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Formáli 

(Um starfsáætlanir leikskóla (fylgiskjal/ gátlisti?)) 

Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 vinna leikskólar eftir aðalnámskrá leikskóla. Samkvæmt 

henni vinnur hver og einn leikskóli upp sína skólanámskrá þar sem fram kemur á hvern hátt 

leikskólinn uppfyllir þau viðmið sem þar eru sett fram.  

Leikskólar gera starfsáætlun þar sem fjallað er um árlega starfsemi leikskólans, birt skóladagatal og 

ýmsar aðrar hagnýtar upplýsingar um skólahald hvers leikskóla. Áætlunin þarf að fá umsögn 

foreldraráðs áður en fræðsluráð tekur hana til afgreiðslu samkvæmt lögum um leikskóla.  

Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með markmiðum og 

umbótamiðuðu innra mati. Hún á að sýna starfsfólki, foreldrum og rekstraraðilum hvernig starf 

leikskólans gekk á síðasta leikskólaári og hvernig unnið verði að umbótum og nýjum verkefnum á því 

næsta.  

Í starfsáætlun leikskólans skulu koma fram: 

 Matsaðferðir leikskólans og umbótamiðuð áætlun sem unnin er út frá niðurstöðum innra og 

ytra mats.  

 Áherslur í leikskólastarfinu sem ætlunin er að vinna að, markmið, leiðir að markmiðunum 

áætlun um hvernig þau verða metin.  

 Jafnréttisáætlun. 

 Áherslur í starfsáætlun fræðslusviðs sem leikskólinn vinnur að. 

 Starfþróunaráætlun leikskólans og upplýsingar um starfsmannamál.   

 Fjöldi barna, kynjahlutfall, dvalarstundir, fjöldi barna sem njóta sérkennslu og fjöldi barna af 

erlendum uppruna. 

 Upplýsingar um foreldraráð, foreldrafundi og foreldraviðtöl. 

 Umsögn foreldraráðs. 

 Skóladagatal fyrir árið.  

 

Starfsáætlun leikskólans tekur gildi 1. september ár hvert og skal skilað rafrænt til sviðsstjóra 
fræðslusviðs fyrir 1. júlí ár hvert.  Starfsáætlanir eru lagðar fyrir fræðsluráðs til samþykktar. 
Tekið skal fram að leikskólar gera jafnréttisáætlun nú og skal hún koma með starfsáætlun sem 
viðhengi. 
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1. Inngangur           

Hvað einkenndi árið, starfsmannahald, helstu verkefni, viðburði o.þ.h. 

 

Aðlögun nýrra barna byrjaði í fyrstu viku eftir sumarfrí. Við náðum ekki að fullmanna 

skólann og fundum fyrir manneklu allt árið. Langtímaveikindi hjá starfsfólki settu einnig svip 

sinn á starfið. Stærðsta verkefnið var að leiðbeina og halda vel utan um starfsfólkið okkar. 

Áhersla var á sameiginlega ábyrgð fólks, góðan starfsanda og samvinnu. 

Starfsmannahópurinn vann samskiptasamning undir handleiðslu Guðrúnar Snorradóttur 

markþjálfa. Leitast var við að hafa gott upplýsingastreymi innan skólans, skýrar vinnureglur 

og að starfsfólk ræktaði með sér ábyrgð og frumkvæði í starfi. Áframhaldandi vinna verður 

með þessa þætti á komandi skólaári. Stjórnendateymi skólans naut handleiðslu hjá Guðrúnu 

Snorradóttur markþjálfa allt skólaárið. Unnið var að skólaþróun með það að markmiði að 

auka vellíðan barna og starfsfólks í leikskólanum. 

 

Starfsmannahópurinn fór í námsferð til Brighton á vormánuðum. Í ferðinni var farið á 

numicon námskeið, fyrirlestur um skapandi starf í Forest school og að lokum var skólinn 

skoðaður. Ferðin heppnaðist í alla staði vel og þjappaði hópinn saman. 

