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1 Greinargerð leikskólastjóra  

Dásamlega ruglingslegu skólaári er að ljúka. Börnin okkar kunna hluti sem við ætluðum ekkert að 

kenna þeim en eru frábærir hlutir að kunna og hugsa um. Okkur fannst gaman að heyra börnin tala 

um að grímur, hanskar, hólfun, foreldrar fyrir utan leikskóla og aðrar sóttvarnir væru ekki bara svo 

þau veiktust ekki heldur til þess að þau smituðu ekki aðra ef þau væru með covid. Eldri börnin skildu 

það vel og náungakærleikur þeirra það mikil að þau vildu taka þátt í að vernda hvert annað. 

Sóttvarnir hafa minnkað en við höldum eftir því sem við teljum gera okkur gott áfram og má þar helst 

nefna handþvott sem er vörn fyrir svo miklu fleiru en covid. 

Það var langt frá því að covid einkenndi árið þó það truflaði vissulega en starfsfólk leikskólans hélt úti 

framúrskarandi leikskólastarfi með breyttum áherslum vegna styttingu vinnuvikunnar og uppskáru 

vel. Börnin sýna þakklæti sitt á hverjum degi og foreldrarnir eru duglegir að láta vita af ánægju sinni 

með leikskólastarfið Það kitlaði okkur öll sem að leikskólanum koma að fá í fjórða sinn 

hvatningaverðlaun Skóla og frístundaráðs. Að tekið sé eftir starfinu okkar og við hvött til að halda því 

áfram er ómetanlegt og við öll sem störfum í Laufskálum þökkum fyrir okkur og þá athygli og hrós 

sem við höfum fengið samfara þessum verðlaunum. 

 

Kannski þykir það ekki merkilegt en það skipti heilmiklu máli fyrir starfssemi leikskólans þegar 

skólaárið 2021-2022 gat hafist á splunkunýju gólfi í miðrými skólans. Brotnar og gamlar flísar fuku 

fyrir mjúkum dúk sem er ekki bara fallegur heldur skapaði betri hljóðvist í húsinu. Viðhald 

skólahúsnæðis hefur verið í umræðunni og við fögnum því í leikskólanum að fallegu byggingunni 

okkar er haldið við og stöðugt verið að koma til móts við óskir okkar um það sem betur má fara.  
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Leikskólastjóri var kallaður til annarra verkefna hjá Skóla og frístundasvið fyrstu 6-8 mánuði 

skólaársins. Guðrún Rut Bjartmarsdóttir aðstoðarleikskólastjóri og Anna Björg Guðmundsdóttir 

sérkennslustjóri tóku að sér að stýra leikskólanum á meðan. Það hefur alltaf áhrif þegar skipt er um 

stjórnanda jafnvel þó það sé tímabundið. Áætlanir okkar um breytingu á mati viku því í ár vegna 

þessa en verða þá áhersluatrið næstu skólaár.   

Í fyrsta skipti í mörg ár er starfsmannahópurinn okkar ekki fullmannaður fyrir næsta skólaár. Margir 

þættir hafa áhrif á þessa stöðu og starfsmenn sem nú kveðja okkur gera það af ólíkum ástæðum. Við 

erum bjartsýn á að fylla allar lausar stöður góðu fólki sem koma með nýja sýn og hugmyndir inn í 

starfið okkar.  

Hvað sem næsta skólaár býður okkur uppá er starfsmannahópurinn samheldin og ákveðinn í að gera 

sitt besta hverju sinni. Það er gott að leiða þannig hóp og það er gott að tilheyra þannig hóp. 

 

 

 

Starfsfólk leikskólans leikur leikrit fyrir börnin á afmælisdegi leikskólans 25. mars  
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2 Innra og ytra mat leikskólans fyrir 2021-2022 

Innra mat í Laufskálum hafði veið i föstum skorðum í nokkur ár en hefur tekið breytingum undanfarin 

3 ár vegna breyttra áherslu SFS í starfsáætlun um deildarmat. Við erum enn að máta okkur við það 

verkefni og viljum vanda okkur og skoða verkferlana varðandi matið.  

Við sjáum að það er þörf á stuðningi við deildarstjórna vegna matsins og viljum því virkja það með 

aðkomu matsnefndar Laufskála. Matsnefndina skipa Hildur Jónsdóttir leikskólastjóri, Guðrún Rut 

Bjartmarsdóttir aðstoðarleikskólastjóri og tilfallandi aðilar varðandi ólíka þætti. 

Verkefni matsnefndar skólaárið 2022-2022 taka líklega breytingum þegar líður á en eftirtaldir þættir 

eru á dagskrá: 

 

Foreldraviðtöl.  

Covid þvingaði okkur í að breyta foreldraviðtölum með engum fyrirvara og viðtölin tekin við nýjar og 

sérstakar aðstæður síðustu 2 ár. Það var lærdómsríkt og hressandi að þurfa snögglega að taka faglegt 

viðtal í gegnum fjarfundabúnað eða síma. Að missa þetta persónulega sem hefur fylgt viðtölum var 

skellur sem erfitt er að lýsa. Um leið og gluggi opnaðist reyndum við að hitta sem flesta foreldra og 

urðum fyrir gífurlegum vonbrigðum þegar aflýsa þurfti öllum viðtölum með stuttum fyrirvara (ekki 

vegna covid heldur inflúensu sem helltist yfir okkur eftir covid). Það hafði ekki verið skipulagt að 

endurskoða foreldraviðtöl hjá okkur en eins og svo oft í skólastarfi þarf að bregðast skjótt við og það 

gerðum við eftir að hafa jafnað okkur á þeim vonbrigðum að hafa ekki getað sinnt þessum mikilvæga 

þætti á vorönn 2022. Þessi þáttur verður því í mati hjá okkur næstu skólaár. Ákveðið var af 

stjórnendateymi leikskólans að breyta fyrirkomulagi foreldraviðtala næsta vetur og meta hvernig 

gengur. Viðtölin hafa verið 2x á ári, eitt fyrir áramót og annað eftir áramót. Deildarstjórar hafa því átt 

í miklum önnum við að undirbúa viðtöl og mikil skellur ef fresta þarf viðtölum öllum í einu. 

Nýtt fyrirkomulag viðtalna sem fer í mat verður með þeim hætti að viðtal er tekið við foreldra 

barnanna í afmælismánuði barnsins og svo aftur 6 mánuðum seinna. Með þessum hætti teljum við 

álagi dreift vegna undirbúnings viðtalanna og líklega auðvelt að koma viðtali fyrir á öðrum tíma ef 

aðeins þarf að fresta einu og einu viðtali en ekki öllum 82 viðtölunum eins og gert var í vor. 

Matið verður í formi viðtala við deildarstjóra sem svara spurningum um kosti og galla fyrra forms og 

þess nýja. Svörin verða borin saman og metið hvort fyrirkomulagið þykir betra. Áætlað er að þetta 

mat taki amk 2 ár. Ábyrgð á matinu er í höndum matsnefndar Laufskála. 
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Sérkennsla TMT og TRAS. 

Jafnvel þó sérkennsla sé í góðu jafnvægi er alltaf gott að gera betur og innleiðing TMT fer í mat að 

beiðni sérkennslustjóra sem telur aðhald frá matsteymi við innleiðingu og eftirfylgni  það sem þarf til 

að festa TMT í sessi. 

TRAS er í notkun en mögulega þarf að tímasetja betur hvenær skráningar fara fram eða 

einhverskonar eftirfylgni með skráningunni. Viðtöl við skráningaraðila með spurningum um þessi 

atriði og skráningar sérkennslustjóra varpa vonandi ljósi á hvort um vanda er að ræða og þá lausn á 

honum. 

Deildarmat – námskrá barnanna sjálfra. 

