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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. 
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1. Inngangur 

            

 
Hvað einkenndi árið, starfsmannahald, helstu verkefni:  
Starfsárið gekk ágætlega, áhersla var á sameiginlega ábyrgð á góðum starfsanda og vera góðar 
fyrirmyndir í framkomu gagnvart öðrum. Leitast var við að hafa gott upplýsingastreymi innan 
skólans, skýrar vinnureglur og starfsfólk sýni  ábyrgð og frumkvæði. Áframhaldandi vinna verður 
með þessa þætti á komandi skólaári. Ásamt því að hlúa að og styrkja stjórnendateymi skólans. 
Í upphafi skólaárs var hátt hlutfall barna fædd 2016 í aðlögun. Farið var of hratt í þá vinnu sem setti 

mark sitt á haustið. 

 í kjölfar endurmats á skipulagi skólans var ákveðið að Holt og Hóll yrðu eldri barna deildir og Hagi og 
Höfði yngri barna deildir. Haldið var áfram að vinna með gildi skólans VINÁTTA – SAMVINNA – 
ÁBYRGÐ og árinu skipt upp í áhersluþættina, Vinátta, ég sjálfur, Samvinna, ég og fjölskyldan mín, 
Ábyrgð, ég og umhverfið mitt. Unnið var áfram með verkefnið Lestur er lífsins leikur.  Farið var af 
stað með Vináttuverkefnið,  skerpa þarf á þeirri vinnnu. Áhersla verður áfram á Lubba, hljóð- og orð 
vikunnar, stærðfræði, numicon, vettvangsferðir og SMT skólafærni. 
 
Gott samstarf var á milli skólastigana. Elstu börnin fóru í sex heimsóknir í grunnskólann og 
grunnskólabörnin í fyrsta bekk komu á móti í heimsókn í leikskólann. Farið var í útskriftarferð í 
Fjölskyldu og húsdýragarðinn Skólinn tók þátt í bíó og bókadögum, Björtum dögum, Umferðarskólinn 
kom í heimsókn og farið var í  Sívertsen hús. Haldið var áfram að skilgreina vinnu með börnum sem 
tilheyra þriðja flokknum.  
 
Nokkuð var um óstöðugleika í starfsmannahaldi þennan vetur sem hafði áhrif á starfsemi skólans.  
Skólapúlsinn framkvæmdi foreldrakönnun fyrir Hafnarfjarðarbæ. Skólinn kom nokkuð vel út úr 
könnuninni. En skerpa þarf á nokkrum þáttum sem fóru inn í endurmat skólans.  
Breytingar urðu á mötuneyti skólans, Skólamatur tók við því hlutverki og sinnti því með ágætum.  
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2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun 

2.4 Matsáætlun  

Hvaða þætti leikskólastarfsins er áætlað að meta? 

1. Starfsánægja haust -  Allt starfsárið 
2. Líðan                           -  Allt starfsárið  
3. Samskipti og samstarf haust 2018 – vor 2019 
4. Endurmenntun vor 2019 
5. Fagmennska / uppeldishættir haust 2018 – vor 2019 
6. Stefna og áhersluþættir skólans haust 2018 
7. SMT – Setlistinn haust 2018 
8. Heimasíða leikskólans - Allt starfsárið 
      

Hvaða matsaðferðir / matsgögn er áætlað að nýta.  
1. Spurningarlistar, 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. Spurningakönnun Skólapúlsinn 2019  

2. Spurningalistar, starfsmannasamtöl, Spurningakönnun Skólapúlsinn 2019 
3. Spurningarlistar, stuðst við viðmið fyrir innra mat leikskóla frá Menntamálaráðuneytinu 2016 

og vísbendingar fyrir innra mat á gæðum  leikskólastarfs frá Reykjavíkurborg 2014. 
Umræður. 

4. Spurningalistar og samtöl 
5. Spurningarlistar, 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. 

6. Umræður 
7. Skráningar og Setlistinn 
8. 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 leikskólans 

8. Allir starfsmenn leikskólans 

2.1 Innra mat leikskólans  

Hvaða þættir leikskólastarfsins voru metnir? 

