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Ágætu foreldrar!  

Um leið og við viljum bjóða barnið ykkar og ykkur velkomin í leikskólann, viljum 
við gefa ykkur upplýsingar um ýmis atriði sem tengd eru starfsemi leikskólans og 
nauðsynlegt er fyrir foreldra að vita. 

Yfirstjórn og ráðgjöf 

Fræðslumála- og æskulýðsráð Bolungarvíkur fer með yfirstjórn leikskólans. 

Leikskólastjóri sér um innritun barna, skipulagsmál og ráðgjöf.  

Sálfræðingur leikskólans er Hanna Dorothéa Bizouerne og kemur hún í 4 - 5 
heimsóknir á ári ásamt því að veita foreldrum og starfsfólki ráðgjöf í síma eða 
tölvupósti. 

Talþjálfun og ráðgjöf er veitt af þjónustufyrirtækinu Tröppu í síma eða tölvu. 

Farið er með vitneskju um hagi barna og foreldra sem strangasta trúnaðarmál. 
Leikskólinn Glaðheimar starfar eftir lögum um leikskóla sem 
Menntamálaráðuneytið gaf út 2008. 

 

 

 

 

Leikskólastjóri: 

Ragnheiður Ingibjörg Ragnarsdóttir                                                                          
Vinnutími: 8.00 – 16.00 

Netfang ragnheidur@bolungarvik.is  

Hægt er að ná í leikskólastjóra á vinnutíma í síma  456 7264. 

Aðstoðarleikskólastjóri og sérkennslustjóri: 

Guðbjörg Stefanía Hafþórsdóttir         
Vinnutími: 8.00-16.00 

Netfang  gudbjorg@bolungarvik.is 

 

Heimasíða leikskólans er: 

www.gladheimar.leikskolinn.is 

þar sem reglulega koma fréttir af starfinu 

 

 

Símanúmer leikskólans  
 456 7264 

 

mailto:ragnheidur@bolungarvik.is
mailto:gudbjorg@bolungarvik.is
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Saga Glaðheima 

Haustið 1974 var í fyrsta sinn rekinn gæsluvöllur yfir vetrarmánuðina í 
Bolungarvík. Húsnæðið sem hann fékk til umráða var hluti af gamla 
barnaskólahúsinu þar sem tónlistaskólinn hefur nú aðstöðu. Þarna unnu tveir 
starfsmenn með 23 börn á aldrinum tveggja til sex ára og einungis var opið eftir 
hádegi. Eftir þennan vetur var ákveðið að halda þessari starfsemi áfram og 1976 
var ákveðið að bjóða einnig upp á vistun fyrir hádegi.  

Það var svo í janúar 1984 að núverandi húsnæði var tekið í notkun. 1995 var svo 
farið að bjóða upp á heilsdagsvistun fyrir börnin og komu þau með hádegisnesti 
að heiman til að byrja með. Ýmislegt hefur breyst á þessum  árum og leikskólinn 
ekki eingöngu talinn vera fyrir útivinnandi foreldrar heldur sjálfsögð réttindi og 
hluti af þroskaleið sem öllum börnum ætti að standa til boða. 

Haustið 2004 var leikskólinn stækkaður og starfsaðstaða starfsfólks bætt til 
muna.  Haustið 2007 var opnuð deild fyrir 5 ára börnin í Lambhaga sem var svo 
stækkuð haustið 2008 og var þá gert pláss fyrir 4ra og 5 ára börn þar. Voru þá 
tekin inn 1 árs börn á Bangsadeild. 

Í dag er leikskólinn þriggja deilda, Gil, Grundir og Grásteinn. 

  

 

 

 

Dvalartími 

 

Leikskólinn er opinn frá kl. 07.30 - 16.30.  Minnst er hægt að kaupa 4 tíma og 
mest 9 tíma. Foreldrar geta keypt hálftímagjald til viðbóðar við dvalargjaldið til að 
koma með og sækja barnið. 
 
