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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 

            

Í leikskólanum  Álfasteini hefur verið mikill stöðugleiki í starfsmannahópnum og  þurfti ekki 

að auglýsa eftir starfsfólki á vordögum fyrir skólaárið  2018-2019.  Hinsvegar þurftum við 

að auglýsa fyrir skólaárið 2019-2020 þar sem fimm starfsmenn hyggja á nám skóla eða eru 

á förum úr bæjarfélaginu. En við lítum björtum augum til  haustsins þar sem við erum búin 

að ráða í allar stöður leikskólans. 

Unnið var markvisst að eflingu læsis í samræmi við stefnumótun Hafnarfjarðar á 

skólaárinu. Í vetur hefur verið mikil og markviss vinna í þróunarverkefni Álfasteins varðandi 

snemmtæka íhlutun í málörvun og læsi  barna. Þróunarteymi leikskólans hefur fundað 

mánaðarlega og er verkefnið komið vel á veg.  Ásthildur Bj. Snorradóttir talmeinafræðingur 

hefur verið okkur innan handar í verkefninu.  

Samstarf leikskóla og  grunnskóla hefur gengið ágætlega þetta skólaárið en má gera mun 

betur og hafa leikskólarnir hér á Holtinu kallað eftir betra samstarfi fyrir  næsta skólaár. 

Breytingar verða á deildum næsta skólaár. Skólaárið 2019-2020 verðum Álfasteinn með  

fimm deildir þar sem Lautin  verður ein deild og þar verða elstu börnin fædd 2014 og því 

hreinn  árgangur. Þetta er  tilraunaár til að sjá  hvort  við  erum tilbúin að fórna  salnum  og 

gera þar deild. Með þessu móti getum við  fækkað börnum á deild og  verða  um  14-16 

börn á  deild sem við teljum vera þátt í að skapa það leikrými sem börn þurfa og um leið 

bættar starfsaðstæður fyrir starfsfólk og  börn.   Á Hamri og  Holti verðum við með  tvo 

árganga næsta vetur,  börn fædd 2015 og  2016.  Berg verður með hreinan aldurshóp 2017 

og Klettur verður með tvo aldurshópa,  2017 og  2018.  

Starfsfólk leikskólans hefur sótt námskeið og farið á ráðstefnur sem auðga fagmennsku í leikskólastarfinu 

og þekkingu starfsfólks bæði á vegum Fræðslu og frístundaþjónustu og annarra aðila.  

Elstu börn leikskólans fóru í útskriftarferð að Hvaleyrarvatni líkt og undanfarin ár , en þar leigjum við 

skátaskálann með aðgang að salerni. Tókst sú ferð með miklum ágætum, veðrið lék við okkur og ríkti 

mikil ánægja með dvölina þar. Farið var með rútu að morgni og foreldrar sóttu börn sín í lok dags að 

skátaskálanum við Hvaleyrarvatn. 

Sumarhátíð leikskólans var haldin í  blíðskaparveðri eins og  sumarið hefur  verið  til þessa.  

Ákveðið var að hafa  hoppukastala eins og  árið á  undan vegna  mikillar ánægju með það 

og var skemmtunin í boði foreldrafélags Álfasteins.  
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2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun 

2.1 Matsáætlun  

Í leikskólanum  Álfasteini hefur  verið  mikill stöðugleiki í starfsmannahópnum og  þurfti ekki 

að auglýsa fyrir skólaárið  2018-2019.  Í  upphafi skólaársins eða  í byrjun ágúst varð 

starfsmannahópurinn  fyrir  því  áfalli að starfsmaður lést og var það mikið  reiðarslag  fyrir 

starfsmannahópinn.  Hópurinn fékk Sigríði prest í Fríkirkjunni í Hafnarfirði sér til aðstoðar 

og var það ómetanlegur stuðningur bæði fyrir starfsfólk sem og stjórnendur. Einnig gátum 

við leitað til sálfræðings á Fræðslu og Frístundasviði ef með þyrfti. Ákveðið var að  gefa 

samstarfsfélögum rými til að syrgja og ákveðið var að ráða ekki inn starfsmann fyrr en um 

áramót.  

Matsáætlun tekur til þeirra þátta sem lögð var áhersla á í starfsáætlun skólaársins 2018-

2019-. Þeir þættir eru læsi og stærðfræði í leikskólastarfinu en Hafnarfjarðarbær hefur lagt 

mikla áherslu á að efla læsi í leik- og grunnskólum og lagt fram stefnu þar að lútandi sem 

leikskólinn hefur tekið virkan þátt í að vinna að.  

þróunarverkefni  í samvinnu við Ásthildi Bj. Snorradóttur talmeinafræðing  um snemmtæka 

íhlutun tengda læsi er  komið vel á veg.  Verkefnið fór hægt af stað í haustbyrjun í kjölfar 

andláts samstarfsfélaga okkar en þegar líða fór á haustið var haldið af stað og gengur 

verkefnið mjög vel. Þær breytingar áttu sér stað  að Sunna Dís Kristjánsdóttir hætti sem 

verkefnastjóri vegna anna og við  keflinu tók  Aldís Dröfn Stefánsdóttir deildarstjóri á  Holti.  

Ásthildur kom á fund og  gerði með okkur verkáætlun. Allt Þróunarteymið sem skipar níu  

starfsmenn fengu hlutverk þar sem hver og einn tæki hluta úr skýrslunni og skrifaði um 

áhersluþætti þá sem við á Álfasteini vinnum að. Má segja að undirbúningur að skýrslu 

þróunarverkefnisins hafi þar með verið hrundið af stað.  Ásthildur kom aftur eftir áramót og 

speglaði málörvunarstundir, eina á hverri deild og gaf góð ráð. Þróunarteymið hefur verið 

virkt í allan vetur og hefur fundað nánast mánaðarlega til að fylgja eftir þeim vinnuramma 

sem settur var og ræða áhersluþætti verkefnisins sem og hvaða verkfæri væri heppilegt að 

nýta. 

