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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.  

 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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Efnisyfirlit 

 

 

1. Inngangur ............................................................................................................................................ 4 

2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun .............................................................................................. 5 

2.4 Matsáætlun ................................................................................................................................... 5 

2.2 Húsnæði og lóð .............................................................................................................................. 7 

2.3 Ytra mat ......................................................................................................................................... 7 

3. Áherslur í starfi leikskólans .................................................................................................................. 8 

3.1 Áherslur leikskólans næsta starfsár ............................................................................................. 8 

4. Starfsmannamál ................................................................................................................................ 11 

4.1. Starfsmannahópurinn 1. maí ...................................................................................................... 11 

4.2 Starfsþróunarsamtöl .................................................................................................................... 11 

4.3 Símenntun frá síðasta ári............................................................................................................. 11 

4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum ......................................................................................... 12 

 Fræðsla um Vináttuverkefnið .................................................................................................... 12 

 Fræðsla um Einingakubba ......................................................................................................... 12 

 Fræðsla um Málörvun í leikskóla ............................................................................................... 12 

 Fræðsla  um Læsi ....................................................................................................................... 12 

 Fræðsla um Numicon kubba ..................................................................................................... 12 

 Fræðsla um Samskipti ............................................................................................................... 12 

 Fræðsla um Einelti ..................................................................................................................... 12 

 Fræðsla um Einhverfu ............................................................................................................... 12 

 Fræðsla um Lubba ..................................................................................................................... 12 

 Fræðsla um SMT ........................................................................................................................ 12 

5. Aðrar upplýsingar .............................................................................................................................. 12 

5.1 Barnahópurinn 1. maí. ................................................................................................................. 12 

5.2 Foreldrasamvinna ........................................................................................................................ 13 

5.4 Almennar upplýsingar ................................................................................................................. 13 

5.5 Áætlanir ....................................................................................................................................... 14 

Fylgirit ................................................................................................................................................ 14 

 Matsgögn ............................................................................................................................... 14 

 Leikskóladagatal .................................................................................................................... 14 



 

3 
 

 Umsögn foreldraráðs ............................................................................................................. 14 

 Annað .................................................................................................................................... 14 

 

 

 



 

4 
 

 

 

1. Inngangur 

            

Hvað einkenndi árið, starfsmannahald, helstu verkefni, viðburði o.þ.h. 
Allt starf skólans er byggt á hag og velferð barnanna í samstarfi við heimilin. Áhersla er á að 

starfshættir rækti fólk til góðra verka með gildin vinátta, samvinna og ábyrgð sem leiðarvísir í öllu 

daglegu starfi. Síðasta skólaár var viðburðaríkt og lærdómsríkt. Skólinn fór úr 150 barna skóli í 100 

barna skóla. Allar deildir skólans voru aldursblandaðar. Á skólaárinu var nokkur endurnýjun í 

barnahópnum og yngri börn byrjuðu í aðlögun á miðju skólaári sem hafði þau áhrif að aldursdreifing 

varð of breið á deildunum. Í framhaldi af þeirri reynslu og endurmati var ákveðið að fara í frekari 

skipulagsbreytingar fyrir komandi vetur og vera með yngri- og eldribarna deildir. Fyrirkomulaginu er 

ætlað að styðja við skipulagningu og faglegt starf út frá aldri og þroska barnanna og hlúa enn betur 

að hverju barni. Mötuneyti skólans var lagt af og fyrirtækið Iss sér skólanum fyrir mat. Breytingin er 

enn í þróun og nokkrir þættir sem þarf að skipuleggja og frakvæma betur. 

Starfsmannahópurinn er stöðugt að eflast og stöðuleiki meiri. Minna er um hreyfingu á starfsfólki, 

sex nýjir starfsmenn hófu störf og þrír komu úr fæðingarorlofi. Þrír eru í leikskólakennaranámi þar af 

einn sem útskrifast í júní 2017. Einhver endurnýjun verður í starfsmannahópnum í haust. 

