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Leiðarljós leikskólans: Vil, Get og Kann 

Við höfum trú á að öll börn vilji, geti og kunni ef þau fá tækifæri til að gera hlutina sjálf/eða með 
aðstoð kennara. Kennarar verða alltaf að hafa þessi leiðarljós í huga við nám og leik barnanna. 
 

1 Greinargerð leikskólastjóra  

Skólaárið 2019-20 einkenndist af miklum breytingum og óvæntum atburðum sem gerðu það að verkum 

að á köflum var mjög erfitt að halda öllu starfi gangandi. Í byrjun skólaárs stóðu framkvæmdir í húsi 

leikskólans enn yfir og voru langt á eftir áætlun sem reynt var eftir bestu getu að vinna í kringum. Að 

því sögðu þurftu tvær deildar að vera tímabundið í sal leikskólans og nýta salernisaðstöðu með næstu 

deild. Þegar deildir leikskólans voru tilbúnar var farið í framkvæmdir í sal leikskólans sem útilokaði 

skipulagt starf í honum. Starfsmannaklósett voru tekin í gegn og tók það langan tíma og lengi vel voru 

aðeins tvö starfsmannaklósett sem reyndist mjög illa þar sem eina aðkoman var með því móti að hlaupa 

út til að komast að þeim þar sem takmarkað aðgengi var um húsið. Starfsfólk kom um helgar til að færa 

til og flytja húsgögn til að flýta fyrir framkvæmdum þar sem ekki var talið viðeigandi að vera að færa til 

deildar á opnunartíma leikskólans. Loks þegar mestu framkvæmdirnar voru búnar voru allir mjög sáttir 

og ánægðir. Hefði ekki tekist svona vel nema með umburðarlyndi og jákvæði starfsmanna. 

Aðlögun barna gekk að vonum vel. Á yngstu deildinni dróst aðlögunin þó nokkuð fram í haustið þar 

sem við fengum nokkur eins árs börn sem þurftu að vera mikið á handlegg. En þegar leið á veturinn féll 

allt í góðan farveg og börn og starfsmenn náðu að njóta sín. 

Smávægileg starfsmannavelta var í byrjun skólaárs. Verkefnastjórinn okkar ákvað að færa sig í 

grunnskóla sem umsjónakennari hjá yngstu börnum. Fimm starfsmenn hættu um haustið til að fara í 

nám og einn starfsmaður fór í fæðingarorlof. Við réðum inn fimm starfsmenn í þeirra stað.  Þegar leið 

á seinni helming skólaárs ákvað annar starfsmaður að hætta til að undirbúa sig fyrir inntökupróf í 

læknisfræði og í lok skólaárs ákvað annar verkefnastjórinn okkar sem sá um leikur að læra stundirnar 

okkar að færa sig um set og prófa annan leikskóla. Eins og sjá má þá voru miklar starfsmannabreytingar 

og þurftum við að leggja áherslur á mannauðinn okkar og halda vel utan um nýja starfsmenn. Við vorum 

svo heppin að ráða til okkar áhugasama starfsmenn þó svo að margir væri ungir að koma úr skóla og 

óreyndir leikskólastarfi.  

Fimm starfsmenn, þar af þrír deildarstjórar og verkefnastjóri, voru í fjarnámi við HÍ í 

leikskólakennaranámi og þurftu þau að fara 4x um veturinn í vikuinnilotur og  í 4-5 vikur í vettvangsnám 

á annan leikskóla á vorönninni. Það var auka álag að missa þá úr starfinu, en við viljum leggja okkur 

fram um að fjölga leikskólakennurum.  

 

Það sem einkenndi starfsmannahópinn þennan vetur var sú ánægjulega staðreynd að hafa  karlmenn 

starfandi við leikskólann. Staðblærinn í skólanum breyttist þó nokkuð til batnaðar þó svo að sumum 

fyndist nóg um fótboltaumræðu á kaffistofunni, en strákunum fannst það ekki leiðinlegt. Þeir héldu 

þétt um hópinn sinn með sér strákakvöldum ásamt því að taka þátt í sameiginlegu skemmtinefndarfjöri 

leikskólans.  
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Þrír nemar voru hjá okkur í vetur frá menntavísindasviði Háskóla Íslands sem stóðu sig mjög vel. Ásamt 

því vorum við með einn nema frá Borgarholtsskóla og annan í starfstengdu námi frá grunnskóla, 

Réttarholtsskóla. Þessi samvinna við námsstofnanir hefur gefið mikið til leikskólans og eflir okkur í 

símenntun.  

 

Úr þróunar- og nýsköpunarsjóði „Látum drauma rætast“ fékk leikskólinn fékk úthlutað úr A - hluta styrk 

fyrir skólaárið 2019-2020 sem kom vel að gagni, en hann var nýttur í aðbúnað og efnivið verkefnastjóra. 

Keyptum við meðal annars jóganámskeið í Svíþjóð, jógadýnur og ýmsan efnivið fyrir LAL (Leikur að 

læra) kennslu. Leikskólinn sótti um áframhaldandi styrk úr A-hluta þróunar- og nýsköpunarsjóði skóla- 

og frístundaráðs vegna innleiðingar menntastefnu Reykjavíkur skólaárið 2020-2021 með svipaðar 

áherslur og síðasta vetur. Einnig sóttum við um í B - hluta styrk þar sem unnið er með stærri 

samstarfsverkefni og gerð krafa um þverfaglegt samstarf á milli starfseininga s.s. á milli skólastiga. Við 

teljum okkur eiga brýnt erindi í þann styrk þar sem við erum að byrja í samstarfsverkefni við 

Háaleitisskóla/Hvassó í haust með verkefnið sögurammi. Þar sem elstu börn leikskólans munu vinna 

verkefnið með fyrsta bekk með góðu utanumhaldi og skipulagi. Unnið verður áfram út frá 

Menntastefnu Reykjavíkurborgar og það sem við munum beina sjónum okkar að er heilbrigði og 

sjálfsefling sem mun endurspeglast í starfi okkar út frá Jóga, útikennslu, Leikur að læra og 

vináttuverkefni Blæ. 

 

Þegar leið á seinni helming skólaárs byrjaði stéttarfélagið Efling að ýta undir verkfall. Því miður náðist 

ekki samkomulag Eflingar við Reykjavíkurborg og formlegt verkfall byrjaði 4. febrúar 2020 og stóð alveg 

til 10. mars 2020. Talsverður fjöldi starfsmanna í leikskólanum er í Eflingu en um átján starfsmenn fóru 

í verkfall sem skerti talsvert starfsemi leikskólans. Að jafnaði var aðeins hægt að bjóða helmingi barna 

vistun þetta tímabil. Stéttarfélagið Sameyki sem nokkrir starfsmenn leikskólans eru í fór einnig í 

undirbúningsvinnu fyrir verkfall. Mikil gleði ríkti þegar samningar Sameykis og Reykjavíkurborgar 

náðust og enn meiri gleði þegar Efling skrifaði undir samninga um viku seinna.  

 

Kynjahlutfall Austurborgar 2019-2020

Karla

Konur
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Skipulagt starf var rétt svo komið af stað eftir verkfall áður en heimsfaraldurinn Covid-19 skall á með 

talsverðum takmörkunum á skólastarfið. Starfsmenn leikskóla voru skilgreindir sem starfsmenn á 

víglínu og því mikil ábyrgð sett á okkur til að halda leikskólanum opnum. Vegna takmarkanana og til að 

minnka smithættu var aðeins hægt að bjóða helmingi barna vistun og starfsmenn unnu á tvöföldum 

vöktum á meðan Covid-19 ástandið stóð sem hæðst yfir. Ofan á allt bættist á auka þrif og sótthreinsa 

þurfti hvert rými eftir notkun sem reyndist mjög lýjandi. Skerðing var á opnun leikskólans til að gefa 

starfsmönnum ráðrúm til sóttvarna.  

 

Vorið 2019 var ákveðið að kaupa mat frá Matartímanum en hann er vörumerki í eigu Sölufélags 

garðyrkjumanna, en þeir eru með rammasamning við Reykjavíkurborg fyrir þessa þjónustu. Ákveðið 

var að ráða inn starfsmann af okkar hálfu sem sér alfarið um eldhúsið og erum við mjög ánægð með 

matráð okkar.  

 

Við ætluðum okkur að taka þátt í Barnamenningarhátíðinni í Hörpu en þar eru haldnir sameiginlegir 

tónleikar leikskólabarna sem er samstarfsverkefni með Tónskóla Sigursveins. Því miður, vegna Covid-

19, þurfti að hætta við þessa skemmtilegu hátíð þetta skólaár og margir miður sín vegna þess en við 

mætum sterk til leiks næsta skólaár.  

 

Jólagjafir barnanna vöktu verðskuldaða athygli eins og undanfarin ár, en hvert og eitt barn að 

undanskyldu yngstu börnum skólans er tekið á eintal og spurt hvað það vill gefa foreldrum sínum í 

jólagjöf. Þessi viðtöl voru öll skráð ásamt ferlinu við hönnun gjafanna og fengu foreldrar  skráningarbók 

með hverri gjöf. Hefur þetta fyrirkomulag gefist vel og er foreldrum og börnum tilhlökkunarefni og stór 

liður í lýðræðisþátttöku barna. 

