
Aðalfundur Samtaka H

Haldinn í 

 Kristín Eiríksdóttir formaður setti fundinn

fundarstjórann sem er Elsa María Tompson

fundarmenn kynntu sig, sem  þeir 

 

1. Kristín Eiríksdóttir  flutti skýrslu stjórnar.

fundargerðinni. Þar má einnig sjá tillögur að dag

2013. 

2. Skýrsla formanns rædd: 

 Anna  gjaldkeri sagði frá Fálkaborg

en reyna átti að halda áfram

Egilstöðum væri hætt að vinna eftir Heilsustefnunni

fljótlega eftir að skólinn fékk viðurkenningu.

 Berglind Grétarsdóttir ræddi um að samtökin þyrftu að stefna að því að fjölga heilsuleikskólum í 

Reykjavík, í framhaldi af því skapaðist umræða um að í Háskóla Íslands virðist ekki vera þekking á 

heilsustefnunni. Einnig skapaðist umræða um heilsueflandi leikskóla, Ólöf Sivertsen 

ehf.  útskýrið muninn á heilsueflandi leikskólum og þeim sem vinna eftir 

Stefánsdóttur.  Ólöf sagði að þróunarskólar væru að vinna að handbók sem væri í vinnslu. Rætt 

var um að Ólöf kæmi með handbókina 

Bjarney Hlöðversdóttir ræddi um hvað ætti að gera ef skólar 

Kristín ræddi tillöguna sem er til breytingar 

að skólarnir sem greiða árgjald séu þeir 

breyta þyrfti texta í lögum Samtaka Heilsuleikskóla til þes

Heilsuleikskóla. Fjallað verður um tillögur að lagabreytingum á eftir.

 

3. Reikningar félagsins:  

Anna gjaldkeri kynnti reikninga félagsins. Fjárha

kostnað við ferðir stjórnarma

viðurkenningu til leikskóla Á Heilsubraut

gerast Heilsuleikskólar. 

 

 

 

Aðalfundur Samtaka Heilsuleikskóla

Haldinn í Fífunni í Kópavogi mánudaginn 24. mars 2014 

 

setti fundinn sem er  10. aðalfundur samtakanna, hún 

er Elsa María Tompson leikskólastjóri á Laufási á Þingeyri. Elsa María lagði 

þeir og gerðu.  

flutti skýrslu stjórnar. Skýrslan er í heild sinni í fylgiskjali sem fylgir 

Þar má einnig sjá tillögur að dagskrá á vinnufundi sem verður haldinn 2. júní 

 

sagði frá Fálkaborg í Reykjavík sem var sameinaður öðrum leikskóla 

áfram með Heilsustefnuna í þeim leikskóla. Hún sagði að á 

Egilstöðum væri hætt að vinna eftir Heilsustefnunni þar sem skipt var um leikskólastjóra 

fljótlega eftir að skólinn fékk viðurkenningu. 

Berglind Grétarsdóttir ræddi um að samtökin þyrftu að stefna að því að fjölga heilsuleikskólum í 

í framhaldi af því skapaðist umræða um að í Háskóla Íslands virðist ekki vera þekking á 

heilsustefnunni. Einnig skapaðist umræða um heilsueflandi leikskóla, Ólöf Sivertsen 

á heilsueflandi leikskólum og þeim sem vinna eftir 

agði að þróunarskólar væru að vinna að handbók sem væri í vinnslu. Rætt 

var um að Ólöf kæmi með handbókina á vinnufundinn í júní. 

Bjarney Hlöðversdóttir ræddi um hvað ætti að gera ef skólar hættu að vera heilsuleiks

Kristín ræddi tillöguna sem er til breytingar á lögum Samtaka Heilsuleikskóla. Breytingar í þá átt 

skólarnir sem greiða árgjald séu þeir skólar sem mega nota Heilsubókina

í lögum Samtaka Heilsuleikskóla til þess að vernda Heilsubókina, eign Samtaka 

Fjallað verður um tillögur að lagabreytingum á eftir. 

