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Leiðarljós leikskólans: Vellíðan og virðing 

1 Greinargerð leikskólastjóra  

Að opna Ævintýraborg við Eggertsgötu hefur verið mjög ævintýraleg vegferð, bæði mjög skemmtileg 

en líka krefjandi. Leikskólinn opnaði 1.mars, sem var um 4-5 mánuðum á eftir upphaflegu áætluninni. 

Leikskólastjórinn hóf störf í september í Borgartúni og fyrsta starfsfólkið kom í hús nokkrum mánuðum 

seinna, eða 1.desember 2021. Þá var starfsemin færð á Eggertsgötuna í gömlu hverfamiðstöðina þar 

sem elsta deildin er áætluð. Þessir mánuðir fyrir opnun voru nýttir til þess að fræða starfsfólkið og í 

innkaup og undirbúning. Við fengum bæði til okkar fólk með fræðsluerindi, lásum margar greinar og 

svo voru aðstoðarleikskólastjórinn og sérkennslustjórinn með ýmis fræðsluerindi. 1.janúar kom svo 

starfsfólk Ævintýraborgar við Nauthólsveg til okkar og hafa leikskólarnir verið í miklu samstarfi. Þau 

opnuðu svo eina deild hjá okkur og munu vera á Eggertsgötunni þar til í haust þegar þau fá sitt húsnæði 

afhent. Það sem stendur upp úr frá undirbúningstímanum eru líflegar samræður, ítalski Reggio 

dagurinn okkar og skemmtilegar heimsóknir og fræðsla. 

Við opnuðum leikskólann á þriðjudegi og fengum húsið afhent að mestu tilbúið eftir hádegi 

fimmtudaginn fyrir. Þannig að í raun höfðum við tvo og hálfan dag til þess að flytja inn en með frábæru 

starfsfólki sem vann myrkranna á milli með okkur að mála og flytja yfir helgina hafðist þetta og við 

meira að segja héldum opnunarteiti kl. 17 á opnunardeginum. Leikskólastjórinn komst svo að því um 

kvöldið eftir opnunarteitið að hann var kominn með covid og var því kominn í einangrun restina af 

vikunni en sem betur fer stukku fagstjóri og annar reyndur leikskólastjóri inn og hjálpuðu mikið þessa 

fyrstu daga. Þegar var verið að taka úr geymslu og ná í það dót sem hafði verið keypt þá kom í ljós að 

sumt sem talið var að væri til staðar var ekki, þannig að það þurfti að panta og redda mörgu fyrstu 

dagana. Aðstaðan í skólanum var líka mjög ævintýraleg til að byrja með, í eldhúsinu var ein 

uppþvottavél og nokkur skrifborð, ekki mátti nýta nokkur rými vegna þess að ekki var búið að setja upp 

loftræstingu og svo var einnig hver hurð með sér lykil og þurfti að prófa marga lykla til þess að geta 

læst. 

Aðlögun starfsfólks og barna hefur gengið vonum framar og við gætum ekki verið ánægðari. 

Starfsfólkið okkar er algjörlega frábært og á mikið hrós skilið. Hvert verkefni hefur verið leyst og allir 

hjálpast að við að finna bestu lausnirnar. Þau hafa hjálpað okkur að skapa gott andrúmsloft sem 

einkennist af hjálpsemi, gleði og virðingu. Deildarstjórahópurinn okkar er orðinn fullskipaður og þegar 

þetta er skrifað á eftir að fylla í örfáar stöður í viðbót til þess að fullmanna leikskólann. 

Ég hlakka til þess að móta starfið með þessum frábæra hópi fólks sem starfar í Ævintýraborg við 

Eggertsgötu og er viss um að fullt af spennandi og skemmtilegum ævintýrum bíði okkar! 