 

Sigrún Kristinsdóttir leikskólastjóri sem hefur verið skólastjóri Hraunvallaskóla frá upphafi 

lét af störfum 1. júlí 2019. Við þökkum henni farsælt og ánægjulegt samstarf. 

 

Helstu verkefni skólastarfsins var að vinna með gildi skólans sem eru vinátta, samvinna og 

ábyrgð. Árinu var skipt upp í áhersluþættina, vinátta, ég sjálfur, samvinna, ég og fjölskyldan 

mín, Ábyrgð, ég og umhverfið mitt.  Lubba, hljóð- og orð vikunnar, stærðfræði, numicon, 

vettvangsferðir og SMT skólafærni.  

  

Gott samstarf var á milli skólastiga. Markmið með því var að gefa börnunum innsýn í starfið 

í 1.bekk og brúa bilið milli leik- og grunnskóla. Heimsóknirnar voru fjölbreyttar og áhersla á 

að þær spanni sem mest af því sem koma skal á næsta skólastigi. Farið var í útskriftarferð í 

Fjölskyldu og húsdýragarðinn. 

 

Margir viðburðir hafa fest sig í sessi í leikskólanum yfir árið til að mynda kom 

Umferðarskólinn með fræðslu, farið í Sívertsen hús, sveitaferð, sumarhátíð, danskennsla, 

mömmu og ömmukaffi, pabba og afakaffi, aðventusamvera og jólaball 
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2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun 
 

 

2.4 Matsáætlun  

 Hvaða þætti leikskólastarfsins er áætlað að meta? 

 Hvenær/ hve oft verður metið (skipulag matsins)?      

 Hvaða matsaðferðir / matsgögn er áætlað að nýta.  

 Hverjir munu taka þátt í matinu? 

 

Hvaða þætti leikskólastarfsins er áætlað að meta? 

1. Starfsánægja haust  Allt starfsárið 

2. Líðan                      Allt starfsárið 

3. Endurmenntun vor 2020 

4. Fagmennska / uppeldishættir vor 2020 

5. Stefna og áhersluþættir skólans vor 2020 

6. SMT – Setlistinn haust 2018 

7. Heimasíða leikskólans - Allt starfsárið 

      

Hvaða matsaðferðir / matsgögn er áætlað að nýta.  

1. Spurningalistar, stuðst  við viðmið fyrir innra mat leikskóla frá 

Menntamálaráðuneytinu 2016 og vísbendingar fyrir innra mat á gæðum 

leikskólastarfs frá Reykjavíkurborg 2014. Umræður á deildarfundum og 

deildastjórafundum.   

2. Spurningalistar og starfsmannasamtöl. 

3. Spurningalistar og samtöl 

4. Spurningalistar, stuðst við viðmið fyrir innra mat leikskóla frá 

Menntamálaráðuneytinu 2016 og vísbendingar fyrir innra mat á gæðum 

leikskólastarfs frá Reykjavíkurborg 2014. Umræður á  deildarfundum, 

deildastjórafundum og starfsmannafundum. 

5. Umræður 

6. Skráningar og setlist 

7. Umræður á deildastjórafundum og deildafundum 

 

Hverjir munu taka þátt í matinu? 

1. Allir starfsmenn leikskólans 

2. Allir starfsmenn leikskólans 

3. Allir starfsmenn leikskólans 

4. Allir starfsmenn leikskólans 

5. Allir starfsmenn leikskólans 

6. Allir starfsmenn leikskólans 

7. Allir starfsmenn leikskóans 

 

2.1 Innra mat leikskólans  

Stöðumat fer reglulega fram allt skólaárið með umræðum og foreldrasamtölum. Reglulegt 

mat fer fram einu sinni í viku á deildarstjórafundum. Þar er farið yfir helstu viðburði og 

námsþætti líðandi stundar í skólanum og rætt um hvernig hefur gengið og hvað mætti betur 

fara. Eftir hvern fund er skrifuð fundargerð sem fer til allra starfsmanna skólans. Hver deild 

skólans hittist hálfsmánarlega á deildarfundum þar fer fram símat allt árið með samræðum.  
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Velferð og líðan barna er metið jafnt og þétt yfir allt skólaárið.  

