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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 Þróunarfulltrúa 
leikskóla 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? 

 

Það sem einkenndi skólaárið er vafalaust nýr leikskólastjóri sem kynntist hefðum og venjum jafnt og 

þétt yfir skólaárið. Í haust var byrjað með starfsemi á þremur deildum en um áramót var fjórða 

deildin opnuð. Það má segja að veturinn hafi verið lærdómsríkur og óvenjulegur vegna þess ástands 

sem skapaðist af völdum heimsfaraldurs kórónuveirunnar. Á augabragði var nauðsynlegt að breyta 

öllu skólastarfinu, við tók skipulagning, þrif, taka út leikföng, hugsa í lausnum, hvert barn og 

starfsmenn mætti annan hvern dag, starfsfólk vann heima og foreldrar eiga stórt hrós skilið fyrir þá 

jákvæðni, þolinmæði og samhug við að hjálpa okkur að láta skólastarfið ganga upp í þessu 

aðstæðum.  

Það framfara skref var gert að listasmiðju var breytt í kaffistofu en áður fór starfsfólk inn í 

grunnskóla eða úr húsi í kaffitímum. Mikil ánægja er með þessa framkvæmt sem hefur þjappað 

starfsmannahópunum betur saman.  

 

Starfsmannahald 

Hér í Hraunvallaleikskóla starfar gott starfsfólk með mikinn áhuga og eldmóð. Nýr leikskólastjóri tók 

við 1. ágúst s.l. Tveir ófagmenntaðir starfsmenn tóku saman að sér deildarstjórn á einni deildinni. 

Hægt og rólega gekk að ráða starfsfólk inn eftir sumarfríið þannig að fjórða deildin var opnuð um 

áramót en henni var lokað fyrir sumarfrí vegna þess að ekki tókst að ráða starfsfólk. Ófagmenntaður 

deildarstjóri tók við þeirri deild.  

Þann 1. desember störfuðu samtals 24 starfsmenn í 22,5 stöðugildum, þar af voru 21 kvenmenn og 

þrír karlmenn. Til viðbótar starfar einn starfsmaður með stuðning við Hraunvallaleikskóla en hann 

sér um þvotta, þrif og aðstoðar á yngstu deildinni. Í júní – júlí voru sex unglingar frá vinnuskólanum 

hér í vinnu.  

Um áramót hætti einn starfsmaður en hann var tímabundið ráðinn til áramóta. Tveir starfsmaður 

hættu á vormánuðum. Tveir starfsmenn fóru í fæðingarorlof síðast liðið sumar. 8 nýir starfsmenn 

voru ráðnir inn á skólaárinu.  

Aðstoðarleikskólastjórinn var í 50% veikindafrí frá áramótum til sumarlokunar og einn starfsmaður 

með stuðning var í 100% veikindafríi frá 04.12.2019- 10.03. 2020. 

Unnið var samkvæmt fjarvistarstefnu Hafnarfjarðarbæjar sem farið var yfir á starfsmannafundi í 

haust. Töluvert var um veikindi á vormánuðum og aðrar fjarvistir á þessu skólaári.  

Starfsmannahópurinn fór í sumarbústað saman en þrjár skipulagðar samverur voru hjá 

starfsmannahópnum utan vinnutíma og vinavika var haldin í nóvember en skipuð var sér 

skemmtinefnd til að sjá um hópeflið. Yfir vetrartímann skiptust starfsfólkið á að koma með veitingar 

í kaffitíma einu sinni í mánuði.  

Sameiginlegt starfsmannafélag er með grunnskólanum en það bauð upp á skemmtun í Garðaholti, 

ein keiluferð var farin fyrir áramót og á skipulagsdegi í maí fékk það grillvagninn og bauð öllum upp á 

hamborgara og tilheyrandi. 
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Helstu verkefni 

Snemmtæk íhlutun - Í febrúar gekk Ásthildur Snorradóttir talmeinafræðingur í lið með okkur við 

innleiðingu á þróunarverkefninu Snemmtæk íhlutun. Markmið með verkefninu er að efla 

máltjáningu og málskilning hjá börnunum og gera starfsfólk meðvitaðra um mikilvægi málörvunar. 