Kristín Petrína Pétursdóttir 

Leikskólatstjóri 
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2 Innra og ytra mat leikskólans fyrir 2021-2022 

Barnasáttmálinn – vellíðan og virðing 

Markmið verkefnisins eru: 

• að innleiða ákvæði Barnasáttmálans á markvissan hátt í starfsemi leikskólans í samstarfi við 

aðra leikskóla, UNICEF og Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

• að laga starfshætti að hugmyndum Barnasáttmálans í þeim tilgangi að valdefla börnin, hlusta 

á hugmyndir þeirra og sjónarmið og stuðla að því að þau verði raunverulegir áhrifavaldar í 

leikskólanum. 

Aðgerðir: 

Verkefnið kynnt 15.ágúst á starfsdegi – stjórnendur fara á starfsdag með samstarfsaðilum f.h. en svo 

munu allir starfsmenn fá fræðslu um verkefnið e.h. 

Það verður innlögn í hverjum mánuði þar sem ákveðið viðfangsefni verður tekið fyrir. Starfsfólk er hvatt 

til að nýta undirbúningstíma til að kynna sér efnið. Efnið svo rætt á deildarfundum og haldin 

skráning/ígrundun sem unnin er sameiginlega af hverri deild. 

Viðfangsefni: 

• Ágúst – kynning á verkefninu og starfendarannsóknum. 

• September – stöðumat og kortlagning. 

• Október – kynning á réttindum barna, þátttöku og áhrifamætti. 

• Nóvember – daglegt líf í leikskólanum. 

• Janúar – virk þátttaka barna í leikskólastarfi. 

• Febrúar – námsumhverfið og leikefni. 

• Mars – af hverju að hlusta á börn, aðferðir. 

• Apríl – hvað segja börn, áhrifamáttur. 

• Maí – Endurmat og samantekt. 

Ábyrgð  

Leikskólastjóri. 

Deildarstjóri sér um að halda utan um deildarskráningar. 

Hefst/lokið  

Er hafið en við byrjum þetta formlega 15.ágúst og verður næstu þrjú ár. 

Hvernig/hvenær metið: 

Starfsfólk:  deildarfund í hverjum mánuði þar sem farið er viðfangsefni og verður stutt umræða á hinum 

fundunum um efnið og stjórnendafundur í lok hvers mánaðar. Haldin skráning yfir umræður og hvernig 

gengur á fundum. 
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Viðmið um árangur: 

Að starfsfólk nái að ígrunda hvert viðfangsefni og nái að bæta starfsvenjur sínar þannig að verið sé að 

valdefla börnin og hlusta á þeirra hugmyndir og sjónarmið þannig að þau verði raunverulegir 

áhrifavaldar. Haldin er skráning um hvað er skoðað og hverju er breytt. 

 

Sköpunarsmiðja 

Markmið verkefnisins eru: 

• Að búa til sköpunarsmiðju og efnisveitu í ,,smiðjunum/geymslunum“ okkar. 

• Að koma á samstarfi við fyrirtæki og nágranna til þess að fá efnivið í efnisveituna. 

• Að þetta verði staður þar sem börnin útfæra hugmyndir sínar í fjölbreyttan og skapandi hátt 

með þátttöku starfsfólks og foreldra. 

• Að allt skólasamfélagið í nágrenni leikskólans hafi aðgang að skapandi efni. 

• Að efla starfsþróun starfsfólks á sviði nýsköpunar, tækni og sköpunar. 

• Að finna leiðir til að nýta sköpun og tækni með yngstu börnunum í samstarfi við Mixtúru, 

sköpunar- og tækniver SFS, Vísindasmiðju Háskóla Íslands og kennara á Menntavísindasviði i 

HÍ. 

• Að miðla afrakstri verkefnisins á fjölbreyttan hátt. 

Aðgerðir: 

• Ráða verkefnastjóra, sem sér um að finna samstarfsaðila, halda utan um verkefnið o.fl. 

• Fá samþykktar teikningar svo við megum vera með börn inn í smiðjunum. 

• Taka smiðjurnar í gegn, fá hillur o.fl. 

• Fá inn fræðslu frá Háskóla Íslands um sköpun og tækni á starfsdegi. 

• Finna samstarfsaðila. 

• Setja upp vefsíðu til að miðla verkefninu. 

• Halda reglulegar vinnusmiðjur þar sem börn og foreldrar koma saman og vinna með skapandi 

efni. 

