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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, skóladagatal birt og 

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

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

Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með markmiðum og 

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

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

næsta.  

Í starfsáætlun leikskólans skulu koma fram: 

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

ytra mats.  

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

áætlun um hvernig þau verða metin.  

 Áherslur í starfsáætlun fræðslusviðs sem leikskólinn vinnur að. 

 Starfþróunaráætlun leikskólans og upplýsingar um starfsmannamál.   

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

erlendum uppruna. 

 Upplýsingar um foreldraráð, foreldrafundi og foreldraviðtöl. 

 Umsögn foreldraráðs. 

 Skóladagatal fyrir árið.  

 

Starfsáætlun leikskólans tekur gildi 1. september ár hvert og skal skilað rafrænt til sviðsstjóra 
fræðslusviðs fyrir 1. júlí ár hvert.  Starfsáætlanir eru lagðar fyrir fræðsluráðs til samþykktar. 
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1. Inngangur 

            

Hvað einkenndi árið, starfsmannahald, helstu verkefni, viðburði o.þ.h. 

Framkvæmdir standa nú yfir til stækkunar á starfsmannaðstöðu, funda og viðtalsaðstöðu leikskólans 

Hvamms. Þetta eru löngu tímabærar úrbætur á skólanum og starfsfólk horfir með eftirvæntingu til 

þess að byrja að nota nýju aðstöðuna. 

Starfsmannahald líðandi skólaárs einkenndist af álagi vegna manneklu fram að áramótum þegar loks 

tókst að ráða í allar stöður leikskólans. Þá komu sex nýstúdentar frá Flensborg til starfa en þeir 

hverfa allir á braut til frekara náms um sumarlokun. Við horfum því ef til vill fram á sama ástand í 

starfsmannahaldi í byrjun næsta skólaárs en starfsfólk leikskólans er ekki tilbúið í sama álag og var 

síðastliðið haust. Staðan er nú þannig að við sjáum okkur ekki fært að setja dagsetningu á hvenær 

hægt er að taka inn yngstu börnin því hægt gengur að ráða í lausar stöður. Kennarar vænta þess að 

bæjaryfirvöld komi inn í málið með  úrræði vegna ástandsins.  

Stóra verkefnið er nú að halda fast utan um starfsmannahópinn. Við í Hvammi höfum verið 

einstaklega heppin með góðan faghóp og gott starfsfólk og ber að þakka fyrir það. Það má glöggt 

finna áhyggjur og kvíða í starfsfólki fyrir komandi skólaári. Það styðja niðurstöður úr 

starfsmannaviðtölum sem kynntar hafa verið fræðslustjóra. Það má lítið út af bera til að það fari að 

bitna á því faglega góða starfi sem til staðar er. 

Helstu verkefni skólastarfsins eru að halda áfram að leggja áherslu á málörvun og læsi og vinna með 

námsefnin Tölum saman, Lubbi og K-pals. Markvisst að vinna með umhverfismennt, hreyfingu og 

heilbrigði. Áfram verður unnið að innleiðingu á vinnáttuverkefni Barnaheilla. Það fellur vel að 

einkunnarorðum skólans sem eru jákvæð samskipti, jafnrétti og vinátta. 

Útskrift elstu barna leikskólans fór í fyrsta skipti fram í Öldutúnsskóla og stefnum við á að halda því 

áfram. Kynningarfundir að hausti voru í fyrsta skipti haldnir kl. 8:10 að morgni fyrir hvern aldurshóp 

fyrir sig og deildarstjórar sáu um að kynna námsefni og skólastarfið á deildinni. Mæting foreldra var 

mjög góð og munum við festa þessa nýbreytni í sessi. 

Opið hús var að venju á degi leikskólans þar sem börnin komu fram og sýndu listir á fjölbreyttan 

hátt. Vel var mætt af foreldrum en við upplifðum svolítil þrengsli. Í foreldrakönnun Skólapúlsins 

komu fram óskir frá foreldrum sem vilja koma og hafa meiri þátttöku í viðburðum leikskólans. Við 

erum að skoða hvort betra sé að dreifa heimsóknum foreldra á fleiri viðburði.  Aðrir viðburðir eru 

hefðbundnir og tókust vel svo sem heimsóknir á aðventunni í Sívertsenhús, sumarferð leikskólans 

með öll börnin í Fjölskyldu- og húsdýragarð, skógarferðir mið og elstu hópa í Skógrækt Hafnarfjarðar, 

útskriftarferð elstu barna í Skátalundinn við Hvaleyrarvatn.  

Starfsáætlun þessi fyrir skólaárið 2018-2019 verður kynnt á heimasíðu skólans, foreldrafundi 

haustsins og á fyrsta starfsmannafundi leikskólans Hvamms í ágúst. 
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2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun 

2.4 Matsáætlun  

 Hvaða þætti leikskólastarfsins er áætlað að meta? 

 Hvenær/ hve oft verður metið (skipulag matsins)?      

 Hvaða matsaðferðir / matsgögn er áætlað að nýta.  

 Hverjir munu taka þátt í matinu? 

 

Aðalnámskrá  og Skólanámskrá leikskólans Hvamms leggur grunn að starfsskyldum í leikskólanum. 
Skilgreint og skipulagt mat fyrir skólaárið sem er að líða er framkvæmt og gerð matsáætlun að vori 
fyrir komandi skólaár. Allir sem koma að skólastarfinu, starfsmenn, foreldrar og börn taka þátt í mati 
á skólastarfinu. Helstu mælikvarðar eru viðhorfskannanir foreldra og starfsmanna, vefmælingar og 
tölulegar mælingar, markmið í skólanámskrá og starfsmanna- og foreldrasamtöl.  
Áætlað er að innra mat nái til allra þátta skólastarfsins, svo sem stjórnunar, starfs- og kennsluhátta 
og samskipta innan og utan deilda.  
Allir hagsmunahópar koma að því að ákveða áherslur og skipulag innra mats. Þeir mynda matsteymi 
sem í sitja fulltrúar stjórnenda, starfsfólks og foreldra sem sitja í foreldraráði skólans. Innra mat fer 
fram á reglulegum stjórnendafundum, starfmannafundum, á deildafundum og samráðsfundum 
deildastjóra og hópstjóra sama aldurs. Innra mat fer einnig fram í daglegum samskiptum 
starfsmanna, foreldra og barna. Hópstjórar framkvæma viðhorfskannanir með elstu börnum í 
skólastarfinu og eftir viðfangsefnum yfir skólaárið. 
Farið er í formlegt innra mat mánaðarlega á fundum starfsmanna deilda þar sem notuð eru 
matsblöð fyrir ákveðna þætti skólastarfsins. Metið er reglulega yfir veturinn einstakir valfundir, 
fagnaðarfundir, hópatímar, matartímar og samverustundir á þar til gerðum matsblöðum. Farið er 
yfir, rætt og metið hópastarf mánaðarlega þar sem hópastarfið er skoðað formlega með tilliti til 
uppeldissviða og hvaða áherslur eru ríkjandi í hverjum hóp allra deilda leikskólans.  
Innra mat veitir upplýsingar um styrkleika í starfi leikskólans og það sem betur má fara. Í ljósi 
niðurstaðna er gerð áætlun um umbætur og skilgreindar leiðir að þeim. Í árlegri starfsáætlun skólans 
koma fram upplýsingar um niðurstöður úr innra mati og áætlanir um umbætur. 
 
