
Velkomin á Hulduberg 

Leikskólinn Hulduberg var opnaður 2. 
nóvember 1999.  Leikskólinn er 6 deilda 
leikskóli og deildirnar heita Silfurberg , 
Stuðlaberg, Flikruberg, Móberg Tröllaberg og 
Álfaberg. Deildirnar eru með aldursblöndun 
en Silfurberg og Stuðlaberg eru með yngstu 
börn leiksólans. Stefna leikskólans hefur 
verið umhverfisvæn frá upphafi.  Áherslur 
okkar snúast um að njóta og nýta náttúruleg 
gæði.  Á heimasíðu skólans eru gagnlegar 
upplýsingar um leikskólann sem gott er fyrir 
foreldra að kynna sér.                             

Opnunartími  o.fl. 

Leikskólinn Hulduberg er opinn á virkum 
dögum frá kl.7:30-17:00. Morgunverður er 
milli kl. 8:15 -9:00 og eru flest börnin komin 
fyrir þann tíma. Hádegisverður er kl.12:00-
12:30 en þá tekur við hvíldarstund í húsinu til 
kl.13:00. Foreldrar eru beðnir að virða þann 
tíma. Hámarksdvöl barna eru 9 klst. á dag. 
Leikskólagjöld greiðast fyrirfram á 
heimsendum gíróseðlum. 

Aðlögun 

Þegar barnið byrjar í leikskólanum er 
mikilvægt að gefa því góðan tíma til að ná 
öryggi í nýju umhverfi og að kynnast 
starfsfólki deildarinnar og hinum börnunum. 
Áætla þarf u.þ.b. viku í aðlögun barns í 
leikskóla en áætlun er gerð fyrir hvert barn í 
samvinnu við foreldra. Fyrsta daginn er 
heimsókn barnsins og foreldra þess á þá 
deild sem barnið kemur til með að dvelja á. 

        Leikskólinn  Hulduberg  
Lækjarhlíð 3 

Sími 5868170 
 

Matur 

Starfsmenn eldhússins eldar  mat  handa 
börnunum  á hverjum degi. Leikskólinn 
Hulduberg reynir eftir bestu getu að fara eftir 
stefnu Mosfellbæjar um 
skólamötuneyti með 
hliðsjónar af 
ráðleggingum 
Lýðheilsustöðvar til 
leikskóla- og 
skólamötuneytum. Ef 
börn hafa fæðuóþol eða 
ofnæmi þarf að láta vita 
af því og í samráði við 
matráð og deildarstjóra að finna leiðir sem 
hægt er að fara í þeim efnum.  Hægt er að 
skoða matseðil hvers mánaðar á 
heimasíðunni. 

 

Afmæli 
leikskólabarna     

Haldið er upp á afmæli 
barnanna í samráði við 
foreldra. Barnið fær 
afmæliskórónu. 
Amælissöngur er 
sunginn og 
afmælisbarnið er 
umsjónarmaður 
dagsins, ásamt fleiru.  

Veffang:  
huduberg.leikskolinn.is 

Netfang:  
hulduberg@mos.is 

Leikskólastjóri: 
 Þuríður Stefánsdóttir 

 
Aðstoðarleikskólastjóri: 

Guðrún Viktorsdóttir 



Foreldrafélagið 

Við leikskólann okkar er starfandi 
foreldrafélagið Huldufólk sem stofnað var  árið 
2000.  Allir foreldrar/ forráðamenn barna verða 
sjálfkrafa félagar um leið og barnið byrjar á 
leikskólanum. Foreldrafélagið hefur staðið að 
uppákomum og ferðum fyrir börnin og ýmsum 
fyrirlestrum. Safnað hefur verið í sjóð með því 
að senda út gíróseðla. Reynt er að stilla 
upphæð í hóf og ekki  markmið að safna 
fjármunum. Stjórn félagsins er skipuð 12 
fulltrúum, tveir frá hverri deild.  Markmið 
félagsins er að efla tengsl foreldra og 
starfsfólks, auka þátttöku foreldra í starfi 
leikskólans og tryggja velferð barnanna sem 
best.  

Hvað þarf barnið að koma með í 

leikskólann? 

Barnið þarf að vera klætt eftir veðri til að geta 
notið útiveru. Barnið þarf einnig að hafa 
meðferðis aukaföt ef slys verða, s.s ef barnið 
hellir niður eða annað slíkt. Mikilvægt er að 
yfirfara töskuna reglulega til að athuga hvort 
eitthvað vantar eða þarf endurnýjunar við. 
Mikilvægt er að útifötin séu merkt til að koma í 
veg fyrir að þau týnist. Gott er að taka blaut 
útiföt með heim eftir daginn ef einhver eru en 
töskurnar eru teknar heim á föstudögum. 
Leikföng á barnið ekki að koma með að 
heiman, en það  má koma með bækur, 
geisladiska og spil sem barnahópurinn getur þá 
notið í heild sinni. 