Ásthildur hitti allan starfsmannahópinn tvisvar sinnum og tengiliðahóp tvisvar, einu sinni hitti hún 

þau í leikskólanum og í covid var einu sinu fundað í gegnum zoom fjarfundabúnað.   

SMT skólafærni - Við héldum áfram að vinna með SMT skólafærni, með því er verið að stuðla að 

jákvæðum samskiptum í leikskólastarfinu með samræmdum vinnubrögðum starfsfólks.  

Læsi – Heilmikið var unnið með læsi á skólaárinu, leikskólinn var læsisvæddur með m.a. merkingum 

á hlutum, bókstafir og tölustafir voru settir upp. Áfram var unnið með Lubba en eitt hljóð var lagt inn 

á viku og eitt orð.  

TRAS – Þar sem enginn fagmenntaður deildarstjóri starfar í leikskólanum var ákveðið að 

leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og sérkennslustjóri myndu leggja það fyrir börnin en allar hafa 

þær réttindi til að leggja TRAS fyrir. Það verkefni reynist tímafrekt og þarfnast endurskoðunar fyrir 

næsta skólaár.   

Menntaleiðtogi – Við áttum fulltrúa í gerð menntastefnu Hafnarfjarðar en framhald af þeirri vinnu 

verður áframhaldið í haust.  

Samgöngustyrkur – Sótt var um tilraunaverkefni um samgöngustyrki  hjá Hafnarfjarðarbæ og 

heppnin var með Hraunvallaleikskóla en starfsmenn sem ganga, hjóla eða ferðast með vistvænum 

samgöngum í a.m.k. 80% tilfella fengu styrk upp á 6.000 kr á mánuði fyrir 100% starf. Alls þáðu 13 

starfsmenn styrkinn.  Styrkurinn gildir frá 1. janúar 2020 – 1. ágúst 2020. 

Flóttabarn -  Á skólaárinu tókum við í fyrsta skipti inn flóttabarn það var ánægjulegt en jafnframt 

lærdómsríkt ferli þar sem við fengum góða kynningu á högum og ferlum flóttafólks almennt.  

Skólamatur – Allur matur kemur frá Skólamat til leikskólans þ.e. morgunmatur, hádegismatur, 

nónhressing og ávaxtastundir. Góð samskipti eru við umsjónarmanns eldhús sem sér um matinn.  

Framkvæmdir – Fataklefanum sem er inn í grunnskólanum var lokað, þannig að nú er ekki hægt að 

fara inn í grunnskóla nema í gegnum hurð sem sett var. Þessi framkvæmd hefur skapað mikla ró því 

nú eru börnin ekki að hlaupa frá okkur úr fataklefanum eða úr útiveru inn í grunnskóla.  

Í sumar stendur til að virkja loftræstikerfi í leikskólanum sem er löngu tímabær framkvæmd, á 

sólardögum er ólíft inn á deildunum sérstaklega Holti og Höfða en þar eru aðeins einn gluggi til að 

lofta út.   

Aðbúnaður – Ákveðið var að vera með plastkassa undir aukaföt hjá börnunum til að hafa í hólfunum 

og eru því töskur barnanna óþarfar.  

 

Helstu viðburðir í skólastarfinu  

Þann 28. ágúst var haldið upp á afmæli leikskólans en boðið var upp á vöfflur og sunginn 

afmælisöngurinn.  

Dagný danskennari kom með danskennslu í boði foreldrafélagsins en hún var svo óheppinn að 

fótbrotna þannig að á vormánuðum kom hún aftur til að klára umsamda tíma en þá kom covid svo 

aðeins urðu tímarnir 4 í stað 6 fyrir hvert barn.  

Á Degi íslenskrar tungu fóru leikskólabörnin inni í 1. bekk og sungu fyrir nemendur.   

Í desember var foreldrum boðið í aðventukaffi. Í boði voru kakó og piparkökur sem börnin bökuðu. 

Þórdís Arnljótsdóttir kom til okkar með sýninguna Jól í tösku, hún byggir sitt leikverk á  

jólasveinavísunum hans Jóhannesar úr Kötlum. 
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Hraunvallaleikskóli tók þátt í Syngjandi jólum en elstu börnin sungu í Hafnarborg. 