 

Starfsdagar leikskólans voru fimm talsins en sjötti starfsdagurinn verður fluttur yfir á næsta skólaár 

vegna Covid-19. Á fyrsta starfsdegi haustsins fór starfsfólk að vinna saman inn á deildum til að 

samræma áherslur vetrarins og svo var tekið þátt í hópefli sem var skipulagt af skemmtinefnd 

Austurborgar. Starfsdagar vetrarins voru einnig nýttir undir fyrirlestra. Ásgeir Jónsson hjá 

Takmarkalaust Líf kom til okkar og hélt fyrirlestur um jákvæðni og viðhorf þar sem allir starfsmenn gátu 

endurspeglað sig í efninu. Einnig voru starfsdagar vetrarins nýttir í undirbúning vegna álagstengdrar 

vinnu, markmiðs- og áætlunargerð sem og mat á innra starfi skólans.  

 

Starfsmannafélagið er mjög öflugt og gerðum við ýmislegt okkur til fróðleiks og skemmtunar. Við 

stóðum fyrir: Óvissuferð, Pub Quiz, Jólagleði, fjöri í fimleikasal, badminton, fjallgöngum og ýmsum 

skemmtikvöldum og vorgleði með grilli. Í leikskólanum starfar jákvæður og skemmtilegur 

starfsmannahópur sem er alltaf tilbúinn að fara ótroðnar slóðir.   

Leikskólastjóri var í endurmenntun HÍ í vetur á námskeiðinu Hugur og heilbrigði. Einnig sat hún 

samráðsfundi Laugardals og Háaleiti (litla samráð) ásamt því að sækja mastermind fundi leikskólastjóra 

þar sem 8-10 leikskólastjórar funda og nýta sér jafningjafræðslu þar sem mastermind fundarform er 

notað. Nokkrir starfsmenn fóru á námskeið í Atferlisfræði hjá Greiningarstöðinni og námskeið hjá 

Barnaheill vegna Vináttuverkefnis. Allt starfsfólk leikskólans fór á LAL ráðstefnu í Landbúnaðarháskóla 

Íslands. 

  



6 

 

2 Innra mat deilda 

Á starfsdegi 13. maí var lagður fyrir spurningalisti fyrir starfsmenn hverrar deildar, þar sem mat á 

áherslum skólaársins 2019-2020 voru lagðar fyrir. Hver deild gerði sitt eigið mat sem má sjá hér fyrir 

neðan en þær spurningar sem lágu fyrir endurspegluðu og voru unnar út frá vetrinum. Eins og hvernig 

gekk að halda úti áherslum og markmiðum sem sett voru síðastliðið haust? Hvernig gekk að vera í 

samstarfi við verkefnastjóra og þau verkefni sem hann hafði fram að færa? Niðurstöður voru þær að 

allir voru mjög sáttir með starf sitt á deildum miðað við þær truflanir sem áttu sér stað á húsnæði, 

verkfalli og á Covid-19 tímum.  

Kattholt (4-6 ára) 

Kattholt er elsta deildin á Austurborg. Á Kattholti í vetur voru 28 börn í byrjun vetrar en fækkaði í 27 

börn í febrúar. Búið er að bjóða einu barni að byrja í maí þannig að þau verða aftur orðin 28 börn á 

deildinni. Deildin var með tvo árganga í vetur og af þeim voru 21 börn fædd 2014 og 7 börn fædd 2015. 

Kynjahlutföllin voru þannig að stúlkurnar voru í þó nokkrum meirihluta en það voru 21 stúlkur og 6 

drengir. Deildarstarfið hefur gengið vel, eitthvað var um mannabreytingar og var deildarstjórinn frá 

vegna vettvangsnáms í um mánuð. Um miðjan vetur færði einn starfsmaður sig um deild og nýr 

starfsmaður kom inn á Kattholt.   

 

Leikur að læra starfið gekk mjög vel, en það var í umsjón verkefnastjórans. Hægt var að sjá framfarir 

hjá barnahópnum þó starfið hafið verið skert vegna framkvæmda og fleira sem raskaði starfið. 

Íþróttatímarnir sem eru einu sinni í viku gengu einnig mjög vel, börnin fengu að prófa alls kyns íþróttir 

t.d. steppdans kennslu og jóga svo eitthvað sé upp talið.  

 

Starfið gekk ágætlega og komu foreldraviðtölin mjög vel út. Foreldrar hrósuðu starfsfólki þar sem margt 

var í gangi, en börnin fengu að finna sem minnst fyrir því. Seinni foreldraviðtölin voru með öðrum máta, 

en í apríl voru tekin símaviðtöl þar sem ekki mátti bjóða foreldrum inn vegna kórónuvírusar hættu. 

Viðtölin gengu vel og tóku allir foreldrarnir vel í þessa breytingu.  

 

Samstarf við grunnskólann í hverfinu (Háaleitisskóli Hvassaleiti) og frístundina (Krakkakot) hefur gengið 

mjög vel með skerðingu vegna ástands. Samstarfið gekk vel og fórum við í heimsóknir til þeirra og þau 

heimsóttu okkur. Við fengum að fara í smíðakennslu, kennslustund með 1. bekk, 4. bekkur las fyrir 

okkur og svo fóru 3. bekkingar með okkur í kynningarferð um skólann. Einnig fengum við að koma 

nokkrum sinnum í heimsókn í frístundina þar sem við annaðhvort fengum að koma að morgni og leika 

okkur sjálf eða við komum seinni partinn þar sem við lékum við vini okkar sem voru á Austurborg í 

fyrra. Til að auka ennfremur samstarf hafði ég samband við kennara 1. bekkjar um að leyfa eldri 

börnunum að koma vikulega í kennslu í söguramma. Þetta fékk mjög góðan hljómgrunn hjá bæði 

skólastjóra og kennara 1. bekkjar. Ekki tókst að hefja þetta samband um haustið en hugað verður að 

næsta hausti og undirbúningur er á lokaspretti fyrir það.  

 

Börnin fengu að kynnast menningu Reykjavíkur en við fórum í nokkrar vettvangsferðir í t.d. 

Ásmundarsafn, Húsdýragarðinn, Bíó Paradís, Þjóðminjasafnið og Árbæjarsafnið. Þessar ferðir gengu 

mjög vel og vakti mikla lukku barnanna.  
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Deildarfundir, hafa staðið höltum fæti en öðru hvoru kemur kraftur í að þeir séu haldnir aðra hvora 

viku, þó var frekar að þeir gleymdust. Mikilvægi þeirra er að halda utan starfshópinn og tengjast í starfi. 

Á þeim fundum sem haldnir voru, var tekið upp málefni barnanna og rædd dýpra. Skipulagning á 

ferðum og úrvinnsla ferða var líka rædd á þessum fundum.   

 

Í vetur höfum við haldið í morgunfundina með börnunum tvisvar í viku þar sem börnin fá möguleika á 

að segja frá helginni sinni eða öðru sem þeim býr í brjósti. Einnig höfum við tekið endurmat hjá 

börnunum og unnið úr þeim úrlausnum sem hægt var að tækla.  

 

UMBÓTAÞÁTT
UR/ 
MATSÞÁTTUR 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til 
umbóta 

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 
metið/aðferðir
? 

Viðmið um 
árangur 

 

Leikur að læra Gekk mjög vel í 
byrjun vetrar en fór 
í hvíld þegar 
framkvæmdir stóðu 
yfir. Ekki tókst að 
hleypa því á lagnir á 
ný þar sem raskanir 
í samfélaginu 
hindruðu það. 
Verkefnastjóri sá 
algerlega um þessar 
stundir.  

Setja má einn 
starfsmann á 
hverri deild í það 
að læra með 
hópnum þessar 
stundir svo hægt 
sé að grípa í 
þegar 
verkefnastjóri er 
ekki laus.   

Verkefna-
stjóri LAL 
er með 
yfirumsjón 
yfir 
verkefninu 
en vinnur í 
samstarfi 
við einn 
starfsmann 
hverrar 
deildar 

Sept Maí Endurmat er 
endalaust í LAL 
þar sem að 
huga þarf að 
hópnum og 
einstaklingum 
innan hópsins. 
Það þarf að 
setja hópana 
upp eftir getu 
og svo þarf að 
finna verkefni 
sem henta 
hverjum hóp, 
þó svo að allir 
séu að vinna 
að sama 
markmiðinu.  

Viðmiði er að 
börnin njóti sín 
í 
kennslustundin
ni. Viðmið 
kennslunnar 
eru fyrirfram 
ákveðin með 
kennsluáætlun 
LAL.  

Vináttu-
verkefnið 

Að unnið sé eftir 
verkefni Barnaheilla 
um vináttu. í vetur 
datt þetta verkefni 
oft út þar sem 
enginn var með 
yfirumsjón yfir 
því.          

Að verkefnið sé 
unnið í 
hópastarfsstund
um. Einn kennari 
sér um verkefnið 
og sér um að 
skipuleggja.  

Deildarstjór
i sér um að 
úthluta 
verkefninu 
á einn 
starfsmann
.  

Sept Maí  Endurmat 
verður tekið á 
deildarfundum 
og þá rætt 
hvað sé að 
ganga vel og 
hvað þarf að 
bæta.  

