
STJÓRN SAMTAKA HEILSULEIKSKÓLA 
fundur 1- 29.06.2016  
Mættir : Sigrún Hulda Jónsdóttir formaður, Þóra Sigrún Hjaltadóttir gjaldkeri, Sif Stefánsdóttir 
meðstjórnandi og Oddný Þóra Baldvinsdóttir ritari.  Fjarverandi Berglind Grétarsdóttir varaformaður. 
 
1.       Stjórnin leggur til að undirrituð  sem kemur inn sem varamaður taki að sér stöðu  ritara í ljósi 
fjarveru Ólafar Kristínar sem er í ársleyfi frá sínum störfum í Heilsuleikskólanum Heiðarseli.  Stjórnin 
þakkar Ólöfu Kristínu fyrir vel unnin störf.  Ritari sér um að senda fundargerðir og aðrar tilkynningar 
til birtingar á heimasíðu Samtaka Heilsuleikskóla. 
  
2.       Nýkosinn gjaldkeri, Þóra Sigrún, tók formlega við fánum og bókhaldsmöppu. Gjaldkeri fer í það 
að fá eyðiblöð vegna gjaldkeraskipta hjá Landsbankanum fyrir næsta stjórnarfund. 
  
  
3.       Þóra Sigrún tekur að sér að uppfæra næringarstefnuskjalið.  Breyta þarf titli næringarstefnunnar 
í; Næringarstefnu Samtaka Heilsuleikskóla og uppfæra þarf texta innan skjalsins í samræmi við það.  
Sú vinna skal vera búin í  ágúst.  Næringarstefnan birt á heimsíðu Samtaka Heilsuleikskóla að því 
loknu.  
  
4.       Upplýsingar um matseðla og uppskriftarpakka frá Skólum ehf, sem stendur Heilsuleikskólum til 
boða að kaupa, verða birtar á heimasíðu Samtaka Heilsuleikskóla.  Áætlað er að birta þessar 
upplýsingar og næringarstefnuna samtímis.  Oddný Þóra og Þóra Sigrún sjá um að koma þessu til 
skila. 
  
  
5.       Gátlistar fyrir Heilsuleikskóla verða lagaðir með tilliti til innsláttarvilla og verða sendir út til allra 
Heilsuleikskóla til yfirferðar.  Heilsuleikskólar verða beðnir um að senda athugasemdir vegna gátlista 
fyrir 1. september.  Berglind og Þóra Sigrún sjá um að senda uppfærða gátlista á alla Heilsuleikskóla. 
  
6.      Á aðalfundi Samtaka Heilsustefnunnar var stofnað teymi fyrir rafræna Heilsubók, áætlað er að 
teymið hittist í byrjun september.  Sigrún formaður Heilsusamtakanna er umsjónarmaður með þeirri 
vinnu.  Athuga með að opna fyrir umræðuhóp inn á t.d. Facebook til þess að koma ábendingum um 
Heilsubók barnsins á framfæri. 
  
  
7.       Stjórnin skoðar kostnað við nýjan fána, borðfána og skjöld.  Sigrún athugar þetta fyrir næsta 
fund. 
  
8.       Stjórnin ákvað  að halda námskeið fyrir skráningu í Heilsubók barnsins árlega.  Í ár verður 
námskeið á Reykjanesinu haldið þann 30. september frá kl. 9:00-11:00.  Staðsetning auglýst þegar 
tölur um þátttöku liggja fyrir.  Oddný Þóra sendir tölvupóst á alla Heilsuleikskóla í byrjun ágúst og Sif 
heldur utan um skráningu.  Skráningu lýkur 1.september, til að hægt verði að bóka viðeigandi sal 
tímanlega og í samræmi við fjölda. 
  
  
9.      Aðalfundur Samtaka Heilsuleikskóla 2017 verður haldinn 24. apríl.  Röðin er komin að Háaleiti að 
halda fundinn.  Staðsetning og tími verður auglýst síðar. 
  
10.   Stjórnin hvetur meðlimi Heilsusamtakanna til þess að „lika“ síðu Heilsustefnunnar á Facebook. 



  
  
11.    Stjórnin skoðar heimasíðu Heilsustefnunnar og sendir ábendingar um uppfærslu til 
umsjónaraðila síðunnar. 
Fundi slitið- næsti fundur 31. ágúst 2016 kl. 13:00 í Vogum. 
fundi slitið 14:50 
Oddný Þóra Baldvinsdóttir ritaði fundargerð.  