Anna gjaldkeri kynnti reikninga félagsins. Fjárhagsleg staða samtakanna er góð. Hún r

kostnað við ferðir stjórnarmanna eins og flugfar og ferðakostnað  við að fara og veita 

viðurkenningu til leikskóla Á Heilsubraut, þegar þeir hafa ná markmiðum Heilsustefnunnar og 

 

eilsuleikskóla 

 

hún kynnti 

leikskólastjóri á Laufási á Þingeyri. Elsa María lagði til að 

ld sinni í fylgiskjali sem fylgir 

skrá á vinnufundi sem verður haldinn 2. júní 

sem var sameinaður öðrum leikskóla í Reykjavík 

með Heilsustefnuna í þeim leikskóla. Hún sagði að á  Skógarlandi á 

skipt var um leikskólastjóra  

Berglind Grétarsdóttir ræddi um að samtökin þyrftu að stefna að því að fjölga heilsuleikskólum í 

í framhaldi af því skapaðist umræða um að í Háskóla Íslands virðist ekki vera þekking á 

heilsustefnunni. Einnig skapaðist umræða um heilsueflandi leikskóla, Ólöf Sivertsen frá Skólum 

á heilsueflandi leikskólum og þeim sem vinna eftir Heilsustefnu Unnar 

agði að þróunarskólar væru að vinna að handbók sem væri í vinnslu. Rætt 

hættu að vera heilsuleikskólar. 

á lögum Samtaka Heilsuleikskóla. Breytingar í þá átt 

Heilsubókina. Rætt var um að 

s að vernda Heilsubókina, eign Samtaka 

gsleg staða samtakanna er góð. Hún ræddi um 

ferðakostnað  við að fara og veita 

þegar þeir hafa ná markmiðum Heilsustefnunnar og 



4. Kosning stjórnar: 

Þrír stjórnarmenn,  Anna Árnadóttir, María Hermannsdóttir og Sigrún Jónsdóttir gefa ekki kost á 

sér í stjórn, ef aðrir fást til starfa. Sigrún Jónsdóttir vill gefa kost á sér í meðstjórn  eða  sem 

varamaður (ekki varaformaður). Kosið er um formann á hverju ári, Kristín bauð sig fram til 

áframhaldandi starfa og var hún kosin formaður Samtaka Heilsuleikskóla. Tvær buðu sig fram til 

að starfa í stjórn samtakanna, þær Kristín Sigurbergsdóttir og Berglind Grétarsdóttir. Stjórnin á 

svo eftir að hittast og skipta með sér störfum.  

 

5. Lagabreytingar: Sigrún Hulda kynnti lagabreytingar. 

Þrjá tillögur eru frá stjórn um lagabreytingar á aðalfundinum. 

Lagabreyting 1. Hljómar þannig að aðalfund þyrfti að halda fyrir 15. Júní ár hvert en ekki mars    

eins og er í lögunum í dag. Tillaga um að breyta tímasetningu aðalfundar var samþykkt. Á næsta 

ári  verður aðalfundur samtakanna  í umsjón leikskólans Kórs haldinn 5. Júní 2015.  

Lagabreyting 2.  Eingöngu þeir sem eru virkir félagar í Samtökum Heilsuleikskóla mega nota          

heilsubók barnsins sem skráningartæki.  Samþykkt var að  þeir leikskólar sem hætta að greiða 

árgjald til Samtaka Heilsuleikskóla  hafa ekki heimild til að nota Heilsubók barnsins.  Ný viðbót 

var sett í lögin varðandi þessa lagabreytingu í 4. Gr.  Aðild réttindi og skyldur og er eftirfarandi: 

Heilsubók barnsins er eign Samtaka Heilsuleikskóla.  Leikskólar á Heilsubraut greiða fyrir afnot af 

Heilsubók barnsins. Heilsubók barnsins mega einungis þeir leikskólar  nota sem hafa fengið 

viðurkenningu sem heilsuleikskólar og leikskólar á heilsubraut. Þeir leikskólar sem hætta aðild að 

Samtökum Heilsuleikskóla afsala sér rétti til að nota Heilsubók barnsins. Afnotagjald ákvarðast á 

aðalfundi Samtaka Heilsuleikskóla ár hvert.  