1. TRAS skráningar fyrir öll börn.  

2. Orðaskil fyrir öll 3 ára börn 

3. Hljóm-2 fyrir öll börn í elsta árgangi.  

4. Íslenski þroskalistinn 

5. Smábarnalistinn, 

6. AEPS matslisti  

7. AAL listinn 

8.  Matslistar úr bókinni Snemmtæk  íhlutun 

 

2.2 Húsnæði og lóð 

Hver lagði mat á húsnæði, lóð og helstu niðurstöður þess. Samanber fylgiskjöl. 

Í apríl 2018 var gerð úttekt á útisvæði skólans sem var framkvæmd af (BSI sjá fylgiskjal 1). 

Samkvæmt matinu eru þættir sem þarf að laga og er áhersla á að koma þeim í lag sem fyrst. 

Næsta skoðun fer fram í apríl 2020 (samkvæmt upplýsingum frá Stefáni E. Stefánssyni). 

Starfsfólk leikskólans ber ábyrgð á að fara vel yfir lóðina á hverjum morgni áður en útivera 

hefst. Leikskólastjóri fær upplýsingar um það sem þarf að laga og fylgir því eftir. Áætlað er 

að taka aftur skráningu á ástandi lóðar á þar til gerð eyðublöð.  

 

2.3 Ytra mat   

Skólaskrifstofan stóð fyrir starfsmannakönnun sem framkvæmd var í mars 2019 af 

Skólapúlsinum. Send var út rafræn könnun til allra starfsmanna Hraunvallaleikskóla. 

Svarhlutfall var 90,9%.  

Skipulagsdagurinn í maí 2019 var nýttur í að fara yfir niðurstöður könnunarinnar og vinna 

drög að umbótaáætlun sem allir starfsmenn skólans komu að. Hver deild svaraði 

sameiginlegum spurningalista sem umbótaráætlun verður unnin út frá. Starfsmannahópurinn 

fór sameiginlega yfir niðurstöður þeirrar vinnu. Vinna þarf enn frekar með niðurstöður og 

setja upp í umbótaáætlun sem verður framkvæmd í upphafi skólaárs í haust. 

Hér má sjá hugmyndir starfsfólks að umbótaáætlun skólans. 

Hvað er erfiðast í starfinu? 

Leiðbeinendur þurfa meiri undirbúningstíma. Vantar úrræði varðandi hegðunarvanda barna 

þegar SMT virkar ekki. Það er álag þegar vöntun er á starfsfólki. 

Hvaða leiðir sjáið þið til að auka gæði starfsins? 

Nýta betur áhugasvið barna og starfsfólks. Minnka og breyta fyrirkomulaginu í hvíld. Bæta 

samstarf milli deilda. Endurskoða og bæta í vel valin efnivið skólans. Færri börn á deild, 

deildarstjóri ekki með í reiknuðum stöðugildum og færri börn á hvern starfsmann. Að halda 

deildarfundum inni hálfsmánarlega. Hafa fleira starfsfólk á yngri barna deild. 

Hvernig er hægt að auka samstarf milli deilda? 

Hópstjórar vinna með sömu árganga og samstilltar áherslur í hópastarfi. Vera með reglulega 

fundi. Hafa einn stóran deildarfund í hverjum mánuði með deildum sem vinna saman. Hafa 

oftar flæði milli deild. Vera með samráðsfundi á eins til tveggja vikna fresti milli 

samstarfsdeilda og fara yfir hvernig gengur t.d. með Lubba, rím og fleira. 

Hvað getum við gert hér í okkar skóla til að draga úr álagi? 

Fækka börnum á deild og fleira starfsfólk. Fá fleiri úrræði fyrir börn með erfiða hegðun. 