1. Námskrá / þemahefti 

2. Daglegt starf 

3. Hreyfistundir í sal 

4. Samverustundir 

5. Söngfundir 
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6. Hvatning og endurgjöf 

7. Móttaka nýliða 

9. Líðan barna í námi og þroska  

8. SMT 

9. Foreldrahandbók 

 
Námskrá skólans / vinnubók  var endurmetin, með samræðum á skipulagsdegi út frá niðurstöðum 
úr foreldrakönnun sem Skólapúlsinn framkvæmdi. Allir starfsmenn skólans komu að matinu. Ásamt 
starfsþróunarsamtölum. 
Niðurstöður sýndu: Að vinna þarf frekari útfærslu á námskránni fyrir yngri deildar skólans. 
Umbótaáætlun: Farið var í að útvíkka hugmyndabanka fyrir yngri börnin og samræma 
undirbúningstíma hópstjóra sem vinna með sömu árganga. Útbúin vinnubók  sem inniheldur 
upplýsingar um Lubbastundir, hugmyndir að umræðupunktum um gildi skólans, leiki, sköpun, orð- 
og hljóð vikunnar. Ásamt skráningarblaði sem á að halda utan starfið með börnunum sem felur í sér 
málörvun, stærðfræði, numicon, listsköpun, vettfangsferðir, fín- og grófhreyfingar. 
 Daglegt starf: Samverustundir, sameiginlegur söngfundur, hvíld og hreyfistundir í salnum. Allir 
starfsmenn tóku þátt í matinu sem var unnið út frá samtölum og niðurstöðu úr foreldrakönnun sem 
Skólapúlsinn framkvæmdi.   
 Niðurstöður: Sýndu að skoða þarf  verklagið til að mynda fyrirkomulagið í  samverustundum, 
söngfundi, hvíld og hreyfistundum. 
 Umbótaáætlun: Að skapa þægilegt og notalegt andrúmsloft í hvíldinni þar sem eldri börnin hvílast 
með rólegri sögustund, framhaldssögu, málörvun og fínhreyfingavinnu.   
Samverustundundirnar: Skipuleggja þær út frá aldri og þroska barna og skapa tækifæri til að sitja 
saman og hlusta  t.d. á sögur, ævintýri, þulur, söng og fá tilfinningu fyrir að tilheyra hópi.  Stundirnar 
verða fjórar á dag á eldri barna deildunum en þrjár á yngri barna deildunum. Morgunsamveran 
leggur áherslu á að fara yfir hvaða dagur er, mánuður og ár. Hljóð- og orð vikunnar. Veðrið, klæðnað 
og umræður. Lestrarstund fyrir hádegismatinn. Söngstund fyrir nónhressinguna og í lok dags verða 
samræður og leikir. 
Söngfundurinn: verður á föstudögum kl.09:50 og 13:10. Börn fædd 2014 og 2016 verða f.h. og börn 
fædd 2013 0g 2016 verða saman e.h. Hver deild útbýr sönglista mánuð í senn.   
 Hreyfistundirnar: mega ganga betur í salnum. Farið var í að vinna markvissar hreyfistundir fyrir öll 
börn skólans með áherslu á fjölbreyttar æfingar með leikinn í öndvegi. Auka þannig hreyfifærni, 
líkamshreysti, félagslegafærni og sjálfsvitund barna. 
Hvatning og endurgjöf: Vinna sérstaklega með hrós og endurgjöf við allar daglegar aðstæður. 

Umbótaáætlun: Minna hvert annað daglega á mikilvægi þess að hrósa þegar tilefni er til. 

Velferð og líðan barna er metið jafnt og þétt yfir allt skólaárið.  

 TRAS skráningar fyrir öll börn.  

 Orðaskil fyrir öll 3 ára börn 
 Hljóm-2 fyrir öll börn í elsta árgangi.  
 Íslenski þroskalistinn 

 Smábarnalistinn, 

 AEPS matslisti  

 AAL listinn 

  Matslistar úr bókinni Snemmtæk  íhlutun 
SET- listinn - 91 % 
A liður vantaði uppá að reglur væru sýnilegar 
C liður vinna þarf betur með hrós á móti hverri neikvæðri athugasemd 
D liður vinna þarf betur með myndrænt dagskipulag 
E liður Eftirlit og ákvarðanataka  Farið er yfir skráningar einu sinni á hverri önn 



 

7 
 

F liður þátttaka fjölskyldu Foreldrar tóku ekki þátt í að endurskoða reglur skólans 
H liður starfsmaður taldi sig ekki hafa nægilegan tíma og úrræði til að vinna að SMT 

Foreldrahandbók skólans var yfirfarin og uppfærð 

2.2 Húsnæði og lóð 
Hver lagði mat á húsnæði og 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 2019. 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 og 
leikskólastjóri fær upplýsingar um það sem þarf að laga og fylgir því eftir. Hann fer einnig reglulega 
yfir ástand lóðar 