Að börnin læri 
að setja sig í 
spor annarra og 
geti sett orð á 
eigin 
félagslegar 
upplifanir 
góðar og 
slæmar 

Listasmiðja Vinna í 
listasmiðjunni er til 
þess að börnin nái 
að kynnast þeim 
möguleikum sem 
þau geta nálgast til 
að skapa eigið 
verk.   

Að sá sem sér 
um listkennslu 
fái tíma til að 
skipuleggja 
kennslustundina 
áður en hún 
byrjar og fái 
undirbúning til 
að skipuleggja 
og ganga frá 
verkefnum.  

Deildarstjór
i sér um að 
úthluta 
ábyrgðinni 
á einhvern 
einn 
starfsmann 
sem heldur 
utan um 
listsköpun 
barnanna á 
deildinni í 
samstarfi 

Sept Maí  Listasmiðjan 
var ekki í 
notkun vegna 
framkvæmda í 
nokkra mánuði 
og takmörkuð 
vegna annars 
raskana. Unnið 
verður að því 
að festa sess 
hennar í 
dagskipulagi.  

Að börnin fái 
að upplifa 
margbreytileika
nn innan 
listsköpunar.  
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við 
deildarstjór
a. Ef ekki 
gengur að 
fá einn 
starfsmann 
þarf að 
deila 
ábyrgðinni 
á 
nokkar/alla
.  

Hópastarf Hópastarf var lagt 
upp með að hafa 
tvisvar í viku og var 
það yfirleitt gert. Ef 
það féll upp fyrir þá 
var það vegna 
framkvæmda eða 
annarskonar 
raskanna.  

Að hópastaf 
verði markvisst 
tvisvar í viku. 
Deildarstjóri þarf 
að deila 
verkefnum á 
starfsfólk þannig 
að hver sér um 
sitt, þannig 
verður betur 
haldið utan um 
starfið.  

Deildarstjór
i skiptir 
verkefnum 
á milli 
starfsmann
a 
deildarinna
r.  

Sept. Maí Endurmat 
mánaðarlega 
með 
börnunum og 
starfsfólki 
mánaðarlega. 
Svo eru 
deildarfundir 
nýttir til að 
fara yfir 
hópaskiptingu 
barnanna og 
verkefni hvers 
hópstjóra fyrir 
sig. Hvað gangi 
vel og hvað 
þarf að laga.  

Að börnin fái 
víðan skilning á 
vissum 
verkefnum. Þau 
læri að vinna í 
hóp og taka 
tillit til hinna 
sem eru í 
hópnum. Að 
hópastarf sé 
ekki íþyngjandi 
fyrir starf 
deildarinnar en 
að það sé 
markvisst og 
skipulagt.  

Söngur og 
lestur bók  

Bókalestur var 
hafður reglulega og 
vor teknar fyrir 
léttari bækur fyrir 
áramót en þyngdar 
eftir áramót. Lesið 
var t.d. Emil í 
Kattholti sem 
framhaldssaga en 
áform um frekari 
framhaldssögur 
féllu upp 
fyrir.  Hópnum var 
skipt í tvennt út frá 
bókum sem lesið 
var. Söngkennsla 
gekk mjög vel, 
lærðu börnin mikið 
af lögum og við 
æfðum fyrir 
barnamenningarhátí
ðina í Hörpunni sem 
var síðar aflýst. Við 
munum því nýta 
þau lög í útskrift 
barnanna.  

Setja 
sönglagalista 
mánaðarins upp 
á vegg svo allir 
starfsmenn geti 
nálgast hann. 
Bókalesturinn 
má endurskoða 
út frá bókum og 
athuga 
barnahópinn og 
þeirra áhuga.  

Deildarstjór
i í samstarfi 
við 
starfsfólk 
deildarinna
r.  

Alltaf Alltaf Endurmat 
þegar við á.  

Að börnin fái 
áhuga á 
sögunum og 
vinni meiri út 
frá þeim í leik 
og starfi. 
Aukinn 
orðaforði og 
skilningur á að 
einkenna 
bækurnar sem 
eru valdnar. 
Þyngd bóka 
þarf að miða 
við 
barnahópinn 
hverju sinni.  
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Vinnustaða-
heimsóknir 

Þetta fór ágætlega 
af stað og ég fann 
fyrir miklum áhuga í 
foreldrahópnum. 
Nokkrar ferðir voru 
skipulagðar en féllu 
svo upp fyrir þar 
sem ekki var hægt 
að bjóða uppá 
heimsóknir á 
kórónuvírus tímum.  

Í byrjun vetrar 
að kynna 
verkefnið fyrir 
foreldrum. 
Senda svo 
áminningu þegar 
á líður og kanna 
stöðuna.  

Deildarstjór
i ber aðal 
ábyrgð á 
þessu 
verkefni og 
að vera í 
samskiptu
m við 
foreldra.  

Sept.  Maí  Þetta verkefni 
þarf bara að 
endurmeta yfir 
veturinn eftir 
þörfum.  

Markmiðið 
með þessu 
verkefni er að 
kynna börnum 
fyrir 
fjölbreytileika 
vinnuvettvangsi
ns. Opna augu 
barnanna fyrir 
alls konar 
menningu og 
stöðum og ekki 
síst að barnið 
fái að sýna 
vinum sínum 
vinnustað 
foreldra eða 
annars foreldris 
síns.  

 

Ólátagarður (3-4 ára) 

Ólátagarður er næst elsta deildin á Austurborg. Þar eru börn fædd 2015 og 2016. Á Ólátagarði hefur 

aðal áhersla starfsins verið námsþættir Aðalnámskrár þar sem starfsfólk hefur unnið saman að 

samþætta þessa þætti. Þeir námsþættir sem við unnum með voru: læsi, lýðræði, hreyfing, jafnrétti, 

mannréttindi og verk- og listnám. Læsi og hreyfing skipuðu stóran sess í starfi okkar og var að mestu 

unnið í gegnum hugmyndafræði Leikur að læra, en þar er unnið með nám í gegnum leik og hreyfingu. 

Í vetur var lögð áhersla á stærðfræði í Leikur að læra, einnig var unnið með stafi, liti, form og rím. Leikur 

að læra var að jafnaði tvisvar í viku og svo voru einnig foreldraverkefni tvisvar í viku. 

Aðstæður hússins þennan vetur voru hreint út sagt ekki góðar til leikskólastarfs. Framkvæmdir riðluðu 

húsinu hægri vinstri langt fram í nóvember og lokaði þá salurinn sem nýttur er í margskonar starfsemi 

fram að jólum. Janúar gekk vel og í raun einungis hægt að dæma starfið út frá þeim mánuði þar sem 

að febrúar fór í verkfall en mars og apríl voru undirlagðir Covid-19 ráðstöfunum. 

Þrátt fyrir hreyfinguna sem Leikur að læra felur í sér var einnig lögð áhersla á íþróttir í vetur. Börnin 

fóru í ýmis konar regluleiki, líkt og hlaupa í skarðið og dimm-a-limm. Markvisst íþróttastarf sem krefst 

mun meiri hreyfingar en Leikur að Læra var sett á fyrir eldri deildir í ár og verður það haldið áfram að 

vinna með reglubundna hreyfileiki líkt og boðhlaup, stórfiskaleik og þess háttar. 

Listasmiðjan var nýtt þegar færi gafst. Einnig voru ýmis munir teknir inn á deild þannig að listrænt og 

skapandi starf var ekki einungis bundið við listasmiðjuna. Þau fengu tækifæri til að mála með ýmis 

konar málningu, aðferðum og fengu oft að stýra ferðinni að miklu leyti eftir getu þeirra eða út frá 

aðstæðum. Til að mynda fengu þau að stimpla með málningu, rúlla, fingramála og gamla góða aðferðin 

með penslum. 
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Lestur bóka ásamt söng var uppistaða samverustundanna okkar. Fjölbreytt efni var valið þó svo börnin 

fengu einnig að blómstra með því að syngja þau lög sem þau þekkja rosalega vel. Valið á bókum var 

ekki handahófskennt heldur reyndum við að velja viðfangsefni bóka og laga í samræmi við hópastarf 

þeirrar stundar, grunnþætti menntunar eða árstíðir. Þegar Covid-19 faraldurinn gekk yfir forðuðumst 

við samverustundir sökum of mikillar nærveru barnanna í þeim stundum.  

Hópastarfið gekk vel framan af en náði aldrei því flugi sem við stefndum að sökum fyrrnefndra 

aðstæðna. Við skilgreindum það sem Leikur að læra stundirnar, ferðir, listasmiðja og frjáls leikur. 

Börnin höfðu gaman af og voru alltaf viljug og reiðubúin að taka þátt í þeim stundum. Börnin höfðu 

einnig val um þátttöku. Þau voru ekki neydd til neins sem þau voru ekki viljug til að taka þátt í. 

Vináttuverkefnið var þó eitthvað sem við stóðum okkur betur í þennan veturinn enda var unnið 

markvisst að því. Allur leikskólinn er með þetta að markmiði þannig að í vetur var settur verkefnastjóri 

í málið og þetta gekk mun betur. 

UMBÓTAÞÁTTUR
/ 
MATSÞÁTTUR 

Tækifæri til 
umbóta 

Aðgerðir til 
umbóta 

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 
metið/aðferðir
? 

Viðmið um 
árangur 

 

LAL Héldum áfram 
að uppfylla 
kröfur um það 
starf. 