Þróunarteymishópurinn sótti um styrk í Sprotasjóð og var mikil vinna lögð í að skrifa góða 

umsókn. Sú vinna skilaði sér svo sannarlega þar sem við fengum styrk í verkefnið. Eitt af því 

sem við viljum nýta styrkinn í er að efla starfsfólk enn frekar í lubba og  nýta betur með 

yngstu börnunum sem og að leggja inn orð vikunnar sem við teljum vera gott veganesti í að 
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auka orðaforða. Einnig hvernig  við getum  nýtt aðferðafræði gefðu 10 í daglegu starfi þar 

sem við erum með  orð og  nýtum það í  öllum aðstæðum,  þannig lærir barnið smám 

saman þetta nýja orð og hvernig  það er notað. 

Breytingar verða á deildum næsta skólaár. Fagfólk leikskólans hélt fagfund þar sem farið var 

í þarfagreiningu með deildarstjórum og fagfólki skólans hvernig við gætum dregið úr álagi 

og skapað betri starfsaðstæður fyrir börn og fullorðna. Eftir miklar vangaveltur og 

hugarflæði komumst við að einróma samkomulagi. Ákveðið var að setja inn fimmtu deildina 

og  gera sal leikskólans að deild.  Með því móti væri hægt að fækka börnum á deildum og 

skapa meira rými til athafna. Var starfsmannahópurinn sammála um að prófa þetta í eitt ár 

og sjá svo til þar sem  börnin hafa ekki sal næsta vetur, þar sem fimmta deillin verður þar. 

Við  vitum þó að hægt er að  nýta fataherbergi skólans  sem hreyfirými  sem og  útisvæði 

leikskólans. Fimmta deildin- Laut eins og nýja deildin heitir, verður fyrir elstu börnin og 

verður með hreinan  aldurshóp. Tveir árgangar 2015-2016 verða  næsta vetur á Hamri og 

Holti. Berg verður með einn aldurshóp  fædd 2017 og Klettur verður yngsta deild með tvo 

aldurshópa 2017-2018. 

Kaffitímar starfsfólks voru færðir til  í janúar með samþykkt alls starfsfólksins, eftir að 

starfsmannahópurinn var búinn að prófa þetta í tvo mánuði. Með tilkomu þessara 

breytinga að hafa einn samfelldan kaffitíma var allt starfsfólkið  sammála því að það 

skapaðist meiri ró á deildum og ekki eins miklir álagstoppar eins og verið hafði með gamla 

skipulaginu þegar starfsfólk var með tvískiptan kaffitíma.   

Til að bæta starfsaðstæður barna og  kennara var ákveðið að færa öll hólf barnanna í  

fataherbergi og stækka þannig fataherbergi einnig á yngri deildum. Með þessu móti mætti 

gefa börnunum meira rými til að klæða sig og þannig jafnframt að draga úr  hávaðamengun 

og árekstrum milli barnanna. En fataherbergið hefur verið mjög  þröngt og erfitt  fyrir 

börnin að athafna sig þar. Starfsfólk og  börn eru alsæl með þessar flottu breytingar. Með 

þessu móti var hægt að setja fleiri hólf og  börnin í Lautinni fá  hólf næst Lautinni og nægt 

pláss fyrir alla. 

Degi  stærðfræðinnar var gert  hátt undir  höfði og viljum við innleiða stærðfræðiþekkingu 

umfram þá þekkingu sem verður til við kubbastarf sem er aðalsmerki leikskólans. Á degi 

stærðfræðinnar útbjuggu kennarar ýmis verkefni og þrautir fyrir börnin og var 

fataherbergið nú nýtt sem hreyfirými fyrir stærðfræðiþrautir á öllum deildum leikskólans og 

fengu þessi verkefni að standa út skólaárið. 
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Börnin tóku þátt í að meta val skólans með sjónrænum hætti. Að þessu sinni voru það tveir 

elstu árgangangarnir sem tóku þátt í þeirri könnun. Einnig hefur símat á starfi barnanna og 

verkefnavinnu þeirra átt sér stað jafnt og þétt yfir skólaárið á deildarstjórafundum, 

deildarfundum, starfsmannafundum og fagfundum.   

2.2 Innra mat leikskólans  

 

Innra mat leikskólans fór fram á skipulagsdegi,  starfsmannafundum og fagfundum, rætt var 

um áhersluþætti skólaársins og starfið almennt.  

Niðurstöður frá mati barnanna á vali sýnir hvað börnunum þykir skemmtilegast að fást við. 

Virðist sem holu kubbarnir, búningar, litir, útisvæði, sull, Ipad og grjón sé  í efstu sætunum. 

Hinsvegar kom í ljós að ekkert valsvæði skar sig úr hvað varðar óvinsælt svæði. En 

formkubbar, púsl og lest var svona helst það sem minnst var valið.  

Læsi:  

Þegar niðurstöðurnar eru teknar saman má sjá að starfsfólk telur að innleiðing Lubba hafi 

haft jákvæð áhrif á myndun málhljóða hjá börnum og að ánægja er með kennsluefnið. 

Einhver munur er á milli deilda hvað varðar Lubba. Eldri deildirnar vinna mjög markvisst 

með Lubba, enda er kennsluefnið ætlað  þeim aldusrhópi. Ákveðið var að einn kennari á 

hvorri deild skyldi sjá um þessa kennslu.  Á yngri deildunum hefur  hljóðin og söngvar  verið 

nýttir  í málörvun. Til viðbótar hefur söngvar tengdir  Blæ einnig verið nýttir í orðaforða og 

hreyfingu og þá sérstaklega í lautarferðum og á Kletti. Bundnar eru vonir við að nýta þetta 

kennsluefni og aðferð  betur á komandi skólaári í tengslum við þróunarverkefnið.   Ákveðið 

var að fækka verkefnum og voru mun færri könnunarverkefni í ár miðað við undanfarin ár.  

