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Aðalfundur Samtaka Heilsuleikskóla 
haldinn í sal Lions Skipagötu 14 Akureyri föstudaginn 16. mars 2012 

 
Byrjað var á að fara í heimsókn í Heilsuleikskólann Krógaból. Anna R. 
Árnadóttir leikskólastjóri og Jórunn Jóhannesdóttir aðstoðarleikskólastjóri 
tóku á móti gestum, fræddi þá um starf skólans og sýndi leikskólann sem er 
fimm deilda. Eftir heimsóknina var haldið í sal Lions á aðalfund.  
 
Aðalfundur hófst kl. 11.00 
Á fundinn mættu eftirtaldir fulltrúar heilsuleikskóla: 
 

 Sigrún Hulda Jónsdóttir og Ásdís Ólafsdóttir, Urðarhóll Kópavogi 

 Hulda Jóhannsdóttir, Krókur Grindavík 

 Ingunn Sveinsdóttir , Garðasel Akranesi  

 Kolbrún Sigurðardóttir og Ólöf Guðmundsdóttir, Heiðarsel Reykjanesbæ 

 María Hermannsdóttir og Oddný Þóra Baldvinsdóttir, Suðurvellir Vogum 

 Kristín Eiríksdóttir, Árbær Árborg 

 Anna R. Árnadóttir og Jórunn Jóhannesdóttir, Krógaból Akureyri 

 Kristín Sigurbergsdóttir og Rósa B. Arnardóttir,  Bæjarból Garðabæ 

 Sigríður Jakobsdóttir, Unnur Þórðardóttir og Jóhanna Þórhallsdóttir, Heilsuleiksk.  
      Brimver Eyrarbakka og Æskukoti Stokkseyri 
       
 Á fundinum sátu einnig eftirtaldir fulltrúar Leikskóla á Heilsubraut. 

 

 Berglind Grétarsdóttir, Ungbarnaleikskólinn Ársól í Reykjavík 

 Ingibjörg Guðjónsdóttir og Inga S. Gísladóttir, Garðasel Reykjanesbæ 

 Heiðbjört Gunnólfsdóttir, Fífusalir Kópavogi 

 Hugrún Ósk Hermannsdóttir og Bára Björk Björnsdóttir, Álfasteinn Hörgársveit 

 Hanna Málmfríður Harðardóttir, Skógarland Egilsstöðum 
 
Gestir: Grímur Hákonarson  
 
Fundarstjóri var Anna R. Árnadóttir og fundargerð ritaði María Hermannsdóttir. 
 
Dagskrá fundar: 

1. Skýrsla stjórnar 
2. Stjórn leggur fram endurskoðaða reikninga samtakanna 
3. Umræður um skýrslu og reikninga  
4. Lagabreytingar 
5. Kosningar formanns og varaformanns 
6. Kosningar stjórnarmanna (gjaldkeri, ritari, meðstjórnandi og varamaður) 
7. Kosningar tveggja skoðunarmanna 
8. Önnur mál: 

a. Heilsubók ungbarna 
b. Eftirlit eða gátlistar fyrir heilsuleikskóla 
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c. Hákon Sigurgrímsson kemur og kynnir nýtt félag er heitir Heilsustefnan 
og er kennt við heilsustefnu Unnar Stefánsdóttur 

d. Ráðstefna Heilsuleikskóla 
 

9. Vinnufundur Samtaka Heilsuleikskóla 
10. Fyrirlestur: Díana Gunnarsdóttir heilsusálfræðingur 

 
Í upphafi fundar bauð Anna R. Árnadóttir fundarmenn velkomna til Akureyrar. Sigrún 
Hulda Jónsdóttir tók næst til máls og hún ásamt fundarmönnum minntust Unnar 
Stefánsdóttur með einnar mínútu þögn.  
 

1. Skýrsla Stjórnar:  
Sigrún Hulda formaður Samtakanna, gerði grein fyrir því helsta sem gerst 
hafði á árinu.  
 
Þrír  stjórnarfundir voru haldnir á árinu. Fyrsti var haldin í júní að Höfðabakka 9 
og annar og þriðji fundur í Heilsuleikskólanum Urðarhól í október og febrúar. 
Verkefni stjórnarinnar s.l. starfsár hafa einkum verið Heilsubók ungbarna, 
ráðstefna heilsuleikskóla, umsókn úr Forvarnasjóði, kynningarefni, 
heilsustefna í  grunnskólum, auk skilgreiningar á verkefnum Samtaka 
Heilsuleikskóla í breyttu landslagi við fráfalla Unnar Stefánsdóttur.  

 
Holtakot á Álftanesi var vígður sem heilsuleikskóli við hátíðlega athöfn 28. apríl 
2011. þann 29. 4. 2011 sótti Fífusalir í Kópavogi um að vera Leikskóli á 
Heilsubraut og stefnt er að vígslu árið 2012. Leikskólinn Ugluklettur í 
Borgarbyggð hefur dregið umsókn sína til baka. Í dag eru heilsuleikskólar á 
landinu 18 talsins og 7 leikskólar eru á Heilsubraut. 
 