 Lagabreyting 3. Að leikskólar á heilsubraut byrji að greiða félagsgjald um leið og þeir fara á 

heilsubraut (þar sem þeir byrja oftast að nota heilsubókina þá). Tillagan var samþykkt. 

 

6. Önnur mál:  

� Er tímabært að hækka árgjaldið: 
Ákveðið var að hafa gjaldið óbreytt þar sem fjárhagsleg staða samtakann eru góð. 
 

� Kristín ræddi framtíðarsýn samtakanna. Næsta verkefni að mati samtakanna er að efla 

samtökin og útbúa gátlista til að heilsuleikskólar meti sjálfir starfið sitt. Hún ræddi hvað 

viljum við hafa á gátlistanum og hvernig við ætlum að hafa fundinn þar verður unnið 

verður úr vinnufundi sem er eftir aðalfundinn. 

 

� Bára Björg Björnsdóttir steig í pontu og  var með athugasemdir við nýja  Heilsubók 

barnsins. Umræða skapaðist um að börn séu ekki að borða of mikið því í heilsubókinni 

stendur kann sér ekki hóf.  Sigrún ræddi athugasemdir Báru Bjargar og útskýrði  þau atriði 

sem Bára gerði athugasemdir við. 



 

 

� Sigrún H. Jónsdóttir  ræddi  um ungbarnabókina sem verður send út eftir aðalfundinn. 

 

� Ásdís á Urðarhól ræddi að það vantaði punktinn ögrandi hegðun, en í bókinni stendur 

kurteis. Rætt var um að hafa bókina eins jákvæða og hægt væri. 

 

� Skipað var í nefnd við endurskoðun á heilsubókinni. Sigrún Jónsdóttir bauð sig fram og 

bað um að skólarnir væru duglegir að senda inn ábendingar um breytingar á bókinni. 

Athuga með breytingar á þætti sköpunar.   

 

� Rætt var um hvenær ætti að vera vinnufundur. Ákveðið var að hafa hann  2. Júní  2014 í 

Rauðahúsinu á Eyrarbakka frá 10:00 til 16:00. Kennarar þurfa að skrá  sig fyrir 26. maí.  

 

7. Ólöf Sivertsen kom í pontu og sagði frá verkefninu heilsueflandi leikskóli. Það  sé verið að þróa 

handbók til að vinna eftir. Bókin mun byggja á gátlistum sem taka á því hvernig skólarnir starfa 

og hver er umgjörðin um skólana út frá barninu sjálfu. Þær eru með gátlista í 8 þáttum, 

fjölskylda, tannheilsa, geðheilsa og fleira.  Ólöf ræddi um að Samtök Heilsuleikskóla þyrftu að 

kynna sig betur þar sem mikils misskilnings gætir í almennri umræðu eins og t.d að skólar ehf. 

reki alla heilsuleikskóla.  

 

8. Kynning á leikskólanum  Laufási á Þingeyri. Elsa María Tompson kynnti skólann sinn og sagði frá 

upphafi  heilsustefnunnar  í  Laufási. Skólinn fór á heilsubraut 2006 og fékk  viðurkenningu sem 

heilsuleikskóli 2008. 

Samtök Heilsuleikskóla buðu upp á hádegisverð. Síðan var vinnufundur þar rætt var um framtíðarsýn 

Heilsustefnunnar, hvert  viljum við stefna. 

 

 

 

Fundargerð ritaði: Ólöf Kristín Guðmundsdóttir ritari Samtaka Heilsuleikskóla 

 

 

 




