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Leiðarljós Fræðslusviðs: 

Að öll börn og ungmenni eigi kost á menntun og leik við sitt hæfi, þar sem ýtt er undir sköpun og frumkvæði og byggt er á styrkleikum, áhuga og 
færni hvers og eins. Þeim líði vel, fari stöðugt fram og öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í lífinu.  

Hlutverk 

Veita börnum og ungmennum bestu mögulegu tækifæri til leiks, menntunar og frístundastarfs í samvinnu við fjölskyldur og nærsamfélagið. 

Vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi. 

 

 

 

Árbær starfar samkvæmt 
Heilsustefnu Unnar Stefánsdóttur  

(1951 – 2011)           
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2 Formáli 

Starfsáætlun þessi gerir grein fyrir mati á starfi Heilsuleikskólans Árbæjar skólaárið 2017 til 2018 og er áætlun um starf Heilsuleikskólans 
Árbæjar skólaárið 2018 til 2019. Starfsáætlunin skýrir frá skólaþróun Heilsuleikskólans Árbæjar, í öðrum kafla er fjallað um Leiðarljós leikskólans 
og leiðir að markmiðum og Viðmið Heilsustefnunnar, grunn sem starfið í Árbæ byggir á. Í kaflanum Verkáætlun skólaárið 2018 til 2019 er fjallað 
um framtíðarsýn Heilsuleikskólans Árbæjar. Í kaflanum Innra mat á leikskólastarfinu gera deildarstjórar grein fyrir niðurstöðum og aðferðum 
mats á deildum. í kafla 3 gerir sérkennslustjóri grein fyrir starfinu á síðasta ári. Stutt greinagerð leikskólastjóra um starfið á síðasta ári fjallar um 
starfið og þá starfsþróun sem  hefur átt sér stað i Árbæ og er grunnur að starfinu í Árbæ í dag. 

2.     Leiðarljós leikskólans:                                                                                                                                                                                     
 Auka gleði og vellíðan barnanna með áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun í leik og starfi 

 Að efla félagslega færni einstaklingsins 

 Að stuðla að líkamlegri vellíðan með því að leggja áherslu á hreyfingu útivist og hollan mat 

 Að bera virðingu fyrir náttúrunni og umhverfinu 
 
Leiðir að markmiðum/leiðarljósum Árbæjar:  

 Að tileinka sér undirstöðuatriði heilbrigðs lífs og lífsviðhorfa í samneyti við jafningja í leik og starfi.  

 Að vera umburðarlynd gagnvart ólíkum skoðunum, menningu og reynslu. 

 Að bera virðingu fyrir náttúrunni, dýrum og jurtum.  

 Að þekkja eigið sjálf, þróa með sér jákvæða sjálfsmynd og tilfinningu fyrir eigin getu. 
 
Úr viðmiðum Heilsustefnunnar:                                                                                                     
Mæta þarf eftirfarandi frumþörfum barnsins í öllu heilsuleikskóla-samfélaginu, bæði einstaklings- og hópbundið. 
Kærleikurinn, að tilheyra einhverjum 
Frelsi, að hafa valkosti 
Virðing, að vera mikilvægur - viðurkenndur 
Glaðværð, að upplifa gleði                                                                                                                                                                                                                                       
Eitt helsta leiðarljós og markmið Árbæjar er að efla félagslega færni einstaklingsins. Að stuðla að því að börnin verði félagslega læs á umhverfi 
sitt. Í viðmiðum Heilsuleikskóla kemur fram að skilgreining á heilsu er sú að góð heilsa er andleg, líkamleg og félagsleg vellíðan. Það er hægt að 
vera við góða heilsu þrátt fyrir sjúkdóma eða fötlun.  
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2.1 Verkáætlun skólaárið 2018 til 2019 

Markmið skólaársins 2018 til 2019 er að efla forystu, þekkingaröflun og vellíðan starfsfólks í leikskólanum Árbæ með þátttöku í 
lærdómssamfélagi leikskólans. Með því að horfa til þessara þátta er stefnt að því að gera starf heilsuleikskólans Árbæjar enn öflugra og betra. 
Stefnt er að því að efla mannauð leikskólans, hvetja starfsfólk til virkrar þátttöku í mótun starfsins og stuðlað að áframhaldandi þekkingaröflun 
og þroska. Jafnframt er markmiðið að bæta vinnuskipulag svo það styðji við ofangreind markmið, m.a. að efla faglega forystu allra stjórnenda 
leikskólans, auka dreifða forystu, teymisvinnu og jafningjastuðning þar sem horft er til starfstengdrar leiðsagnar. Ætlunin er að stuðla að 
lærdómssamfélagi í þeim tilgangi að ná ofangreindum markmiðum þar sem allt starfsfólk Árbæjar tekur þátt. 
Tilgangurinn er að leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri, sérkennslustjóri og deildarstjórar í leikskólanum geri sér betur grein fyrir áherslum 
sínum og bæti faglega forystu sína þar sem markmið heilsuleikskólans nái fram að ganga. Dreifð forysta á deildum leikskólans verður 
markvissari, teymisvinna meiri, og starfstengd leiðsögn, m.a. jafningjastuðningur, verður þróuð enn frekar. Allir þessir þættir stuðla að því að 
nám og vellíðan bæði starfsfólks og barna eykst. 
Að styrkja samvinnu og teymisvinnu deildarstjóra styður þá í starfinu með börnunum og til faglegrar þróunar. Deildarstjóri er millistjórnandi 
sem hefur mannaforráð og þarf að vera sterkur sem faglegur leiðtogi inni á deild. Stjórna starfsfólkinu inni á deild og bera ábyrðg á því að það 
sem er ákveðið á deildarstjórafundum og skólanámskrá leikskólans, aðalnámskrá fyrir leikskóla og lög um leikskóla bjóða sé framkvæmt. Hann 
þarf að standa klár gagnvart foreldrum/forráðamönnum og geta greint frá stöðu barnsins í barnahópnum og sinnt daglegri stjórnun, jafnt þegar 
allt er slétt og fellt og í óvæntum uppákomum. Reynslan hefur sýnt að það er álag á deildarstjórum í leikskólum og starfsfólki og það að geta 
rætt við jafningja og sér reyndari samstarfsmenn getur hjálpað deildarstjórum að vinna þau verkefni sem dagsformið býður. Hér á líka við að 
það er mikilvægt að deildarstjóri geti lært af reynslunni og nýtt sér reynslu anarra, lært af vinnuni í vinnuni og nýtt sér til persónulegs þroska. 
Það að spegla sig í samstarfsfólki er einn liður í því. 

Teymisvinna: Felst meðal annars í því að vinna áfram að sameiginlegum verkefnum á milli deilda. Svo sem að sameiginlegum tímum í sal fyrir 
börn á sama getusstigi og að Regnbogadegi á föstudögum. Þá vinna þrjár eldri deildir saman með stöðvavinnu og börnin fara á milli, þ.e. 
sameiginleg vinna elsta árgangs  þar sem að börn og starfsfólk vinna saman þvert á deildir. Samvinna með hvíld þeirra barna sem að sofa á elstu 
deildum. Samvinna með gönguferðir með barnahópinn. Samvinna með Vináttuverkefni Barnaheilla og samvinna með útiveru og útileiki barna. 
Einnig verður hugað að nýjum verkefnum tengdum teymisvinnu. 

Starfstengd leiðsögn, jafningjastuðningur: Byggir á sambandi þess sem leitar leiðsagnar og þess sem veitir leiðsögn og getur meðal annars falist 
í að leiðbeina starfsfólki um hvernig hægt er að vinna með börnin, vera fyrirmynd og jafningi í vinnu. Starfsfólk/leikskólakennarar geta leitað til 
sér eldri og reyndari, lagt upp mál og tekist á við krefjandi spurningar þess sem leiðsögnina veitir. Jafningjaleiðsögn/stuðningur fer fram á milli 
reyndra aðila og felst til dæmis í faglegu samtali og að rýna til gagns.  
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Forysta deildarstjóra, sérkennslustjóra, aðstoðarleikskólastjóra og leikskólastjóra: Felst í að framkvæma það sem búið er að ákveða á 
deildarstjórafundum. Efla dreifða forystu og dreifa verkefnum og ábyrgð inni á deild - leggja línurnar fyrir hvern dag. Þeir hvetja til sjálfræðis 
starfsmanna, eru fyrirmyndir og gera starfstengda leiðsögn að föstum lið á deildum, styðja við hópstjóra á deildinni. Þeir stjórna deildarfundum 
einu sinni í viku. 

Samráðsfundir deilda eru haldnir einu sinni á þriggja vikna fresti. Yngri deildir halda samráðsfundi klukkan 12:30 til 13:30 þriðja hvern mánudag 
og eldri deildir halda samráðsfund þriðja hvern mánudag klukkan 15:00 til 16:00. 

Sameiginlegur undirbúningstími deildastjóra: Kringlumýri og Stekkjarlækur á mánudögum frá klukkan 8:10 til 13:30. Kotatún og Fosskot á 
þriðjudögum frá klukkan 8:10 til 13:00 og aftur eftir deildarstjórafund, frá klukkan 14:00 til 15:00. Bátatjörn og Heiðarsund á fimmtudögum frá 
klukkan 8:10 til 13:30. Þegar deildarstjórarnir eru saman í undirbúningi er auðveldara fyrir deildarstjórana að leita eftir jafningjaleiðsögn og 
stuðningi hjá hver öðrum. Stefnt er að því að aðrir kennarar/starfsfólk sem á rétt á undirbúningstímum séu að minnsta kosti tveir og tveir 
saman. Deildarstjórar sjá um að skipuleggja tímasetningu þessara undirbúningstíma.  

