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Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 vinna leikskólar eftir aðalnámskrá leikskóla. Samkvæmt 

henni vinnur hver og einn leikskóli upp sína skólanámskrá þar sem fram kemur á hvern hátt 

leikskólinn uppfyllir þau viðmið sem þar eru sett fram.  

Leikskólar gera starfsáætlun þar sem fjallað er um árlega starfsemi leikskólans, birt skóladagatal og 

ýmsar aðrar hagnýtar upplýsingar um skólahald hvers leikskóla. Áætlunin þarf að fá umsögn 

foreldraráðs áður en fræðsluráð tekur hana til afgreiðslu samkvæmt lögum um leikskóla.  

Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með markmiðum og 

umbótamiðuðu innra mati. Hún á að sýna starfsfólki, foreldrum og rekstraraðilum hvernig starf 

leikskólans gekk á síðasta leikskólaári og hvernig unnið verði að umbótum og nýjum verkefnum á því 

næsta.  

Í starfsáætlun leikskólans skulu koma fram: 

• Matsaðferðir leikskólans og umbótamiðuð áætlun sem unnin er út frá niðurstöðum innra og 

ytra mats.  

• Áherslur í leikskólastarfinu sem ætlunin er að vinna að, markmið, leiðir að markmiðunum 

áætlun um hvernig þau verða metin.  

• Jafnréttisáætlun. 

• Áherslur í starfsáætlun fræðslusviðs sem leikskólinn vinnur að. 

• Starfþróunaráætlun leikskólans og upplýsingar um starfsmannamál.   

• Fjöldi barna, kynjahlutfall, dvalarstundir, fjöldi barna sem njóta sérkennslu og fjöldi barna af 

erlendum uppruna. 

• Upplýsingar um foreldraráð, foreldrafundi og foreldraviðtöl. 

• Umsögn foreldraráðs. 

• Skóladagatal fyrir árið.  

 

Starfsáætlun leikskólans tekur gildi 1. september ár hvert og skal skilað rafrænt til Þróunarfulltrúa 
leikskóla fyrir 1. júlí ár hvert.  Starfsáætlanir eru lagðar fyrir fræðsluráðs til samþykktar. 
Tekið skal fram að leikskólar gera jafnréttisáætlun nú og skal hún koma með starfsáætlun sem 
viðhengi. 
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1. Inngangur 

            

Unnið var eftir einkunnarorðum leikskólans sem eru Hreyfing , sköpun og vellíðan. Með þeim er 

stefnt að því að börnin fái mörg tækifæri og möguleika til að hreyfa sig í skipulögðum 

hreyfistundum, frjálsum leik, útiveru ásamt skógar- og gönguferðum. Vellíðan birtist í því að börnin 

eru róleg, sátt og yfirveguð við daglega iðju. Börnunum er boðið upp á frelsi til sköpunar og marga 

möguleika til tjáningar. Skapandi, endur-nýtannlegur og opin efniviður er mikið notaður í 

leikskólanum, með listasmiðju á hverri deild sem auðveldar þá vinnu.  Leikurinn er aðal 

kennsluaðferðin í leikskólanum en könnunarleikur og könnunaraðferð eru einnig notuð. Vellíðan 

sem felst í líkamlegum, andlegum og félagslegum þáttum var einnig markmiðið. Líðan barnanna er 

forgangsatriði og vel fylgst með því að þeim líði vel og að þau fái verkefni við hæfi. Fyrirkomulag 

matmálstíma hafði verið metið og gerður rammi um það sem var kynntur að hausti. Stuðlað var að 

góðum samskiptum m.a. með vináttuverkefni Barnaheilla en það leggur grunn að samskiptahæfni. Í 

vetur var í fyrsta sinn unnið með námsefnið fyrir yngri börnin 1-3 ára. Unnið var eftir Læsis-stefnu 

Hafnarfjarðar þar sem málörvun var stór þáttur í starfi leikskólans og fléttaðist hún inn í allt starf. 

