
 
Nóvember fréttablað     

 

Foreldraspjall 
Í nóvember bjóða deildarstjórar upp á foreldraspjall, settir verða upp listar á öllum deildum 
þar sem foreldra geta skráð sig á ákveðna daga. Eiginleg foreldraviðtöl verða svo í lok janúar. 

Dagur íslenskrar tungu 16. nóvember 

Hefð hefur skapast fyrir því að nemendur 6. bekkjar koma og lesa fyrir leikskólabörnin 16. 
nóvember því þá er Dagur íslenskrar tungu, þar sem þetta er fimmtudagur munu börnin koma 
degi fyrr eða 15. nóvember. Þau lesa í litlum hópum á hverri deild og koma með bækur sem 
henta hverjum aldri fyrir sig. 

Leiksýning 
Eins og undanfarin ár verður jólasýning í boði foreldrafélagsins þann 22. nóvember mun 

leikhópurinn Vinir koma og sýna leikritið „Strákurinn sem týndi jólunum“. Sýningin verður í sal 

tónlistarskólans og nauðsynlegt að börnin mæti ekki seinna en 9.30 þennan dag í leikskólann.  

Haustþing 8. deildar 
Haustþing leikskólastarfsfólks á suðurlandi var haldið þann 13. október. Allt starfsfólk 

Bergheima fór á þingið og valdi fjölbreytta fyrirlestra, má þar nefna „Raddbeiting og söngur“, 

„Að kenna skapandi hugsun“, „Blómstrandi deildarstjórar“ og „Að ná tökum á streitu og 

jákvæð sálfræði“. Almenn ánægja var með fyrirlestrana og skipulag Haustþingsins og alltaf 

gagnlegt fyrir starfsfólk að fræðast um nýja hluti og eflast þannig í starfi. 

Foreldrafundir 
Foreldrafundir hafa nú verið haldnir á öllum deildum og var mæting ágæt en þó misjöfn eftir 

deildum. Stundakrár og aðrar gagnlegar upplýsingar er hægt að finna inn á heimasíðu 

leikskólans, bergheimar.is. Punktar frá fundunum verða sendir til foreldra. 

Brunavarnir Árnessýslu 
Í október kom Rabbi (kokkur) í heimsókn til okkar sem fulltrúi Brunavarna Árnessýslu. Hann 

kynnti fyrir okkur verkefnið Eldvarnir í leikskólanum. Markmiðið með þessu samstarfsverkefni 

EBÍ og slökkviliðanna er að veita börnunum fyrstu fræðslu um eldvarnir og stuðla að bættum 

eldvörnum bæði í leikskólunum og á heimilum barnanna. 
Í vetur munu börnin skiptast á að sinna reglubundnu eftirliti vegna eldvarna á 
leikskóladeildinni svo sem að athuga hvort flóttaleiðir séu vel merktar og aðgengilegar. 
Rabbi afhenti börnunum möppu frá slökkviliðinu sem þau vinna með í vetur og einnig fengu 
þau öll buff. Þökkum við Rabba fyrir komuna og Brunavörnum Árnessýslu fyrir gjafirnar. 

Félagsstarf eldriborgara 

Um miðjan október komu þær Ása og Alda frá Félagi eldriborgara og lásu fyrir börnin á 

Hulduheimum. Þökkum við þeim kærlega fyrir komuna. 



Vikan 1.-5. nóvember 

2. nóv. íþróttir, muna eftir þægilegum fatnaði. 
3. nóv. söngstund 
3. nóv. blár litadagur allir að muna að koma í einhverju bláu eða með eitthvað blátt á sér. 

Vikan 6.-12. nóvember 

8. nóv. Baráttudagur gegn einelti 
9. nóv. íþróttir, muna eftir þægilegum fatnaði. 
10. nóv. umhverfisnefndar fundur kl 10. 
10. nóv. rugldagur opið á milli deilda milli kl 10-11. 

Vikan 13.-19. Nóvember 

14. nóv. Félag eldriborgara kemur í heimsókn á Tröllaheima 
15. nóv. nemendur 6. bekkjar koma og lesa fyrir börnin 
16. nóv. Dagur íslenskrar tungu 
16. nóv. íþróttir, muna eftir þægilegum fatnaði. 
17. nóv. söngstund  

Vikan 20.-26. nóvember 

20. nóv. Tónlistarskólinn kemur í heimsókn 
22. nóv. leiksýning á vegum á foreldrafélagsins ATH Nauðsynlegt að mæta fyrir kl. 9.30  
23. nóv. íþróttir, muna eftir þægilegum fatnaði.  
24. nóv. söngstund  

Vikan 27.-30. nóvember 

30. nóv. íþróttir, muna eftir þægilegum fatnaði.  

 
 
Kveðja Elsa aðstoðarleikskólastjóri 

 

 

 

 