Breyttar áherslur SFS um mat hafa hrist upp í okkur og eitt af atriðum sem ekki hefur verið horft á 

undanfarið með matsaugum er námskrá barnanna sjálfra.  Óljós framsetning hefur gert okkur erfitt 

fyrir að meta og það viljum við laga. Matið fer fram á þann hátt að matsnefnd styður við uppsetningu 

og framsetningu námskrárinnar. Einfaldur spurningarlisti sker svo úr um hvort atrið námskrárinnar 

voru framkvæmd og hvernig til tókst. Bæði starfafólk og börn (amk þau elstu) taka þátt í að svara. 

Umbótaáætlun vegna ytra mats Menntamálastofnunar 

Umbótaáætlun verður fylgt eftir samkvæmt því skipulagi sem við áætlunin segir til um. Matsnefnd 

verður að meta hverju sinni hvaða aðkomu er þörf og kalla til aðila. Umbótaáætlunina má sjá hér 

neðar í kaflanaum um Ytra mat. 
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Ytra mat 

Menntamálastofnun gerði ytra mat á starfi Laufskála haustið 2020. Ítarleg umbótaáætlun var unninn í 

kjölfarið sem við keppumst við að fylgja eftir       

 

Umbótaþáttur - 

tækifæri til umbóta 

skv. skýrslu 

Aðgerðir skóla/sveitarfélags  

til umbóta 

Hven

ær 

hefst 

Hvenær 

lokið 

Ábyrgðaraðili/a

r 

 

Endurmat, 

hvenær/hver

nig 

Svið I – Leikskólinn 

og umhverfi hans1 
 

 
   

• Ákvæði laga 
um að 2/3 
hlutar 
stöðugilda við 
kennslu, 
ummönnun og 
uppeldi barna. 
Leikskólinn 
uppfyllir ekki 
þessi ákvæði. 

Verkefni Reykjavíkurborgar um sumarliða hefur 

vakið áhuga ungmenna á námi í 

leikskólakennarafræðum, við tökum þátt í þessu 

verkefni.  

Hingað hafa komið nemar í bæði B.ed og Msc námi 

í leikskólafræðum og ráðið sig aðty námi loknu við 

skólann. Við viljum halda þessu verkefni áfram. 

Kynningarefni um leikskólann gerir starfið okkar 

sýnilegra og aðlaðandi.  

Er 

hafið 

Þegar 

ákvæði er 

náð 

Leikskólastjóri. Er stöðugt í 

endurmati og 

nýrra leiða 

leitað. 

• Útileiksvæði, 
ekki nógu vel 
nýtt. 

Undanfarin 2 ár hafa lítil svæði í garðinum verið 

endurbætt og gerð betri til náms og leikja. Skipting 

á garðinum í 2 svæði var til bóta hvað varðar 

yfirsýn. Bakgarður þarfnast viðhalds og er illa 

nýttur nema yfir hásumarið. Vonast er eftir 

endurbótum á svæðinu sumarið 2021. Hins vegar 

mætti skipuleggja útistarfið betur og þar með nýta 

bakalóðina betur og áætlað að nota vor og 

sumarmánuði í það. 

Maí 

2021 

Júlí 2021 Leikskólastjóri. 

Framkvæmdasv

ið 

Reykjavíkurborg

ar. 

Vor 2022 

• Einkunnarorð 
leikskólans 
ekki nógu 
sýnileg og 
starfsmenn 
meðvitaðir 

Einkunnarorðin eru prentuð á filmur í gluggum 

leikskólans en sennilega allir hættir að taka eftir 

þeim. Umræður á starfsmannafundum, 

stjórnendafundum og deildarfundum um þýðingu 

og tilgang orðanna er komin á dagskrá. 

Nóv 

2020 

Maí 2021 Stjórnendateym

i Laufskála 

Vor 2021 
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Umbótaþáttur - tækifæri til 

umbóta skv. skýrslu 

Aðgerðir skóla/sveitarfélags  

til umbóta 

Hvenæ

r hefst 

Hvenær 

lokið 

Ábyrgðaraðili/a

r 

 

Endurmat, 

hvenær/hve

rnig 

Svið II – Stjórnun      

• Menntastefna 
Reykjavíkurborgar 
þarfnast kynningar og 
tengja hana við starfið 
í leikskólanum 

Starfsmannafundur í október. Umræða um Menntastefnuna 

leiddi í ljós að meirihluti starfsfólks vissi vel af henni og gat 

tengt við starfið í leikskólanum en áttaði sig ekki á að Draumar 

geta ræst væri hin eiginlega menntastefna borgarinnar. Því var 

þá komið til skila. 

Umræður um hvernig starfið í leikskólanum er byggt á lögum 

um leikskóla, námskrá og menntastefnu er nú umtalsefni á 

öllum starfsmannafundum.  Móttaka nýrra starfsmanna er í 

endurskoðun og fræðsla um þennan þátt komið inn í það 

verkefni. 

Okt 

2020 

Des 2022 Stjórnendateym

i Laufskála 

Maí 2023 

• Skólanámskrá 
Laufskála. 
Barnasáttmála 
sameinuðu þjóðanna 
er ekki gerð skil og ekki 
tengd við starfið. 

Þessi þáttur hefur verið á dagskrá í 1 ár (fyrst í janúar 2020) en 

verið forgangsraðað aftarlega vegna verkefna ársins. Tveir 

starfsmenn hafa verið valdir til að verða fremstir í flokki 

jafningja með kynningu á Barnasáttmálanum og tengingu hans 

við starfið í Laufskálum. Þessir starfsmenn haf sótt námskeið 

og sett sig vel inn í málin. Umbótaáætlun gerir ráð fyrir að taka 

upp þráðinn þar sem frá var horfið. 

Mars 

2021 

Maí 2022 Leikskólastjóri, 

Guðrún 

aðstoðarleikskól

astjóri og 

Sigríður Jóna 

verkefnastjóri. 

Maí 2022 

• Endurskoðun 
Skólanámskrár 

Skólanámskrá er lifandi plagg en hefur ekki fengið að þróast 

undanfarið í Laufskálum. Nokkur atriði innan námskrárinnar 

þarfnast umbóta. Raddir starfsmanna fá að heyrast þegar allir 

sem starfa við skólann taka þátt í námsmati að vori. Þættir úr 

námskránni eru á dagskrá í mati vorsins. 

Jan 

2021 

Maí 2021 Leikskólastjóri, 

Matsnefnd 

Laufskála 

Vor 2023 

• Verkaskipting 
leikskólastjóra og 
aðstoðarleikskólastjóra 
ekki til skráð. 

10 ára farsælt samstarf hefur gefið okkur stjórnendum 

tækifæri til að fylgja fljótandi verkaskiptingu sem aðallega 

tekur mið af styrkleikum og svo minni styrkleikum. Skráning á 

einhverjum daglegum verkum og hvernig við skiptum þeim 

hefur verið skráð og verður kynnt í upphafi næsta skólaárs. 

Þangað til getum við líklega bætt á listann árstíðabundnum 

verkefnum. 

Okt 

2020 

Ágúst 

2021 

Leikskólastjóri 

og 

aðstoðarleikskól

astjóri 

Vor 2023 

• Stjórnendafundir of 
langir 

Stjórnendafundir eru frá því haustið 2020 hluti af 

undirbúningstíma deildarstjóra. Einfaldast að segja að annarra 

umbóta en tímavarðar er ekki þörf. Aðstoðarleikskólastjóri tók 

að sér það hlutverk. 

Okt 

2020 

Des 2020 Stjórnendateym

i Laufskála 

Vor 2021 

• Finna þarf leið til að 
deildarfundir falli ekki 
niður. 

