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Helstu atriði í starfi Samtaka Heilsuleikskóla starfsárið 2013 – 2014.                   

Níundi aðalfundur Samtaka Heilsuleikskóla var haldinn í Fífunni í Kópavogi 18. mars 2013. 

Líkt og nú, en fundastjóri þá var Snæfríður Hlín Svavarsdóttir leikskólastjóri í 

Heilsuleikskólanum Krakkakoti á Höfn í Hornafirði. Núna, árið 2014, er Elsa Thompson 

leikskólastjóri í Laufási á Þingeyri fundastjóri. Á dagskrá aðalafundar 2013 voru hefðbundin 

aðalfundarstörf og kosning stjórnar, líkt og nú. Þetta var annar aðalfundur Samtaka 

Heilsuleikskóla eftir andlát Unnar Stefánsdóttur formanns Samtaka Heilsuleikskóla frá 

upphafi samtakanna og frumkvöðuls Heilsustefnunnar. Þessi fundur í dag er því þriðji fundur 

sem haldinn er án Unnar, blessuð sé minning hennar. 

Stjórn Samtaka Heilsuleikskóla starfsárið 2013 – 2014.                                                               

Kristín Eiríksdóttir leikskólastjóri í Árbæ á Selfossi er formaður Samtaka Heilsuleikskóla.                

Sigrún Hulda Jónsdóttir leikskólastjóri Urðarhóls í Kópavogi er varaformaður.                                 

Anna R. Árnadóttir leikskólastjóri á Krógabóli er gjaldkeri.                                                                                  

Ólöf Guðmundsdóttir aðstoðarleikskólastjóri í Heiðarseli Reykjanesbæ er ritari.                          

María Hermannsdóttir leikskólastjóri, í leikskólanum Vogum á Vatnsleysuströnd er 

meðstjórnandi.                                                                                                                                            

M. Sigríður Jakobsdóttir leikskólastjóri, leikskólanna Æskukots á Stokkseyri og Brimvers á 

Eyrarbakka er varamaður í stjórn. 

Níundi aðalfundur samtak Heilsuleikskóla var haldinn í Kópavogi, Fífunni mánudaginn     

18. mars 2013. Stjórn samtaka heilsuleikskóla ákvað að halda fundinn í Kópavogi af 

hagkvæmisástæðum. Í Lögum Samtaka Heilsuleikskóla 7. gr. segir:    

,,Aðalfundur samtaka Heilsuleikskóla skal haldinn fyrir 1. apríl  ár hvert“.                                                   

(Tilvitnun líkur). 

Aðalfundur samtakana hefur verið haldinn í mars undanfarin ár. En eins og við þekkjum sem 

stjórnum leikskólum er marsmánuður oft annasamur í leikskólum og veðrið í mars er oftar en 

ekki óútreiknanlegt. Fundurinn er haldinn í annað sinn hér í Fífunni og má segja að vel fari 

um okkur í Samtökum Heilsuleikskólanna hér, við þurfum ekki að kvarta. Hins vegar er 

skemmtilegra að far um landið og heimsækja Heilsuleikskólanna í tilefni að aðalfundi en 

þannig var staðsetning  aðalfunda Samtaka Heilsuleikskóla hugsuð í upphafi. Því geri ég það 
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að tillögu minni að aðalfundur Samtaka Heilsuleikskóla breyti 7. lagagrein, Laga Samtaka 

Heilsuleikskóla á þann veg að aðalfundur samtaka Heilsuleikskóla skuli haldinn fyrir 15. júní 

ár hvert.  Greinagerð: Í júní er ekki eins annasamt innan leikskólanna og veðrir er betra. 

Þannig getum við haldið uppi fyrri háttum og  haldið aðalfundinn á heimaslóðum hvers 

Heilsuleikskóla. Þá er farið á milli skólanna eins og gert var áður og við fáum að kynnast 

Heilsuleikskólunum.  