Mat á námi, þroska og velferð barna felur í að safnað er upplýsingum um það sem börn fást við og 
hafa áhuga á; hvað þau vita, geta og skilja. Upplýsingarnar eru notaðar til að styðja nám og velferð 
barna við skipulagningu leikskólastarfsins og í samstarfi við foreldra. Hér í leikskólanum hafa verið 
þróaðar fjölbreyttar aðferðir við að safna, skrá, skipuleggja og greina upplýsingar um þroska, nám, 
líðan og færni barna þar sem sjónum er beint að áhuga, getu og hæfni hvers einstaklings til að efla 
hvert barn. Sem dæmi má nefna myndræna skráningu á skólastarfinu og skráningu á vali barnanna. 
Foreldrar eru hvattir til að fara með börn sín í tveggja og hálfs og fjögurra ára skoðanir á heilsugæslu 
en heilsugæslan leggur fyrir 2,6 ára og 4,0 ára börn BRIGANCE og PEDS, skimunarlista sem meta 
málþroska. Við þriggja ára aldur sendum við heim spuningalistann ORÐASKIL sem foreldrar svara. 
Unnið er úr niðurstöðum hér í leikskólanum, ORÐASKIL mælir orðaforða barna og hefur forspágildi 
fyrir lestrarnám. Öll elstu börn leikskólans eru skimuð með HLJÓM-2. HLJÓM-2 mælir hljóðkerfis- og 
málvitund þeirra, þegar niðurstöður liggja fyrir er farið í að styrkja sérstaklega þau börn sem þess 
þurfa. Unnið er eftir aðferðum snemmtækrar íhlutunar í leikskólanum og sérhæfð matstæki notuð ef 
grunur er um málþroska- eða þroskafrávik. Má þar nefna ýmsa gátlista, Smábarnalistann, Íslenska 
þroskalistann, TRAS skráningar eru framkvæmdar í samræmi við verklag og viðmið upp allan 
leikskólann til að halda utanum árangur og þörf fyrir frekari íhlutun. Um er að ræða ferli sem er 
samþætt starfi leikskólans og felur í sér skipulagningu, skráningu, mat og ígrundun á námi, þroska og 
velferð barna. 



 

6 
 

2.1 Innra mat leikskólans  

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

5 ára fresti). 

Mælt er með að greint sé frá hverjum matsþætti fyrir sig t.d. með eftirfarandi hætti:  

 

1. Hvað var metið t.d. hópastarf, samverustundir, matmálstímar, útivera, o.s.frv. 

 Hvenær/hve oft 

 Hvernig var það metið – hvaða matsgögn voru notuð 

 Hverjir tóku þátt í matinu 

 Hverjar voru helstu niðurstöður matsins 

 Umbætur út frá niðurstöðum matsins 

 

 

Á mánaðarlegum fundum deilda og vikulegum samráðsteymisfundum deildarstjóra sama aldurs svo 
og vikulegum deildastjórafundum fóru fram umræður þar sem innra starfið var ígrundað og metið. Á 
reglulegum stjórnendafundum fór mikill tími í að meta gæði náms leikskólans með tilliti til læsis og 
snemmtækrar íhlutunar. Auk þess sem daglegt starf leikskólans var í stöðugri endurskoðun. Þetta er 
gert í þeim tilgangi að samstarfsfólk skoði ígrundi og leiti sameiginlegra lausna sem skila sér í bættu 
skólastarfi. Allir stjórnendur leikskólans tók þátt í matinu.  
Helstu niðurstöður matsins er að við stöndum okkur vel en stöðugt þarf að vera vakandi og gera 
úrbætur strax og upp koma hnökrar og leiðbeina starfsfólki.  Stöðug endurskoðun á daglegu starfi. 
 
Farið var í formlegt innra mat á mánaðarlegum fundum deilda þar sem notuð eru matsblöð fyrir 
ákveðna þætti skólastarfsins. Metnir voru valfundir, fagnaðarfundir, hópatímar, matartímar og 
samverustundir. Farið er yfir, rætt og metið hópastarf mánaðarlega þar sem hópastarfið er skoðað 
formlega með tilliti til uppeldissviða og hvaða áherslur eru ríkjandi í hverjum hóp allra deilda 
leikskólans. 
  
Niðurstöður úr formlegu innra mati deildanna eru jákvæðar. Farið var yfir uppeldissvið og áherslur í 
hópastarfi frjálsum leik og samverustund, einnig voru matartímar metnir.  Verið er að vinna 
samkvæmt skólanámskrá og gengur starfið vel. Áhersla er lögð á leikinn á öllum deildum. Mikil 
áhersla er lögð á læsi og samskipti og gengur vel að virkja öll börnin til þátttöku en það er gert á 
mismunandi hátt eftir aldri. Tillaga um að láta börnin tjá sig meira á formlegan hátt eins og að 
standa upp og segja frá. Einnig kom tillaga um að heimsækja bókasafnið oftar. Heilbrigði og velferð 
tengist hreyfingu og umhverfismennt sem mikil áhersla er lögð á í starfinu einnig á sjálfbærni og 
vísindi. Sköpun fer fram á fjölbreyttan hátt og er stór hluti af leikskólastarfinu og tengist gjarnan 
menningunni t.d. er farið í heimsóknir á söfn, þjóðminjasafnið, þjóðleikhúsið, sinfóníuna og einnig 
tengist sköpunin umhverfismennt því við nýtum verðlausan efnivið eins og hægt er við mynd- og 
listsköpun. Lýðræði og mannréttindi má tengja áherslu skólans í að ýtt er undir lýðræðislegar 
samræður, vináttu og jákvæð samskipti.  
 
Jafnt og þétt er verið að skoða með matstækjum þroska áhugasvið færni og stöðu barnanna. Fyrir 
foreldrasamtöl sem eru tvisvar á ári eru fylltir út Traslistar fyrir yngri börnin og fyrir elstu börnin 
Hljóm2, niðurstöður eru ræddar og metnar með foreldrum í foreldrasamtölunum og unnið úr eftir 
þörfum hvers og eins. 
 
Innleiðing á vináttuverkefni Barnaheilla fór af stað á þessu skólaári. Innleiðingarferlið gengur vel og 
starfsfólk er áhugasamt að temja sér verklag og námsgögn sem fylgja verkefninu. Deildarstjórar leiða 
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innleiðingu verkefnisins á sinni deild. Fundað er reglulega annan hvort mánuð um vináttuverkefnið 
og næstu skref í innleiðingarferlinu ákveðin.  Allir deildarstjórar mið og stóru hópa hafa farið á 
námskeið ásamt nokkrum öðrum hópstjórum. Til stendur að deildarstjórar yngstu hópa fari á 
námskeið þegar námsefni fyrir þann aldur kemur út.  
 
Eyðublað fyrir starfsmannasamtöl voru endurbætt fyrir áramót í samráði við mannauðstjóra 
Hafnarfjarðarbæjar og stjórnendur í Hvammi. Deildarstjórar tóku starfsmannaviðtöl við sína 
undirmenn á fyrsta deildarfundi í janúar 2018 og leikskólastjóri tók síðan starfsmannaviðtöl við 
deildarstjóra í kjölfarið næstu daga á eftir.  
 