Í vetur átti að vera fastar lestrastundir á öllum deildum þar sem lesið skyldi daglega  fyrir 

alla  aldurshópa og er eitt af  því sem við  vildum festa í sessi með tilkomu 

þróunarverkefnisins. Hinsvegar kemur í ljós að ef dagskipulagi er breytt þá þarf að setja 

fastar lestrastundir inn svo þær gleymist ekki, en það var raunin á einni deild. En nú er búið 

að koma þessu aftur í réttan farveg. Lesmál er í sjónhæð barnanna og aðgengi að bókum 

gott á bæði eldri og yngri deildum. Einnig kom í  ljós samkvæmt könnuninni, að innlögn 

nýrra orða í gegnum söng og daglegum upplestri  var markvisst  lagt inn á eldri deildum en  

mætti vera markvissara á yngri deildum leikskólans. Hinsvegar má segja að borðin á yngri 

deildum voru með staf barnanna og  tákni þannig að það var meira nýtt í stað þess að hafa  

orð vikunnar.    
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Stærðfræði:   

Í niðurstöðum hvernig unnið hefur verið með stærðfræði á skólaárinu hafa tölustafir og 

form verið sýnilegt í umhverfi barnanna bæði á yngri og eldri deildum. Telja kennarar að 

það hafi hvetjandi áhrif á áhuga barnanna fyrir stærðfræðihugtökum, formum og einnig 

raunveruleikatengdum verkefnum eins og að leggja á borð fyrir hópinn sinn, telja og  flokka 

einingakubba o.s.frv.  Einnig hafa tengsl við dag stærðfræðinnar hvatt kennara til að  skapa 

afþreyingu eins og  parís,  samstöfur, flokkun og  form svo eitthvað sé  nefnt. Unnið er með 

stærðfræðihugtökin daglega á öllum deildum þó það sé  gert með ólíkum hætti.   
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 Kubbastarf:  

Munur er á kubbastarfi á milli yngri og eldri deila sem sýnir að eldri börnin nota kubbana 

oftar og á fjölbreyttari hátt. Teljum við þetta eðlilegt þar sem úthald yngri barnanna er  

minna  og  jafnframt  sofa þau mun lengur en eldri börnin.  Einnig  eru  yngri deildirnar ekki 

að tengja læsi og kubbastarf þar sem þau eru að æfa sig í að byggja og kynnast  efniviðnum. 

Jafnframt er eðlilegt að viðbótarefniviður sé ekki alltaf í boði þar sem viðbótarefniviður er 

oftast nýttur sem skraut á byggingar þegar búið er að byggja. Útikubbarnir er einungis 

notaðir að vori og sumrin þegar veður leyfir. Það kom þó fram að það hafi aukist notkun 

útikubbanna sem er  gott. En þó ekki eins mikið og við vonuðumst eftir þar sem börnunum 

finnst þetta skemmtilegur efniviður. Hinsvegar vitum við að kubbarnir eru þungir og 

starfsfólk  veigrar sér  við að taka þá út þar sem við verður að taka allt saman í lok dags. Því 

er mikilvægt að kaupa kerru til að setja kubbana á svo auðveldara sé að rúlla þeim út og 

inn.  

Holu kubbarnir eru mjög vinsælir og alltaf í  notkun þegar börnin eiga lautina. Í haust verða 

Holu kubbarnir á Hamri og Holti þar sem Laut er nú orðin fimmta deildin. Því verður 

fróðlegt að fylgjast með í vetur hvernig nýtingin verður þar sem börnin á þessum deildum 

geta nýtt kubbana daglega en áður voru þeir í boði einu sinni í viku þar sem hver deild  fékk 

lautina. 

Flest starfsfólk leikskólans þekkir hugmyndafræði kubbastarfsins vel eða mjög vel. Það  var 

ákveðið að nýta mannauðinn betur og þeir starfsmenn sem þekkja hugmyndafræði  

kubbanna best eru með kubbastarfið fyrir öll börnin á deildinni.  Einungis 3 starfsmenn hafa 

ekki  góða þekkingu á  hugmyndafræði kubbanna, en  öllum starfsmönnum hefur  verið 

boðið  upp á kynningarefni um þessi fræði til lestrar.       
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Teymisvinna:   

Teymisfundir  tengdir læsisverkefninu voru reglulega í vetur. Þessir fundir voru nýttir til að fara yfir  hvar 

við erum stödd í verkefninu. Einnig höfum við verið að skoða hvar stærðfræðin getur komið inn í 

verkefnið. Teljum við að margt sé hægt að gera til að tengja þetta enn frekar og verður lögð áhersla á það 

í haust, en þá verður farið í áhersluþætti leikskólans.  

2.2 Húsnæði og lóð 

Ljóst er að víða er enn þörf á viðhaldi á húsnæðinu sem og á útisvæði leikskólans. Ákveðið 

hefur verið að mála Hamar þetta sumarið og dúkleggja upp hálfa veggi. Ekki verður skipt út  

gólfdúk þetta árið en enn eru Holt, Berg og kaffistofa starfsfólks eftir. 

Lóð leikskólans  er í miklum halla og því  erfið, sérstaklega yfir vetrartímann. Hefur komið til 

tals að stalla lóðina þannig að börnin geti leikið úti á veturnar. Síðastliðinn vetur  vorum við 

heppin þar sem minna var um ofankomu og  því  mynduðust ekki  klakabunkar eins og 
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undanfarin ár. Því gátum börnin leikið úti á lóðinni síðastliðinn vetur. Jafnframt sannaði  

nýja útisvæðið sig svo sannarlega í vetur þar sem  yngstu börnin gátu farið út nánast alla 

daga. Þetta var algjör bylting og frábærlega vel heppnað.   

Úrbótaáætlun síðasta skólaárs og framvinda hennar er í meðfylgjandi töflu.  

Áætlun vegna viðhalds húsnæðis og lóðar á skólaárinu 2019 - 2020  
Verkefni  Hvar  Úrbætur  Athugasemd  

  

Skipta þarf um 

undirlag undir  

rólum 

Á útisvæði  Setja 

gúmímott

ur   

Setja  sandkassa á 

útisvæði 

Setja sandkassa á 

milli  römbunar 

og pollsins . þar 

sem grasbali sem 

Sandkassin getur 

farið á. 

Enginn 

sandkassi 

er í  dag 

Þar sem sandkassi var í halla  var endalaust 

vesen þar sem sandurinn rann út úr honum. 

Því var  hann tekinn og var reynt að setja í  

hellana. Það reynist ekki góð lausn og því 

þarf að finna sandkassanum nýjan stað. 

Klifurnet þarf að 

endurnýja  

Á útisvæði  Ógert  

  

Endurnýjun á 

dúkum 

Víðsvegar á 

gólfum 

leikskólans 

Lokið á:  

Hamri  

Eldhúsi  

Kletti 

Enn á eftir að skipta um dúk á kaffistofu, 

Bergi og Holti. Því miður er þetta mikil vinna 

fyrir  starfsfólk þar sem  tæma þarf  allt og  

mikið ryk fylgir þessum framkvæmdum víða 

um leikskólann, þar sem flota þarf gólfið þar 

sem undirlagið er ónýtt. En það er ástæða 

þess að skipta þarf um dúk.                   