• Útbúa myndband um verkefnið og það kynnt á Menntastefnumóti SFS 10.maí 2023. 

Ábyrgð: 

Allir stjórnendur leikskólans. 

Verkefnastjóri. 

Hefst/lokið: 

Hefst í september 2022 og lýkur í maí/júní 2023 (verður svo vonandi bara áfram). 

Hvernig/hvenær metið: 

Metið með:  
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• Talningu og skráningu á notkun.  

• Rýnihópum foreldra, barna og kennara. 

Viðmið um árangur: 

• Að smiðjurnar séu nýttar að minnsta kosti fjórum sinnum í viku á fjölbreyttan hátt. 

• Að öllum aðgerðum hafi verið lokið. 

 

Tákn með tali 

Markmið verkefnisins eru: 

Að innleiða TMT í starfið. 

Aðgerðir: 

• Setja myndir af TMT á baðherbergi starfsmanna, nýtt þema í hverjum mánuði. 

• Leggja inn eitt lag á mánuði sem er táknað með TMT. 

• Fá fræðslu um TMT á hálfan starfsdag. 

Ábyrgð: 

Ása Birna Einarsdóttir, sérkennslustjóri. 

Deildarstjórar bera ábyrgð á innleiðingu á deildum. 

Hefst/lokið: 

Hófst í apríl 2022 og verður haldið áfram allavega allt næsta ár. 

Hvernig/hvenær metið: 

Metið í umræðum á starfsdegi í janúar og með partýleik á starfsdegi að vori. 

Viðmið um árangur: 

• Að allar deildir syngi fjölbreytt lög sem eru táknuð. 

• Að starfsfólk kunni þau tákn sem lögð eru inn og noti þau í daglegu starfi. 

 

Starfsandi - vellíðan og virðing 

Markmið verkefnisins eru: 

• Að búa til og viðhalda góðum starfsanda. 

• Að búa til samskiptasáttmála 

• Að fólki líði vel í vinnunni því gleði er smitandi. 
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Aðgerðir: 

• Skemmtinefnd stofnuð 15.ágúst á starfsdegi. 

• Skemmtinefnd setur niður viðburði í hverjum mánuði. 

• Búa til samskiptasáttmála á starfsdegi. 

• Búa til plaggat sem sýnir lykilatriðin í samskiptasáttmálanum okkar og hafa það sýnilegt í 

leikskólanum. 

Ábyrgð: 

Leikskólastjórnendur 

Skemmtinefnd 

Hefst/lokið: 

15.ágúst og verður allt árið 

Hvernig/hvenær metið: 

Metið með rýnihópum starfsmanna í janúar og svo aftur í maí. 

Viðmið um árangur: 

• Að samskiptasáttmáli hafi verið gerður af öllum starfsmönnum. 

• Að plaggat hafi verið búið til sem sýnir lykilatriði samskiptasáttmálans. 

• Að skemmtinefndin hafi verið virk og færi gleði inn í lífið í leikskólanum. 

 

Matarstefnan – Lengi býr að fyrstu gerð 

Markmið verkefnisins eru: 

• Að bjóða upp á góðan og næringarríkan mat. 

• Að stuðla að betri nýtingu á mat/minnka matarsóun. 

• Að rækta allskonar grænmeti, krydd og ávexti með börnunum. 

Aðgerðir: 

• Búa til 6 vikna matseðil sem leggur áherslu á fiski- og grænmetismat. 

• Setja upp gróðurhús og gróðurkassa. 

• Fá fræðslu um ræktun og hvað er hægt að týna í náttúrunni. 

Ábyrgð: 

Leikskólastjórnendur 

Hefst/lokið: 

15.ágúst og verður unnið um haustið. 
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Hvernig/hvenær metið: 

• Hver vika af matseðlinum metin í lok hennar til þess að hægt sé að gera breytingar með 

umræðum á deildarfundum – skoða skráningar í Völu (hvernig börnin borða). 

• Ræktun metin með myndaskráningum og umræðum á starfsdegi í lok ársins. 