Leikskólinn hefur nýtt sér námsefnið Lubbi finnur málbein í þeim tilgangi undanfarin þrjú ár. Aðlögun 

gekk vel og fór að mestu fram í ágúst. Foreldraviðtöl voru að þessu sinni þriðja mars frá 17-19 og var 

foreldrum úthlutaður tími sem flestir þáðu og mættu. Boðið var upp á gæslu á útisvæði fyrir börnin á 

meðan foreldrar fóru í viðtal. Mjög góð þátttaka foreldra náðist með þessu fyrirkomulagi. 

Skólaárinu var skipt upp í 6 vikna hópastarfs tarnir sem eru brotnar upp með vali á milli deilda í eina 

viku þar sem börn og starfsfólk fór í heimsóknir á aðrar deildir. Inn í þetta fléttuðust síðan ýmsir 

hefðbundnir viðburðir og átaksvikur sem eru í samfélaginu og  við tókum þátt í, s.s. samgönguviku, 

vinaviku, málræktarviku, tannverndarviku, umhverfisviku og við höfðum hjólaviku í júní. Einnig 

tókum við þátt í  bleikum degi í október. Leikskólinn hefur einnig haldið uppi litadögum sem dreifast 

yfir árið, þá mæta allir í viðeigandi litum fatnaði. Jóladagskráin hófst með aðventukaffi fyrir foreldra 

þar sem foreldrar og börn máluðu piparkökur saman. Einnig var farið í Sívertsen-hús og Árbæjarsafn 

og jólahald fyrri tíma kynnt fyrir börnunum. Við settum upp kaffihús í salnum, fórum í skógrækt 

Hafnarfjarðar að sækja jólatré, tókum þátt í að skreyta Jólaþorpið á Thorsplani, fórum í kirkjuferð og 

að lokum var jólaball leikskólans í sal skólans. Frí milli jóla og nýárs var vel þegið af flestum en 

leikskólinn var opin fyrir þá sem þurftu. Það mættu 17 börn af þeim 27 sem gert var ráð fyrir og 5 

starfmenn. Þorrablót var haldið í janúar sem og pabba/afa kaffi á bóndadag og síðan var 

mömmu/ömmukaffi í kringum konudaginn. Unnið var  að því að þráður og stígandi í sé í námsferli 

barnanna frá yngri deildum yfir á elstu deild. Einnig var unnið að því að samræma á milli deilda 

leikefnivið og ýmsa þætti vinnufyrirkomulags. Í mars tók við skert skólastarf vegna COVID 19. 

Börnum og starfsfólki var skipti í tvo hópa sem mættu til skiptist annan hvern dag. Það gekk ágætleg 

og var ýmislegt sem kom á óvart t.d. hvað börn sem eru hlédræg náðu að blómstra í leik. Eftir því 

sem á leið mættu færri börn og undir það síðast var komin mikil þreyta og leiði  í mannskapinn. 

Ýmis fagleg verkefni voru í gangi , haldið var áfram með  þróunarverkefni um snemm-tæka íhlutun 

undir stjórn Ásthildar Snorradóttir talmeinafræðings hjá Fræðslu- og frístundaþjónustu sem er nú 

tilbúið og verður gefið út í haust og unnið eftir því  næsta skólaár. Verkefnastjórar voru Ásthildur B. 

Snorradóttir, talmeinafræðingur og frá leikskólanum, Ólöf Karla deildarstjóri. Markmiðið er að öll 

börn í leikskólanum Hlíðarbergi nái hámarksárangri hvað varðar mál, tal og boðskipti og undirbúning 

hvað varðar lestur. Stefnt er á að þessi undirbúningur í leikskólanum skili börnunum betur 
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undirbúnum inn í grunnskóla og að unnið sé í anda heildstæðrar skólastefnu. Lögð verður áhersla á 

að hvert barn fái íhlutun og kennslu við hæfi. Unnið verður eftir hugmyndafræði um snemmtæka 

íhlutun með áherslu á hámarksárangur allra barna hvað varðar málþroska og læsi. Það sem er byrjað 

er að vinna með er að; 

• Sjónrænt dagskipulag sé á hverri deild sem ýtir undir sjálfstæði barnanna, undirstöður læsi 

og  hjálpar til við skipulag. Einnig að nota Veðurfræðing, daga, vikur og mánuði. 