Vitum ekki hvað hægt er að segja um þennan þátt. Mjög 

nákvæmar skráningar á deildarfundum undanfarin 3 ár segja 

okkur að deildarfundir hafa ekki fallið niður nema ef 

deildarstjórar viðkomandi deildar eru fjarverandi og lítið hægt 

að gera til að koma í veg fyrir það. Þegar þessi umræða kom 

upp fyrir nokkrum árum var gripið til þess að skrá vandlega 

hvenær áætlað er að deildarfundir vetrarins fari fram 

Feb 

2021 

Feb 2021 Stjórnendateym

i Laufskála 

Þessi þáttur 

er í árlegu 

mati. 
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(dagsetningar), fyrir fram ákveðið efni og svo er hver fundur 

ritaður og starfsmenn kvitta undir og staðfesta þar með 

mætingu sína á fundinn. Ef fundurinn féll niður var það skráð 

og hvers vegna og ef tókst að halda fundinn inna viku var það 

líka skráð. 

Mótmælum því að deildarfundir í Laufskálum falli niður. 

• Samningsbundnir 
undirbúningstímar 
falla niður. 

Stjórnendateymið ekki sammála um þennan þátt. Töluverð 

óregla er okkar helsti óvinur þegar kemur að 

undirbúningstímum. Skráningar á þessum tímum er í rugli og 

reynt að vinna með traust og sjálfstæð vinnubrögð. Hvorugt 

hefur gengið vel. Við 10 klukkustunda undirbúning 

deildarstjóra og styttingu vinnuvikunnar varð öllum ljóst að 

skipulag var nauðsynlegt. 

Mikil samvinna stjórnendateymis hefur gefið okkur nokkrar 

vikur í að máta skipulag sem tryggir undirbúningstíma og ef 

hann fellur niður og ekki næst að bæta hann innan vikunnar er 

hann greiddur í yfirvinnu. 

Nóv 

2020 

Maí 2021 Leikskólastjóri Haust 2021 

• Símenntunaráætlun 
ætti að endurspegla 
stefnu og þarfir 
leikskólans og ná til 
allra starfsmanna. 

Teljum okkur gera það. 

Raddir starfsmanna ráða algjörlega símenntunnar áætluninni. 

Hver starfsmaður er spurður um þarfir hans og áhuga varðandi 

símenntun í starfsmannaviðtali. Starfsmenn hafa verið hvattir 

til að hugsa um þennan þátt áður en komið er í viðtalið og 

hafa í huga að fræðslan sem óskað er eftir nýtist í starfi 

leikskólans. Með þessum hætti hafa starfsmenn óskað eftir 

fræðslu í skyndihjálp, Lubba námskeið, leiklistarkennslu og 

fræðslu um margtyngd börn. 

Við höfum kosið að vinna með þann starfsmannahóp sem er 

við störf hverju sinni og gert áætlun til eins árs í einu.  

Okt 

2020 

Okt 2020 Leikskólastjóri Vor 2021 

• Endurvekja og koma á 
móttökuáætlun nýrra 
starfsmanna 

Nú þegar er hafin vinna við að laga þennan þátt sem er í 

algjörum molum í leikskólanum. Gömul áætlun er til en 

þarfnast endurbóta. Mikill vilji að koma þessum þætti í lag. 

Mestur áhugi á að bæta 1. viðtal við leikskólastjóra, 

stöðuviðtöl við deildarstjóra og bækling fyrir nýjan starfsmann 

þar sem hann getur sjálfur fylgst með hvernig móttakan á að 

vera samkvæmt gæðakröfum okkar. Þar á að vera merkt við 

og kvittað fyrir þætti innan móttökuáætlunarinnar. Gæta þarf 

að starfsmaðurinn fái tækifæri til að kynna sér útgefið efni 

leikskólans einsog starfsmannahandbók, námskrá og 

Agastefnu. 

Sept 

2020 

Sept 

2021 

Stjórnendateym

i Laufskála 

Vor 2023 
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Umbótaþáttu

r - tækifæri til 

umbóta skv. 

skýrslu 

Aðgerðir skóla/sveitarfélags  

til umbóta 

Hvenæ

r hefst 

Hven

ær 

lokið 

Ábyrgðaraðili

/ar 

 

Endurmat, 

hvenær/hverni

g 

Svið III – Uppeldis og 

menntastarf 
 

 
   

• Hlutverk 
starfsm
anna í 
matartí
mum, 
umræða
, 
fræðsla 
málörvu
n. 

Frábært verkefni farið af stað til að styrkja þennan þátt. Allt 

starfsfólk leikskólans tekur þátt í verkefninu. Fræðsluefni um 

næringu, matartegundir, samsetning máltíða, nammidaga ofl 

sem starfsfólkið útbýr í sameiningu er ætlað til að auka 

orðaforða og áhuga á næringu og heilsu. Fræðsluefnið er í 

formi  ólíkra spila og mynda til að byrja með og er unnið með 

börnunum utan matartíma en starfsfólki uppálagt að tengja 

efnið við umræður í matartímanum. Markmiðið er að nota 

þennan gæðatíma sem matartíminn getur verið til fræðslu og 

jákvæðra samskipta. Hér er tekið átak í þessu og verkefnið 

tímasett en í raun er þessi áhersla komin til að vera. 

Jan 

2021 

Jan 

202

2 

Allt starfsfólk 

Laufskála  

Vor 2022 

• Listakró
kur og 
grófhrey
fisvæði, 
meiri 
umræða
. 

Í mörg ár fóru börnin í hópum í skipulagðar hreyfistundir á 

grófhreyfisvæði leikskólans, þessir tímar viku fyrir áherslum 

okkar í sköpun. Leiklist hefur verið áhersla  okkar í nokkur ár 

og ákveðið að hafa fjölbreytt verkefni innan leiklistarinnar 

sem gætu stutt við kröfur um grófhreyfingar innan dyra. 

Einnig rúmast vel innan leiklistarinnar tækifæri til myndlistar. 

Búninga og grímugerð, leikmyndagerð og líkamsmálun. Allt 

þetta kemur ekki í veg fyrir að góðar umræður um hvaða 

tækifæri börnin í Laufskálum fá til listsköpunar og 

grófhreyfingar. Þetta verður því sett á dagskrá deildarfunda. 

Haust 

2021 

Vor 

2022 

Deildarstjórar Vor 2022 

• Skapand
i starf 
og 
Vísindi, 
hærra 
undir 
höfði 

Þetta eru tveir ólíkir þættir og verða þeim gerð skil í sitthvoru 

lagi. 

Skapandi myndlistarstarf. Við getum ekki verið sammála um 

að þessi þáttur þarfnist frekari athygli. Börnin hafa frjálsan að 

gang að efnivið til myndlistar. Myndlist er sinnt samhliða 

sköpun í leikslist. Myndlistin í Laufskálum er ekki alltaf á sléttu 

hvítu blaði heldur í formi líkamsmálningar, leikmynda og 

grímugerðar td. Flæði sem er í leikskólanum 3 hverju viku 

býður uppá myndlist í listakrók.  Auk þessa eru mörg verkefni 

sem eru í námskrá barnanna (þau gera sjálf námskrá) þess 

eðlis að þó nokkur myndlist er hluti verkefnisins. 

Vísindi. Hér höfum við nýtt mannauðinn og vitum vel að ef 

ekki er vísindalega sinnaður starfsmaður við störf höfum við 

ekki sinnt þessum þætti markvisst sem sér verkefni innan 

leikskólastarfsins. Tækifæri til bóta verða könnuð í 

starfsmannahópnum og allt starfsfólki leikskólans fær 

tækifæri til að koma með tillögur og leita tækifæra við að gera 

vísindum hærra undir höfði í Laufskálum. Vísindi eru þó hægt 

að finna í starfinu td þegar er unnið með skugga myndir og 

Mars 

2021 

Vor 

2021 

Allt starfsfólk 

Laufskála 

Vor 2022 
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hljóð í leiklist. bækur um vísindi eru alltaf í umferð og 

efniviður til taks sem gaman er að nota í markvissri 

vísindafræðslu. 

