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Hjallastefnan

Hrós í foreldrakönnun
Við foreldrarnir erum mjög ánægð með Laufásborg
og nýtum hvert tækifæri til að tjá ánægju okkar
með leikskólann við vini og vandamenn. Til að nefna
nokkra hluti sem veita okkur gleði má nefna starfsfólkið og gott viðmót þess. Hlýjan og jákvæðnin eru
einkennandi og gott að koma í Hamingjuhöllina. Það er
einstaklega skemmtilegt að heyra börnin sín syngja öll
fjölbreyttu lögin sem þau læra á leikskólanum og þess
fá fleiri ættingjar að njóta. Einnig er mjög gaman að
að sjá póstana frá starfsfólki í hópnum Fjölskyldur á
Laufásborg, bæði með söng og öllu öðru sem sýnir frá
lífinu á leikskólanum. Þá verður að hrósa fyrir allar ljósmyndirnar á Karellen, það er aldrei hægt að fá of mikið af
þeim. Lokahrósið að sinni fær skákkennslan.
Takk fyrir að færa okkur gleði, haldið áfram að vera
frábær.
Þið starfsfólkið og stjórnendur eruð bara einstök og
dásamleg, það eruð þið sem haldið Laufásborgarhjartanu
gangandi og við hin fylgjum taktinum, bæði foreldrar og
börn.

Gleði og gott hjartalag er ekki sjálfgefið. Vel
gert kæru vinir!
Við erum svo glöð og þakklát að hvað þið eruð
fáránlega góð í því sem þið gerið. Fæ alltaf
jákvætt viðmót frá öllu ykkar fólki (bæði
drengja- og stúlknamegin) hvort sem það
eruð börnin eða við foreldrarnir. Mér hefur
fundist eldra barnið mitt tekið svo flottum
framförum, hún er hugrakkari & sjálfsöruggari barn sem ég tel vera ykkur að þakka.
Drengurinn minn sem er yngri og er bara búinn að vera stutt elskar að mæta í leikskólann
sinn og má oft ekkert vera að því að kveðja
okkur foreldrana. Takk fyrir allt - þið eruð
ómetanleg.

predika. Góðar fyrirmyndir!
Þið eruð nú bara frábær! Viðmót allra
kennara til barna og foreldra þeirra er eitthvað sem þjóðin í heild mætti tileinka sér <3

Þið eruð fagfólk af
bestu gerð <3
Mjög margt satt að segja. Jákvæðni, uppbyggilegt andrúmsloft og góð samskipti við
foreldra. Kunnum vel að meta alúðina og
áhugan á velferð barnsins. Hjallastefnu aðferðin ef svo má segja er greinilega lifandi hjá
starfsfólkinu í smáu sem stóru. Haldið ótrauð
og glöð áfram.

Andrúmsloftið í skólanum er rólegt, jarðbundið og friðsælt. Það er alltaf góð tilfinning
að koma í skólann og ég veit að stráknum
mínum finnst það líka. Takk fyrir frábært
starf!

Allt starfsfólk æðislegt og hvernig unnið er
með börnunum. Elska allt við Laufásborg.

Þið eruð hetjur að takast á við covid af skynsemi, fagmennsku og jákvæðni. Hrósa upplýsingaflæðinu líka hvað það varðar. Þakka ykkur
öllum fyrir <3

Langar að hrósa öllum á yngri stúlknakjarna,
Sérstaklega Nönnu dóttir mín er ekki undir
hennar kjarna en hún tengir rosalega mikið
við hana og er alltaf spennt að sjá hana

Mér finnst starfsfólkið á laufásborg vera
algjörir snillingar. Alltaf svo glöð og kurteis.
Aldrei hef ég lent í öðru en að talað sé að
virðingu við mig og barnið. Takk fyrir að gera
það sem þið gerið með bros á vör.

Já þið eruð svo nett

Þið eruð hetjur <3 Takk fyrir gott starf

Ég hef nú ekki samanburð en vil bara hrósa
ykkur fyrir allt sem þið gerið. Allt sem er gert,
er gert vel.