• Bínureglur- boðskiptareglur samræmdar yfir leikskólann  

• Lubbi- yngri, mið og elsta deild taki ákveðin hljóð fyrir  

 

Einnig var unnið með Verkefnið Brúin- þróun verklags til að koma til móts við börn og fjölskyldur á 

sem skilvirkastan hátt á fyrir stigum í samstarfi við Félagsþjónustu og Mennta og lýðheilsusvið. Þetta 

fyrsta ár lofar góðu, það kom þó í ljós að fundir þyrftu að vera oftar en einu sinni í mánuði. Einnig 

þarf vinna eftir ferli leikskóla að vera markvissari. Vinnubrögðin eru að slípast til og bindum við 

miklar vonir við áframhaldandi samstarf. 

 

Starfsþróun kennara var nokkur en þó minna um að námskeið og ráðstefnur væru sóttar og helgast 

það að hluta til af ástandinu í samfélaginu. Framkvæmd og fyrirkomulag sérkennslu með því að  hafa 

einn starfmann sem sinnir málörvunarhópum gafst vel og skilar góðum árangri. Þurfti þó að setja 

sérkennara tímabundið í stöðu deildarstjóra vegna veikinda. 

Skerpt var á Reggio hugmyndafræðinni með því að opna á meiri möguleika fyrir skapandi starf með 

listasmiðju á hverri deild. Könnunarleikur var kynntur vel í haust á yngri- og miðdeildum og sett 

skráningu af honum í ferilmöppur. Könnunaraðferð var rifjuð upp á skipulagsdegi og notuð í 

hópastarfi á eldri deildum. Og uppbyggingarstefna var kynnt á skipulagsdegi. 

Skólaárið var sérstakt og flestir lýsa því eins og botninn hafi dottið úr því með skertu skólastarfi 

vegna COVID- 19.  Eftir opnun í maí þurfti að spýta vel í lófana til að ná að ljúka ákveðnum 

verkefnum s.s. skimunum  og frágangi á verkefnum vetrarins. Þetta hafðist þó allt saman með 

góðum vilja og raunhæfum markmiðum. 
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2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun 

2.4 Matsáætlun  

Til þess að fylgja eftir og kanna hvort leikskólinn sé að vinna að settum markmiðum, fer fram stöðugt 

mat á starfinu. Aðferðir við mat eru m.a. uppeldifræðilegar skráningar, fundir, fundargerðir og 

kannanir, persónumöppur þar sem námsferill og leikskólaganga barnsins er skráð. 

Markmiðið með matinu er að auka sýn á árangursríkar starfsaðferðir sem skila sér í betri líðan og 

þroska barnanna og að efla leikskólakennara í starfi. 

• Viðhorf foreldra verður kannað á vorönn 2021 með foreldrakönnun framkvæmda af 

Skólapúlsinum. 

• Persónumöppur barnanna verða unnar jafnóðum af kennurum. 

• Foreldraviðtöl deildarstjóra eru í upphafi leikskólagöngu hjá nýjum börnum og hópstjórum 

hjá öllum börnum í febrúar 2021. 

• Starfmannaviðtöl verða í ágúst, nóvember, febrúar og maí með áherslu á styrkleika 

• Nýliðaviðtöl til að fylgja eftir nýju starfsfólki.   