Pallur við 

rennibraut er of 

stuttur  

Á útisvæði  Ógert   

Þrif á  leikskólanum 

eftir  fúavörn  

Húsveggir og 

gluggar  

óloklið Ólokið er að þrífa málingarslettur af 
gluggum og þakkanti skólans eftir málingarv  

 

    

 

Verkefni   

Hvar   Umsjónaraðili  

Mála  leikskólann innandyra og 

dúkleggja á veggi  

Hamar, Fornigarður og veggi í 

laut  

Umsjónarmaður fasteigna 

Klippa tré í garði  Á lóð leikskólans Umsjónarmaður fasteigna/Böddi 

Endurnýjun á sandkassa Nýr sandkassi settur   Þjónustumiðstöð 

Pallur við  rennibraut er of  lítill 

/ stuttur 

Á útisvæði stærri rennibrautin   Þjónustumiðstöð 

Þrif á gluggum og þakkanti 

skólans eftir málingarvinnu 

árið 2015 

Gluggar, þakkantar,  

vatnsbretti 

Umsjónarmaður fasteigna 
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2.3 Ytra mat   

Starfsfólk leikskólans tók þátt í starfsmannakönnun leikskóla á vegum Skólapúlsins. Allt 

starfsfólk var hvatt til að taka þátt í könnuninni og  var skapað rými til að starfsfólk gæti  

svarað, enda mikilvægt að heyra raddir starfsfólksins. Góð þátttaka var í könnuninni og telst 

hún marktæk.  Niðurstöður leiða í ljós að starfsfólk er almennt ánægt í starfi sínu í 

leikskólanum og er það sannkallað ánægjuefni. Könnunin var yfirfarin á starfsmannafundi 

og þeir þættir sem bæta má voru teknir fyrir, svörin greind og leitað leiða til úrbóta. Verða 

þessir þættir hluti af úrbótaáætlun næsta skólaárs 2019-2020. Má þar helst nefna álag í 

starfi og því var ákveðið að fækka á deildum og setja frekar inn fimmtu deildina. 

Það má einnig geta þess að í viðtölum sem stjórnendur áttu við starfsfólk sitt kom í ljós 

mikil samstaða og starfsfólk treystir samstarfsfélögum sínum almennt. Einnig kom fram að 

starfsfólk er mjög  ánægt í vinnunni og finnst Álfasteinn traustur og góður vinnustaður sem 

það er stolt af og mælir með við hvern sem er. 

Sem hluti að bættum starfsaðstæðum barna og starfsfólks voru foreldrar kvattir til að gefa  

börnum sínum gæðastund í faðmi fjölskyldunnar milli jóla og nýárs þar sem þau þyrftu ekki 

að greiða fyrir þá daga sem börnin voru í fríi. Í framhaldi var gerð könnun þar sem leitað var 

álits á þessari tilhögun. Kom í ljós að almennn ánægja var meðal foreldra með þessa 

nýbreytni. 

Sem hluti af símati leikskólans í SMT var ákveðið þetta skólaárið að SMT teymi 

Hraunvallaskóla legði fyrir SET listann í leikskólanum Álfasteini. Niðurstöður úr þeirri 

könnun sýndi að skólinn náði 100% árangri sem telst frammúrskarandi árangur.  

 

2.3. Umbótaáætlun samkvæmt niðurstöðum innra- og ytra mats 

Umbótaáætlun vegna innra mats á markmiðum skólaársins 2019 – 2020  

Við greiningu á markmiðum síðasta skólaárs sést að enn eru sóknarfæri í að bæta fagstarfið 

enn frekar í tengslum við læsi og stærðfræði hjá börnunum og gera starfsfólk meðvitaðra 

um þá stærðfræði og lestrarkennslu sem það notar jafnvel ómeðvitað í daglegu starfi. Því 

má segja að sama niðurstaða sé þetta skólaárið og í fyrra hvað varðar þætti sem má bæta. 

Ein leið til að bæta starfið enn frekar er að setja inn orð vikunnar líkt og könnunin leiðir í 

ljós að megi bæta. Einnig að koma aftur á staf dagsins á eldri deilunum,  en síðasti vetur  
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reyndist erfiður hvað þetta varðar á  báðum eldri deildunum og  því erfitt að  festa þetta í 

sessi. Nú hefur  þetta verið sett inn í dagskipulag þannig að við vonum að það komist í 

framkvæmd. 

Ljóst er af könnuninni varðandi útikubbana að þeir eru einungis nýttir á vorin og sumrin. 

Fram kom  á einni deildinni að þau hafa samt bætt sig þó það mætti vera mun meira. þarf 

að líta betur til þess hver orsökin er fyrir því og hvort hún sé önnur en veðurfar. Því miður  

virðist sem veðurfar hafi mikið að segja en annar þáttur er að kubbarnir eru þungir og 

veigrar starfsfólk sig við að taka kubbana út. Því  þurfum við að  útvega okkur kerru til að 

keyra kubbana út og inn úr geymslunni. Einnig er spurning um að setja upp þrautir þar sem 

stærðfræði verður hluti af verkefnavinnu barnanna, sem og  læsisverkefni. Einnig er 

spurning að eldri deildirnar skipti með sér að sjá um að útikubbarnir séu í vali á útisvæði, 

þannig verða fleiri starfsmenn sem fá hvattningu í að vinna með útikubbana. 

Flest starfsfólk leikskólans er vel að sér í hugmyndafræði leikskólans um kubbastarf og er 

mikilvægt að halda þeirri þekkingu inni í skólanum. Í haust koma inn fimm nýjir starfsmenn þar 

sem margir af okkar starfsfólki er að fara í nám eða flytja. Í haust verður fyrsti skipulagsdagur 

vetrarins tekinn í  hugmyndafræði leikskólans og allt starfsfólk fær  að reyna á eigin skinni 

hvernig við kennum börnunum.  Settar verða upp stöðvar þar sem starfsfólk fær að spreyta 

sig, læra með reynslunni.  

 

Umbótaáætlun  2019-2020 samkvæmt endurmati  

Samvinna  innan leikskólans 

Samvinna Hvar Lausnarleiðir Markmið Hverjir Staða 
áætlunar 

 Morgunfundum og 
deildarstjórafundum.  