Að þau séu 
enn tvisvar í 
viku í LAL 
stundum. 

Jón Arnar 
Ólafsson 
var með yfir 
umsjón fyrir 
þessu 
verkefni 

Sept Maí Verkefnastjóri 
sér um það og 
yfirfarið á 
deildarfundum 

Viðmiði er að 
börnin njóti sín í 
kennslustundinni
. Viðmið 
kennslunnar eru 
fyrirfram ákveðin 
með 
kennsluáætlun 
LAL.  

Vináttuverkefni Markmiðið var 
að koma því 
verkefni á 
laggir. Sigga fór 
með 
yfirumsjón 
með því 
verkefni og 
sinnti með 
börnunum alla 
föstudaga 
þegar húsrúm 
leyfði. 

Að hefja 
starfið af 
krafti. 
Verkefnastjór
i sá um þetta 
verkefni og 
var með 
vináttustundi
r alla 
föstudaga. 

Sigga Björk 
sá um þetta 
verkefni 

Sept Maí Verkefnastjóri 
hafði 
yfirumsjón 
þessu verkefni 
og farið yfir á 
deildarfundum 

Að börnin læri 
að setja sig í spor 
annarra og geti 
sett orð á eigin 
félagslegar 
upplifanir hvort 
sem þær eru  
góðar eða  
slæmar. 

Hreyfing Að hafa 
markvissa 
hreyfingu fyrir 
börnin 

Þetta var sett 
af stað í vetur 
og verður 
unnið með 
áfram næsta 
vetur. 

 Sept Maí Farið yfir 
vikulega og 
metið hvort 
þurfi að bæta í 
hreyfinguna 
eða ekki með 
deildarstjóra 

Að börnin hreyfi 
sig markvisst, fái 
þá hreyfingu sem 
þau þurfa. 

Söngur og lestur 
bóka. 

Ætluðum okkur 
að vera 
duglegri að 
fletta saman 
viðfangsefni 

Þetta gekk vel 
þegar starfið 
náði sínu 
striki. Unnum 
á tímabili 

Sameiginleg 
Ábyrgð sem 
Unnur þó 
leiddi enda 
bókasafns-

Sept Maí Endurmat 
þegar við á. 

Að börnin fái 
áhuga á 
sögunum og 
vinni meiri út frá 
þeim í leik og 
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bókanna sem 
við lásum og 
laganna sem 
við sungum við 
þau verkefni 
sem unnið var 
með inn á 
deildinni hverju 
sinni 

með 
fuglamyndir, 
sungum 
fuglalög og 
lásum bækur 
um fugla svo 
dæmi séu 
nefnd. 

vörður 
skólans. 

starfi. Unnið út 
frá bókunum 
með því að 
spyrja börnin út í 
bækurnar.  

Hópastarf Hópastarfið í 
janúar (þegar 
við náðum í 
raun að sinna 
því) var gott og 
skipulagt. hafði 
skýrt upphaf og 
börn stýrðu 
endapunktinu
m að mestu 
leit. 

Samræmdum 
betur og 
settum okkur 
það að hafa 
skýrt 
vinnuframlag. 
Tókst vel að 
gera heilrænt 
starf í janúar 

Rannveig 
fór fyrir 
þessu og 
skilaði vel. 

  Farið yfir 
vikulega og 
yfirfarið þegar 
þörf er á. 

Að börnin fái  
skilning á vissum 
verkefnum. Þau 
læri að vinna í 
hóp og taka tillit 
til hinna sem eru 
í hópnum. Að 
hópastarf sé ekki 
íþyngjandi fyrir 
starf deildarinnar 
en að það sé 
markvisst og 
skipulagt.  

 

 

Bangsaland (2-3 ára) 

Á Bangsalandi eru samtals 24 börn fædd 2017 og 2016. Bangsaland er næst yngsta deildin á Austurborg 

og fluttust 3 starfsmenn með börnum yfir á Bangsaland. Þegar við fluttum yfir var deildin ekki tilbúin 

vegna framkvæmda á húsnæðinu og því þurftum við að nota útganginn á Putalandi til að fara inn og út 

af deildinni. Við fengum loks deildina að fullu og þá tók við aðlögun á nýjum börnum, en alls urðu þau 

9 talsins. Hún gekk vel en alltaf áskorun að leiða saman ný börn og gera hópinn samrýndan og 

samskiptin góð. Okkur hefur tekist vel til og hópurinn flottur, en þó hefur margt verið í gangi svo sem 

verkfall, Covid-19 og lokað vegna veðurs svo eitthvað sé nefnt. Starfið hefur því markast af þessu og 

við gripið þær stundir sem gefast og farið í Leikur að læra stundir, verið með útikennslu og gönguferðir 

eftir því sem kostur gafst. Helstu áherslur vetrarins voru að gera börnin betri í sjálfshjálp, allir hættir á 

bleyjum og farnir að geta gert svo mikið sjálf. Innlögn á stöfum og lestur bóka auk þess sem tölustafir 

komu inn. Helstu afstöðuhugtök og fjöldi lagður inn hjá þeim svo eitthvað sé nefnt.  

Salurinn var nýttur eftir kostum og hreyfing þar í skipulögðu starfi auk þess sem listasmiðja var nýtt 

eftir kostum. Ef ekki var hægt að nota hana vorum við dugleg að taka inn á deild þann efnivið sem þurfti 

til vinnslu verkefna. Hópastarf var háttað þannig að deildinni var skipt upp í 4 hópa með 6 í hóp og 

unnum við oftast með LAL verkefni í hópastarfi. Einnig vorum við með rúllandi stöðvar þar sem hópar 

gengu á milli verkefna.  

Við erum með vináttuverkefni þar sem unnið er með vináttuna og að vera góð hvort við annað. 

Kennsluefnið er líka mikið um hreyfingu og notuðum við það oft í samverustundum og í lok dags þar 

sem allir dansa saman eftir lögunum sem fylgja efninu. 
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 Lubbi var líka notaður og erum við búin að vinna með hann síðasta ár og eru börnin orðin vön 

verkefnavinnu út frá Lubba. Einnig eru þau orðin fær í bókstöfum foreldra sem og stafi annarra á 

deildinni. 

UMBÓTAÞÁTTUR/ 
MATSÞÁTTUR 

Tækifæri til 
umbóta 

Aðgerðir til 
umbóta 

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 
metið/aðferðir? 

Viðmið um 
árangur 

 

Leikur að læra Að barnið 
geti unnið í 
hóp og tekið 
þátt í 
verkefnum 
sem lögð 
eru fyrir í 
gegnum 
leikin 

Bönunum er skipt 
í hópa eftir aldri 
og getu og 
stundirnar inni í 
skólastundarskrá 
fast 2x í viku 

Magga 
Kim 
Snæbjörn 
Sigrún 

Okt 
2019 

maí 
2020 

Barnið er metið 
hvort framfari 
séu eðlilegar 
miðað við 
þroska og aldur 
barnsins 

Að barnið njóti 
stundarinnar 
og leikur með 
af gleði og 
áhuga 

Salurinn Að auka 
hreyfifærni 
barnsins og 
hjálpa þeim 
sem virðast 
slaki í 
einhverju 

Að hjálpa þeim 
að sigrast á 
hindrunum þol og 
þrekleikjum 

Magga 
Kim 
Snæbjörn 
Sigrún 

2019-
2020 

2019-
2020 

Deildarstjóri 
metur stöðuna 
Málin rædd á 
deildarfundum 

Auka bros þol 
og þrek 

Listasmiðja Að barnið 
kynnist 
ýmsum 
efnivið og 
læri að 
meðhöndla 
hann og 
finna leiðir 
til að skapa 
úr 
verðlausum 
efnivið 

Að barnið geti 
notað efniviðinn 
á margan hátt 

Kim 
Magga 
Sigrún 
Snæbjörn 

Ágúst 
2019 

Maí 
2020 

Deildarstjóri 
metur stöðuna 

Að allir fái að 
springa út sem 
listamenn 

Útikennsla Oft farið út 
með 
verkefni í 
LAL og 
stærðfræði 
auk 
gönguferða 
um nágrenið 

Mættum fara 
oftar og hafa 
efnivið 
kennslunnar 
dýpri 

Kim 
Magga 
Sigrún 
Snæbjörn 

2019-
2020 

2019-
2020 

Verkefnið er í 
sífelldri 
endurskoðun og 
hver stund nýtt 
til að vinna að 
verkefninu 

Efla skilning og 
bæta þroska í 
gegnum 
skemmtilegan 
leik þar sem 
allir fá að njóta  
sín. 
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Putaland (1-2 ára) 

Putaland er yngsta deildin á leikskólanum Austurborg og eru börnin þar fædd frá maí 2017- nóvember 

2018. Til að byrja með voru 18 börn á Putalandi, sú tala fjölgaði fljótt um einn í 19 og endaði í 20 

börnum í mars 2020 sem verður að teljast mikill fjöldi fyrir yngstu deild. Á Putalandi er aðlögun inn í 

leikskólann að hausti til og flest börn að byrja leikskólagöngu. Aðlögunin þetta árið gekk ágætlega en 

dróst aðlögunin þó nokkuð og má segja að það hafi ekki verið fyrr en á nýju ári, að börnin voru komin 

í sinn þægindaramma og aðlöguninni formlega lokið. Barnahópurinn var mjög breiður og fjölbreyttur 

og í því skyni voru 7 eins árs börn, sem þurftu mikið að vera á handlegg, 3 börn með annað tungumál 

heldur en íslensku og 2 börn strax komin með stuðning. Að lokum féll allt í góðan farveg og börn sem 

og starfsmenn hafa náð að njóta sín.  

