Skýrsla stjórnar foreldrafélags leikskólans Sólborgar
leikskólaárið 2016-2017

Á aðalfundi félagsins 3. nóvember var kosin ný stjórn:
●
●
●
●
●
●
●

Lena Viderø, formaður og gjalkeri – mamma Hugrúnar Eddu á Víðstofu og Kolfinnu á
Furustofu
Sóley Jónsdóttir, ritari – mamma Matthildu á Reynistofu
Margrét Th. Jónsdóttir – mamma Frosta á Furustofu
Klara Margrét Arnarsdóttir – mamma Ísabelar Lívar á Lerkistofu
Ingibjörg Vigdísardóttir – mamma Vigdísar Völu á Víðistofu
Á vormánuðum bættist Guðrún Ólafsdóttir mamma Davíðs á Furustofu við.
Ragnheiður Þóra Kolbeins – aðstoðarleikskólastjóri – tengiliður við foreldrafélagið.

Þrír fundir voru haldnir í stjórn foreldrafélagsins á árinu. Á þessum fundum undirbjó stjórnin tiltekna
viðburði og skemmtanir. Á milli funda var Facebook síða stjórnar notuð mikið til skipulagningar
viðburða. Starfsemin var fjölbreytt og mæting var almennt mjög góð.

Á stofnfundi félagsins sem haldinn var 17. nóv heima hjá Margréti var ákveðið að lækka árgjald
félagsins úr 4.500 í 3.500 kr og hafa systkinaafslátt hinn sama og fyrri ár. Þá voru jafnframt lögð drög
að dagskrá vetrarins.

Dagskrá foreldrafélagsins starfsárið 2016-2017
Jólaföndur
Jólaföndur var haldið sunnudaginn 4. desember frá kl. 11-13. Gjald fyrir systkini var 500 kr. en frítt
fyrir börn á Sólborg að vanda. Boðið var upp á kakó (Swiss miss) og piparkökur. Boðið var upp á
venjulega og haframjólk út í kakó.
Föndurstöðvar voru eftirfarandi:
●

Kertastöð – hvít kubbakerti keypt í Bónus og kertamálning í föndurbúð (enn til nokkur kerti
og slatti af málningu sem hægt er að nota að ári
● Klipp og límstöð – skæri, pappír (fengum gefins frá Pennanum (Sóley þekkti til) og í
prentsmiðju sem Ingibjörg hafði samband við.
● Tréplattar málaðir – Ingibjörg reddaði afskorningum af trésmíðaverkstæði síðu
● Málaðar kúlur sem voru til frá fyrra ári.
Spiluð varjólatónlist, mæting var góð og stemning mjög fín. Ábending til foreldrafélags næsta árs:
mikið er enn til af föndurefni sem hægt er að nota næst. Það er geymt á háalofti Sólorgar og
leikskólastjóri getur veitt frekari upplýsingar. Það gleymdist að gera ráð fyrir mjólkurlausum
piparkökum sem má hafa í huga næst.
Jólaball

Eins og venja er útvegaði foreldrafélagið jólagjafir fyrir jólaballið. Keyptur var tannbursti fyrir öll
börnin frá heildversluninni Lúkas D. Karlsson. Sjá kostnað á meðfylgjandi yfirliti.
Foreldrafélagið greiddi fyrir jólaleikritið Jól í tösku. Leikskólinn sá þó um að panta leiksýninguna.
Skólamyndataka
Myndatakan var að venju frá Skólamyndum á skólatíma og var hún haldin 26. apríl. Foreldrafélagið
sá um að að panta hana og ákveða dagsetningu í samráði við leikskólastjóra en foreldrar greiddu
einungis fyrir keyptar myndir og sáu Skólamyndir um alla umsýslu.

Vorferð
Ákveðið var að bregða út af vananum þetta árið og fara í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn í stað
sveitarferðar. Helsta ástæðan var sú að ekki var gert fyrir rútu þetta árið þar sem ferðin var
fyrirhuguð á frídegi (farið til skiptis á skólatíma/frídegi og því bara rúta annað hvert ár). Hópferð
foreldra, barna og systkina í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn. Ákveðið var að fara 27. maí kl. 10:30.
Haft var samband við Húsdýragarðinn tímalega til að bóka okkur, samið um 10% afslátt og sendur
þátttakendalisti í móttöku til að merkja við. Mætt var í garðinn kl. 10:30, foreldrafélagið niðurgreiddi
fyrir foreldra og systkini svo þau greiddu einungis 500 kr, frítt var fyrir öll börn leikskólans. Allir léku
sér frjálst í um klst. Þá var boðið upp á grillaðar pylsur (venjulegar frá SS, mjólkurlausar frá SS og
vegan úr Nettó) og Floridana heilsusafa. Vel tókst til.

Sumarhátíð í Sólborgar og foreldrafélagsins
Hátíðin var haldin í blíðskaparveðri fimmtudaginn 22. júní kl. 14:15-16:00.
Mæting var kl. 14:15, leikhópurinn Lotta byrjaði kl. 14:30 og hélt uppi fjörinu í tæpan hálftíma.
Þá var boðið upp á grillaðar pylsur og í boði voru þrjár tegundir: venjulegar sem pantaðar voru beint
frá SS (ca. 200 stk), pylsubrauð pöntuð frá Myllunni, mjólkurlausar frá Goða (ca. 10 stk.) og vegan
pylsur úr Nettó (ca. 8 stk.). Einnig var pantaður Floridana Heilsusafi beint frá Ölgerðinni (ca. 250 stk.).
Boðið var upp á andlitsmálningu og sá leikskólastjóri um að panta tvo þaulvana andlitsmálara.
Aðrar stöðvar voru hefðbundnar: krítar, málning á trönum, sápukúlur, hoppukastali Sólborgar við
skógarhús o.s.frv.
Foreldrafélagið og starfsfólk Sólborgar skiptu með sér verkum, starfsfólk sá að mestu um stöðvarnar
en foreldrafélagið alfarið um grill og leiksýningu.

Útskriftarferð elstu barna
Foreldrafélagið tók þátt í kostnaði vegna útskriftarferðar elstu barnanna en að öðru leyti sá Sólborg
alfarið um skipulagningu ferðarinnar.

Facebook síður

Foreldrafélagið stofnaði Facebook síðu fyrir foreldra allra barna á Sólborg sem finna má með því að
leita að eftirfarandi: Sólborg (Reykjavík) – Foreldrasíða
Auk þess stofnaði félagið sér síður fyrir flestar stofur sem finna má og gerast meðlimur að með því að
leita að nafni stofu.

Fréttabréf
Foreldrafélagið sendi fréttabréf í byrjun vorannar til þess að minna á starfið framundan og hvetja
foreldra til þess að borga skráningargjaldið.

Annað
Auk ofangreinds færði foreldrafélagið starfsmönnum súkkulaðikörfu eftir áramót og keypti 5 stk.
Eucerin sólavarvarnir og færðu hverri stofu fyrir sig á vormánuðum.

Handhægar upplýsingar fyrir næstu stjórn

Foreldrafélagið þakkar fyrir skólaárið 2016-2017 og býður nýja stjórn skólaársins 2017-2018
velkomna til starfa. Ingibjörg og Sóley láta alfarið af störfum í stjórn félagsins þar sem börn þeirra eru
að hætta í leikskólanum.

