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Leiðarljós leikskólans er: 

Heilbrigð sál í hraustum líkama” vísar til þess að börnin þurfa að borða hollan mat, fá góða hreyfingu 

og reglulegan svefn til að geta notið leikskóladvalarinnar. 

 

Gildi leikskólans eru 

Virðing  

• Sýnum umhyggju og hjálpum hvort öðru. • Hlustum á og virðum skoðanir og tilfinningar. • 

Göngum vel um, jafnt úti sem inni. 

 Gleði 

• Njótum þess að gera sjálf og gleðjumst yfir því sem við getum. • Gerum tilraunir og leyfum 

sköpunargleði að njóta sín. • Verum vinir og hlæjum saman.  

Hreysti • 

• Borðum hollan mat. • Hreyfum okkur og hvílum. • Njótum útiveru, hvernig sem viðrar. • 

Blómstrum í góðra vina hóp.  

Sköpun  

• Gerum athuganir og uppgötvanir. • Fylgjumst með náttúrunni. • Njótum þess að skapa með 

mismunandi efnivið. 
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1.  Greinargerð leikskólastjóra 

Skólaárið 2020 – 2021 var allt litað af Covid-19 og þeim takmörkunum sem það setti okkur. Fundir 

voru ekki haldnir að hausti með nýjum foreldrum eins og venja er heldur nýttum við okkur að senda 

upplýsingar í gegnum tölvupóst. Foreldrafundurinn sem er haldin í október ár hvert var ekki haldinn 

heldur sendu deildarstjórar út glærupakka á foreldra sem þeir töluðu inn á og útskýrðu 

leikskólastarfið í máli og myndum. Ráðningar á nýju starfsfólki og aðlögun barna eru verkefni sem 

taka sinn tíma á haustin og Covid ástandið hjálpaði ekki til. Við unnum eftir skóladagatali allan 

veturinn fyrir utan þau atriði sem varða aðkomu foreldra og þar fórum við eftir ráðleggingum 

sóttvarnarlæknis varðandi aðkomu foreldra að skólanum. Eins og undanfarin ár unnum við með 

Grænfánann og græn gildi í öllu okkar starfi. Leikurinn og leikumhverfið er okkur hugleikið og gefum 

við börnunum góðan tíma til að læra í gegnum leikinn með stuðningi kennara. Áhugasvið barnanna 

leiðir okkur áfram og nýtum við þau tækifæri sem felast í þeim. Vinátta er mikilvæg og það er börnum 

mikilsvert að læra samvinnu með jafnöldrum. Jákvæð samskipti milli barna og hvernig þeim gengur 

að leysa ágreining skipta miklu máli þegar kemur að því að meta líðan barnanna. Eins og allt annað 

sem barnið lærir í leikskólanum þá erum við í samvinnu við foreldra því saman getum við gert svo 

margt jákvætt. Samskipti og samvinna við foreldra er verkefni sem alltaf er hægt að bæta og við 

bjóðum foreldrum upp á foreldraviðtöl tvisvar á ári auk þess sem við sendum vikulega út fréttabréf 

frá hverri deild í máli og myndum. Foreldrar geta auk þess óskað sérstaklega eftir viðtali við 

deildarstjóra eða stjórnendur eftir atvikum og við reynum að finna lausnir saman. Sérkennslustjóri 

hefur einnig boðið upp á viðtöl við þá foreldra sem þess óska. 

Undirbúningur fyrir styttingu vinnuvikunnar og fundarhöld varðandi það verkefni tók sinn tíma og var 

lögð áhersla á að lýðræðisleg vinnubrögð varðandi það ferli væri í hávegum haft. Við veltum við öllum 

steinum og skoðuðum hvað við gætum gert og niðurstaðan var að fara í hámarks styttingu sem er 36 

tíma vinnuvika miðað við fullt starf. 

Útikennsla og útivist hafa alltaf verið þættir sem við höfum lagt mikla áherslu á í Blásölum og var 

þetta skólaár engin undantekning. Við nýtum okkur nálægðina við hesthúsin og fórum reglulega í 

göngutúra þangað með börnin ásamt því að læra og njóta nánasta umhverfis. 

Við völdum að taka læsi sem okkar þátt í menntastefnu Reykjavíkurborgar annað árið í röð til þess að 

festa það í sessi og nýttum starfsdaga haustsins í að fá námskeið fyrir starfsfólk um málörvun sem við 

fengum í gegnum Miðju máls og læsis sem er þekkingarteymi á vegum Reykjavíkurborgar. 