Skólabragurinn er allmennt jákvæður og einkennist af samvinnu, ábyrgð og húmor. Rík áhersla er á 

„að koma fram við aðra eins og við viljum að komið sé fram við okkur “. Unnið var markvisst að því 

að efla faglegt starf og jákvætt viðhorf innan skólans. Skólastarfið var endurskipulagt og útbúin 

námsáætlun út frá áhersluþáttum skólans. 
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2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun 

2.4 Matsáætlun   

Hvaða þætti leikskólastarfsins er áætlað að meta 

1. Grunnþættir menntunnar, læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sköpun, 

heilbrigði og velferð -  september 2017 

2. Uppeldi, menntun og starfshættir - nóvember 2017 

3. Aðbúnaður -  vor 2018  

4. Viðmót og menning skóla vor – 2018 

5. Líðan barna í námi og þroska - haust 2017 og vor 2018 

6. Samstarf heimila og skóla – vor 2018 

7. SMT – Setlistinn haust 2017 - vorönn 2018 

8. Starfsfólk, starfsánægja, líðan, þarfir, starfshættir, endurmenntun, samskipti og samstarf vor 

2018 

Hvenær/ hve oft verður metið (skipulag matsins)? Hvaða matsaðferðir / matsgögn er áætlað að 

nýta. 

1. Spurningalistar, viðmið Aðalnámskrá leikskóla, umræður 

2. Spurningalistar, viðmið töluleg og í orðum undir 90% verður unnið með nánar, umræður 

3. Spurningalistar, viðmið töluleg og í orðum undir 90% verður unnið með nánar, umræður 

4. Spurningalistar, viðmið töluleg og í orðum undir 90% verður unnið með nánar, umræður 

5. Skráningar, samtöl, Tras, Orðaskil, Hljóm-2, AAL listinn,  

6. Foreldrasamtöl, spurningakönnun 

7. Listar og umræður 

8. Skipulagsdagar, starfsmannafundir, deildastjórafundir, deildarfundir. Starfsmannasamtöl vor 

2018  

2.1 Innra mat leikskólans  

Hvaða þættir leikskólastarfsins voru metnir? (ath. að það þarf að meta allt starf 

leikskólans á 5 ára fresti). 

1. Starfsánægja -  allt árið 

2. Viðmót og menning -  haust 2016 

3. Faglegt starf - allt árið 

4. Framfarir barna í námi og þroska – allt árið 

5. Leikur og nám -  vorönn 2017 

6. Daglegt starf og skipulag náms og námsaðstæður – vor 2017 

7. SMT – haust 2016 og vor 2017 

 

Hvernig var það metið – hvaða matsgögn voru notuð 

1. Reglulegar umræður 

2. Umræður, starfsmannasamtöl 

3. Umræður, deildastjórafundir, deildarfundir, skipulagsdagar  

4. Skráningar, athuganir, spurningalistar, samtöl 

5. Spurningalistar og umræður 

6. Spurningalistar og umræður 
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7. Setlistinn og umræður 

 

Hverjir tóku þátt í matinu 

1. Allir starfsmenn leikskólans 

2. Allir starfsmenn leikskólans 

3. Allir starfsmenn leikskólans, foreldrar og sérfræðingar Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar 

4. Allir starfsmenn og foreldrar 

5. Allir starfsmenn leikskólans 

6. Allir starfsmenn leikskólans 

7. Allir starfsmenn skólans 

 

Hverjar voru helstu niðurstöður matsins 

1. Niðurstöðurnar sýndu ágætis niðurstöður sem snúa að starfsánægju en starfsfólk talar um 

mikið álag í starfi og of mikla breidd í aldursdreifingu barna á deildunum. 

2. Mikill áhugi i starfsmannahópnum fyrir jákvæðum skólabrag og halda áfram á þeirri braut. 

3. Niðurstöður sýndu að vinna þarf enn frekar og markvissara með faglegt starf skólans. 

4. Skráningar og athuganir sýna að skólinn þarf að halda áfram að vinna markvisst með 

skráningar á framvindu náms hjá hverju barni. 

5. Vinna þarf enn frekar að umbótaáætluninni varðandi þessa þætti innan skólans. Skoða þarf 

útiveruna með það í huga að starfsmenn séu virkari á útisvæði. Lengja vinnustundirnar og 

hópstjórar töldu mikilvægt að fá undirbúningstíma 

6. Of mikil aldursbreidd í baranhópnum sem gerir allt skipulag á deildunum flóknara. Vinna þarf 

aldursmiðaða áætlun sem viðbót við námsáætlun skólans (vinnuheftið). 