Upplýsa um  þær 
hugmyndir af 
verkefnum sem 
framundan eru 
Morgunfundir 
alltaf búnir  
08:55 

Auka samvinu 
milli deilda. 
Bæta 
upplýsingaflæði 
og fækka 
ófyrirséðum 
viðburðum. 

Allt 
starfsfólk 

 

 Deildarstjórar/deildir  Opna milli deilda Auka samvinnu 
milli deilda 

Allt 
starfsfólk 

Komið í 
fram 
kvæmd 

 Í vali barnanna á 
öllum deildum 

Bjóða upp á val á 
milli deilda 

Auka samvinnu 
milli deilda 

Allt 
starfsfólk 
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 Fornigarður/ 
Listasvæði fært í  
sitthvorn endann á 
fataherbergi 
leikskólans 

Holt og Hamar 
skipta með sér 
sínu svæði og 
Berg og Klettur 
sjá um  þrif á sínu 
svæði 

Auka samvinnu 
alls starfsfólks 

Allir á 
deildum 

 

 Í undirbúnings- 
herbergi 
starfsfólk 

Setja upp 
sameiginlegan 
hugmyndabanka 
varðandi 
leikskólastarfið, 
t,d, Pinterrest 

Auka samvinnu 
milli starfsfólk 
og deilda 

Allt 
starfsfólk 

 

 Deildarstjórafundir, 
samráðsfundir milli 
deilda 

Auka samráð  
milli deilda um 
skipulag , bæði 
dags daglegar 
sem og á 
tyllidögum 

Aukin 
samvinna milli 
deilda 

Allt 
starfsfólk 

 

 

 

 

Hvernig  draga má  úr álagi 

Vinnuálag Hvar Lausnarleiðir Markmið Hverjir Staða 
áætlunar 

 Fækka 
börnum á 
deild og  
setja fimmtu 
deild í laut 

Nýta rými, skipta 
barnahópnum í 
minni hópa  

Minnar álag og 
streitu, eykur 
starfsánægju 

Allt 
starfsfólk 

Erum byrjuð  
og frá hausti 
verða fimm 
deildir 

 Stækkun 
fataherbergis 

Hamar, Holt, Laut 
saman með 
fataherbergi 

Minnkar álag og 
streytu í starfinu 

Allt 
starfsfólk 

Komið til 
framkvæmda 

 Á öllum 
deildum 

Samvinna milli 
deilda, vera 
jákvæð að lána 
starfsfólk af 
okkar deild ef 
hægt er 

Minnka álag 
þegar 
undirmannað er 
í húsi, dreyfa 
álaginu 

Allt 
starfsfólk  

 

 Á öllum 
deildum 
varðandi 
skipulag í 
útiveru 

Meira samráð 
milli deilda í 
daglegu skipulagi 
í útiveru 

Minnka álag í 
útiveru 

Allt 
starsfsfólk 
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Starfsánægja 

Starfs- 
ánægja 

Hvar Lausnarleiðir Markmið Hverjir Staða 
áætlunar 

 Setja inn 
fimmtu 
deildina í sal / 
lautina 

Fækka börnum á 
hverri deild og setja 
inn fimmtu deild í 
staðinn 

Færri börn í rými, nýta 
þannig öll svæði 
leikskólans. Hávaði 
minnkar og starfsánægja 
eykst 

Allir 
starfs
menn 

 

 Í öllum 
leikskólanum 

Huga vel að 
vinnustaðnum/umhve
rfinu í kringum okkur. 
undirbúningur og 
fataklefi starfsmanna  
er skipt á milli 
starfsmanna  

Bæta umgengni. Hver 
starfsmaður ber ábyrgð á 
umgegni á  ákveðnu svæði. 
Þannig verður umhverfið 
okkar snyrtilegra og 
starfsánægja eykst 

Allir 
starfs
menn 

 

 Allt starfsfólk 
í öllu starfi 
leikskólans 

Tala VIÐ starfsfólk ekki 
um starfsfólk, fara með 
hlutina á réttan stað. 
Spyrja þegar maður er 
ekki viss. Sýna 
virðingu og vera 
kurteis. Bjóða góðan 
daginn 

Viðhalda starfsánægju. 
Bæta jákvæð samskipti og 
virðingu milli starfsfólks. 
Nota jákvæð orð og veita 
styrkleikum athygli 

Allir 
starfs
menn 

 

 Allt starfsfólk 
í öllu starfi 
leikskólans 

Vanda samskiptin og 
gagnrýna á 
uppbyggilegan hátt 

Auka starfsánægju Allir 
starfs
menn 

 

 Allt starfsfólk Setja á ýmsa hópa eins 
og gönguhópa, 
vinnuhitting eftir 
vinnutíma og fl., 

Auka og bæta samskipti 
milli starfsfólks 

Allir 
starfs
menn 

 

 Í öllu starfi 
leikskólans 

Auka samvinnu milli 
deilda. T.d, 
sameiginlegt val milli 
deilda 

Viðhalda starfsánægju. 
Færri börn í rými, nýta 
þannig öll svæði 
leikskólans. Hávaði 
minnkar og starfsánægja 
eykst 

Allir 
starfs
menn 

 

Móttaka nýliða 

Móttaka 
nýliða 

Hvar Lausnarleiðir Markmið Hverjir Staða 
áætlunar 

 Í öllu starfi í 
leikskólanum 

Einn starfsmaður 
fylgir nýliðanum 
eftir fyrstu dagana 
og viku 

Að nýr starsfmaður 
upplifi öryggi í 
starfi 

Allt 
starfsfólk 

 

 Í öllu starfi 
leikskólans 

Útbúa nýja handbók 
fyrir nýtt starfsfólk, 
sem er hnitmiðuð og 
veitir 
grunnupplýsingar 

Veitir nýju 
starfsfólki öryggi í 
starfi. Það veit hvað 
til er ætlast 

Allt 
starfsfólk 
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 Allt starfsfólk 
í öllu starfi 
leikskólans 

Við tökum vel á móti 
nýju starfsfólki, 
heilsum því á 
göngum, erum 
kurteis og veitum 
nýju starfsfólki 
athygli 

Nýtt starfsfólk 
upplifir að það sé 
velkomið á góðan 
og vandaðan  
vinnustað 

Allt 
starfsfólk 

 

 Allt starfsfólk Sá starfsmaður sem 
fylgir nýliðanum sér 
um að fylgja honum 
á kaffistofuna og er 
honum innan handar 

Veitir nýju 
starfsfólki öryggi og 
velvild 

Allt 
starfsfólk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Áherslur í starfi leikskólans  

Ýmsar hefðir hafa skapast  í leikskólanum  Álfasteini  með árunum. Má þar nefna útskrift 

elstu barna Álfasteins og sumarhátíð svo eitthvað sé nefnt.  