Á Putalandi er lögð rík áhersla á að börnum líði vel og kynnist sem best leikskólanum. Þegar aðlögun er 

á enda og börnin orðin róleg og sátt er hægt að hefja skipulagt starf og vinna eftir Aðalnámskrá. Á 

Putalandi erum við með einfaldar reglur og lærum samskipti okkar á milli og að vera í hóp. Leikur 

barnanna er góður og á árinu tekið miklum og góðum breytingum. Eftir því sem leið á árið var lögð 

meiri áhersla á sjálfstæði barna. Þar má nefna að börn tóku þátt í að taka saman inni á deild, reyndu 

alltaf að klæða sig sjálf í, gengu frá eftir sig við matarborðið ásamt því að hætta með bleyju. 

Árið gekk ekki hnökralaust fyrir sig en með tilliti til aðlögunar, framkvæmda í leikskóla, verkfalls og 

veirufaralds hefur skipulagt starf Putalands fengið að sitja restina. Þegar tækifæri gafst til að hafa 

hópastarf gekk það vel en unnið var með 4 hópa þar sem sami hópur fór á milli og vann stutt verkefni 

og skipti síðan um stöð með reglulegu millibili. Í hópastarfi var áhersla á kennsluaðferðina Leikur að 

læra, vináttuverkefni, listasmiðju og íþróttir.  

Leikur að læra stundirnar voru fáar þetta árið í ljósi aðstæðna en jukust strax upp úr febrúar. Þegar LAL 

stundir áttu sér stað var deildin vel nýtt og settar upp einfaldar brautir sem reyndu á jafnvægi og þol. 

Það sem var helst tekið fyrir í Leikur að læra stundunum voru litirnir, talning, form, stafir og dýrin. 

Foreldraverkefnin þar sem foreldrar framkvæma lítið verkefni með barni sínu sat alveg á hakanum 

þetta árið. Þrátt fyrir skort á LAL stundum tvinnast þekking á til dæmis litum, talningu og dýrum í leik 

og annað starf deildarinnar.  

Putaland vinnur með vináttuverkefnið og eru börnin mjög hrifin af því. Ný taska fyrir yngri börn er 

komin inn á deild sem hefur reynst okkur vel sem og að verkefnastjóri leikskólans sótti námskeið og 

miðlaði þekkingu sinni áfram. Þrátt fyrir það mættu vináttuverkefnin vera markvissari og skipulagðari 

en í ljósi aðstæðna var það erfitt þetta árið. Með vináttuverkefninu fylgja lög sem fjalla um vináttu og 

hafa þessi lög slegið í gegn inni á Putalandi. Í byrjun leikskólagöngu sinnar fá öll börn afhendan bangsa 

sem fylgir vináttuverkefninu, börnin hafa mjög gaman af sínum bangsa og er hann geymdur í veggteppi 

þar sem hvert barn á sinn vasa með mynd af sér og er hann alltaf aðgengilegur fyrir þau.  

Þegar salur leikskólans opnaði eftir framkvæmdir fór Putaland til að byrja með í sal leikskólans einu 

sinni í viku í skipulagða hreyfistund þar sem börnin fengu hámarks hreyfingu. Seinna eftir áramótin tók 

skipulag salsins breytingum og sá verkefnastjóri alfarið um stundir inni í sal og tók fyrir jóga. Börnin 

tóku misvel í jógað og var það mat starfsmanna Putalands að börnin væru full ung fyrir þessar stundir 

og almenn hreyfing væri meira við hæfi. Börnin elskuðu þrautabrautir, bolta og kollhnísa.  
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Listasmiðjan var vel nýtt af Putalandi þar sem var málað og föndrað með hinum ýmsu aðferðum. Þó að 

við hefðum ekki listasmiðjuna stoppaði það okkur ekki og við máluðum og föndruðum mikið inni á 

deild. Ýmis þemu var unnið með í föndri og tókum við fyrir íslensku húsdýrin sem kom mjög vel út. Eftir 

því sem leið á veturinn var föndrið meira krefjandi eins og klipp og lím.  

Á Putalandi eru alltaf bækur í þeirra hæð og börnin gátu alltaf nálgast þær. Við lesum mikið fyrir börnin 

og syngjum með þeim. Við reynum að tákna sem mest þegar við syngjum. Samverustundir eru tvisvar 

á dag þar sem við erum að læra að sitja kyrr, hlusta og syngja saman. Við spjöllum oft um lögin sem við 

erum að syngja og segjum sögur í kringum lögin. 

Útiveran á Putalandi var mikil og góð, að jafnaði var alltaf farið út að leika þegar veður og loftgæði 

leyfðu. Ásamt því vorum við nokkuð dugleg að fara í ferðir í okkar nærumhverfi, þar á meðal á bóksafnið 

og róluvelli. 

Þegar litið er yfir veturinn 2019 – 2020 má sjá að það sem stendur upp úr er listsköpun, útivera, 

hreyfing, skráningar og vináttuverkefnið. Það sem að gerði þessa vinnu fram yfir annað auðveldara var 

að starfsfólk deildarinnar hefur mismunandi áhugamál og því fengu allir starfsmenn að vinna með það 

sem þau eru best í. Það sem að gerir gott starf er gott samstarf á milli starfsmanna og hafa starfsmenn 

deildarinnar unnið mjög vel saman, þó ólíkir séu.  

 

UMBÓTAÞÁTT
UR/ 
MATSÞÁTTUR 

Tækifæri til 
umbóta 

Aðgerðir til 
umbóta 

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 
metið/aðferð
ir? 

Viðmið um 
árangur 

 

LAL Barnið kunni 
og þekki 
líkams-parta, 
liti, talningu, 
form, íslensk 
dýr og sinn 
bókstaf 

Unnum í 
hópastarfi 
með 4 
hópum, 
aldur-
skipting. Á 
góðri  viku 
voru tvær 
LAL stundir. 
En vegna 
hnökra 
komu vikur 
án LAL 
stunda. 

Deildarstjóri 
(Elsa) er 
ábyrgðaraðilli 
Ieva og 
Guðrún Katrín 
sjá um 
framkvæmdin
a 

Hófst í 
byrjun 
janúar 
2020.  

Lok 
maí 
2020 

Deildarstjóri 
metur 
stöðuna og 
framfarir 
barnanna.  
Elstu börnin 
náðu 
nokkuð 
góðum 
tökum á 
þessu en 
yngri ekki 
alveg. Mjög 
fjölbreyttur 
barnahópur
. 

Að 
börnunum 
líði vel og 
njóti 
stundanna 
en á 
krefjandi 
og 
lærdómsrík
an hátt 

Vináttuverkefn
i 

VINÁTTU-
VERKEFNI 

Markmiðið 
er að börnin 
læri að 
umgangast 
hvort annað 
og hlusta á 
og lesa í 
tilfinningar 

Unnum í 
hópastarfi 
með 4 
hópum, 
aldursskipting
u. 
Oft tekið fyrir 
í 

Deildarstj
óri  
(Elsa) 
Verkefna-
stjóri  
(Sigga 
Björk) 

Hófs 
í 
ágúst 
2019 

Lok í maí 
2020 

Deildarstjór
i og 
verkefnastj
óri meta 
stöðuna og 
framfarir 
barnanna.  
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hvors annars 
með 
samræðum 
og söng. 

samverustund
um eða þegar 
laus tími gafst. 
Mikið dansað 
og sungið 
saman. 

Hreyfing Hafa 
fjölbreytilega
r 
íþróttastundi
r sem ýta 
undir 
almennan 
áhuga á 
hreyfingu. Fá 
börnin út 
sínum 
þægindaram
ma, auka 
fínhreyfingar 
og þor 
 

Unnum í 
misstjórum 
hópum sem 
fór inn í sal í 
skipulagða 
stund. 
Ásamt því að 
vera með 
stutta 
íþróttastund  
inn á deild.   

Deildarstjóri  
(Elsa) 
Tryggvi og 
Aron  
Í lokin 
verkefnastjóri 
(Sigga Björk) 

Hófst í 
ágúst 
2019 

Lok í 
maí 
2020 

Deildarstjóri 
og 
verkefnastj
óri meta 
stöðuna og 
framfarir 
barna 

Að börnin 
læri að fara 
eftir 
fyrirmælu
m. Að þau 
fái að 
upplifa 
hvað þau 
geta og að 
upplifa 
sigra á því 
sem þau 
þora ekki. 

Söngur og 
lestur bóka. 

Að börn njóti 
sín í 
samverum. 
Taki þátt og 
læri ný lög. 
Ásamt því að 
njóta þess að 
hlutsa á og 
fylgjast með 
lestri bóka.  

Að jafnaði 
eru tvær 
samverustun
dir á dag þar 
sem sungið 
er lög með 
hreyfingum 
og lesið 
bækur. 
Höfum líka 
haft 
lestrastundir 
þar sem allir 
eru að 
skoða/lesa 
bók og síðan 
skiptast allir 
um bók. 
Bækur er 
aðgengilegar 
í bókahilli í 
hæð 
barnanna. 