2.2 Áherslur skólaárið 2018 - 2019 

 Vinna í anda Heilsustefnunnar og vinna að Áherslum Heilsustefnunnar og að Heilsubók barnsins 

 Vinna að öllum námsþáttum leikskólastarfsins í skólanámskrá 

 Vinna að þróunarverkefninu/Vináttuverkefni Barnaheilla um  Blæ 

 Vinna áfram að læsi í víðum skilningi 

 Vinna áfram að auknu lýðræði í leikskólastarfinu 

 Vinna í anda lærdómssamfélagsins teymisvinnu/teymiskennslu, vinna að samvinnu og í samráði að verkefnum Árbæjar. Stuðla að 
jafningjastuðning og valdeflingu allra starfsmanna. 

3 Stutt greinargerð leikskólastjóra um starfið á síðasta ári 

Ákveðið var innan starfsmannahópsins á skólaárinu 2016 til 2017 að rifja upp Lýðræðisverkefnið sem var Þróunarverkefni í Árbæ skólaárið 2012 
til 2013 og skerpa á þeim hugmyndum sem að spruttu upp í þeirri vinnu og efla þannig þann grunn sem þegar er til staðar í starfinu í Árbæ. 
Starfsfólk í Árbæ vildi fara þá leið til þess að vinna að því að börnin sem dvelja í Árbæ fái einhverju ráðið um líf sitt og nám. Starfsfólk vildi að 
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áherslur skólaársins 2017 til 2018 yrðu á lýðræði og læsi í víðum skilningi. Þannig yrði áfram unnið að lýðræði í leikskólastarfinu, samráði og 
samvinnu starfsmanna, foreldra og barna. Það yrði grunnur að framþróun leikskólastarfsins. 

Áherslur 2017 - 2018 

 Vinna í anda Heilsustefnunnar og vinna að áherslum Heilsustefnunnar og að Heilsubók barnsins 

 Vinna að öllum námsþáttum leikskólastarfsins í skólanámskrá 

 Vinna að dyggðarkennslu í Árbæ 

 Vinna að þróunarverkefninu/vináttuverkefni Barnaheilla um  Blæ 

 Vinna áfram að Læsi í víðum skilningi 

 Vinna áfram að auknu lýðræði í leikskólastarfinu 

 Vinna í anda lærdómssamfélagsins að verkefnum skóla 

Þegar horft er um  öxl á skólaárið 2017 til 2018 og skólaárin á undan sést að þau þróunarverkefni sem að Heilsuleikskólinn Árbær hefur unnið 
að hafa haft áhrif á fagmennsku og skólabrag leikskólans. Reynsla starfsfólks af vinnu í þróunarverkefnum hefur m.a. skilað sér í aukinni 
teymisvinnu og samvinnu, samráði og jafningjastuðningi og því að margir starfsmenn Árbæjar hafa sest aftur á skólabekk. Þessu til stuðnings 
skal upplýst að einn starfsmaður Árbæjar lauk M.ed í uppeldis og kennslufræði yngri barna vorið 2018, annnar starfsmaður með B.ed í uppeldis 
og kennslufræðum er í Med námi, tveir leikskólakennarar eru í framhaldsnámi í menntun og stjórnun, tveir starfsmenn eru í grunnnámi í 
leikskólakennarafræðum búnir með um og yfir 100 ECTS einingar. Einn starfsmaður er í grunnnámi á öðru ári og tveir starfsmenn eru í 
grunnnámi á fyrsta ári og einn starfsmaður er  í leikskólakennaranámi, námi sem Háskóli Íslands býður starfsfólki í leikskólum að stunda. Aðrir í 
Árbæ sem að eru einnig í námi eru: Tveir starfsmenn eru í sálfræðinámi Bsc og aðrir tveir sem eru/voru í sálfræðinámi Bsc en eru þetta skólaár í 
stuttu hléi frá námi, einn starfsmaður er að ljúka viðskiptanámi Bsc frá Bifröst, einn starfsmaður er í grunnskólakennaranámi og einn er í 
Heilsunuddsnámi í Fjölbrautarskólanum í Ármúla.  

Vinátta - Vinaverkefni, verkefni Barnaheilla var nýbreytni á skólaárinu 2017 til 2018. Starfsfólk í Árbæ hefur farið á námskeið hjá Barnaheill og á 
skipulagsdegi í ágúst 2018 var námskeið  með tónlist sem tengist Vináttuverkefninu. Vináttuverkefnið fellur vel að Heilsustefnunni sem leggur 
áherslu á gleði og vellíðan barna með áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun í leik og starfi. Jafnframt styður það við stefnu leikskólans. 
Einkunnarorð Heilsuleikskólans Árbæjar:  Virðing – Velferð – Vinátta 
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4 Starfsfólk  

Stjórnunarteymi Heilsuleikskólans Árbæjar skipa árið 2018 til 2019 leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri sex deildarstjórar og sérkennslustjóri. 
Starfsfólk í Árbæ er í mismunandi stöðuhlutföllum, alls eru 36.4 stöður í Árbæ með stjórnendum og starfsfólki í eldhúsi en fyrir utan starfsfólk 
sem vinnur við ræstingar. Fyrirtækið ISS sem nú heitir Dagar sér um ræstingar í Árbæ.  Starfsþróunarviðtöl voru í apríl og maí  2018 og voru allir 
starfsmenn boðaðir í viðtal. Leikskólastjóri tók viðtölin.                                                                                                                                                                                                                                         
Auglýst var eftir aðstoðarleikskólastjóra í Árbæ og hóf hann störf fyrsta ágúst 2018. Þar sem aðstoðarleikskólastjóri í Árbæ gegndi áður stöðu 
sérkennslustjóra verður staða sérkennslustjóra í Árbæ auglýst. Reiknað er með að sérkennslustjóri hefji störf fyrsta janúar 2019.´ 

Ester Jónsdóttir deildarstjóri á Heiðarsundi og deildarstjóri í Árbæ síðan fimmtánda júlí 2002 lét af störfum fyrsta júlí 2018 eftir sextán ára starf í 
Heilsuleikskólanum Árbæ. Ester er þakkað faglegt og kraftmikið starf í Árbæ. Ester hefur verið öflugur málsvari barna og fylgst vel með því 
nýjasta í leikskólalífinu á Íslandi. Ester er þakkað hennar framlag til skólaþróunar í Árbæ. Til gamans má nefna það hér að nokkrir starfsmenn 
hafa starfað um langan tíma í Árbæ og þeir mynda ákveðinn kjarna sem þekkir hugmyndafræði Heilsustefnnunnar og hvernig unnið er að 
stefnunni innan Árbæjar. Starfið í Árbæ byggir meðal annars á þessu starfsfólki. 

 

Stjórnunarteymi skólaárið 2017-2018  

Starfsheiti Nafn Netfang símanúmer 

Leikskólastjóri Kristín Eiríksdóttir kristin@arborg.is 480 3250 

Aðstoðarleikskólastjóri Byrjaði 1. Ágúst 2018 arbaer@arborg.is 480 3250 

Sérkennslustjóri Sigríður Ásdís Jónsdóttir sigriduraj@arborg.is 480 3299 

Deildarstjóri Kotatúni Oddný G. Pálmadóttir oddnygp@arborg.is 480 3255 

Deildarstjóri Fosskoti Bryndís Elfa Geirmundsdóttir bryndiselfa@arborg.is 480 3254 

Deildarstjóri Kringlumýri Brynja Hjörleifsdóttir brynjah@arborg.is 480 3257 

Deildarstjóri Stekkjarlæk Helga Þórey Rúnarsdóttir helgath@arborg.is 480 3256 

Deildarstjóri Heiðarsundi Ester Jónsdóttir Esterj@arborg.is 480 3238 

Deildarstjóri Bátatjörn Anna Hrund Helgadóttir annahrund@arborg.is 480 3279 
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Stjórnunarteymi skólaárið 2018 til 2019 

Starfsheiti Nafn Netfang símanúmer 

Leikskólastjóri Kristín Eiríksdóttir kristin@arborg.is 480 3250 

Aðstoðarleikskólastjóri Sigríður Ásdís Jónsdóttir sigriduraj@arborg.is 480 3250 

Sérkennslustjóri Byrjar 1. Jan. 2019  480 3299 

Deildarstjóri Kotatúni Oddný G. Pálmadóttir oddnygp@arborg.is 480 3255 

Deildarstjóri Fosskoti Bryndís Elfa Geirmundsdóttir og Valgerður Hafliðadóttir í forföllum 
Bryndísar Elfu 

bryndiselfa@arborg.is 
valgerdurhaf@arborg.is 

480 3254 

Deildarstjóri Kringlumýri Brynja Hjörleifsdóttir brynjah@arborg.is 480 3257 

Deildarstjóri Stekkjarlæk Helga Þórey Rúnarsdóttir helgath@arborg.is 480 3256 

Deildarstjóri Heiðarsundi Díana Lind Guðbjargardóttir diana.lind@arborg.is 480 3238 

Deildarstjóri Bátatjörn Anna Hrund Helgadóttir annahrund@arborg.is 480 3279 
 

5 Barnahópurinn 2018 til 2019  

Fyrsti hópur nýnema í Árbæ mætti í aðlögun 14. Ágúst 2018. Fjöldi barna í leikskólanum haustið 2018 eftir árgöngum og dvalartíma.  

Árgangur Fjöldi nemenda   Dvalartími Fjöldi nemenda 

2017 21   4 klukkutímar pr. dag 3 

2016 26   5.5  klukkutímar pr. dag 1 

2015 24   6 - 6.5 klukkutímar  pr. dag 2 

2014 27   Um og yfir 7 klukkutímar pr. dag 10 

2013 21   8 klukkutímar pr. dag 31 

    Yfir 8 klukkutímar pr. dag  72 
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Hundrað og tuttugu börn geta dvalið samtímis í Árbæ, deildirnar eru sex, tuttugu börn dvelja á hverri deild. Á deildunum eru systkynahópar eða 
tveir til þrír aldurshópar. Ákveðið var að vegna verkefna á Stekkjarlæk dvelji nítján börn þar skólaárið 2018 til 2019.    