Mikilvægt er að foreldrar virði dvalartíma barnsins og að börnin mæti og 
séu sótt á umsömdum tíma 

ÞAGNARSKYLDA 
 

Starfsfólki leikskóla skal gæta 
fyllstu þagmælsku um hagi 
barna og foreldra þeirra.  

karellen 

upplýsinga appið okkar.  
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Stefna Glaðheima  

 

Hugmyndafræði leikskólans byggist meðal annars á lífsviðhorfi, gildismati, 
þekkingu og reynslu starfsmanna, ásamt kenningum sem settar hafa verið fram 
af fræðimönnum og rannsóknum sem gerðar hafa verið á leikskólastarfi.  
Leikskólinn leggur áherslu á að barnið 

 sýni virðingu 
 beri ábyrgð 

 sé traust 
Stefna Glaðheima er að barnið læri í gegnum leikinn og verði virkt og skapandi í 
námi sínu og starfi. Barnið er hvatt til að rannsaka og læra af eigin reynslu.  
Í gegnum daglegt starf öðlast barnið lífsleikni þar sem leikurinn er aðalnámstæki 
leikskólans. 
 

Markmið Glaðheima 

• Að barnið, foreldrar og starfsfólk séu ánægð og líði vel í leikskólanum. 

• Að gott samstarf, traust og gagnkvæm virðing skapist milli heimilis og 
skóla. 

• Að starfsfólk sýni barninu virðingu, hlýju og ástúð í allri umgengni með 
faglegum og ábyrgum vinnubrögðum. 

• Að efla jákvæða sjálfsvitund, sjálfstraust og sjálfsmynd barnsins þannig að 
það verði sjálfstæður einstaklingur. 

• Að bjóða upp á fjölbreytt skapandi nám sem efli alhliða þroska barnsins, 
veki með því forvitni og örvi hugmyndaflug þess. 

Leikur er nám. Frjáls og sjálfsprottinn leikur er hið eðlilega tjáningarform 
barnsins. Í gegnum leikinn öðlast börnin fjölþætta reynslu, þau skynja nýjar 
tilfinningar, nýjar upplifanir, efla samskipti sín á milli og öðlast færni til að ráða 
fram úr sínum ágreiningsefnum.   

Starfið á Glaðheimum skiptist í tvær annir, vetrarstarf og sumarstarf. Vetrarstarfið 
er frá 15. september til 15. maí. Á þessum tíma vinnum við eftir ákveðnu 
skipulagi. Við erum með hópastarf, útiveru og að sjálfsögðu leikinn sem grunnleið 
í öllu uppeldisstarfinu. Farið er í ýmsar vettvangsferðir þar sem við byggjum upp 
þekkingu barnanna á sínum heimabæ og nánasta umhverfi leikskólans. 
Vetrarstarfinu lýkur með útskrift elstu barna og sýningu fyrir foreldra á vorin. 
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Leikskólinn leggur áherslu á að vera með opið leikefni sem höfðar til skapandi og 
sjálfstæðrar hugsunar barnanna, vekur þau til umhugsunar án þess að gefa þeim 
fyrirfram ákveðnar lausnir. Kubbar í allskonar stærðum og gerðum eru mikið 
notaðir.  Þar  má nefna einingakubba Unit blocks og Hollow blocks. Einnig er 
lögð áhersla á að eiga fjölbreytta búninga sem notaðir eru í 
þykjustuleik/hlutverkaleik. 

Í listasmiðju er að finna fjölbreyttan efnivið til skapandi starfs.  

Í salnum stunda börnin hreyfingu og fara í ýmsa leiki. Börnin fara í salinn minnst 
einu sinni í viku í skipulagða íþróttatíma undir stjórn sviðsstjóra íþrótta- og 
heilsueflingar. Í skipulögðum íþróttatíma er unnið með YAP (young athletes 
program) sem er alþjóðaverkefni á vegum Special Olympics í samstarfi við 
háskólann í Boston. YAP leggur aðaláherslu á börn á aldrinum tveggja til sjö ára 
þar sem unnið er með þessa hefðbundnu færni sem tengist hreyfiþroska. 
Markviss hreyfing er nauðsynleg fyrir alla. Þegar leikskólinn leggur markvissa 
áherslu á hreyfingu líkt og YAP býður uppá getur það stuðlað að því að börn með 
einhvers konar þroskahömlun fái snemmtæka íhlutun í hreyfifærni og verði virkari 
í íþróttastarfi í framtíðinni. 
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Lífsleikni í leikskóla 

 

Leikskólinn vinnur eftir námsefni sem heitir Lífsleikni í leikskóla og er gefið út af 
þremur leikskólum á Akureyri, þeir eru: Síðusel, Krógaból og Sunnuból. 
Lífsleikni er kennd í gengum dygðir og byggist á alhliða þroska barns, færni þess 
til samskipta, rökrænnar tjáningar og til að bera virðingu fyrir umhverfi 
sínu.  
Í leikskóla á að kenna barni lýðræðisleg vinnubrögð. 
Lífsleikni felst m.a. í því að virða reglur. 
 