Í niðurstöðum starfsmannasamtala kom fram að allir starfsmenn skólans töldu skólaárið hafa gengið 
vel en töluðu um mikið álag í haust vegna undirmönnunar. Í starfmannasamtölum kom fram almenn 
ánægja með stjórnun leikskólans. Kallað er eftir úrbótum til að minnka álag í starfinu og á 
starfsumhverfi leikskólans. Starfsmenn óska eftir að fara á námskeið, lesa sig til, leiðbeiningasamtöl, 
samráð við aðra hópstjóra sem vinna með sama aldur. Óskað eftir að upplýsingaflæði verði bætt 
þegar börn koma til skilavaktar kl. 16:30. Einnig að fundargerð deildarstjórafundar verði gerð 
ýtarlegri. 

Umbótaáætlun: Mikilvægt er að ráðningu nýrra starfsmanna í lausar stöður innan leikskólans sé 
lokið áður en nýnemar byrja að hausti. Þannig er komið í veg fyrir of mikið álag á starfsfólk og gefst 
tími til að móttaka nýrra starfsmanna fari vel af stað. Einnig er mikilvægt að afleysing sé til staðar 
þannig að  starfsfólk sjái sér fært að sækja námskeið og afla sér símenntunar. Lagt er upp með að 
deildarstjórar skipuleggi undirbúningstíma sinna starfsmanna þannig að hópstjórar sama aldurs 
verði á sama tíma í þeim tilgangi að skapa tækifæri til samráðs, stuðnings og að miðla þekkingu sín á 
milli. Deildarstjórar útbúi skýra verkferla fyrir starfsfók sem vinnur til 16:30 í þeim tilgangi að 
skilaboð um börnin berist örugglega til skilastöðu skólans. Allar ákvarðanatökur á fundum verði 
skráðar í fundargerð. 

 

2.2 Húsnæði og lóð 

 Hver lagði mat á húsnæði og lóð og helstu niðurstöður þess, samanber fylgiskjöl. 

Framkvæmdir standa nú yfir til stækkunar á starfsmannaðstöðu, funda og viðtalsaðstöðu. Ytra mat á 
leikskólanum var framkvæmt á vegum MMS haustið 2016 og niðurstöður kynntar 2017. Í framhaldi 
af skýrslunni var unnin úrbótaáætlun fyrir leikskólann. Þar kom fram að aðstaða fyrir starfsfólk til 
undirbúningsvinnu er ábótavant sem stendur nú til bóta.  
 
Heilbrigðiseftirlit og Slökkvilið gerði nokkrar athugasemdir í reglulegu eftirliti og brugðist var við með 
úrbótum hjá fasteignafélaginu. Einnig var lóðin tekin út og frekari upplýsingar liggja fyrir hjá 
fasteignafélagi Hafnarfjarðarbæjar.  
 
Foreldrafélag leikskólans Hvamms gaf klifurvegg í tilefni af 30 ára afmæli skólans og þökkum við fyrir 
það. Fasteignafélagið brást vel við beiðni okkar um að skipta um undirlag og annað sem þurfti til. 
 
Nauðsynlegt er orðið að mála deildar í elsta hluta leikskólans, gera við múrbrot og skipta um salerni. 
Þá þarf að gera við og mála þak og skipta um þakrennur leikskólans. Einnig þarf að mála skólann og 
lausu kennslustofurnar að utan. 
 
Þarft er orðið að endurnýja innri búnað, húsgögn inni á deildum, borð stóla og gluggatjöld. 
Fjárveiting fékkst til hluta endurnýjunar en meira þarf til.  
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2.3 Ytra mat   

Hafnarfjarðarbær stendur fyrir starfsmannakönnun og foreldrakönnunum annað hvert ár. Einnig má 

huga að því í matinu hvort að menntamálaráðuneyti eða aðrir aðilar hafi gert mat á síðasta ári og ef 

svo er þarf að koma fram: 

 Hver gerði matið? 

 Hver var tilgangurinn? 

 Matsaðferð. 

 Helstu niðurstöður . 

 Umbætur út frá niðurstöðum ytra mats. 

 

Vinnustaðagreining var send út frá Hafnarfjarðarbæ til starfsmanna í nóvember 2017.  
Í niðurstöðum vinnustaðagreiningarinnar sem styðja við niðurstöður úr starfsmannaviðtölum sem 
fram fóru í janúar 2018 kom fram almenn ánægja með stjórnun skólans. Það sem stóð uppúr er að 
starfsfólk leikskólans taldi vinnuálag hafa aukist á síðustu 12 mánuðum. Nýliðum fannst tekið vel á 
móti sér en vantaði upp á að þeim finnist þeir fá næga þjálfun. Vegna undirmönnunar vannst ekki 
tími til að þjálfa nýja starfsmenn sem skyldi áður en þeir tókust á við starfið að fullu. Starfsfólk 
leikskólans töldu ekki nógu vel vandað til ráðninga. Erfitt var að manna skólann í haust vegna fárra 
umsókna og nokkrir nýir starfsmenn höfðu íslenskuna ekki á valdi sínu sem skapaði 
samskiptaörðugleika því upplýsingarnar náðu síður að fara alla leið þótt farið hefði verið yfir 
starfsmannahandbók og deildarstjórar leiðbeint eftir bestu getu. Starfsfólk taldi að það þyrfti að fá 
frekari tækifæri til endurmenntunar og starfsþjálfunar. Upplýsingaflæði hafði batnað mjög á milli 
ára. 
 
Umbætur: Viðvarandi álag var á haustönn þar sem ekki tókst að manna því þarf að kalla eftir 
samvinnu við Hafnarfjarðarbæ vegna úrlausna mála. Seinka móttöku nýnema þar til tekist hefur að 
ráða í allar stöður skólans. Æskilegt að nýtt starfsfólk fylgist með og fylgi kennara fyrstu dagana í 
starfi því  þarf að vera tími til að þjálfa nýtt starfsfólk og fullmannað. Vanda þarf til ráðningar nýrra 
starfsmanna og gera ákveðnar kröfur til íslenskukunnáttu. Afleysing þarf að vera til staðar fyrir 
starfsfólk þannig að það sjái sér fært að sækja námskeið og afla sér símenntunar. Deildarstjórar 
skipuleggi undirbúningstíma þannig að hópstjórar sama aldurs verði á sama tíma í þeim tilgangi að 
skapa tækifæri til samráðs, stuðnings og að miðla þekkingu sín á milli. 
 
Foreldrakönnun á vegum Hafnarfjarðarbæjar var send út frá Skólapúlsinum í mars 2018. Í 
niðurstöðum kemur fram að 100% foreldra töldu að leikskólabyrjun barnsins hefði verið góð en færri 
voru ánægðir með flutning á milli skólastiga. 94%  telja barnið ánægt í leikskólanum en 81% foreldra 
eru ánægðir með leikskólann. Lesa má út úr niðurstöðum að foreldrum finnst þeim vanta meiri 
hvatningu eða tækifæri til þátttöku í skólastarfinu. Foreldrum fannst stjórnendur ekki nógu sýnilegir í 
daglegu starfi og gæti skýringin verið að skólastjóraskipti fóru ekki fram fyrr en í september eftir að 
kynningarfundum með foreldrum innritun og aðlögun var lokið. Foreldrar eru ánægðir með félagsleg 
samskipti og vinnubrögð og mjög ánægð með þátttöku án aðgreiningar. Einnig kom fram að 
heimasíðu og upplýsingaflæði mætti bæta enn frekar.  
 