Börnin skreyttu jólatré í jólaþorpinu í miðbæ Hafnarfjarðar, allar deildir fóru niður í bæ til að skoða 

þorpið sem var stór glæsilegt.  

Jólaball var haldið af foreldrafélaginu en dansað var kringum jólatré og jólasveinar litu við. 

Elstu börnunum var boðið á leiksýninguna Ómar orðabelgur í þjóðleikhúskjallarann, þau fóru með 

rútu og var ferðin í alla staði afar ánægjuleg. 

Á bóndadag var strákakaffi og konudag var stelpukaffi en þá voru mömmum, ömmum, öfum og 

pöbbum boðið í kaffi í leikskólann. 

Héldum í gamlar hefðir og héldum upp á bolludag, sprengidag og öskudag að gömlum sið. 

Boðið var upp á sögustundir á Bókasafni Hafnarfjarðar sem við nýttum okkur, fórum þrisvar sinnum 

fyrir covid og Hugrún hjá bókasafninu kom til okkar í eitt skipti með sögustund fyrir allar deildir.  

Sumarhátíðin var haldin með breyttu sniði en hún var án foreldra og farið var í skrúðgöngu og 

stöðvar voru í boði og pylsur grillaðar. Hún var innandyra vegna rigningar og heppnaðist ljómandi 

vel.  

Útskriftarferð var farin í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn en þar fengu börnin fræðslu um dýrin að því 

loknu var leikið, skoðað og haft gaman saman.  

Útskrift elstu barna fór fram 16. júní, börnin buðu foreldrum sínum á skemmtun en þau sungu og 

dönsuðu fyrir þá. Í lokin fengu þau afhenta útskriftarmöppu með verkum og myndum úr starfinu.  

Foreldrafélagið gaf okkur veglega gjöf á vormánuðum, gjöfin innihélt klifurvegg, leikmottu og orm til 

að skríða í gegnum. Þökkum við fyrir gjöfina sem mun nýtast okkur vel.   

Fjölbreyttar Brosveislur voru reglulega á skólaárinu í tengslum við innlögn á SMT reglunum.  

Reglulega vorum við með flæði milli deilda (fram að Covid) en þá gátu börnin valið smiðjur á milli 

deilda. 
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2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun 

2.1 Innra mat leikskólans  

Hvaða þættir leikskólastarfsins voru metnir?  

Starfsánægja, hvernig líður fólki á vinnustaðnum? Jafnt og þétt yfir veturinn en sérstaklega 

var rætt um líðan hvers og eins í starfsmannasamtölum. Allt starfsfólk tók þátt.  

Aðalnámskrá leikskóla, erum við að vinna markvisst eftir henni? Starfsfólk las yfir 

Aðalnámskrá leikskóla og lagði mat á það hversu vel við vinnum eftir henni og hvað við 

gætum gert betur. Ætlast var til að allir tækju þátt en því miður skiluðu ekki allir 

niðurstöðum. 

Viðburðir, hefðir og annað, höfum við notað deildarstjórafundi, morgunfundi og deildarfundi 

til að meta ásamt starfsmannasamtölum.  

Útivera, tvisvar sinnum á skólaárinu var hún metin, farið var yfir starfshætti í útiveru á 

starfsmannafundum og viðmið sett. Umbætur voru að starfsfólk þyrfti að dreifa sér meira á 

svæðin og yfirfara þarf útisvæði á hverjum degi og skipulag þess efnis sett upp ásamt því að 

starfsfólk þarf að vera samstiga um hvað má og hvað má ekki.  

Matartímar, farið var yfir starfshætti í matartímum á deildarstjórafundum og 

starfsmannafundi. Það helsta sem var breytt var að starfsfólkið þarf að sitja meira hjá 

börnunum og standa sem minnst upp, gefa þeim lítið á diskinn þannig að börnin nái að klára, 

hvetja þau til að smakka á öllum mat og passa að börnin séu snyrtileg eftir máltíðina.   

Mat á stöðu barna, var metinn jafnt og þétt yfir skólaárið með verkfærum eins og TRAS, 

Orðaskilum, HLJÓM-2, íslenska þroskalistanum, Smábarnalistanum, AEPS matslista, AAL lista 

og öðrum björgum.  