7. Skólinn fékk fullt hús stiga í flestum þáttum Setlistans. En gera þarf betur í að hafa 

myndrænt dagskipulag á hverri deild í augnhæð barna. Eins þarf að yfirfara SMT möppurnar 

 

Umbætur út frá niðurstöðum matsins 

 Daglegt starf skólans: Ákveðið var að fara í skipulagsbreytingar fyrir komandi vetur og vera með 

tvær yngri- og tvær eldribarnadeildir. Markmiðið er að fyrirkomulagið styðji enn frekar við skipulag 

og faglegt starf með aldur og þroska barnanna í huga. 

Hópastarfið: Sýndi fleiri styrkleika en veikleika, ákveðið að lengja vinnustundina á eldri barna 

deildunum. Jafnframt að skoða undirbúningstíma fyrir hópstjóra. 

Námsáætlun skipulag á vinnubók: Vinna aldurskipta áætlun fyrir næsta vetur.  

Samverustundir: Þær séu vel skilgreindar og skipulagðar þrisvar á dag. 

Útiveran: Vinna betur eftir svæða og litaskiptingu útisvæðis. Vera með fræðslu og umræður um 

mikilvægi þess að allir starfsmenn séu virkir á útisvæði skólans. 

Hvatning og endurgjöf: Allir tileinki sér að vera duglegri að hrósa og hvetja hvort annað. 

Álag í starfi: Aldursskipta deildunum, færri börn á hverri deild. Skoða betur hvort vilji sé fyrir einum 

löngum kaffitíma daglega. 

Einelti: Vera með fræðslu og endurmeta eineltisáætlun skólans 
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2.2 Húsnæði og lóð 

Hver lagði mat á húsnæði og lóð og helstu niðurstöður þess, samanber fylgiskjöl. 
Í apríl 2016 var gerð úttekt á útisvæði skólans sem var framkvæmd af BSI. Næsta  mat var fyrirhugað  
í apríl 2017 en ekki hefur orðið að því. Starfsfólk leikskólans ber ábyrgð á að fara vel yfir lóðina á 
hverjum morgni áður en útiveran hefst. Ástand lóðar er skráð á þar til gerð eyðublöð, leikskólastjóri 
fær upplýsingar um það sem þarf að laga og fylgir því eftir. Hann fer einnig reglulega yfir ástand 

lóðar. En eru nokkrir þættir sem þarf að laga og er áhersla á að koma þeim í lag sem fyrst. 

2.3 Ytra mat   

Fyrirtækið Implexa framkvæmdi vinnustaðagreiningu 2016 fyrir Hafnarfjarðarbæ. Skólapúlsinn vann 

einnig starfsmannakönnun fyrir Hafnarfjarðarbæ um líðan starfsfólks, þarfir, starfshætti, 

endurmenntun, samskipti og starfsánægju. Tilgangurinn var að fá mat á starfsháttum og 

starfsánægju. Matið fór fram með spurningalistum á rafrænan hátt. Niðurstöður voru fínar fyrir 

skólann. Flestir þættirnir voru yfir meðaltali Hafnarfjarðarbæjar og svarhlutfall 92%. Hinsvegar kom 

fram í báðum könnununum að fólk upplifir mikið vinnuálag, hvatningu og endurgjöf má bæta. 

Starfsánægja virðist vera ríkjandi sem styður við góðan starfsanda í skólanum. Einn starfsmaður í 

matinu upplifði einelti sem þarf að skoða nánar.   

 

Umbætur út frá niðurstöðum ytra mats. 

Stjórnendur fóru yfir Samskiptasáttmála Hraunvallaskól á starfsmannafundi og mun hann verða 

ræddur reglulega og hafður sýnilegur í skólanum. Fræðsla um einelti er fyrirhuguð á starfsárinu og 

eineltisáætlun skólans yfirfarin.  Deildunum verður skipt upp í yngri- og eldri barnadeildir og hugað 

að undirbúningstíma fyrir alla hópstjóra. 

 

2.3. Umbótaáætlun samkvæmt niðurstöðum innra- og ytra mats 

Efla jákvæðni og starfsgleði með fræðslu, umræðum og þekkingu. Markmiðið er að efla vitund 

starfsmanna enn frekar til samstöðu og vilja gera betur í dag en í gær. Halda áfram að byggja upp 

samstarf milli deilda og styrkja stoðir leikskólans með áframhaldandi uppbyggingu á starfi skólans. 

Deildastjórar og skólastjórnendur bera ábyrgð á að fylgja eftir vinnunni. Við leggjum áherslu á að 

andrúmsloftið í skólanum einkennist af gleði, samvinnu, vináttu og ábyrgð. 
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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. 

