
Fundargerð - Huldufólk, foreldrafélag - 7.10.2019  
  
Fyrsti fundur vetrarins 2019-2020. 
  
Fundarmenn: 
• Margrét Lilja Hjaltadóttir (Silfurberg) 
• Helga Rut Svanbergsdóttir (Silfurberg) 
• Sunna Berglind Sigurðardóttir (Stuðlaberg) 
• Hildur Emilsdóttir (Móberg) 
• Íris Björk Ásgeirsdóttir (Flikruberg) 
• Linda Jónsdóttir (Flikruberg) 
• Snæfríður Magnúsdóttir (Álfaberg) 
• Magnús Sigurðsson (Tröllaberg) 
• Júlía Guðrún Sveinbjörnsdóttir (Tröllaberg) 

auk Guðrúnar aðstoðarleikskólastjóra. 
  
Kosið í nýja stjórn foreldrafélagsins. 
Formaður: Snæfríður 
Ritari: Íris Björk 
Auglýsingafulltrúi: Júlía Guðrún 
Gjaldkeri: Magnús 
  
Fjárhagsstaða félagins, gjöld og fyrirkomulag innheimtu rædd. 
Félagið er vel statt fjárhagslega í upphafi vetrar. Ákveðið að halda óbreyttu fyrirkomulagi gjalda; 
innheimt fyrir og eftir jól, hvor innheimta 2.500 kr per heimili, óháð fjölda barna.  
Guðrún tekur saman lista yfir börn og sendir á Magnús til innheimtu. 
  
Farið var yfir starfsemi foreldrafélagsins og atburði vetrarins. 

Fyrir áramót 
• Hulduberg á 20 ára afmæli 2. nóvember, haldið upp á það deginum áður.  

o Leiksýning kl. 10 fyrir börnin. Foreldrafélagið skipuleggur. 
o Síðdegiskaffi fyrir foreldra kl. 15-16. Hulduberg sér um veitingar. 

• Jólaball í vikunni 16 - 20. desember. 
o Foreldrafélagið hefur samband við Jólasveinaþjónustu Skyrgáms. Komu í fyrra og var 

mikil ánægja með heimsóknina. 
o Helgi spilar tónlist á skemmtuninni. 

  
Eftir áramót 

• Leiksýning í janúar/febrúar 
• Starfsmannaskemmtun í janúar 
• Heimsókn á Hvalasafnið 

o Góð reynsla frá því í fyrra og mikil ánægja. 
• Heimsókn í slökkvistöðina 

o Ef mögulegt, vakti mikla lukku í fyrra. 
• Opið hús á Huldubergi 9. maí 
• Sumarhátíð í júní/júlí 

  
  



Rætt um að gefa leikskólanum gjöf í tilefni 20 ára afmælisins. 
Tvær hugmyndir settar fram saman; fiskabúr og skynjunarmottur. 
  
Kanna þarf hvernig best væri að útfæra fiskabúr m.v. 70 cm x 70-80 cm x ~50 cm stærð. Leita þarf 
ráðlegginga varðandi undirstöðu og hvað henti best m.t.t. staðsetningar á leikskóla, reksturs og 
viðhalds. 
  
Þrjú sett af skynjunarmottum, 6 mottur í hverju setti. Breytast þegar stigið er á þær (litaður vökvi). 
  
Næsti fundur í janúar. 
Samskipti og skipulag fram að því fari fram gegnum hóp foreldrafélagsins á Facebook. Endurnýja þarf 
meðlimi hans frá síðasta ári. 
  
  
  

  
  
  

  
  

  


