
Aðalfundur foreldrafélags Mánalands                                                                                                          24/5´22 

 

Mætt eru: Árný Hlín Sigurðardóttir, Brynjar Ögmundsson, Margrét Lilja Sigurgeirsdóttir, Kolbrún Ósk 

Guðjónsdóttir, Ásta Alda Árnadóttir og Solveig Sigríður Gunnarsdóttir. 

 

Fundur settur kl 20:05 

Brynjar ritar fundargerð. 

 

1. Árný las upp skýrslu seinasta árs og sagði frá verkum foreldrafélagsins á árinu. 

2. Brynjar las upp ársreikning félagsins í fjarveru gjaldkera og var hann samþykktur. 

3. Rætt var um að hækka árgjaldið úr 1.500 kr í 2.000 kr pr barn til að hafa möguleika á að efla 

starfsemi félagsins og var það samþykkt. 

4. Ákveðið var að fara ódýrari leið í jólagjöfum félagsins til barnana og nýta frekar félagsgjöldin í að 

vera með fleiri viðburði en vorhátíð. T.d skipuleggja einhverskonar haustviðburð með 

leikskólabörnum og foreldrum. 

5. Kosið var í stjórn. 

Formaður: Árný Hlín Sigurðardóttir 

Gjaldkeri: Katrín Lára Hjaltested 

Ritari: Brynjar Ögmundsson 

Meðstjórnendur: Margrét Lilja Sigurgeirsdóttir og Maksymilian Kaczmarek 

Áheyrnarfulltrúi fræðslunefndar: Ásta Alda Árnadóttir og til vara Ólöf Lilja Steinþórsdóttir. 

Skoðunarmenn reikninga: Solveig Sigríður Gunnarsdóttir og Sveinn Sigurðsson. 

Kosning í foreldraráð fer fram á fundi í september sem verður auglýstur síðar. 

 

6. Tillögur til lagabreytinga. 

 Lagt var til að aðalfundir foreldrafélagsins yrðu framvegis á haustin í upphafi skólaárs.  

 Setja í lög félagsins reglur hversu reglulega er kosið í hverja stöðu í stjórn félagsins. 

7. Önnur mál. 

 

Rætt var að halda í samstarfi við leikskóla smærri viðburði á skólaárinu eins og t.d mömmu og 

pabba / afa og ömmu kaffi. 

 

Umræða skapaðist um að foreldrum þætti of oft koma upp sú staða að börn væru gegn blaut  

þegar þau eru sótt leikskólann á mestu rigningardögum, ritari félagsins tekur að sér að senda 

beiðni til leikskólastjóra þess efnis að starfsmenn/stjórnendur leikskólans líti frekar til breytilegs 

veðurfars en dagsskipulags þegar kemur að útiveru.  

 

Skipulag Vorhátíðar foreldrafélagsins er komin af stað og verður hún auglýst fljótlega. 

 

 



Fleira var ekki rætt og fundi slitið kl 21:30 

 

 

________________________________________ 

Árný Hlín Sigurðardóttir 

 

________________________________________ 

Kristina Hajnikova 

 

________________________________________ 

Brynjar Ögmundsson 

 

 

 

 

 

 

 

 