 Grunnþættir menntunnar eru rammi um allt starf skólans. Uppeldisleg áhersla er á að SMT 

skólafærni og einkunnarorð skólans vinátta, samvinna, ábyrgð endurspegli allt starf skólans. Horft er 

á  leikskólann sem eina heild og að allir upplifi starfsánægju, samvinnu og samheldni í skólanum. 

Starfshættir og skipulag skólans eiga að veita börnum tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, 

örva leikgleði og efla frjóa hugsun. Kennarar eiga að vera börnum góðar fyrirmyndir og umgangast 

þau með virðingu og hlýju. Skipulag tekur mið af aldri, þroska og þörfum barnanna með áherslu á að 

þau læri við allar daglegar aðstæður. Börn eru ólík og horft er á að hvert og eitt barn fái notið sín á 

eigin forsendum. 

 Barnið sjálft 

 Vinna með gildin  vinátta – samvinna og ábyrgð 

 Þemað Ég og fjölskyldan mín 

 Þemað Ég og umhverfið 

 Læsi og samskipti 

 Stærðfræði 

 Vináttuverkefnið 

 Sköpun 

 Snemmtæk íhlutun 

Læsi í leikskóla felst í hæfni barna til að lesa í umhverfi sitt og tjá upplifun sína, tilfinnigar og 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 annarra og umhverfi sitt.   
Leiðir: 

 Vinna með 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, að bók hefur kjöl, forsíðu, baksíðu, stóra-litla stafi, fletta og 
skoða lestrarátt 

 Vinna með orð vikunnar 

 Ríma/ klappa atkvæði 

 Vinna með skriffæri, herma eftir skrift, skrifa form og stafi, nöfn barna, 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 og talnagild, form, para og flokka. 
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Markmið: Að auka þekkingu barna á helstu grunnþáttum stærðfræðinnar í gegnum leikinn.  
Leiðir: 

 Skapa fjölbreitt tækifæri og aðstæður til kubbaleikja  

 Vinna með einingakubba 

 Vinna með Numicon stærðfræðikubba 

 Vinna með kubba tengja 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 form og tölur sýnilegt í umhverfinu hafa nöfnin með  
Sköpun og menning 
Sköpun er mikilvægur þáttur í námi og þroska barna og á fyrst og fremst að beinast að ferlinu sjálfu, 
gleðinni, tjáningunni og náminu sem á sér stað þegar hugmyndir, tilfinningar og ímyndun fá að njóta 
sín.  
Markmið: Að efla frumkvæði, sjálfstæði og skapandi hugsun barna í gegnum fjölbreyttan leik. 
 Leiðir: 

 Vinna með og kanna fjölbreyttan efnivið  

 Vinna með frjálsa myndsköpun 

 Vinna með sköpun tengda þemavinnu  

 Tengja saman sköpun og stærðfræði 

 Vinna með bækur, þulur, sögur og ævintýri 

 Vinna með myndlist, tónlist, dans og leikræna tjáningu 

 Vinna með fjölbreytta menningu og list 

 Taka þátt í að móta menningu leikskólans með hátíðum og viðburðum  

 Vettvangsferðir 

 Skólastjórnendur og deildastjórar bera ábyrgð á vinnuni. Markmiðin verða metin jafnt og 
þétt yfir skólaárið með samtölum og skráningum. Áhersla verður á að festa þessa þætti sem 
eru nefndir hér að framan í sessi í skólanum áður en hugað verður að nýjum verkefnum. 

 

Vináttuverkefnið 

Efnið byggir á ákveðinni hugmyndafræði og gildum sem skulu samofin öllu leikskólastarfinu  og er 

órjúfanlegur hluti þess í allri vinnu og starfi leikskóla sem vinnur með Vináttu. Gert er ráð fyrir að 

þátttakendur tileinki sér þessi grunngildi við vinnu og samskipti í leikskólasamfélaginu. 

Hugmyndafræðin endurspeglast í gildunum fjórum: 

 

1. Umburðarlyndi 

Að viðurkenna og skilja mikilvægi og gildi fjölbreytileikans og að koma fram við alla aðra af virðingu. 

2. Virðing 

Að viðurkenna og taka tillit til allra barnanna í hópnum, að vera öllum góður félagi og að virða 

mismunandi hátterni annarra. 