 

2.2 Húsnæði og lóð 

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

BSI á Íslandi tók út leikskólalóðina þann 05.05.2020. Ýmsar úrbætur þarf að gera á lóðinni 

enda mikið ásókn á hana eftir að leikskólanum lokar. (sjá fylgiskjal). Því miður voru sömu eða 

svipaðar athugasemdir og árið 2018. 

Á hverjum morgni er framkvæmt lóðaeftirlit sem deildir skiptast á að framkvæma. Ef 

eitthvað er, er það skráð í þar til gerða bók.  

Áhættumat vinnueftirlitsins var framkvæmt í nóvember af öryggisverði og 

öryggistrúnaðarmanni. Þar kom m.a. fram að skiptiaðstaðan, starfsmannaðstaðan og 

loftræsting væri ófullnægjandi. 

Tekið var út brunakerfið leik- og grunnskólans og úrbætur voru unnar á því. 

2.3 Ytra mat   

Skólaskrifstofan stóð fyrir foreldrakönnunum sem framkvæmd var í mars 2020 af Skólapúlsinum í 

formi spurningakannanna. Svarhlutfall var tæp 94%. Sú ánægjulega niðurstaða var að í flestum 
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þáttum var ánægja foreldra meiri nú en í síðustu könnun. Mikil ánægja er með daglegt starf í 

leikskólanum, nokkrir þættir í námsumhverfi voru foreldrar ekki nógu ánægðir með eins og 

vinnubrögð. Foreldrar kalla eftir meiri upplýsingamiðlun en eru ánægðir með hvernig þeir eru hvattir 

til þátttöku í leikskólastarfinu. Einhverjir foreldrar voru ekki ánægðir með ákveðna þætti í 

aðlögunarferlinu í upphafi leikskólagöngu en flutning milli skólastiga og flutning milli deilda voru 

foreldrar mjög ánægðir með. Margir foreldrar nefndu að útileiksvæðið væri orðið lúið og víða 

leyndust hættur þar.  

 

Starfsmannakönnun sem einnig framkvæmd var í mars 2020 af Skólapúlsinum einnig í formi 

spurningarkannanna. Í mörgum þáttum var meiri ánægja nú en í síðustu könnun. Helstu niðurstöður 

eru að væntingar og markmið í starfinu er skýr, kennurum finnst þeim vinna mikilvægt starf, 

kennarar segja frá því að Hraunvallaleikskóli sé góður vinnustaður og kennarar eru ánægðir með þá 

vinnu sem þeir vinna. Starfandinn er hvetjandi og kennarar fá stuðning og styðja hvern annan. Það 

sem helst mætti bæta er of mikið er að gera og vinna þarf hratt og ekki finnst öllum vera umbunað 

fyrir vel unnin störf.    

  

2.3. Umbótaáætlun samkvæmt niðurstöðum innra- og ytra mats 

 Þróa ferilmöppu sem sýnir þroska og námsferil barnanna. 

 Upplýsa foreldra með tölvupósti hvar hægt er að nálgast upplýsingar um Skólamat. 

 Kynna fyrir foreldrum stefnu leikskólans á foreldrafundi og í tölvupóstum.  

 Endurskoða skólanámskrána. 

 Hafa aðlögunarviðtölin einstaklingslega, þar sem farið er yfir nauðsynlegar upplýsingar frá 

leikskólanum og fá upplýsingar um barnið. 

 Útbúa spurningalista fyrir nýja foreldra til að meta hversu vel til tókst með aðlögunina.  

 Hafa foreldraviðtal mánuði eftir afmælisdag þar sem farið er m.a. yfir TRAS og bjóða upp 

annað á viðtal hálfu áru seinna. Hafa aðlögunarviðtal 4-8 vikum eftir að börnin byrja í 

leikskólanum. 

 Hafa meiri lífsleiknikennslu í leikskólanum þ.e. vinátta, virðing, sjálfstyrking. 

 Leggja áherslu á að kennarar skipuleggi og forgangsraði verkefnum. 

 Setja niður skýrari ramma um hvernig unnið er á hverri deild fyrir sig.  

 Hvetja kennara til að segja hvað þeim finnst og leita sér aðstoðar með þau verkefni sem þeir 
eru óöruggir með. 

