
Desember fréttablað  

 

 

 

Félagsstarf eldri borgara 

Í nóvember komu Ása og Alda frá Félagsstarfi eldri borgara og lásu fyrir börnin á Tröllaheimum. 
Þökkum við þeim fyrir komuna. 
 

Tónlistarskólinn 
Guðmundur fiðlukennari kom með nokkra nemendur úr tónlistarskólanum til okkar í 
heimsókn. Elísa Dagrún, Karolína Diljá, Silvia Rós og Ronja Alexandra spiluðu fyrir okkur á fiðlu 
en auk þess var með þeim einn gítarnemandi hún Anna Laufey og spilaðu hún og Silvia Rós 
dúett í einu lagi. Í nóvember fóru Goðheimar í heimsókn í tónlistarskólann og hittu þar Ester 
píanókennara sem fræddi börnin aðeins um píanóleik og tegundir af píanóum og fengu öll 
börnin að kíkja ofan í flygilinn þegar hún spilaði. Síðan fengum við að heyra nokkur börn spila 
á píanó en það voru þau, Lilja, Julia Lis, Kolbeinn Óli og Ronja sem spiluðu fyrir okkur. Þökkum 
við þeim öllum fyrir. 
 

Dagur íslenskrar tungu 
Þann 15. nóvember komu nemendur 6. bekkjar og lásu fyrir börnin þau komu í 4-5 manna 
hópum með bækur sem þau voru búin að velja eftir aldri barnanna. Þau komu vel æfð og 
áhugasöm og skiluðu verkinu með mikilli prýði. Þökkum við þeim kærlega fyrir komuna. 
 

Leiksýning 
Leikhópurinn Vinir komu til okkar 21. nóvember með sýninguna Strákurinn sem týndi jólunum. 
Var þetta frábær sýning og gaman hvað þeir náðu að hrífa með sér allan aldur en yngstu börnin 
sátu og horfðu á full af áhuga á meðan eldri börnin fengu að taka þátt í sýningunni og hlógu 
mikið. Við starfsfólkið skemmtum okkur ekki síður og náðu leikar að heilla okkur upp úr 
skónum. Leiksýningin var í boði foreldrafélagsins og þökkum við því kærlega fyrir okkur. 

Grænfáninn 
Þann 5. desember mun fulltrúi frá Landvernd koma og afhenda leikskólanum grænfána fyrir 
verkefnið Lýðheilsu. Erum við gríðarlega ánægð að vera búin að ná okkar markmiðum hvað 
varðar lýðheilsu. Undir lýðheilsuna fellur okkar frábæra starf varðandi hreyfingu, útiveru, hollt 
mataræði og vellíðan.  

Jólaball 
Jólaballið verður haldið 12. desember og eru foreldrar velkomnir að koma en viljum við hvetja 
foreldra til þess að taka þátt í að dansa í kringum jólatréð með börnum sínum. Ballið verður í 
Ráðhúsi Ölfus og byrjar kl. 10. Nemendur úr tónlistarskólanum sjá um tónlistarflutning en 
undanfarin ár hefur verið sett saman jólasveina hljómsveit sem skipuð er meðlimum 
skólalúðrasveitarinnar og hafa notið aðstoðar söngvara úr grunnskólanum. Óskað er eftir hjálp 
frá tveimur foreldrum að vera „í rauðum fötum“ á ballinu. Þeir sem hafa tök á því tali við 
leikskólastjóra eða sendi póst á dagny@olfus.is 
 
 

mailto:dagny@olfus.is


Jólasveinn 
Eins og einhverjir foreldrar hafa orðið varir við þá eru 1-2 jólasveinar á hverri deild sem fara 
heim með börnunum og foreldrar skrifa ferðasöguna í þar til gerða bók. Sagan/sögurnar eru 
lesnar fyrir börnin. Er þetta skemmtileg tenging milli heimilis og leikskóla. 
 

Könnun 

Undanfarin ár hefur fjöldi barna ekki verið mikill síðustu daga fyrir jól og á milli jóla og nýárs. 

Höfum við því miður þurft að henda mat sem ekki geymist lengi s.s. grænmeti, ávöxtum og 

mjólkurvörum. Þar sem unnið hefur verið að því undanfarin 2 ár að draga úr matarsóun 

munum við gera könnun á mætingu barnanna. Þann 15. desember fá foreldrar miða heim þar 

sem þeir eru beðnir um að merkja við hvernig barnið mætir þessa daga. Blaðinu þarf svo að 

skila til deildar í síðasta lagi 19. desember. Skráningin er þó alls ekki bindandi en er til 

viðmiðunar í innkaupum á viðkvæmum matvælum.  

Vikan 1.des 

1. des. grænn litadagur, allir mæta í einhverju grænu eða með eitthvað grænt á sér. 
1. des. söngstund. 

 
Vikan 3.des.-9.des. 

5. des afhending grænfána. 
7. des. íþróttir allir muna eftir þægilegum fatnaði. 
8. des. rugldagur.  

 
Vikan 10. des.-16. des. 

12. des. jólaball í Ráðhúsinu kl. 10. 
14. des. íþróttir allir muna eftir þægilegum fatnaði. 
15. des. söngstund.  

 
Vikan 17. des.-23. des. 

18. des. er áætluð kirkjuferð ef veður leyfir. 
21. des. íþróttir allir muna eftir þægilegum fatnaði. 
22. des. söngstund.  

 
Vikan 24.-des.- 30. Des. 

25. des. jóladagur leikskólinn er lokaður. 
26. des. annar í jólum og leikskólinn er lokaður. 

Með aðventukveðju 
Elsa aðstoðarleikskólastjóri 

 