Markmið fyrir börnin 

− Að börnin öðlist innri aga. 

− Að börnin læri að bera virðingu hvert fyrir öðru og umhverfi sínu. 

− Að samkennd barna aukist. 

− Að siðferðiskennd barna eflist. 

− Að börnin læri að þekkja muninn á réttu og röngu. 

− Að börnin læri að  þekkja tengslin milli orsaka og afleiðinga. 

− Að jákvæður agi sé ríkjandi. 

− Að börnin læri að þekkja tilfinningar sínar og geti brugðist við 
þeim. 

− Að börnin læri að taka fólki eins og það er og að viðurkenna að það eru 
ekki allir eins. 

− Að börnin læri að allir hafa eitthvað fram að færa.1 
 
Lífsleikni kennsla er rauður þráður í gengum starf leikskólans. Lögð er áhersla á 
að börnin skilji dygðir og noti í daglegu starfi. Markmiðið er að börnin sýni góða 
hegðun af því að:  
 

“Hugurinn segir mér það”.2 

 
1 Lífsleikni fyrir leikskóla. Handbók fyrir kennara 2007 6 kafli 
2 Námskrá Glaðheima kafli 2.2.1 
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Leikskólinn á að taka tillit til þarfa hvers barns svo það 
fái notið sín í hópi annarra barna á eigin forsendum. 

Dagskipulag 
 

Dagskipulagið myndar ramma um uppeldisstarfið í leikskólanum. Það skapar 
öryggi og festu sem síðan eykur vellíðan barna og starfsfólks. Börnin vita að 
hverju þau ganga á degi hverjum og dagskipulagið kemur í veg fyrir óþarfa 
biðtíma og árekstra í samskiptum. Fastir liðir svo sem matmálstímar og útivera  
skipa stóran sess í skipulaginu, ásamt leik og námi.  
Fast dagskipulag er fyrir allar deildir og er uppistaðan í dagskipulaginu það sama 
hjá þeim, en útfærslurnar breytilegar eftir því hvort um sé að ræða eldri eða yngri 
deildir.  

Hópastarf 

Börnunum er skipt í hópa eftir aldri og þroska og eru 5 – 10 börn í hverjum hópi. 
   
Í hópastarfi vinna börnin að ýmsum verkefnum og nálgast þau með ýmsum hætti. 
Fara í ferðir út fyrir leikskólann og skoða ýmislegt sem tengist vinnunni. Vinna 
síðan úr því í leikrænni tjáningu, tónlist, myndlist og byggingarlist. 
 
 
 

  

 

Frjáls leikur 

Leikurinn er vinna barnsins. Í frjálsum leik virkjar barnið ímyndunarafl sitt og 
vinnur úr því sem það upplifir í daglegu lífi. Barnið lærir að taka tillit til og setja sig 
í spor annarra. Það þroskar samskiptahæfni sína. Í frjálsum leik tjáir barnið 
tilfinningar sínar og fær útrás fyrir þær. Frjálsi leikurinn býður upp á tækifæri til að 
efla alhliða þroska barnanna s.s. málþroska, félagsþroska, siðgæðisþroska og 
hreyfiþroska.  
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Samverustundir 

Í samverustundum gefst börnum og starfsmanni tækifæri til að vera saman, lesa, 
syngja og spjalla.  Þar eiga allir notalega stund í ró og næði og kostur gefst á að 
ræða saman um það sem áhuga vekur hverju sinni svo sem daglegt líf barnanna. 

 

 Útivera 

Glaðheimar leggja áherslu 
á útiveru í starfi sínu.   

