
 

Hulduheimafréttir  2.tbl. 13. árg 

Til minnis: 

- Munið eftir heimasíðunni 

þar sem eru ýmsar 

upplýsingar um starfið okkar. 

-Læsið ávallt millihurðum í 

anddyrum skólans og hleypið 

ekki út fylgdarlausum  

börnum. 

-millihurðum á gangi í sitt-

hvorum enda hússins á ekki 

að læsa, einungis að loka 

 Aðlögun er að mestu lokið og allt að komast í ró og spekt eftir 

sumarið. 

 Það er mikið af nýju starfsfólki í Hulduheimum þetta misserið 

og við erum í óða önn að setja ljósmyndir í rammana okkar góðu 

í anddyrunum. Þar má sjá alla sem starfa hér. 

   Starfsfólk Hulduheima 2018-2019 

Kristrún Hafliðadóttir, leikskólastjóri S: 480-3282 

Sólveig Dögg Larsen, aðstoðarleikskólastjóri S: 480-3283 

Jensína Kristín Gísladóttir , sérkennslustjóri S: 480-3266 

Kirsuberjadalur: Kristín deildarstjóri, Bergljót (Begga), Anna 

Kristín/ Kolbrún Dagmar, Inga Birna S: 480-3289 

Sólbakki: Birna deildarstjóri, Eva, Elí og Guðbjörg (Gugga). S: 480

-3287 

Hlynskógar: Sara deildarstjóri, Þorbjörg, Anna Lára og Arndís 

Hildur  S: 480-3288       

Kattholt: Júlíana deildarstjóri, Sólrún, Sigrún, Margrét Anna og 

Eyrún S: 480-3285 

Sjónarhóll: Íris Erla deildarstjóri, Jóna Kristín, Hildur Ýr, Lillý 

Ásrún og Birgitta S: 480-3284 

Smálönd: Helena Sif deildarstjóri, Guðlaug Jóna, Sigurbjörg 

(Sibba), Elín Þóra (Ella), Sigrún og Agnes S: 480-3286 

Afleysingastarfsfólk: Auðbjörg Lilja, Karen Björg, Fadwa, Anna 

Kolbrún, Kolbrún Dagmar og Guðdís 

Eldhús: Alma matráður, Elín og Þórhildur S: 480-3269 

 

 Minnum á aukaföt, allir að hafa með sér til skiptanna, leik-

skólinn er ekki með slíkt til láns. 

 Eftir veikindi hjá börnunum þá er voða gott að kíkja aðeins út, 

þau hafa verið að fara síðust út og fyrst inn. Ef um sérstök 

veikindi er að ræða þá að sjálfsögðu gerum við undanþágu. 

Framundan: 

Haustþing leikskóla Suður-

lands er 5. okt. þá er lokað. 

27. okt. er alþjóðlegi bangsa-

dagurinn 

Skipulagsdagur 5. nóv, þá er 

lokað 

Vistunartími 

Leikskólinn  er opinn frá 

7:45-16:30 og vinnutímar 

starfsfólks ráðast af 

vistunartímum barna.                         

Allar óskir um breytingar á 

dvalartíma þurfa að berast 

leikskólastjóra fyrir 15. 

hvers mánaðar, sjá blöð í 

anddyrum. 


