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Foreldrafélag Vinagarðs leikskóla KFUM og KFUK var stofnað í febrúar 2001. Var félagið þá 

rekið á kennitölu leikskólans. Þann 14. mars 2016 var haldinn formlegur stofnfundur og í 

kjölfarið var félagið stofnað með eigin kennitölu. 

Tilgangur félagsins er að sameina foreldra barna á Vinagarði leikskóla KFUM og KFUK og 

standa vörð um velferð barna á leikskólanum. Tilgangi sínum nær félagið með því að standa 

fyrir viðburðum fyrir börn á leikskólanum og fjölskyldur þeirra, fylgjast með starfi leikskólans 

og vinna náið með leikskólastjóra. 

Allir foreldrar barna á leikskólanum geta verið félagar í félaginu. Félagsmenn greiða árgjald 

eins og það er ákveðið á aðalfundi. Þeir félagsmenn sem ekki geta, aðstæðna sinna vegna, 

greitt árgjald halda þó félagsréttindum sínum. Félagsgjald fyrir veturinn 2018-2019 var 

ákveðið 5.000 kr fyrir eitt barn og 7.500 kr fyrir tvö eða fleiri börn.  Greiddar kröfur voru 66 

en 3 greiddu ekki. Ógreiddar kröfur voru felldar niður sjálfkrafa. 

Eftirtaldir sátu í stjórn foreldrafélagsins veturinn 2018-2019 

Sigríður Sigurðardóttir, formaður 
Ragnar Björgvinsson, ritari 
Guðmundur Karl Einarsson, gjaldkeri 
Anna Beta Gísladóttir 
Katla Þórarinsdóttir 
Nanna Kristjánsdóttir 
Berglind Ingvarsdóttir 
Sara Lind Brynjólfsdóttir 
Kristbjörg Gunnarsdóttir 
Oddný Anna Kjartansdóttir  
Selma Sif Ísfeld Óskarsdóttir 
Hólmfríður Helgadóttir 

Auk stjórnarinnar tekur María Sighvatsdóttir, leikskólastjóri, þátt í skipulagningu starfsins og 
situr fundi. 

Haldnir voru tveir stjórnarfundir yfir veturinn, einn að hausti fyrir starf haustannar og annar 
að vetri fyrir starf vorannar. Helstu verkefni foreldrafélagsins síðastliðið leikskólaár fólust í  
skipulagningu og utanumhaldi á eftirtöldum viðburðum: 
 
Haustferð í Vatnaskóg 
Foreldrafélagið hefur um árabil staðið straum af kostnaði vegna rútuferða upp í Vatnaskóg 
vegna haustferðar barnanna og starfsárið 2018-2019 varð engin breyting þar á. Haustferðin 
var farin föstudaginn 19. október 2018. 
 
Innpökkun jólagjafa og jólaglögg 
Foreldrar og starfsfólks aðstoðuðu jólasveinana í lok nóvember við að pakka inn jólagjöfum 
til barnanna fyrir jólaball leikskólans. Úr varð hugguleg kvöldstund. Í aðventunni gáfu 
fulltrúar foreldra einnig starfsfólki leikskólans jólagjafir. 
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Jólaball 
Árlegt jólaball Vinagarðs var haldið laugardaginn 8. desember kl 10:30-12:30 í samkomusal 
KFUM og KFUK við Holtaveg. Sú fallega hefð hefur skapast að jólaskemmtunin hefst með 
helgileik barna á Uglugarði og stóðu börnin sig með prýði. Dansað var í kringum jólatré, 
jólasveinar heimsóttu skemmtunina og fengu mandarínur. Jóla- og sælkerabasarinn, sem er 
ein helsta fjármögnunarleið foreldrafélagsins var á sínum stað ásamt því að til sölu voru 
taupokar og jólakort sem foreldrafélagið hafði látið gera áður. 
 
Fræðslukvöld foreldrafélagsins 
Árlegt fræðslukvöld foreldrafélagsins var haldið 9. apríl á Uglugarði. 
Sjúkraflutningamaðurinn Kristján Sigfússon kenndi áhugasömum foreldrum og 
starfsmönnum skyndihjálp, með áherslu á börn. 
 
Deildarmyndatökur 
Foreldrafélagið stóð fyrir hópmyndatöku deilda snemma á árinu 2019. Kostnaður var lítill og 
ágóðinn rann allur í foreldrafélagið. 
 
Skautaferð 
Skipulagsdagur var í leikskólanum 8. mars og af því tilefni stóð foreldrafélagið fyrir 
skautaferð í Skautahöllina í Laugardal fyrir foreldra og börn. Mæting var góð og allir 
skemmtu sér konunglega. 
 
Vorhátíð Vinagarðs. 
Laugardaginn 11. maí kl. 11:00-13:00 var hin árlega vorhátíð Vinagarðs haldin með 
glæsibrag. Verk og gersemar barnanna voru til sýnis inni á deildum og gafst foreldrum, 
ömmum og öfum ásamt öðrum velunnurum tækifæri á að fræðast um leik og starf barnanna 
á leikskólanum. Gleðin var við völd og boðið var upp á grillaðar pylsur og mjólk. 
Foreldrafélagið sá fyrir sælkerabasar og sem fyrr rann ágóðinn í foreldrafélagið, en nær allar 
vörurnar á basarnum seldust upp. Eins voru hoppukastalar á staðnum sem vöktu mikla 
kátínu. 
 
Leiksýning Leikhópsins Lottu 
Foreldrafélagið fékk hópafslátt á sýningu Leikhópsins Lottu á Litlu hafmeyjuna. Margar 
fjölskyldur nýtt sér tilboðið og mættu saman á sýninguna um miðjan júní.  
 
Frídagar starfsfólks á launum 
Sú skemmtilega hefð hefur skapast í leikskólanum að hver starfsmaður fær frídag á launum á 
vorin í boði foreldra. Foreldrar barna koma og vinna í leikskólanum á frídögunum við mikinn 
fögnuð barnanna. Í boði hefur verið að vinna hluta úr degi eða heilan dag. Vel var tekið í 
frídagana af hálfu foreldra vorið 2019 og því gekk nokkuð vel að manna dagana. 
 
Vorhreingerning 
Góður hópur foreldra og starfsfólks tóku höndum saman í vorhreingerningu 9. maí. Beð á 
leikskólalóðinni voru snyrt, runnar klipptir og stétt á leikvellinum var máluð. Málningin 



4 
 

kláraðist að vísu og ætlunin var að hóa nokkra saman aftur og klára að mála en því miður 
varð ekkert úr því.  
 
Að lokum þakkar stjórn foreldrafélagsins kærlega öllum þeim sem lögðu hönd á plóg 
síðastliðið leikskólaár í starfi foreldrafélagsins í þágu Vinagarðs. 

 

 