• Meta hópastarf og samverustundir með jafningjamati, spurningalistum og skráningum 

framkvæmt á skipulagsdögum og starfmannafundum og undirbúningtímum 

 

2.1 Innra mat leikskólans  

Aðferðir við mat á starfinu voru fjölbreyttar og fór matið fram með viðtölum, skráningu, matslistum 

og viðhorfskönnunum.  

Mat foreldra  

Foreldrar komu að matinu með foreldraviðtölum í febrúar og foreldrakönnun. Einnig var starfandi 

foreldrafélag og foreldraráð. Foreldrafélag stendur fyrir ýmsum viðburðum og býður upp á 

skemmtiatriði og leiksýningar fyrir börnin. Foreldraráð les yfir og gefur umsagnir um stefnumótandi 

skjöl sem leikskólinn vinnur eftir.  

Mat starfsmanna 

Fundargerðir starfsmannafunda, deildarfunda og teymisfunda voru skráðar.  

Á daglegum skilaboðafundum er farið yfir hvað er á dagskrá frá degi til dags. Á skipulagsdögum og á 

fagfundum leikskólakennara fóru fram umræður og mat um afmarkaða þætti starfsins. Skráningar á 

námsferli barnanna í Persónumöppum var endurmetin og samræmdar á fagfundum kennara. 

Starfmenn fóru í fjarverusamtöl eftir þörfum. Starfmannaviðtöl fóru fram í maí. Leikur og 

leikefniviður  var metin og yfirfarin á vorönn 2020. Útisvæði var metið og hugmyndavinna á 

skipulagsdegi vor 2020, koma á hugmyndum í fjárhagsáætlun næsta árs og vonandi framkvæmdir 

2021. 

Mat barna 

Aðkoma barna að matinu var bæði í gegnum upplýsingar frá foreldrum um líðan barns og með 

skráningum í ferilmöppum barna og myndaskráningum í leik barnanna. Einstaklingsnámskrá var gerð 

með um það bil þriggja mánaða millibili fyrir þau börn sem þess þurfa. Orðaskil og Tras er lagt fyrir 

öll börn leikskólans.  Þegar við á og þörf er á nánari upplýsingu um stöðu barns voru notaðir ýmsir 

matslistar svo sem AAL, íslenski þroska-listinn, smábarnalistinn, Gerd Strand og AEPS-listinn 
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2.2 Húsnæði og lóð 

Húsnæði 

Vinnueftirlit kom í reglubundna skoðun og gerði nokkrar athugasemdir sem brugðist hefur verið við. 

Athugasemd 1. Vinnuverndarstarf.  Það vantaði tímasetning og ábyrgðaraðila  í álagsmati. Búið er að 

bæta því við.  

Athugasemd 2. Inniloft er lélegt, settar verða upp viftur í fataklefum og heimastofu og salerni á 

Dvergahlíð í júlí 2020. Til stendur að setja upp loft-ræsti-kerfi í leikskólanum á næsta ári 2021. 

Athugasemd 3. Verkstöðvar, líkamlegt álag við uppþvottavél. Starfmenn eldhús eru á því að 

staðsetning uppþvottavélar sé góð og hægt sé að beita sér þannig að ekki valdi ójöfnu álagi. 

Athugasemd 4. Vagn sem dregin er milli húsa með matnum í , verður skipt út og feginn vagn frá 

öðrum leikskóla sem ekki þarf að nota vagn lengur. 

Athugasemd 5. Leikfangaskúr. Aðgengi að leikfangaskúr verður lagfært í sumarlokun 2020. 

Athugasemd 6. Verkstöðvar og líkamsbeiting á yngstu deild. Það er val starfmanna á þessari deild að 

hafa lág borð þar sem þeir telja það valda minna álagi að börnin geti sest til borðs sjálf og ekki þurfi 

að lyfta þeim frekar en að hafa há borð og stóla. Þá þyrfti að lyfta börnum í stólana oft á dag. 

