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Kæru foreldrar. 
 
Allt gott er að frétta úr Krakkakoti og erum við byrjuð að 
setja okkur í „jólagírinn“. Á næstu vikum byrjum við að 
skreyta kotið okkar og hafa krakkarnir verið að vinna í 
jólaföndri hjá henni Sigrúnu okkar föndursnillingi. Jólaperlið 
er svo að fara af stað og mun það eflaust slá í gegn hjá 
hörðustu perlurunum okkar. 
 
Því miður hefur verið mikið um veikindi bæði hjá börnum og 
starfsfólki og þegar vantar starfsfólk höfum við þurft að 
bregða á það ráð fella niður ýmsar stöðvar eins og bókasafn 
og stærðfræðistofu og núna síðast í gær, útiveruna. Þegar 
svona stendur á höfum við einnig brugðið á það ráð að leyfa 
börnunum að horfa á myndbönd. Vonandi horfir til bjartari 
vegar og vonum við að bæði börn og starfsfólk hristi 
veikindin af sér sem fyrst því okkur finnst alltaf best þegar 
allir eru hressir og kátir og með okkur í stuðinu í Krakkakoti. 
 
 
Smávægilegar breytingar voru gerðar á val-töflunni og erum við að vinna í því að endurnýja myndirnar af 
börnunum þar sem þó nokkuð margar voru orðnar lúnar. Við minnum börnin á að merkja við sig inn á 
réttar stöðvar þannig foreldrar geta gengið að því vísu hvar þau eru stödd hverju sinni. Sumir eiga hins 
vegar til að gleyma þessu en við reynum að minna þau reglulega á hve mikilvægt það er að merkja við sig 
á réttan stað. 
 
Svo viljum við minna foreldra á að láta vita þegar börnin eru sótt og skila myndinni af viðkomandi barni í 
þar til gert box á borðinu þar sem skráningarlistarnir eru. Þetta skiptir miklu máli þannig að ekki komi 
upp sú staða að við séum að leita að barni sem löngu er búið að sækja. 
 
Hefðbundin dagskrá Krakkakots mun halda sér óbreytt í desember en mun þó að sjálfsögðu litast af 
undirbúningi jólanna. 
 
Í byrjun næsta mánaðar verða sendar út skráningar vegna þeirra daga sem við höfum opið í jólaleyfinu. 
Skráningu fyrir þá daga mun ljúka 14. desember nk.   
 
Áfram minnum við svo á mikilvægi þess að láta vita ef barn mætir ekki í Krakkakot með því að hringja í s. 
565-8319 eða s. 820-8557, einnig er hægt að senda sms. Líka er hægt að senda tölvupóst á 
tomstundaheimili@flataskoli.is og rosasi@flataskoli.is og er mikilvægt að fá tilkynningar fyrir kl. 13:00 á 
daginn. 
 
 
Bestu kveðjur, 
 
Starfsfólk Krakkakots 
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