Fundargerð.
240.

fundar Fræðslunefndar Mýrdalshrepps.

Fundarstaður:

Víkurskóli

Fundartími:

Miðvikudaginn 3. október kl. 16:30.

Mættir:

Undirritaðir aðalmenn og varamenn fræðslunefndar. Ingibjörg
Lárusdóttir og Sigrún Jónsdóttir boðuðu forföll. Að auki sátu fundinn:
leikskólastjóri, Bergný Sigurðardóttir, skólastjóri Víkurskóla, Elín
Einarsdóttir, tónskólastjóri Brian Roger, áheyrnarfulltrúi kennara,
Kolbrún Hjörleifsdóttir. Fyrir mistök gleymdist að boða áheyrnarfulltrúa
foreldra Salóme Valdimarsdóttur.

Ritari fundarins:

Þorbjörg Gísladóttir ritaði fundargerðina í tölvu.

1. Staðan í skólunum.
a. Grunnskóli
Skólastjóri, Elín Einarsdóttir fór yfir starfsemi skólans það sem af er nýju skólaári. Fram
kom í máli Elínar að góður andi ríkti í skólanum vinna innan skólans gengi vel.
b. Tónskóli
Skólastjóri, Brian Roger fór yfir starfsemi skólans það sem af er nýju skólaári. Fram kom í
máli Brians að vinna innan skólans gangi vel, góð aðsókn hefur verið í skólann, tveir
fullorðnir væru á biðlista og eitt barn. Brian lýsti ánægju sinni með aukið og gott
samstarf á milli skólanna í Vík
c. Leikskóli
Leikskólastjóri, Bergný Ösp Sigurðardóttir fór yfir starfsemi skólans það sem af er nýju
skólaári. Í máli leiksskólastjóra kom fram að í haust hefði litið út fyrir að hún væri búin að
fullmanna leikskólann og í ljósi þess hafi hún tekið inn öll börnin sem voru á biðlistanum.
Daginn eftir að bréfin voru send út, hætti einn starfsmaður. Nú á síðustu 2 vikum hefur
það gerst að 2 starfsmenn hafa hætt við að koma til starfa og hefur það sett alla
starfsemi leikskólans í erfiða stöðu. Mikið álag sé á starfsmönnum og því mikilvægt að
gott samstarf og traust sé á milli foreldra og leikskólans. Sem stendur er verið að auglýsa
eftir starfsmönnum.
Reglur um vistunartíma hafa mikið verið í umræðunni og sá leikskólastjóri sig knúna til
að senda út bréf þar sem foreldrar voru hvattir til að virða vistunartíma barna sinna.
Bæði leiksskólastjóri og nefndarmenn gera sér fulla grein fyrir því að vistunartíminn er
þröngur og mun Bergný reyna að gera skipulagsbreytingar sem gætu hugsanlega komið
til móts við óskir foreldra. Fræðslunefnd skorar á sveitarstjórn að gera allt sem í þeirra
valdi stendur til að hægt sé að bjóða upp á lengdan vistunartíma, þannig að foreldrar
geti stundað vinnu a.m.k. frá kl 8 til 16.
Á fundinum kom fram að samkvæmt vistunarreglum þá er leikskólinn með fimm
skipulagsdaga á ári auk Haustþings leikskólakennara sem haldið er í október ár hvert.
Þau mistök voru gerð við gerð skóladagatals að telja Haustþingið með sem skipulagsdag
og þar af leiðandi er leikskólinn aðeins með 4 skipulagsdaga í ár auk Haustþingsins, því
verður ekki breytt. Af þeim sökum er aðeins einn skipulagsdagur í október ásamt
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Haustþingi. Hálfur starfsdagur verður þann 30. nóvember(á móti þeim sem var í ágúst)
og svo verða tveir starfsdagar eftir áramót, þann 6. mars og svo þann 26. apríl.
Einnig kom fram að leikskólinn ætlar að halda áfram með Art kennslu og það þýddi að 2
starfsmenn þurftu að fara á 3 daga námskeið á Selfossi sem leiddi því miður til þess að
leikskólinn þurfti að senda heim börn þessa daga. Auk þess eru þrír hálfir dagar í viðbót
sem þarf að senda börn heim í október vegna endurmenntunar/námskeiða starfsmanna.
Þetta er engin óskastaða og óviðunandi að grípa hafi þurft til þessara aðgerða. Því miður
gerist það of oft að námskeið lendi mörg á svipuðum tíma en leikskólastjóri kemur til
með að reyna að passa að þessir árekstrar eigi sér ekki stað aftur.
Þetta er óvenjulegt ástand sem stjórnendur leikskólans gera sér fulla grein fyrir að erfitt
verður að leysa. Lokanir vegna skipulagsdaga verða ekki fleiri á þessu ári og ekki er
reiknað með fleiri heimsendingum.
Rædd var upplýsingamiðlun til foreldra, þar voru nefndar nokkra leiðir til að bæta úr en
jafnframt lögð á hersla á að foreldra fylgist með t.d. á skóladagatali og séu í góðu
sambandi við leikskólann.
Önnu Björnsdóttur var falið að bjóða eldri borgurum að taka þátt í starfi leikskólans,
verkefnið er í höndum leikskólastjóra í samstarfi við félag eldri borgara til útfærslu.
Leikskólastjóri lýsti óánægju sinni með fyrirhugaða hækkun leikskólagjalda sem
samþykkt var á síðasta sveitarstjórnarfundi og benti á að vistunin hjá Mýrdalshreppi væri
í hærra lagi samanborið við nágrannasveitarfélögin.
2. Önnur mál
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 17.30

_________________________ __________________________ ___________________________
Anna Huld Óskarsdóttir
Haukur Pálmason
Sigrún Jónsdóttir
formaður

_________________________ __________________________ ___________________________
Anna Björnsdóttir
Íris Mjöll Valdimarsdóttir
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