6 Um innra mat í leikskólum 

Í lögum um leikskóla nr.90/2008 er kveðið á um að hver leikskóli skuli meta með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfsins. Innra 
mati er einnig ætlað að auka gæði skólastarfsins og stuðla að umbótum. Þar sem skólastarfið er fjölbreytt er ekki hægt að meta alla þætti þess í 
einu. Matsáætlun er gerð fram í tímann til að tryggja að matið nái til allra þátta skólastarfsins, meta þarf matsáætlunina árlega þar sem oft 
koma upp mál sem þarf að taka afstöðu til. Nokkrar leiðir eru til að meta skólastarfið svo sem starfsmannasamtöl, foreldrasamtöl, 
spurningalistar til foreldra, starfsfólks og barna. Niðurstöður og umbótaáætlun birtist síðan á heimasíðu leikskólanna.                                                                                                                                                                                     
Innra mat á starfi skólans fer fram með fjölbreyttum hætti. Foreldrar eru boðaðir í viðtal tvisvar á ári í kjölfar skráningar í Heilsubók barnsins, 
þar fá foreldrar upplýsingar um barnið og stöðu þess í barnahópnum. Þeir fá upplýsingar um skólastarfið og þeir spurðir um viðhorf sín til 
skólastarfsins. Mat fer fram á deildarstjórafundum, deildarfundum, starfsmannafundum, skipulagsdögum og í árlegum starfsþróunarviðtölum. 
Umbótaáætlun er gerð út frá mati á skólastarfinu. Á skipulagsdögum og starfsmannafundum er endur- og símenntun starfsmanna jafnframt 
sinnt.                                                                                                                                                                                                                                  
Starfsmannakönnun Skólapúlsins var lögð fyrir á vorönn 2018. Niðurstöður úr starfsmannakönnun Skólapúlsins eru þær að þegar á heildina er 
litið er starfsfólk ánægt í starfi sínu í Árbæ. Starfsánægja, starfsandi og stjórnun í Árbæ fær einkunn yfir landsmeðaltali. Trú starfsmanna á eigin 
getu við daglegt skipulag er undir landsmeðaltali og þar þarf að gera betur í stuðningi við starfsfólk og valdeflingu þess. Í Starfsmannakönnu 
Skólapúlsins kemur fram að Þeir sem eiga rétt á undirbúningstímum samkvæmt kjarasamningum fá undirbúningstíma en annað starfsfólk fær 
að jafnaði ekki undirbúningstíma. Þarna þarf að athuga hvort hægt sé að skipuleggja starfið þannig að allt starfsfólk geti farið í 
undirbúningstíma reglulega. Efla þarf starfsfólks til að styrkja sjálfsmynd þeirra í starfi. 

6.1 Innra mat deilda   

Hver deildarstjóri heldur matsfund með starfsfólki deildarinnar, þar sem starf deildarinnar á skólaárinu er metið. Farið er yfir ákveðna þætti í 
starfinu. Rætt um hvað þurfi að bæta og hvað hefur gengið vel. Rætt er um styrkleika og veikleika deildarinnar og hvernig megi þróa starfið 
áfram. Á matsfundunum eru einnig umræður um að hverju er stefnt í starfinu á deildinni og hvernig það er framkvæmt. Rætt er um 
tímaáætlanir og hver ber ábyrð á framkvæmd verkefna. Rætt er um hlutverk hvers og eins starfsmanns og hvaða aðferðir á að nota við vinnuna 
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með börnum. Rætt er um viðmiðin  hvenær markmiðum er náð. Ákveðið hvenær á að endurmeta það sem er ákveðið að gera og hvenær telst 
að árangur hafi náðst af umbótunum. 
 

6.1.1 Heiðarsund    

Greinargerð deildarstjóra á Heiðarsundi um skólastarfið 2017-2018                                                                                                                                                             
Öll börn fara í salinn, listastofu, tónlist og göguferð einu sinni í viku. Vináttuverkefnið Blær er ásamt Lubba stundum einu sinni í viku. Öll börn fá 
lestrarstund, söngstund og málörvun á hverjum degi. Mikil áhersla er á frjálsan leik.                                                                                                                                                              

Elstu börnin eru aðstoðarmenn slökkvuliðsins og fara yfir húsið hvort allt sé í lagi. Fyrir áramót fara öll börnin heim með Bjössa bangsa sem er 
samstarfsverkefni heimilis og skóla. Eftir áramót er það: Sýna og segja verkefnið, þá fara börnin heim með tösku og koma með hlut að heiman. 
Þessi verkefni eru einu sinni í viku. Unnið hefur verið með þemu eins og árstíðirnar og fléttað inn í allt starfið. Á þorranum er farið yfir hvað 
gerðist í gamla daga og farið í heimsókn í Húsið og Sjóminnjasafnið á Eyrarbakka. Elstu börnin léku Búkollu á þorrablótinu og fyrir foreldra í 
foreldrakaffinu. Elstu börnin fóru í heimsókn í mjölkurbúið, slökkvistöðina og pósthúsið. Öll elstu börn fara í Hljóm-2 próf í sept-okt. Öll börnin 
fara út á hverjum degi. Elstu börnin fara í skólaheimsóknir, horfa á sundkennslu og heimsækja íþróttahúsið.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Styrkleikar deildarinnar eru gott dagskipulag sem farið er eftir. Unnið með börnin í litlum hópum, Það gefur börnunum öryggi og allir geta notið 
sín. Gengið hefur vel að halda skipulagi þó að einstaka tilfelli komi upp að ekki sé hægt að fylgja því eftir þegar t.d. vantar starfsfólk. Starfsfólkið 
á deildinni var sammála um að veturinn 2017 – 2018 hafi gengið vel. 

 

Umbóta-
þættir 

Markmið með 
umbótum 

Aðgerðir til 
umbóta 

Tíma-áætlun Ábyrgðaraðili Endurmat; hvenær 
og hvernig 

Viðmið um árangur 

Hvað þarf að 
bæta? 

 

Að hverju er stefnt?    
Lubbi                                
Art                     
Vináttuverkefnið    

Hvernig 
framkvæmum við 
það? Farið í salinn. 
Farið eftir skipulagi 

Hvenær hefst 
og hvenær 
lokið? Allt 
skólaárið 

Hver ber ábyrgð/ 
Hver framkvæmir? 
Deildarstjóri 
hópstjóri  

Hvaða aðferðir á að 
nota? 
(könnun,rýnihópur, 
safna gögnum) 

Viðmið er gæðalýsing og 
/eða mælikvarði sem stuðst 
er við til að meta hversu vel 
tókst að ná markmiði. 
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Að vinna 
einstaklingslega með 
þá nemendur sem 
þess þurfa 

Að gefa tíma fyrir 
einstaklingsvinnu 

Allt skólaárið Deildarstjóri Umræður á 
deildarfundi TRAS, 
Hljóm-2  Heilsubókin 

Á heildina litið gekk skólaárið 
vel 

 

6.1.2 Bátatjörn  

Greinargerð deildarstjóra Bátatjarnar um skólastarfið 2017-2018                                                                                                                                                                             

Skólaárið fór vel af stað og strax í upphafi var lögð sú stefna að allir myndu njóta þess að starfa saman, bæði börn og fullorðnir. Að eiga góð 
samskipti og sýna náunganum vinsemd og virðingu er það leiðarljós sem unnið hefur verið eftir á deildinni og hefur það gengið mjög vel. 
Nemendahópurinn nær vel saman og eru börnin yfirleitt fljót að tileinka sér nýjar leiðir og aðferðir til að byggja upp félagsfærni sína þannig að 
þeim farnist vel í samskiptum innan hópsins.  

Í hópastarfi var unnið með fjóra hópa. Aðra hverja viku var farið í listastofuna þar sem unnið var nokkuð frjálst í sköpun og börnin hvött til að 
nýta þann efnivið sem leikskólinn býr yfir hverju sinni. Deildarstjóri sá yfirleitt um listsköpun í listastofu. Hóparnir fóru í hreyfingu í salnum í hverri 
viku þar sem börnin æfðu sig í þoli, krafti, samhæfingu, jafnvægi, áræðni og fleiru. Sami starfsmaður sá um hreyfingu fyrir alla hópana og því 
ákveðið samræmi milli hreyfistunda. Í málörvunarstundum var unnið með kennsluefnið Lubbi finnur málbein og var byrjað á upphafshljóði efnisins 
og unnið áfram skipulega með málhljóðin þar á eftir. Einn starfsmaður sá um málörvunarstundirnar fyrir tvo yngri hópana en deildarstjóri sá um 
málörvunarstundir fyrir tvo eldri hópana. Í þessum stundum fengu börnin verkefnablöð til að vinna nánar með það málhljóð sem tekið var fyrir 
þá stundina. Þannig voru börnin að hlusta eftir hljóðinu í mismunandi orðum og áttu að tengja á milli. Þá æfðu þau sig í að skrifa og að halda rétt 
á skriffæri. Einnig var unnið með rím og að setja saman orð/taka þau í sundur. Grunnskólakennarinn á deildinni sá um að útbúa verkefnamöppur 
fyrir börnin þar sem þau gátu unnið að ýmsum málörvunarverkefnum eftir því sem þau höfðu áhuga til.  