Allur leikskólinn borði inn í matsal skólans. 

Hvernig getum við gert samskiptasáttmálann okkar að lifandi plaggi innan skólans? 

Rúlla yfir hann á deildarfundum. Endurskoða hann árlega. Hafa sáttmálann sýnilegan og 

ræða hann á deildarfundum. 
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Veljið þrjár leiðir sem þið eruð tilbúin að tileinka ykkur til að efla styrkleika hópsins? 

Hafa sáttmálann í huga. Nýta persónulega styrkleika hvers og eins og leyfa viðkomandi að 

nota þá í starfi. Hafa í huga uppruna og menningu. Hópefli fyrir utan vinnu. Gefa sér tíma til 

að hittast. Gera meira saman fyrir utan vinnu, treysta hvort öðru og vera heiðarleg. 

Hreinskilni, jákvæðni og virðing. Að fólk taki því ekki persónulega þegar verið er að ræða 

um starfið. 

 

 

 

 

3. Áherslur í starfi leikskólans  
 

 

3.1 Áherslur leikskólans næsta starfsár 

1. Einkunnarorð VINÁTTA - SAMVINNA - ÁBYRGÐ eru áhersluþættir í öllu starfi 

Hraunvallaskóla sem er leik og grunnskóli. Uppeldisleg áhersla skólans er á SMT -

skólafærni og að einkunnarorð skólans endurspegli daglegar áherslur. Starfið er byggt 

á hag og velferð barnanna í samstarfi við heimilin. Áhersla er á nám í gegnum leik 

þar sem er tekið tillit til reynslu barnsins, getu og áhuga.   

2. Læsisstefna skólans. Öll börn fá lestrarstund að minnsta kosti einu sinni á dag. Lesið 

er í litlum hópum fyrir börnin. Unnið er með læsi í hópastarfi að minnsta kosti 1x í 

viku. Öll börn fari 1x á önn á bókasafn. Deildarstjóri eða starfsmaður á deild sér um 

skipuleggja þessa heimsókn. Foreldrar og forráðamenn hvött eru til að lesa heima 

fyrir börnin sín daglega.  

3. Nýjir foreldrar - Lestur er lífsins leikur – kynnt fyrir nýjum foreldrum. Rætt um læsi 

og mikilvægi orðaforða við foreldra. Upplýsingablað.  

4. Allt daglegt starf er nýtt til að styrkja málþroska barna með það að markmiði að auka 

málþroska, málskilning og tjáningu. Áhersla er á að starfsfólk vandi málfar sitt, séu 

góðar fyrirmyndir og tali við börnin um það sem verið er að gera hverju sinni. 

Starfsfólk spyrji  börnin opinna spurninga sem bjóða upp á mörg mismunandi svör og 

hvetji til jákvæðra samskipta. 

5. Lubbastundir, þar er unnið með bókina Lubbi finnur málbein og með hljóð og orð 

vikunnar. Börnin læra íslensku málhljóðin í leik og hljóðkerfisvitundin styrkist. 

6.  Áhersla er á að lestrarstundin sé skemmtileg upplifun þar sem öllum líður vel. Í 

sögustundunum er unnið með texta, sagan rædd og orð útskýrð.  

7. Spiluð spil sem tengjast læsi og stærðfræði. Börnin læra hugtök, talningu, fylgja 

fyrirmælum, bíða og skiptast á. Hugur og fluga er inni á hverri deild sem spil fyrir 

hljóðkerfisvitund og einnig bókin Markviss málörvun. 

8. Stærðfræði er mikilvægur þáttur í starfinu okkar. Unnið er með bygginga- 

flokkunar- og röðunarleiki til að efla stærðfræðilega hugsun í gegnum leikinn. Við 

notum Numicon kubba sem kenna börnum að sjá tengslin milli talna með því að leika 

með þá. Hugmyndin er að börn skilji og átti sig á að tölustafir eru ekki bara tákn sem 

eru sett niður á blað, heldur mynda þeir mjög skipulagt kerfi þar sem alls konar 

mynstur koma fyrir. Í leik með einingakubba fá börnin fjölbreytt tækifæri til 

stærðfræðilegra leikja og læra ýmiss hugtök meðan á byggingaferlinu stendur, s.s. 