Viðmið um árangur: 

• Að gróðurhúsið og gróðurkassarnir verði komnir í notkun vor 2023. 

• Að búið sé að klára matseðil sem við erum ánægð með í desember 2022. 

• Að það hafi verið boðið upp á fræðslu fyrir starfsfólk (og jafnvel foreldra) um ræktun. 

 

3 Upphafið 

Vegna þess að við opnuðum leikskólann 1.mars ákváðum við að setja inn smá samantekt um opnun 

deildanna í stað umbótaáætlunar. 

Fjara 

Fyrsta vikan á Fjöru var heldur skrautleg og fór nú ekki betur en svo að deildarstjórinn fékk Covid á 

þriðja degi aðlögunar. Eins og allt annað við opnun leikskólans blessaðist það auðvitað og voru Fjara 

og Tjörn í miklu samstarfi fyrstu dagana og vikurnar og voru raunar ein deild til að byrja með. 

Frá opnun hafa börn og starfsfólk nánast verið í einni langri aðlögun. Við höfum tekið inn 3 börn í hverju 

holli og vorum að klára síðasta hollið í byrjun júní. Starfsfólkið hefur einnig verið að stilla sig saman og 

nýir starfsmenn að koma á deildina.  

Á Fjöru erum við að starfa með yngstu börnunum, fædd 2020-2021, og mörg að koma í dagvistun í 

fyrsta skipti. Aðlögunin hefur verið allskonar en gengur alltaf betur og betur og við lærum eitthvað nýtt 

í hvert skipti og bætum okkur.  

Samvinna hjá börnum, foreldrum og starfsfólki hefur gengi frábærlega og það er magnað að líta til baka 

og sjá hvað við höfum náð langt á stuttum tíma.   

Litlu hlutirnir skipta líka miklu máli, sem dæmi var mikill munur að fá gardínur inn á deild, fá hátalarann 

til að virka og að geta skráð börnin inn í Völu í öllum tækjum (tölvu, síma og ipad). 

Við hugsum stöðugt um hvernig megi breyta og bæta rýmið sem við höfum á deildinni enda skiptir 

miklu máli að nýta alla fermetra í húsinu. Eftir eitt þessara „brainstorm“ skipta datt okkur í hug að 

útbúa leiksvæði í stóra skápnum undir vaskinum í aðalrýminu. Við settum gervigras í botninn, hengdum 

upp myndir og stungum lampa í samband. Þetta hefur heldur betur slegið í gegn hjá börnunum og 

mikið leikið og hlegið í þessum skáp.  

F.h. allra á Fjöru 

Sandra deildarstjóri 
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Tjörn 

Leikskóladeildin Tjörn opnaði 1. mars 2022 og á deildina voru innrituð börn fædd árið 2020. Fyrstu þrjá 

mánuðina gegndi aðstoðarleikskólastjóri starfi deildarstjóra og á deildina réðist ungt og óreynt 

starfsfólk sem hefur frá fyrsta degi axlað ábyrgð og lagt sig fram um að taka vel á móti börnum og 

foreldrum með gleði, kærleika og fagmennsku að leiðarljósi.  

Börnin voru aðlöguð inn á deildina í þremur hollum samkvæmt þátttökuaðlögunar plani og það er 

ánægjulegt frá því að segja að aðlögunin gekk mjög vel. Á Tjörn var lagt upp með flæði í starfi og rík 

áhersla lögð á vellíðan, kærleika og gleði. Starfsfólk fékk ekki ákveðin hlutverk s.s. að leggja hvíld, þrif, 

bleyjuskipti og fl. á deildinni eru allir jafn ábyrgir fyrir að láta daginn ganga upp og með framúrskarandi 

starfsfólki sem vinnur vel saman hefur deildarstarfið farið vel af stað. 

Eins og fram hefur komið er ekki mikill strúktúr/skipulag á deildinni, starfsfólk mætir þörfum og 

áhugasviði barna og fylgir þeim eftir í leik og starfi á forsendum barnanna. Starfsfólk nálgast börnin í 

gegnum sjálfsprottinn leik og ekki er gerð krafa um að börn sitji þegar lög eru sungin eða bækur lesnar. 