• Ritmál 
sýnilegr
a 

Í fræðsluefni um heilsu og næringu sem verið er að útbúa í 

leikskólanum er ritmál haft með í hverju skrefi. Lubba 

verkefnið gefur okkur tækifæri til að vinna með ritmal 

samhliða málörvun. Merkingar við húsgögn, herbergi oþh eru 

leið sem áætlað er að byrja á strax. 

Feb 

2021 

Vor 

2022 

Allt starfsfólk 

Laufskála 

Vor 2022 

• Mat á 
námi 
barna 
fjölbreyt
tara 

Til að ná betur utan um þennan þátt ætlum við að gera 

skráningar á hvað matsaðferðir eru notaðar, jafnvel þó þær 

séu bara notaðar við sérstakar aðstæður. Við viljum bera 

okkur saman við aðra leikskóla og kanna vandlega hvað við 

viljum bæta. Styrkleikar okkar liggja í opnum hug og vilja til að 

gefa nýjum og gömlum hugmyndum tækifæri. Við viljum líka 

skoða hvort og þá hvaða matsleið er heppileg fyrir skóla af 

þessari stærð með sköpun sem aðaláherslu. 

Mars 

2021 

Vor 

2021 

Matsnefnd 

Laufskála og 

Stjórnendate

ymi Laufskála 

Vor 2022 

• Foreldra
r komi 
að mati 
á námi 
barna 
sinna 

Samhliða skráningum á mati og hugmyndum að „nýjum“ 

leiðum verður tekið tillit til að þessi að foreldrar komi að mati 

á námi barna sinna í matsleiðum okkar. 

Mars 

2021 

Vor 

2021 

Matsnefnd 

Laufskála og 

Stjórnendate

ymi Laufskála 

Vor 2022 
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Umbótaþáttur - 

tækifæri til umbóta 

skv. skýrslu 

Aðgerðir skóla/sveitarfélags  

til umbóta 

Hven

ær 

hefst 

Hvenæ

r lokið 

Ábyrgðaraðili

/ar 

 

Endur

mat, 

hvenæ

r/hver

nig 

Svið IV – 

Foreldrasamvinna og 

ytri tengsl 

 

 

   

• Lýðræðislegt val 
í foreldraráð. 

Höfum ekki dottið niður á góða hugmynd um hvernig hægt er 

að hvetja fólk meira til að bjóða sig fram. Hingað til hefur starf 

foreldraráðs verið kynnt og óskað eftir framboðum. Þessi 

kynning fer fram með tölvupósti frá leikskólastjóra, í 

námskynningum/foreldrafundum að hausti og í fréttabréfum 

Sept

emb

er 

árleg

a 

 Leikskólastjór

i 

 

• Vinnureglur 
foreldraráðs 

Þessum skilaboðum verður komið til skila til foreldraráðs við 

upphaf starfs hvers foreldraráðs fyrir sig 

Sept 

2021 

 Leikskólastjór

i 

 

• Upplýsingar til 
foreldra um 
daglega líðan, 
hvíld og 
matarræði 

Þessar upplýsingar hafa verið skráðar á blað sem hengt hefur 

verið upp í fataherbergi eða við deildarhurð. Undanfarið ár 

hafa foreldrar ekki komi inn í bygginguna og ekki séð þessi 

blöð. Nú eru þessar upplýsingar skráðar í Völu og foreldrar 

geta nálgast þær með appi.  

Okt 

2020 

Okt 

2020 

Deildarstjórar Vor 

2021 

• Matseðil 
aðgengilegri 
foreldrum 

Hér er sennilega einhver misskilningur í gangi. Foreldrar hafa 

greiðan aðgang að matseðlinum þó hann sé ekki á heimasíðu 

leikskólans. Foreldrar fá matseðilinn sendan til sín í tölvupósti 

vikulega. Seðilinn hangir uppi við útganga leikskólans og er 

sýnilegur þegar staðið er fyrir utan leikskólann. Einnig er 

matseðilinn skráður í Völu og þar með aðgengilegur í appi.  

Feb2

021 

Feb 

2021 

Leikskólastjór

i 

 

• Skólanámskrá 
hvað upplýsingar 
fylgja börnum í 
grunnskólann. 

Klausu um þetta verður bætt í skólanámskrá við næsta 

endurmat. 

Feb 

2021 

Vor 

2022 

Leikskólastjór

i 

Vor 

2022 

• Heimasíða 
upplýsingar á 
fleiri 
tungumálum 

Þennan þátt þarf að skoða með Skóla og frístundasviði 

borgarinnar. Hagnýtar upplýsingar eru til að miklu leiti á 

nokkrum tungumálum og við þurfum að tengja þær 

upplýsingar við heimasíðuna okkar með krækjum. Það þarf að 

skoða þýðingar á efni sem tengist Laufskálum beint og gera þá 

ráð fyrir kostnaði við þýðingar í fjárhagsáætlun.  

Haus

t 

2021 

Vor 

2022 

Leikskólastjór

i 

Vor 

2022 

 

Umbótaþáttur - tækifæri til 

umbóta skv. skýrslu 

Aðgerðir 

skóla/sveitarfélags  

til umbóta 

Hvenær 

hefst 

Hvenær 

lokið 

Ábyrgðaraðili/ar 

 

Endurmat, 

hvenær/hvernig 

Svið V – Skóli án aðgreiningar      

• Verkferlar vegna 
snemmtækrar íhlutunar 
sýnilegri. 

Verkferlar eru til og verða 

settir á heimasíðu 

Mars 

2021 

Mars 

2021 

Leikskólastjóri Vor 2021 
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3 Framvinduskýrsla Laufskála 

Staðan á umbótum út frá ytra mati Menntamálastofnunar 2020.  

Svið 1 Leikskólinn og umhverfi hans.   

Fyrstu tvö atriðin er eitthvað sem við ráðum lítið við. Við erum alltaf að leita leiða til að fjölga 

leikskólakennurum. Það er búið að gera smá breytingar á  garðinum og erum við að vonast eftir 

framhaldi á þeim á næstu tveim árum Og er þetta atriði en í vinnslu fram á vor. Atriðið um 

einkunnarorð leikskólans er búið að vera í vinnslu frá matinu. Við fórum í að kynna þau fyrir 

starfsfólki og kom upp sú umræða að endurskoða einkunnarorðin. Er það á áætlun á næsta 

starfsmannafundi 30.mars. 22.  

Svið 2.  Stjórnun  

Þættir í þessu sviði eru flestir en í vinnslu og mislangt komnir vegna ytri aðstæðna. Síðast liðin tveir 

vetur hafa verið erfiðið í svona vinnu vegna fjarlægðartakamarkana á starfsfólki og munum við því 

seinka aðeins vinnu í þessum þáttum en er vinnsla þó hafin á þeim öllum og lokið í einhverjum. Búið 

er að  tengja barnasáttmálan við skólastarf Laufskála og er búið að hengja það upp innan skólans. 

Einnig er búið að gera skráningablað fyrir undirbúning deildstjóra og með því er betur hægt að 

fylgjast með niðurfellingu þeirra.  

Svið 3 Uppeldi og menntunarstarf 

Þessa þætti höfum við unnið sérstaklega með. Matarverkefnið hefur  gengið vel og er orðið fast í 

starfinu og verður endurmetið í vor.  Listasmiðja og hreyfisvæði hafa verið síðustu tvö ár verið innan 

hólfunar og því höfum við ekki verið að fara með hópa þangað en verkefnin þar hafa færst inn á deild 

eða út.  Og tökum við þetta aftur upp nú eftir covid. Ritmálið er allt að verða sýnilegra en alltaf má 

gera betur. Mat barnanna féll niður síðast en verður tekið upp á fullu eftir þennan vetur.  Mat 

foreldra hefur ekki verið tekið inn en er á áætlun að vinna í því næsta vetur.  Heimasíða leikskólans 

hefur ekki verið bætt og er það ekki í okkar höndum, SFS er að endurskoða heimasíður leikskólana og 

meðan sú vinna er í gangi þá gerum við ekki meira í henni.  