3. Umhyggja 

Að sýna öllum börnum áhuga, samkennd, samlíðan og hjálpsemi. Að hafa skilning á stöðu annarra. 
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4. Hugrekki 

Að þora að láta til sín heyra og geta sett sér mörk. Að vera hugrakkur og góður félagi sem bregst við 

óréttlæti. 

Hraunvallaskóli er að prófa nýtt verklag þar sem unnið er með málörvun og orðaforðaeflingu í 

daglegum aðstæðum. Tilfallandi en markviss tungumálakennsla í daglegum aðstæðum fyrir börn 

sem þurfa að auka málörvun sökum til dæmis tvítyngis eða eru í áhættu í Orðaskilum. Þessi börn 

sem við höfum skilgreint í 3. flokk fá sína lykilmanneskju á deildinni. Hlutverk lykilmanneskjunnar er 

að grípa tækifærin í daglegu starfi til að leggja orð á athafnir, passa að barnið sé þátttakandi í leik og 

starfi og að barnið skilji umhverfi sitt. Grípa námstækifæri í daglegu starfi, leggja inn ný orð í 

mismunandi aðstæðum og spjalla um það sem vekur áhuga. Síðast en ekki síst er lagt upp með að 

lesa einslega fyrir barnið á hverjum degi. Til þess að halda utan um þessa vinnu eru skráningarblöð 

sem starfsmenn deildarinnar merkja inn á. Þetta nýja verklag var tekið upp til að mæta stórum hóp 

tvítyngdra barna, vinna með stefnuna skóla án aðgreiningar og nýta þau námstækifæri sem gefast í 

daglegu starfi. Nýja verklagið er einnig til þess fallið að dreifa ábyrgð og vinnuálaginu jafnara á alla 

starfsmenn deildarinnar. Með nýju verklagi er einnig horft til þess að sá sem sinnir barninu hvað 

mest og þekkir það vel sinni þessari auka málörvun og sé því innan handar í leik og starfi á öllum 

svæðum leikskólans.  
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4. Starfsmannamál  

4.1. Starfsmannahópurinn 1. maí 

  

Starfsheiti Fjöldi Starfshlutfall Menntun 

Leikskólakennari 6 100% Leikskólakennaramenntun 

Leikskólaleiðbeinandi A 2 100% Uppeldismenntun og BS í 

sálfræði 

Leikskólaleiðbeinandi B 1 100% Guðfræði og BS í sálfræði 

Leikskólaleiðbeinandi 19 50 – 100% Ýmiss menntun, stúdentspróf 

og fjarnám 

 

4.2 Starfsþróunarsamtöl 

Starfsþróunarsamtöl voru tekin í apríl- og maímánuði 2017 og var skipulag með þeim hætti að 
starfsmenn voru boðaðir í samtal með góðum fyrirvara og beðnir að fyllu út þar til gert eyðublað. 
Leikskólastjóri  tók samtölin. Í samtölunum var farið yfir líðan, árangur og starfsþróun.  Almenn 
starfsánægja er ríkjandi en þó eru nokkrir þættir sem þarf að festa í sessi. Í framhaldi var unnin 
áætlun um símenntun og aðra þætti starfsins með það að markmiði að auka faglegt starf og nýta 
mannauðinn í skólanum. 

4.3 Símenntun frá síðasta ári   

Allir starfsmenn tóku þátt í símenntun á síðastliðnu skólaári með einum eða öðrum hætti. Á 
starfsmannafundun skólans og á skipulagsdögum.  Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar hélt nokkur 
námskeið sem voru vel sótt, einnig voru haldnir fyrirlestrar innan skólans sem fagaðilar og 
starfsmenn skólans sáu um.  

 Slysavarnir barna – allir starfsmenn  

 Kvíðaröskun barna – allir starfsmenn 

 Fjölmenning - allir starfsmenn 

 Læsi – allir starfsmenn 

 SMT fræðsla - allir starfsmenn 

 Numikon – fimm  

 Hljóm 2 -  þrír starfsmenn 

 Stærðfræðihugmyndir - stjórnendur 

 Barnavermd - skólastjóri 

 Stjórnendanámskeið - skólastjóri 

 PMT námskeið – einn starfsmaður  

 SMT fræðsla – allir starfsmenn 

 Aepslistinn – einn starfsmaður 

 Bett – fjórir starfsmenn 

 Hvernig starfsmaður vill ég vera – allir starfsmenn 

 SMT 3X2 – 3 starfsmenn 

 Vináttuverkefnið – fjórir starfsmenn 
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4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum  

Símenntunaráætlun leikskólans (áherslur í fræðslu út frá umbótaáætlun, áherslum leikskólans og 

starfsþróunarsamtölum). Önnur fræðsla (t.d. námsferðir, ráðstefnur, málþing). 