Börnin fá að flæða og taka þátt í leik og starfi á eigin forsendum. Lögð er áhersla á að vinna samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla, Menntastefnu Reykjavíkurborgar og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og þá 

sér í lagi skv grein þrjú (það sem barninu er fyrir bestu) og grein 12 (virðing fyrir skoðunum barna). 

Í júní tók nýr deildarstjóri við á Tjörn og strax á fyrsta mánuði hefur nýráðni deildarstjórinn ásamt öðru 

starfsfólki tekið foreldraviðtöl við flest alla foreldra á deildinni og niðurstaða viðtalanna er afar jákvæð 

og almenn ánægja ríkir hjá foreldrum með starfið á deildinni. Að lokum, niðurstaða deildarstjóra er að 

farsælast sé að halda áfram á þeirri braut og stefna ótrauð áfram veginn með vellíðan, gleði og 

hamingju barna að leiðarljósi.  

F.h. allra á Tjörn 

Emilía Rafnsdóttir aðstoðarleikskólastjóri 

 

Mýri 

Upphafið á Mýri hefur markast af deildarstjóraskiptum og aðlögun barna. Mýri er deild elstu barnanna 

og í upphafi var hópurinn tekinn inn í tveimur aðlögunarhópum og notast var við þátttökuaðlögun að 

mestu leyti. Aðlögun gekk vel og skapaðist gott samband milli starfsfólks og foreldra í kjölfarið. 

Starfsmannavelta á deildinni hefur verið ansi mikil á þessum fyrstu mánuðum og hefur tekið tíma að 

stilla af starfsmannahópinn og skipuleggja starfið fyrir barnahópinn. Deildin er mjög aldursblönduð en 

þar eru börn fædd 2016-2020. Skipulag og starf deildarinnar hefur því reynst ívið flóknara en gengur 

og gerist en með sterkum hópi barna og starfsfólks hefur okkur tekist að skapa gott umhverfi til leiks 

og náms. 

Við höfum verið að vinna með að skipta nemendum í tvo til þrjá hópa eftir aldri og hefur það gengið 

vel en þá blandast hóparnir alltaf eitthvað á hverjum degi og hefur verið gaman að fylgjast með 

samskiptum og leik barnanna þrátt fyrir svona breitt aldursbil. Þá hefur skipulagið á deildinni verið út 
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frá aldri og reynt að hafa fjölbreytt val út frá áhuga nemendanna. Í lok annarinnar höfum við síðan lagt 

áherslu á að fara með börnin í ferðir og hefur það gengið vel.  

Við erum stöðugt að rýna í starfið og finna skipulag sem henta hópnum vel, við höfum bætt og breytt 

því sem hægt var. Sem dæmi höfum við farið að borða nónhressinguna með einu borði inni á deildinni, 

það er breytilegt hvaða börn eru á því borði, og hefur það virkað vel fyrir hópinn. Við höfum sett upp 

gardínur og búið til hvíld fyrir börnin með því að draga niður allar gardínur, sett á rólega tónlist og 

boðið upp á slökun eða rólegan leik eftir matartímann. Með því erum við að horfa til þess að öll börn 

nái að hvílast og fái smá ró yfir daginn, það hefur gengið vel og munum við halda því áfram.  

F.h. allra á Mýri 

Helga Hrafns deildarstjóri 
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4 Innra mat sérkennslu 

Mat á sérkennslu 2021-2022 

Þar sem stutt er frá opnun leikskólans er sérkennslan rétt að komast í gang. Helsta markmið fyrst um 

sinn hefur verið aðlögunin og að börn, foreldrar og starfsfólk kynnist hvert öðru og öðlist öryggi í nýjum 

aðstæðum. Stefnan var tekin á að fara rólega af stað og geyma formlegar athuganir/skimanir og slíkt 

þar til í haust, nema ef eitthvað sérstakt kæmi upp.   