Önnur lagabreyting sem verður fjallað um hér á eftir er um Heilsubók barnsins. Þegar 

leikskólar sækja um að verða leikskólar á Heilsubraut þurfa þeir að greiða fyrir afnot af 

Heilsubók. Það þarf að koma fram í lögum Samtaka Heilsuleikskóla. Tillagan er að  breyta 4. 

gr. laga Samtaka Heilsuleikskóla, greinin er um aðild. Einnig þarf þessi aðalfundur, ef þessi 

breyting verður samþykkt, að ákveða gjald fyrir Heilsubókina og eða árgjald fyrir 

Heilsuleikskóla. Tillaga að breytingum við 4. gr. laga Samtaka Heilsuleikskóla, um aðil:  

,,Heilsubók barnsins mega einungis þeir leikskólar nota sem hafa fengið  
viðurkenningu sem Heilsuleikskólar og leikskólar á Heilsubraut, enda hafi  

þeir greitt afnotagjald fyrir Heilsubók“. ( Tilvitnun líkur). 

 

Heilsubók barnsins er aðalsmerki Heilsuleikskólanna og stjórn Samtaka Heilsuleikskóla telur 

að það þurfi að vera skýrt hverjir mega nota Heilsubókina. Einungis leikskólar á Heilsubraut 

og leikskólar sem hafa fengið viðurkenningu sem Heilsuleikskólar fá að nota Heilsubókina. 

Stjórnin telur jafnframt að við, sem berum ábyrgð á Heilsuleikskólunum, þurfum að kynna  

Heilsubókina og sérstöðu Heilsuleikskólanna. Við þurfum að halda merki Heilsuleikskólanna á 

lofti.  

Námskeið: Ingunn Ríkharðsdóttir kom með þá tillögu á síðasta aðalfund Samtaka 

Heilsuleikskóla, hérna í Fífunni, að leikskólar skipulegðu námskeið og biðu hverjir öðrum á 

námskeið. Ingunn benti á að þannig námskeið gætu verið fjáröflun fyrir viðkomandi leikskóla 

þar sem að hann gæti séð um veitingar á námskeiðinu og haft pening fyrir. Ingunn bauð svo 

til námskeiðs föstudaginn 7. mars sl. á Akranesi, Námskeiðið:  Leiðtogafærni – leiðin til 

árangurs. Dale Carnegie. Undirrituð nýtt sér þetta boð. Þetta var frábært námskeið í alla 

staði og góðar veitingar. Takk fyrir mig. 
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Heimasíða Heilsusamtakanna.   Grímur Hákonarson, sonur Unnar Stefánsdóttur heitinnar, 

kom á aðalfundinn á Akureyri 2012 og kynnti nýtt félag sem heitir Heilsustefnan og er kennt 

við heilsustefnu Unnar Stefánsdóttur. Fjölskylda Unnar á merki Heilsustefnunnar og rekur 

Heilsustefnuna. Fjölskyldan vill þannig varðveita minningu og verk Unnar og gera upplýsingar 

um Heilsustefnuna aðgengilegar á heimasíðu. Þar eru  upplýsingar um stefnuna og Samtök 

Heilsuleikskóla og hvert leikskólar geta snúið sér ef þeir hafa áhuga á að gerast 

Heilsuleikskóli. Heimasíðan http://www.heilsustefnan.is, var formlega opnuð í janúar 2013 á 

afmælisdegi Unnar Stefánsdóttur.  Stefnt er að því að allar upplýsingar um Samtök 

Heilsuleikskóla verði þar inni. Fulltrúar frá Samtökunum sjá um að setja inn á heimasíðuna 

það sem viðkemur heilsuleikskólum og samtökunum. Í dag sjá þær Ingunn Ríkarðsdóttir 

leikskólastjóri í Garðaseli á Akranesi og Ingunn Sveinsdóttir aðstoðarleikskólastjóri og 

sérkennslustjóri í sama leikskóla um þann hluta af heimasíðunni sem tilheyrir Samtökum 

Heilsuleikskóla. Ég vil nota tækifærið hér og þakka þeim fyrir, þeirra góða starf.  