Fyrirtækið Skólar ehf.  hýsa heimsíðu Samtaka Heilsuleikskóla. 
Heimasíðustjórn hefur Sigríður Pálsdóttir sinnt en hún hefur látið af störfum og 
því er óskað eftir  aðila í þaðverkefni. Vefslóð heimasíðunnar er 
http://heilsustefnan.skolar.is  
 
Heilsubók ungbarna hefur verið í vinnslu undanfarna mánuði. Ákveðið var að 
bókin yrði í formi handbókar og ætluð til upplýsinga í stað útfyllingar.  
 
Til stendur að halda ráðstefnu heilsuleikskóla 28. september 2012. 
Nefndarmenn eru Anna R. Árnadóttir, María Hermannsdóttir og Kolbrún 
Sigurðardóttir.  
 
Samtökin sóttu um styrk úr Forvarnarsjóði Lýðheilsustöðvar en umsókninni var 
hafnað. 
 
Samtökin hafa lagt til að unnið verði sameiginlegt kynningarefni fyrir 
Heilsustefnuna. Markmiðið er að allir Leikskólar á Heilsubraut fái sömu 
upplýsingar um hvað þarf til að verða Heilsuleikskóli. Til að vinna verkið hafa 
verið tilnefndar þær Ingunn Ríkharðsdóttir, leikskólastjóri í Garðaseli á 
Akranesi, Anna R. Árnadóttir leikskólastjóri á Krógabóli Akureyri og Sigríður 
Jónsdóttir, sérkennslustjóri  Árbæ Árborg.  
 
 

http://heilsustefnan.skolar.is/
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Skólar ehf. hafa fengið styrk frá Nordplus með það í huga að móta 
heilsustefnu í grunnskólum í samstarfi  við skóla í Lettlandi og Litháen. Mikil og 
góð umræða var um hvernig og/eða hvort það tengist 
heilsustefnunni/Samtökum heilsuleikskóla. 

 
Lesa má nánar um fyrrgreinda þætti í ársskýrslu Samtaka  Heilsuleikskóla 
2011-2012.  

 
Orðið gefið laust um ársskýrsluna en án athugasemda og telst því samþykkt. 
 
Ingunn Sveinsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri Garðaseli Akranesi, gaf kost á sér í 
heimasíðustjórn og er því nýr heimasíðustjóri Samtaka Heilsuleikskóla. Einnig 
benti Sigrún Hulda á að nánar yrði fjallað um fyrirhugaða raðstefnu undir önnur 
mál. 

 
2. Stjórn leggur fram endurskoðaða reikninga samtakanna. Anna R. 

Árnadóttir lagði fram reikninga Samtakanna og gerði grein fyrir þeim. Staðan á 
reikningi 16. mars 2012 er  kr. 372.308. Árgjald heilsuleikskóla til Samtakanna 
er óbreytt frá fyrra tímabili, þ.e. skóli með 50 börn og færri greiða 5.000 kr. 
skóli með 50 – 100 börn greiða 10.000 kr. skóli með 100 – 150 börn greiða 
15.000 kr. og skóli með 150 -200 börn greiða 20.000 kr. 

3. Umræður um skýrslu og reikninga.  
Sigrún Hulda bar skýrslu stjórnar og reikninga  undir atkvæði til samþykktar og 
samþykktin var einróma. 

4. Lagabreytingar. Liðurinn lagabreytingar féll niður þar sem engar tillögur 
bárust. 

5. Kosningar formanns og varaformanns. Kristín Eiríksdóttir gaf kost á sér til 
formanns  og Sigrún Hulda Jónsdóttir  varaformanns, samþykkt samhljóða. 

6. Kosningar stjórnarmanna. Anna R. Árnadóttir gaf kost á sér sem gjaldkeri, 
Ólöf Guðmundsdóttir sem ritari, María Hermannsdóttir sem meðstjórnandi og  
Sigríður Jakobsdóttir til varamanns, samþykkt samhljóða.   

7. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga. Kolbrún Sigurðardóttir 
Heiðarseli og Snæfríður H. Svavarsdóttir  sitjandi endurskoðendur buðu sig 
fram og það var samþykkt samhljóða. 
 

Sigrún Hulda hvatti fundargesti til að gefa kost á sér í setu stjórnar að ári.  
 
Nýr formaður Samtaka Heilsuleikskóla, Kristín Eiríksdóttir, tók næst til mál og þakkaði 
fyrir sig og lýsti yfir tilhlökkun um að vinna að heilsustefnunni í framtíðinni. 
 