2.3 Ytra mat  
Skólaskrifstofan stóð fyrir foreldrakönnun sem framkvæmd var í mars 2018 af Skólapúlsinum. Send 
var út rafræn könnun til foreldra allra barna í leikskólanum svarhlutfall 63.2% Hraunvallaskóla.  
Niðurstöður: sýndu að ánægja er með margt í skólastarfinu en endurmeta þarf þættina 
námsumhverfið, aðstöðu og þekkingu á stefnu og námskrá skólans Einnig þarf að vinna betur með 
félagsleg samskipti að mati foreldra. 
 Umbótaáætlun: ákveðið var að fara yfir og meta námsumhverfið í tengslum við niðurstöður úr 
matinu. Lögð verður áhersla á að vinna jafnt og þétt með umbótaáætlunina yfir allt skólaárið með 
umræðum og fræðslu. Kynna enn frekar áhersluþætti skólans fyrir foreldrum og upplýsa þá um að 
hægt er að skoða skólanámskrá og starfsáætlanir á heimasíðu leikskólans. Farið var í endurmat á 
þemaheftinu, öll helstu atriði sem þar koma fram endurmetin, skerpt á helstu þáttum þess og nýjum 
þáttum bætt inn. Vinna enn frekar með Vináttu verkefnið. Í handbók sem fylgir verkefninu segir að 
vinna þurfi markvisst að því að byggja upp góð samskipti og góðan skólabrag í leikskólum.  

2.3. Umbótaáætlun samkvæmt niðurstöðum innra- og ytra mats 
Leiðarljós og stefna leikskólans á að vera samvinnuverkefni starfsfólks, barna og foreldra og vera 
sýnileg í daglegu starfi. Í skólanum eru stöðufundir daglega þar sem 
eikskólastjóri/aðstoðarleikskólastjóri og deildastjórar fara yfir og skipuleggja daginn, 
deildarstjórafundir eru einu sinni í viku og deildarfundir aðra hvora viku. Foreldraviðtöl eru í febrúar 
og mars.  Starfsþróunarsamtöl eru á vorin. Skipulagsdagar eru fimm og starfsmannafundir sex yfir 
skólaárið.  
Við viljum efla jákvæðni og starfsgleði í daglegum samskiptum, með fræðslu, umræðum og 
þekkingu. Stjórnendur og starfsfólk finni leiðir svo vinnubrögð og samstarf verði uppbyggilegt og 
gagnkvæmt traust ríki. Skapa aðstæður til að starfsmenn fái tækifæri til að koma með hugmyndir og 
tjá sig um það sem vel er gert og betur má fara. Leggja  frekari áherslu á samstarfi milli deilda og 
faglegum umræðum meðal starfsfólks um starfshætti leikskólans. Að umhverfið og daglegt starf 
styði vel við faglegt starf. Vinna vel með náms- og kennslugögn sem skólinn býr yfir. Vera með 
fræðslu á deildarfundum. Vinna skýrt verklag um, móttöku nýrra starfsmanna 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 

1. Einkunnarorð Hraunvallskóla eru VINÁTTA – SAMVINNA - ÁBYRGÐ eru áhersluþættir í öllu 

starfi skólans. Hraunvallaskóli 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 minni hópum fyrir börnin útfrá aldri og skilning. 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 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. Lesið er í litlum hópum fyrir börnin út frá aldri og þroska á hverjum degi. 
7.  Áhersla er á að lestrarstundin sé skemmtileg upplifun þar sem öllum líður vel. Í 

sögustundunum er unnið með texta, sagan rædd og orð útskýrð.  
8. 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 ( spil fyrir hljóðkerfisvitund) og bókin 
Markviss málörvun. 

9. 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. stærð, lögun, þyngd, þykkt, breidd og lengd. Einnig 
læra börn 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. 

10. Samstarf leik og grunnskólans. Elstu börn leikskólans fara þrisvar á önn 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 
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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 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. 
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  
Vináttuverkefni Barnaheilla 
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 
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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. 
4. Hugrekki 
Að þora að láta til sín heyra og geta sett sér mörk. Að vera hugrakkur og góður félagi sem bregst við 
óréttlæti. 

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 verkefnu 
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4. Starfsmannamál  

4.1. Starfsmannahópurinn 1. maí 

  

Starfsheiti Fjöldi Starfshlutfall Menntun 

Leikskólakennari 7 100% Leikskólakennaramenntun 

Leikskólaleiðbeinandi A 2 100% B.ed  og uppeldismenntun 

Leikskólaleiðbeinandi 14 50% - 100% Ýmiss menntun, stúdentspróf 

og fjarnám 

4.2 Starfsþróunarsamtöl 
Starfsþróunarsamtöl voru tekin í apríl- og maímánuði 2018 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 og aðstöðarskólastjóri tóku 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   
 Símenntun frá síðasta ári (námskeið, hvaða hópar sóttu námskeið og fl.) 
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. Fyrirlestrar innan skólans sem bæði voru haldnir af starfmönnum sem og 
fagaðilum annarsstaðar frá.  