Þið eruð stórkostleg, við erum innilega þakklát fyrir ykkur.
Allt frábært. Gæti ekki verið ánægðari með
Laufásborg og það starf sem er þar unnið.
Vinátta, fjölbreytt verkefni og söngur af bestu
gerð.
Gætum ekki verið ánægðari og erum þakklát
fyrir ykkur og allt sem þið gerið. Allt til
fyrirmyndar! Stefnan, skólinn, stjórnendur,
einvalalið starfsfólks, garðurinn, hópakerfið...
listinn er endalaus! Laufásborg er hamingjuhöllin okkar!
Jákvæðni, hlý og góð stemning og allir
starfsmenn eru að tileinka sér það sem þeir

Söngur, agi, samskipti, hrós og matur. Skýr
skilaboð og sveigjanleiki. Maturinn er frábær
og söngurinn.

Þið eruð til fyrirmyndar! Ari & tónlistin á
stórt hrós skilið, svo gaman að barnið fái að
kynnast tónlist á þann hátt sem hann leggur
inn, þar sem við foreldrarnir höfum ekki
þekkingu til að veita slíka innlögn.
Það að hafa komið barninu mínu á Laufásborg
er einn mesti lottóvinningur sem ég fengið um
ævina
Covid hefur sannarlega lagt þrautir fyrir
ykkur eins og okkur öll og þið hafið staðið
ykkur frábærlega. Dóttir mín hefur kennt
mér að þvo mér almennilega um hendurnar
og að gera góðar æfingar til að koma blóðinu

á hreyfingu! Þetta (eins og svo margt gott)
hefur hún lært hjá ykkur. Svo finnst mér
áherslan á tónlist og allur söngurinn algjörlega til fyrirmyndar! Takk aftur!
Þið eruð frábær!

ALLT <3
Allt! Þið eruð stórkostleg og við erum svo
þakklát fyrir ykkur, allt frábæra starfsfólk
Laufásborgar. Barninu okkar líður svo vel hjá
ykkur og við erum afar þakklát fyrir góð og
jákvæð samskipti á öllum miðlum.

Allt skipulag er til fyrirmyndar. Andinn er
einstakur og hlýr og ég upplifi mikið öryggi að
hafa barnið mitt á Laufásborg.

Jákvæðnin og virðingin skín í gegn í starfinu :)

Allt upp á 10.
Fallegir kennarar,
gullhjörtu. Fallegt,
eflandi starf. Glöð
og vinnusöm börn.

Allt! :)

Algjörlega frábær leikskóli og til mikillar
fyrirmyndar í einu og öllu <3
hlýjan og ástin og jákvæðnin er allt um kring!
takk
Kennararnir standa sig svo vel í að taka á
móti börnunum alla morgna með bros á vör.
Þrátt fyrir alls konar ástand í samfélaginu er
ekkert nema gleði og áhyggjuleysi í Hamingjuhöllinni. Fyrir það erum við svo þakklát <3 þá
er ekkert nema gleði og gott viðmót í Hamingjuhöllinni. Fyrir það erum svo ævinlega
þakklát <3
Eruð svo frábær, takk fyrir ykkur og að
standa vaktina á covid tímum, ómetanlegt!
Þið látið ykkur öll börn varða, vekur svo
mikið traust. Sveigjanleg eftir aðstæðum eða
ástandi
barnsins. Ávalt hjartahlý og glöð, alltaf gott
að koma og sækja.
Jákvæðni ykkar er aðdáunarverð og kærleikurinn sem börnin mæta er ómetanlegur.
Barnananna minna lukka er að vera nemandi
í Hamingjuhöllinni.

Við erum bæði með dreng á eldri og yngri
drengjakjarna og svörin eiga við báða kjarna.
Þið eruð frábær og standið ykkur öll svo vel engar athugasemdir bara áfram gakk í þessu
frábæra starfi sem þið sinnið öll af hlýju og
metnaði.

Lífsglaðari hóp af fólki hef ég ekki hitt og er
það alveg magnað að fá agnarögn af því á
morgnana þessa jákvæðni beint í æð. Þið
eruð algjört gull af fólki og finn ég það svo
vel á mínu barni hvað því líður vel. Vildi að
þið gætuð kennt fleiri vinnustöðum ykkar
frábæru speki.
Hvernig tekið er á móti börnum er svo yndislegt! Fyrirmyndirnar sem voru í gangi í vor
voru líka æðislegar. Svo í rauninni bara allt.
Dóttir minni hefur liðið svo vel frá fyrsta degi.
Er strax orðin stressuð fyrir því að þurfa að
hætta þegar kemur að skóla.
Við erum alveg svakalega ánægð með skólastarfið, það er vel tekið á hverju sem kemur
upp og það er alltaf ánægjulegt að koma
þangað sem foreldri. Geggjað töts að hafa
sprittbrúsann á hliðinu!