Lesstundir og söngstundir voru daglega. Þess var gætt að leggja áherslu á að ræða innihald söngtexta og innihald þeirra bóka sem verið var að 
lesa hverju sinni. Áhersla var því á orðaforðanám og einnig að ræða við börnin við öll möguleg tækifæri í daglegu starfi. Deildarstjóri telur að 
vinna að bernskulæsi hafi gengið vel þetta skólaár og sýna börnin mikinn áhuga og færni í að vinna með málhljóð og orð. Þá hafa þau fengið 
ríkuleg tækifæri til að tjá sig og efla sig í frásögn. Niðurstöður Hljóm-2 komu vel út í haust en öll börnin mældust í meðallagi eða með góða færni 
í hljóðkerfisvitund.  
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Unnið var að samstarfsverkefnum við foreldra í gegnum Bókaorminn, Benjamín bangsa og Sýna og segja. Öll börnin náðu að taka þátt einu sinni 
í hverju verkefni fyrir sig og þóttu verkefnin alltaf jafn spennandi. Foreldrasamstarf gekk mjög vel fyrir sig. Starfsfólk deildarinnar hefur átt góð 
samskipti við foreldra allra barnanna og hefur virðing og samvinna einkennt þetta samstarf. 

Verkefnið Vinátta var tekið upp fljótlega í byrjun skólaársins og hefur það gengið vonum framar. Verkefnið er forvarnarverkefni gegn einelti og 
snýst um að velta fyrir sér ýmsum aðstæðum sem upp kunna að koma í samskiptum og geta leitt til erfiðleika og jafnvel eineltis. Börnin skoðuðu 
nokkrar myndir og ræddu í kjölfarið um það sem þar var í gangi og hvernig einstaklingunum á myndunum liði í aðstæðunum. Umræður um hvernig 
hægt væri að bregðast við þannig að öllum gæti liðið betur og samskiptin geti orðið farsæl í framtíðinni. Þá tóku börnin þátt í nokkrum 
nuddstundum í þessu sama verkefni og tókust þær einstaklega vel. Börnin nutu þessara stunda, hvort sem þau þáðu nuddið eða veittu félaga 
sínum það.     

Samvinna var á milli eldri deildanna þriggja þar sem elstu nemendur leikskólans hittust í svokallaðri Regnbogastund fyrir hádegi á föstudögum. 
Börnin léku sér saman í frjálsum leik ýmist inná Heiðarsundi eða Bátatjörn í ca. einn og hálfan tíma. Þannig gafst þeim tækifæri til að kynnast 
þvert á deildir þar sem þessir nemendur koma til með að vera saman í grunnskólanum eftir sumarfrí. Þetta er ákveðinn liður í að undirbúa þau 
fyrir grunnskólann. Einn föstudaginn fór hópurinn saman í gönguferð.  

Helstu niðurstöður, styrkleikar og veikleikar innra mats frá síðasta starfsári (2017-2018). Leikskólastarf gekk yfirleitt vel og tókst ágætlega að 
fylgja eftir dagskipulagi. Þó komu dagar þar sem erfitt reyndist að fylgja áætlun þar sem starfsfólk þurfti að sinna afleysingu á öðrum deildum. 
Mikill stöðugleiki hefur verið á deildinni, sömu starfmenn nánast allt skólaárið og leikskólastarfið almennt í jafnvægi. Deildarstjóra finnst hann 
samt ekki hafa getað sinnt sérkennslu eins og hann vildi þar sem oft reyndist erfitt að fara útaf deildinni vegna afleysinga starfsfólks á öðrum 
deildum.  
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6.1.3        Stekkjarlækur      

 

Greinargerð deildarstjóra Stekkjarlæk um skólastarfið 2017-2018                                                                                                                                                           
Helstu áherslur í starfinu skólaárið 2018-2019 er að fylgja dagskipulagi sem unnið er útfrá Aðalnámskrá leikskóla. Mikil áhersla er lögð á frjálsan 
leik og sveigjanleika. Nýtt verkefni sem kallast Vinátta í leikskóla var tekið inn vorið 2018 og hefur gefist mjög vel. Í vináttuverkefninu hefur mikil 
áhersla verið lögð á að sýna vinsemd og umburðarlyndi og að allir á deildinni séu jafnir. Lögð er áhersla á að vinna í litlum hópum svo hvert og 
eitt barn fái notið sín. Mikil áhersla lögð á að lesið sé fyrir öll börn á hverjum degi. Ýmis verkefni eru í gangi allan veturinn, bókaomur, Jónína 
Birna bangsi sem fer heim með börnunum, sýna og segja verkefnið sem eflir börnin í að sitja og hlusta og sýna þeim sem er með töskuna 
virðingu og eins að læra þolinmæði og bíða eftir að fá orðið. Barnið sem er með töskuna þjálfast í því að koma fram og tala fyrir framan hin. Við 
vinnum með Lubba en hver hópur fer í hópastarf einu sinni í hverri viku þar sem byrjað var á því að læra um íslensku málhljóðin með hjálp 
Lubba. Hver hópur fer í salinn einu sinni í viku þar sem þrek, þol, kraftur, samhæfing, jafnvægi og fleira er æft og fara öll börn út einu sinni á 
dag. Einu sinni í viku á deildin listakot þar sem listsköpun ræður ríkjum. Í leikskólanum öllum er lagt upp með að foreldrasamstarf byggi á trausti 
og góðum samskiptum og þar skipta móttökur á morgnana miklu máli.  

 

 

Umbóta-
þættir 

Markmið með 
umbótum 

Aðgerðir til 
umbóta 

Tíma-áætlun Ábyrgðaraðili Endurmat; hvenær og 
hvernig 

Viðmið um árangur 

Hvað þarf að 
bæta? 

 

Að hverju er 
stefnt?          

Hvernig 
framkvæmum við 
það? 

Hvenær hefst og 
hvenær lokið? 

Hver ber 
ábyrgð/ 

Hver 
framkvæmir? 

Hvaða aðferðir á að 
nota? 
(könnun,rýnihópur 
safna gögnum) 

Viðmið er gæðalýsing og 
/eða mælikvarði sem stuðst 
er við til að meta hversu vel 
tókst að ná markmiði. 

 

Efla sérkennslu 

Að vinna 
einstaklingslega 
með þá nemendur 
sem þess þurfa 

Að gefa tíma fyrir 
einstaklingsvinnu 

Allt skólaárið Deildarstjóri Skráning stunda, 
umræður á 
deildarfundi, TRAS, 
heilsubókin 

Gera áætlun, setja markmið. 
Skoða skráningar og 
námsframvindu. 
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Markmið með 
umbótum 

Aðgerðir til 
umbóta 

Tíma-áætlun Ábyrgðaraðili Endurmat; hvenær 
og hvernig 

Viðmið um árangur 

Hvað þarf 
að bæta? 

 

 

Að hverju er stefnt?          

 

 

Hvernig 
framkvæmum 
við það? 

Hvenær hefst 
og hvenær 
lokið? 

Hver ber ábyrgð/   
Hver framkvæmir? 

Hvaða aðferðir á að 
nota? 
(könnun,rýnihópur, 
safna gögnum) 

Viðmið er gæðalýsing og /eða 
mælikvarði sem stuðst er við til að 
meta hversu vel tókst að ná markmiði. 

 

Að öll börn 
fái nám og 
kennslu 
við hæfi 

 

Vinna með 
grunnþætti 
menntunar 

Fléttum þá 
inní daglegt 
starf og 
skipulag 

Hefst strax að 
loknu sumarfrí 
og er alltaf í 
gangi 

Deildarstjóri og 
aðrir starfsmenn 
deildarinnar 

Samræður á 
deildarfundum, 
heilsubók, TRAS 

Að geta merkt við að öll börn hafi 
fengið sínar stundir hverja viku fyrir sig 

Meiri 
vinna með 
börnum 
með 
sérþarfir 

Hjálpa enn betur 
þeim börnum sem 
eiga í sjáanlegum 
erfiðleikum 

Meiri stuðning 
í leik. Skrá 
niður hvernig 
gengur. 

Allt árið. Deildarstjóri og 
aðrir starfsmenn 
deildarinnar – 
stuðningur barns 

Samræður á 
deildarfundum, 
heilsubók, TRAS 

Merkja við fyrirfram ákveðnar stundir, 
bæði í hóp og einstaklingslega 

 

6.1.4        Fosskot      

Greinargerð deildarstjóra á Fosskoti um skólastarfið 2017-2018                                                                                                                                                                       
Helstu áherslur í starfinu voru að fylgja dagskipulagi sem unnið er útfrá Aðalnámskrá leikskóla.Í vor var tekið inn nýtt verkefni sem nefnist 
Vinátta í leikskóla. Verkefnið er unnið með elstu börnum deildarinnar og það er ennþá verið að finna taktinn í þeim stundum þar sem verkefnið 
er ný komið inn. Börnin hafa verið sex til sjö í hóp en mikilvægt er að vera með minni hópa til að börnin fái að tjá sig og njóta stundanna. Börnin 
fara í hreyfingu í sal einu sinni í viku í 5-6 manna hóp og það hefur gengið vel. Öll börn fara út á hverjum degi. Hreyfing í útiveru er mikilvæg, 
mismunandi undirlag til að æfa sig að ganga á, einnig komast börnin í snertingu við náttúruna þar sem gefst tækifæri til mikillar kennslu og 



17 
 

skynjunar. Gönguferðir hafa verið farnar þegar færi hefur gefist til. Skipulagðar stundir eru í málörvun. Í þessum stundum er lesið fyrir börnin, 
spilað við þau og litað eða annað föndur þar sem mest 4 börn eru í hóp og það gengur vel.  