 Deildarstjórar bjóði upp á starfsmannaviðtöl við sitt fólk einu sinni á hvorri önn. 

 Hver og einn verður að læra að skilja vinnuna eftir í vinnunni og heimilislífið heima.  

 Fá sjálfstyrkingarnámskeið fyrir kennara.  

 Fá meiri fræðslu um leikskólastarfið. 

 Halda áfram að útbúa starfsmannahandbók. 

 Útbúa nýliðabók fyrir nýtt starfsfólk. 

 Muna eftir að hrósa fólki og segja hvernig það stendur sig. 
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3. Áherslur í starfi leikskólans  

 

3.1 Áherslur leikskólans næsta starfsár 

Áherslur leikskólans næsta starfsár, aðrar en þær sem koma fram í umbótaáætlun. 

1. Verkefni: Snemmtæk íhlutun/Byrgjum brunninn 

Markmið verkefnisins:  Efla almenna málörvun allra barna í leikskólanum og leggja áherslu á 

markvissar samverustundir og læsisvæða leikskólann. 

Hver er ábyrgur: Stjórnendur 

Hvernig  og hvenær verður markmið metið: Úrræði og árangur verður metinn, allar 

skráningar, samtöl, niðurstöður úr TRAS, HLJÓM-2 og orðaskil verða nýtt til endurmats. 

Unnin verður mat- og gátlisti til að endurmeta verkefni.  

 

2. Verkefni: Brúin  

Markmið verkefnisins: Búa til verklag til að veita markvissa þjónustu við börn og fjölskyldur í 

Hafnarfirði, auka lífsgæði barna og fjölskyldna, auka samvinnu Mennta- og lýðheilsusviðs og 

Fjölskyldu og barnamálasviðs, þverfagleg samvinna í gegnum BRÚAR teymi, veita aðstoð á 

fyrri stigum, stigskipt þjónusta, nýta betur þau úrræði og þá sérþekkingu sem þegar er til, 

fjölga úrræðum, tryggja börnum viðeignandi úrræði, krotleggja stöðu barna og fjölskyldna til 

að tryggja þjónustu við hæfi út frá stigskiptri þjónustu.  

Leiðir að markmiði: Vinna samkvæmt Vörðu eitt, fara í lausnaleit, finna viðeigandi úrræði og 

ákveða næstu skref (Varða 2).   

Hver er ábyrgur: Leikskólastjóri/aðstoðarleikskólastjóri/sérkennslustjóri 

Hvernig og hvenær verður markmið metið: Úrræði og árangur verður metinn, allar 

skráningar og samtöl verða nýtt til endurmats.  

 

3. Verkefni: Endurútgefa skólanámskrána  

Markmið verkefnisins: Gæta að hún sé í fullu samræmi við aðalnámskrá leikskóla, 

læsisstefnu og skólastefnu Hafnarfjarðar og lög og reglugerðir.   

Leiðir að markmiði: Setja áherslu á ákveðna þætti og vinna jafnt og þétt yfir skólaárið. 

Hver er ábyrgur: Stjórnendur 

 

4. Verkefni: Endurskoða og vinna markvissara með vinnubækurnar Vinátta, Samvinna og 

Ábyrgð í hópastarfi. 

Markmið verkefnisins: Vinnubækurnar eru ákveðinn rammi utan um hópastarfið til að 

hópastarfið verði markvissara og eflir nám barna. Starfsmenn verði öruggari og sjálfstæðari í 

vinnubrögðum. 

Leiðir að markmiði: Kynna bækurnar á starfsmannafundi, deila hugmyndum og starfsfólk 

nýti vinnubækurnar til að skipuleggja hópastarfið í undirbúningstímum. 

Hver er ábyrgur: Stjórnendur. 

Hvernig  og hvenær verður markmið metið: Með gátlista, umræðum, skráningum á deildar- 

og deildarstjórafundum og starfsmannasamtölum. Verkefnið er metið í lok hvers þema. 
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5. Verkefni: Hafa sýningu í lok hvers þema hjá okkur 

Markmið verkefnisins: Kynna starfið og gera það meira sýnilegt og fá foreldrana meira inn í 

leikskólann. 