Umbætur: Þar sem foreldrar kalla eftir meiri þátttöku í viðburðum í leikskólastarfinu munum við 
með ánægju endurskoða tímasetningu og fjölda viðburða sem þeir geta tekið þátt í. Flutningur milli 
skólastiga og aðlögun milli skólastiga er nú þegar í góðri samvinnu við Öldutúnsskóla og höfum við 
nú þegar bætt við einum viðburði sem er útskrift elstu barna. Standa þarf betur að kynningu á 
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starfsmannabreytingum framundan þegar þær eiga sér stað. Á heimsíðunni eru allar helstu 
upplýsingar um skólastarfið ásamt leikskóladagatali, þar eru helstu viðburðir auglýstir með góðum 
fyrirvara og vikulega skráðar inn deildarfréttir allra deilda skólans. Þessar deildarfréttir eru með 
myndum úr starfinu og bjóða upp á tækifæri fyrir foreldra og börn að skoða hvað gert var í 
leikskólanum. Einnig sendum við út tölvupóst til foreldra til að minna frekar á viðburði og notum 
upplýsingatöflur á deildum. Við spyrjum okkur hvort foreldrar séu að kalla eftir Facebooksíðu en 
vegna persónuverndarlaga höfum við tekið þá upplýstu ákvörðun að vera ekki með þannig síðu. 
 
Ytra mat á leikskólanum var framkvæmt á vegum MMS haustið 2016 og niðurstöður kynntar 2017. Í 
framhaldi af skýrslunni var unnin úrbótaáætlun fyrir leikskólann og er henni nú fylgt eftir vorið 2018.  
 