Svið 4 Skóli án aðgreiningar 

Verkferlar um snemmtækrar íhlutunar sýnilegri. Vegna vinnu í heimasíðu hefur þessi þáttur ekki verið 

settur þar inn.  
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Svið 5 Innra mat 

Hagsmunahópar í matnefnd. Við ætluðum að fá foreldra með okkur í þetta verkefni en höfum við 

ekki gert það vegna yrti þátta. Vinnum með þetta næsta vetur. Innra mat hefur í auknu mæli færst 

inn á deildar vegna deildamats og teljum við því alla starfsmenn taka þátt í því. Innra mat 3-5 ár fram 

í tíman þetta verkefni er í vinnslu hjá okkur og ætlum við okkur að taka tvö ár í viðbót í að fullmóta 

þetta. Við höfum ekki kynnt matið fyrir foreldrum vegna anna í covid.  Önnur verkefni í þessu sviði 

eru í vinnslu.  
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4 Innra mat deilda  

Grenilundur 2 ára börn Klara Sjöfn Kristjánsdóttir deildarstjóri. 
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Birkilundur 3 ára börn Edda Sigrún Svavarsdóttir deildarstjóri. 

 

 

 

 

 

 

             

          

                                                                                          

             a   rni  arna    atarými    a   rnum rými og

 ma  l að kl ða sig  
    t

Star s  lk d ildarinnar okt d s Skráning á g tu  arna   að

kl ða sig      atnað sjál 

 arnið g   kl   sig að

m stum hluta sjál       atnað

        irkja   rn  l

 á t ku staðs tja g tu
 arna

S ilah  ar og   sýna og

sjá 

  ildarstj ri s  t a r l  ras lista  l að staðs tja

mál og   lags roska

Star s  lk ha  innsýn   g tu

 arna   máll gri og   lagsl gri
tjáningu

         irkja tjáningu  arna  nnihaldsr k samski  

 ið   rn   l ik

  ildarstj ri okt a r l    ðu m r     skráning á

 ma     inum samski tum
 ið  arn

Star s  lk ha  y rsýn um um

m ð ituð samski  

          á taka  arna   h  astar    astar  t is ar    iku Star s  lk d ildarinnar okt a r l   nnari skráir  á  ku

 arna á  mm  unkta  ik rt 
k arða

 á taka  arna   ist m ð

 manum

      a  itund  arna á rituðu

máli

  rk  nið    u  i

 nnur mál  in

Star s  lk d ildarinnar okt a r l   kking  arns á s nu

sta ahlj ði   imm  unkta
 ik rt  k arði á  á t ku

 arna   h  

 arnið   kki si  sta ahlj ð 

  rnin s u  irk     rk  num
m ð k nnara
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Furulundur 4 ára börn Vala Björk Gunnarsdóttir deildarstjóri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

              

                                        

     

                                              

                    

                

                   

  lags  rni

 iná a   l nningar
og samk nnd 

  rumh  r  

 iná u  rk  ni  h að   lst       að   ra

 inur  r   um  l nningar og h  rnig
h gt  r að  inna  r   im  h a   l

samk nndar  umhyggju og  irðingar 

  sið mi  og h  r ð mi 

 kt   r og

n   m  r  jan ar 
   r ar og mars 

   ð að haus 
h ar   rnin standa

og s o a ur að

 ori 

 ð   rnin sýni   l gum s num

 irðingu  ha  l rt og no  orð  l
að tjá  l nningar s nar og

myndað  iná usam  nd 

 ð   rnin   kki n rumh  r 

si  

 iná a og  l nningar mikið r dd á haustmánuðum   h rsla

 ar l gð á að k nnarar   ru  l staðar   l ik  arnanna s o
h gt   ri að  inna  r ágr iningi    u   k mi og   rnunum

mark isst k nnt að nota orð  l   ss að tjá  l nningar s nar 

 ang  st   rnin ha a myndað  iná usam  nd og g ngur
  tur að tjá sig   gar  i h að  játar á 

  ldum á ram að  inna m ð  l nningal si á  or nn og   rnin á ram h     l

  ss að tjá  l nningar s nar m ð orðum    ram stu   ið l ik  arnanna m ð
 ið  ru k nnara    rnunum g kk   tur að gr iða sjál   r ágr iningi og minna

h  ur   rið um ár kstra 

   or nn unnum  ið   rk  nið  g sjál  ur og   lskyldan m n  ar s m   rnin

unnu að sjál smynd og   lskyldumynd  mikið  ar r   um h sin   irra og

h  rjir   u h ima  ar    rnin  yggðu h sin s n  r  iningaku  um og máluðu
myndir   ið   rum       angs  rðir um h  r ð og h ims knir á   kasa nið 

Sjál st ði og

sjál   ing

 atmáls mar 

sal rnis  rðir og
 atakl   

 j nar 

Sýna og sjá 

  atning  l að g ra   auknum m li sjál  

h atning  l að smakka allan mat og
  kkja si  magamál    atning  

 atakl  a   j nar dagsins aðstoða  ið að

l ggja á  orð   ll   rn  ara h im m ð
Sýna og sjá t skuna 

 llur   turinn 

   ð að haus 
h ar   rnin standa

og s o a ur að
 ori 

 ð   rnin s u sjál st ð og  ur 

sjaldnar aðstoð   dagl gum
  rk  num   ð  au   kki si 

magamál  no  hn   og ga al og

smyrji sjál  

 h rsla l gð á aukið sjál st ði  s rstakl ga    atakl  a og

g kk  að   l    gna o idg kk illa að auka sjál st ði  
matsal  nda  ar k nnurum g rt að skammta   rnunum    

 oru  au h     l   ss að tjá sig h að  au  ildu  h ort  au

 ildu mikið  ða l  ð og h     l   ss að smakka allan mat 

 að g kk  r ðl ga m ð Sýna og sjá t skuna   l ymska

star s  lks  r ást ðan  n  að st ndur  l   ta stra  á nýja
árinu    kum u   ný    rk  ni á h  rjum mánud gi  ar s m

  rnin st ðu u   á morgun undi og s gðu  rá  inh  rju

sk mm l gu  ða s  nnandi s m g rist   h lgar r inu 
 unum halda     á ram  nda sk mm l g innsýn inn  

h imam nningu  arnanna 

  ldum á ram m ð að h  tja  l sjál st ðis og  á s rstakl ga    atakl  a og g kk

 að   l   ll   rnin g ta n  kl   sig al arið sjál   yrir     ru    gar l   á  o id
takm rkunum gátum  ið haldið á ram m ð að  inna m ð sjál st ði   matsal og

n  skammta  ll   rnin s r sjál   nota hn   og ga al og smyrja sjál    ins h lla

 au sjál    gl sin s n 

 j nar  oru  kki t knir   gagnið   gna s   arna  n  að st ndur  l á n stu

 nn 

 ll   rnin   ru h im m ð Sýna og sjá t skuna á  or nninni og h  ðu gaman a  

  ldum á ram að s yrja   rnin um   rk  ni h lgarinnar á mánud gum 

  si

Sj nr nt ski ulag

 u  i  nnur
mál  in

 agski ulag og annað ski ulag s s 

h  aski  ng og ski  ng   l iklist
sj nr n og sýnil g 

 u  astundir  ar s m unnið   rður að
  knari   rk  num og náms  nið

dý kað   nnið m ð r m og

hlj ðk r s itund 

 llur   turinn  ð   rnin ný  s r sj nr nt

ski ulag s r  l gl gg unar og s u
m ð ituð um  að s m á s r stað

dag  rá d gi 

 ð   rnin   kki lu  ahlj ðin og

l gin 

 ð   rnin kunni undirst ðuatriði

  r mi og kunni að kla  a

atk  ði 

  h  rjum morgni s tjum  ið á morgun und  ar s m  arið  r

y r ski ulag dagsins og myndir ný ar   rnunum  l
gl gg unar    kum r glul ga  undi  ar s m   rnin s gja