Útivera er holl öllum 
heilbrigðum börnum. 
Íslensk veðrátta er rysjótt 
og umhleypingasöm en við 

höfum ekki um annað og betra að velja.  Þess vegna er 
börnum hollast að venjast veðráttunni eins og hún er frá 
blautu barnsbeini. 

Matartímar 

Á morgnana er boðið upp á grænmeti og ávexti. Í hádegi fáum við sendan mat 
frá mötuneyti grunnskólans. Í nónhressingu er boðið upp á brauð og ýmis álegg, 
ávexti og bakkelsi annað slagið. 

Fæðisgjald er fellt niður vegna fjarveru barns ef látið er vita um fjarveruna 
fyrirfram og fjarvistir ná a.m.k. 10 dögum samfellt. 

Dagatal 

Í hverjum mánuði gefa deildarstjórar út dagatal hverrar deildar fyrir sig þar sem 
foreldrar geta fylgst með þeim uppákomum og afmælum sem eru þann 
mánuðinn. Dagatalið er aðgengilegt á heimasíðu leikskólans. 
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TILKYNNINGASKYLDA 

Starfsmönnum leikskólans ber að tilkynna til 
barnaverndarnefndar ef þeir verða varir við að barn 
búi við óviðunandi uppeldisskilyrði, vegna ofbeldis, 
áreitni, heilsu og eða þroska. 

 

Foreldrasamvinna 

Mikilvægt er að góð samvinna takist milli foreldra barnsins og starfsfólks. Barnið 
dvelur stóran hluta dagsins í leikskólanum og því er nauðsynlegt fyrir starfsfólk 
að vita um líðan barnsins og venjur heima fyrir. Einnig að foreldrar fái upplýsingar 
um hvernig dagurinn í leikskólanum gekk, viðfangsefni og atvik dagsins. Oft 
veldur lítið atvik, hvort sem er í leikskólanum eða heima, því að hegðun barnsins 
er ekki söm og áður. Því er nauðsynlegt að tilkynna breytingar á högum og 
aðstæðum barnsins. Leikskólinn notar samskipta appið karellen fyrir skilaboð til 
og frá heimilum. Foreldrar geta með einföldum hætti sent skilaboð á kennara og 
skoðað upplýsingar um sitt barn.  

Óski foreldrar eftir að barn taki frí í leikskólanum, utan sumarleyfis er það heimilt, 
enda greiðist fullt leikskólagjald barnsins.  

Við viljum að foreldrar finni sig alltaf velkomna í leikskóla barnsins.  Leikskólinn er 
ávallt opinn foreldrum og hvetjum við foreldra til að koma og dvelja með barni 
sínu og taka þátt í daglegu starfi. Foreldrar geta hvenær sem er hringt í 
leikskólann til þess að spyrjast fyrir um líðan barnsins. Eins mun starfsfólk 
leikskólans hringja ef eitthvað sérstakt kemur upp. Ávalt skal látið vita um komu 
barns í leikskóla og brottför þess. Foreldrar eru beðnir að láta vita ef einhver 
ókunnugur sækir eða kemur með barnið í leikskólann, en viðkomandi þarf að 
vera a.m.k. 10 ára.  

Einnig biðjum við foreldra að sýna varkárni á bílaplaninu, drepa á bílunum og 
loka á eftir sér útihurð. 
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Aðlögun 

Þegar barnið hefur fengið  inngöngu í leikskólann  eru foreldrar boðaðir í viðtal 
hjá deildarstjóra þar sem farið er yfir helstu upplýsingar er varða barnið og  er 
foreldrum  kynnt  starfsemi leikskólans, starfsfólk og húsakynni.  

Þegar barn byrjar í leikskólanum er fylltur út dvalarsamningur, þar sem koma 
fram ýmsar upplýsingar s.s. um uppsagnarfrest og leikskólagjöld. 

Góð aðlögun hefur mikla þýðingu varðandi áframhaldandi dvöl barnsins. Þegar 
barn byrjar í leikskóla verða miklar breytingar í lífi þess sjálfs og foreldra þess. Þá 
fer ákveðið aðlögunarferli í gang þar sem barnið fær smám saman að venjast 
nýjum aðstæðum, kynnast starfsfólki skólans og öðrum börnum. Glaðheimar 
notast við aðlögunaráætlun sem nefnist þátttökuaðlögun. 