Umbætur:  
Leikskólinn uppfyllir ekki ákvæði laga nr. 87/2008 um menntun og ráðningu kennara. Auglýst var 
eftir starfsfólki með réttindi vorið 2018. Leitast er eftir því eins og mögulegt er að ráða inn fólk með 
réttindi og tilskylda menntun. 
Bæta þarf funda- og vinnuaðstöðu starfsmanna.  
Byggingaframkvæmdir standa nú yfir. Áætluð lok des. 2018. 
Gera þarf einkunnarorð leikskólans sýnilegri.  
Einkunnarorðin eru komin upp í varanlegt form inni á hverri deild hengd upp á vegg. 
Bæta þarf aðstöðu fyrir starfsmenn í fataklefum s.s. með stólum. Stólar eru til á deildum og tiltækir í 
fataklefa fyrir starfsfólk til afnota. 
Endurmeta má skriflega verkaskiptingu leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra og kynna fyrir 
starfsfólki.  
Verkaskiptingin er til staðar og kynnt. Sjá skjal í viðhengi. 
Leita þarf leiða til að bæta samskipti leikskóla og stoðdeilda Fræðslu- og frístundaþjónustu 
Hafnarfjarðar.  
Samskipti eru góð og kemur skýrt fram í starfsmannakönnun Hafnarfjarðarbæjar 2017. 
Taka þarf starfsþróunarsamtöl reglulega og skrá niðurstöður og fylgja þeim eftir.  
Hefur það verið gert þetta skólaár. Eyðublað fyrir starfsmannasamtöl voru endurbætt fyrir áramót í 
samráði við mannauðstjóra Hafnarfjarðarbæjar og stjórnendur skólans. Deildarstjórar taka 
starfsmannaviðtöl við sína undirmenn á fyrsta deildarfundi í janúar og leikskólastjóri tekur síðan 
starfsmannaviðtöl við deildarstjóra í kjölfarið næstu daga á eftir.  
Stjórnendur þyrftu að leggja áherslu á að fylgjast með námi og starfi á deildum í þeim tilgangi að 
veita starfsfólki endurgjöf.  
Lögð er áhersla á það nú þegar. Yfirsýn á nám á deildum fer fram á deildarstjórafundum og 
endurgjöf fer fram reglulega munnlega og í starfsþróunarsamtölum. Aðstoðarleikskólastjóri fer líka 
reglulega inn á deildar og skoðar starfið og leikskólastjóri eftir þörfum.  
Starfsáætlun og skólanámskrá skal vinna í samráði við leikskólakennara, aðra starfsmenn, börn og 
foreldra.  
Skólanámskrá er unnin í samráði starfsmanna, starfsáætlun unnin af stjórnendum eftir niðurstöðum 
úr innra og ytra mati á starfinu og kynnt á fyrsta starfsmannafundi skólaársins.  
Bæta þarf upplýsingum á heimasíðu leikskólans.  
Stöðugt unnið að því að setja upplýsingar inn á heimsíðuna allt árið. Viðbragsáætlanir fara á 
heimasíðuna í ágúst. 
Bæta þarf símenntunaráætlun leikskólans.  
Símenntunaráætlun er unnin af stjórnendurm og fer eftir þeim verkefnum og áherslum sem unnið er 
að hvert skólaár, innleiðingu nýs námsefnis, framboði námskeiða og áhuga starfsmanna (viðtöl). 
Birta skal starfsáætlun á heimasíðu leikskólans.  
Var birt í janúar 2017 og í júní 2018.  
Leggja þarf áherslu á lýðræðisleg vinnubrögð og samráð við starfsfólk þegar ákvarðanir um 
framkvæmd eru teknar.  
Starfsmannafundum og deildarfundum hefur fjölgað þar sem mál eru rædd og ákvarðanir teknar 
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sameiginlega.  
Bæta má upplýsingastreymi til starfsmanna.  
Með fleiri fundum og fjölgun á undirbúningstímum hjá Hafnarfjarðarbæ er meiri tími til  samráðs og 
upplýsingastreymis. 
Gæta þarf að því að stöðufundir haldist innan tímaramma.  
Fundartíma var breytt og byrja seinna þannig að tímarammi helst.  
Æskilegt er að gera uppeldis-fræðilegar skráningar sýnilegar í öllum leikskólanum.  
Hópstjórar skrá daglega verkefni hópatíma og daglega er skráning á vali barnanna, allt sýnilegt uppi í 
fataklefum deilda einnig eru reglulega skráðar deildarfréttir á heimasíðuna. Sjá heimasíðu. Súlurit er 
í fylgiskjali. 
Auka mætti lýðræðislega þátttöku barnanna í leikskólanum.  
Er stöðugt yfir skólaárið. Börnin taka þátt í lýðræðislegu vali á viðfangsefnum á daglegum 
valfundum. Kosning eldri barna um viðfangsefni tengd hópastarfi. Hópstjórar framkvæma 
viðhorfskannanir með elstu börnum í skólastarfinu og eftir viðfangsefnum. 
Kjósa ætti í foreldraráð samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008.  
Foreldraráð leikskólans hefur verið kosið úr hópi foreldra sem sitja í foreldrafélagi skólans til að 
tryggja upplýsingaflæði inn í foreldrafélagið. Kosning fer fram á haustfundum með foreldrum með 
kynningu á lögum nr. 90/2008.  
Foreldraráð þarf að gera sér verklagsreglur, skrá fundargerðir og hafa þær aðgengilegar svo sem á 
heimasíðu leikskólans. Skerpa þarf skil milli foreldrafélags og foreldraráðs, foreldraráð hefur fundað 
með foreldrafélagi leikskólans.  
Fundagerðir eru aðgengilegar á heimasíðu leikskólans og settar inn um leið og þær berast frá 
foreldrafélagi og foreldraráði til innsetningar. Verklagsreglur eru í skólanámskrá og á heimsíðu 
leikskólans.  
Æskilegt er að skrá verkferla og skipulag sérkennslu, einnig verkferla ef upp kemur þroskafrávik hjá 
barni.  
Verkferlar ef upp kemur þroskafrávik er kynnt í skólanámskrá. Stundaskrá og skipulag sérkennslu er 
skráð og sýnilegt kennurum. 
Innra mat skólans þarf að kerfisbinda með langtímaáætlun til nokkurra ára og lýsa þarf matskerfi 
skólans í skólanámskrá eða starfsáætlun.  
Farið hefur verið yfir mats- og verkferla og settir í skólanámskrá og starfsáætlun. Innra mat nær til 
allra þátta skólastarfsins, svo sem stjórnunar, starfs- og kennsluhátta og samskipta innan og utan 
deilda. Farið er í formlegt innra mat mánaðarlega á fundum deilda þar sem notuð eru matsblöð fyrir 
ákveðna þætti skólastarfsins. Sérstök matsblöð þar sem metið er reglulega yfir veturinn einstakir, 
valfundir, fagnaðarfundir, hópatímar, matartímar og samverustundir á þar til gerðum matsblöðum. 
Farið er yfir, rætt og metið hópastarf mánaðarlega þar sem hópastarfið er skoðað formlega með 
tilliti til uppeldissviða og hvaða áherslur eru ríkjandi í hverjum hóp allra deilda leikskólans. 
Gera þarf nákvæma matsáætlun fyrir hvert skólaár þar sem metið er hvernig gengur að ná 
markmiðum skólans út frá tilgreindum viðmiðum. Tímasetja þarf matið og tilgreina ábyrgðaraðila og 
hvernig skuli afla gagna. 
Matsteymi leikskólans skilgreinir og skipuleggur matsáætlun fyrir hvert skólaár þar sem metið er 
hvernig gengur að ná markmiðum skólans út frá tilgreindum viðmiðum í Skólanámskrá og 
Aðalnámskrá. Formlegt innra mat er framkvæmt mánaðarlega á fundum deilda yfir allt skólaárið og 
sjá deildarstjórar um framkvæmdina. 
Allir hagsmunahópar þurfa að koma að því að ákveða áherslur og skipulag innra mats með stofnun 
matsteymis sem í sitja fulltrúar stjórnenda, starfsfólks og foreldra.  
Stofnað hefur verið matsteymi innan skólans og í því sitja fulltrúar stjórnenda, starfsfólks og foreldra 
í foreldraráði skólans. 
Leita þarf til allra hagsmunahópa þegar gagna er aflað, þar með talið starfsfólks, foreldra og barna. 
Allir sem koma að leikskólastarfinu, starfsmenn foreldrar og börn taka þátt í mati á skólastarfinu. 
Helstu mælikvarðar eru, viðhorfskannanir foreldra og starfsmanna, vefmælingar og tölulegar 
mælingar, markmið í skólanámskrá og starfsmanna- og foreldrasamtöl. Hafnarfjarðarbær sendir út 
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vinnustaðagreiningu til starfsmanna árlega og foreldra annað hvert ár. Einnig sendir skólavogin út 
kannanir á foreldra og starfsfólk jafnoft. Hópstjórar framkvæma viðhorfskannanir með elstu börnum 
í skólastarfinu og eftir viðfangsefnum yfir skólaárið.  
Greina þarf styrkleika og tækifæri til umbóta fyrir innra matið í heild sinni.  
Unnið er úr spurningarlistum og matslistum sem lagðir eru fyrir börn, foreldra og starfsmenn 
skólans. Skilgreint og skipulagt mat fyrir skólaárið sem er að líða er framkvæmt og gerð matsáætlun 
fyrir næsta skólaár að vori. Allir hagsmunahópar koma að því að ákveða áherslur og skipulag innra 
mats. Þeir mynda matsteymi sem í sitja fulltrúar stjórnenda, starfsfólks og foreldra sem sitja í 
foreldraráði leikskólans. Innra mat fer einnig fram í daglegum samskiptum starfsmanna, foreldra og 
barna.  Á reglulegum stjórnendafundum, starfmannafundum, á deildafundum og samráðsfundum 
deildastjóra og hópstjóra sama aldurs. Farið er í formlegt innra mat mánaðarlega á fundum deilda 
þar sem notuð eru matsblöð fyrir ákveðna þætti skólastarfsins. Metið er reglulega yfir veturinn 
einstakir valfundir, fagnaðarfundir, hópatímar, matartímar og samverustundir á þar til gerðum 
matsblöðum. Farið er yfir, rætt og metið hópastarf mánaðarlega þar sem hópastarfið er skoðað 
formlega með tilliti til uppeldissviða og hvaða áherslur eru ríkjandi í hverjum hóp allra deilda 
leikskólans. 
Innra mat veitir upplýsingar um styrkleika í starfi leikskólans og það sem betur má fara. Í ljósi 
niðurstaðna er gerð áætlun um umbætur og skilgreindar leiðir að þeim. Í árlegri starfsáætlun skólans 
koma fram upplýsingar um niðurstöður úr innra mati og áætlanir um umbætur. 
Vinna þarf áfram með tækifæri til umbóta út frá nákvæmri umbóta-áætlun þar sem aðgerðir eru 
tilgreindar og tímasettar svo og ábyrgðaraðilar, viðmið um árangur sett fram og fram kemur hvernig 
og hvenær endurmeta eigi árangurinn.  
Verkáætlun er sett upp skema þar sem umbætur eru tilgreindar og skipulögð er tímalína um hvenær 
umbótum á að vera lokið. Verkefnaáætlun má sjá í  starfsáætlun Hvamms sem er á heimasíðu 
leikskólans. 
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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. Verkefni 

Markmið verkefnisins 

Leiðir að markmiði 

Hver er ábyrgur 

Hvernig  og hvenær verður markmið metið 

2. Næsta verkefni, leiðir, mat o.s. frv. 

 

Helstu verkefni skólastarfsins eru að halda áfram að leggja áherslu á málörvun og læsi og vinna með 

námsefnin Tölum saman, Lubbi og K-pals. Markvisst verður haldið áfram að vinna með 

umhverfismennt, hreyfingu og heilbrigði. Áfram unnið að því að laga Grænfánaáherslur að daglegu 

starfi og leik. Áfram verður unnið að innleiðingu á vinnáttuverkefni Barnaheilla. Það fellur vel að 

einkunnarorðum skólans sem eru jákvæð samskipti, jafnrétti og vinátta. 

Fyrsti starfsmannafundur í ágúst verður nýttur til að fara yfir starfsáætlun og áherslur í skólastarfi 

leikskólans. Á deildarfundum er farið yfir skólanámskrá og starfsmannahandbók og nýju starfsfólki 

leiðbeint með verklag og námsefni viðkomandi aldurshóps. Skipulagsdagur í upphafi skólaárs verður 

nýttur í samráð innan deilda og samráð hópstjóra sama aldurs.  

Deildastjórar og hópstjórar hafa fasta samráðstíma, þannig hittast reglulega kennarar sömu 

aldurshópa, Álfa- og Tröllaborg saman, Sól- og Skýjaborg saman og Vita- og Hamarsborg saman. 