okkur h að  r á myndunum og k nnum  annig   kkingu

  irra á dagski ulaginu 
   aski  ng   h  astar  og l iklist  ar myndr n og sýnil g

og   rnin  oru m ð ituð um h  rjir  oru að  ara  

l iklist h  astar  h  rju sinni 

 inna m ð  u  a  ar   lamas ssi og star smannah  ur

d ildarinnar  ar  að taka samtalið h  rnig  ið  iljum   kka og
dý ka náms  nið ásamt     að auka  ið   kkingu  arnanna 

  rnin   kkja l gin og hlj ðin  n  ið  iljum ganga l ngra 

 tk  ðakla   r glul gt á morgun undum og

sam  rustundum   ur um að auka  innu m ð r m 

 orgun undir  oru á ram á h  rju morgni  ar s m  r  arið y r   rk  ni og

ski ulag dagsins 

 nnum m ira m ð  u  a   juggum  l  u  as j ld m ð l gunum  l   ss að

syngja   sam  rustundum    rum   allskonar l iki  ar s m  u  ahlj ðin  oru
ný  og  innig  ar náms  nið ný  t lu  rt   l iklistar innu   u  atáknin  ru auk

  ss sýnil g inná d ild 

  rnin   kkja lu  atáknin og lu  al gin 

 nnum m ð r m   g gnum k  ði og s ng a 

Sk  un og

hugmyndar ki

  ma  rk  ni

  mu ák  ðin s m á að  inna   ir s m

og  mal ngd   hugah  t  arnanna ný 
 n  innig hugmyndir  arnanna sjál ra 

 llur   turinn  ð   rnin ha       ið   kkingu

s na um  ið angs  nin og  l inki
s r  au  innu r gð s m   last  

  mat ngdri  innu 

  ssi mats á ur h ldur á ram  nda  iðagri sm iri   rk  ni

 yrirhuguð n  á  ormánuðum 

  iklist  ar   rð inn   h  astar  s m g kk   l     astar  riðlaðist    nokkuð

  gna o id  ikinda og annarra  ar ista  s rstakl ga á  yrri hluta  orannar 

 ið unnum allskonar   rk  ni t ngd ýmsum  ið urðum s s  áskum og

 uro ision   nnum að   rk  ninu  g sjál  ur og   lskyldan m n 
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Lerkilundur 5 ára börn Eyrún Einarsdóttir deildarstjóri. 
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5 Innra mat sérkennslu 

Skipulagning sérkennslu 2021-2022 

Hvernig var sérkennslan skipulögð, var haft í huga 

menntun án aðgreiningar.  

Hvernig var skráningu háttað, t.d. í hópastarfi, 

einstaklingskennslu o.fl. ? 

Við vinnum eftir hugmyndafræði menntun án 

aðgreiningar og snemmtækrar íhlutunar. Í 

einstaklingskennslu eru markvissar skráningar til að 

meta stöðu og framfarir sem unnið er með. 

AHA skráningar, tíðniskráningar varðandi hegðun og 

og færniskráningar. 

Hvaða matsgögn voru notuð? 

Hér er vísað í TRAS, AEPS,HLJÓM-2 og fl. 

Börn sem njóta sérkennslu eru öll metin með Aeps 

og einnig er stuðst við fleiri matsgögn eftir þörfum ss 

Tras, Íslenska smábarnalistann, íslenska 

þroskalistann,Orðaskil, Efi2, Hljóm2. 

Hvaða námsefni var notað? 

Voru t.d notuð aðkeypt námsgögn? 

Spil, bækur, leikföng. 

 

 

6 Umbótaáætlun sérkennslu 2022-2023 

Þegar skoðaðar eru aðferðir í sérkennslu er öllum ljóst að engin ein leið er farin í sérkennslu í 

Laufskálum. Aðkoma að öllum börnum er eins en útfærlsur í þjálfun ólíkar. Við erum þó ánægð með 

þann ramma sem er utanum sérkennsluna og erum stolt af því að geta sinnt sérkennslu inná deild í 

barnahópnum og þannig hugað alltaf að félagslega þætti þjálfunar hvers og eins samhliða annarri 

þjálfun. Mikil áhugi er fyrir því að bæta Tákn með tali inn í allt starfið okkar. Þekking á TMT lúrir í 

mörgum bæði frá fyrri árum hér í Laufskálum og hjá starfsfólki sem hefur unnið annarstaðar.  En við 

viljum gera betur og bæta starfið okkar. Innleiðing TMT hefst haustið 2022 undir stjórn sérkennslu 

stjóra Önnu Bjargar Guðmundsdóttur. Til að fylgjast með innleiðingunni og meta hvernig tókst til með 

innleiðingu tekur matsnefnd að sér óvænt  eftirlit í matartímum, samverustundum og 

morgunfundum þar sem fylgst er með hvort TMT er notað og hver færni/áhugi/tilraunir starfsfólks er. 

Það gefur svo mynd af þörf fyrir frekari fræðslu eða þjálfun sem hægt er að bæta inn. Áætlað er að 

hafa TMT í mati í 2 ár. 
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5  Innra mat – fjöltyngd börn 

Hvernig er fjármagni sem úthlutað er til 

leikskólans vegna fjöltyngdra barna ráðstafað? 

Fjármagni er ráðstafað í laun sérkennara og 

starfsmanna sem og námsgögn.  

Er markviss vinna með daglegan orðaforða 

(grunnorðaforða)? Á hvaða hátt? 

Er t.d. verið að vinna með Gefðu 10? 

Unnið hefur verið með Gefðu 10 reglulega yfir 

veturinn.  

Er markvisst verið að dýpka orðaforða 

barnanna? Á hvaða hátt? 

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

dýpka orðaforða barna? 

Markvisst er unnið með að dýpka orðaforða 

barnanna bæði einstaklingslega og í fámennari 

hópum inni á deild.  

Er fylgst með framförum fjöltyngdra barna í 

íslensku? Á hvaða hátt? 

Eru t.d. notuð matstæki, gerðar 

einstaklingsáætlanir eða annað? 

Til að fylgjast með framförum notum við:  Einn 

leikskóli mörg tungumál ásamt fleirum 

matstækjum ss. Orðaskil, Efi2 og Tras. 

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. 

Unnið er með alla þessa þætti, einstaklingslega, 

í skipulögðum málörvunarstundum, leiklist og 

frjálsum leik.  

 

 

 

Umbótaáætlun –fjöltyngi 2022-2023 
Þegar aðlögun lýkur að hausti og ljóst er hvernig barnahópurinn er samansettur gefst tækifæri til að 

skoða málþroska og málnotkun barnanna. Fjöltyngd börn eru töluvert mörg í Laufskálum og hér eru 

töluð 11 tungumál. Flestir ráða vel við tvö og þrjú tungumál en það kemur fyrir að einhverjir þurfi 

frekari aðstoð til að ná færni bæði í móðurmálinu og íslensku. Íslenska er tungumálið sem við notum 

til samskipta og því viljum við bæta okkur í að meta hvað börn þurfa frekari aðstoð á þeim vettvangi. 

