Fundagerð – 1. október 2019
Stjórnarhlutverk:
Formaður: Gígja Eyjólfsdóttir
Gjaldkeri: Óskar Pétursson
Fræðslunefnd:
Gígja Eyjólfsdóttir
Foreldraráð:
Margrét Kristín Pétursdóttir
Óskar Pétursson
Guðrún Hrefna Kolbeinsdóttir
Áfallateymi:
Við þurfum að skipa í áfallteymi innan leikskólans og það hefur verið hefð fyrir því að við í
foreldrafélaginu tökum þátt í því. Fyrir þá sem ekki vita hvað það er þá er það teymi sem hringt er í ef
eitthvað alvarlegt kemr uppá á leikskólatíma, þá er áfallteymið ræst til að taka við börnunum. Þetta
hefur aldrei verið notað og þarf vonandi aldrei en það er nauðsynlegt að hafa svona.
E ef það er einhver sem vill alls ekki vera þá endilega láta vita áður en ég sendi listann á Bylgju.
Gígja Eyjólfsdóttir
Óskar Pétursson
Margrét Kristín Pétursdóttir
Guðrún Hrefna Kolbeinsdóttir
Guðmundur Örn Snorrason
Alma Dögg Einarsdóttir
Peningamál:


Við eigum 296.298 kr. í dag.
Ætti að vera nóg fyrir því sem var gert í fyrra og meira til. Þarf að fá staðfest hvað er að
koma inn mánaðarlega til að sjá hvað við eigum eftir að fá inn í vetur.
Gígjaætlar að biðja Heiðar Hrafn að redda Óskariaðgangi að reikningnum okkar.

o


Dagskrá vetrarins, fyrir áramót:









Söngmöppur
o Breyta til með þær eftir að núverandi skammtur klárast.
o Verða bara ein á hvert heimili.
o Jafnvel gormaðar í stað plastvasa og þess háttar.
o Svo gefnar út á rafrænu formi.
Leiksýning:
o Höldum því áfram og fáum Bylgju til að athuga hvort það séu sniðugar sýningar í gangi.
Jólagjafir
o Ákveðið að sleppa jólagjöfum fyrir börnin en gefa frekar þá upphæð til Sólblómabarnsins.
 Fá starfsfólk í lið með okkur að gera eitthvað smá úr því.
Jól í Skókassa
o Peningastuðningur (1.500-3.000 kr.)
o Samþykkt að gera það aftur.
Jólaball
o Dagsetning (1,5 klst.)
 Ákveðið að stefna á 1. eða 8. des. (Helst 1.des)
 Ætlum að láta Jólasveinaatriði ráða hvor dagurinn verður fyrir valinu.

o
o

Bóka þarf Hópsskóla (Gígjabókar)
Jólasveinn (Magga, Óskar og Gígja ætla að forvitnast í kringum sig með þá)
 Væri jafnvel gaman að eyða smá meira í þennan lið og fá litla jólasýningu í stað
jólasveina.
 Hefur verið í boði sýning með Skjóðu systur jólasveinana undanfarin ár. (Gígja ætlar
að skoða kostnað á því)
o Veitingar
 Græjum þegar nær dregur
 Eigum svala
 Ákveðið að fara bara í Bónus/Nettó og kaupa mandarínur og piparkökur. Er ódýrara
en að fara í gegnum birgja
o Auglýsing
 Græjum þegar nær dregur
o Jólaball með Laut?
 Kom upp sú hugmynd að vera með sameiginlegt jólaball með Laut.
 Væri mögulega hægt að halda í Gjánni og hafa það aldursskipt.
 Þ.e. tvö böll, annað fyrir eldri og hitt fyrir yngri.
 Gígja ætlar að forvitnast hjá Foreldrafélaginu á Laut.
Dagskrá, eftir áramót:





Tannburstar
Víðavangshlaup
Útskriftargjafir
Sólblómahátíð

Fórum bara yfir dagskránna eftir áramót en ekkert neglt niður. Höldum fund í janúar til að starta
skipulaginu á því.
Aðrar hugmyndir:
Það sem við erum með mikið af nýju fólki ræddum við nýjar hugmyndir sem hægt væri að bæta við
það sem er nú þegar skipulagt.
Hugmyndirnar voru m.a. þessar:
Fara í sveitaferð?
Gígja ætlar að forvitnast aðeins með þetta og hvers vegna að hingað til hefur ekki verið
farið í slíkar ferðir.
 Reyna að redda einhverjum dýrum eins og t.d. hestum eða sjávardýrum fyrir
sólblómahátíðina.
o Ræðum betur þegar nær dregur hátíðinni.
 Fá slökkvuliðið eða lögregluna til að bæta við upplifun sem fylgir þeirra heimsóknum meða að
mæta með bíl eða uniform og eitthvað með sér.
o Gígja fær dagskrá þessara daga fyrir veturinn og við getum svo rætt í framhaldi af því.


o

