuverkefnið sem legið hefur 
niðri undanfarið ár vegna örra starfsmannaskipta. Eins er stefnt á að halda námskeið fyrir 
alla starfsmenn í “Lubbi finnur málbein” á sameiginlegum starfsdegi skólanna 27. nóvember. 
Starfsfólk leikskólans tók þátt í bóklegu skyndihjálparnámskeiði með fjarbúnaði á 
sameiginlegum starfsdegi  Vesturbyggðarskóla í haust og er vonast til að verklegi þátturinn 
verði strax og Covidi linnir. 



Lús 
Vegna lúsasmita sendi leikskólastjóri út bréf til foreldra með ráðleggingum og brugðust 
foreldrar vel við og voru duglegir við að kemba hár barna sinnua daglega og er ástandið nú 
yfirstaðið með þeirra góðu og skjótu viðbragða. 

Uppeldi til ábyrgðar 
Leikskólastjóri kynnti stuttlega nýja stefnu leikskólans “Uppeldi til ábyrgðar” En það er sama 
stefna og er í öðrum skólum Vesturbyggðar.  
Til stendur að starfmenn fari á námskeið um stefnuna 27. nóvember n.k. Hún verður kynnt á 
vefsíðu leikskólans. 

 
Sérfræðiþjónusta 
Araklettur nýtur þjónustu talmeinafræðinga hjá Tröppu. 
Trappa sinnir einnig handleiðslu við deildarstjóra og stoðþjónustu leikskólans. 
 Við erum svo heppin hér á Arakletti að njóta þjónustu iðjuþjálfa.  
Sérkennslustjóri sinnir skimunum með iðjuþjálfa og Tröppu og sér um skipulag sérkennslu á 
Arakletti. 
 

Foreldrafélag Arakletts 
Búið er að skipa nýja stjórn foreldrafélagsins og verður hægt að nálgast upplýsingar þar að 
lútandi á Vefsíðu leikskólans. 
 

Vetrarstarfið  
Unnið hefur verið í haust með verkefnið “Ég sjálf/ur og umhverfi mitt” og hafa nemendur  
meðal annars unnið með verkefnin “líkaminn minn”, “fjölskyldan mín “og “húsið mitt”. 
 

Önnur mál 
Ekki komu neinar óskir um önnur mál. 
 

 
Fundi slitið. 

 
Fundargerð reit 

 Hallveig Guðbjört Ingimarsdóttir 
 

 