Hæfnirammi í íslensku frá Menntamálastofnun er það tæki sem við ætlum að nota til að bæta okkur á 

þessum vettvangi. Við byrjum seinni hluta hausts 2022 á innleiðingu undir stjórn Önnu Bjargar 

Guðmundsdóttur sérkennslustjóra og gerum ráð fyrir að innleiðing taki 4 ár. 
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6 Starfsþróunarsamtöl og fræðsla 

Haustið 2021 var sú nýbreytni í starfsmannahaldi tekin upp að deildarstjórar tóku starfsviðtöl við 

starfsfólk sitt að hausti. Það tókst vel til og verður haldið áfram með þetta fyrirkomulag þe að 

starfafólk fari í starfsviðtal við deildarstjóra að hausti og við leikskólastjóra á vorönn. 

Starfsfólki Laufskála er umhugað um hæfni sína þegar kemur að slysum og óhöppum í leikskólanum 

ítrekað er beðið um skyndihjálpar námskeið. Nokkur ár er síðan ákveðið var að hafa 

skyndihjálparnámskeið á 2 ára fresti. Haustið 2021 átti að vera námskeið í skyndihjálp samkvæmt 

plani. Það þurfti að fresta því námskeiði vegna fjöldatakamarkana í sóttvarnarskyni. Námskeiðið var 

haldið í febrúar og gekk vel.  

Fræðsla um Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna hefur verið samfeld í nokkur ár en frekar máttlaus 

eftrifyglni. Í ár var þetta tekið fastari tökum og allt starfsfólk rækilega minnt á hvaða þættir 

sáttmálans væru í hávegum hafðir í leikskólastarfinu okkar og hvað þættir væri áskorun. Sáttmálin er 

sýnilegur á veggjum skólans og stöðug áminning um að gera vel. 

Í maí 2022 fór meirihluti starfsmanna í margfrestaða námsferð til Englands. Námsferðin gekk vel og 

mikil ánægja með námskeið, fyrirlestra og leikskólaheimsóknir sem boðið var uppá.  
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Það starfsfólk sem var heima fór í skólaheimsóknir og vann að verkefnum í leikskólanum.  

Báðir hópar gerðu sér glaðan dag og hópefli haft að leiðarljósi þegar námskeiðsdegi lauk. 

7 Samstarf leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva 

Samstarfið í Rimahverfi við grunnskólann Rimaskóla og frístundamiðstöðina Tígrisbæ hefur verið í 

föstum skorðum í nokkur ár en alltaf endurskoðað og betrumbætt eftir þörfum. Allir aðilar gerðu sitt 

besta til að halda úti einhverskonar samstarfi á covid tímum og sjá nú fram á tækifæri til að 

endurvekja gamalt og gott samstarf í því formi sem það var. Fyrra skipulag var gott en þó nokkuð 

viðamikið og því viðbúið að það taki tíma að koma öllum heimsóknum/viðburðum að. Samstarfið 

hefur verið skipulagt af stjórnendum leikskólanna, frístundamiðstöðvar og grunnskóla undir stjórn 

grunnskólastjóra. 

8 Foreldrasamvinna 

Áherslur leikskólans í foreldrasamvinnu hefjast áður en barnið hefur vistun í leikskólanum. Ýtarlegt 

foreldraviðtal við leikskólastjóra og deildarstjóra barnsins markar upphaf af nánu samstarfi.  

Upplýsingagjöf á báða bóga er grunnurinn að góðu samstarfi og má vera að þessi þáttur hafi stundum 

verið forgangsraðað neðarlega þegar kemur að starfsmannaskorti vegna fjarvista. Við því er bara 

ekkert að gera annað en að spýta í lófana þegar betur stendur á      . Að því sögðu vil ég nefna að 

óskir foreldra um samtal eru alltaf virtar og fundin tími sem hentar.  

Breytingar eru  fram undan á foreldraviðtölum en um það má lesa í kaflanum um mat á 

leikskólastarfi. 
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9 Skipulagsdagar og leikskóladagatal 

 

 

Skipulagsdagar er eftirfarandi  

8. september hálfur dagur eftir hádegi  

7.október sameiginlegur í Grafarvogi allur dagurinn 

25. nóvember allur dagurinn  

10. janúar hálfur dagurinn fyrir hádegi  

6. febrúar sameiginlegur í Grafarvogi allur dagurinn  

30 .mars allur dagurinn  

10. maí sameiginlegur í Grafarvogi allur dagurinn  

 

 

F. h.  leikskólans Laufskála 

Hildur L. Jónsdóttir                                           29.6.2022 

_________________________________________________  

Leikskólastjóri                                                  Dagsetning 

 

 

 

 

ÁGÚST

1 M Frídagur verslunarmanna 1 F 1 L 1 Þ 1 F Leiklistavinastund 1 S Nýársdagur 1 M 1 M 1 L 1 M Verkalýðsdagurinn 1 F 1 L

2 Þ 2 F 2 S 2 M 2 F 2 M 2 F Opin leikslistarvinastund 2 F 2 S Pálmasunnudagur 2 Þ 2 F 2 S

3 M 3 L 3 M 3 F 3 L 3 Þ 3 F 3 F 3 M 3 M 3 L 3 M

4 F 4 S 4 Þ 4 F 4 S 4 M 4 L 4 L 4 Þ 4 F 4 S Sjómannadagurinn 4 Þ

5 F 5 M 5 M 5 L 5 M Jólaflæðisvika 5 F 5 S 5 S 5 M 5 F 5 M 5 M

6 L 6 Þ 1/2 starfsdagur EH 6 F 6 S 6 Þ Jólaflæðisvika 6 F Þrettándinn 6 M Skipulagsd/Dagur leikskól.6 M 6 F Skírdagur 6 L 6 Þ 6 F

7 S 7 M 7 F Skipulagsdagur 7 M 7 M Jólaflæðisvika 7 L 7 Þ Dagur tónlistarskólans 7 Þ 7 F Föstudagurinn langi 7 S 7 M 7 F

8 M 8 F Dagur læsis 8 L 8 Þ Baráttudagur gegn einelti 8 F Jólaflæðisvika 8 S 8 M 8 M 8 L 8 M 8 F 8 L

9 Þ 9 F 9 S 9 M 9 F Jólafæðisvika 9 M 9 F 9 F 9 S Páskadagur 9 Þ 9 F 9 S

10 M 10 L 10 M 10 F 10 L 10 Þ 1/2 Starfsdagur FH 10 F 10 F Stelpukaffi 10 M Annar í páskum 10 M Starfsdagur 10 L 10 M

11 F 11 S 11 Þ 11 F 11 S 11 M 11 L Dagur íslenska táknmálsins 11 L 11 Þ 11 F 11 S 11 Þ

12 F 12 M 12 M 12 L 12 M 12 F 12 S 12 S 12 M 12 F 12 M 12 M

13 L 13 Þ 13 F 13 S 13 Þ Lúsíuhátið 13 F 13 M 13 M 13 F 13 L 13 Þ 13 F

14 S 14 M 14 F Bleikur dagur ? 14 M 14 M 14 L 14 Þ 14 Þ Dagur stærðfræðinnar 14 F 14 S 14 M 14 F

15 M 15 F 15 L 15 Þ 15 F 15 S 15 M 15 M 15 L 15 M 15 F Sumarhátíð leikskólans 15 L

16 Þ 16 F Dagur íslenskrar náttúru 16 S 16 M Dagur íslenskrar tungu 16 F Jólaball 16 M 16 F 16 F 16 S 16 Þ 16 F 16 S

