
 
 

F R Æ Ð S L U N E F N D  B L Á S K Ó G A B Y G G Ð A R 

 
32. fundur fræðslunefndar Bláskógabyggðar 

Þriðjudagur 8. apríl 2014 
Reykholt 

 
 

Leikskóli (16:00 – 17:30) 
Mætt: Bryndís Böðvarsdóttir formaður (BB), Axel Sæland ritari (AS), Valgerður Sævarsdóttir 
varaformarður (VS),  Júlíana Tyrfingsdóttir leikskólastjóri Álfaborg (JT), Þuríður Ágústa Sigurðardóttir  
fulltrúi starfsmanna Álfaborgar(ÞÁS), Áshildur Sigurðardóttir fulltrúi foreldra (ÁS) 
Forfallaðir: ), Hrund Harðardóttir skólastjóri (HH), Sólveig Björg Aðalsteinsdóttir fulltrúi starfsmanna 
leikskólahluta Bláskógaskóla (SBA). 
 

  

1. Inntaka eins árs barna í Álfaborg. Áætlun leikskólastjóra. Júlíana er búin að semja 

innleiðingaráætlun til að leikskólinn geti tekið inn 1 árs gömul börn. Sjá fylgiskjal  1. 

2. Starfslýsing talmeinafræðings í Álfaborg kynnt. Í janúar var óskað eftir starfslýsingu 

fyrir talmeinafræðing og skólastjórar unnu hana út frá hvoru skólastigi, sjá fylgiskjal 2. 

Fræðslunefnd samþykkir hana. Allar aðrar starfslýsingar eru til fyrir starfsmenn í 

Álfaborg. 

3. Innra mat skólans. Börnin eru búin að leggja mat sitt á leikskólann og þar kom margt 

fróðlegt og skemmtilegt fram. Deildastjórar tóku starfsmanna viðtöl síðastliðið haust 

og svo var leikskólatjóri með starfsmanna viðtöl eftir áramót. Foreldravitölin eru í 

gangi þessa dagana.  

4. Bréf frá foreldraráði. Fræðslunefnd barst bréf frá foreldraráði Áfaborgar þar sem 

foreldraráðið lýsir yfir áhyggjum varðandi samstarf leik- og grunnskóla. Fræðslunefnd 

óskar eftir svörum frá Bláskógaskóla við þeim spurningum sem foreldraráð leggur 

fyrir. 

5. Sérkennsla. Áframhaldandi spurningar og umræður í kjölfarið á síðasta fundi 

fræðslunefndar. 



6. Leikskólastjórinn í Álfaborg hættir. Fræðslunefnd óskar Júlíönu til hamingju með nýja 

starfið og þakkar henni kærlega fyrir samstarfið undanfarin ár. 

7. Annað. 

a) Bréf frá leikskólastjóra, þar sem leikskólastjóri óskar eftir því að stofnuð verði 
afmælisnefnd leikskólans þar sem leikskólinn verður 30 ára árið 2016. Sjá 
fylgiskjal 3. 

b) Júlíana átti fund með Hrund skólastjóra Bláskógaskóla þar sem farið var yfir 
samfellu milli skóla. Þar sem markmiðið var að bæta starfið. Ákveðið var 3 ára 
plan þar sem bæta ætti starfið. Í því fólst að fjölga fundum leiksólakennara elstu 
krakka leikskólans, umsjónarkennara 1.bekkjar og þar mun deildarstjóri 
grunnskólans vera með. Einnig mun leikskólakennarinn verða virkur þátttakandi í 
starfi skólans þegar leikskólabörnin eru í heimsókn. 

c) Leikskólastjórar Bláskógabyggðar óska eftir fjölgun starfsdaga úr 4 í 5, tímabilið 
2014 – 2017. Tilgangurinn er sá að á þessum tíma á að innleiða ný markmið 
skólaþjónustunnar. Sjá fylgiskjal 4. 

d) Í framhaldi af uppsögn leikskólastjóra hvetur fræðslunefnd sveitarstjórn til að fá 
óháðan aðila til að gera úttekt á leik- og grunnskóla Bláskógabyggðar með það að 
markmiði að meta hvernig sé best að standa að skipulagi skólastofnana 
sveitarfélagsins í framtíðinni. 
 

 

 