Allir 
starfsmenn 
Putalands í 
sameiningu. 

Hófst í 
ágúst 
2019 

Lok í 
maí 
2020 

Deildarstjóri 
metur 
stöðuna og 
framfarir 
barnanna.  
 
Passa að 
hafa bækur 
sem henta 
aldri. 

Að börn 
sýni áhuga 
á söngi og 
lestri bóka. 
Geti og vilji 
lesa bók 
eða syngja 
með.  

Hópastarf Að börnin 
njóti sín og 
læri að takast 
á við 
margbreytile
gan efnivið 

Unnið 
hópastarfið í 
4 hópum 
sem fóru á 
milli stöðva 
og leystu 

Deildarstjóri 
(Elsa) 
Samstarf allra 
á deildinni 

Hófst í 
ágúst 
2019 

Lok í 
maí 
2020 

Deildarstjóri 
metur 
stöðuna og 
framfarir 
barnanna.  
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allskonar 
verkefni eða 
léku í 
skipulögðum 
leik. 
Mikilvægt að 
nota allar 
stundir sem 
gefast í 
hópastarf. 

Listkennsla Hafa 
fjölbreytilega
r listakennslu 
sem ýtir 
undir sköpun, 
stolt og 
fínhreyfingar.  

Unnið var í 
mislitlum 
hópum eftir 
föndri. Ýmist 
var farið í 
sjálfa 
listasmiðjun
a eða 
efniviður 
tekinn inn á 
deild í 
föndur. 

Deildarstjóri 
(Elsa)  
Angela og Ieva 
sá mest um 
framkvæmdin
a 

Hófst í 
ágúst 
2019 

Lok í 
maí 
2020 

Deildarstjóri
, með 
viðkomadi 
starfsmanni 
meta 
stöðuna. 

Að börn 
læri að 
njóta þess 
að vera 
skapandi 
og stolt af 
sínum 
verkefnum.  
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5 deildin/ verkefnastjórar 

Verkefni verkefnastjóra/5. deildastjórans í haust var að vinna með Leikur að læra, Vináttuverkefni 

Barnaheilla, jóga og núvitund og svo steppdans.  

Stefnt var að hafa Leikur að læra stundir tvisvar sinnum í viku fyrir eldri 2 deildir leikskólans, það gekk 

vel, en kennslan var framkvæmd í litlum rýmum allt fram í janúar. Kennslan gekk erfiðlega vegna þess 

að salurinn var annaðhvort notaður sem tímabundin deild eða vegna framkvæmda í salnum. Þó svo 

kennslan hafi verið erfið þá gekk samt vel, fylgt var markmiðum úr LAL kennsluáætluninni. Eftir áramót 

kom nýtt skipulag með salinn, þegar að það gerðist gekk kennslan töluvert betur og varð á sama tíma 

auðveldari, skemmtilegri og betri. Þá kom líka starfsmaður með deildinni og aðstoðaði við kennslu sem 

hjálpaði líka mikið. Hópunum var skipt eftir getu og einn hópur var með sem fæstum börnum til þess 

að sýna þeim auka athygli og veita þeim meiri hjálp. 

Það sem betur mætti fara er að hafa sal, en það kemst nú í lag fyrir næsta skólaár. Að hafa 2 starfsmenn 

í einu með tímann hjálpar líka svakalega og börn þurfa ekki að bíða jafn lengi eftir aðstoð. Verkfall, 

Covid-19 og innilotur spiluðu líka inn í og fengu börnin mun færri LAL tíma en undanfarin ár, þess vegna 

er mikilvægt að hafa að lágmarki 2 manneskjur inni í LAL kennslunni svo að hún falli ekki niður þó það 

vanti 1 starfsmann. Allt það sem mátti fara betur var að mestu  úr okkar höndum nema það að hafa 2 

starfsmenn inni í LAL kennslunni. 

Farið var á fullt með vináttuverkefnið á öllum deildum í byrjun vetrarins og nýttust samverustundir vel 

fyrir það verkefni. Það hentaði mjög vel að byrja á þessu verkefni þar sem enn voru miklar framkvæmdir 

í húsinu. Verkefnastjóri fór á námskeið í haust um yngri barna  töskuna sem Barnaheill var að gefa út 

og fjárfesti skólinn í 2 töskum fyrir yngstu deildarnar. Hann kom svo til baka uppfullur af hugmyndum 

og nánari þekkingu á efninu. Verkefnið gekk mjög vel á öllum deildum. Verkefnastjórinn var einn dag í 

viku á hvorri deild og skipti alltaf um veggspjald, sem fylgdi með í töskunum, daginn sem hann var inni 

og var rætt um spjaldið. Umræður voru styttri á yngri deildum en  tónlistin og leikirnir sem fylgdu 

vináttuverkefninu voru mikið nýtt. Tónlistin sló gersamlega í gegn og þá sérstaklega á yngstu deildinni. 

Einnig voru prófaðar nokkrar nuddsögur með yngstu tveimur deildunum. Á 

yngstu deildinni var prófað að nudda sig sjálf bæði með höndunum og svo með litlum plastbílum og 

gekk það mjög vel. Á Bangsalandi, næst yngstu deildinni, var hægt að hafa aðeins meiri strúktúr á 

stundunum og prófuðu þau að nudda hvort annað. Það sem þau gerðu strax í fyrstu nuddstund var að 

sá sem var nuddaður lagðist niður af þeirra eigin frumkvæði og var ákveðið að halda því áfram þannig. 

Þessi hópur var mjög virkur í haust og kom það á óvart hvað einbeitingin í nuddstundunum var góð og 

var það greinilegt að þau nutu þessara stunda og þurftu á þeim að halda.   

Umræður um veggspjöldin á eldri deildunum var meiri og dýpri og var ýmislegt rætt. Börnin komu 

mikið á óvart en þau voru mjög áhugasöm og skýr. Nuddið gekk líka mjög vel á elstu deildunum og 

einnig var tónlistin mikið notuð, bæði tónlistin sem fylgdi yngri barna og eldri barna töskunum.   

Í lok október þá áttu deildir að taka sjálfar við vináttuverkefninu og sjá til þess að það yrði framkvæmt. 

Það hefði mögulega mátt útfæra það betur og setja inn fasta daga fyrir vináttustundir, til dæmis. Það 

leit út fyrir að það hefði lítið verið unnið með það eftir að verkefnastjórinn hætti með það. Þrátt fyrir 

að einn starfsmaður á hverri deild var gerður ábyrgur fyrir verkefninu. Mögulega þarf að gefa starfsfólki 
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deildar og verkefnastjóra tíma til að fara betur yfir efnið? Kannski hefði verkefnastjóri líka getað haft 

meira aðhald með því. 

Mikið var unnið með jóga og núvitund. Verkefnastjóri fór á frábært námskeið úti í Svíþjóð í október og 

lærði helling. Frá nóv.-des. og jan.-feb. voru jóga og hugleiðslustundir. Fyrst voru stundirnar haldnar 

inni á deildum en plássið þar var frekar lítið þar sem dýnurnar taka töluvert pláss. Í janúar var ákveðið 

að færa stundirnar í salinn og annað form sett á stundir verkefnastjóra og hentaði það miklu betur fyrir 

allar deildir. En það var þó stutt gaman því við tók verkfall og svo veirufaraldur. Þar af leiðandi varð 

þetta starf  götótt. Flestar deildir fengu samt sem áður nokkrar stundir í salnum.   

Á yngstu deildinni sameinaði verkefnastjóri jógaæfingar með tónlistinni úr vináttuverkefninu og gekk 

það mjög vel. Börnin fengu eina jógastund í sal og hinar voru teknar í samveru inni á deild.  Yngsta 

deildin kom rosalega á óvart. Þar var skipulagið opnara en á hinum deildunum. Sumir sátu bara og 

fylgdust með, aðrir gengu á milli og rannsökuðu umhverfið (allra yngstu börnin) en flest hermdu 

eftir jógaæfingum. Sýndar voru nokkrar jógaæfingar sem tengdust dýrum og var það nokkurs konar 

hermikennsla, það gekk mjög vel og börnin nutu sín. Þetta sýndi fram á að vel er hægt að gera jóga með 

þessum aldri. Einungis þarf að hafa stundirnar styttri og nýta tónlist úr vináttuverkefninu með.  Hinar 

þrjár deildirnar gerðu jógasögur með verkefnastjóranum. Jógasögurnar byrjuðu á inngangi og fékk 

vináttubangsinn Blær að vera með sem jógabangsi. Inngangur stundanna aðstoðaði við að halda fókus 

og ró í stundunum. Börnunum fannst sögurnar skemmtilegar og voru mjög áhugasöm og einbeitt. 

Niðurlag stundanna var slökun og gekk hún líka mjög vel. Elstu tvær deildirnar fengu teppi og kodda í 

slökuninni.   

Einnig voru hugleiðslustundir á elstu tveimur deildunum sem virkuðu vel inni á deildunum og voru 

samverustundir stundum notaðar í það. Bækur leikskólans voru nýttar í það, en leikskólinn á mikið 

magn af jóga, núvitundar og hugleiðslubókum, þar sem börnin eru leidd í gegnum sögur sem hjálpa 

þeim að slaka á. Ýmist sitjandi eða liggjandi. Einni voru notuð Singing bowl hljóðfæri í þessum 

stundum. Elsta deildin er svo byrjuð á að gera glimmer núvitundarkrukkur þar sem leikurinn felur í sér 

að vera með glimmer og sápu í krukku, hún er hrist og svo horft á glimmerið falla niður. 