Börnin fara einnig í Lubbastund einu sinni í viku þar sem bæði er lesið og sungið með þeim. Mikilvægt er að vera með fá börn í lestrinum til að 
allir fái að njóta stundanna. Öll börn fá söngstund einu sinni á dag þar sem hópnum er skipt í eldri börn saman og yngri saman.  
Frjáls leikur spilar stórt hlutverk í starfinu og þar fer fram mikill lærdómur. Börnin fara í Listakot þriðju hverja viku, þar fá þau að feta sig áfram í 
listum og að takast á við mismunandi skynjun á efnivið og upplifun á fjölbreyttum aðferðum við að búa til listaverk sem þróast með þroska 
þeirra. Bókaormurinn fer heim með börnunum og börnin koma með bók heiman frá sér sem er lesin fyrir hópinn. Gutti bangsi fer einnig heim 
með börnunum og er eina helgi hjá hverju barni.  
Í heildina hefur gengið nokkuð vel að framfylgja markmiðum sem lagt var upp með síðastliðið haust. Þó hafa komið upp þær aðstæður að ekki 
er hægt að framfylgja skipulagi, sérstaklega þegar fólk hefur vantað. Mikilvægt er að hafa börnin í litlum hópum í öllu starfi til að allir fái að tjá 
sig og njóta sín í stundunum. Barnahópurinn hefur verið krefjandi m.a. vegna barna sem þurfa oft eftirfylgni og aðhald í daglegu starfi. 
Styrkleikar deildarinnar eru kjarni starfsfólksins sem vinnur vel saman þegar mikið álag er.  

 
Umbóta-
þættir 

 

Markmið með 
umbótum 

 

Aðgerðir til 
umbóta 

 

Tíma-áætlun 

 

 

Ábyrgðaraðili 

                                 
Endurmat; hvenær 
og hvernig 

 

Viðmið um árangur 

Hvað þarf 
að bæta? 

  

Að hverju er 
stefnt?         

Hvernig 
framkvæmum við 
það? 

Hvenær hefst og 
hvenær lokið? 

Hver ber ábyrgð/ 

Hver framkvæmir? 

Hvaða aðferðir á að 
nota? 
(könnun,rýnihópur, 
safna gögnum) 

Viðmið er gæðalýsing og /eða 
mælikvarði sem stuðst er við til 
að meta hversu vel tókst að ná 
markmiði. 

Að öll börn 
fái nám og 
kennslu við 
hæfi 

  

Vinna með 
grunnþætti 
menntunar 

Fléttum þá inní 
daglegt starf og 
skipulag 

Hefst strax að 
loknu sumarfrí og 
er alltaf í gangi 

Deildarstjóri og aðrir 
starfsmenn               
 deildarinnar 

Samræður á 
deildarfundum, 
heilsubók, TRAS 

Að geta merkt við að öll börn 
hafi fengið sínar stundir hverja 
viku fyrir sig 
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 Meiri 
vinna með 
börnum 
með 
sérþarfir 

Hjálpa enn 
betur þeim 
börnum sem 
eiga í 
sjáanlegum 
erfiðleikum 

Meiri stuðning í 
leik. Skrá niður 
hvernig gengur. 

Allt árið. Deildarstjóri og aðrir 
starfsmenn 
deildarinnar  

Samræður á 
deildarfundum, 
heilsubók, TRAS 

Merkja við fyrirfram ákveðnar 
stundir, bæði í hóp og 
einstaklingslega 

 

6.1.5.       Kotatún     

Greinargerð deildarstjóra Kotatúns um skólastarfið 2017-2018                                                                                                                                                                   
Áherslur í starfinu í vetur voru að fylgja dagskipulagi sem unnið er út frá Aðalnámskrár leikskóla. Fastir punktar voru hreyfing í sal, 
söngur/tónlist, listsköpun og lestur, gönguferðir og dagleg útivera. En að auki var lögð mikil áhersla á fjálsan leik þar sem að börnin fengu 
tækifæri til þess að máta sig í allskonar hlutverk, kynnast innbyrgðis og treysta starfsfólki. En að sama skapi var sveigjanleiki í starfinu þannig að 
tækifærin voru gripin þegar þau gáfust. Með vorinu tókum við inn verkefni sem kallast Vinátta í leikskóla og elstu börnin á deildinni fór í þær 
stundir í sameiningu við Kringlumýri.  

Eftir áramót lögðum við meiri áhersu á að börnin fengju lestur daglega og skiptum börnunum upp í smærri hópa þar sem að hvert barn fékk 
lesefni við hæfi. Þessar breytingar hafa reynst okkur vel. Ýmis önnur verkefni hafa verið í gangi í vetur eins og Bubba bangsi sem fór heim með 
börnunum yfir helgi og fengu öll börnin að fara með bangsann heim einu sinni yfir veturinn. Bókaormur þar sem börnin komu með eigin bók að 
heiman, lubbastundir einu sinni í viku fyrir áramót þar sem unnið var með íslensku málhjóðin í söng og leik. Eftir áramót vorum við nokkrum 
sinnum með Lubba söngstundir. Í hreyfingu í sal var unnið með að efla þrek, þol, samhæfingu, jafnvægi o.fl. Sá þáttur í starfinu hefur gengið vel 
í vetur. Listakot höfum við 4 daga samfleitt á þriggja vikna fresti. Það hefur gengið upp og ofn að fara í þessar stundir samhliða öðru starfi og oft 
hefur það mætt afgangi stundum jafnvel gleymst. Tveir starfsmenn hafa einna hlest tekið þessar stundir að sér og það hefur reynst ágætlega. 
Söngustundir og tónlistarkennsla voru daglegar og þær voru fastur liður nær undantekningarlaust og gengið mjög vel. Gönguferðir voru mjög 
fáar og má rekja það helst til þess að börnin voru mjög ung. 

Styrkleikar deildarinnar eru að starfsfólk er búið að vera mjög stöðugt og mætt vel til vinnu. Það gefur börnunum öryggi og lítið er búið að vera 
um afleysingar inni á deildinni. Gengið hefur vel að halda skipulagi þó að einstaka tilfelli komi upp að ekki sé hægt að fylgja því eftir þegar t.d. 
vantar starfsfólk. Starfsfólkið á deildinni var sammála um að veturinn hafi gengið vel og að það hafi gengið vel að bæta úr þeim hnökrum sem 
komu uppá.  Listakot er þó veikleiki sem við erum að reyna í sameiningu að vinna með, efla listsköpunar starf á deildinni og erum við að vinna í 
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leiðum sem hægt væri að fara til að koma til móts við það næsta vetur. Það sama á við um gönguferðir, en mikill vilji er að efla þær og auka við 
ferðirnar yfir árið.  

Umbóta-
þættir 

Markmið með 
umbótum 

Aðgerðir til 
umbóta 

Tíma-
áætlun 

Ábyrgðaraðili Endurmat; 
hvenær og 
hvernig 

Viðmið um árangur 

Hvað þarf að 
bæta? 

 

Að hverju er 
stefnt?          

Hvernig 
framkvæmum við 
það? 

Hvenær 
hefst og 
hvenær 
lokið? 

Hver ber ábyrgð/ 

Hver 
framkvæmir? 

Hvaða aðferðir á að 
nota? 
(könnun,rýnihópur, 
safna gögnum) 

Viðmið er gæðalýsing og 
/eða mælikvarði sem stuðst 
er við til að meta hversu vel 
tókst að ná markmiði. 

Aukin 
málörvun 

Að auka málörvun 
fyrir alla 
einstaklinga. 
Sérstaklega þá sem 
þurfa það mest. 

Markvissari stundir 
maður á mann eða í 
smærri hópum. 
Lestur og orðaforða-
vinna 

Allt árið Deildarstjóri og 
aðrir starfsmenn 
deildarinnar 

Samræður á 
deildar-fundum, 
heilsubók, TRAS. 

Að geta merkt við að öll börn 
hafi fengið sínar stundir 
hverja viku fyrir sig 

 

Listsköpun 

Nýta fleiri tækifæri 
til listsköpunar og 
fylgja því þegar það 
er á dagskipulagi. 

Passa að nota 
listakot þegar við 
eigum það. Grípa 
tækifæri sem gefast 
til listsköpunar.  

Allt árið. Deildarstjóri og 
aðrir starfsmenn 
deildarinnar  

Samræður á 
deildarfundum, 
afrakstur og myndir 
af ferlinu. 

Fylgja því þegar listakot er á 
dagskipulagi. Myndir af 
ferlinu og hengja upp 
afrakstur. 

 

Göngu-ferðir 

 

Fara oftar í 
gönguferðir og efla 
grenndar-kennslu 

Passa að fylgja 
dagskipulagi sem 
sett er upp og einnig 
að grípa auka 
tækifæri sem gefast. 

Allt árið Deildarstjóri og 
aðrir starfsmenn 
deildarinnar 

Samræður á 
deildarfundum 

Að geta gengið lengra, efla 
úthald og þekkingu á 
nærumhverfi. 

Að öll börn 
fái nám og 
kennslu við 
hæfi 

 

Vinna með 
grunnþætti 
menntunar 

Fléttum þá inní 
daglegt starf og 
skipulag 

Hefst strax 
að loknu 
sumarfrí og 
er alltaf í 
gangi 

Deildarstjóri og 
aðrir starfsmenn 
deildarinnar 

Samræður á 
deildarfundum, 
heilsubók, TRAS, 
einstaklingsmiðað 
mat. 