Heilsubók ungra barna. Þegar lagt var af stað með vinnu að Heilsubók ungra barna var 

hugmyndin sú að hún væri ekki til útfyllingar. Heldur væri bókin til upplýsinga fyrir þá sem 

vinna með börnum undir tveggja ára aldri í Heilsuleikskólum. Á aðalfundinum á Akureyri 

2012 kom skýrt fram að fundarmenn vildu að bókin væri til útfyllingar að einhverju leiti. 

Vinnuhópurinn vann áfram  með þá hugmynd. Stjórnarmenn Samtaka Heilsuleikskóla fengu 

sent uppkast af Ungbarna-heilsubók sem stýrihópurinn sem vann að henni gerði. Bókin sjálf 

sem er hefti um Heilsustefnuna er aðgengileg á Internetinu (heimasíðu Heilsustefnunnar), 

hún fer ekki inni í Heilsubók barnsins. Síðan eru tvö skráningarblöð sem fara inn í 

Heilsubókina. Þessi skráningarblöð eru sett eins upp og þau skráningarblöð sem eru fyrir í 

Heilsubók barnsins. Skráð er á blaðið að vori þar sem gert er ráð fyrir að í fyrsta viðtalinu að 

hausti fari fram kynning á heilsubókinni, stefnunni og almennri aðlögun barnsins. Vinnu við 

Heilsubók ungrabarna er nú lokið. Nefndin ætlar að senda ykkur eintak í tölvupósti eftir 

þennan fund. 

Stjórnarfundir. Stjórnarfundir voru þrír á starfsárinu. 13. júní 2013, 30. september 2013 og 5. 

mars 2014. Umræður á stjórnarfundi 13. júní 2013 voru m.a um Heilsuleikskólafánana og 

greiðslur fyrir þá. Einnig var rætt um það hvernig best sé að standa að hópefli 

Heilsuleikskólanna, þjöppun. Rætt um matseðla og vandamál tengd þeim, það þarf alltaf að 
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vera vakandi yfir matseðlunum. Rætt um skráningar í Heilsubók og mikilvægi þess að 

samræma a.m.k  innan hvers leikskóla, hvernig unnið er með skráningu í Heilsubók og þá 

samræmingu fyrir alla leikskóla sem mega nota Heilsubókina. Rætt um  ábyrgð og 

vinnubrögð þar að lútandi. Rætt um vinnudag, ráðstefnu, þing eða samráðsfund 

Heilsuleikskólanna. Miklar umræður en ekkert ákveðið.  

Umræður á Stjórnarfundi 30. September 2013. Rætt um vinnudag Heilsuleikskólanna. Rætt 

um þörf á gátlistum fyrir Heilsuleikskólanna, þannig að hver leikskóli skoði hjá sjálfum sér og 

meti, hvernig hann er að vinna og hvaða úrbóta er þörf. Gátlistar væru svipaðir innra mati 

vegna aðalnámskrár leikskóla og vegna laga um leikskóla. Gátlistarnir væru þannig að 

Heilsuleikskólar meta sjálfir hvort þeir séu að vinna að viðmiðum Heilsustefnunnar og hvað 

þeir þurfi að bæta, út frá þeim niðurstöðum gera þeir úrbótaáætlun. Rætt um hvernig best 

sé að skipuleggja fundinn og hvernig best verði að vinna með niðurstörðurnar.  

Umræður á Stjórnarfundi 5. mars 2014. Rætt um aðalfundinn sem verður í mars nk. þ.e. 

þennan fund og nú verðum við að hafa vinnudag. Ákveðið að fara í hópa á vinnufundi 24. 

mars og ræða um það hvernig við viljum sjá vinnufundinn 2. júní nk. Hvernig er best að vinna 

og hvaða mál þarf að taka fyrir. Ákveðið að stinga upp á 5. júní 2015 sem aðalfundardegi ef 

breyting á gr. 7 í lögum Samtaka Heilsuleikskóla verður samþykkt. 

