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Byrjað var á að ákveða hverjir tækju að sér embætti formanns, gjaldkera og ritara foreldrafélagsins.
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Formaður er Halldóra Brynjólfsdóttir
Gjaldkeri er Kristín Fanney Þorgrímsdóttir
Ritari er Engilráð Ósk Einarsdóttir

Bent var á að það þarf að uppfæra heimasíðu leikskólans með réttum upplýsingum og breyta lögum
félagsins eftir aðalfund þann 3. október. Halldóra tekur að sér að gera nauðsynlegar breytingar og
senda á Bryndísi (sem uppfærir heimasíðuna).
Næst var rætt um greiðsluseðlana og stöðuna á þeim. Kristín var ekki komin með nafnalistann því skv.
GDPR má ekki lengur senda listann í tölvupósti. Búið var að láta Svönu frá USB lykil sem hún mun setja
listann á og ætlar Kristín að fara í það á næstu dögum að senda út greiðsluseðlana. Ákveðið var að
gjalddagi yrði 1. nóvember 2018 og eindagi 15. nóvember 2018, en það reyndist vel í fyrra að hafa
eindagann stuttu á eftir gjalddaganum. Heildarfjöldi greiðsluseðla liggur ekki fyrir en gert er ráð fyrir
svipuðum tölum og í fyrra (2017 voru sendir út 88 greiðsluseðlar og 77 voru greiddir).
Dansinn var ræddur og ákveðið að semja við Dagnýju um að vera með danskennslu aftur þetta árið,
enda var mikill vilji fyrir því á aðalfundinum. Síðast byrjaði dansinn í byrjun febrúar og var á
föstudögum, sambærilegt fyrirkomulag myndi henta vel aftur í ár. Kristín ætlar að heyra í Dagnýju og
semja við hana.
Rætt var um mögulegan fyrirlestur fyrir foreldra til að halda á haustönn. Allir voru sammála um að það
væri gaman að bjóða upp á einhverskonar fræðslu fyrir foreldra, en það verður að vanda valið því það
er alveg tilgangslaust ef enginn mætir. Í því samhengi var ákveðið að hafa samband við foreldrafélagið
hjá Dal og athuga með samstarf. Einnig mætti heyra í foreldrafélagi Lindaskóla ef ástæða þykir.
Þau umræðuefni sem þóttu áhugaverðust voru skjátími, kvíði, líkasmvirðing, samskipti og einelti.
Ása þekkir til á Dal og ætlar að koma okkur í samband við foreldrafélagið þar. Ef þau á Dal eru búin að
bóka eitthvað ætlum við að athuga hvort við getum hugsanlega verið með í því, ef ekki ætlum við að
athuga hvort áhugi sé fyrir samstarfi um einhverja fræðslu.
Næst var farið yfir í jólaumræðu.
Ljóst er að við þurfum 2 jólasveina á litlu jólin sem haldin verða miðvikudaignn 19. des. Foreldrafélagið
var búið að fá póst frá jolasveinar.is, en þar kostar pakki með 2 jólasveinum 40.500 kr. Síðustu 2 ár
höfum við verið að fá jólasveina frá skyrgamur.is og hefur það reynst vel. Í fyrra kostaði það 38.000 kr.
Ester þekkir til hjá sveinki.is og ætlar hún að heyra í þeim. Þar hafði verið talað um 29.000-39.000 kr
fyrir heimsóknina.
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Jólasveinagjafirnar voru ræddar næst. Eftir smá umræðu var stjórnin sammála um að einbeita sér að 2
möguleikum að gjöf, annarsvegar bók og hinsvegar buffi.
Hinir ýmsu bókamarkaðir eru að selja bækur mjög ódýrt (jafnvel undir 100 kr). Hins vegar er alls óvíst
að hægt sé að kaupa 100 bækur á þeim prís. Einnig þarf að huga að því að líklegast þarf 2 mismunandi
bækur (fyrir eldri börn og yngri). Kristín ætlar að fara í það að skoða bókamálin.
Ljóst er að öll börn eru hrifin af buffum og þau er mögulega hægt að fá mjög ódýrt (t.d. í
Rúmfatalagernum og á Ali). Ester bauðst til að merkja buffin með nafni barns (hún vinnur við
merkingar hjá 66°N) og leist stjórninni mjög vel á þann möguleika. Ef við ætlum að fara þá leið þarf
hins vegar að gera það með örlitlum fyrirvara (ekki er hægt að merkja 100 buff á einni kvöldstund).
Engin föst ákvörðun var tekin með jólasveinagjafirnar, en allar ætla að vera með augun opin fyrir
mögulegum gjöfum, sérstaklega bókum og buffum.
Næst var rætt um jólaleikritið. Svana er búin að bóka Þordísi Arnljótsdóttur með Jól í Tösku
fimmtudaginn 13. desember. Allir voru sáttir við það og sér í lagi þar sem kostnaðurinn við leikritið
ætti að vera lágur (um 30.000 kr).
Ýmis önnur mál voru tekin fyrir:
Halldóra sagði frá því að foreldrafélaginu hefðu borist tölvupóstar með auglýsingum frá icelandbus.is
og Tónafljóð. Ekki þótti ástæða til að gera neitt í þeim málum að svo stöddu.
Rætt var um þann möguleika að leigja fimleikasal einn dag fyrir börnin (eins og mikið hafði verði rætt í
fyrra) og var mikill vilji fyrir því að gera það. Það yrði þá gert í janúar/febrúar til að brjóta upp
skammdegið. Engilráð ætlar að heyra í Fylki, Gerplu og Björk og athuga með verð o.þ.h.
Rætt var um myndatökuna. Í ljós kom að ekki höfðu allir foreldrar verið ánægðir með ljósmyndarann
sem kom síðast (bæði var fólk ósátt við myndirnar og þjónustuna). Þó ekki sé komið að því að bóka
ljósmyndara alveg strax var ákveðið að þegar að því kemur ætlum við að hafa samband við Krissí (sem
Björg (fyrrum stjórnarmeðlimur) mælti svo með í fyrra).
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