Lóð 

BSI gerði úttekt á garði. Skýrsla liggur hjá umhverfis og tæknisviði. Búið er að lagfæra og endurnýja 

rólur. Til stendur að mála leiktæki og bæta sandi  í kassa í sumarlokun. Leikskólalóðin er mjög illa 

farin og hafa foreldrar, starfmenn og börn komið á framfæri við bæjaryfirvöld óskum um úrbætur 

með bréfum og heimsóknum án teljandi árangurs. 

 

2.3 Ytra mat   

Skólaskrifstofan stendur fyrir foreldrakönnunum annað hvert ár og starfsmannakönnun sem 

framkvæmdar voru  í febrúar og mars 2020 af Skólapúlsinum.  

Foreldrakönnun var send út í febrúar. Niðurstöður voru kynntar starfmönnum á skipulagsdegi. Það 

sem helst þarf að skoða er;  

• Félagsleg samskipti 

• Leikskólabyrjun 

• Þekking á stefnu og námskrá 

• Upplýsingamiðlun 

• Hvatning til þátttöku foreldra í leikskólastarfi 

• Hlutfall sérkennslu, stuðnings og sérfræðiþjónustu 

Starfsmannakönnun var send út í mars, samkvæmt niðurstöðum þarf að skoða vinnuálag og 

samskipti. 
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Starfsmannaviðtöl voru tekin í maí. Niðurstöður þeirra eru eftirfarandi; 

• Starfsánægja var að meðaltali 4,5 á skalanum 1-5 

• Starfsandi góður á deild, betri en áður, covid pirringur undir lok vetrar 

• Samskipti eru yfirleitt góð, umhyggja  og kærleikur fyrir börnunum,  virðing og  lausnaleit í 

samskiptum starfmanna 

• Styrkleikar starfsmanna eru eftirfarandi;  skapandi, þolinmóðir, stundvísir, umburðarlyndir, 

tilraunarglaðir, góðir stjórnendur, góðir í samskiptum, húmor, lærdómsfúsir, tónelskir, 

lausnamiðaðir, samvinnufúsir  

• Tækifæri til vaxtar eru talin vera útikennsla, vinátta, læsi ,tölvur s.s.  Osmo, Stærðfræði s.s. 

Mio-skimun og Numicon kubbar, heimsóknir , skipulagðari sérkennsla , kynna sér nýjungar, 

upprifjun á því sem unnið er með, fræðast um samskipti, unnið að  læsi í leik 

• Þjálfun og starfsþróun sem starfmenn óska eftir eru:  Tví-tyngd börn, umhverfismál, 

útikennsla , ADHD, vinátta, blær,  Lubbi, Hljóm, Tras, Sögupokar, Reggio,  sögugerð, Pecs, 

Teach, íslenska, tilfinningastjórn, kvíði 

 

 

2.3. Umbótaáætlun samkvæmt niðurstöðum innra- og ytra mats 

Álag og samskipti starfmanna 

1. Draga þarf úr álagi á starfsfólk með skýrum verkferlum og góðu upplýsingastreymi. Viðbrögð 

við manneklu séu skýr og hafa plan-b viðbragðsáætlun við manneklu. Upplýsa á foreldra 

þegar það er mannekla. 

2. Auka þarf samskiptafærni starfsfólks í anda  samskiptasáttmáli sem starfmenn unnu og 

starfslýsingar yfir-farnar. Efla þarf sameiginleg lausnaleit starfsmanna þegar vandamál skjóta 

upp kollinum. Orðræða það þarf að vinna með hana, tala starfið upp en ekki niður.  

3. Koma á mánaðarlegum samtöl leikskólastjóra og deildarstjóra og nota Teams með 

stjórnenda-teyminu. 