Þessir tímar eru notaðir í samráð og samvinnu milli deilda og til að skipuleggja starfið. 

Verkefnið  „Skóli á grænni grein“ fór af stað hér í leikskólanum við upphaf skólaárs 2010-2011. 

Skólinn fékk Grænfánann á 25. ára afmælisdegi skólans 4. maí 2013.  Reglulegir fundir hafa verið í 

umhverfisráði þar sem börn og kennarar mið- og stóruhópa skólans sitja, fundað hefur verið á 

föstudögum í tengslum við fagnaðarfundi annan hvern mánuð. Vel hefur gengið að innleiða í 

skólastarfið umhverfismarkmið. Leikskólinn fékk nýjan Grænfána á afmæli skólans 2017. 

Leikskólinn Hvammur hefur verið forystuskóli í markvissri málörvun með áherslu á tvítyngi frá 

haustinu 2006. Formlega lauk innleiðingu verkefnisins 2011. Tilgangur verkefnisins er að efla 

tilfinningalegan, vitrænan og málfarslegan þroska barna og hvetja til jákvæðra samskipta, bæta 

verklag og skráningu. 

Námsefni fyrir eldri börnin eru unnin upp úr vinnubókinni   „Tölum saman“  sem er málörvunarkerfi 

fyrir börn með málþroskaraskanir og tvítyngi sem gefið var út 2005 af Ásthildi Bj. Snorradóttur og 

Bjarteyju Sigurðardóttur. 

Yngri börn leikskólans taka þátt í „Bassastund“ (Peabody) sem er  bandarískt námsefni sem hefur 

þann tilgang að efla tilfinningalegan, vitrænan og málfarslegan þroska barna.  Uppistaðan eru tvær 
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handbrúður sem aðstoða kennarann og eru kennslustundirnar í formi söngva, sögulesturs og leikja.  

Lubbi finnur málbein er íslenskt málörvunarefni sem notað er í öllum hópum leikskólans frá grunnhóp 

og upp í stórahóp. Lubbi finnur málbein gengur útá að finna hljóð bókstafa. Höfundar verkefnisins eru 

Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir.  

K-Pals er unnið með elstu hópum leikskólans þar eru pör að vinna saman. Kennt er í tvisvar sinnum 

sjö vikna lotum tuttugu mínútur í senn þrjá daga í viku. Leikur að læra er námsefni þróað á íslandi þar 

sem unnið er með alla þætti námsefnis leikskólans í gegn um hreyfingu. Einnig er unnið með 

stærðfræði og námsefni tengd henni. 

Unnið er áfram að innleiðingu Vináttuverkefnis Barnaheilla. Deildarstjórar og stjórnendur hittast 

reglulega annan hvern mánuð og funda um stöðuna og næstu skref í verkefninu. Nokkrir hópstjórar 

mið og stóru hópa hafa nú þegar farið á námskeið og til stendur að fleiri fari í haust. Einnig er áætlað 

að fá tónlistarnámskeið tengt vináttuverkefninu og sem hópefli á skipulagsdegi í nóvember. 

Skóli er samfélag og þar spila foreldrar og aðrir skólar stóran þátt og þar höfum við Öldutúnsskóla 

sem góðan samstarfsaðila. Útskrift elstu barna leikskólans fór í fyrsta skipti fram í góðri aðstöðu í sal 

Öldutúnsskóla og heppnaðist framúrskarandi vel og er það okkar von að sú hefð sé komin til að vera. 

Í byrjun skólaárs breyttum við kynningarfundi fyrir foreldra vegna dræmrar þáttöku undanfarin ár. 

Fundirnir voru nú haldnir kl. 8:10 að morgni fyrir hvern aldurshóp fyrir sig og deildarstjórar sáu um að 

kynna námsefni og skólastarfið á deildinni. Mæting var afar góð og er þessi breyting komin til að vera.  

Tvö undanfarin ár hafa foreldrasamtöl farið fram í Hvammi á skipulagsdögum á haust og vorönn. 

Ánægja hefur verið með þetta fyrirkomulag en verður þó endurskoðað þegar nær dregur vegna 

stækkunar á fundaraðstöðu leikskólans.  

Áfram er unnið að því að yfirfara og uppfæra starfsmannahandbók. Þú þegar er komin endurbætt 

mótttökuáætlun nýnema og verkferlar fyrir snemmtæka íhlutun yngstu barna leikskólans en 

endurskoðun mun halda áfram.  

Opið hús var að venju á degi leikskólans í febrúar þar sem börnin komu fram og sýndu listir á 

fjölbreyttan hátt. Vel var mætt af foreldrum en við upplifðum svolítil þrengsli. Í foreldrakönnun 

Skólapúlsins komu fram þó nokkrar óskir frá foreldrum sem vilja koma og hafa meiri þátttöku í 

viðburðum leikskólans. Við erum að skoða hvort betra sé að dreifa heimsóknum foreldra á fleiri 

viðburði.  

Áhersla verður lögð á starfsmannahópinn næsta starfsár og það góða faglega starf sem er til staðar í 

leikskólanum Hvammi. Við viljum leggja áherslu á jákvætt og styðjandi andrúmsloft á vinnustaðnum 

og þar kemur hópefli að góðum notum. 

Verkefnaáætlun leikskólans Hvamms fyrir skólaárið 2018 til 2019: 
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  Verkefnaáætlun 2018 - 2019 ágúst sept. okt. nóv. des. jan. feb. mars apríl maí júní júlí 

Þjónusta Foreldraviðtöl                         

þjónusta Fyrsta foreldraviðtal vegna nýnema                         

Þjónusta Aðlögun nýnema                          

þjónusta 
Foreldrafundur vegna nýnema, kynning á 
skólastarfinu 

                        

Þjónusta 
Foreldrafundir deilda, kynning á námsefni og 
starfi á deildum 

                        

Þjónusta Viðhorfskönnun foreldra, úrvinnsla og kynning                         

þjónusta 
Heimasíða/efla upplýsingaflæði, setja inn PDF 
skjöl, 

                        

Þjónusta Opið hús (senda SMS og e-póst)       

 

                

þjónusta Hljóm-2 öll fimm ára börn leikskólans                         

Þjónusta 
Orðaskil og Traslisti öll þriggja og fjögurra ára 
börn 

                        

Þjónusta Við þiggjum boð um heimsóknir í Öldutúnsskóla                         

þjónusta 
Við bjóðum börnum úr Öldutúnsskóla í 
heimsókn 

                        

þjónusta Viðbragðaáætlun við bruna – æfing                         

Þjónusta Umsókn um sérkennslutíma                         

Þjónusta Skólaskil                         

mannauð Deildastjórafundir vikulega                         

mannauð Samráð hópstjóra sömu aldurshópa vikulega                         

mannauð 
Viðhorfskannanir starfsfólks og 
starfsmannaviðtöl 

                        

mannauð 
Vinna símenntunaráætlun og starfsáætlun 
leikskólans  

                        

mannauð Starfsmannafundir                     

 