 Lubbastundir – Allir starfsmenn 

 SMT fræðsla- Allir starfsmenn 

 SMT námskeið – 2 Starfsmenn  

 Tras námskeið – 2 Starfsmenn 

 Hljóm  2 Starfsmenn 

 SMT 3X2 – 3 Starfsmenn 

 Lestur er lífsins leikur – 1 Starfsmaður 

 Styrkleikar  og starfsánægja – Allir starfsmenn 

 Öryggisnámskeið –  1 Starfsmaður  

 Yfir til þín ráðstefna FSL – 1 Starfsmaður 

 Handleiðsla – 1 starfsmaður 

4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum  

 Slysavarnir barna 

 Fjölmenning fyrirlestur 

 Fyrirlestur um starfsánægju 

 Fræðsla um Numiconkubba 

 Fræðsla um einingakubba 

 Námskeið og fræðsla um Vináttuverkefni Barnaheilla 
 Íslenskunám fyrir erlenda starfsmenn 

 SMT fræðsla 
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 Markþjálfun fyrir stjórnendur 

 Fræðsla fyrir stjórnendur  

 Leikur að læra, námsferð til Alicante 

 

 

 

 

5. Aðrar upplýsinga 

 

5.1 Barnahópurinn 1. maí. 
 Fjöldi barna í leikskólanum 90 börn 

 Kynjahlutfall 37drengir og 42 stúlkur  

 Dvalarstundir 893,4 

 Deildargildi 580, 28 

 Fjöldi barna sem nutu sérkennslu samkv. greiningaviðmiðum sérkennslu í 1. og 2. Flokki 8 

börn  

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

þroskafrávik, annað) 23 börn 

 Fjöldi barna með ofnæmi 

 Fjöldi barna með fæðuóþol 

 Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku 28 börn 

 Fjöldi  tungumála 11 tungumál 

 Þjóðerni forsjáraðila (fjöldi Pólverja, Spánverja, o.s.frv.). 

 Pólland: 9 

 Enska :1 

 Litháen: 3 

 Serbía: 1  

 Sirilanka 3 

 Slóvakía: 1  

 Thailand: 1 

 Portúgal: 3  

 Marokkó: 2 

 Búlgaríu: 1 

 Filippseyjar: 1 

 Rúmenía : 1 

 Rússneska: 1 

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 2018. 

 Foreldrafundur er í september. 
Foreldrafélag skólans býður börnunum upp á ýmsar skemmmtilegar uppákomur til að mynda 

https://www.google.is/search?safe=strict&q=Alicante&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwig4MnwwIDcAhVHIMAKHYBTBqQQBQgiKAA
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sumargleði, jólaball og sveitaferð. 

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 sjálf/ sjálfur 

 Þemað Ég og fjölskyldan mín 

 Þemað Ég og umhverfið 

 Læsi og samskipti 

 Stærðfræði 

 Vináttuverkefnið 

 Sköpun 

 Snemmtek íhlutun 

 SMT – skólafærni 

 Starfsánægja 
 

Samstarfsverkefni ef einhver eru. 

Nýjungar ef einhverjar eru. 

5.4 Almennar upplýsingar 

Skipulagsdagar  

 9. Nóvember 

 3. Janúar 

 24. Apríl 

 26. Apríl 

 31. Maí 

  

 

5.5 Áætlanir 

Eftirtalar áætlanir eiga að vera aðgengilegar á heimasíðu leikskólans  

 Viðbragðsáætlun ef upp kemur grunur um:  

 einelti  

 ofbeldi 
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 annað 

 Viðbragðsáætlun við. 

 slysum 

 áföllum  

 annað 

 Öryggisáætlanir 

o Rýmingaráætlun 

o Vinnuverndaráætlun 

 Móttökuáætlun (barna og starfsmanna) 

 Jafnréttisáætlun 

Fylgirit 

 Matsgögn 

 Leikskóladagatal 

 Umsögn foreldraráðs 

 Annað 

 

 

 

 

 
Hafnarfirði 5. júlí 2018 

 

 

Sigrún Kristinsdóttir 

_____________________________________________ 

Leikskólastjóri 

 

 

 