4. Dagskipulag endurskoðaða með tilliti til undirbúningstíma skv. nýjum kjarasamningum  

5. Vinnutímafyrirkomulag skoðað með væntanlega vinnutímastyttingu í huga 

6. Skoða möguleika með nýja fræðslukerfið Iloomi 

 

 

Foreldrasamstarf 

Bæta þarf upplýsingastreymi til foreldra í leikskólabyrjun með auknum upplýsingum um stefnu og 

námskrá leikskólans og hvatningu til foreldra um þátttöku í starfi leikskólans. Þetta þarfnast umræðu 

í foreldrafélagi og ráði. Foreldrafundir og foreldraráðsfundir verða nýttir til þessa með þátttöku 

fulltrúa starfsfólks og leikskólastjóra. 
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3. Áherslur í starfi leikskólans  

 

3.1 Áherslur leikskólans næsta starfsár 

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

1.Brúin  

Markmið verkefnisins er að þróa verklag til að koma til móts við börn og fjölskyldur á sem 

skilvirkastan hátt á fyrir stigum í samstarfi við Félagsþjónustu og Mennta og lýðheilsusvið 

Leiðir að markmiði  eru reglulegir fundir tvisvar sinnum í mánuði. Ábyrgur Leikskólastjóri og 

sérkennslustjóri og verður það  metið með fundargerðum og símati. 

2. Sérkennsla 

Hlutfall sérkennslu, stuðnings og sérfræðiþjónustu var mjög hátt og þarfnast skoðunar 

Skerpa þarf á vinnubrögðum í snemm-tækri íhlutun með innleiðslu á „Handbók um snemm-

tæka íhlutun“ undir stjórn sérkennslustjóra. „Hópanámskrá“ málörvunar sett í gang með 

öllum deildarstjórum og hópstjórum undir stjórn sérkennslustjóra 

3.Yngri barna starf 

Samstilla starf á yngri deildum, með einn deildarstjóra og tvo aðstoðardeildarstjóra á yngri 

deildum til að verklag, umhverfi og  gæði starfsins verði sambærileg, ekki eins mikill slagsíða 

og verið hefur. Stefnt er að því að Leikefni, dagskipulag, stígandi í náminu, öruggt og 

hvetjandi umhverfi sé á báðum deildum og að gefa leiknum tíma og rými.  

4.Dagskipulag 

Nýir kjarasamningar kalla á endurskoðun á dagskipulagi og undirbúningstímum. Markmiðið 

er að tryggja að gæði starfsins með börnunum skerðist ekki. Leikskólastjóri og trúnaðarmenn 

Kennarasambandsins og Hlífar verða í forsvari fyrir þessari vinnu . 

4.Vinnuvernd  

Fylla þarf  út álagsmat vinnueftirlitsins, koma á föstum fundum með öryggis-trúnaðarmanni 

og verði. Koma þarf síðan niðurstöðum í farveg. Öryggistrúnaðarmaður og öryggisvörður 

halda utan um þessa vinnu. 
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4. Starfsmannamál  

4.1. Starfsmannahópurinn 1. Maí 

  

Starfsheiti Fjöldi Starfshlutfall Menntun 

Leikskólastjóri 1 1 Háskólamenntun 

Aðstoðar-leikskólastjóri 1 1 Háskólamenntun 

Sérkennslustjóri 1 0,6 Háskólamenntun 

Deildarstjóri 5 5 Háskólamenntun 

Leikskólakennari 3 2,47 Háskólamenntun 

Þroska-þjálfi 2 1,5 Háskólamenntun 

Önnur háskólamenntun 1 1 Háskólamenntun 

Leiðbeinendur 16 14,2 Framhaldsskóli 

Matreiðslumaður og 

aðstoð í eldhúsi 

2 2 Framhaldsskóli 

 

4.2 Starfsþróunarsamtöl 

Starfsþróunarsamtöl  fóru fram óvenju seint á skólaárinu vegna covid 19 eða í maí . Helstu 

niðurstöður koma fram í matskafla. 