  

mannauð Skipulagsdagar                         

mannauð Símenntun námskeið, fræðsla hjá skólaskrifstofu                         

mannauð Deildafundir mánaðarlega                         

mannauð Deildastjórafundur vegna næsta skólaárs                         

mannauð Samráðsfundir deildastjóra vinadeilda                         

mannauð Leikskólinn lokar vegna sumarleyfa                         

umbætur  
Formlegt innra mat, hvað er vel gert og hvað 
þarf að bæta 

                        

umbætur  
Kynna niðurstöður og umbótaáætlun úr 
starfsmannakönnun og viðtölum 

                        

umbætur  
Kynna niðurstöður og umbótaáætlun úr 
foreldrakönnun og viðtölum 

                        

umbætur  
Samræma verklag við móttöku barna að morgni 
og við brottför 

                        

umbætur  
Kynning á starfsáætlun, umbótaáætlun og 
símenntunaráætlun 

                    

 

  

umbætur  Skólanámskrá kynnt, farið yfir gildi leikskólans                         

umbætur  Uppbygging skólareglna, samræming verkferla                         

umbætur  
Starfsmannahandbók endurskoðuð og 
viðbragðáætlanir settar á heimasíðu 

                        

umbætur  Grænfáni, vinna að umhverfismarkmiðum                         

umbætur  Innleiða móttökuáætlun nýnema                         

umbætur  
Kynning á læsisstefnu í skólanámskrá og Læsi er 
lífsins leikur 

                        



 

15 
 

umbætur  
Kynning á námsefni, Lubbi, K-Pals, Leikur að 
læra, Tölum saman, Bassi 

                        

umbætur  
Innleiðing á námsefninu Vinátta frá 
Barnaheillum 

                        

umbætur  
Fjölga viðburðum með þátttöku foreldra. 
Útskriftarathöfn í sal Öldutúnsskóla 

                        

umbætur  
Viðhalda og efla samstarf foreldra og kennara. 
Foreldraráð 
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4. Starfsmannamál  

4.1. Starfsmannahópurinn 1. maí 

  

Starfsheiti Fjöldi Starfshlutfall Menntun 

Leikskólakennarar 
Önnur háskólamenntun 
Önnur menntun 
Vantar kennara 
Matreiðslumenn 
Aðstoð í eldhúsi 
Langvarandi veikindi 

8 
11 
11 
0 
2 
1 
1 

8 
10,56 
9,95 
0,91 
1 
1.3 
1 

Leikskólakennarar 
Ýmis 
Ýmis 
Leikskólak./önnur menntun 
Matreiðslumaður 
Ýmis 
Ýmis 

 

4.2 Starfsþróunarsamtöl 

Starfsþróunarsamtöl fóru fram í janúar 2018.  Eyðublað fyrir viðtölin voru endurbætt í samráði við 
mannauðstjóra bæjarins og stjórnendur í Hvammi. Deildarstjórar tóku viðtöl við sína undirmenn á 
fyrsta deildarfundi í janúar 2018 og leikskólastjóri tók síðan viðtöl við deildarstjóra í kjölfarið næstu 
daga á eftir.  

4.3 Símenntun frá síðasta ári   

Símenntun frá síðasta ári (námskeið, hvaða hópar sóttu námskeið og fl.)   

Símenntun starfsfólks var fjölbreytt og námskeið fræðslu- og frístundaþjónustu mæltust vel fyrir en 

ekki sáu sér allir fært að mæta vegna skorts á afleysingu fyrri hluta skólaárs. Mikilvægt er að afleysing 

sé til staðar þannig að starfsfólk sjái sér fært að sækja námskeið og afla sér símenntunar en mikilvægi 

símenntunar í skólastarfi ætti að vera öllum ljós í samfélagi sem er í stöðugri þróun. Síðasta skólaár 

voru fjórir starfsmenn skólans í fjarnámi, bæði í grunnnámi og til að afla sér leyfisbréfs 

leikskólakennara. Þrír leikskólakennarar voru að vinna að M.Ed gráðu. Mikill fengur var í samningum 

sem bærinn býður starfsfólki leikskólanna.  

Á skipulagsdegi í september fór allur starfsmannahópurinn á sameiginlegt skyndihjálparnámskeið 

með starfsmönnum Bjarkarlundar og nýji leikskólinn skoðaður í leiðinni. Á skipulagsdegi í nóvember 

var sameiginlegur fyrirlestur um Transbörn í Viðistaðakirkju. Farið var yfir muninn á kyni og 

kynvitund, hvernig hægt er að styðja við trans börn og börn með ódæmigerða kyntjáningu, og hvaða 

skref er hægt að taka til að gera leikskólann opnari fyrir öll börn.  

Á starfsmannafundi í janúar kom Bjartey Sigurðardóttir  með fyrirlestur um eflingu orðaforða 

leikskólabarna, fræðileg nálgun og hagnýtar aðferðir. Starfsfólkið vann síðan saman í hópum og 

svaraði spurningum um skipulag orðaforðakennslunnar; hvað er verið að gera vel og hvort eitthvað 

mætti bæta. Niðurstöður, hvað gerum við vel: Daglega er lesið fyrir börnin í getuskiptum hópum. 

Lesum sömu bækurnar oft, framhaldssögur, orð útskýrð og umræða um innihald textans. Lubba-

námsefnið er notað markvisst. Stafa og orðainnlögn. Unnið með staf vikunnar og finnum orð sem 

tengjast honum, virkjum heimilin í þeirri vinnu. Syngjum með börnunum. Vísur og þulur eru lagðar 

inn markvissst og texti útskýrður. Unnið með rím. Setjum orð á athafnir og hluti, notum fjölbreyttan 

orðaforða í daglegu tali. Bassastundir og unnið með námsefnið Tölum saman. Síðan unnið sérstaklega 



 

17 
 

með þau börn sem koma illa út samkvæmt matslista, Orðaskil Tras Hljóm2. Notum orðaspjöld í Ipad 

og á spjöldum. Unnið með frauðstafi og tússtöflu og börnin reyna að búa til orð ásamt því að styðjast 

við námsefnið Leikur að læra.  Lærum og leikum með hljóðin. Orð vikunnar, veðurorð vikunnar. 

Vinnum með þemu t.d. fjöruþema. Læsishvetjandi umhverfi, bókakrókur. Niðurstöður, hvað getum 

við nýtt okkur úr fyrirlestrinum og hvað má bæta: Við þurfum að samræma og búa til lista yfir það 

sem börnin eiga að kunna/vita áður en þau skipta um hóp til þess að hægt sé að byggja ofan á. 

Myndum vilja bæta við okkur og vinna enn markvissar með orðaforða og málörvun. Okkur fannst 

orðasílin mjög spennandi og ætlum að byrja aftur að vinna með lestrarbókaorma. Meiri hvatning til 

foreldra yngstu barna um að lesa og skoða bækur heima. Nota fjölbreyttari orðaforða. Lesa og tala 

meira við börnin. Fá börnin til að tjá sig meira með orðum.Temja okkur að nota fjölbreyttari 

orðaforða. Við erum að gera margt gott, en fínt að fá áminningu af og til um mikilvægi þess. Hópurinn 

sem við erum með er mjög frískur og því þurfum við að vinna sem mest úti. Því höfum við ekki lagt í 

það að vinna með Orðaspjall. Í staðinn lesum við og spjöllum um stöku orð. Erum dugleg að stoppa í 

gönguferðum og spjalla, en allltaf er hægt að bæta sig. Það þarf þó að miða við þann hóp og efnivið 

sem unnið er með hverju sinni. Niðurstöður, hvernig getum við virkjað foreldra til samstarfs um 

eflingu orðaforða: Kynna betur fyrir foreldrum hvað við erum að vinna með börnunum. Við erum 

með orð vikunnar og veðurorð vikunnar sýnileg í fataklefanum. Eins er stafur vikunnar hvetjandi fyrir 

foreldra til að hjálpa börnunum að finna ný orð sem byrja á viðkomandi staf. Hvetja foreldra til að 

lesa fyrir börnin og nýta sér bókasafnið. Láta foreldra fá umsóknareyðublað til að fá frítt 

bókasafnskort fyrir börnin. 

