
Foreldrafélag Hamravallaleikskóla.  
Fundur Dags:  13.11.2018 

Mættir á Fund:  Bergþóra, Eygló, Heiða Björk, Agnes, Ólöf, Bryndís, Sunneva, Hrafnhildur, 

 

UMRÆÐA Á FUNDI 

Eftirfarandi aðilar skipa foreldrafélagið starfsárið 2018-2019. 

Bergþóra Pálína Björnsdóttir   

Eygló Schewing - Gjaldkeri 

Ólöf Atladóttir 

Heiða Björk Guðjónsdóttir 

Hrafnhildur Ágústsdóttir 

Sunneva Birgisdóttir 

Svanhildur Ýr Sigþórsdóttir 

 

Aðstoðarleikskólastjóri situr fundi með okkur:  Agnes Ósk Egilsdóttir 

Tengiliður við leikskólann.  

 

Staða Reikning 

Staða Reiknings 13/11:  285.000  

Staða reiknings eftir skólaárið (fyrir sumarfrí):  132.000 

Kennitala Foreldrafélagsins:  590309-1840 

Foreldrafélagið vill skoða hvernig hægt er að ráðstafa félagsgjöldum þannig hæfilegur afgangur siti 

eftir í lok skólaárs.  

 

Gjald í Foreldrafélag 

500 kr. er innheimt mánaðarlega með sama greiðsluseðli og leikskólagjöldin. 

Ef greitt fyrir 2 börn þá afsláttur fyrir barn nr. 2 = 30% 

Ef greitt fyrir 3 börn þá afsláttur fyrir barn nr. 3 = 50% 

 

 

Jólasveinar 

Jólaball 7 desember (9:30 og 10:30) 

Ræddum um að hafa aftur samband við Leikhópinn Lottu og fá jólasvein frá þeim.  

 (1 jólasveinn mætir -  Verð: 34:000 fyrir 2 böll). 

 

 

Jólagjöf 

Ákveðið að heyra í A4 og fá bæklng frá þeim.  

Ákveðið að kaupa Límmiðasögur Jóla,  118 stk.  

Jólaballið er 7/12.  

 

 



Jólaleikrit 

Ákveðið að bóka leikhópinn Vini en þeir eru með nýtt jólaleikrit í ár:  

Jólasaga Skröggs.  
Sýningin er byggð á sögu Charles Dickens. Fjallar um jólaálf sem hittir Skrögg gamla og þykir leiðilegt 
að sjá hversu fúll og einmanna hann er. Jólaálfurinn ákveður því að taka ráðin í sínar hendur og sendir 
vini sína í heimsókn til hans eina nóttina fyrir jól í von um að Skröggur finni gleðina sína aftur. 
 

Jólaleikrit bókað 19/12 kl 10.  

Verð: 70 þús.  

 

 

 

Vorferð  

Þetta skólaárið er planið að fara í Vorferð í Maí 2018.  

Verður skoðað frekar á næsta fundi foreldrafélagsins.  

 

 

Annað til að skoða eftir áramótin: 

 Leikrit eða annað  

 Vorferð 

 Gjöf til leikskólans 

 Hamravalladagurinn 16/6. 

 Fréttabréf 

 Útskriftargjöf  

 

 

 
Verkefni 

Aðili  Verkefni 

Begga Hafa samband við A4 varðandi jólagjöf. 

Ólöf Bóka jólasveininn 

Agnes Athugar hvort jólaball sé ekki tvískipt.  

  

  

  

 

 


