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Foreldrafélag 
Lundarsels-Pálmholts

Hlutverk foreldrafélagsins er að halda utan um ýmsa viðburði í leikskólanum, 

það stendur straum að ýmsum kostnaði t.d. möppum barnanna, 

leiksýningum og ýmsu fleiru sem foreldrafélagið hefur áhuga að standa fyrir.

Stjórn foreldrafélagsins 2020-2021: Elsa Auður Sigfúsdóttir, Hafdís Erna Ásbjarnardóttir, 

Sigrún Edda Kristjánsdóttir, Urður María Sigurðardóttir og Helga María Þórarinsdóttir f.h. 

leikskólans.



1. Skýrsla stjórnar skólaárið 2020-2021
Guðrún Huld danskennari - féll niður vegna

sóttvarnatakmarkana

Jólaball í desember - jólasveinar og mandarínur

Vorhátíð Lundarsels - kleinur og ís. Leikskólanum 

færð útileikföng í sandkassann.

Leikhópurinn Lotta og Pínulitla gula hænan

Möppur keyptar fyrir haustönn 2021



2. Reikningar lagðir 
fram

● Litlar heimtur á félagsgjaldi

● Ákveðið að senda ekki greiðsluseðla í 

heimabanka

● Ákveðið að kaupa að stærri sýningu en 

vanalega



3. Ársgjald foreldrafélagsins ákveðið

Ársgjald síðasta árs var:

Eitt barn: 4.500 kr.

Systkini, 2 eða fleiri: 6.500 kr.

Ársgjaldið verður ekki 

hækkað fyrir þetta skólaár 

2021-2022



Greiðsla ársgjalds
● Ársgjaldið er greitt með millifærslu á reikning foreldrafélagsins. 

● Ef ekki er lagt inn á reikning fá foreldrar/forráðamenn sendan greiðsluseðil í 

heimabanka. Þá bætist seðilgjald við ársgjaldið, því er um að gera að greiða 

sem fyrst.

Vinsamlegast leggið inn á fyrir 1. desember

Rknr. 0302-26-040575 kt. 610998-2759



4. Lagabreytingar

● Tillögur að lagabreytingum voru sendar í pósti fyrir nokkrum 
vikum.

● Sex breytingartillögur

https://docs.google.com/document/d/1y0VDU7RbwTRfdj8vAs9OPjRM
uOWK_uIFLl8kV1JGfmc/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/1y0VDU7RbwTRfdj8vAs9OPjRMuOWK_uIFLl8kV1JGfmc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1y0VDU7RbwTRfdj8vAs9OPjRMuOWK_uIFLl8kV1JGfmc/edit?usp=sharing


Fyrstu þrjár snúa að breytingum á nafni 
foreldrafélagsins 

1.gr. Félagið heitir Foreldrafélag Lundarsels-Pálmholts.

2. gr. Allir foreldrar/forráðamenn barna í Lundarseli/Pálmholti eru boðnir 
velkomnir sem félagsmenn. Það er einnig opið fyrir starfsmenn.

3.gr. Tilgangur félagsins er að standa fyrir, skipuleggja og fjármagna ákveðna 
viðburði fyrir börn Lundarsels-Pálmholts þeim til ánægju og yndisauka. Einnig 
að styrkja jákvæð samskipti foreldra/ forráðamanna, barna og starfsmanna.



5. gr

5. gr. Stjórn félagsins skal skipuð 4-5 mönnum sem kosnir eru rafrænt eða á aðalfundi 

árlega fyrir 1. nóv ár hvert . (foreldrum er velkomið að gefa sig fram). Stjórnin skiptir með 

sér verkum. Að minnsta kosti skulu tveir stjórnarmeðlimir sitja áfram í nýrri stjórn.

Breyting: Stjórn félagsins skal skipuð 5-7 einstaklingum sem kosnir eru rafrænt 

eða á aðalfundi árlega fyrir 1. nóv ár hvert  (foreldrum er velkomið að gefa sig fram). 

Stjórnin skiptir með sér verkum. Að minnsta kosti skulu tveir stjórnarmeðlimir sitja 

áfram í nýrri stjórn. Í stjórn skulu starfa foreldrar/forráðamenn úr báðum byggingum 

leikskólans. 



9.-10. gr.  Stafsetningar- og innsláttarvillur 
lagfærðar

9. gr. Foreldrafélagið sér um að útvega og greiða fyri jólasveina á jólaballi hvert ár, og 

jafnvel kaupa gjöf.

Breyting: ….greiða fyrir…. (ath leiðrétting vegna innsláttarvillu)

10.gr. Foreldrafélagið sér um að kaupa birkiplöntur ár hvert til að afhenta börnum við 

útskriftarathöfn.

Breyting: ….ár hvert til að afhenda…. (ath leiðrétting vegna innsláttarvillu)



5. Kosning stjórnar (Foreldrafélags og 
foreldraráð)

Björg og Helga María segja frá 

Óskum eftir fleirum sem bjóða sig fram í foreldrafélagið, 

sérstaklega frá Pálmholti!



6. Fréttir frá skólastjórnendum um hvernig 
gengur



7.  Önnur mál

Ef þið hafið ábendingar um skemmtilega viðburði, námskeið og annað 

sem gæti verið skemmtilegt fyrir krakkana okkar - ekki hika við að hafa 

samband!

Einnig fyrir allar ábendingar, gagnrýni og fleira.