4.3 Símenntun frá síðasta ári   

Allir starfsmenn - fræðsla á skipulagsdögum 

• Uppbyggingarstefna 

• Slys á börnum og slysavarnir 

• Tákn með Tali  

• Vinátta upprifjun 

• Lubbi  upprifjun  

Starfsmenn - Sérkennslu 

• námskeið um  ADHD, einhverfu, þroska-frávik  og atferlisþjálfun, Teach, Cat kassann. 

• námskeið um skimanir s.s. Tras, Hljóm2, Orðaskil, Smábarnalistinn. 

4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum  

Leikskólakennurum bjóðast m.a. endur- og símenntunarnámskeið á vegum m.a. Fræðslu- og 

frístundaþjónustu Hafnarfjarðar, námskeið í samstarfi við Kragaleikskóla (Hafnarfjörður, Garðabær, 

Kópavogur og Seltjarnarnes), Endurmenntun Háskóla Íslands og fleiri aðila. Einnig sækja starfmenn 

ráðstefnur, málþing og fræðslufundi bæði innanlands og utan. Námsleyfi eru veitt starfsmönnum 

til að sækja grunn- og framhaldsmenntun í leikskólafræðum. Mikilvægur þáttur starfsþróunar er 

umræður og faglegur jafningjastuðningur innan leikskólans sem fer fram á fag- og samráðsfundum 

og skipulagsdögum.   
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Símenntunaráætlun 2020-2021 

 

Allir starfsmenn 

4 september  Kynning á handbók um snemmtæka íhlutun og læsi, Undirbúningstíma-r kynning á 

væntanlegum breytingum 

27 október Málþing um leik barna sem félag leikskólakennara og stjórnenda í leikskólum heldur 

13 Nóvember Samverustundir barna,  vinnutímar  starfsfólks kynning á væntanlegum breytingum 

24 Febrúar Hópastarf í anda Reggio Emilila 

25 maí Endurmat á starfi vetrarins, starfsáætlun fyrir næsta skólaár  

  

Einstaklingar 

Starfmenn hafa áhuga á að sækja námskeið um leikefnivið, umhverfi, útikennsla, upplýsingatækni, 

Ipad, ofnæmi, kvíða, hegðunarerfiðleika, vísindi í skapandi starfi, listir, skuggaleikhús, skapandi 

starf með yngri börnum og könnunaraðferð sem verða sóttir eftir framboði. 

Kennaranám 

Þrír starfmenn við leikskólann verða í leikskólakennaranámi í vetur. 1 af yngri deildum, 1 af 

miðdeildum og 1 af elstu deild. 
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5. Aðrar upplýsingar 

 

 

5.1 Barnahópurinn 1. Maí 2020 

• 97 börn voru í leikskólanum.  

• Kynjahlutfall. 42 drengir og 55 stúlkur 

• 833 

• Deildargildi 5,3 

• 4 börn nutu sérkennslu samkvæmt greiningaviðmiðum sérkennslu í 1. og 2. flokki.  

• 37 barna nutu sérkennslu (málþroska-frávik, hegðunarfrávik, þroska-frávik, annað). 

• 4 börn voru með ofnæmi 

• 6 börn voru með fæðuóþol 

• 13 börn voru með annað móðurmál en íslensku. 

• foreldrar barnanna tala 7 mismunandi tungumál 

• Þjóðerni forsjáraðila 5 börn eiga enskumælandi foreldra , 1 búlgarska , 3 pólsk , 1 

víetnamska, 1 japanska, 1 spænska, 1 filippíska 

5.2 Foreldrasamvinna 

Foreldraráð er kosið á aðalfundi foreldrafélags að hausti. Þrír fulltrúar hittast einu sinni fyrir áramót 

og einu sinni eftir áramót, oftar ef þurfa þykir. Foreldraráð veitti umsögn vegna breytinga á 

opnunartíma og leikskóladagatals 2020 til fræðsluráðs. 