Öryggi og ábyrgð 

Mikilvægt er að foreldrar hugi vel að öryggi 
barna sinna og fylgi þeim ætíð í leikskólann. 
Nauðsynlegt er að tilkynna starfsmönnum á 
deild barnsins þegar það er komið og eins 
þegar barnið fer heim.  Ekki er heimilt að senda 
börn undir 12 ára aldri að sækja 
leikskólabarnið. Ef einhver annar en foreldri 
sækir barnið þarf að láta vita sérstaklega 
samdægurs. 

Hemasíðan okkar og Karellen appið 
 
Leikskólinn heldur uppi heimasíðu en  
slóðin er hulduberg.leikskolinn.is 
Þar er hægt að finna allar helstu upplýsingar um 
skólann, nýjustu viðburði og myndir af börnunum í 
starfi og leik.   
Einnig er hægt að sækja frítt app í símann sem 
heitir Karellen. Í því er hægt að skoða matseðil og 
hvernig börnin borðuðu yfir daginn, 
viðburðardagatal og myndir af börnunum. 
Endilega kynnið ykkur möguleika appsins. 
 
Þið byrjið á því að fara inn á my.karellen.is og 
smella þar á  virkja aðgang. Þá setjið þið inn 
netfangið ykkar (passa þarf að setja inn það 
netfang sem þið hafið skráð í leikskólanum). 
Síðan fáið þið strax sent lykilorð frá Karellen, sem 
þið getið breytt eftirá. Notendanafnið er kennitala 
ykkar.  

Gagnlegar  upplýsingar 

Uppsagnarfrestur er  gagnkvæmur, lágmark 
einn  mánuður. Uppsögn þarf að vera skrifleg. 

Foreldrar þurfa að taka sumarleyfi fyrir börn sín 
a.m.k. 20 virka daga samfellt á tímabilinu 15. 
maí til 15. ágúst. 

Námskeiðs og skipulagsdagar eru 3 á hverju 
starfsári.  Leikskólinn er lokaður þá daga. 
Samræmt er  milli leik- og grunnskóla 
Mosfellsbæjar  með slíkar lokanir.  

Foreldrafundur og foreldraviðtöl 

Á hverju hausti er haldinn stór opinn 
foreldrafundur fyrir alla foreldra. Farið er yfir 
starfsemi leikskólans, áherslur / reglur og 
starfsfólk  kynnt. Foreldraviðtöl eru  höfð 
einu sinni á ári. en foreldrar geta þó alltaf 
óskað eftir foreldraviðtali oftar. 

Tilkynningar um fjarveru barns 

Foreldrar eru vinsamlegast beðnir um að láta vita 
ef barnið kemur ekki í leikskólann. Hægt er að fá 
samband við deild barnsins eða biðja fyrir 
skilaboð í síma 5868170. Einnig er hægt að 
senda skilaboð í gegnum Karellen.  

Veikindi  o.fl. 

Leikskólinn getur ekki tekið á móti veikum og/
eða vansvefta börnum. Ef grunur leikur á að 
barn sé  að veikjast eða beri smit á barnið ekki 
að mæta í leikskólann.                                         
Nauðsynlegt er að barnið jafni sig vel af 
veikindum sínum heima og mæti aftur frískt í 
leikskólann svo  það geti tekið þátt í allri 
daglegri starfsemi leikskólans úti sem inni.                                                
Ef barn veikist eða slasast í leikskólanum ber 
starfmanni að láta foreldra vita eins fljótt og 
kostur er.                                                                              
Börnum eru ekki gefin lyf í leikskólanum. Beri 
brýna nauðsyn til lyfjagjafar vegna sérstakra 
aðstæðna barns, skal hafa samráð um það við 
leikskólastjóra og/eða deildarstjóra á deild 
barnsins. Foreldrar þurfa í upphafi 
leikskólagöngu að tilkynna ef barnið er 
með ofnæmi, astma eða annan sjúkdóm. 

Sérkennsla 
 

Við leikskólann starfar sérkennslustjóri en starf 
hans byggir á lögum og reglugerðum um 
leikskóla, lögum um málefni fatlaðra, 
Aðalnámskrá leikskóla, Heildstæðri skólastefnu 
Mosfellsbæjar og síðast en ekki síst Námskrá 
Huldubergs. Ráðgjöf og samráð er stór þáttur í 
starfinu svo og samráð við utanaðkomandi 
ráðgjafa. deildarstjórar svo og foreldrar geta 
snúið sér til sérkennslustjóra með ýmiss mál 
sem upp koma í leikskólanum. Tekið skal fram 
að allt starfsfólk er bundið trúnaði. Aðgangur að 
sérfræðiaðstoð er í gegnum Skólaskrifstofu 
Mosfellsbæjar. 