Málörvunarverkefnið „Lubbi finnur málbeinið“ er bók og verkefni sem hugsuð eru til málörvunar og 

hljóðanáms fyrir börn á leikskólaaldri. Á yngstu deildum leikskólans höldum við áfram með Bablarna 
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sænskt málörvunarverkefni sem við höfum verið að þróa og vinna með undanfarin ár. Málörvun og 

læsi hefur verið okkar helsta viðfangsefni allt skólaárið umræður á fundum kennara hafa snúist um að 

miðla þekkingu og reynslu varðandi læsi. Við vorum beðnar um að taka þátt í þróunarverkefni á 

vegum Reykjavíkurborgar sem nefnist 1000 orða bók og er hugsuð fyrir leikskólaaldurinn og munum 

við fara í það verkefni á komandi skólaári ásamt tveimur öðrum skólum. Einnig munum við taka þátt í 

lýðheilsu verkefni Fylkis en þeir sóttu um styrk til borgarinnar til að efla hreyfingu leikskólabarna.  

Heimahagar er samstarfsverkefni sem Blásalir, Rauðaborg, Heiðarborg og Selásskóli vinna að með 

elstu börn leikskólans og yngstu börn grunnskólans í útikennslu í nokkur ár. Selásskóli hefur umsjón 

með þessu þróunarverkefni sem heitir „Heimahagar og íslenski hesturinn“ og er unnið í samstarfi við 

hestamannafélagið Fák. 

Á næsta skólaári völdum við sjálfseflingu sem áhersluþátt innan menntastefnu Reykjavíkur og styðjast 

við kenningar Marte Meo sem ganga út á að efla sjálfsmynd barnanna og auka leik- og félagsfærni 

þeirra. Hrönn Pálmadóttir Dósent við menntavísindasvið Háskóla Íslands mun leiða okkur í þeirri 

vinnu yfir skólaárið með reglulegum fundum. Kenningarnar ganga mikið út að kennarar skoði 

myndbandsupptökur af sér í starfi og starfsfólk læri saman. 
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2 Innra og ytra mat leikskólans fyrir 2020-2021 

Innra mat 

Hvað var metið? Hvernig fór 

matið fram? 

Hverjir tóku þátt í 

matinu? (starfsmenn, 

börn, foreldrar, aðrir) 

Helstu niðurstöður mats 

(styrkleikar og veikleikar) 

Menntastefna 

Læsi 

Spurningalistar 

og gátlistar. 

Sem svarað var 

vorið 2020 og 

vor 2021 á 

starfsdegi 

Allir starfsmenn Þeir þættir sem voru í 

umbótaáætlun, eru komnir 

til framkvæmdar . 

Aðbúnaður og aðgengi 

barna. 

Spurningalistar 

og gátlistar. 

Sem svarað var  

vor 2021 á 

starfsdegi 

Allir starfsmenn Aðgengi barna gott, 

leikefni er í þeirra hæð, 

skipt um efnivið og reynt 

að hafa ekki of mikið í einu 

í boði . 

Dagskipulag leikskólans 

hvernig það mætir 

þörfum barnanna 

 

Spurningalistar 

og gátlistar. 

Sem svarað var  

vor 2021 á 

starfsdegi. 

Allir starfsmenn Dagskipulagið hentar vel 

og er aðlagað að hópnum 

sem er í húsi á hverju 

hausti. Reynt að hafa litla 

hópa þannig að börnin fái 

að njóta sín. 

Frjálsleikur og 

skipulagðar athafnir 

 

Spurningalistar 

og gátlistar. 

Sem svarað var  

vor 2021 á 

starfsdegi 

Allir starfsmenn Góður tími er gefin í 

frjálsan leik.  En einnig eru 

skipulögð verkefni eins og 

útinám og sérstök verkefni 

t.d. verkefni tengd 

öskudegi, árstíðum og 

grænfána. 
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Grænfánastarfið  á 

deildum 

Spurningalistar 

og gátlistar. 

Sem svarað var   

vor 2021 á 

starfsdegi 

Allt starfsfólk 

leikskólans. 

Deildarnar hafa  flokkað 

plast og pappa. 

Vatnsþema hefur verið í 

vetur og í mars var 

vatnsdagur þar sem  

börnunum var skipt upp í 

hópa og lærðu um vatnið 

og gerðu vatnstengt 

verkefni. Áhersla á 

minnkaða matarsóun í 

október. 

