
 

 

 

 

Aðalfundur Samtaka Heilsuleikskóla haldinn í Fífunni í 

Kópavogi fimmtudaginn 26. maí 2016 

1. Fundarsetning: Kristín Einarsdóttir formaður samtakanna bauð félagsmönnum að kynna sig, 

síðan setti hún fundinn og bauð félagsmenn velkomna.  

2. Kosning fundarstjóra og fundarritara: 

 Hulda Jóhannsdóttir var kosin fundarstjóri og ritari Ólöf Kristín Guðmundsdóttir ritari 

fundarins. 

3.  Hulda byrjaði að fara yfir dagskrá fundarins. 

4. Skýrsla stjórnar: 

 Kristín Einarsdóttir formaður flutti skýrslu stjórnar. Sjá skýrslu í fylgiskjali. 

5. Endurskoðun reikninga samtakanna: 

 Sigrún Hulda Jónsdóttir meðstjórnandi kynnti endurskoðaða reikninga samtakanna í 

forföllum Kristínar Sigurbergsdóttur. 

6. Umræður um skýrslu og reikninga: 

 Anna frá Krógabóli kom í pontu og kom með athugasemd varðandi  árgjald sem skráð 15.000 

en inn koman er 34.000, Sif Stefánsdóttir kom með athugasemd um hvað eru fánar og hvað 

væri árgjöld. Hulda benti á að ef þessi tala væri ekki rétt hvort séu meiri peningar inni á 

reikningnum. Ásdís frá Urðarhóli kom með athugasemd um afmælisdag Unnar Stefánsdóttur. 

Sigrún Hulda sagði að hún myndi hringja i Kristínu gjaldkera og fá nánari upplýsingar, Berglind 

benti á að útreikningar væru ekki réttir. Síðan kom leiðréttingin: Inneign í banka og árgjöld 

voru sett saman  alls 985.408  en inneign var 720 408 og árgjöld voru 265.000, seldir fánar 

voru 34.000. Reikningar voru síðan samþykktir. Kristín formaður dreifði miðum sem eru 

atkvæðaseðlar grænt fyrir já og appelsínugult fyrir nei, eitt atkvæði á hvern skóla. Skýrsla 

stjórnar samþykkt. 

7. Lagabreytingar – engar lagabreytingar. 

8. Árgjald samtakanna- Berglind varaformaður fór yfir árgjald samtakanna, hún lagði til fyrir 

hönd stjórnar að árgjöldin yrðu óbreytt þetta árið, þetta var samþykkt. 

9. Kosning stjórnar: 

Sigrún Hulda býður sig fram sem formaður og er það samþykkt, Berglind býður sig fram sem 

varaformann og ekkert mótframboð barst svo hún er varaformaður, gjaldkeri var kosin Þóra 

Sigrún Hjaltadóttir,  Ólöf Kristín Guðmundsdóttir bauð sig áfram sem ritara, Sif Stefánsdóttir 

var kosin meðstjórnandi, embætti varamanns var boðið laust og er það Oddný Baldvinsdóttir  



frá Suðurvöllum sem bauð sig fram í það starf. Snæfríður og Anna Ragna voru kosnar 

skoðunarmenn reikninga. 

 

10. Önnur mál: 

Erla Stefanía frá Fífusölum kom í pontu og gerði athugasemd við að það væru alltaf 

aðstoðarleikskólastjóri og leikskólastjóri sem mættu á aðalfundi. Sigrún Hulda svaraði þessari 

spurningu og sagði að þetta væri þarft að skoða. Hulda ræddi um að þetta hafi oftast snúist 

um peninga, að kostnaðurinn væri mikill ef margir mættu. Kristín kom í pontu og ræddi 

ánægju sína með þessa umræðu og mikilvægi þess að það væri grasrótin sem væri að vinna. 

Önnu frá Krógabóli fannst þetta góð hugmynd en hugmyndin hafi verið að hafa ekki of marga 

frá hverjum skóla. Sem fyrrverandi gjaldkeri  fannst henni að samtökin ættu að greiða fyrir 

veitingar á aðalfundi og vitnaði í 6. grein laga samtakanna.  

Umræða varð um ungbarna heilsubókina frá Fífusölum og Sigrún Hulda ræddi einnig um 

innfyllingar í bókina og námskeið sem var haldið um skráningar í Heilsubókina. Sif óskaði eftir 

að ræða um heilsubókina:  hún bent á að heilsubókin væri ekki eitthvað sem ætti að ræða á 

aðalfundi. 

 

Berglind sagði frá vinnu við gátlistana. Sigrún Hulda sagði frá vinnu við rafrænar skráningar, 

hún lagði fram tillögu að vinnuhóp til að vinna að undirbúningi fyrir rafrænar skráningar.  

Anna kom með tillögu að vinnu við rafrænar skráningar. Vinnuhópinn skipa: Anna Krógabóli, 

Elva frá Fífusölum , Hildur frá Hamravöllum,  Björg Guðmundsdóttir frá Króki, Sigrún Hulda 

formaður samtakanna mun stýra hópnum. Kristín ræddi um fána og skjöld því fáninn er svo 

lélegur. Fundarmenn voru ánægðir með hugmynd af borðfána og skyldi. Hulda vildi benda á 

að hún keypti inni fánastöng til að flagga heilsufánanum. 

Hildur frá Hamravöllum kom með athugasemd við heilsubókina hvað varðar skráningu í 

næringu. 

Ásdís frá Urðarhóll kom með athugasemd við gátseðla, matseðill er sýnilegur á foreldrum. 

 

11. Hulda bauð upp á hugleiðslu fyrir fundargesti. 

 

12. Matur frá Grillvagninum 

13. Ólöf Kristín Sívertsen frá Skólum ehf var með kynningu á Næringarstefnu, matseðlum, 

uppskriftarbanka og kynnti námskeið fyrir matráða. Ólöf kom með nokkra góða punkta eins 

og til dæmis:  Áferð mismunandi á mat, hörð gulrót, mjúk kartöflumús.  Hún benti á að 

litasamsetning  skiptir líka máli. Skammtastærðir; kennarar hugi að því hvernig 

skammtastærðir eru mismunandi eftir aldri barna. Hún lagði áherslu á fyrirmyndir, það þarf 

stundum að tala matinn ofan í börnin. 

14. Ásta Katrín Helgadóttir frá Háaleiti var með kynningu á YAP. 

15. Fundarlok 

 