8. Önnur mál: 
Heilsubók ungbarna. 
Sigrún Hulda Jónsdóttir greindi frá aðdraganda þess að farið var í að vinna 
heilsubók ungbarna og hugsuninni á bak við bókina. Bókin var send út í 
skólana til umsagnar og nokkrar athugasemdir bárust. Sigrún óskaði eftir 
sjónarmiðum fundargesta á bókina.  
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Fram kom gagnrýni á breytta hugtakanotkun sem er  í ósamræmi við hugtök 
heilsustefnunnar og Heilsubókar barnsins, lengd bókarinnar, hversu ítarleg 
hún er og að málþroska er bætt við. Einnig var nefnt að bókin mætti vera rit 
sem nýtist í foreldraviðtölum, mikið er um fræðilegar upplýsingar og það vantar 
að geta höfunda. Virkar sem upplýsingarit en of ítarlegt t.d. næringarþættirnir.  
 
Til máls tóku: Kolbrún Guðmundsdóttir, Hulda Jóhannsdóttir, Berglind 
Grétarsdóttir, Ingunn Sveinsdóttir og Oddný Baldvinsdóttir 
 
Sigrún Hulda tók næst til máls og þakkaði góðar ábendingar sem munu nýtast 
vel í vinnunni framundan. Sigrún tók undir sjónarmið fundargesta og útskýrði 
nánar hugsun vinnuhópsins.  
 
Hulda Jóhannsdóttir og Oddný Baldvinsdóttir lögðu fram eftirfarandi tillögur:  

 Fresta ákvörðun um framhaldið þar sem drög að Heilsubók ungbarna 
barst ekki í alla skólana og því hafa aðilar ekki fengið tækifæri til að 
skoða bókina 

 Að Viðmið Heilsuleikskóla verði aðlöguð að aldrinum 9 mánaða til sex 
ára 

 
Tillögur voru samþykktar og bókina verður sent út til skoðunar, tekið verður við 
athugasemdum til 15 apríl.  Huldu Jóhannsdóttur og Ingunni Ríkharðsdóttur er 
falið að skoða Viðmið Heilsuleikskóla og aðlaga þau að aldrinum 9 mánaða - 6 
ára. 
 
Eftirlit og gátlistar. Stjórnin lagði til að fallið yrði frá eftirlits hlutverki með 
heilsuleikskólum en þess í stað verði  komið á gátlista kerfi, tillagan var 
samþykkt. 
 
Ráðstefnan í haust 
María bar undir fundarmenn hvort halda ætti fyrirhugaða ráðstefnu 28 sept, 
eða fresta henni í eitt til tvö ár. Ástæða tillögu um frestun er breytt landslag í 
leikskólum. Samráðstími er lítill og einnig er eitthvað um að sveitarfélög haldi 
sameiginlega skipulagsdaga.  
 
Orðið var gefið laust, fram komu þau sjónarmið að erfitt geti verið að ná öllum 
heilsuleikskólum saman á sama tíma, að ráðstefna verði ákveðin og þeir komi 
sem geta, það er miður ef til frestunar kemur, mikil vinna framundan vegna 
nýrrar aðalnámskrár og skipulagsdagar fullnýttir. Borið var undir fundarmenn 
hvort halda eigi fyrirhugaða ráðstefnu í haust, eða fresta og hafa hana þá eftir 
eitt til tvö ár. Ákvörðun var tekin um að fresta ráðstefnu. 

 
Grímur Hákonarson, sonur Unnar, tók næstur til máls. Hann sagði frá ný 
stofnuðu félagi, félagið heitir Heilsustefnan og er kennt við heilsustefnu Unnar 
Stefánsdóttur. Stofnendur félagsins eru fjölskylda Unnar. Grímur fór yfir 
markmið félagsins. Hann sagði það vilja félagsins  að fá að fylgjast með og 
nefndi í því sambandi að senda fulltrúa á aðalfundi Samtaka Heilsuleikskóla. 
Tilgangur félagsins er m.a. að útbreiða heilsustefnuna í leikskólum á Íslandi og 
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eftir atvikum erlendis.  Grímur er að vinna mynd um heilsustefnuna og sækir 
eftir samstarfi við heilsuleikskóla.  
 
 
 
Mikil og góð umræða var um framtíðarsýn félagsins og með hvaða hætti hún 
tengist Samtökum Heilsuleikskóla. Umræður skiluð því að Samtök 
Heilsuleikskóla munu halda sínu striki og starfa eins og áður. 
 

Dagskrárliðurinn vinnufundur Samtaka Heilsuleikskóla féll niður. 
 
Mál stjórnar er að kanna hvar næsti aðalfundur Samtaka Heilsuleikskóla verður 
haldin.  

 
Að loknum aðalfundi hélt Díana Gunnarsdóttir heilsusálfræðingur fyrirlestur um heilsu 
og líðan í dagsins önn. 
 

Að síðustu þakkaði Sigrún Hulda fyrir daginn og sleit fundi kl. 15.50. 
                                                                 

 
 

 
 