17 M 17 L 17 M 17 F 17 L 17 Þ 17 F 17 F 17 M 17 M 17 L Lýðveldisdagurinn 17 M

18 F 18 S 18 Þ 18 F 18 S 18 M 18 L 18 L 18 Þ Barnamenningarhátíð 18 F Uppstigningardagur 18 S 18 Þ

19 F 19 M 19 M 19 L 19 M 19 F 19 S Konudagur 19 S 19 M Leiklistarvinastund 19 F 19 M 19 M

20 L 20 Þ 20 F Leiklistavinastund 20 S Dagur mannréttinda barna 20 Þ 20 F Þorrablót /Bónadagur 20 M Bolludagur 20 M 20 F Sumardagurinn fyrsti 20 L 20 Þ 20 F

21 S 21 M 21 F 21 M 21 M 21 L 21 Þ Sprengidagur 21 Þ 21 F Barnamenningarhátíð 21 S 21 M 21 F

22 M 22 F Leikskólaráðstefnan 22 L Fyrsti vetrardagur 22 Þ 22 F 22 S 22 M Öskudagur 22 M 22 L 22 M 22 F 22 L

23 Þ 23 F 23 S 23 M 23 F Þorláksmessa 23 M 23 F 23 F 23 S 23 Þ 23 F 23 S

24 M 24 L 24 M 24 F 24 L Aðfangadagur jóla 24 Þ 24 F 24 F 24 M 24 M Útskrift elstu barna 24 L 24 M

25 F 25 S 25 Þ 25 F Skipulagdagur 25 S Jóladagur 25 M 25 L 25 L 25 Þ 25 F 25 S 25 Þ

26 F 26 M Evrópski tungumáladagurinn 26 M 26 L 26 M Annar í jólum 26 F 26 S 26 S 26 M 26 F 26 M 26 M

27 L 27 Þ 27 F 27 S 27 Þ 27 F 27 M 27 M 27 F 27 L 27 Þ 27 F

28 S 28 M 28 F Strákakaffi 28 M 28 M 28 L 28 Þ 28 Þ 28 F 28 S Hvítasunnudagur 28 M 28 F

29 M 29 F 29 L 29 Þ 29 F 29 S 29 M 29 L 29 M Annar í Hvítasunnu 29 F 29 L

30 Þ 30 F 30 S 30 M 30 F 30 M 30 F Skipulagsdagur 30 S 30 Þ 30 F 30 S

31 M 31 M 31 L Gamlársdagur 31 Þ 31 F 31 M 31 M

JÚLÍSEPTEMBER OKTÓBER NÓVEMBER DESEMBER JANÚAR FEBRÚAR MARS APRÍL MAÍ JÚNÍ
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10  Fylgigögn 

10.1 Skýringar með skóladagatali 

Skóladagatal 2022-2023. Dagsetningar og viðburðir  

6. September Skipulagsdagur. Leikskólinn  lokar kl 12:00 vegna skipulagsdag sem er eftir hádegi.  

7.október Skipulagsdagur. Sameiginlegur starfsdagur skólasamfélagsins í Grafarvogi  

28.október Strákakaffi, börnin bjóða karlkyns ættingjum /vinum í morgunkaffi milli 8 og 9 

31.október -4 nóvember Starfsmannaviðtöl. Deildastjórar taka viðtöl við deildastarfmenn.  

25 nóvember Skipulagsdagur. Leikskólinn er lokaður vega skipulagsdags. Jólagleði starfsfólk um kvöldið.  

1.desember Leiklistavinastund  innanhús. 

 5-9.desember Jólaflæði alla vikuna, Föndur, laufabrauð, jólabakstur og fleira 

13.desember Lúsíuskemmtun. Elstu börnin er með Lúsíuskemmtun fyrir foreldra kl 8:00. 

14. desember. Jólatréð sett upp og skreytt af börnum á Lerkilundi  

16. desember. Jólaball leikskólans kl 09:30 

10. janúar Skipulagsdagur starfsdagur fyrir hádegi og opnar leikskólinn kl 12:30 og verða börnin að vera búin að 
borða þegar þau koma í leikskólann  

20. janúar. Þorrablót leikskólans og bóndadagur, boðið verður upp á þorramat í hádeginu. Furulundur sér um 
skreytingar, Lerkilundur sér um að græja lög sem á að syngja, Hildur stjórar borðhaldi. Allar deildar sá um senda 
tvo starfsmenn til að græja sal fyrir mat og einn starfsmann eftir mat. Gunna og Anna Björg hafa yfirumsjón 
með uppröðun og frágangi.  

2. febrúar Leiklistarvinastund sem er opin fyrir forelda í tilefni af degi leikskólans sem er 6.febrúar. Tvær 
sýningar eru önnur kl 11:20  og hin kl 15:00. Öll börn taka þátt í atriði. 

6.febrúar Skipulagsdagur. Leikskólinn er lokaður vegna sameiginlegs skipulagsdags skóla Grafarvogs  

22.febrúar Öskudagur/búningadagur í leikskólanum haldið er öskuball og kötturinn slegin úr tunnunni. 
Furulundur sér um tónlist, Lerkilundur skreytingar og Grenilundur gerir öskutunnuna. Pulsupartý er í hádeginu. 
Hildur og Gunna sjá um veitingar í tunnuna.  

10.mars Stelpukaffi. Börnum bjóða kvenkyns ættingjum eða vinum í kaffi kl 15:00.  

30. mars Skipulagsdagur allan daginn.  

Í apríl verða starfsmannaviðtöl sem leikskólastjóri tekur. Verða sett niður nánar síðar.  

19.apríl. Leiklistarvinastund innanhús í tilefni af barnamenningarhátíð, sem er alla þessa viku. 

10.maí Skipulagsdagur sameiginlegur starfsdagur skóla í Grafarvogi.  

24.maí. Útskrift elsta barna  

15. júní.  Sumarhátíð leikskólans og foreldrafélagsins. Öllum boðið í partý kl 15:00 
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10.2Fylgiskjal  - Umsögn foreldraráðs 

Starfsáætlun 2021 – 2022 

Laufskálar 

Umsögn foreldraráðs 

 
Foreldraráð er ánægt að sjá hversu vel er haldið á spöðunum varðandi marga erfiða þætti sem 

leikskólinn hefur þurft að mæta annað árið í röð vegna Covid. Í skýrslunni kemur vel fram bæði það 

sem þurfti að sitja á hakanum vegna Covids en einnig þau tækifæri sem gáfust til að gera starfið 

betra. Má þar nefna t.d. breytt fyrirkomulag á foreldraviðtölum.  

Við fögnum því frábæra starfi sem leikskólinn hefur upp á að bjóða og gleðjumst yfir því að eftir því er 

tekið með viðurkenningum eins og Hvatningarverðlaunum Reykjavíkurborgar. Starfið er stöðugt í 

þróun og TMT og aukin vinna með Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna er frábær viðbót.  

Foreldraráð vill taka undir þau orð stjórnenda að ýta þarf á eftir vinnu í garðinum við leikskólann. Það 

er áberandi í leikskólum í kring að miklar úrbætur hafa átt sér stað og núna finnst okkur að komið sé 

að Laufskálum. Starfsfólkið hefur áhuga á að ýta undir útikennslu og vísindakennslu og þá þarf 

aðstaðan utan dyra að vera góð og bjóða uppá tækifæri til að hægt sé að mæta þessum fimm 

grundvallarþáttum sem lögð er áhersla á í menntastefnu Reykjavíkurborgar. 

Flott að sjá að í umbótáætlun er verið að vinna í móttökuáætlun nýrra starfsmanna, sérstaklega þar 

sem áhyggjur stjórnenda koma fram varðandi manneklu næsta vetur. Foreldraráð krossar fingur með 

að vel gangi að finna frábært fólk í þær stöður sem vantar og óskar öllum góðs gengis með það 

verkefni.  

 
 
 

 

Foreldraráð Laufskála skipa: 
 

Andrea Rós Óskarsdóttir 

Ingunn Margrét Óskarsdóttir 

Sunneva Svavarsdótti 
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