Leiðir að markmiði: Skrá og safna saman þeirri vinnu sem unnin hefur verið í sambandi við 

það þema sem við vinnum eftir þ.e. vinátta/ég sjálfur, samvinna/ég sjálfur og 

ábyrgð/umhverfi. 

Hver er ábyrgur: Stjórnendur. 

Hvernig  og hvenær verður markmið metið: Með spurningalista og umræðum, í lok hvers 

þema. 

 

6. Verkefni: Sérkennsla 

Markmið verkefnisins: Gera alla meðvitaðri um sérkennslu í leikskólanum og þeir beri 

ábyrgð sem eru með börn í sérkennslu.  

Leiðir að markmiði: Hafa reglulega fundi með starfsfólki sem sinnir sérkennslunni. Skilgreina 

hlutverk sérkennslunnar betur. Fá meiri fræðslu um sérþarfir barna. 

Hver er ábyrgur: Sérkennslustjóri 

Hvernig  og hvenær verður markmið metið: Með reglulegri skráningu.  
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4. Starfsmannamál  

4.1. Starfsmannahópurinn 1. maí 

  

Starfsheiti Fjöldi Starfshlutfall Menntun 

 

Leikskólastjóri 

 

1 

 

100 

 

B-Ed leikskólakennarafræðum, 

M-Ed Náms og kennslufræðum 

 

 

Aðstoðarleikskólastjóri 1 100 B-Ed leikskólakennarafræðum, 

 diplóma í Stjórnun menntastofnana 

 

Sérkennslustjóri 1 100 BS sálfræði, Master í mannauðstjórnun 

M-Ed í Menntunarfræðum leikskóla 

 

Deildarstjórar 5 450 1 stuðningsfulltrúi og grunnskólapróf 

4 grunnskólapróf 

 

Leikskólakennari 

 

Sérkennsla 

 

1 

 

6 

100 

 

600 

1 grunnskólakennarapróf 

 

1 stúdentspróf 

5 grunnskólapróf 

 

Starfsmaður í leikskóla 9 7,33 5 stúdentspróf 

1 stúdent og stundar BS nám í 

stjórnmálafræði 

3 grunnskólapróf 

 

4.2 Starfsþróunarsamtöl 

Starfsþróunarsamtölin fóru fram í mars en gert var hlé á þeim vegna covid og síðustu 

samtölin fóru fram í júní. Leikskólastjóri tók viðtölin. Samtölin gengu vel og kom fram góð 

starfsánægja í þeim sem og góðar ábendingar um það sem betur má fara. Að viðtölunum 

loknum vann leikskólastjóri niðurstöður þar sem kom fram hvað er vel gert og hvað mætti 

betur fara. Farið var yfir niðurstöðurnar á deildarstjórafundi og deildarfundum.  

4.3 Símenntun frá síðasta ári   

Á skólaárinu voru eftirfarandi námskeið og fyrirlestrar fyrir allt starfsfólk á skipulagsdögum eða 

starfsmannafundum: 

 Málörvun barna, Ásthildur Snorradóttir, Gyða Guðmundsdóttir og Björk Alfreðsdóttir   

 SMT fræðsla, Sólveig Reynisdóttir 

 Hegðun, hegðunarmótun og aðferðir sem virka vel, Elísa Guðnadóttir 
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 Móttaka flóttabarna, Kristrún Sigurjónsdóttir 

 Snemmtæk íhlutun, Ásthildur Snorradóttir 

 Ég er Unik, Aðalheiður Sigurðardóttir 

 

Námskeið sem einstaka starfsmenn fóru á: 

 Námskeið fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði á vegum Vinnueftirlitsins – 

aðstoðarleikskólastjóri og deildarstjóri 

 Trúnaðarmaður sótti hluta af byrjendanámskeiði hjá Hlíf 

 Faglegir leiðtogar í leikskólastarfi, morgunverðarfundur Rannung – leikskólastjóri  

 TRAS – aðstoðarleikskólastjóri sótti sér réttindi í fyrirlögn á því 

 

Eftirfarandi Kraganámskeið voru sótt:  

 Foreldrasamtöl, Hulda Snæberg Hauksdóttir – þrír deildarstjórar sóttu það námskeið  

 Hvað er barni fyrir bestu (barnavernd), Hildigunnur Árnadóttir – 4 deildarstjórar sóttu það 

námskeið  

 Verndarar barna (kynferðisofbeldi), Kristný Steingrímsdóttir og Björn M. Sveinbjörnsson – 3 

deildarstjórar og leikskólastjóri sótti námskeiðið.  