 

9. stærð, lögun, þyngd, þykkt, breidd og lengd. Börn læra að flokka og raða út frá 

eiginleikum kubbanna þegar byggt er og gengið er frá í lok leiksins, ásamt því 

hvernig innbyrðis tengsl kubbanna hafa áhrif á hvað gengur upp og hvað ekki þegar 

skapa á eina samstæða heild úr þeim. 
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10. Samstarf leik og grunnskólans. Elstu börn leikskólans fara sex sinnum yfir veturinn 

í heimsókn í  fyrsta bekk grunnskólans. Nemendur grunnskólans koma samhliða í 

heimsókn í leikskólann. Samstarf er við 5 bekk í tilefni dags íslenskrar tungu. 

Samvinna við 6 bekk grunnskólans hefst eftir áramót með því móti að árgangurinn 

aðstoðar leikskólabörnin við að undirbúa atrið fyrir útskrift leikskólabarnanna í maí. 

11. Vettvangsferðir eru til að styrkja áhuga barna á umhverfinu og víkka 

sjóndeildarhring þeirra á nánasta umhverfi leikskólans. í þeim fá börnin smá saman 

aukna tilfinningu fyrir vegalengdum sem styrkir tengsl þeirra og skilning á 

samfélaginu og menningu þess.  

12. SMT – skólafærni leggur áhersla á að koma í veg fyrir og draga úr óæskilegri 

hegðun barna  og koma á samræmi í viðbrögðum kennara gagnvart börnum sem sýna 

óæskilega hegðun. Með því að kenna snemma ákveðna félagsfærni læra börnin ekki 

aðeins hvers konar hegðun við væntum af  þeim heldur einnig hvers þau eiga að 

vænta í samskiptum við hvort annað 

 

Læsi í leikskóla felst í hæfni barna til að lesa í umhverfi sitt, tjá tilfinnigar sínar og hafa 

skoðanir á fjölbreyttan hátt. Í gefandi samskiptum og leik eykst félagsfærni og sjálfsmynd 

barna. 

 

Markmið: Að auka málskilning og máltjáningu barna. Að börnin skilji orð og hugtök, fylgi 

fyrirmælum, skilji spurningar og margræða merkingu tungumálsins. Að börnin öðlist færni í  

samskiptum, verði læs á eigin tilfinningar og umhverfi sitt.   

Leiðir: 

 Vinna með bókina Lubba 

 Tengja hljóð og bókstaf, sjón - heyrnrænt minni.  

 Vinna með söng, vísur og þulur. 

 Efla lesskilning og styrkja hljóðkerfisvitund barnsins. 

 Vinna með hugtök og eflingu orðaforða. 

 Lesa saman, læra að opna bók. Skoða að bókin hefur kjöl, forsíðu, baksíðu, stóra og 

litla stafi. Fletta bókinni og skoða lestraráttir. 

 Vinna með orð vikunnar. 

 Ríma / klappa atkvæði. 

 Vinna með skriffæri, herma eftir skrift, skrifa form og stafi. Æfa að skrifa nöfn 

barnanna, bókstafi, tölustafi og ritað mál   

 Vinna með hlustunar- og athyglisleiki (Bókin Markviss málörvun) 

 Vinna með púsl sem eru forstig lestrarhugtaka. Vinna með hvaða bútar passa saman, 

stór, lítill, beinn, hringur, miðja og grunnhugtök 

 Vettvangsferðir, gönguferðir, útikennsla, veður, árstíðir og fleira 

 Vinna markvisst með hvatningu og hrós  

 Gera umhverfið í leikskólanum læsis hvetjandi 

 

Stærðfræði í leikskóla felst í að skapa fjölbreytt tækifæri til stærðfræðilegra leikja þar sem 

börnin læra og þekkja hugtök. Til að mynda lögun, tölur, talnagild, form, para og flokka. 