Verkefnastjóri tók þessar krukkur einnig stundum inn í frjálsa leikinn og leyfði þeim sem sýndu þeim 

áhuga að prufa leikinn. Það var gaman að sjá að það myndaðist meiri ró og fókus í leikrýminu.  

Planið var að fara á fullt í steppdansinn í mars-maí en sökum veirufaraldurs var lítið um það. Börn allra 

deilda voru þó búin að fá að prufa skóna bæði frjálst, með tónlist og einnig voru þeim kennd nokkur 

spor. Það var meira um spor með elstu og meira um frjálsa aðferð hjá þeim yngri. Ein deild leikskólans 

gerði steppdans sýningu fyrir foreldra í fyrra og þau þekktu því nokkur spor og gaman að sjá að þau 

voru að rifja þau upp þegar þau fengu að leika frjálst í skónum. Stefnan er svo sett á að gera stutta 

einfalda dansa með elstu deildinni fyrir útskrift skólahóps. Það var alltaf stefnan en verður með 

einfaldara sniði sökum faraldurs.   
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UMBÓTA-
ÞÁTTUR/ 
MATSÞÁTTUR 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til 
umbóta 

Ábyrgð Hefst 
Lokið 

Hvernig 
metið/aðferðir? 

Viðmið um 
árangur 

Leikur að læra  Að börn læri í 
gegnum hreyfingu. 
Að tekið sé þátt í 
krefjandi og 
viðeignandi 
stundum sem spila 
inn í þroska 
barnanna 

Í litlum hópum. 
Ýmist inn á deild í 
lokuðu rými eða 
sal leikskólans  

Jón  Sept-maí  Verkefnastjóri 
sá um að meta 
stundirnar með 
tilliti til kennslu-
áætlunar LAL 

Að börnunum 
líði vel og njóti 
stundanna en 
á krefjandi og 
lærdómsríkan 
hátt 

JÓGA OG 
NÚVITUND 

Að börnin læri 
grunnjógaæfingar 
út frá dýrum og 
sögum. Læri betri 
sjálfsvitund og auki 
sjálfstraust. læri að 
finna ró innra með 
sér og læri að slaka 
á.  

Fyrst voru 
stundirnar 
framkvæmdar inn 
á deildum í litlum 
hópum en var 
síðan fært í salinn 
og þá í örlítið 
stærri hópum  

Sigga  Nóv.-Feb. 
og 
Maí  

Verkefnastjóri 
metur 
stundirnar og 
notar líka 
myndir og 
skráningu við 
mat.  

Með samtali við 
börnin. Hvað 
fannst þeim. 
hvað var 
erfiðast, 
skemmtilegast 

STEPP 
DANS 

Að börn fái að prufa 
skónna. Takt, 
hreyfing, samæfing 
og læri nokkur spor.  

Fengu oft að prufa 
skónna í frjálsum 
leik en eldri 
börnin fengu 
skipulagðari 
stundir.  

Sigga Okt.-Maí. Verkefnastjóri 
metur með 
eftirfylgni og 
myndböndum 

Líðan barnanna 
á meðan skórnir 
eru í notkun 

VINÁTTU- 
VERKEFNI 

Að börnin fái að 
kynnast verkefninu. 
farið er yfir spjöld, 
tónlist, sögur og 
nuddsögur sem 
fylgja með 
töskunum. Læri 
samkennd, 
samskipti og 
virðingu fyrir hvort 
öðru.  

Voru 
framkvæmdar í 
samverustundum 

Sigga fyrstu 2 
mánuði 
deildir tóku 
svo við.  

Ágú.-Okt.  
Svo tóku 
deildir 
við. 

Verkefnastjóri 
metur 
stundirnar og 
notar líka 
myndir og 
skráningu við 
mat. 

Með samtali við 
börnin í 
stundunum og 
viðbrögðum 
þeirra við 
umræðuefninu.  
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3 Ytra mat  

Viðhorfskönnun starfsmanna á leikskólanum var framkvæmd á vegum Skóla- og frístundasviðs í febrúar 

árið 2020. Mikið hafði gengið á vegna framkvæmda í leikskólanum og því leikskólinn í smá óreglu og 

mannauður að einhverju leiti óstöðugur. Ásamt því var verið að drífa á eftir starfsmönnum að svara 

könnuninni vegna þess að verkfall Eflingar byrjaði í byrjun febrúar svo það skapaði smá spennu.  

Þegar niðurstöður starfsmannakönnunar eru bornar saman við niðurstöður fyrra ára má ekki greina 

miklar sveiflur heldur höfum við náð að standa í stað í flestum þáttum þrátt fyrir mjög erfiða og 

krefjandi tíma þetta skólaár. 

Það sem má lesa úr könnuninni er að starfsmenn leikskólans eru almennt ánægðir í starfi og telst 

starfsandinn vera mjög góður í leikskólanum.  Starfsmenn telja að leikskólinn hafi góða ímynd út á við 

sem og eru stolt/ir af starfi sínu í leikskólanum. Ásamt því finna starfsmenn fyrir tilgangi og telja þeir 

hæfni sína vera vel nýtta í sínu starfi sem og þeir vita til hvers er ætlast til af þeim og sýna góðan áhuga 

á starfi leikskólans.  

Stjórnunarhættir leikskólans fá ekki nógu hátt skor en það má vísa til þess að ekki náðist að fá 

starfsmenn í starfsþróunarsamtal og ræða um frammistöðu starfsmanna síðastliðna 6 mánuði fyrir 

viðkomandi starfsmannakönnun. Verið er að bæta úr því en núna í júní er búið að taka 

starfsþróunarviðtöl við alla fagstarfsmenn leikskólans.  

Þeir þættir sem þarf virkilega að huga að og bæta eru þessir hefðbundnu þættir sem einkenna starf 

leikskóla en samkvæmt niðurstöðum starfsmannakönnunar þurfa starfsmenn leikskólans að vinna á 

miklum hraða og telja sig oft hafa of mikið að gera í vinnunni. Þar að auki mátti lesa úr niðurstöðum 

starfsmannakönnunar að vinnuaðstaða mætti vera betri en vinnuaðstaða starfsmanna var mjög slæm 

á meðan framkvæmdir stóðu yfir í leikskólanum, deildir voru lokaðar, deildir færðar inn í sal 

tímabundið, salur lokaður og fáar salernisaðstöður fyrir stóran leikskóla. Ásamt því verða tölvur 

leikskólans, bæði í undirbúning og inni á deildum, að teljast mjög slæmar og dregur niður skor 

vinnuaðstöðunnar.  

Meðalskor allra þátta var 4,04 af 5,00 mögulegum. 
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4 Starfsþróunarsamtöl og fræðsla 

Starfsþróunarsamtölin fóru seint af stað vegna aðstæðna í leikskólanum sem ekki var ráðið við, það er 

að segja vegna framkvæmdar, verkfalls Eflingar og heimsfaraldar Covid-19. Ekki tókst að klára öll 

viðtölin en í júní voru tekin starfsþróunarsamtöl við deildarstjóra, verkefnastjóra sem og helstu 

lykilstarfsmenn. Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri hafa skipt samtölunum á milli sín. Þetta 

skólaár fengu deildarstjórar þá ábyrgð að taka stutt starfsþróunarsamtöl við hina starfsmennina sem 

var ákveðin lærdómur fyrir deildarstjóra og reyndist okkur vel.  

5 Áætlun um símenntun  

Áætlun um símenntun skólaársins 2020-2021 er: 

 Skyndihjálparnámskeið fyrir allt starfsfólk haust 2020 

 LAL ráðstefna í haust 2020 fyrir allt starfsfólk 

 Tveir starfsmenn búnir að biðja um að komast á námskeið hjá Mími í leikskólaliðanum. 

 Þrír starfsmenn verða í HÍ í leikskólakennaranámi og fjórir að taka kennsluréttindi í master. 

 Námsferð vor 2021 þar sem flestir fara en það starfsfólk sem fer ekki vinnur hér heima og 

verkefni/heimsóknir í aðra leikskóla. Þar sem þeir gera síðan úrdrátt úr og kynna fyrir 

samstarfsfólki á skipulagsdegi ásamt kynningu frá þeim sem fóru í námsferð. 

 Einnig verður leikskólastjóri vakandi fyrir námskeiðum og fyrirlestrum sem kynntir verða í 

haust og mun nýta sér fræðslu fyrir starfsfólk. Er ekki búin að sjá allt sem verður í boði fyrir 

veturinn 2020-2021 en mun vera vakandi. 

 Sérkennslan mun senda eitthvað af sínu fólki á námskeið og mun það ráðast eftir þörfum þeirra 

barna sem í skólanum verða veturinn 2020-2021 og fer það alfarið eftir þörfum þeirra barna 

sem í sérkennslu eru. 

6 Samstarf leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva 

Samstarf Háaleitisskóla-Hvassaleiti, frístundarinnar Krakkakots og leikskólans Austurborgar. 