Samverustundir, 

tilgangur og skipulag. 

Spurningalistar 

og gátlistar. 

Sem svarað var 

og vor 2021 á 

starfsdegi 

Allir starfsmenn 

leikskólans 

Á yngri kjarna gefst 

tækifærir til að tengja 

samverustundir við 

Babblarna, börnin læra að 

þekkja þá og þeir eru nýttir 

í málörvun 

Á eldri kjarna gefst 

tækifæri til að ræða það 

sem er á döfinni hverju 

sinni. Þema í  

samverustundum eru 

tengdar hefðum og 

hátíðisdögum. Í vetur 

höfum við lesið mikið í 

samverustundum, æft 

tjáningu þar sem 

börnunum er gefið 

tækifæri til að segja frá 

einhverju sem þeim liggur 

á hjarta og förum í leiki. 
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Ýmsar uppákomur í 

leikskólanum 

Spurningalistar 

og gátlistar. 

Sem svarað var  

vor 2021 á 

starfsdegi 

Allir starfsmenn Gengu vel, en  var minna 

um þær núna þetta vegna 

Covid19.   

Líðan barna Spurningalistar 

að vori 2021 

Tveir elstu árangar 

svöruðu spurningum og 

broskallamati 

Öllum börnum líður vel í 

leikskólanum, eru glöð að 

koma og eiga góða vini. 

 

 

 

Ytra mat 

Hvað var metið? Hvernig fór 

matið fram? 

Hverjir tóku þátt í 

matinu? (starfsmenn, 

börn, foreldrar, aðrir) 

Helstu niðurstöður mats 

(styrkleikar og veikleikar) 

Foreldrakönnun Spurninga-

könnun frá 

Skóla og 

frístundasviði 

Allir foreldrar 

leikskólans      

Helstu styrkleikar 

könnunar voru meðal 

annars að foreldrar telja að 

barnið sé öruggt í 

leikskólanaum, líði vel og 

leikskólanum sé vel 

stjórnað. 

Veikleikar könnunar voru 

meðal annars  

Að leikskólinn leiti til 

foreldra eftir tillögum og 

hugmyndum 
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Að leikskólinn hvetji 

foreldra til þátttöku í 

leikskólastarfinu 

Að foreldrar geti fengið ráð 

um uppeldi, heilsu og 

annað sem snertir barnið í 

leikskólanum 
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Umbótaáætlun leikskólans 2021-2022 

UMBÓTAÞÁTTU

R/ 

MATSÞÁTTUR 

Tækifæri til 

umbóta 

Aðgerðir til 

umbóta 

Hefs

t 

Lokið Hvernig og 

hvenær 

metið/aðferðir

? 

Viðmið um 

árangur 

Textann í þessari línu 

má taka út, aðeins til 

leiðbeiningar 

Að hverju er 

stefnt? 

Hvernig 

framkvæmum við 

það? 

  Hvaða aðferðir á að 

nota? 

(könnun,rýnihópur, 

safna gögnum) 

Viðmið er 

gæðalýsing og 

/eða mælikvarði 

sem stuðst er 

við til að meta 

hversu vel tókst 

að ná markmiði. 

Mennta-stefna 

sjálfsefling 

Efla 

sjálfsmynd 

og leik- og 

félagsfærni 

barnanna.  

Innleiða 

aðferðir 

Marte Meo í 

samskiptum 

kennara og 

barna 

Sept

. 

202

1 

Maí 

2022 

Könnun meðal 

starfsmanna. 

Endurmat á 

deildarstjóra-

fundum og 

starfsdögum. 

90% ánægja 

starfs-fólks. 

  

Efla 

sjálfsmynd, 

félagsfærni 

og samvinnu 

barnanna. 

Útbúin 

aðgengilegu

r leikjabanki 

fyrir allt 

starfsfólk  til 

að nota 

reglulega 

með 

börnunum.. 

 

Sept 

202

1 

Maí 2022 Endurmat á 

starfsdegi 2022 

Aðgengi-leg 

bók/ 

mappa í 

ipad  

 Að efla 

sjálfsmynd 

barnsins. 

Að barnið fái 

notið sín 

Verkefnið 

"Barn 

vikunnar" 

verður kynnt 

og skipulagt 

Okt 

202

1 

Maí 

2022 

Mat á 

starfsdegi vor 

2022 

Öll börn í 

leikskólanu

m hafi verið 

barn 

vikunnar 
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sem 

einstaklingur 

í 

leikskólanu

m. 