 

 

 

Markmið: Að auka þekkingu barna á helstu grunnþáttum stærðfræðinnar í gegnum leik.  

Leiðir: 

 Skapa fjölbreitt tækifæri og aðstæður til kubbaleikja.  

 Vinna með einingakubba. 
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 Vinna með Numicon stærðfræðikubba. 

 Vinna með kubba, tengja þá við tölur og hugtök. 

 Vinna með bækur, sögur og þulur sem innihalda takt og tölur.  

 Skrifa tölustafi. 

 Teikna og lita form. 

 Vettvangsferðir 

 Vinna með mynstur og form úr vettvangsferðunum. 

 Leika með leir. 

 Tölur og hlutir. 

 Hafa tölur og form sýnileg í umhverfinu og nöfn með.  

 

Skólastjórnendur og deildastjórar bera ábyrgð á vinnunni. Markmiðin verða metin jafnt og 

þétt yfir skólaárið með samtölum og skráningum. Áhersla er að festa þessa þætti sem eru 

nefndir hér að framan í sessi í skólanum áður en hugað verður að nýjum verkefnum. 
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4. Starfsmannamál  
 

4.1. Starfsmannahópurinn 1. maí 

  

Starfsheiti Fjöldi Starfshlutfall Menntun 

Leikskólakennari 4 100% Leikskólakennaramenntun 

Leikskólaleiðbeinandi A 2 100% B.ed  og uppeldismenntun 

Leikskólaleiðbeinandi 16 50% - 100% Ýmiss menntun, 
stúdentspróf og fjarnám 

Þroskaþjálfi 1 97% Háskóli Íslands 

 

4.2 Starfsþróunarsamtöl 
Starfsþróunarsamtöl fóru fram jafnt yfir skólaárið. 

 

4.3 Símenntun frá síðasta ári   

1. Slysavarnir barna  - allir starfsmenn 

2. Fjölmenning  - allir starfsmenn 

3. Leikur að læra – allir starfsmenn 

4. Fyrirlestur um starfsánægju – allir starfsmenn 

5. Stjórnendafræðsla – stjórnendateymi skólans 

6. Öryggisnámskeið -  2 starfsmenn 

7. Íslenskunám fyrir erlenda starfsmenn – 2 starfsmenn 

8. Eaps listinn – 1 starfsmaðir 

9. SMT fræðsla – 2 starfsmenn 

10. Numicon námskeið  - allir starfsmenn (námsferð til Brighton) 

11. Skólaheimsókn fræðsla um skapandi starf – allir starfsmenn 

 

  

4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum  

Símenntunaráætlun tekur mið af áherslum leikskólans og þeim markmiðum sem koma fram í 

umbótaáætlun. Ásamt áherslu á  að auka fagvitund og faglegt starf í leikskólanum. 

1. Tras 

2. Málörvun fyrir tvítyngd börn 

3. SMT fræðsla 

4. Starfsánægja og líðan 

5. Skapandi starf 

6. Velferð og líðan barna 

7. Fagmennska og góð vinnubrögð  
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5. Aðrar upplýsingar 
 

 

5.1 Barnahópurinn 1. maí. 

 Fjöldi barna í leikskólanum 80 börn í leikskólanum 

 Kynjahlutfall  stúlkurnar voru 31 og drengirnir 36 

 Dvalarstundir 453,69 

 Deildargildi 2,36 

 Fjöldi barna sem nutu sérkennslu samkv. greiningaviðmiðum sérkennslu í 1. og 2. 

Flokki fimm börn 

 Fjöldi barna sem nutu sérkennslu með önnur þroskafrávik (málþroskafrávik, 

hegðunarfrávik, þroskafrávik, annað)33 börn. 

