
Fundur í foreldraráði 14. desember 2021, fundarherbergi Tröllaborga kl. 13-14. 

Mætt á fundinn voru auk Önnu Jónu leikskólastjóra, þeir Þórir Ólafur Halldórsson og Konráð Fossdal.  
Erla Jónatansdóttir boðaði forföll. 

1. Ráðning aðstoðarskólastjóra: Búið er að ráða aðstoðarskólastjóra frá og með 1. janúar 2022. Það 

er hún Sigga okkar; Sigríður Kristjana Ingimarsdóttir sem unnið hefur í Tröllaborgum frá því 

2018. Hún hefur verið ráðin tímabundið þ.e. til og með 31. júlí 2022. Auglýst mun verða aftur í 

mars eftir aðstoðarskólastjóra frá og með 1. ágúst 2022.  Það er gert vegna þess að auglýst var 

eftir aðila með leikskólakennaramenntun en hana hefur Sigga ekki. Hún hefur engu að síður 

marga mjög góða kosti og við hlökkum til að fá hana í starfið. Hún verður 60% inni á deild og 

40% í stjórnun og það verður kærkomin viðbót. 

2. Viðbótarstarfsmaður: Sesselja Sigurðardóttir (Sessa) frá fræðslusviði kom til vinnu hjá okkur 

þann 14. október og var hérna  3 klst. á dag að meðaltali þrisvar í viku alveg fram til 30. 

nóvember. Hún var aðallega inni í Móum. Þetta var kærkomin viðbót til að vinna á undirbúningi 

og sinna öðrum afleysingum. En það hefur verið mikil fjarvera starfsmanna í allt haust aðallega 

vegna veikinda þeirra. 

3. Gæðaráð: Skólastjóri sagði frá tiltölulega nýstofnuðu gæðaráði skólans. Verkefni þess í vetur er 

fyrst og fremst að innleiða nýju menntastefnu Akureyrarbæjar. Í gæðaráðinu sitja: Anna Jóna, 

Hrefna (Sigga leysir hana af frá 1. janúar), Petrea, Helen Birta, Einrún úr Árholti og Erla 

Jónatansdóttir fulltrúi foreldra. Gæðaráðið hefur haft bókaða tíma með Gunnþóri Eyfjörð 

ráðgjafa einu sinni í mánuði og hefur þess utan reynt að hittast 1-2 þess á milli. Það hefur gengið 

mjög illa vegna manneklu. Gæðaráðið hefur sett sér það markmið að taka fyrir stjórnun og 

foreldrasamstarf þetta skólaár og er sú vinna í gangi þó það sé nú í frekar hægum gangi. 

4. Fjölmenning og lífsleikni: Skólastjóri sagði frá fyrirhugaðri vinnu á skipulagsdegi í janúar þar sem 

ætlunin er m.a. að taka fyrir fjölmenningu; endurskoða það starf og bæta en einnig að fríska upp 

hugmyndabanka lífsleikninnar. 

5. Skóladagatal 2021-2022: Verður tilbúið til yfirlestrar í lok febrúar en það er eitt af föstum 

hlutverkum foreldraráðs þ.e. að lesa yfir, koma með athugasemdir ef einhverjar eru og síðan að 

samþykkja dagatalið áður en það er sent til yfirmanns fræðslusviðs.  

Annars ræddum við covid-ástandið og allar þær hömlur sem þær hafa haft á skólastarfið og þá 
sérstaklega á samstarf milli foreldra og leikskóla. Lokaorðin voru eiginlega þau að allir hlakka til að losna 
úr þessum hömlum og geta tekið þátt í skólastarfinu með föstum heimsóknum og þátttöku í hinum ýmsu 
viðburðum.                                             