 Krefjandi hegðun - ADHD einkenni og úrræði, Ásdís E. Gunnlaugsdóttir – 3 starfsmenn og 

einn deildarstjóri sóttu fyrirlesturinn. 

 Móttaka og málörvun/íslenskukennsla fjöltyngdra barna á Norðurbergi, Júlíana 

Vilhjálmsdóttir – 1 starfsmaður og 1 deildarstjóri fóru á fyrirlesturinn 

 Með leikgleði lærum við, Guðrún Sigurjónsdóttir og Kristín Björk – leikskólastjóri, 

sérkennslustjóri, 2 deildarstjórar og einn starfsmaður sátu fyrirlesturinn 

 Túlkaviðtöl, Kristrún Sigurjónsdóttir – leikskólastjóri, sérkennslustjóri og deildarstjóri 

 Íslenskunámskeið - 3 starfsmenn sóttu það námskeið. 

 

 Auk þess tóku leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri þátt í námskeiðinu Faglega forysta 

sem Mennta- og lýðheilsusvið bauð upp á. Leikskólastjóri lauk námskeiðinu með 5 ECTS 

einingum. 

4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum  

Símenntunaráætlun leikskólans  

 Snemmtæk íhlutun, Ásthildur Snorradóttir 

 Fræðsluerindi um einhverfu, á skipulagsdegi í september – fyrirlesari Herdís Hersteinsdóttir 

 Líkamsbeiting, sameiginlegt með grunnskólanum  

 Efla orðaforða og hugtök í gegnum leik (athuga með að bjóða foreldrum) 

 Vináttuverkefni Barnaheilla 

 Lubbi finnur málbein 

 Leikur að læra 

 Numicon 

 SMT skólafærni 

 Slysavarnir 
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5. Aðrar upplýsingar 

 

 

 

5.1 Barnahópurinn 1. maí. 

Fjöldi barna  72 

Kynjahlutfall  
Drengir Stúlkur 

42 30 

Dvalarstundir 687,08 

Deildargildi 3,52 

Sérkennsla  
1.flokkur 2.flokkur 

2 8 

Sérkennsla 

með önnur 

þroskafrávik 

26  

Fjöldi barna 
Ofnæmi Óþol Svínakjöt 

3 7 3 

Fjöldi barna 

með annað 

móðurmál  

21 

Fjöldi 

tungumála 13 

 

 

Þjóðerni forsjáraðila Fjöldi  

Filipseyjar 4 

Pólland 4 

Lettland 1 

Rússland 1 

Litháen 2 

Rúmenía 1 

Marokkó  1 

Indónesía 1 

Króatía 1 

Portúgal 2 

Afganistan 1 

Sirlanka 2 

Tyrkland 1 

Mexikó 1 
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5.2 Foreldrasamvinna 

Foreldraráð  

Á foreldrafundi þann 9. október voru 3 fulltrúar kosnir í foreldraráð, leikskólastjóri var 

aðallega í tölvupóstsambandi við ráðið. Stefnt skal á að funda reglulega á næsta skólaári og 

setja ráðið vel inn í starf Hraunvallaleikskóla.  

Foreldrafundir  

Foreldrafundur var þann 9. október, vel var mætt á fundinn og sköpuðust líflegar umræður 

um leikskólamál en foreldrar kvörtuðu mikið undan útileiksvæði leikskólans og létu í ljós að 

þeir vilja hann endurnýjaðan.  

Foreldraviðtöl 

Foreldraviðtöl fóru fram í mars en nokkur frestuðust fram í maí/júní vegna Covid. Viðtölin 

gengu vel en foreldra geta alltaf óskað eftir viðtölum ef þeim finnst þurfa og deildarstjórar 

kalla foreldra í viðtal ef þeim finnst ástæða til.  

Foreldrafélag. 