Barnahópurinn sem byrjaði hjá okkur í vor er ungur en flest börnin eru fædd árið 2020 og eru því 

kringum tveggja ára aldurinn eða yngri. Í hópi yngri barna er eitt barn sem hefur verið með stuðning 

inni á deild frá upphafi. Sá stuðningur hefur einna helst falist í tengslamyndun við barnið, aðstoð við 

daglegar athafnir og markvissar æfingar í hreyfifærni í samráði við sjúkraþjálfara frá Æfingastöð. Það 

hefur gengið mjög vel og barnið tekið heilmiklum framförum á þessum stutta tíma.  

Eldri hópurinn hjá okkur hefur þurft stuðning þrátt fyrir að börnin séu fá. Þar spila ýmsir þættir inn í og 

sem dæmi má nefna mjög breitt aldursbil og hátt hlutfall barna sem eru í fyrsta sinn komin í íslenskt 

málumhverfi og eru auk þess nær öll með sitthvort heimamálið. Nokkur barnanna í þessum hópi eiga 

foreldra með stöðu flóttafólks í landinu.  

Næsta haust mun hópurinn breytast nokkuð þar sem eitthvað af börnum flytja fyrir á aðra leikskóla, 

eitt barn fer í grunnskóla og mörg ný koma til okkar. Þá munum við hefja notkun skimunarlista á borð 

við TRAS, HLJÓM-2 o.fl. Sérkennsla verður áfram skipulögð með það að leiðarljósi að stuðningur og 

þjálfun fari að öllu jöfnu fram inni á deild eða í jafningjahópi. Áhersla verður lögð á að mæta hverju 

barni þar sem það er statt og að öll börn upplifi sig sem mikilvægan hluta af hópnum. Við leggjum upp 

með að mynda teymi kringum hvert barn sem þarf á stuðningi að halda í þeim tilgangi að efla samvinnu 

heimilis og leikskóla, í samráði við aðra sérfræðinga þegar það á við.  

 

 

5  Innra mat – fjöltyngd börn 

Mat á málörvun og virkri þátttöku fjöltyngdra barna 2021-2022 

Hvernig er fjármagni sem úthlutað er til 

leikskólans vegna fjöltyngdra barna ráðstafað? 

Á ekki við 

Er markviss vinna með daglegan orðaforða 

(grunnorðaforða)? Á hvaða hátt? 

Er t.d. verið að vinna með Gefðu 10? 

Unnið er markvisst með daglegan orðaforða til 

dæmis með notkun Tákna með tali en starfsfólk 

er enn að tileinka sér TMT. Höfum útbúið 

orðakippur sem hægt er að hafa um hálsinn 

með grunnorðaforða. 

Er markvisst verið að dýpka orðaforða 

barnanna? Á hvaða hátt? 

Eru t.d. les- og samverustundir nýttar til þess að 

dýpka orðaforða barna? 

Orðaforði er dýpkaður t.d. með notkun 

sjónræns efniviðs og tmt í söng- og 

sögustundum. Erum komin með smá grunn en 

efniviður er í vinnslu ennþá. 

Er fylgst með framförum fjöltyngdra barna í 

íslensku? Á hvaða hátt? 

Ekki komið í gagnið en stefnum á að styðjast við 

Hæfniramma í íslensku fyrir fjöltyngd börn á 
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Eru t.d. notuð matstæki, gerðar 

einstaklingsáætlanir eða annað? 

komandi skóláari til að fylgjast markvisst með 

framförum. 

Er hugað að öllum þáttum máls og virkri 

þátttöku barnanna? Þættir máls: orðaforði og 

málskilningur; tjáning og frásögn; hlustun og 

hljóðkerfisvitund; ritmál; félagslegt tungumál, 

tilfinningar, áhugi, styrkleikar og löngun. 

Já, eftir fremsta megni. Leikskólinn hefur verið 

opinn í þrjá mánuði núna og því áherslan ennþá 

mest á orðaforða og þessi algengustu samskipti 

fyrir börnin sem eru alveg ný í íslenskunni. 

 

 

6 Starfsþróunarsamtöl og fræðsla 

Það var allskonar fræðsla á undirbúningstímanum og þeir starfsmenn sem voru komnir lærðu mikið.  