Útskrift elstu barna leikskólans er merkisdagur og mikil eftirvænting er fyrir þessum degi.  

Að  þessu sinni söng útskriftarhópurinn fjögur lög þar sem verulega reyndi á 

tungubrjótinn þar sem margir textanna voru erfiðir og  sum lögin sungin frekar hratt. 

Þetta er  liður í að æfa börnin í málfimi sem tengist þróunarverkefninu okkar. 

Barnahópurinn valdi lögin sem þau fluttu og  voru þau ekki af verri endanum.  Þetta voru 

lögin Mæstjarnan, Er  ég verð stór úr  sýningunni Matthildur, Animóna úr sýningunni 

Ronnýa ræningjadóttir og Draumar geta ræst eftir Jón Jónsson.  Lög af þessu tagi efla  

orðaforða barnanna  og  ýmis orð þurfti að útskýra fyrir börnunum. 

Sumarhátíð leikskólans var haldin í  blíðskaparveðri enda kom sumarið snemma í ár og 

hefur verið okkur mjög hliðhollt. Hver deild skreytti í sínum lit, gulur, rauður, grænn og 

blár og  fjólublátt í lautinni. Einnig var garðurinn skreyttur. Fyrir hádegi voru 

vatnsrennibraut, sápukúlur, vatnslitamálun og hoppukastalar. Ákveðið var að fá aftur 

hoppukastala eins og undanfarin tvö ár vegna  mikillar ánægju með það og var 

skemmtunin í boði foreldrafélags Álfasteins. Pantaðir voru  tveir  hoppukastalar, einn 

fyrir  yngri börnin og annar stærri  fyrir þau eldri  til að koma í veg fyrir  langar biðraðir. 
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Allir fengu  útrás  fyrir  hreyfingu og  börnin mjög  glöð með  þessa afþreygingu.  Grillaðar 

voru pylsur fyrir  börnin og starfsfólk í hádeginuog  borðuðu flest börnin úti þennan dag 

enda veðrið himneskt. Eftir hádegi voru  foreldrar boðnir velkomnir.  Guðrún Árný 

söngkona og foreldri á leikskólanum kom og söng með börnunum. Að því loknu komu 

leikhópurinn Flækja  með leiksýninguna Það og Hvað.  Að  því loknu bauð leikskólinn 

foreldrum upp á köku og snúða og teljum við að það verði prófað aftur að ári. Hátíðinni 

lauk svo kl: 15:30 og var slökkt á hoppuköstulunum eftir það. Sumarhátíðin fór mjög vel 

fram og allir glaðir með daginn 

 

3.1 Áherslur leikskólans næsta starfsár 

Á síðasta starfsmannafundi skólaársins var litið yfir veturinn, hvaða markmiðum var náð 

og hvað má betur fara. Ákveðið hefur verið að  efla læsi og stærðfræði enn frekar  næsta 

skólaár. Er þar helst að nefna að fá Lubbanámskeið fyrir allt starfsfólkið, enda nýir 

starfsmenn í hópnum í haust og gott að rifja upp fyrir þá sem þekkja til Lubba. Einnig  

verður Blær  nýttur  á öllum deildum næsta skólaár þar sem Blær er einnig  kominn fyrir  

yngri börn.  

Þróunarverkefni í snemmtækri  íhlutun með áherslu á læsi heldur áfram í haust og er 

áætluð lok verkefnisins 2020.  

Kubbaleikur, stefna Álfasteins, SMT skólafærni og starfsánægja á komandi skólaári  fá 

einnig rými en við teljum mikilvægt að vinna áfram að þessum þáttum frá síðasta 

skólaári. 

Áætlað er að gera það á eftirfarandi hátt:   

  

Þróunarverkefni í læsi: Snemmtækri íhlutun „Horft til framtíðar; grunnur að góðri færni“.   

Markmið: Markmið verkefnisins í grunninn er að efla áhuga, metnað og öryggi allra starfsmanna í að 

vinna með börnum á mismunandi aldri, með sérstaka áherslu á málörvun, orðaforða og 

hugtakaskilning. Í því samhengi er hluti af markmiðinu að hafa ákveðna ferla, eitthvað haldbært líkt og 

þróunarverkefnið til að vinna eftir, þar sem mótuð verður skýr stefna og þar af leiðandi auðvelt að 

móta verklag og verkferla eftir niðurstöður skimana. 

Leiðir að markmiði: Stefnt verður að því að málörvun verði eitt af leiðarljósum í starfi leikskólans 

Álfasteins og fléttist inn í alla starfs- og kennsluhætti. Einróma samkomulag var að við  þurfum að halda 

áfram með  Lubba og þróa þá vinnu enn frekar. Setja  upp Lubbagleraugun í  öllu starfinu og samþætta 
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meira staf dagsins og tengja það  bókum og ýmsum verkefnum því tengdu. 

Móttökusamtöl er eitt af því sem við  höfum þróað og erum sannfærð um að sé frábær leið til að ná 

tengslum við nýju foreldrana og  fáum um leið ýmsar upplýsingar sem tengjast læsi. Ósk okkar er einnig 

að auka foreldrasamstarf. Virkja foreldra til samstarfs þar sem þeir gegna lykilhlutverki í máluppeldi og 

þróun góðs málþroska barna sinna. Jafnframt viljum við standa vörð um tví/fjöltyngdu börnin, finna 

markvissar og árangursríkar leiðir til að vinna frekar með málörvun þeirra. Teljum við þróunarverkefnið 

vera trygga stoð í því samhengi.  

Leikurinn  

Markmið: Að halda áfram að gefa tíma fyrir frjálsa leikinn, grípa augnablikið og njóta 

líðandi stundar.  