Aðalfundur Samtaka Heilsuleikskóla verður föstudaginn 5. Júní 2015.  

Heilsuleikskólar: 25 leikskólar hafa fengið viðurkenningu sem Heilsuleikskólar. Einhverjir 

hafa verið sameinaðir öðrum leikskólum og það á eftir að koma í ljós hvort þeir haldi áfram 

sem Heilsuleikskólar. 

Eftirtaldir leikskólar hafa fengið viðurkenningu sem Heilsuleikskóli:  

1.  Urðarhóll í Kópavogi                          1996  

2.  Krókur í Grindavík                              2003  

3.  Garðasel á Akranesi                           2004  

4.  Heiðarsel í Reykjanesbæ                   2004  

5.  Suðurvellir í Vogum                           2005  

6.  Árbær í Árborg                                   2007  

7.  Krógaból á Akureyri                          2007  
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8.  Krakkakot á Hornafirði                     2008  

9.  Laufás á Þingeyri                               2008  

10.  Kór í Kópavogi                                 2008  

11.  Fálkaborg í Reykjavík                     2009  

12.  Bæjarból í Garðabæ                      2010  

13.  Háaleiti í Reykjanesbæ                  2010  

14.  Hamravellir í Hafnarfirði               2010  

15.  Brimver á Eyrarbakka                       2010  

16.  Æskukot á Stokkseyri                       2010  

17.  Kæribær á Klaustri                            2010  

18.  Holtakot á Álftanesi                          2011  

19.  Skógarland  Egilsstöðum                   2012  

20.  Álfasteinn Hörgársveit                      2012  

21.  Garðasel Reykjanesbæ                     2012  

22.  Fífusalir í Kópavogi         14. Júlí       2012 

23.  Heklukot á Hellu             25. Maí       2013 

24.  Ársól Reykjavík                13. Júní       2013 

25.  Andabær Hvanneyri  11. Desember 2013 

Þrír leikskólar fengu viðurkenningu sem Heilsuleikskólar á árinu. Heklukot á Hellu, Ársól í 

Reykjavík og Andabær á Hvanneyri.  Þeir eru boðnir velkomnir í Samtök Heilsuleikskóla. 

 

Næstu skref: Kjósa þarf í stjórn samtaka Heilsuleikskóla. Í 8. grein Laga Samtaka 

Heilsuleikskóla segir:  

,,Stjórn samtakanna skipa fimm menn, þ.e. formaður, varaformaður, gjaldkeri,  

ritari og meðstjórnandi. Einn skal kjörin til vara. Formaður og varaformaður skulu  

kjörnir á hverjum aðalfundi. Gjaldkeri og ritari skulu kjörnir til tveggja ára í senn. 

Meðstjórnandi og varamaður skulu kjörnir til tveggja ára í senn. Skal þetta gert  

sitthvort árið“.  

Núna í ár á að kjósa formann, varaformann, gjaldkera og ritara. Formaður boðar 

stjórnarmenn á stjórnarfundi þegar þurfa þykir og kveður varamann til stjórnarfunda eftir 

aðstæðum“. 
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Gjald Á aðalfundi þarf að ákveða árgjald. Samkvæmt lögum Samtaka Heilsuleikskóla 4. gr. 

um aðild. Þar stendur: 

 ,, Árgjald skal ákveðið á aðalfundi. Þeir leikskólar sem hafa fengið vígslu sem  

heilsuleikskólar og koma inn fyrri helming árs, skulu greiða árgjald fyrir allt árið.  

Þeir sem koma inn seinni hluta árs, greiða hálft árgjald. Árgjald miðast við  

almananaksárið“. (Tilvitnun líkur).  

Greitt er: Kr.  5000 fyrir leikskóla með að 50 börnum,  

    Kr. 10.000 fyrir leikskóla sem eru með 50 -100 börn 

                 Kr. 15.000 fyrir leikskóla með 100 og fleiri börn  

 

Framtíðarsýn:  Í Lögum Samtaka Heilsuleikskóla 3. gr. Markmið, stendur: 

 ,,Markmið samtakanna er að stuðla að heilsueflingu í leikskólum, gæta  

hagsmuna heilsuleikskóla, efla samheldni þeirraog skapa vettvang til  

fræðslu og skoðanaskipta“. (Tilvitnun líkur).  