Að geta merkt við að öll börn 
hafi fengið sínar stundir 
hverja viku fyrir sig eða eins 
oft búið er að ákveða fyrir 
hvert barn 
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6.1.6.       Kringlumýri      

Stutt greinargerð deildarstjóra Kringlumýrar um starfið á síðasta ári                                                                                                                                                               
Helstu áherslur í starfinu voru að fylgja dagskipulagi sem unnið er útfrá Aðalnámskrá leikskóla.  
Málörvun og lestarstundir lögðum við upp með litla hópa og börnum skipt í þá eftir málþroska og skilningi. Börnunum er svo aftur skipt í aðra 
hópa í salnum þar sem frekar er horft á hreyfigetuna. Eins er með gönguferðir og aðra markvissa vinnu með börnunum, hópunum er skipt upp 
eftir því sem hentar hverju barni fyrir sig. Eins er listsköpunin einstaklingsmiðuð. Við leggjum mikla áherslu á söngstundir og að syngja oft og 
mikið. Tónlistarkennsla fer inn í söngstundir sem eru einu til tvisvar sinnum á dag á hverjum degi. Eftir áramótin tókum inn nýtt verkefni sem 
kallast Vinátta í leikskóla með elstu börnum deildarinnar og hefur gefist mjög vel. Verkefnið var unnið í vetur með jafnöldrum á Kotatúni. Mikil 
áhersla var lögð á frjálsan leik og sveigjanleika. Það hefur gengið vel og oft verið hliðrað til skipulagi morgnana ef frjálsi leikurinn er í góðum 
farvegi því þar fer mikill lærdómur fram. Einnig er mikil áhersla lögð á að lesið sé fyrir öll börn á hverjum degi. Verkefni sem voru í gangi í allan 
vetur voru t.d. bókaormur, Birna Bangsi, Lubbi og Bína bálreiða. Í vináttuverkefninu hefur mikil áhersla verið lögð á að sýna vinsemd og 
umburðarlyndi og að allir á deildinni séu jafnir. Við vinnum með Lubba en hver hópur fór í hópastarf einu sinni í hverri viku þar sem byrjað var á 
því að læra um íslensku málhljóðin með hjálp Lubba. Eftir áramótin skiptum við Lubbastundunum út hjá elstu börnunum fyrir Vináttustundir. 
Hvert barn fer í salinn einu sinni í viku þar sem þrek, þol, kraftur, samhæfing, jafnvægi og fleira er æft og fara öll börn út helst einu sinni á dag. Í 
leikskólanum öllum er lagt upp með að foreldrasamstarf byggi á trausti og góðum samskiptum og þar skipta móttökur á morgnana miklu máli. 
Eins leggjum við mikla áherslu á virðingu, að við berum virðingu fyrir börnunum sjálfum, foreldrum þeirra og nánasta umhverfi en eins að 
börnin og starfsfólkið virði sjálfan sig og þekki sig og sín mörk og séu sjálfsörugg og ánægð. 

Í heildina hefur gengið vel að framfylgja markmiðum sem lagt var upp með síðastliðið haust. Þó hafa komið upp þær aðstæður að ekki er hægt 
að framfylgja skipulagi, sérstaklega þegar fólk hefur vantað. Styrkleikar deildarinnar eru að vel hefur gengið að vinna undir álagi og starfsmenn 
eru mjög áreiðanlegir, sinna börnunum af heilum hug og af væntumþykju og hafa metnað til að sinna starfinu faglega. Starfsfólk deildarinnar 
var sammála um að veturinn hefði gengið mjög vel og að ef eitthvað útaf bar hafi verið reynt að laga það sem fyrst. Deildin hugsar í lausnum 
frekar en vandamálum og er það mikill styrkleiki. Þetta á bæði við um starfið með börnunum og samskipti starfsfólks á milli. Listakot er þó 
veikleiki sem við erum að reyna í sameiningu að vinna með, efla listsköpunar starf á deildinni og erum við að vinna í leiðum sem hægt væri að 
fara til að koma til móts við það næsta vetur. Það sama á við um gönguferðir, en mikill vilji er að efla þær og auka við ferðirnar yfir árið. 
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Umbóta-
þættir 

Markmið með 
umbótum 

Aðgerðir til umbóta Tíma-áætlun Ábyrgðaraðili Endurmat; hvenær 
og hvernig 

Viðmið um árangur 

Hvað þarf að 
bæta? 

 

Að hverju er 
stefnt?          

Hvernig 
framkvæmum við 
það? 

Hvenær hefst 
og hvenær 
lokið? 

Hver ber ábyrgð/ 

Hver 
framkvæmir? 

Hvaða aðferðir á að 
nota? 
(könnun,rýnihópur, 
safna gögnum) 

Viðmið er gæðalýsing og 
/eða mælikvarði sem 
stuðst er við til að meta 
hversu vel tókst að ná 
markmiði. 

Að öll börn 
fái nám og 
kennslu við 
hæfi 

 

Vinna með 
grunnþætti 
menntunar 

Fléttum þá inní 
daglegt starf og 
skipulag 

Hefst strax að 
loknu sumarfrí 
og er alltaf í 
gangi 

Deildarstjóri og 
aðrir starfsmenn 
deildarinnar 

Samræður á 
deildarfundum, 
heilsubók, TRAS, 
einstaklingsmiðað 
mat. 

Að geta merkt við að öll 
börn hafi fengið sínar 
stundir hverja viku fyrir sig 
eða eins oft búið er að 
ákveða fyrir hvert barn 

Meiri vinna 
með börnum 
með 
sérþarfir 

Hjálpa enn betur 
þeim börnum sem 
eiga í erfiðleikum 
og efla starfsfólk 
enn frekar í að geta 
sinnt sérþörfum. 

Meiri stuðning í leik. 
Skrá niður hvernig 
gengur. 

Allt árið. Deildarstjóri og 
aðrir starfsmenn 
deildarinnar – 
stuðningur barns 

Samræður á 
deildarfundum, 
heilsubók, TRAS, 
einstaklingsmiðað 
mat. 

Merkja við fyrirfram 
ákveðnar stundir, bæði í 
hóp og einstaklingslega 

Gönguferðir 

 

Fara oftar í 
gönguferðir og efla 
grenndarkennslu 

Passa að fylgja 
dagskipulagi sem 
sett er upp og einnig 
að grípa auka 
tækifæri sem gefast. 

Allt árið Deildarstjóri og 
aðrir starfsmenn 
deildarinnar 

Samræður á 
deildarfundum 

Að geta gengið lengra, efla 
úthald og þekkingu á 
nærumhverfi. 

Listsköpun Nýta fleiri tækifæri 
til listsköpunar og 
fylgja því þegar það 
er á dagskipulagi. 

Passa að nota 
listakot þegar við 
eigum það. Grípa 
tækifæri sem gefast 
til listsköpunar.  

Allt árið. Deildarstjóri og 
aðrir starfsmenn 
deildarinnar  

Samræður á 
deildarfundum, 
afrakstur og myndir 
af ferlinu. 

Fylgja því þegar listakot er 
á dagskipulagi. Myndir af 
ferlinu og hengja upp 
afrakstur. 
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7 Stutt greinargerð sérkennslustjóra um starfið á síðasta ári 

 Hversu mörg börn njóta sérkennslu/stuðnings í leikskólanum og hve margir sinna því hlutverki? Það eru 19. börn sem þurfa sérkennslu 
2017-2018. Sérkennslustjóri sér um að skipuleggja það og deildirnar sjá að mestu um þjálfunina. Það eru 22 Tvítyngd börn skólaárið 
2018-2019 og mörg þeirra þurfa mikla einstaklingsmiðaða málöfvun. 

 Áætlun um málörvun og snemmtæka íhlutun í leikskólanum. 
Það er lesið, sungið og talað við börnin á hverjum degi frá byrjun leikskólagöngu og til að fylgjast með hvernig hvert barn er að þroskast 
er skráð tvisvar á ári í Heilsubók barnsins og Tras frá tveggja ára aldri. 
Með því að skrá í Heilsubók barnsins sem er einstaklingnámskrá barnsins. Skráð er að hausri og vori. Skráð er félagsfærni, sjálfshjálp, 
hreyfing, næring og svefn og listsköpun. Það fer fram skráning í Tras þegar barinð er 2,2 ára og á sex mánaða fresti Tras er skáning á 
málþroska barna. Þegar þetta tvennt er komið saman eum við komin með góða skráningu á hverju barni um tveggja ára aldur þannig að 
strax kemur í ljós ef eitthvað þarf að þjálfa hjá barnninu og  snemmtæk íhlutun hefst. 

 Gerð einstaklingsnámskrár, hverjir koma að gerð hennar og hvernig eru þær notaðar í starfinu? 
Deildarstjóri og sérkennslustjóri gera einstaklingsnámskrá. Setja markmið og vinna efitr því oftast inni á deildum en líka í 
sérkennsluherbergi.  

 Samstarf við foreldra/forráðamenn, teymisfundir og annar stuðningur til foreldra, fræðsla og ráðgjöf. 
Sérkennslustjóri sér um að boða teymisfundi og halda utan um þau gögn sem viðkoma sérkennslubörnum. Skólaþjónusta, 
sérkennslutjóri og deildarstjóri sjá um fræðslu og ráðgjöf til foreldra.  

 Samstaf við fræðslusvið og aðrar stofnanir  
Það er samstarf við skólaþjónustu og félagsþjónustu Árborgar, Talþjálfun suðurlands, HSU (hjúkrunarfræðingar og iðjuþjálfi) og 
Greiningar- og ráðgjfastöð ríkisins. 

 Samvinna sérkennslustjóra og starfsmanna, fræðsla, ráðgjöf og stuðningur. 
Mikil samvinna er á milli sérkennslustjóra og starfsmanna með fræðslu og ráðgjöf og það sem þarf hverju sinni.  

 Gerið grein fyrir umbótum út frá niðurstöðum innra mats síðasta starfsárs og færið inn í töfluna hér fyrir neðan. (sjá leiðbeiningar á bls 
37 í leiðbeiningar um innra mat í leikskóla). Hvað umbótaþætti á að vinna sérstaklega með og meta á starfsárinu 2018-2019. 
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Umbótaþættir 

Markmið með 
umbótum 

Aðgerðir til 
umbóta 

Tímaáætlun Ábyrgðaraðili Endurmat; hvenær 
og hvernig 

Viðmið um árangur 

Hvað þarf að 
bæta? 

 

Að hverju er stefnt?    
Til að mæta mikilli þörf 
í sérkennslu verður 
tekið í notkun annað 
sérkennsluherbergi til 
að það sé hægt að fara 
oftar með litla hópa til 
að vinna með í 
sérkennslu       

Hvernig 
framkvæmu
m við það? 
Ný 
kennslugögn
Skipulag á 
tímum í 
sérkennslu 

 

Hvenær 
hefst og 
hvenær 
lokið? 