Þátttökuaðlögun byggir meðal annars á þeirri trú að öruggt foreldri yfirfæri 
eigin öryggiskennd, forvitni og tilhlökkun til barna sinna. Foreldrarnir eru með 
börnum sínum fyrstu þrjá dagana í leikskólanum og eru með þeim inni á deild 
allan tímann.  Á fjórða degi koma börnin um morguninn, kveðja foreldra sína og 
eru fullan dag í leikskólanum. Með þessu fá foreldrar tækifæri til þess að kynnast 
hvert öðru, kynnast starfsfólki og sjá það í verki og öðlast skilning á þeim 
raunveruleika sem börnin upplifa innan leikskólans á degi hverjum. Kennarar eru 
til staðar og veita aðstoð eftir þörfum, spjalla við börnin og foreldra og leggja sig 
fram um að kynnast öllum.  
 

Við hvetjum foreldra til að nýta sér aðlögunina til að kynnast starfsfólki, börnum 
og daglegu lífi þeirra.  
 

Af virðingu við börn og starfsfólk leikskólans eru foreldrar beðnir um að 
nota ekki GSM síma á meðan á aðlögun stendur.  
 
Dagur 1 : Barn og foreldri mæta klukkan 8:30 og eru til klukkan 10:30. 
 
Dagur 2 : Barn og foreldri mæta klukkan 8:00 og eru til klukkan 12:00. 
 
Dagur 3 : Barn og foreldri mæta klukkan 8:00 og eru til klukkan 15:00. 
 
Dagur 4 : Foreldri kveður barnið fljótlega eftir að komið er í leikskólann og barnið 
sótt í fyrra lagi.  

 
 

Við vonumst til að foreldrar njóti þess 
að vera með okkur í leik og starfi á 

aðlögunartíma barnsins. 
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Atferlisathuganir og skráningar 

Til að fylgjast með þroska og samskiptum hvers barns í leikskólanum, hafa 
leikskólakennarar og starfsfólk innan deilda skólans möguleika á að gera 
atferlisathuganir eða skráningar á hegðun barna. Þessar athuganir og skráningar 
geta verið skriflegar, ljósmyndir, hljóðritaðar eða teknar á myndband.  
 
Þroskalýsing er gerð einu sinni á ári og færð inn í Bók barnsins, í framhaldi af því 
eru foreldrar boðaðir í viðtal. EFI-2 er málþroskaskimun sem er skimun á 
málskilningi og máltjáningu sem lagt er fyrir öll börn á þriðja ári. Hljóm-2 er 
staðlað próf fyrir elstu börn leikskólans og er það tekið að hausti síðasta vetur 
barnsins í skólanum ef þurfa þykir er það endurtekið aftur að vori. YAP 
hreyfiþroskapróf er lagt fyrir öll börn á fimmta ári og sér sviðsstjóri íþrótta- og 
heilsueflingar um framkvæmd þess. Sænska fínhreyfiprófið er lagt fyrir öll börn á 
fjórða ári og sér iðjuþjálfi um framkvæmd þess.   

Sértækar athuganir 

Ef, af einhverjum ástæðum, talið er að gera þurfi sérstakar athuganir á barni t.d. 
vegna gruns um seinkaðan þroska, hvort heldur sem er andlegan, líkamlegan 
eða félagslegan, er foreldrum þess barns kynnt það sérstaklega og skrifleg 
heimild fengin til að gera þær athuganir sem þurfa þykir. Ekkert er aðhafst án 
samráðs/samþykkis foreldra. Niðurstöður þeirra athugana eru síðan kynntar 
foreldrum barnsins og með samþykki þeirra leitað leiða til að aðstoða barnið.  

 

 

 

 

 

Gagnkvæmt traust og trúnaður er 
forsenda þess að barninu líði vel í 

leikskólanum. 
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Hefðir Glaðheima 

 

Föstudagsuppákomur 
Á föstudögum gerum við okkur smávegis dagamun og erum með ýmsar 
uppákomur t.d. leikfangadag, andlitsmálun, rugludag og skemmtun í sal. Hægt er 
að fylgjast með hvaða uppákomur eru hverju sinni á dagatali deildarinnar.  
 
