
Aðalfundur Samtaka Heilsuleikskóla 

Haldinn í Fífunni í Kópavogi mánudaginn 18. mars 2013 

 

1. Kristín Eiríksdóttir formaður setti fundinn og kynnti fundarstjórann sem er Snæfríður Hlín 

Svavarsdóttir. 

2. Kristín Eiríksdóttir  flutti skýrslu stjórnar. Skýrslan er í fylgiskjali sem fylgir fundargerð. Kristín 

ræddi einnig um nýja Aðalnámskrá leikskóla sem er vel sniðin að Heilsustefnunni og ætti því að 

vera auðvelt að tengja starf heilsuleikskóla við markmið námskrárnar. Hún talaði einnig um 

Heilsubókin sem gott matstæki innan  leikskóla til að meta til dæmis hvernig  börnunum líður í 

leikskólanum, eru börnin að leika sér í einleik eða eitthvað annað. Kristín sýndi súlurit af leik 

barna á leikskólanum Árborg sem kennarar úr hennar skóla höfðu unnið tengt námi sínu við 

Menntavísindasvið HÍ, mat þetta er innramat í leikskóla. Blöð með niðurstöðunum fylgja einnig í 

fylgiskjali.  Hún ræddi einnig  hvernig við  getum  nýtt heilsubókina fyrir mat á næsta ári. Næst 

ræddi hún um matslista sem skólar innan Samtaka Heilsuleikskóla meta starf sitt út frá. Árborg  

og Heiðarsel munu sjá um að gera gátlistana. 

3. Harpa Dís  Hákonardóttir og Hákon Sigurgrímsson  voru gestir á fundinum og  sagði  Hákon frá 

heimasíðu Heilsustefnunnar þar sem  er bein tenging við Samtök Heilsuleikskóla. Grímur sonur 

Hákons sá um að setja síðuna upp og fjölskyldan sá um að greiða kostnaðinn. Hann sér fyrir sér 

að síðan sé samskiptamiðill fyrir Heilsuleikskólana og þar sé hægt að setja inn t.d fundargerðir og 

fleira sem samtökin vilja. Vefstjóri þyrfti að koma frá samtökunum. 

4. Ingunn Ríkharðsdóttir kom í pontu og sagði frá að á facebook sé Heilsustefnan með síðu (það er 

like síða) hún gæti verið samskiptasíða. Heimasíðuna þarf aftur á móti sér kóða til að komast inn. 

Ingunn benti stjórnendum á að senda þeim stöllum á Akranesi fréttir og myndir af starfi 

leikskólanna til  að setja á heimasíðuna svo  síðan verði lifandi. Því meira því meira lifandi. Hún 

benti á að gott væri að á heimasíðum allra Heilsuleikskóla sé krækja inn á heimasíðu Samtaka 

Heilsuleikskóla. Slóðin til að senda fréttir á er gardasel@akranes.is.  

5. Sigrún Hulda lýsti ánægju sinni með nýja síðu og ræddi hvort ekki ætti að loka gömlu síðunni til 

að  skapa ekki rugling. 

6. Kristín kom í pontu og þakkaði Hákoni og fjölskyldu fyrir  heimasíðuna. 

7. Umræða um skýrslu og reikninga: Anna Árnadóttir gjaldkeri sagði frá reikningsyfirliti síðasta árs. 

Reikningarnir voru samþykktir. 

8. Ingunn Ríkharðsdóttir kom með þá tillögu varðandi námskeiðsdag fyrir samtökin að það væri 

skipulagður einn dagur t.d á Akranesi fyrir þá sem vilja/geta komið. Þannig að einhver einn skóli 

byrji og svo taki næsti við keflinu.  Hún telur að svona fyrirkomulag á námskeiðum  gæti verið 

fjáröflun fyrir starfsmannahóp á hverjum stað með því að selja mat og fleira á  námskeiði. 

9. Anna Árnadóttir sagði frá að veitingarnar í væru í boði Samtaka Heilsuleikskóla. 

10. Kosning stjórnar:  Samþykkt var að stjórnin sæti öll áfram, ekkert mótframboð kom. Sigrún 

Hulda bað fólk að hugsa sig um hvort það vildi ekki gefa kost á sér í stjórn á næsta ári þar sem þá 

á samkvæmt lögum á að skipa út til dæmis gjaldkera og ritara. 
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11. Önnur mál. 

11.A Næsti aðalfundur verður haldinn í Kópavogi . 