Að efla 

samstarf 

heimilis og 

leikskóla. 

 

 

þennan 

vetur. 

Innra mat       

 Að meta alla 

þætti 

leikskóla-

starfsins 

reglu-bundið 

Nota nýja 

matsáætlun 

sem 

matsnefnd 

útbýr fyrir 

skólaárið 

2021-2024 

Sept

. 

202

1 

Maí 2022 Endurmat á 

deildarstjóra-

fundi vor 2022 

Að allt 

matið verði 

notað til 

þess að 

meta starfið 

næsta vetur 

 Leikskólinn 

leitar til 

foreldra eftir 

tillögum og 

hugmyndum 

 

Rafræn 

könnun  

send á 

foreldra þar 

sem leitað 

er eftir 

hugmyndum 

foreldra 

Sept

. 

202

1 

Nóvembe

r 2021 

Rafræn 

könnun 

80% 

foreldrar 

svari 

könnun 

 Foreldrar 

geti fengið 

ráð um 

uppeldi, 

heilsu og 

annað sem 

Deildarstjóra

r bjóða 

foreldrum 

upp á 

ráðgjöf, 

bæði 

Sept

. 

202

1 

Maí 2022 Metið í 

foreldraviðtölu

m í mars 2022 

90% ánægja 

foreldra 
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3 Innra mat Rauðudeildar  

Skólaárið hefur gengið nokkuð vel þrátt fyrir COVID-19 takmarkanir nær  allt tímabilið og ýmsar aðrar 

breytingar í skólastarfinu.  Það urðu starfsmannabreytingar á deildinni í byrjun árs. Deildarstjóri 

deildarinnar hóf störf á nýjum vettvangi og við tók deildarstjóri frá Grænu deild. Starfsmaður sem 

sinnt hafði stuðningi á deildinni hóf störf á nýjum vettvangi og við tók starfsmaður frá  yngri deild  

leikskólans. Einnig urðu breytingar í barnahópnum á deildinni. 

 Stytting vinnu vikunnar kom til framkvæmdar í byrjun árs 2021.  Starfsmannahópurinn var 

áhugasamur um að láta deildarstarfið ganga vel. Það tók samt dálítinn tíma fyrir starfsmannahópinn á 

deildinni að slípast saman og fyrir deildarstjórann að setja sig inn í deildarstarfið. Það var í mörg horn 

að líta og í febrúar og mars voru tveir nemar á deildinni annar í leikskólakennarafræðum og hinn í 

Tómstunda- og félagsmálafræði. Dagskipulagið á deildinni tók ekki miklum breytingum  á vorönninni. 

Fyrirkomulagið var nokkuð gott, það var samt ákveðið að skipta börnunum í þrjá útinámshópa í 

staðin fyrir tvo þar sem deildin hafði yngst. Á vorönn var byrjað að nota forritið Sway til að koma 

fréttum/upplýsingum til foreldra ásamt myndum af börnunum í leikskólastarfinu. Deildarstjóri 

einsetti sér að senda út fréttabréf í lok hverra viku með myndum og upplýsingum um vikustarfið og 

hvað væri á döfinni í leikskólanum. Þrátt fyrir covid-19 takmarkanir voru elstu börnin fjögur 

þátttakendur í heimahögum þar sem við hittumst í flest skiptin  ásamt Heiðarborg, Rauðuborg og 1. 

bekk í Selásskóla. Elstu börnin voru einnig þátttakendur í samvinnuverkefninu með Tónskóla 

Sigursveins, stefnt var á stóra sviðið í Hörpu í apríl en vegna covid varð ekkert úr því. Lendingin var að 

við komum saman í minni hópum 1. júní í Ráðhúsi Reykjavíkur og tónleikunum var streymt.  

 Umbótaþættir skólaárið 2020-2021 

Læsi: 

1. Fjölga lesstundum og huga að aðgengi barnanna að bókum  

Hefur gengið vel. leshornið sem var útbúið við hlið bókahillunnar er mikið notað og vel aðgengilegt 

fyrir börnin. Kennarar meðvitaðir um að nýta tækifæri í daglega starfinu að lesa og skoða bækur með 

snertir 

barnið í 

leikskólanu

m 

rafrænt og í 

viðtölum,  



13 

 

börnunum. Alltaf boðið upp á bækur í byrjun hádegissamveru meðan börnin eru að týnast inn frá wc. 

Alltaf lesið fyrir öll börnin í hádegissamveru og einnig alltaf lesið fyrir elsta hópinn í hvíld eftir 

hádegismatinn.  