Lög Samtaka Heilsuleikskóla marka sporin. Næsta verkefni að mati stjórnar, er að efla 

samheldni Heilsuleikskóla og skapa vettvang til fræðslu og skoðanaskipta. Þess vegna viljum 

við í stjórn Samtaka Heilsuleikskóla,  halda vinnufund, þar sem gerðir eru gátlistar  fyrir 

Heilsuleikskólanna, til þess  að hver leikskóli skoði hjá sjálfum sér og meti, hvernig hann er að 

vinna og hvaða úrbóta er þörf. Heilsuleikskólar meta sjálfir hvort þeir eru að vinna að 

viðmiðum Heilsustefnunnar og hvað þarf að bæta. Hér á eftir höfum við vinnustofu förum í 5 

hópa og athugum hvernig við viljum skipuleggja vinnudagin/vinnufundinn. Hver hópur velur 

sér ritara og gerir grein fyrir niðurstöðum úr hópavinnuni í lok vinnufundar hér í dag.    

Með gátlistunum gætum við Hagsmuna Heilsuleikskóla. Gátlistarnir gera það auðveldara fyrir 

stjórnendur Heilsuleikskólanna að halda leikskólunum innan viðmiða Heilsuleikskóla. Þar að 

auki er auðveldara að gera úrbótaáætlun þegar búið er að meta stöðu Heilsuleikskólans. 

Huga þarf vel að því að efla samheldni Heilsuleikskólanna, það gerum við með því m.a að 

hittast og ræða málin. Með því að skilgreina einstaka þætti Heilsustefnunar og með þróun. 

Þróun stefnunar í takt við aðalnámskrá,  lög um leikskóla og samfélagið sem leikskólarnir 

starfa í. 
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Vinnufundur verður haldinn mánudaginn 2. júní 2014, frá klukkan 10:00 til 16:00. 

Fjöldi á vinnufund frá hverjum Heilsuleikskóla:   
Heilsuleikskólar 0-50 börn senda 2 fulltrúa 
Heilsuleikskólar 50 – 100 börn senda 3 fulltrúa 
Heilsuleikskólar 100 börn og yfir senda 4 fulltrúa  
Skráning hjá formanni Samtaka Heilsuleikskóla, Kristínu Eiríksdóttur, Netfang: 
kristin@arborg.is 
 

Drög að dagskrá: 

Verkefni vinnufundar er: 

• Framtíðarsýn Samtaka Heilsuleikskóla 

• Gátlistar fyrir Heilsuleikskóla. Þar sem leikskólarnir athuga sjálfir eftir þessum 

gátlistum hvort þeir séu að starfa eftir áherslum Heilsustefnunnar. 

Skipt í hópa. 

1. Framtíðarsýn 

2. Næring 

3. Hreyfing 

4. Listsköpun 

Þátttakendur verði búnir að velja sig í hópa fyrir vinnufundinn.  
Það er gert um leið og þið skráið ykkur. 
 
Hafa með sér stílabók A4 og skriffæri 
Útprentaðar áherslu Heilsustefnunnar og Heilsustefnuna (Grænubókina). Hægt er að nálgast 
þetta efni á Heimasíðu Heilsustefnunnar. Einnig er gott að koma með aðalnámskrá leikskóla. 
Geta verið tveir hópar um hvern lið. T.d. tveir hópar fjalla um hreyfingu, næringu, listsköpun 
og framtíðarsýn 
 

Dagskrá 

Kl. 10:00 – 12:00 unnið í hópum 

12:00 – 12:30  Matarhlé 

12:30 – 15:00  Hópvinna og niðurstöður 

15:00 – 16:00  Kaffi og heimsókn í leikskólann Brimver á Eyrarbakka 