11. B Hulda Jóhannsdóttir kom með þá hugmynd að leikskólar haldi ráðstefnu og aðalfund á 

Ísafirði, einnig benti hún á að nota rétt hugtök í varðandi nýja aðalnámskrá. 

11.C  Ingunn Ríkharðsdóttir ræddi að heilsubókin sé aðeins fyrir þá sem vinna eftir stefnunni. 

Hún lýsti sig andvíga því að hver og einn geti notað bókina. Hún lagði fram þá tillögu að 

leikskólar sem hætta á heilsubraut hætti að nota bókina af drengskap. Þessi setning verði sett 

inn í blað um leikskóla á heilsubraut. Þetta var samþykkt með lófaklappi. 

11.D  Sigrún Hulda Jónsdóttir ræddi hvað skyldi gera þegar skólar sameinast,  hún benti á að í 

viðbót við drengskapinn verði gögnum um heilsubók eytt í skólanum. 

11.E  Sigrún sagði frá næstu verkefnum stjórnar sem er að skoða viðmiðin og gátlistana.  

11.F Ingunn spurði hvort einhver vissi um heilsueflandi leikskóla á vegum landlæknis-

embættisins. Ólöf Kristín Sívertsen kom í pontu og sagði frá þessu verkefni landlæknisembættis.  

Hún sagði að leikskóli frá Skólum ehf væri einn af þeim skólum sem yrðu í þróunarverkefni 

þeirra.  Hulda kom einnig upp og ræddi  að í upphafi hafi Unnur Stefánsdóttir verið í samstarfi 

við landlæknisembættið. Sigrún Hulda sagði einnig frá vinnu í Kópavogi fyrir mörum árum 

varðandi vinnu með tvö eldri skólastigin, grunnskóla og framhaldsskóla. Heilsustefnan byggir á 

þeim gildum sem landlæknisembættið er að tala um sem heilsueflandi leikskóla. Ingunn kom 

aftur og sagði að Ugluklettur hafi dregið sig út úr Heilsustefnunni þar sem kröfurnar væru of 

miklar og ætluðu þær að verða heilsueflandi leikskóli, hún benti á að við þurfum að standa okkur 

sem ein heild. Ólöf kom aftur og sagði hver muninn á skólunum væri, heilsuleikskólar eru komnir 

skrefinu lengra og heilsueflandi leikskólar nái ekki nógu langt inn í faglega starfið.  Sigrún Hulda 

sagði frá því að í Urðahóli væri búið að vera að skoða matarræði í leikskólanum, hún leitaði til 

landlæknisembættis og kom þar að lokuðum dyrum þar sem henni var bent á sérfræðinga úti í 

bæ. Þeir halda aðeins úti efni á vefnum fyrir þá sem eru heilsueflandi leikskólar, það er eina 

þjónustan. Sigrún Hulda studdi það heilshugar að við héldum vel utanum Samtök Heilsuleikskóla. 

11.G  Fyrirspurn kom um hvenær gátlistarnir kæmu út.  Þórunn á Kirkjubæjarklaustri, Kristín frá 

Bæjarbóli og Berglind frá Ársól bjóða sig fram í vinnu með gátlistana. 

11. H Hulda stakk upp á því að stjórnin leggði fram einhverja uppákomu til dæmis með 

heimskaffi aðferð, fyrirlestur eða eitthvað annað.  Ingunn kom inn í þá umræðu og sagði að 

Unnur væri örugglega ánægð með samtökin sem eru dugleg að uppfæra sig. 

11.I Ragnheiður frá Kór lagði til að fagstjórar væru með í kaffihúsastemmingu. 

12.  Sigrún Hulda sagði frá ungbarnaheilsubókinni, grænabókin sé grunnur að henni. Hugsunin er sú að 

blaðið sem er fyrir yngstu börnin fari síðan inn í Heilsubók barnsins 

13. Fundarmenn kynntu sig ( það gleymdist í upphafi fundar). 

14. Kaffi 



15. Lærdómssamfélagið Hornafjörður: Fyrirlesarar Snæfríður og Elínborg frá Krakkakoti á Höfn í 

Hornafirði. Þetta er samstarfsverkefni sem unnið er á Höfn. Mjög áhugavert verkefni um samvinnu allra 

skólastiganna og  Nýheima. 

16. Kristín Eiríksdóttir sleit fundi klukkan 15:28 

 

Fundargerð ritaði: Ólöf Kristín Guðmundsdóttir ritari Samtaka Heilsuleikskóla 

 

 

 