Styrkleikar: Börnin dugleg að nota leshornið, setjast niður og skoða bók annað hvort ein með öðrum 

börnum eða kennara. Þetta hefur fests í sessi á deildinni og munum við halda áfram á sömu braut og 

teljum að þessum umbótaþætti sé lokið í bili.  

Læsi:  

2. Sýnileiki ritaðs máls á deild og í samverustundum. 

Markmiðið var að börnin upplifi ritmál sem eðlilegt táknkerfi 

Styrkleikar: Hengdum upp stórar myndir af dagskipulagi deildarinnar með ritmáli fyrir neðan hverja 

mynd.  Ljósmynd af börnunum með nafni þeirra er sett  upp í samverustundarherbergi.  

Tækifæri til umbóta: 

Merkja meira með ritmáli svæði/hluti á deildinni t.d. hurð, vaskur, gluggi og svo framvegis.  

Málörvun: 

3.  Málörvun fyrir fjöltyngd börn og börn með seinkaðan málþroska 

Styrkleikar: Starfsfólkið er meðvitaðar um mikilvægi þess að setja orð á athafnir og nota virka hlustun 

ásamt því að lesa fyrir börnin. 

Tækifæri til umbóta:  

Við leggjum áherslu á að hver starfsmaður gefi þremur börnum 10 á hverjum degi í þrjár vikur og 

síðan koll af kolli. Hver starfsmaður kvittar  á sérstakt skráningarblað á hvítu töflunni á deildinni hvað 

hann gaf hverju barni margar mínútur dag  á tímabilinu.  

 

Hlutverk kennarans: 

4. Hlutverk kennarans í leikumhverfi barnanna 

Markmiðið var að kennarar líti á frjálsa leikinn sem námsleið.  

Styrkleikar: Starfsfólk meðvitaðra um mikilvægi þess að vera styðjandi í leik barnsins, sem það gerir 

með því að sýna áhuga á því sem barnið er að fást við hverju sinni.   

Tækifæri til umbóta:  

Kynna þetta betur fyrir starfsmönnum deildarinnar og þeir fái tækifæri til að fræðast um málefnið. 

Skipta börnunum í minni hópa og nýta rýmið í húsinu.   
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UMBÓTAÞ

ÁTTUR/ 

MATSÞÁTT

UR 

Tækifæri 

til umbóta 

Aðgerðir til 

umbóta 

Ábyrgð He

fst 

Lok

ið 

Hvernig 

metið/aðferðir? 

Viðmið 

um 

árangur 

 
Textann í 

þessari línu 

má taka út, 

aðeins til 

leiðbeiningar 

Að hverju er 

stefnt? 

Hvernig framkvæmum 

við það? 

Hver ber 

ábyrgð, 

Hver 

framkvæ

mir 

  Hvaða aðferðir á að 

nota? (könnun, 

rýnihópur, safna 

gögnum) 

Viðmið er 

gæðalýsing 

og /eða 

mælikvarði 

sem stuðst 

er við til að 

meta 

hversu vel 

tókst að ná 

markmiði. 

Læsi:        

Sýnileiki 

ritaðs 

máls á 

deild  

Að börnin 

upplifi 

ritmál 

sem 

eðlilegt 

táknkerfi 

sem þau 

kynnast 

og læra á.  

Að nota ritun í 

sem flestum 

aðstæðum merkja 

hluti að deildinni 

nota ritmál undir 

myndir 

Deildar

stjóri 

og 

kennar

ar á 

deildin

ni.  

Se

pt  

aprí

l 

Deildarfundir 

notaðir til að 

ræða um hvernig 

gengur  

Börnin 

kynnist 

ritmáli í 

daglegu 

leikskóla

starfi 

Málörvun 

fyrir 

fjöltyngd 

börn og 

börn með 

seinkaðan 

málþroska  

Að gefa 

börnum 

með 

seinkaðan 

málþroska 

aukin 

tíma  

Nota aðferðina 

„gefðu 10“ 

Allir 

kennar

ar á 

deildin

ni. 

se

pt 

mai Endurmetið 

tvisvar í mánuði á 

deildarfundum 

Þar sem farið er 

yfir 

skráningarblöðin 

og skoðað hvernig 

gengur 

Allir 

kennara

r hafi 

tileinkað 

sér að 

nýta sér 

þessa 

leið til 

málörvu
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nar og 

noti 

hana 

markviss

t í öllu 

daglegu 

starfi 

Hlutverk 

kennarans 

í leik-

umhverfi 

barnanna 

Að 

kennarar 

líti á 

frjálsan 

leik sem 

námsleið 

og geri sér 

grein fyrir 

hve 

mikilvægt 

það er að 

vera 

áhugasam

ur og 

styðjandi 

við leik 

barnsins 

Deildarstjóri 

fyrirmynd, 

umræður á 

deildarfundum/st

arfsdögum. 

