
Foreldrafélag Hamravallaleikskóla.  
Fundur Dags:  07.02.2017 

Mættir á Fund:   Bergþóra, Ólöf, Eygló, Heiða, Hildur  

 

UMRÆÐA Á FUNDI 

Staða Reiknings 

Staða reiknings:  277 þús. 

Innborgun fyrir 4 mánuði í viðbót = Til ráðstöfunar c.a. 500 þús.  

 

GJöf til Leikskólans 

Kennsluefni um vináttu / einelti  

Vináttuverkefni Barnaheilla er forvarnarverkefni gegn einelti fyrir leikskóla.  
Efla vitund strax á leikskólaaldri.  

Hafnarfjarðabær gaf leikskólum í Hafnarfirði (ekki Hamravöllum, eru undir skólar ehf). 

  

Taska sem inniheldur t.d.  

- Bók 

- Spjöld 

- Klípusögur 

- Upplýsingar til Foreldra 

- Plaköt til að hengja upp í leikskóla 

- Einn stór Bangsi á leikskólanum (Blær)  /  öll börn fá lítinn bangsa.  

- Litlir Bangsar ( 10 stk. = 3500)    

- Verð á Tösku: 50.000 

http://www.barnaheill.is/Vinatta/ 

Algengt að leikskólar hafi verið að byrja með 2 töskur + bangsa.  

Rætt að skoða hvort foreldrafélagið geti gefið skólanum tvær töskur + bangsa. 

Tillaga:  2 Töskur + Bangsar (12 töskur)    c.a. 150 þúsund.    

 

Leikrit í Mars 

Rætt um að bóka leikrit um miðjan Mars.   

- Maxímús Músíkús.  (verð 35 þús) 

 

Fréttabréf  

Setja upp Fréttabréf og gefa út.   Nota sniðmát frá því í fyrra og uppfæra.  

Bergþóra skoðar.  

(muna Lína Langsokkur kom í heimsókn í sept).  

 

 

 

 

http://www.barnaheill.is/Vinatta/


Vorferð 

Í fyrr var farið í Sveitaferð og þar áður í Vorferð í Guðmundalund. 

Hugmyndin var að vera með sveitaferð annað hvert ár. 

 

Ætlum að athuga með Guðmundalund (Heiðmörk)  20.05.2017.  Tími kl 12-14/11-13 

Hvetjum foreldra að koma með dót (t.d. bolta), frjálsir leikir.  

Kaupa meðlæti með pulsum + drykkir.  

Þurfum að ákveða skemmtiatriði,  ætlum að tékka á Leikhópnum Lottu aftur.  

770-0403 

leikhopurinnlotta@gmail.com 

www.leikhopurinnlotta.is 

770-0403 

Upplýsingar frá 2015 

Leikhópurinn kostar 60 þús.  

Guðmundalundur kostar 18 þús.  

 

Upplýsingar um Guðmundalund 

Í Grillhúsinu er tvöWc Gámar á svæðinu, vatn á svæðinu  og rafmagn er í grillhúsinu. 

0322-26 6010 kt 601072 0179 senda kvittun á bragimich@simnet.is 

 

Hamravalladagurinn  

Hamravalladagur er 16/6. 

Þurfum að skoða skemmtiatriði fyrir þennan dag og kaupu líklega sápukúlur og andlitsmálningu.  

Ætlum að skoða Skoppu og Skrítlu fyrir Hamravalladaginn.  

 

 

Útskriftargjöf  

Kaupa Tréliti fyrir útskriftarhóp  / litir (c.a. 30.000) 
 

Verkefni 

Aðili  Verkefni 

Begga Taka saman Stöðuna – Kostnað sem er eftir. 
Hafa samband við Barnaheill. 
 

Ólöf Tékka á MaxíMús c.a. miðjan mars.  

Begga Fréttabréf 

Begga Athuga með Guðmundalund 20/5,  11-13 

Eygló Athuga með Leikhópinn Lottu 20/5 
leikhopurinnlotta@gmail.com 
www.leikhopurinnlotta.is 
770-0403  (Andrea) 
 

Heiða Athuga Skoppu og Skrítlu 16/6.   Í kringum 15:15 
Kradak.is 
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