 

Allt skólaárið 

Hver ber 
ábyrgð? 

Leikskólastjóri 

Sérkennslustjóri 

Deildarstjóri 

Hvaða aðferðir á að 
nota? 
(könnun,rýnihópur, 
safna gögnum), 
Kennslugögn 
Myndrænt skipulag 
Endurmeta markmið 
reglulega með 
skráningum 

Viðmið er gæðalýsing og /eða 
mælikvarði sem stuðst er við til 
að meta hversu vel tókst að ná 
markmiði. 

Meta með skráningu í 
einstaklings-námskrá Heilsubók 
barnsins. Tras, Hljóm – 2 og AEPS 
listinn 

 

8 Skipulagt starf vegna barna með annað móðurmál en íslensku.  

 Hvernig er unnið með fjölmenningarlegt leikskólastarf? 
o fræðsla og ráðgjöf til starfsfólks? 
o fjölbreytt heimamenning og tungumál? 
o samskipti og virka þátttöku í fjölbreyttum barnahóp? 

 Hvernig er unnið með íslensku sem annað mál og virkt tvítyngi? 
o Markviss vinna með daglegan orðaforða? (grunnorðaforði) 
o Hvernig er orðforði dýpkaður, með hvaða aðferðum? 
o Hvaða leiðir eru farnar til að fylgjast með framförum barna? 
o Er hugað að öllum þáttum máls? 

o Orðaforði og málskilningur  
o Tjáning og frásögn  
o Hlustun og hljóðkerfisvitund  
o Ritmál  
o Félagslegt tungumál, tilfinningar, áhugi, styrkleikar, löngun 
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 Hvernig er samskiptum við foreldra háttað? 
o Móttaka og aðlögun? 
o Upplýsingagjöf?  
o Samræða um mál og læsi, nám og þroska, stuðningur við móðurmál og íslensku?  

9 Starfsþróunarsamtöl og fræðsla 

Skólaárið 2017 til 2018 fóru starfsþróunarsamtöl fram í lok apríl og í byrjun maí 2018. Leikskólastjóri vildi athuga hvernig kæmi út að vera með 
samtölin að vori. Starfsmannasamtölin gengu vel og var skólaárið metið í heild sinni. Þannig gáfu starfsmannasamtölin ákveðna heildarmynd af 
starfinu. Einnig var hægt að skoða svör starfsfólks í könnun Skólapúlsins og ræða það sem að kom þar fram. Hugmyndin er að hafa 
starfsmannasamtölin í Árbæ að vori annað hvert ár, eða árið sem að Skólapúlsinn gerir starfsmannakönnun þar sem að sú könnun fer fram í 
febrúar og eðlilegra að skoða niðurstöður og ræða þær í starfsmannasamtali í apríl/maí  þegar málefnin eru enn í fersku minni starfsmanna.  

Ákveðið var að innleiða Vinaverkefni Barnaheilla í Árbæ og senda „alla“ starfsmenn á námskeið hjá Barnaheillum. Um 2/3 starfsmanna eru 
þegar búnir að fara á þessi námskeið, haustið 2018 og á skipulagsdegi í ágúst 2018 var námskeið í Árbæ sem að tengist tónlistinni í 
Vinaverkefninu.  Kennari á námskeiðinu var Birte Harksen. Hún er leik- og grunnskólakennari og hefur um árabil unnið með tónlist og dans á 
Heilsuleikskólanum Urðarhóli. Birte heldur einnig úti vefsíðunni:  bornogtonlist.net, sem er þekktur hugmyndabanki fyrir tónlistarstarf í 
leikskólum.  

Hugmyndafræði vináttuverkefnisins byggist á hugmyndinni um að vilja breyta hegðun til hins betra og finna leiðir til þess að kenna börnum á 
leikskólaaldri hugtök og gildi sem munu nýtast þeim á jákvæðan hátt í félagslegum samskiptum í gegnum lífið. Tilgangur og markmið 
vinaverkefnisins felst fyrst og fremst í að kenna börnum innihald ákveðinna hugtaka eins og virðingu, hugrekki, umburðarlyndi og umhyggju. 
Með innihaldi þessara gilda er hægt að vinna með, tala um og virða fyrir sér ýmsar aðstæður sem hver og einn hefur eða getur hugsanlega lent 
í. Með verkefninu er verið að gefa börnum kost á að læra af eigin reynslu, setja sig í spor annarra, sýna samkennd og dæma ekki fyrirfram. Í 
kjölfarið læra börn að vera betur meðvituð um raunverulegan skaða sem getur orðið vegna eineltis. Einnig er talað um í markmiðum 
verkefnisins að það skipti öllu máli að mynda jákvæðan skólabrag og að skólasamfélagið einkennist af gagnkvæmu umburðarlyndi og virðingu. 
Með því að kenna bæði börnum og fullorðnum umburðarlyndi og virðingu getur skólasamfélagið sýnt hvert öðru umhyggju og öðlast hugrekki 
til þess að bregðast rétt við erfiðum aðstæðum. Ábyrgð okkar fullorðinna er því mikil þegar það kemur að forvörnum eineltis. Við sem 

http://bornogtonlist.net/
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umgöngumst börnin daglega erum þeirra fyrirmyndir og þar af leiðandi skiptir miklu máli hvernig okkar samskipti og viðhorf birtast börnunum. 
Eins og segir í lýsingu um verkefnið er einelti á ábyrgð hinna fullorðnu og því nauðsynlegt fyrir okkur að fá leiðbeiningar, hvatningu og ekki síður verkfæri til 
að fyrirbyggja að einelti nái ekki að þrífast.                                                                                                                                                                                                                                                                   
Starfsfólki í Árbæ er alltaf boðið að taka þátt í haustþingi leikskóla á Suðurlandi sem er í byrjun október. Fjölmargir starfsmenn í Árbæ eru í námi og leikskóla-
kennarar hafa sótt námskeið ef þá vantar réttindi til að vinna með TRAS og Hljóm-2. Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri sóttu saman námskeið um 
starfsþróunarsamtöl. Aðrir starfsmenn hafa sótt námskeið og greitt með einstaklingsstyrk.                                                                                                       

Áfram verður farið á námskeið  hjá Barnaheillum um Vinaverkefnið þar til „allir starfsmenn“ eru búnir að fara á námskeið. Öllum starfsmönnum verður boðið 
að fara á haustþing og ellefu starfsmenn eru í námi í Háskóla Íslands sem tengist Leeikskólanum. Það er ýmist í grunnnámi í leikskóla-uppeldis og 
kennslufræðum  eða framhaldsnámi í leikskólafræðum eða námi tengdu leikskólastarfinu.  

10 Foreldrasamvinna 

Aðalfundur foreldraráðs var haldinn 30. október 2017. Foreldraráð skólaárið 2017 til 2018 skipa:                                                                                                                      
Jóhanna Ósk Jóhannsdóttir formaður, Elsie Kristinsdóttir meðstjórn, Jóhanna Margrét Eðvaldsdóttir ritari.                                                                                                       
Aðalfundur foreldrafélagsins var haldinn 30. Október 2017. Stjórn foreldrafélagsins skólaárið 2017 til 2018 skipa:                                                                                      
Jóhanna Ósk Jóhannsdóttir formaður, Elsie Kristinsdóttir gjaldkeri, Jóhanna Margrét Eðvaldsdóttir ritari, meðstjórnendur eru: Bjarnheiður 
Böðvarsdóttir, Kristjana Ósk Smáradóttir, Hreggviður S. Hreggviðsson, Jónína Lilja Þórarinsdóttir, leikskólastjóri situr fundi foreldrafélagsins fyrir 
hönd leikskólans. Í reglum foreldrafélags Árbæjar segir: Stjórnin kemur svo oft saman sem þurfa þykir þó aldrei sjaldnar en einu sinni í mánuði. 
Þannig hefur það verið fyrir utan það að í júlí og ágúst hefur verið sumarfrí frá fundarhöldum. 

Aðalfundur foreldraráðs var haldinn 4. október 2018. Foreldraráðs skólaárið 2018 til 2019 skipa:  Jóhanna Ósk Jóhannsdóttir formaður, 
Varaformaður Jónína Lilja Þórarinsdóttir, Elsie Kristinsdóttir, og Jóhanna Margrét Eðvaldsdóttir.                                                                                                                                                
Aðalfundur foreldrafélags Árbæjar var haldinn 4. október 2018 Stjórn foreldrafélagsins skipa: Jóhanna Ósk Jóhannsdóttir formaður, Elsie 
Kristinsdóttir gjaldkeri, Jóhanna Margrét Eðvaldsdóttir ritari, Kristjana Ósk Smáradóttir meðstjórn, Jónína Lilja Þórarinsdóttir meðstjórn, Sæunn 
Magnúsdóttir meðstjórn, Árný Rún Guðnadóttir meðstjórn.      

Foreldraviðtöl voru tvisvar á skólaárinu, á haustönn og vorönn. Skráningar í Heilsubók barnsins voru gerðar í október og nóvember 2017 og 
mars og apríl 2018 og voru foreldraviðtöl tekin í kjölfar skráningar þar sem foreldrar hittu deildarstjóra og hópstjóra.                                                                                                      
Foreldrum stendur ávallt til boða að fá viðtalstíma við leikskólastjóra, aðstoðarleikskólastjóra, sérkennslustjóra og deildarstjóra þegar þeir óska 
eftir því. Deildarstjórar í Árbæ senda foreldrum fréttir mánaðarlega í tölvupósti. Þar er farið yfir það helsta og mánaðardagatal er sent með. 
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Tilkynningar og aðrar upplýsingar eru settar á upplýsingatöflur við deildirnar og hver deild hefur facebook síðu þar sem tilkynningarnar eru 
einnig settar inn. Leikskólastjóri sendir tilkynningar í tölvupóst ef þarf að senda tilkynningu til allra. Ekki er prentað út fréttabréf til foreldra 
nema þeir biðji um það. 