Endurgjöf og 

hvatning til 

kennara.  Skipta 

börnunum í minni 

hópa nýta rýmið í 

húsinu. 

Fræðsluefni til 

kennara í samráði 

við stjórnendur 

skólans,  

Deildar

stjóri 

okt mai Endurmeta með 

umræðum og að 

kennarar komi 

með dæmi úr 

starfinu.  

Allir 

kennara

r séu 

meðvita

ðir um 

að hver 

stund er 

námstæ

kifæri 

fyrir 

barnið  

Sjálfshjálp 

barna í 

matartím

um  

Kennarar 

geri sér 

grein fyrir 

mikilvægi 

sjálfseflin

gu barna í 

matartím

um  

 

 

Börnin á deildinni 

fái að skammta 

sér sjálf á diskana 

sína, smyrja 

brauðið og æfa sig 

að hella úr 

könnu/fernu 

Deildar

stjóri 

og allir 

kennar

ará 

deildin

ni 

se

pt 

mai Endurmetið á 

deildarfundum/st

arfsdögum. þar 

geta kennarar 

rætt saman og 

komið með dæmi 

um hvernig 

gengur 

Allir 

kennara

r horfi á 

matmáls

tíma 

sem lið í 

að efla 

sjálfshjál

p barna.  
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Samstarf 

heimili og 

skóla 

Foreldru

m boðin 

þátttaka í 

leikskólast

arfinu 

Foreldrum boðið 

með í útinám 

(vettvangsferðir) 

1x að hausti 

1x að vori 

Deildar

stjóri 

okt 

21 

maí

22 

Endurmetið á 

deildarfundum 

Bætt 

foreldra-

samstarf 

 

 

4 Innra mat Grænudeildar  

Aðlögun stóð yfir frá 18. ágúst fram í miðjan september og voru börnin, sem komu af Gulu- og Bláu 

deildinni, 17 talsins eða 11 drengir og 6 stúlkur. Haustið einkenndist af aðlögun barnanna en 

starfsmannahópurinn hélst nokkuð óbreyttur fyrir utan einn sem færði sig á Rauðudeild og nýr 

starfsmaður var ráðinn í hans stað. 

Deildarstarfið á skólaárinu:  

Haldið var áfram með tvískipta samverustund bæði á morgnana og í hádeginu auk þess að skipta 

börnunum niður í litla hópa í frjálsum leik. Áfram var haldið með útinámshópana sem fóru á mánu-, 

þriðju- og miðvikudögum ásamt tveimur kennurum í vettvangsferðir í nágrenni leikskólans. Vikulegar 

stafavísur úr „Lubbi finnur málbein – íslensku málhljóðin sýnd og sungin“ voru áfram sungnar fyrir 

matmálstímana. 

Deildarstjóri tók við Rauðudeild um áramót og tók deildarstarfsmaður við Grænudeild til bráðabirgða 

eða þangað til nýr deildarstjóri kom þann 1. mars. Þessi skipti gengu vel en mörkuðu auðvitað starfið 

um tíma þar sem bæði börn og starfsmenn þurftu tíma til að kynnast og átta sig á nýjum aðstæðum. 

Foreldraviðtöl fóru fram um miðjan mars þar sem foreldrar komu í viðtöl með grímur fyrir andliti. 

Aðstoðarleikskólastjóri aðstoðaði nýjan deildarstjóra í foreldraviðtölum. Í byrjun maí var skipt um 

gólfefni og veggir málaðir á Grænudeild, þetta tók aðeins lengri tíma en reiknað var með og raskaði 

starfinu í nokkra daga en allt gekk vel. Í lok vorannar var starfsfólk bólusett fyrir COVID-19 og í 

framhaldinu var takmörkunum aflétt og foreldrar fengu að koma í hús.  

 

Umbótaþættir skólaárið 2020-2021 

 

Efla orðaforða barnanna: 
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Bókaormur var búinn til með hjálp barnanna og settur upp á vegg þar sem kennari skrifaði nafn bókar 

á spjald. Börnin voru þátttakendur í því að setja spjaldið á sinn stað þ.e. fyrir aftan hausinn á 

bókaorminum. 