Öflugt foreldrafélag er starfandi við leikskólann. Foreldrafélagið sér um ýmsar uppákomur 

eins og danskennslu, jólaball, sumarhátíð og vorferð. Gjald er innheimt af foreldrum tvisvar 

á ári fyrir hvert barn.  

5.3 Samstarf leik- og grunnskóla  

Áætlun vetrarins. 

Samstarfáætlun við Hraunvallaskóla gekk vel. Samstarfið er alltaf í mótun og hittast 

deildarstjóri elstu deildar, aðstoðarleikskólastjóri og teymi 1. bekkjar einu sinni fyrir áramót 

og einu sinni eftir áramót til að fara yfir samstarfið og ákveða tímasetningar.    

Samstarfsverkefni ef einhver eru. 

Elstu börnin í leikskólanum fóru nokkrar heimsóknir í grunnskólann, eina í Hraunsel og eina 

íþróttatíma með 1. bekk. Markmið heimsóknanna er að gefa innsýn í starfið í 1. bekk og að 

börnin verði öruggari þegar þeirra grunnskólaganga hefst. Vorskóli grunnskólans var færður 

vegna covid til haustsins. Þrjú börn fara í Skarðhlíðarskóla og fóru þau í eina heimsókn 

þangað á vordögum.  

1. bekkur kom í formlega heimsókn og tók þátt í starfinu með okkur. Nemendur úr 5. bekk 

komu í óformlega heimsókn og lásu fyrir börnin. Á degi leikskólans fórum við í heimsókn í 1. 

bekk og sungum þar. 

 Í desember var haldin árleg Hour of code vika en í þeirri viku komu 6. bekkingar í leikskólann 

og unnu margmiðlunarverkefni með elstu börnunum í leikskólanum.    

Þegar grunnskólinn er í fríi höfum við aðgang að íþróttasal skólans sem við nýtum okkur. 

Í júní borðuðu elstu börnin inn í matsal í skólanum.     

Hraunvallaleikskóli er í góðu samstarfi við bókasafn Hraunvallaskóla. Einu sinni í viku fer 

ákveðinn hópur frá leikskólanum á bókasafnið. Þar er tekið vel á móti þeim og þeim veitt 

fræðsla um safnið og lesið er fyrir þau. Starfsfólk hefur ótakmarkaðan aðgang að 

bókasafninu. 

 

Nýjungar ef einhverjar eru.  

Í vetur var stofnað þróunarteymi leik- og grunnskóla Hraunvallaskóla en í því sitja 

skólastjórar leik- og grunnskóla, aðstoðarleikskólastjórar, deildarstjóri yngsta stigs, kennarar 
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yngstu deildar grunnskóla og þróunarfulltrúar leik- og grunnskóla. Tilgangur er að skoða 

samfellu í námi og samvinnu skólastiganna með það fyrir augum hvort það séu tækifæri sem 

eru vannýtt. Þrír fundir voru haldnir og farið var í heimsóknir í Dalskóla og Flataskóla. 

Áframhaldandi vinna er fyrirhuguð næsta skólaár.  

Stefnt er að því að halda áfram á sömu braut næsta vetur ásamt því að þróa samstarfið enn 

frekar í þróunarteyminu.  

5.4 Almennar upplýsingar 

Skipulagsdagar (dagsetningar og upplýsingar um hvaða skipulagsdagar eru á sama tíma og 

skipulagsdagar í grunnskólum). 

Á skólaárinu 2020-2021 verða skipulagsdagar eftirfarandi daga: 

21. ágúst 

28. september 

13. nóvember – sameiginlegur  

24. febrúar - sameiginlegur 

25. maí - sameiginlegur 

 

5.5 Áætlanir 

Eftirtalar áætlanir eiga að vera aðgengilegar á heimasíðu leikskólans  

 Viðbragðsáætlun ef upp kemur grunur um:  

 einelti  

 ofbeldi 

 annað 

 Viðbragðsáætlun við. 

 slysum 

 áföllum  

 Heimsfaraldur 

 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 

 Leikskóladagatal 

 BSI úttekt 

 Umsögn foreldraráðs 

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

 

 

 

 

 

 

 
Hafnarfirði 

 

 

_______________________________________________ 

Leikskólastjóri 

 

 

 