Kristín Hildur kom með fræðslu um Reggio Emilia stefnuna og sköpun, Anna Gréta Guðmundsdóttir 

kom með fræðslu um skráningar í leikskólastarfi, Mixtúra kom og var með kynningu á því sem þau hafa 

upp á að bjóða, Sigrún Grendal Magnúsdóttir kom með fræðslu um Tákn með tali og svo héldu Emilía 

Rafnsdóttir aðstoðarleikskólastjóri og Ása Birna Einarsdóttir, sérkennslustjóri fræðslu um málþroska, 

læsi í víðum skilningi o.fl. 

Fræðslan sem ákveðin hefur verið fyrir næsta skólaár er: 

• Tákn með tali námskeið 

• Mánaðarleg fræðsla í sambandi við Barnasáttmálaverkefnið 

• Hluti starfsmanna mun sækja ýmis námskeið í Menntafléttunni t.d. 

o Vísindasmiðjur með yngstu börnunum í leikskólanum 

o Fyrstu skrefin í leikskólanum 

• Ráðstefna starfsfólks leikskóla um yngstu börnin 22.september. 

• Tveir starfmenn byrja í leikskólakennarafræðum í Háskóla Íslands. 

• Einn starfsmaður byrjar í Listaháskólanum í kennslufræði. 

• Einn starfsmaður verður í námi í dönskukennslu í Háskóla Íslands. 

7 Samstarf leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva 

Þrátt fyrir stuttan opnunartíma er Ævintýraborg við Eggertsgötu kominn í ýmis samstarfsverkefni. 

Ævintýraborg við Eggertsgötu er í samstarfi við UNICEF, SFS, Háskóla Íslands og 5 aðra leikskóla í 

verkefni um barnasáttmálann. Verkefnið snýr að  því að skoða okkar starfshætti og dagskipulagið með 

það að leiðarljósi að stuðla að lýðræði og virðingu. Við viljum að börnin hafi eitthvað um daginn sinn 

að segja og markmiðið er að kafa í það hvernig við vinnum með börnunum. Verkefnið hefur fengið 4 

milljón króna styrk úr B hluta sjóði Menntastefnu Reykjavíkurborgar. 

Annað verkefni sem Ævintýraborg tekur þátt í er að gera sköpunarsmiðju og efnisveitu í geymslunum 

á lóðinni í samstarfi við Mixtúru, tækni- og sköpunarver SFS og Háskóla Íslands. Þetta verkefni fékk 2 

milljón króna styrk úr Sprotasjóði. 
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Í einn skúrinn á lóðinni okkar mun jarðvísindadeild Háskóla Íslands vinna að rannsóknum og ætla þau 

að vera í samstarfi við okkur og leyfa okkur að koma í heimsókn og læra um þeirra störf. 

Það á alveg eftir að fara í þá vinnu að móta samstarf við Melaskóla. 

8 Foreldrasamvinna 

Foreldrasamvinna hefur gengið einstaklega vel á þessum stutta tíma. Í júní var boðið upp á 

foreldraviðtöl en við ákváðum að bíða með foreldrakynningu á starfinu þar til í haust. 

Enn á eftir að móta foreldrasamvinnu enn frekar og koma af stað virku foreldrafélagi. 

9 Skipulagsdagar og leikskóladagatal 

19.ágúst – starfsdagur í Melaskóla 

22.september 

2.janúar – starfsdagur og í Melaskóla 

13.mars  

10. maí 2023 

19.maí – starfsdagur og í Melaskóla 

 

10  Fylgigögn 

10.1 Fylgiskjal 3 - Umsögn foreldraráðs 

 

F. h.  leikskólans .......................................... 

 

 

_______________________________________________  

  Leikskólastjóri   Dagsetning 
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Fylgiskjal 3 

 

 

Starfsáætlun 2021 – 2022 

Ævintýraborg við Eggertsgötu 

 

 

 

 

Umsögn foreldraráðs 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreldraráð leikskólans skipa: 
 

XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXXXX 

XXXXX XXXXXX 
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Um starfsáætlanir leikskóla 

Leikskólar gera starfsáætlun sem byggir á skólanámskrá leikskólans og menntastefnu 

Reykjavíkurborgar til 2030 sem hefur þá framtíðarsýn að í kraftmiklu skóla- og frístundastarfi öðlist 

börn og unglingar menntun og reynslu til að láta drauma sína rætast og hafa jákvæð áhrif á umhverfi 

og samfélag. Menntastefnunni er ætlað að bregðast við þeim áskorunum sem felst í stöðugum 

samfélags- og tæknibreytingum sem umbreyta uppeldisaðstæðum barna og hefðbundnum 

hugmyndum um menntun. 

Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með árangursmiðuðum 

markmiðum og umbótamiðuðu innra mati. Starfsáætlun er birt opinberlega og gefur starfsfólki, 

foreldrum og rekstraraðilum meðal annars upplýsingar um hvernig starf leikskólans gekk á síðasta 

starfsári og hvernig unnið verði að mati, umbótum og innleiðingu á áherslum úr menntastefnunni og 

hvernig á að nota þróunarstyrk næsta starfsárs. 

Eftirfarandi upplýsingar koma fram í starfsáætlun: 

• Umfjöllun leikskólastjóra um starf síðasta árs. Tilgreina áherslur í leikskólastarfinu sem unnið 

verður að á komandi starfsári sem tengist menntastefnu Reykjavíkurborgar, þróunarstyrk, 

skólanámskrá og/eða öðrum verkefnum.  

• Niðurstöður innra mats síðasta árs þar sem greining er á helstu styrkleikum og tækifærum til 

umbóta.  

• Matsáætlun sem unnin er út frá niðurstöðum innra og ytra mats, tækifærum til umbóta og 

þróunarverkefnum tengt menntastefnu Reykjavíkur og áherslur úr skólanámskrá.  

• Umbótaáætlun deilda þar sem hver deild gerir grein fyrir aðgerðum og leiðum til umbóta út 

frá matsáætlun leikskólans. 

• Innra mat sérkennslu og umbótaáætlun. 

• Innra mat- fjöltyngi barna og umbótaáætlun. 

• Starfþróunaráætlun leikskólans byggð á matsáætlun. 

• Skóladagatal fyrir árið þar sem m.a. skipulagsdagar eru tilgreindir.  

• Umsögn foreldraráðs.   

 

 
Starfsáætlun leikskólans tekur gildi 1. september ár hvert og skal skilað rafrænt til skóla- og 

frístundasviðs fyrir 1. júlí. Starfsáætlanir eru lagðar fyrir skóla og frístundaráðs til samþykktar. 
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Mat á leikskólastarfi 

Tilgangur innra mats er að leggja faglegan grundvöll að endurbótum í leikskólastarfi og vinna 

kerfisbundið að því að auka gæði þess og gera það skilvirkara.  

Markmið innra mats samkvæmt lögum um leikskóla er að: 

- Veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks 

leikskóla, viðtökuskóla og foreldra. 

- Tryggja að starfsemi leikskóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár 

leikskóla. 

- Auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum. 

- Tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á 

samkvæmt lögum. 

 

Skólanámskrá leikskólans er skrifleg lýsing á því sem gert er í leikskólanum og á því sem á að gera. Þar 

koma fram bæði markmið og leiðir leikskólans. Skólanámskrá leikskólans setur því viðmið fyrir matið.  

Tilgangur ytra mats er að safna upplýsingum um viðhorf foreldra leikskólabarna og starfsmanna til að 

nota við innra mat leikskólans. Að auki er það liður í ytra mati skóla- og frístundasviðs og/eða 

Mennta- og menningarmálaráðuneytis.  

Hlutverk foreldraráðs 

Samkvæmt  11.gr. laga um leikskóla frá 2008 er hlutverk foreldraráðs að gefa umsagnir til leikskóla og 

nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá 

skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu 

þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á 

leikskólastarfi.    

Umsögn foreldraráðs:             
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