Á starfsmannafundi í mars kom Bára Kolbrún Gylfadóttir kom með fyrilestur um skapmikil börn. Þar 

var farið yfir viðbrögð okkar við hegðun barnanna og árangursríkar aðferðir í daglegu leikskólastarfi til 

að breyta hegðun. Á tveimur skipulagsdögum í maí fóru 26 starfsmenn leikskólans Hvamms í 

námsferð til Skotlands. Fyrri skipulagsdagurinn fór í að skoða skóla og kynna okkur hvernig unnið er 

með læsi í Edinborg. Seinni daginn fór síðan allur hópurinn á námskeið í Story-telling.  

4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum  

 Símenntunaráætlun leikskólans (áherslur í fræðslu út frá umbótaáætlun, áherslum 

leikskólans og starfsþróunarsamtölum). 

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

 Námskeið Barnaheilla Vinátta, sjö starfsmenn kölluðu eftir í starfsþróunarsamtölum að fara á 

námskeiðið, áætlað að þeir fari á haustönn 2018. 

 Kristrún Sigurjónsdóttir kennsluráðgjafi, móttaka flóttamannabarna og fjölmenning, fyrir alla 

starfsmenn á starfsmannafundi 27. ágúst 2018. 

 Bjarndís Fjóla Jónsdóttir kennsluráðgjafi, kynna Google skólaumhverfið, fyrir alla starfsmenn 

á starfsmannafundi 15. október 2018. 

 Tónlistarnámskeið frá Barnaheill, hópefli fyrir alla starfsmenn á skipulagsdegi 9. nóvember 

2018. 

 Námskeið tengd hópefli á skipulagsdegi 22. febrúar 2019. Sigrún Hulda Jónsdóttir, samskipti á 

vinnustað eða Guðjón Svavarsson, orkustjórnun inn á við fyrir starfsfólk. 
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5. Aðrar upplýsingar 

 

 

 

5.1 Barnahópurinn 1. maí. 

 Fjöldi barna í leikskólanum. 124 börn 

 Kynjahlutfall. Stúlkur 59. Drengir 65. 

 Dvalarstundir. 6 tímar 1 barn. 7 tímar 2 börn. 7,25 tímar 1 barn. 7,5 tímar 4 börn. 7,75 tímar 

2 börn. 8 tímar 35 börn. 8,25 tímar 5 börn. 8,5 tímar 40 börn. 8,75 tímar 5 börn. 9 tímar 24 

börn. 9,25 tímar 3 börn. 9,5 tímar 3 börn. Samtals 1073,5 tímar. 

 Deildargildi. 6,24. 

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

3 börn. 

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

þroskafrávik, annað). 24 börn. 

 Fjöldi barna með ofnæmi 3 börn. 

 Fjöldi barna með fæðuóþol 9 börn. 

 Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku. 13 börn.  

 Fjöldi  tungumála. 6 tungumál. 

Þjóðerni forsjáraðila (fjöldi Pólverja, Spánverja o.s.frv.) Pólland, 12. Litháen, 4. Marokkó, 1. Ítalía, 1. 

Nepal, 1. Þýskaland, 2. Danmörk, 1. Frakkland, 1. Kína, 1. Víetnam, 1. Tæland, 1. Kanada, 1. 

Bandaríkin, 1. Bretland, 1.  

 

5.2 Foreldrasamvinna 

 Foreldraráð (fjöldi fulltrúa, hvenær er kosið, framkvæmd starfsins). 

 Foreldrafundir (dagsetningar, fyrirkomulag). 

 Foreldraviðtöl (fyrirkomulag, tímabil). 

 Foreldrafélag. 

• Foreldraráð er skipað tveimur foreldrum.  

• Foreldrafundir eru í ágúst og október. 

• Foreldraviðtöl eru að hausti og aftur í mars. 

• Foreldrafélag kýs stjórn á fundi í september. 
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5.3 Samstarf leik- og grunnskóla  

 Áætlun vetrarins. Fyrstu bekkingar Öldutúnsskóla kom í samtals þrjár heimsóknir að hausti. 

Fjórði bekkur kemur að lesa fyrir leikskólabörnin á degi íslenskrar tungu í nóvember. Elstu 

börn leikskólans fara þrivar sinnum í heimsókn í Öldutúnsskóla á vorönn, í mars apríl og maí.  

 Samstarfsverkefni ef einhver eru. Skilafundir eru milli leik- og grunnskóla að vori og aftur að 

hausti þegar börnin hafa aðlagast að grunnskólanum. 

 Nýjungar ef einhverjar eru. Stefnt er á að útskriftarathöfn elstu barna Hvamms verði haldin í 

sal Öldutúnsskóla. 

 

5.4 Almennar upplýsingar 

 Skipulagsdagar (dagsetningar og upplýsingar um hvaða skipulagsdagar eru á sama tíma og 

skipulagsdagar í grunnskólum). 

 Skipulagsdagar leikskólans Hvamms eru 28. september 2018 9. nóvember. 2018 22. febrúar 

2019 26. apríl 2019 og 31. maí 2019. 

 Sameiginlegir skipulagsdagar eru 9. nóvember 2018 og 31. maí 2019 

 

5.5 Áætlanir 

Eftirtalar áætlanir eiga að vera aðgengilegar á heimasíðu leikskólans  

 Viðbragðsáætlun ef upp kemur grunur um:  

 einelti  

 ofbeldi 

 annað 

 Viðbragðsáætlun við. 

 slysum 

 áföllum  

 annað 

 Öryggisáætlanir 

o Rýmingaráætlun 

o Vinnuverndaráætlun 

 Móttökuáætlun (barna og starfsmanna) 

 Jafnréttisáætlun 

Viðbragðsáætlun ef upp kemur grunur um:  

  einelti  

  ofbeldi 

  annað 

• Viðbragðsáætlun við. 

  slysum 

  áföllum  

  annað 
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• Öryggisáætlanir 

o Rýmingaráætlun 

o Vinnuverndaráætlun 

o Öryggishandbók 

• Móttökuáætlun (barna og starfsmanna) 

• Jafnréttisáætlun skal skila sem viðhengi við áætlunina  

Fylgirit  

 Leikskóladagatal er lifandi plagg sem getur tekið breytingum, er opið á heimasíðu 

leikskólans. 

 Umbótaáætlun vegna úttektar MMS er inni í starfsáætluninni. 

 Verkefnaáætlun veturinn 2018 – 2019 er inni í starfsáætluninni. 

 Umsögn foreldraráðs fylgjir starfsáætlun. 

 

Fylgirit 

 Matsgögn 

 Leikskóladagatal 

 Umsögn foreldraráðs 

 Annað 

 

 

 

 

 
Hafnarfirði 30. Júní 2018 

 

 

Þóra Kristjana Einarsdóttir 

Leikskólastjóri 

 

 

 

 

 

 

 

 