Styrkleikar: 

Gott skipulag þar sem börnin tóku þátt og sáu orminn lengjast. Einnig  auðvelt að sjá hvaða bækur var 

búið að lesa. Starfsfólk meðvitaðra um mikilvægi bóka fyrir málþroska og orðaforða. 

 

Aukin samskipti og samræður við börnin:  

„Gefðu 10“ var innleitt á deildinni til að gefa starfsfólki tækifæri til að efla börnin til þátttöku í 

daglegu starfi með það að markmiði að fá betri yfirsýn yfir færni og áhugasvið þeirra.  

Styrkleikar:  

Settur var upp listi með nöfnum barnanna og passað upp á að öll börn fengju „10“ á dag. Gekk mjög 

vel og það verður framhald á þessu starfi og vegna þess er það sett aftur í umbótaþátt. 

 

Tækifæri til umbóta:  

Ákveðið var að taka upp „barn vikunnar“ í haust þar sem börnin fara, eitt í einu, heim með bangsa og 

dagbók yfir helgi. Barn vikunnar segir svo hinum börnunum frá ævintýrum helgarinnar og hefur 

einnig ákveðnar skyldur yfir vikuna, svo sem að aðstoða við að leggja á borð og segja frá veðrinu. 

Barn vikunnar má einnig koma með bók að heiman sem lesin verður í leikskólanum. Fleiri 

umbótaþættir verða teknir upp og markast af fjölda tvítyngdra barna á deildinni. 

 

Umbótaáætlun 2021-2022 

UMBÓTAÞÁTT

UR/ 

MATSÞÁTTUR 

Tækifæri 

til 

umbóta 

Aðgerðir til 

umbóta 

Ábyrgð Hefs

t 

Lokið Hvernig 

metið/aðferð

ir? 

Viðmið 

um 

árangur 

 
Textann í þessari 

línu má taka út, 

aðeins til 

leiðbeiningar 

Að hverju 

er stefnt? 

Hvernig 

framkvæmum við 

það? 

Hver ber 

ábyrgð, Hver 

framkvæmir 

  Hvaða aðferðir á 

að nota? (könnun, 

rýnihópur, safna 

gögnum) 

Viðmið er 

gæðalýsing 

og /eða 

mælikvarði 

sem stuðst 

er við til að 

meta 

hversu vel 

tókst að ná 

markmiði. 
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Læsi:        

Sýnileiki 

ritaðs máls á 

deild  

Að 

börnin 

upplifi 

ritmál 

sem 

eðlilegt 

táknkerfi 

sem þau 

kynnast 

og læra 

af.  

Að nota ritun í 

sem flestum 

aðstæðum 

merkja hluti á 

deildinni nota 

ritmál með 

myndum 

Deildarstj

óri og 

kennarar á 

deildinni.  

Sept 

21 

apríl2

2 

Deildarfundir 

notaðir til að 

ræða  

hvernig 

gengur  

Börnin 

kynnist 

ritmáli í 

daglegu 

leikskóla

-starfi 

Auka 

samskipti og 

samræður 

við börnin 

Starfsfólk 

sé 

meðvitað 

um 

mikilvægi 

þess að 

eiga 

samtal og 

samskipti 

við hvert 

barn á 

hverjum 

degi 

Innleiða 

„Gefðu 10“á 

deildinni. 

Starfsfólk 

kynni sér 

leiðbeiningar-

bækling og 

tileinki sér 

þessa aðferð. 

Deildarstj

óri ber 

ábyrgð. 

Allir 

starfsmen

n 

deildarinn

ar 

framkvæ

ma 

1. 

okt. 

202

1 

1. maí 

2022 

Einn 

deildarfundu

r í hverjum 

mánuði 

notaðir til að 

ræða hvernig 

gengur og 

meta hverju 

sinni Sérstakt 

skráningarbla

ð um hverjir( 

börn og 

starfsfólk) 

gefa og fá 

„10“ 

Starfsfól

ki gefið 

tækifæri 

til að 

hafa 

betri 

yfirsýn 

yfir 

færni og 

áhugasv

ið 

barnann

a og efla 

þau til 

þátttöku 

í 

daglega 

starfinu 
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Málörvun -

Myndrænt 

skipulag 

Hafa dag-

skipulag 

á 

myndræn

u formi til 

að 

auðvelda 

tvítyngdu

m 

börnum 

að skilja 

skipulagi

ð og læra 

ný orð. 