ATH. á leikfangadögum má koma með eitt leikfang  og tvo til þrjá fylgihluti (hávær 
leikföng ekki æskileg). Leikskólinn tekur EKKI ábyrgð á leikföngum barnanna. 
 
Afmæli 
Á Glaðheimum halda deildirnar upp á afmæli barnsins með ýmsum hætti. 
 
Vinastund 
Deildir leikskólans skiptast á að hafa vinastundir þar sem börnum og 
starfsmönnum leikskólans er boðið á. Boðið er uppá skemmtiatriði, söng, 
lestur og leikatriði.  
 
Jólastund 
Jólaball/jólastund er haldið/in í desember. Foreldrafélagið aðstoðar við 
undirbúninginn. 
 
Jólaföndur 
Árlega er haldinn jólaföndurdagur með kaffi og smákökum sem börnin baka. 
Foreldrum er boðið að koma og föndra með sínu barni.  
 
Öskudagur 
Börnin búa til sína búninga í leikskólanum. Haldið er upp á öskudag með því að 
farið  er í sal, dansað og kötturinn sleginn úr tunnunni, allir fá popp. 
 
Þorrablót 
Þorrablót er haldið á Glaðheimum á þorranum. Boðið er upp á hefðbundinn 
þorramat, þorralög sungin o.fl.  
 
Vorhátíð  
Foreldrafélagið heldur í samstarfi við starfsfólk leikskólans vorhátíð. Pylsur eru 
grillaðar og farið í leiki, sungið o.fl.  
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Veikindi  

Leikskólinn er ætlaður heilbrigðum börnum. Veikist barnið skal það dvelja 
heima þar til það hefur endurheimt þrótt sinn.  

Eðlilegast er að foreldri meti það hvort barn er fært um að fara í leikskóla. Lasið 
barn þarf á meira næði að halda en venjulega og þarfnast meiri umönnunar. Ef 
barn veikist í leikskólanum er foreldrum gert viðvart og hlúð að barninu þar til 
foreldrar sækja það. 
 
Barn skal dvelja heima þar til það er orðið hitalaust og hefur endurheimt þrótt 
sinn. Þegar barnið kemur aftur í leikskólann er almenna reglan sú að það á að 
geta tekið þátt í starfi leikskólans hvort sem er úti eða inni.  
Í undantekningartilfellum eftir langvarandi eða síendurtekin veikindi getur barnið 
fengið að vera inni. 
 
Geti barnið ekki tekið þátt í leik og starfi úti að mati foreldra er eðlilegt að það sé 
heima enda hluti af daglegu starfi skólans utanhúss. Innivera kemur ekki í veg 
fyrir að barn veikist. 
 
Fái börn með astma viðeigandi meðferð ( rétt lyf og á réttum tímum ) þá mega 
þau og geta hegðað sér og leikið á sama hátt og börn sem ekki hafa astma, bæði 
úti og inni. 
 
Lyfjagjafir ættu í flestum tilfellum að vera óþarfar í leikskóla. 
Undantekningar á þessu geta þó verið lyf sem notuð eru við krömpum, sykursýki, 
astma og ofnæmi og hugsanlega lyf við ofvirkni. Í slíkum tilfellum er skylt að 
koma með vottorð frá lækni. Afhenda skal deildarstjóra læknisvottorðið og lyfið 
og ekki skal koma með meira en vikuskammt í einu. Lyfið skal geymt í læstum 
skáp. 

Klæðnaður 

Útbúnaður barnsins þarf alltaf að vera í samræmi við veðurfar. Nauðsynlegt er að 
barnið hafi meðferðis aukaföt og þann hlífðarfatnað til útiveru sem það 
hugsanlega þarf að nota hverju sinni. Mjög mikilvægt er að öll föt barnsins séu 
vel merkt.  

Hólf barna þarf að tæma á föstudögum og nauðsynlegt er að foreldrar yfirfari 
töskurnar á hverjum degi til að ekkert vanti í þær að morgni. 
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Óhöpp og slys/tryggingar 

Í stórum barnahópi geta alltaf orðið óhöpp eða slys. Ef slíkt kemur 
fyrir höfum við strax samband við foreldra og ef barnið þarf að 
fara á heilsugæslustöð er ætlast til að foreldrar fari með það en ef 
þeir komast alls ekki fer starfsmaður leikskólans með barnið.   

