
Starfsmannafundur á Arakletti 7. Janúar 2020 
 

Fundargerð 

Halla setti fundinn og bauð gesti velkomna  

Mættir voru: Bjarnveig, Elín, Ewa, Finnbogi, Gígja, Halla, Magdalena, Marcelina, Martyna, Rósa og 

Vala. 

Dagskrá:  

1.  Lilja var með fyrirlestur um Líkamsbeitingu: hvernig við getur bætt heilsu okkar með réttri 

líkamsbeitingu og hvernig hægt er að gera umhverfi starfsfólks og barna betra með tilliti til 

líkamsbeitingar. 

2. Arnheiður var með kynningu og stýrði umræðum um Réttindi og skyldur opinberra 

starfsmanna þar sem hún fór vítt og breitt og ræddi ýmir réttindi starfsfólks og síðan um 

skyldur opinberra starfsmanna og lagði það út af ábyrgð hvers og eins um að stunda vinnu 

sína af heiðarleika og hollustu við vinnustaðinn og hversu mikilvægt væri að hægt væri að 

treysta á viðveru hvers og eins. 

3. Halla var með umræðu og kynningu á Hópastarf Undirbúningur Tímaseðlar  

Þar ræddi  hún var með fyrirlestur um hversu undirbúningur skiptir miklu máli fyrir 

hópastarfið og að mikilvægt sé að starfsfólk læri að nota undirbúningstímann rétt og í þágu 

starfsins. Einnig kynnti Halla tímaseðla sem ætlaðir eri til skráningar á hópastarfinu og til 

endurmats á hvernig til tókst hverju sinni. 

 

OG AUÐVITAÐ ÞARF AÐ VERA STARFSFÓLK OG TÍMI OG RÚM FYRIR TÖKU 

UNDIRBÚNINGSTÍMA!!!!!!! 

 

4. Önnur mál: Ábending til starfsfólks  

Ekki taka fram fyrir hendur annara samstarfsmanna 

Muna að virða það sem annar kennari segir t.d.  að það sé ekki í boði að leika með ákv. leikfang     

og/eða þegar kennari er að reyna að stöðva óæskilega hegðun barns.  

Ekki leyfa eitthvað sem annar er búinn að segja nei við eða banna eitthvað sem annar er búinn að 

segja já við. Samvinna, traust og virðing  er það sem gildir       

Muna að öll börn eru jöfn og engin börn eru með forréttindi fram yfir önnur börn. 

Í leikskóla má allt nema meiða, skemma, vaða yfir og rífa af, sýna óvirðingu, vera óheiðarlegur. 

Halla sleit fundi kl. 18:48 

Fundargerð reit Hallveig Ingimarsd. 

 

 


