Hulduheimafréttir

3.tbl. 12 árg.

Starfsmannabreytingar
Nokkrir nýjir starfsmenn hafa komið til okkar í Hulduheima og
aðrir kvatt okkur ýmist tímabundið eða alfarið. Einhverjir
starfsmenn hafa skipt um deildir og einnig erum við með nýja
deildarstjóra á þremur deildum. Hér kemur upptalning á starfsmönnum í húsi þetta haustið en einnig er hægt að sjá myndir af
okkur á heimasíðu leikskólans;

Lokað á haustönn:
13.okt. Haustþing
16.nóv. Starfsdagur

Kristrún Hafliðadóttir, leikskólastjóri. S: 480-3282
Sólveig D. Larsen, aðstoðarleikskólastjóri. S: 480-3283
Jensína K. Gísladóttir , sérkennslustjóri. S: 480-3266
Kirsuberjadalur: Kristín deildarstjóri, Bergljót (Begga), Anna
Kristín/ Guðrún og Erna. S: 480-3289
Sólbakki: Birna deildarstjóri, Eva, Helena og Guðbjörg(Gugga).
S: 480-3287
Hlynskógar: Íris Erla deildarstjóri, Björg, Inga Birna og Sólrún.
S: 480-3288

Framundan:

Kattholt: Júlíana deildarstjóri, Arna Kristín, Margrét Anna og
Karen Björg. S: 480-3285

Kynningarfundir fyrir
foreldra:

Sjónarhóll: Steinunn Hrefna deildarstjóri, Anna Lára, Hildur Ýr og
Þórunn Sif. S: 480-3284
Smálönd: Helena Sif deildarstjóri, Inga Dröfn,Sigurbjörg (Sibba),
Steinunn og Sara. S: 480-3286
Afleysingastarfsfólk: Sigrún, Auðbjörg Lilja, Guðrún Jóna,
Kolbrún Eva, Guðrún og Anna Kolbrún.
Eldhús: Ása matráður er í leyfi en Alma hefur leyst hana af. Elín
og Þórhildur eru aðstoðarmatráðar. S: 480-3269
Opnun og lokun í sitthvorum enda hússins.
Frá því strax eftir sumarfrí höfum við opnað á einni deild yngra og
eldra megin kl. 7:45. Það er sem sagt opnað á Sólbakka og Sjónarhóli og börnin fara svo á sína deild kl. 8.
Eins er því farið við lokun að börnin safnast saman á endadeildum í
lok dags og lokað er kl.16:30. Þá eiga allir að vera farnir úr húsi.

Eldri deildir
þriðjudaginn 26.sept.
Kl.17-18
Yngri deildir
miðvikudaginn 27.sept.
Kl. 17-18.

Hópastarf hefst
15.september.

Vistunartímar.
Leikskólinn er opinn frá 7:45-16:30 og vinnutímar starfsfólks ráðast af
vistunartímum barna. Það er því mjög mikilvægt að börnin séu ekki mætt
fyrir umsaminn tíma eða séu sótt eftir að umsömdum tíma er lokið. Hins
vegar er ekkert því til fyrirstöðu að koma fyrr að sækja barnið ef þannig
stendur á. Skipulagt starf fer að mestu fram á morgnana og því
seinnipartarnir léttari hvað skipulag varðar.

Upplýsingar á dvalarsamningi
Nú hafa allir gert dvalarsamning um vistun sinna barna og þar kemur fram
hverjir mega sækja barnið, aðrir er foreldrar. Ef einhver annar á að sækja
barnið ykkar þá þarf að láta vita af því með fyrirvara. Annars er hringt í
ykkur og fengin staðfesting á því að viðkomandi megi sækja barnið í dag.
Systkini eða barnapíur verða að vera 12 ára á árinu til þess að mega koma ein
að sækja en það eru viðmið frá umboðsmanni barna.

Samverustundir byggðar á Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna.
Samkvæmt umbótaáætlun okkar fyrir þetta skólaár hefur verið ákveðið að
efla þekkingu barna á mannréttindum og fjölbreytileika mannlífsins. Sólveig
aðstoðarleikskólastjóri kemur nú inn á allar deildir mánaðarlega með brúður
og gítar. Sæli kemur með inn á eldri deildirnar og Engilráð á yngri. Stundirnar
eru byggðar á Barnasáttmálanum en aðallega er fjallað um vináttu og virðingu
fyrir náunganum.