Samráðsfundir haldnir á hverju hausti þar sem gerð er áætlun vetrarins. Næsta haust fer elsti árgangur 

leikskólans í fasta tíma innan stundatöflu fyrsta bekkjar þar sem unnið verður með söguramma.  

Sögurammi er aðferð sem sniðin er að námsefni sem unnið er með hverju sinni. Hópurinn fer í tíma í 

Hvassó  miðvikudaga frá 10:10-12:00 í viku hverri. 

Samstarfsaðilar hittast í 
Hvassaleiti 

25. sept. kl. 10:00 Ester, Ásta Margrét og Steinunn 
Huld 

Skólahópur frá Austurborg í 
heimsókn í Krakkakot 

Fimmtud. 10. nóv. kl. 10:20-
12:00 

Skoða aðstæður 

Nemendur í 7. bekk 
heimsækja Austurborg 

Mánud. 18. nóv. kl. 13-14 Lesa fyrir leikskólanemendur 
í tilefni dags ísl. tungu 



22 

 

Skólahópur heimsókn í 
Krakkakot 

Fimmtud. 31. okt.  Taka þátt í Halloween hátíð 

Skólahópur kemur í 
heimsókn í 1. bekk 

Miðvikud. 11. des. kl. 10:10-
11:45 

Borða saman og eiga 
samverustund 

3. bekkur í Hvassó fer í 
heimsókn í Austurborg 

Þriðjud. 7. jan. kl. 10:30-
12:00 

Kennir skólahópnum að gera 
vinabönd 

3. bekkur í Hvassó fer í 
heimsókn í Austurborg 

Þriðjud. 17. jan. kl. 10:30-
12:00 

Kennir skólahópnum að gera 
vinabönd 

Fundur á Austurborg fyrir 
foreldra væntanlegra 1. 
bekkinga næsta skólaár 

Mánud. 3. feb. kl. 16:00-
17:00 

Ester og Ásta Margrét frá 
Hvassó, Tóti úr Fram og 
þjálfari  frá Víking 

Skólahópur Austurborgar í 
heimsókn í 3. bekk 

Þriðjud. 11. feb. kl. 10:30-
11:30 

Nemendur í 3. bekk sýna 
þeim skólann 

Skólahópur fer í heimsókn í 
Krakkakot 

26. feb. kl. 14:00 Úti að leika 

Heimsókn skólahóps af 
Austurborg í 1. bekk í 
Hvassaleiti 

Mið. 11. mars. kl 11:30-12:10 Helmingur nem. fer í smíði og 
helmingur í 1. bekk 

Heimsókn skólahóps af 
Austurborg í 1. bekk í 
Hvassaleiti 

Mið. 18. mars. kl 11:30-12:10 Helmingur nem. fer í smíði og 
helmingur í 1. bekk 

Heimsókn 1. bekkjar í 
Austurborg 

Mið. 15. apríl kl. 10:30-11:50 Rifja upp gömul kynni á 
Austurborg 

Heimsókn skólahóps í 
Krakkakot 

Föstud. 10. maí kl. 14:00-
15:00  

Óvænt 

M ,.Vorskólinn Mið. 20. maí kl. 14:00-15:00 Foreldrar og nemendur allra 
barna sem skráðir eru í 
Hvassaleiti eru boðaðir 
persónulega á fundinn 

 

Leikskólinn Austurborg hefur aðgengi að íþróttahúsi Hvassaleitisskóla á mánudögum kl. 10:50-12:00 

og þriðjudaga kl. 10:10-11:30 í vetur. Ásamt því verður skólahópi Austurborgar boðið í heimsókn þegar 

1. bekkur er með skemmtun á sal. ATH. Háaleitisleikana, bjóða skólahóp í pylsuveislu (verður ekki 

2020). 
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7 Foreldrasamvinna 

Foreldrafundir Þegar aðlögun er hafin bæði að vori og hausti þá eru nýir foreldrar boðaðir í sal þar sem 

farið er yfir áherslur og reglur leikskólans. Foreldrar skrifa undir dvalarsamning og fá foreldrahandbók 

með helstu upplýsingum.  En einnig höfum við þann háttinn á að hver deild boðar foreldra til 

morgunfundar að hausti til að kynna starfsfólk og deildarstarf. Í haust verða kynningar á deildum kl. 

9:00 en Putaland sem er yngsta deildin mun bjóða foreldrum á kynningu þegar aðlögun lýkur og 

jafnvægi er komið í barnahópinn. 

 

Foreldraviðtöl eru tvisvar á ári, að hausti og vori. Þá eru foreldrar boðaðir til viðtals við deildarstjóra 

þar sem foreldrar fá upplýsingar um hagi barnsins bæði í leik og starfi. Einnig veitir deildarstjóri þeim 

upplýsingar um starf deildarinnar. Foreldrum gefst alltaf kostur á að ræða við deildastjóra/ 

leikskólakennara um hagi barnsins þegar þeir óska.  

 

Foreldrafélag Í Austurborg starfar foreldrafélag og foreldrar ganga sjálfkrafa í félagið þegar barnið 

byrjar í leikskólanum. Á hverju hausti er haldinn aðalfundur félagsins með haustfundi leikskólans, þar 

sem gjald vetrarins er m.a. ákveðið og starfsemin kynnt. Hlutverk félagsins er einkum að efla tengsl 

foreldra og starfsmanna, auka þátttöku foreldra í starfi leikskólans og tryggja velferð barnanna sem 

best. Kosið er í félagið á hverju hausti og eru það c.a átta foreldrar ásamt aðstoðarleikskólastjóra sem 

sitja þá fundi sem félagið ákveður. Foreldrafélagið heldur 2-3 fundi á hvorri önn og eru fundirnir haldnir 

á kvöldin. Foreldafélagið styður vel við bakið á leikskólastarfinu og á sumarhátíð skólans buðu þau uppá  

hoppukastala, Sirkus, andlitsmálningu, blöðrudýr og margt annað skemmtilegt. Jólaskemmtun með  

leikhópnum Lottu, tónlista og sagnahópnum Dúi og Stemma ásamt jóla og páskaglaðning til barnanna.  

Foreldrafélagið heldur einnig utan um Facebook síðu undir nafni leikskólans þar sem fer fram 

upplýsingaöflun og jákvæð skrif.  

 

Í foreldraráði eru þrír foreldrar og þeir fengu kosningu á Aðalfundi foreldrafélagsins í október 2018 og 

verður aftur kosning í haust þar sem börn tveggja í ráðinu eru að hætta. Foreldraráðið fundar 2-3 

sinnum á vetri með leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra og farið er yfir starf vetrarins og 

áherslubreytingar ef einhverjar eru. 

 

8 Skipulagsdagar og leikskóladagatal 

 Skipulagsdagar næsta vetrar verða sjö þetta skólaár og verða þrír þeirra með grunnskólanum. 

Einn skipulagsdagur var ónýttur frá fyrra skólaári og var gefið leyfi á að færa hann til næsta 

skólaárs og mun einn af þessum dögum verða tekinn undir kvöldfundi og verður það kynnt og 

auglýst fyrir foreldra þegar nær dregur. Skipulagsdagar næsta skólaárs eru eftirfarandi: 

 Föstudaginn 18. september  

 Þriðjudaginn 6. október (sameiginlegur með grunnskólanum) 

 Þriðjudaginn 26. Janúar  (sameiginlegur með grunnskólanum) 

 Föstudaginn 5. mars  

 Föstudaginn 16. apríl   

 Föstudaginn 21. maí  
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 Þriðjudaginn 25. maí (sameiginlegur með grunnskólanum) 

 

Strax í haust mun leikskólastjóri huga að námskeiðum og skipulagningu skiplagsdaga næsta vetrar. Nú 

þegar er komið smá plan fyrir skipulagsdaginn 18. september, en hann verður nýttur fyrir 

skyndihjálparnámskeið og hópefli starfsmanna eins og venja hefur verið undanfarin ár. Fyrirhugað er 

að fara í námsferð í maí 2021 og verða tveir skipulagsdagar nýttir fyrir þá ferð.  

 

 

9 Fylgigögn 

9.1 Fylgiskjal 1 - Umsögn foreldraráðs 

 

 

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

 

 

_______________________________________________ 

Leikskólastjóri   Dagsetning 
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Fylgiskjal 1 

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. 

 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.  
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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:      

Starfsáætlun Austurborgar fyrir árið 2019-2020 er metnaðarfull og fagmannlega unnin.  Starfsáætlunin 
er víðamikil og inniheldur markvissa mennta- og uppeldisstefnu á öllum deildum. 

Samstarf við foreldra er einstaklega gott og upplýsingagjöf frá leikskóla til foreldra til fyrirmyndar.  Þar 
fyrir utan er foreldrum auðvelt að nálgast starfsfólk leikskólans í hverskyns aðstæðum. 

Starfsfólk Austurborgar er fagmannlegt og þar ríkir augljóslega góður starfsandi og jákvætt 
andrúmsloft.  Þess má get að sérstaklega vel var brugðist við erfiðum aðstæðum á tímum verfalls og 
Covid-19. 

Framþróun barnanna er mikil á hverju skólastigi, vellíðan og gleði fyllir skólastarfið á degi hverjum. 

 

 

 

 

 

Foreldraráð leikskólans skipa: 
 

Hrafnhildur Svansdóttir 

Kristín Erla Kristjánsdóttir 

Elsa María Gunnarsdóttir 
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