Leiðir að markmiði: Gefa meiri tíma fyrir frjálsan leik í dagskipulagi skólans. Nýta rými          

skólans betur. Stefnt er að því næsta vetur að  Holt og Hamar bjóði sameiginlegt val milli 

deilda, þannig að sami aldur  kynnist enn betur. Halda áfram með  hlutverkakassa. Ræða 

um fjölbreyttara ítarefni með kubbum sem ýtir undir hlutverkaleik.   Einnig  eru Holu 

kubbarnir  komnir inn á Holt og Hamar og því  má  ætla að  leikurinn breytist þar sem þau 

geta nýtt  kubbana daglega núna en áður  höfðu þau  einungis aðgang að Holu kubbunum 

einu sinni í viku.   

Stefna Álfasteins  

Markmið: Að allt starfsfólk þekki stefnu og grunnstoðir skólans og þau gildi sem skólinn 

byggir á og geti nýtt það í starfi.    

 Leiðir: Nýta skipulagsdaginn þann 22. September fyrir hugmyndafræði Dewey´s og kubba Caroline 

Pratt sem og  könnunaraðferðina og hvernig þetta nýtist Álfasteini. Einnig verður  eftir hádegi unnið 

í stöðvavinnu þar sem starfsfólk fer á milli og  kynnist  áhersluþáttum leikskólans eins og  

kubbavinnu, könnunaraðferðinni, Lubbaverkefnum tengt læsisverkefninu. Einnig verða nýttir 

starfsmannafundir fyrir  jól  sem eru einu sinni í mánuði til að viðhalda  þáttum eins og  Blæ, 

hvernig  tengja má stærðfræði og  gönguferðir sem og  stærðfræði í  leikskólaumhverfinu.  

SMT skólafærni  

Markmið: Að stuðla að jákvæðum samskiptum í leikskólastarfinu með samræmdum 

vinnubrögðum starfsfólks sem veitir börnum og starfsfólki öryggi.  

Leiðir: Hafa fræðslu og kynningu fyrir nýja starfsmenn í upphafi skólaárs. Vera með 

upprifjun og eftirfylgni á starfsmannafundum og skipulagsdögum á notkun SMT 

verkfæranna  og orðræðunni, hvernig við komum fram og tölum við börnin. Sýna gott 

fordæmi með jákvæðu hugarfari og framkomu. Minna hvort annað á þegar við gerum vel 

og einnig þegar við gerum mistök.    
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4. Starfsmannamál  

4.1. Starfsmannahópurinn 1. maí 2019 

 

Starfsheiti Fjöldi Starfshlut- 

fall 

Menntun 

Leikskólastjóri 1 1 1 leikskólakennari með B.Ed og 

Mastersprófs í stjórnun menntastofnanna   

 

Aðstoðarleikskólastjóri 1 1 1 leikskólakennari með B.Ed og stundar Diplómunám 

í stjórnun menntastofnana 

Sérkennslustjóri  1  0,50  1 Þroskaþjálfi  

Deildarstjórar  4 1  1 leikskólakennari  

1 B.S í Uppeldis og menntunarfræðum  

1 B.Ed í grunnskólakennarafræðum og stundar  
1 grunnskólakennari   

Sérkennsla  4  3,77  3 þroskaþjálfar   

1BS í sálarfræði 

 

Leiðbeinendur K Í  4 3,45  1 með masterspróf í söng  
1  með master í bókmenntafræði  
1 viðskiptafræðingu.  
1 sjávarútvegsfræðingur 

Leiðbeinendur  

Hlífar  

11 9,4  6 með stúdentspróf   

5 leiðbeinendur í leikskóla 

Matráður  1  1  Matráður  

Aðstoðarmaður  í 

eldhúsi  

1  0,9  Framhaldsnám   
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4.2 Starfsþróunarsamtöl 

Eins og síðastliðið starfsár gafst starfsfólki tækifæri á að fara í hefðbundið 

starfsmannasamtal eða styrkleikasamtal og valdi starfsmannahópurinn að fara í 

styrkleikasamtal. Sú breyting var tekin núna að leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri 

tóku alla deildastjóra og sérkennslustjóra ásamt eldhúsi í viðtal, en deildarstjórar og  

sérkennslustjóri tóku síðan sína undirmenn í viðtal. Sama aðferð var nýtt í  öllum 

samstölunum en að þessu sinni var það starfsmaðurinn sem í viðtalið kom sem valdi sér  

3-5 styrkleikaspjöld og vitalið síðan sniðið að þessum styrkleikum. Markmið samtalanna 

var að starfsfólk kæmi auga á eigin styrkleika og  hvernig hægt væri að nýta þá í daglegu 

starfi og auka þar með á eigin starfsánægju. Jafnframt voru þessi samtöl mikilvæg fyrir 

stjórnendur til að fá upplýsingar um áhuga og styrkleika starfsfólks og hvernig 

stjórnendur gætu hvatt starfsfólk og látið því í té verkefni sem samræmdust þeirra 

styrkleikum. Með þessu móti verður þátttökustjórnun virkari og álag dreifist og liðsheild 

eflist vonandi.  

 

4.3 Símenntun frá síðasta ári  

Símenntun hefur gengið vel í leikskólanum í vetur og hefur starfsfólk verið áhugasamt 

um að sækja námskeið sem boðið hefur verið upp á hjá Kraganum ásamt því að sækja 

styrki í stéttarfélögin sín.  Hinsvegar gekk erfiðlega fyrst í haust að senda starfsfólk þar 

sem vantaði mannskap til starfa. Þetta óttumst við ekki  í haust. 

 Námskeið Krefjandi börn-ADHD. Einkenni og úrræði- kraganámskeið 

 Barnabækur- Kraganámskeið 

 Tengslamyndun ungra barna- kraganámskeið 

 Samspil líðan, svefn og streita hjá  börnum 

 Túlkaviðtöl 

 Leikur og námsumhverfi yngri barna 1-3 ára. Kraganámskeið 

 Ipad í leikskólastarfi 

 5 starfsmenn sóttu námskeið Greiningarstöðvarinnar um snemmtæk íhlutun 

 Fundir um samstarf leik- og grunnskóla í hverfinu  

 Sérkennslustjóri sótti námskeið í íslenska smábarnalistanum   

  Einn starfsmaður stundar meistaranám við HÍ og  einn í diplómanámi í stjórnun 

menntastofnanna.  

 Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri sóttu fyrirlestra um  lífshættuleg 

stjórnun í HR 

 Allt starfsfólk fékk fyrirlestur í Gefðu 10 

 Leikskólastjórnendur sóttu stjórnendafundi með öllum stjórnendum 
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Hafnarfjarðarbæjar sex sinnum yfir skólaárið  

 Deildarstjóranámskeið  á vegum Hafnarfjarðarbæjar í Kríunesi 

 Námskeið fyrir leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra á vegum 

Hafnarfjarðarbæjar í Kríunesi. 

 

 

4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum  2019-2020 áherslur í fræðslu út frá  

umbótaáætlun, áherslum leikskólans og starfsþróunarsamtölum   

  

Símenntun fyrir allt starfsfólk leikskólans  

 Þrír starfsmenn stunda meistaranám við HÍ,  Einn í grunnskólakennarafræðum og 

annar í leikskólakennarafræðum og  sá  þriðji í Stjórnun menntastofnanna. 

 Einn starfsmaður hefur  skráð sig í leikskólaliðanám í Borgarholtsskóla. 

 Námskeið um Vináttuverkefni á vegum Barnaheilla fyrir yngstu börnin, tveir 

starfsmenn  

 Fræðsla um könnunaraðferðina, kubba og SMT. Reyndir kennarar skólans miðla 

til annarra starfsmanna á skipulagsdegi/ starfsmannafundi. 

 Lubbanámskeið verður fyrir allt starfsfólk skólans. 

 Skyndihjálparnámskeið fyrir allt starfsfólkið 

 Ýmis Kraganámskeið sem Fræðslu og frístundasvið Hafnarfjarðar og Kragans sjá 

um  

 Ýmisleg fræðsla sem starfsmenn sækja sér úr sínum endurmenntunarsjóðum  

 Starfsmenn eru hvattir til að fylgjast sjálfir með námskeiðum á vegum EHÍ  

 Samstarf um  að koma starfsmönnum inn í  workplace 
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5. Aðrar upplýsingar 

5.1 Barnahópurinn 1. maí 2019 

• Fjöldi barna í leikskólanum er 77  

• Kynjahlutfall, 32 stúlkur og 45 drengir  

• Dvalarstundir/gildi: 608,25  

• Deildargildi eru 3,17 

• Fjöldi barna sem nutu sérkennslu samkv. greiningaviðmiðum sérkennslu í  1. 

og 2. flokki eru 7 börn  

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

hegðunarfrávik, þroskafrávik, annað) eru 21 

• Fjöldi barna með ofnæmi eru 1  

• Fjöldi barna með fæðuóþol eru 8  

• Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku eru 21 

• Fjöldi  tungumála eru 8  

5.2 Foreldrasamvinna 

Foreldraráð  

Samkvæmt  lögum um leikskóla ber að hafa þrjá fulltrúar í foreldraráði. Allar skýrslur 

sem sendar eru til fræðsluráðs hafa verið sendar til foreldraráðs til yfirlestrar og 

samþykktar og ábendingar frá þeim teknar til umfjöllunar.    

Foreldrafélag  

Í foreldrafélaginu eru fimm foreldrar sem koma að og halda utan um ýmsar 

uppákomur þetta árið. Þar má m.a nefna piparkökumálun hér leikskólanum, jólaleikrit 

og jólasvein.  Einnig hefur félagið haldið utan um piparkökumálun á aðventu og tekið 

þátt í  uppákomu eins og hoppukastala og leiksýningu á sumarhátíð skólans.  

Foreldrafundir  

Breyting var gerð á  kynningarefni leikskólans þetta skólaárið. Farið var í  

móttökusamtal í stað hefðbundins foreldrafundar, sem er hluti af þróunarverkefni 
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okkar  í Snemmtækri íhlutun.  Foreldrar  voru boðaðir  í júní  í viðtal og  okkar upplifun 

er  að foreldrar sem og  kennarar skólans hafi verið ánægð með þessa leið. Starfsfólk 

og stjórnendur kynnast  foreldrum betur og gefst  betra næði og rými til að  spyrja og 

fá þær  upplýsingar  sem þau þurfa. 

Foreldraviðtöl  

Boðið er upp á formleg foreldraviðtöl tvisvar yfir skólaárið. Farið er yfir stöðu barnsins, 

styrkleika þess og sameinast um að styrkja barnið í því sem þörf er á. Ef þörf er á eru 

foreldrar kallað til samtals aukalega og eins ef foreldrar óska eftir samtali.   

5.3 Samstarf leik- og grunnskóla  

Samstarf leikskóla og  grunnskóla hefur verið með ágætum undanfarin ár. Síðastliðið 

haust urðu breytingar þar á, þar sem  tengiliður okkar við Hvaleyrarskóla hætti 

störfum og  nýr samstarfsaðili kom inn. Það tók því tíma að slípa samstarfið og hvað 

skólarnir á Holtinu  ætla að leggja áherslu á. Teymin  hittust  á teymisfundum sem 

nefnast „samstarf á Holtinu“. Það var einróma álit og vilji allra skólanna að bæta 

samstarfið á haustfundi 2018. Kennarar leik og grunnskóla hafa hist í byrjun skólaárs 

og farið yfir áætlun vetrarins.  Nemendur úr Hvaleyrarskóla hafa heimsótt okkur í 

tengslum við dag íslenskrar tungu ýmist með leikrit, söng eða upplestur. Leikskólabörn 

elsta hóps hafa farið í  heimsókn í desember og sungið saman jólalög með fyrsta bekk. 

Einnig  fóru börnin í 2-3 heimsóknir og voru með í kennslustund, skoðuðu skólann og 

bókasafnið.  

5.4 Almennar upplýsingar 

Skipulagsdagar og aðra fasta viðburði má finna á skóladagatali leikskólans.  

5.5 Áætlanir 

Eftirtaldar áætlanir eiga að vera aðgengilegar á heimasíðu leikskólans  

 Viðbragðsáætlun ef upp kemur grunur um:  

 einelti  

 ofbeldi 

 annað 

 Viðbragðsáætlun við. 

 slysum 
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 áföllum  

 annað 

 Öryggisáætlanir 

o Rýmingaráætlun 

o Vinnuverndaráætlun 

 Móttökuáætlun (barna og starfsmanna) 

 Jafnréttisáætlun 

Fylgirit 

 Leikskóladagatal 

 Umsögn foreldraráðs 

 

 

 

 

 

 
Hafnarfirði 

 

 

_______________________________________________ 

Leikskólastjóri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