Við viljum benda foreldrum á að öll leikskólabörn hjá 
Bolungarvíkurkaupstað  eru slysatryggð á meðan þau dvelja í 
leikskólanum. Einnig gildir tryggingin á ferðum á vegum 
leikskólans. EKKI er verið að tryggja muni barnanna s.s. föt og 
gleraugu. 

Skipulagsdagar / námskeiðsdagur 

Starfsfólk í leikskólum hefur rétt á þremur skipulagsdögum á ári og einum 

námskeiðsdegi. Leikskólinn er þá lokaður. Þessir dagar eru notaðir til fræðslu og 
til að undirbúa uppeldistarf. Foreldrum er tilkynnt um þessa daga með mánaðar 
fyrirvara. 

Leikskólagjöld 

Leikskólagjöld eru innheimt með greiðsluseðli eða boðgreiðslum. Greitt er 

fyrirfram og er eindagi 20. hvers mánaðar. Hafi gjald ekki verið greitt á eindaga 
leggjast á dráttarvextir frá og með gjalddaga, sem telst vera dagsetning 
greiðsluseðils. Skuldi foreldrar 3 mánuði er barninu sagt upp leikskóladvölinni og 
þá er skuldin komin í  innheimtu hjá innheimtufyrirtæki. 

Uppsagnarfrestur og breytingar 

Uppsagnarfrestur á leikskóladvöl og breytingar á dvalartíma er einn mánuður og 

er miðað við 1. eða 15. hvers mánaðar.  Skal uppsögn og breytingum komið til 
leikskólastjóra á þar til gerðum eyðublöðum. Sé reglum um uppsagnarfrest ekki 
fylgt, skal krefjast greiðslu fyrir einn mánuð. 

Ef leikskóladvöl er sagt upp er ekki hægt að sækja um aftur fyrr en þrem 
mánuðum eftir að uppsögn tekur gildi3 

  

 
3 Fundargerð Fræðslumálaráð 27. mars 2006 
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Foreldrafélag Glaðheima 

Á Glaðheimum er starfandi foreldrafélag og allir foreldrar/forráðamenn barna þar 
verða sjálfkrafa félagar um leið og barnið byrjar í leikskólanum. 
Foreldrafélagsgjald er innheimt með greiðsluseðli tvisvar á ári, að hausti og að 
vori. Þessi sjóður hefur síðan verið notaður til þess að kaupa ýmsar gjafir fyrir 
leikskólann og til að kosta ýmsar uppákomur svo sem leikhús, grillveisla, jólaball, 
lambaferð, útskrift elstu barna og fleira.  

Aðalfundur foreldrafélagsins er haldinn á haustin. Þar eru rædd málefni 
foreldrafélagsins og stjórn þess endurnýjuð en í henni sitja 7 manns. Það er því 
mjög mikilvægt fyrir alla foreldra að mæta á aðalfundinn. 

Starfsreglur fyrir foreldrafélagið 

1.gr. Félagið heitir Foreldrafélag Glaðheima.  

2.gr. Allir foreldrar/forráðamenn barna eru félagar í foreldrafélaginu. Félagsgjöld 
eru ákveðin á aðalfundi. 

3.gr. Tilgangur félagsins er að stuðla að velferð barna og starfsfólks á 
Glaðheimum og styrkja samskipti foreldra/forráðamanna barnanna og starfsfólks 
sem þar starfar. 

4.gr. Allir stjórnarfundir eru opnir félagsmönnum og þeim frjálst að koma með 
tillögur til stjórnar um fræðslufundi eða upplýsingar sem varða hina ýmsu 
þroskaþætti barna. 

5.gr. Stjórn félagsins er kosin á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórnina skipa fimm 
menn. Þar af einn frá fyrri stjórn og tveir til vara. Stjórnin skiptir með sér verkum. 
Fulltrúi starfsfólks skal jafnan sitja stjórnarfundi.  

6.gr. Aðalfund félagsins skal halda að hausti ár hvert. Stjórnarfundi skal halda í 
hverjum mánuði. Þá skal stjórnin standa fyrir a.m.k. tveim fræðslufundum og 
a.m.k. tveim uppákomum á ári. Óski félagsmaður eftir fundi er stjórninni skylt að 
boða til fundar. Aðalfund skal boða með viku fyrirvara. 