Megináhersla í símenntun leikskólans næsta skólaár er að tengja símenntun við áhersluþætti 
skólans. Starfsfólk mun sækja, námskeið á vegum Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar. Skólastjóri og 
aðstoðarskólastjóri munu vera með fræðslu um hlutverk deildastjóra.  

 Fræðsla um Vináttuverkefnið 

 Fræðsla um Einingakubba 

 Fræðsla um Málörvun í leikskóla 

 Fræðsla  um Læsi 

 Fræðsla um Numicon kubba 

 Fræðsla um Samskipti 

 Fræðsla um Einelti 

 Fræðsla um Einhverfu 

 Fræðsla um Lubba 

 Fræðsla um SMT  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. Aðrar upplýsingar 

 

5.1 Barnahópurinn 1. maí. 

 Fjöldi barna í leikskólanum 98 börn 

 Kynjahlutfall 54 strákar og 44 stelpur 

 Dvalarstundir 115,15 

 Deildargildi 4,83 

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

 Níu börn fengu sérkennslu samkvæmt 2. Flokki. 

Fjöldi barna sem nutu sérkennslu með önnur þroskafrávik (málþroskafrávik, hegðunarfrávik, 

þroskafrávik, annað). 

 Í Hraunvallaskóla eru níu börn með einstaklingsnámskrár unnar uppúr AEPS listum 

sem eru fylltir út með ca 5-6 mánaða milli bili. Fjórtán börn eru með aðra 

einstaklingsnámskrá, t.d. byggða á mati talmeinafræðings, sjúkraþjálfara eða á 
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skimunarlistum eins og TRAS. Sautján börn eru svo með skráningarblað eða 

vinnublað vegna málörvunar í daglegum aðstæðum.  

 Fjöldi barna með ofnæmi 6 

 Fjöldi barna með fæðuóþol 1 

 Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku 31 

 Fjöldi  tungumála 11 

 Þjóðerni forsjáraðila Pólverjar, Rússneskir, Litháískir, Filippeyingar, Portúgalskir, 

Indóneskir, Serbnenskir, Arabískir, Spánverjar, Englendingar, Búlgarska 

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 2017. 

 Foreldrafundur er í september. 
 

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. Nemendurnir fara þrisvar í 
heimsókn á haustönn og þrisvar í heimsókn á vorönn. Elstu börnin borða 
hádegismat í matsal skólans ásamt grunnskólabörnunum. 

 Einnig er samstarf milli sjötta bekkjar og elstu barna leikskólans vegna útskriftar 
leikskólanemenda.   

 Yngri deildar eru í samstarfi við fimmta bekk í tengslum við Dag íslenskrar tungu.   

 Nemendur í áttunda, níunda og tíunda bekkja grunnskólans geta valið leikskólann 
sem valgrein.  Markmið  er að kynna sér leikskólastarfið og að vinna með ungum 
börnum einu sinni í viku 80 mínútur í senn. 

Áætlun vetrarins 

 Barnið sjálft 

 Vinna með gildin  vinátta – samvinna og ábyrgð 

 Þemað Ég og fjölskyldan mín 

 Þemað Ég og umhverfið 

 Læsi og samskipti 

 Stærðfræði 

 Vináttuverkefnið 

 Sköpun 

 Snemmtæk íhlutun 
 

5.4 Almennar upplýsingar 

 27. September 2017 

 20. Nóvember 2017 

 3. Janúar 2018 

 23. Febrúar 2018 

 28. Maí  
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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  

 annað 

 Öryggisáætlanir 

o Rýmingaráætlun 

o Vinnuverndaráætlun 

 Móttökuáætlun (barna og starfsmanna) 

 Jafnréttisáætlun 

Fylgirit 

 Matsgögn 

 Leikskóladagatal 

 Umsögn foreldraráðs 

 Annað 

 

 

 

 

 
Hafnarfirði 

 

 

_______________________________________________ 

Leikskólastjóri 

 

 

 