Mér líður alltaf
vel í hjartanu
þegar ég kem inn
á Laufásborg.
Röð, regla og rútína er að passa svo vel fyrir
strákinn okkar! Þá er Ólöf kennarinn hans

alveg frabær í að segja okkur fra þvi sem hann
er að gera a daginn og er i goðum samskiptum
við okkur almennt - það er algjörlega til fyrirmyndar!
Viðmót ykkar er einstaklega jákvætt og
framkoma ykkar við börnin virðingarrík og
falleg. Jákvæðnin Smitast yfir allt og lífsgleðin
líka. Þið eruð ótrúlega flottar, samheldnar,
jákvæðar og kærleiksríkar hetjur.
Þið starfið í kærleika og með það að leiðarljósi
að gera það besta fyrir börnin. Það er ómetanlegt. Takk fyrir góða starfið ykkar alla daga.
Öll samskipti til fyrirmyndar. Jákvæðnin
smitar út frá sér og gefur öllum sem koma á
Laufásborg mikið. Takk fyrir ykkur!
Mjög lausnamiðuð
Það er svo dýrmætt að sjá jákvæð áhrif af
starfi ykkar og sem foreldri er það einn besti
tími dagsins að koma bæði á morgnana og í
lok dags. Gleðin og virðingin er smitandi og
vert að spá hvort við foreldrar fáum ekki bara
pláss líka?
Ég er rosalega ánægð með Laufásborg og
virkilega þakklát að geta haft barnið mitt hjá
ykkur, í öruggum höndum, og að hann fái að
læra svo margt fallegt og gagnlegt. Takk <3
Hlýjan er alltaf í fyrirrúmi og mér finnst það
bara vera fyrir öllu
Drengurinn er svo glaður, hlakkar til að fara
í leikskólann, saknar vina og er glaður þegar
hann er sóttur. Það er gaman að sjá hvað
starfið hefur góð áhrif á hann enda hefur
hann blómstrað undanfarna mánuði. Við erum
líka mjög þakklát fyrir hversu vel hefur verið
haldið á spilunum í þessu COVID-ástandi. Það
væri ekki gott fyrir neinn ef hann þyrfti að
vera heima með vinnandi foreldrum á daginn.
Mér finnst þið gera vel í að miðla ráðum til
foreldra. Það er svo mikilvægt að fá að vera
samstíga með leikskólanum og þannig byggja
upp sterka einstaklinga. Takk
Samskipti við börn og foreldra. Talsmátinn og
samskiptareglur sem börnin læra er til
fyrirmyndar. Mér finnst valfundir á ensku líka

frábær viðbót við kennsluna. Mér finnst frábært að börnin eru ekki vanmetin þegar verið
er að kenna þeim lög og flókna texta. Við erum
bara öll á heimilinu alveg rosalega ánægð og
barnið sjálft vaknar spennt alla morgna að
fara í leikskólann og kemur alltaf kát heim sem
mér finnst vera það sem skiptir mestu máli.
Þið brennið öll af metnaði fyrir börnunum, það
skín í gegn og er dásamlegt
Laufásborg er leikskóli á heimsmælikvarða.
Mér finnst það merki um styrk skólans að ég
efaðist aldrei um það þegar Covid kom upp að
Laufásborg myndi finna lausnir til að láta allt
ganga sem best. Þið eruð einmitt svo góð í því
að leysa málin :)

Frábær eða
frábær!! Takk fyrir
ykkar ómetanlega
starf alla daga :)
Úff, hvar á ég að byrja? Kærleiksgjörningarnir
sem þið hafið deilt á facebook eru td. mjög
fallegir. Þeir eru lýsandi fyrir það hvernig þið
bregðist við öllum áskorunum á kærleiksríkan
og skapandi hátt. Okkur þykir vænt um ykkur
og við finnum fyrir gagnkvæmum kærleika.
Takk!
Mér finnst viðmótið til okkar, barnanna og
ykkar sjálfra til fyrirmyndar. Hvernig skólinn
er í sífeldri endurskoðun finnst mér vera
ástæða þess að maður finnur aldrei fyrir leiða
eða þreytu í starfinu
Metnaðarfullt og fallegt starf í alla staði, aðdáunarvert og börnunum líður vel, njóta sín
og upplifa ævintýri og væntumþykju alla daga.
Eflast og styrkjast sem einstaklingar, félagslega, menningarlega og námslega.