11 Samstarf leik- og grunnskóla  

Tími Hvað Hvernig 

Septemb

er  til maí 

Leikskóla- og grunnskólakennarar fara a.m.k. einu sinni í heimsóknir á milli stiga.  Markmiðið er að 
sjá hvað er verið að gera á hvorum stað.  
 

Haft er samband við deildarstjóra 
grunnskóla eða aðstoðarleikskólastjóra 
leikskóla 

Október Nemendur í 1. bekk grunnskóla fara í heimsóknir í gamla leikskólann sinn. Báðir grunnskólarnir 
fara í heimsóknina á sama tíma. Stefnt skal að fyrstu viku októbermánaðar.   

Deildarstjórar grunnskóla hafa samband 
við aðstoðarleikskólastjóra leikskólanna 

Nóvembe

r 

Önnur heimsókn nemenda 1. bekkjar grunnskóla í gamla leikskólann sinn. Báðir grunnskólarnir 
fara í heimsóknina á sama tíma. Heimsóknin fer fram í síðustu viku nóvembermánaðar. 

Deildarstjórar grunnskóla hafa samband 
við aðstoðarleikskólastjóra leikskólanna 

janúar Elstu börnin í leikskólunum koma í heimsókn í skólana. Fá að skoða grunnskólann og frístund. Allir 
leikskólarnir á Selfossi heimsækja báða grunnskólana. 

Deildarstjórar leikskólanna hafa samband 
við deildarstjóra grunnskólanna. 

Janúar til 

mars 

Samstarf hefst hjá Álfheimum, Árbæ og Vallaskóla annars vegar og Hulduheimum, Jötunheimum 
og Sunnulækjarskóla hins vegar. Samstarf er einnig hjá Brimver, Æskukot og BES.  
Elstu leikskólabörnin koma í heimsóknir í grunnskólana, fá að horfa á sundkennslu og taka þátt í 
íþróttum og öðrum tímum.   

Deildarstjórar leikskólanna hafa samband 
við deildarstjóra grunnskóla um 
fyrirkomulagið og tíðni heimsókna. 
Leikskólakennarar geta haft beint 
samband við íþrótta- og sundkennara. 

Febrúar 

til mars 

Innritun leikskólabarna í grunnskólann. Foreldrar sækja um rafrænt inn á Mín Árborg. Bréf um 
vorskólann er sent til foreldra og leikskólanna. 

 

Apríl Vorskólinn fer fram. Fyrsta daginn koma börnin í fylgd foreldra í tveimur hópum í skólaheimsókn. 
Skólastjórnendur taka á móti börnunum og foreldrum, ganga með þeim um skólann og skoða 
hann. Annan og þriðja daginn fylgja leikskólakennarar börnunum í skólann. Þær heimsóknir fara 
fram eftir hádegi þar sem starfsmenn grunnskólanna taka á móti þeim 
Endurmat á skipulagi Vorskólans fer fram í tölvupósti. 
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12 Skóladagatal – skipulagsdagar. 

2018 til 2019 

Leikskólinn opnar að sumarfríi loknu 9. ágúst 2018 
Litadagar eru einu sinni í mánuði, annan miðvikudag í mánuði. 
13. ágúst 2018 skipulagsdagur. Námskeið í tónlist Vinaverkefni 
14. ágúst 2018 - Aðlögun nýnema 1. Hópur 
20. ágúst aðlögun nýnema 2. Hópur 
3. september aðlögun nýnema 3. Hópur  
5. október haustþing leikskóla á Suðurlandi 
8. október skráning í Heilsubók hefst 
1. nóvember foreldraviðtöl hefjast 
5. nóvember 2018 Skipulagsdagur. Unnið að Heilsubók og námskeið í MIO – Skimunarefni í stærðfræði fyrir leikskóla 
19. nóvember 2018 starfsmannafundur. Ásdís Olesen – jákvæð sálfræði 
15. janúar 2019 starfsmannafundur – Undirbúningur fyrir ferð starfsmanna til Alicante – Leikur að læra - vorið 2020 
4. febrúar 2019 Skipulagsdagur –  Skólanámskrá uppfærð  
5. febrúar þorraferð elstubarnanna í Húsið á Eyrarbakka 
13. febrúar þorrablót í Heilsuleikskólanum Árbæ  
1. mars skráning í Heilsubók hefst 
1. apríl foreldraviðtöl hefjast 
15. apríl Skipulagsdagur. Endurmenntun leikskólanna – Sameiginlegur skóladagur 
15. maí – útskriftaferð elstu barnanna 
21. maí útskrift elstu barnanna 
31. maí 2019 skipulagsdagur -  Unnið að skólanámskrá Árbæjar - Skyndihjálparnámskeið 
4. júlí 2019 sumarfrí hefst  

Áfram verður farið á námskeið Vinaverkefnis, þar til allir starfsmenn í Árbæ hafa farið á námskeið  
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13 Matsáætlun 

Viðfangsefni sjálfsmats  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  

Skólanámskrá – s.s. stefna, markmið, 
námssvið, áherslur og námsmat.  

Skólanámskrá  staðfærð 
Læsistefna Árbæjar  

Skólanámskrá 
endurskoðuð  

Skólanámskrá staðfærð  Skólanámskrá  endurbætur Skólanámskrá uppfærð  

Starfsáætlun – s.s. skipulag, verkferlar, 
skólareglur og stoðþjónusta.  

Útgefin að hausti ár 
hvert og yfirfarið  

Útgefin að hausti ár hvert  Útgefin að hausti ár hvert  Útgefin að hausti ár hvert  Útgefið að hausti ár hvert  

Nám – ss. námsaðferðir og hæfnisviðmið.  Umræður á 
deildarstjórafundum  

Spurningalistar 
Umræður  

Umræður á 
deildarstjórafundum  

Umræður á 
deildarstjórafundum  

Umræður á 
deildarstjórafundum  

Leikskólabörn – líðan og þarfir -  Heilsubók  Heilsubók, TRAS, Broskarla og 
spurn.könnun  

Heilsubók, Broskarla og 
spurn.könnun  

Heilsubók,Broskarla og 
spurn.könnun  

Heilsubók, Broskarla, 
spurn.könnun Hljóm-2 

Heilsubók, TRAS, Hljóm-2  

Kennsla og uppeldikennslu - og 
uppeldishættir, starfsþróun og fagmennska.  

Spurningalistar, 
Þróunarverkefni,Umræður  

Spurningalistar 
Umræður  

Spurningalistar Umræður  Starfsmannaviðtöl, 
Umræður  

Starfsmannasamtöl og 
umræður  

Starfsfólk – líðan, þarfir, starfsandi, 
starfshættir, endurmenntun, samskipti og 
samstarf.  

Starfsmannasamt.                  
Jan. og feb. 2015  

Starfsmannasamt. 
Spurningalistar  

Starfsmannasamt.  Starfsmannasamt. 
Skólapúlsinn  

Starfsmannasamtal  

Stjórnun.  Starfsmannasamtal/spurningali
star  

Spurningalistar  Spurningalistar   Skólapúlsinn Starfsmannasamtöl 

Viðmót og menning skóla.  Spurningalistar,          
Umræða á deildarstj. fu  

Umræður á deildarstjóra-
fundum  

Spurningalistar Umræður  Umræður á 
deildarstjórafundum  

Umræður á 
deildarsstjórafundum  

Aðbúnaður.  Klárað að vinna að endurb. 
samkv. úttekt  

Spurningalistar 
Umræður  

Lagfæra lóð  Lagfæra lóð  Unnið að viðhaldi Viðbygging ?  

Samstarf heimila og skóla.  Foreldrasamtöl haust og vor 
Spurningakönnun.  

Foreldrasamtöl haust og 
vor  

Foreldrasamtöl,haust og vor,   Foreldrasamtöl haust og vor  Foreldrasamtöl haust og vor. 
Skólapúlsinn 

Ytri tengsl – önnur skólastig og 
nærsamfélagið.  

Spurningalistar, 
Þróunarverkefni Umræður  

Þróunarverkefni  Spurningalistar Umræður  Göngur um nærsamfélag, 
stofnanir og þjónusta 

Göngur í nærsamfélagi, 
Heimsækja stofnanir og 
þjónustu 

Umbótaaðgerðir/þróunarstarf.  Þróunarverkefnið,árangursríkt  
læsi í leikskólum Árborgar  

Námsmat á mörkum 
skólastiga Umræður  

Námsmat á mörkum 
skólastiga Umræður 

InnleiðingVinaverkefn, 
teymisvinna,samvinna 
samstarf 

Vinaverkefni, teymisvinna, 
samvinna, samstarf  
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Ráðstöfun auðlinda - fjármagns, mannauðs, 
búnaðar og tíma  

Fjárhagsáætlun og Umræður  Fjárhagsáætlun,Umræður
. Þróunarverkefni  

Fjárhagsáætlun 
Spurningalistar Umræður  

Fjárhagsáætlun teymisvinna, 
samvinna samráð samstarf 

Unnið áfram að verkefnum.  

Grunnþættir menntunar – læsi, sjálfbærni, 
lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sköpun, 
heilbrigði og velferð.  

Spurningalistar Umræður. 
Þróunarverkefni  

Spurningalistar. 
Þróunarverkefni. 
Umræður  

Spurningalistar. 
Þróunarverkefni. Umræður  

Heilsustefna,aðalnám-skrá, 
Vinaverkefnið, Umræður  

Heilsustefna,aðalnám-skrá, 
Vinaverkefnið, Umræður 

 

 

 

 

 

F. h.  Heilsuleikskólinn Árbær 

 

Kristín Eiríksdóttir, leikskólastjóri. 

____________________________________1. september  2018___________  

  Leikskólastjóri   Dagsetnin 
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