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Karellen
Fórum yfir nýja Karellen kerfið sem var tekið í notkun núna um áramótin. Foreldrar og forráðamenn
geta skráð sig inn á vefsíðu og inn á app til að senda upplýsingar og fá upplýsingar fá starfsfólki
leikskólans. Foreldraráð vill benda foreldrum á að lesa yfir tölvupóstinn sem Drífa leikskólastjóri sendi
fimmtudaginn 27. des. 2018 þar sem farið er yfir helstu upplýsingar kerfisins og notkun.
Notkun kerfisins hefur gengið vel og foreldrar tekið vel á móti því. Ákveðið var að fara rólega af stað
með upplýsingagjöf þar sem betra er að bæta við seinna en að taka út. Foreldrar geta sent skilaboð til
deildarinnar og fengið svör frá starfsfólki. Athugið að skilaboðin berast til allra starfsmanna
deildarinnar og stjórnenda. Drífa hefur fylgst með og séð að kennarar hafa náð að svara öllum sendum
skilaboðum.
Myndir af börnunum eru aðeins aðgengilegar foreldrum og hægt er að vista þær meðan barnið er skráð
í leikskólann. Eftir skólagöngu er hægt að hafa samband við Karellen og fá afrit gegn greiðslu.
Það kom upp á fundinum að Mentor kerfið er ekki í notkun innan leikskólanna og því berast skilaboð
og upplýsingar þaðan ekki til starfsfólks leikskólans.
Tengill á heimasíðu Karellen: https://karellen.is/

Nýr leikskóli við Glerárskóla
Drífa hefur setið á ýmsum fundum vegna nýrrar leikskólabyggingar við Glerárskóla og fór yfir með
foreldraráði það helsta sem hefur komið fram og hefur verið ákveðið á fundunum.
Tekin var pólítísk ákvörðun um stakstæðan leikskóla en að hann verður tengdur Glerárskóla og áætlað
er samstarf milli skólanna en skólinn er óháður Glerárskóla rekstrarlega. Áætluð verklok og opnun nýja
leikskólans er haustið 2021. Gert er ráð fyrir að teikningum ljúki nú í júní og í framhaldi verði ráðist í
útboð og framkvæmdir.
Áætluð staðsetning leikskólans er ofan við íþróttahúsið. Sjö deildir verða í leikskólanum þar sem
áætlað er að þrjár þeirra verði fyrir börn á aldrinum 12 til 36 mánaða og fjórar þeirra fyrir börn eldri en
36 mánaða. Sér útisvæði verður fyrir yngstu börnin og gert er ráð fyrir að þau sofi inni en ekki í vögnum.
Áætlað er að í skólanum verði móttökueldhús þannig að það mun ekki vera eldað í leikskólanum
sjálfum.
Drífa ætlar að athuga með að fá kynningu fyrir foreldra frá fræðsluráði varðandi nýja leikskólann um
leið og ákvarðanir hafa verið teknar, framtíð Pálmholts og núverandi byggingar.

Almennar upplýsingar
Drífa sagði okkur frá því að skólaleikur verður í boði í ár og geta þau börn sem útskrifast og hefja nám
í grunnskóla verið í frístund og kynnst skólanum og öðrum nemendum. Bráðlega fá útskriftarnemar
tölvupóst um uppsögn leikskóla og upplýsingar um skólaleik..
Umsókn fyrir ný börn og flutning milli leikskóla þarf að berast fyrir 15. febrúar og sendi Drífa tölvupóst
15. jan. á foreldra vegna þessa.

FORELDRARÁÐ PÁLMHOLTS
Fjölmenningarvika verður 21. jan. – 25. jan. Ýmis konar verkefni og umfjöllun tileinkuð fjölmenningu.
Fjórtán tungumál eru töluð í leikskólanum og vill leikskólinn hafa fjölmenningu í huga í daglegu starfi
og tengslum við foreldra.
Gleðivika 4. feb. – 8. feb. Góðverk og gleði í nánasta umhverfi.
Sumarlokun 2019 verður frá 8. júlí til 6. ágúst.
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