 Fjöldi barna með ofnæmi 6 börn 

 Fjöldi barna með fæðuóþol 2 börn 

 Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku 24 börn 

 Fjöldi  tungumála 16 

 Þjóðerni forsjáraðila 

 Pólland: 7 

 Enska :1 

 Litháen: 3 

 Serbía: 1  

 Sirilanka 3 

 Slóvakía: 1  

 Thailand: 1 

 Portúgal: 2  

 Marokkó: 2 

 Búlgaríu: 1 

 Filippseyjar: 2 

 Rúmenía : 1 

 Albanía :1 

 Portúgal:2 

 Brasilía:1 

 Tyrkland:1 

 

5.2 Foreldrasamvinna 

Foreldraráð er starfandi við skólann. Foreldraráð var kosið á Aðalfundi foreldrafélagsins í 

september og eru þrír foreldrar í ráðinu. Ráðið fer yfir áætlanir og ýmis mál og fundar eftir 

þörfum hverju sinni. 

Foreldrafélagið Aðalfundur foreldrafélagsins er á hverju hausti.   

Foreldrasamtöl voru haldin skólaárið  í febrúar og mars 2019. 

Foreldrafundur er í september. Foreldrafélag skólans býður börnunum upp á ýmsar 

skemmtilegar uppákomur til að mynda sumargleði, jólaball og sveitaferð. 

 

5.3 Samstarf leik- og grunnskóla  

Samvinna leik- og grunnskóla er markviss þar sem elstu nemendur leikskólans og fyrstu 

bekkjar nemendur hittast sex sinnum yfir veturinn. Markmið heimsóknanna er að gefa innsýn 

í starfið í 1.bekk og brúa bilið milli leik- og grunnskóla. Mikilvægt er að hafa heimsóknirnar 

fjölbreyttar og að þær spanni sem mest af því sem koma skal. Nemendurnir fara þrisvar í 

heimsókn á haustönn og þrisvar í heimsókn á vorönn.  
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Elstu börnin borða hádegismat í matsal skólans ásamt grunnskólabörnum. Samstarf milli á 

sjötta bekks og elstu barna leikskólans vegna útskriftar leikskólanemenda. Deildar yngri 

barna eru í samstarfi við fimmta bekk í tengslum við Dag íslenskrar tungu. Nemendur í 

áttunda, níunda og tíunda bekk grunnskólans geta valið leikskólann sem valgrein.   

  

Áætlun vetrarins. 

 Barnið sjálft. 

 Vinna með gildin: vinátta, samvinna og ábyrgð. 

 Þemað Ég sjálf / ég sjálfur. 

 Þema: Ég og fjölskyldan mín. 

 Þema: Ég og umhverfið 

 Læsi og samskipti. 

 Stærðfræði. 

 Sköpun. 

 Snemmtek íhlutun. 

 SMT – skólafærni. 

 Starfsgleði. 

5.4 Almennar upplýsingar 

 Skipulagsdagar. 

 23. September 2019. 

 15. Nóvember 2019. 

 6. Janúar 2020. 

 19. Febrúar 2020. 

 29.maí 2020. 

 

5.5 Áætlanir 

Eftirtaldar áætlanir eiga að vera aðgengilegar á heimasíðu leikskólans  

 Viðbragðsáætlun ef upp kemur grunur um:  

 einelti  

 ofbeldi 

 annað 

 Viðbragðsáætlun við: 

 slysum 

 áföllum  

 annað 

 Öryggisáætlanir: 

o Rýmingaráætlun 

o Vinnuverndaráætlun 

o Öryggishandbók 

 Móttökuáætlun (barna og starfsmanna) 

 Jafnréttisáætlun skal skila sem viðhengi við áætlunina 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008010.html 

 

Fylgirit 

 Matsgögn 

 Leikskóladagatal 

 Umsögn foreldraráðs 

 

 
 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008010.html
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Hafnarfirði 11.júlí 2019 

 

 

Guðmundína M. Hermannsdóttir 

____________________________________________ 

Aðstoðarleikskólastjóri 

 

 

 