7.gr. Starfsreglum þessum má aðeins breyta á aðalfundi. 
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Starfsreglur foreldraráðs leikskólans Glaðheima 

1. gr.  

Hlutverk. 

Foreldraráð  starfar með hagsmuni barnanna og foreldra þeirra að leiðarljósi og fylgist 

með því að hlúð sé að velferð og réttindum barnanna í leikskólastarfinu. Ráðið fjallar um 

og veitir umsögn til leikskólans og fræðslumála- og æskulýðsráðs Bolungarvíkur um 

skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Það fylgist enn fremur 

með því að skólanámskrá og aðrar áætlanir séu kynntar fyrir foreldrum og hvernig þær 

eru framkvæmdar. Bera skal allar meiri háttar ákvarðanir um skólastarfið undir 

foreldraráð sem veitir umsögn um þær. 

Foreldraráðið  fjallar um ábendingar frá foreldrum og öðrum forsjáraðilum um starfsemi 

leikskólans og aðbúnað barnanna og getur komið þeim á framfæri við leikskólastjóra eða 

bæjaryfirvöld. 

2. gr. 

Starfstímabil og kosning. 

Starfstímabil foreldraráðs er eitt ár, frá 1. október til 30. september og fer kosning í það 

fram síðari hluta septembermánaðar á hverju ári. Í ráðinu eru þrír fulltrúar og einn til 

vara. Leitast skal við að í ráðinu séu foreldrar barna á mismunandi aldursstigum, þannig 

að a.m.k. einn fulltrúi haldi  áfram næsta ár á eftir til að tryggja samfellu í starfi ráðsins.  

Kosning í ráðið fer fram á aðalfundi foreldrafélagsins a.m.k. einni viku áður en 

kjörtímabilið rennur út. Hafi ekki verið boðað til fundar til að kjósa nýtt foreldraráð í 

septemberlok getur leikskólastjóri boðað til almenns foreldrafundar þar sem kosning í 

ráðið fer fram. Foreldraráð óskar eftir nýjum framboðum. Skal það gert með 

tölvupóstsendingu til allra foreldra og einnig með auglýsingu á skilaboðatöflum við allar 

deildar. Í skilaboðunum skal vera leiðbeining um hvert skuli tilkynna framboð. Allir 

foreldrar leikskólabarna eiga atkvæðisrétt. 

3. gr. 

Starfshættir foreldraráðs. 

Á fyrsta fundi foreldraráðs velja fulltrúarnir sér formann og skipta að öðru leyti með sér 

verkum. Formaður eða leikskólastjóri boða til funda í foreldraráðinu. Foreldraráð skal 

funda a.m.k tvisvar yfir árið. Fyrsti fundur skal handinn fyrstu vikuna í október. Þar skal 

kjósa formann og ritara, ákveða skal næsta fundartíma og fara yfir starfsreglur ráðsins. 

Skólanámskrá og ársáætlun leikskólans kynnt.  

Halda skal fundargerðir um það sem fram fer á fundum foreldraráðsins. Fundargerðirnar 

eru birtar á vef leikskólans ásamt umsögnum og ályktunum ráðsins.  

Foreldraráð getur staðið fyrir almennum fundum meðal foreldra barnanna og annarra 

forsjáraðila um málefni sem varða starfið á leikskólanum. Foreldraráðið starfar í náinni 

samvinnu við leikskólastjóra.   

Fulltrúar í foreldraráði skulu gæta þagmælsku um atriði sem þeim er trúað fyrir út af setu 

þeirra í foreldraráði og varða fjölskylduaðstæður einstakra barna, hegðun þeirra og 

heilsufar eða önnur viðkvæm atriði sem eðlilegt er að fari leynt. 
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Lokaorð 

Ágætu foreldrar! Að loknum lestri þessa bæklings vakna eflaust margar 
spurningar um starfsemi leikskólans. Þar sem svona bæklingur getur aldrei orðið 
tæmandi hvetjum við foreldra til að spyrja og ræða við okkur um óljós atriði. 

Með kærri kveðju og ósk um gott samstarf. 

  

Starfsfólk Glaðheima 
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