Foreldrafundir að hausti og vori  voru haldnir seinnipart dags og þar kynntu deildarstjórar starfið inn 

í sal og foreldrar fóru svo og fengu sér kaffi inn á deild og spjölluðu við aðra foreldra og starfsfólk.  

Foreldraviðtöl voru í mars og foreldrum úthlutaður tími Mæting var almennt góð sem og 

niðurstöður, foreldrar almennt ánægðir og nokkrar ábendingar komu um það sem betur mætti fara. 

Foreldrafélagið. Í desember stóð foreldrafélagið fyrir að fá jólasveini á jólaball barnanna ásamt því 

að kaupa jólagjafir fyrir börnin.  Vorferð í maí féll niður vegna covid19. Sumarhátíðin var seint  í júní 

þar sem boðið var uppá  hoppu-kastala, skemmtiatriði var frá Sirkus Íslands og veitingar í boði 

foreldrafélags.   

Útskriftarferð nemanda á Tröllahlíð var með hefðbundnu sniði, en börnin hafa undanfarin ár farið í 

dagsferð í Vatnaskóg. Þessi ferð hefur ávallt verið vel heppnuð og börnin hafa haft mikla ánægju af 

þessari ferð. 

Eins og áður þá eru það félagsgjöldin sem greidd eru af foreldrum barnanna sem standa alfarið undir 

rekstri félagsins og án þeirra væri ekki unnt að bjóða upp á þessa viðburði. Foreldrafélag notar 

rekstrarafgang til kaupa á leikföngum fyrir leikskólann. 
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5.3 Samstarf leik- og grunnskóla  

Samstarf vetrarins hófst með fundi að hausti með kennurum sex ára bekkjar og deildarstjóra yngsta 

stigs grunnskólans ásamt kennurum elstu barna og skólastjórum beggja leikskóla í hverfinu. 

Gagnkvæmar heimsóknir voru skipulagðar og að vori var annar fundur áætlaður það sem farið yrði 

yfir framkvæmd samstarfsins og það sem betur mætti fara. Af þeim fundi varð ekki vegna anna í lok 

skólaársins 

• Báðir leikskólar fengu afnot af íþróttahúsi Setbersskóla 1x í viku fyrir elstu börnin. 

• Gagnkvæmar heimsóknir voru á milli skólastiga 

 

5.4 Almennar upplýsingar 

Skipulagsdagar  

 

• 1 október voru fyrirlestrar um könnunarleik og könnunaraðferð 

• 15 nóvember  var fyrirlestur um uppeldi til ábyrgðar  

• 19 febrúar var námskeið um slysavarnir. Leikur og leikefnið var yfirfarið og metið.  

• 27 mars færðist til 16 mars og fór í undirbúning fyrir covid19 hólfun og skertra opnun. 

• 29 maí Útisvæði fjallað um útisvæði, hópavinna og síðan heimsóknir, hvernig viljum við sjá 

útileiksvæðið sem hluta af námsumhverfi barnanna hugarstormur. Niðurstöður kynntar. 

 

5.5 Áætlanir 

Eftirtalar áætlanir eiga að vera aðgengilegar á heimasíðu leikskólans  

• Viðbragðsáætlun ef upp kemur grunur um:  

▪ einelti  

▪ ofbeldi 

▪ annað 

• Viðbragðsáætlun við. 

▪ slysum 

▪ áföllum  

▪ Heimsfaraldur 

▪ annað 

• Öryggisáætlanir 

o Rýmingaráætlun 

o Vinnuverndaráætlun 

o Öryggishandbók 

• Móttökuáætlun (barna og starfsmanna) 

• Jafnréttisáætlun skal skila sem viðhengi við áætlunina 

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

 

 

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

• Matsgögn 

• Leikskóladagatal 

• Umsögn foreldraráðs 

• Annað 

 

 

 

 

 
Hafnarfirði 

 

 

_______________________________________________ 

Leikskólastjóri
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