Hafa dag-

skipulag 

myndrænt á 

vegg. 

Deildar-

stjóri ber 

ábyrgð. 

Allir 

starfsmen

n 

deildarinn

ar 

framkvæ

ma. 

20. 

ágús

t 

202

1 

1. maí 

2022 

Kennari 

skráir 

framfarir 

barnanna hjá 

sér og safnar 

upplýsingum 

um máltöku 

þeirra. 

Að 

auðveld

a 

starfsfól

ki 

samskip

ti við 

börnin. 

Skráningar - 

auka 

foreldra- 

samstarf 

Fá fleiri 

skráninga

r að 

heiman 

fyrir 

kennara 

að vinna 

með í 

málörvun 

og sjálfs-

eflingu 

barnanna

. 

Eftir 

takmarkað 

aðgengi 

foreldra 

v/COVID19 

viljum við efla 

foreldra-

samstarf. 

Deildarstj

óri ber 

ábyrgð. 

20. 

ágús

t 

202

1 

20. 

ágúst 

2022 

Kennari sér 

um að 

skráning fari í 

ferilmöppu. 

Gefur 

starfsfól

ki 

tækifæri 

til að 

kynnast 

börnunu

m betur 

og 

hjálpa 

þeim til 

sjálfs-

eflingar 

Samstarf 

heimili og 

skóla 

Foreldru

m boðin 

þátttaka í 

leikskóla-

starfinu 

Foreldrum 

boðið með í 

útinám 

(vettvangsfer

ðir) 

1x að hausti 

1x að vori 

Deildar-

stjóri 

okt 

21 

Maí 

22 

Endurmetið  

á deildar-

fundum 

Bætt 

foreldra-

samstarf 
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5 Innra mat Bláudeildar  

Veturinn á Bláudeild hefur gengið mjög vel þrátt fyrir að starfið hafi verið með öðrum hætti vegna 

Covid-takmarkana.  Eins og síðasta vetur máttu foreldrar ekki koma inn í leikskólann heldur tók 

starfsfólk á móti börnunum og klæddu þau úr útifötum. Það er vissulega álag og mikil hlaup á 

starfsfólki þegar foreldrar mega ekki koma inn í húsið. Á morgnana fór mikill tími í að taka á móti 

börnunum og enn meiri tími fór í að klæða þau í útiföt í lok dags, foreldrar voru mikið við sækja 

börnin í miðjum kaffitíma og þar af leiðandi varð undirmönnun á deildinni. Í maí máttu foreldrar 

koma inn á deildar og þá nýttist seinnipartur dagsins miklu betur með börnunum. 

Í haust byrjuðu tveir nýir starfsmenn og vorum við því fjórir starfsmenn samtals á deildinni. Tólf börn 

byrjuðu í aðlögun um haustið og síðan bættust þrjú við eftir áramót. Öll börnin á deildinni voru að 

byrja sinn fyrsta vetur í leikskólanum. Aðlögun gekk mjög vel.  

Þetta er annað árið okkar eftir að deildin breyttist í ungbarnadeild. Stærsta breytingin að okkar mati 

snýst um svefn barnanna. Þau eru þó nokkur sem vakna auðveldlega og eiga erfitt með að sofna 

aftur. Þau eru þar af leiðandi að sofa allt of lítið. Við erum þess vegna að nota vagna/svefnkerrur 

töluvert fyrir þessi börn en reynum þó að venja þau á dýnur um leið og þau eru tilbúin til þess. 

 

Umbótaþættir skólaárið 2020-2021 

Að starfsfólk vinni markvisst að því að efla málþroska barna: Í heildina gekk það vel. Markmið okkar 

var að vinna með Bablarana (bækur sem þjálfa hljóðkerfisvitund barna). Við sáum fljótt að okkur 

fannst betra að leyfa þessu verkefni að vera í öllu starfi á deildinni. Við lesum Bablarnabækurnar í 

samverustund og einnig með fáum börnum í frjálsum leiktíma. Við höfum Bablararna vel sýnilega á 

deildinni (myndir á veggjum/gluggum) þannig að það myndast umræður út frá þeim.   

   °    Styrkleikar: Bablararnir höfða mjög vel til barnanna. Börnin á deildinni voru ung og mörg þeirra 

ekki farin að tala en þau voru fljót að læra nöfnin á öllum fígúrunum í bókinni og biðja okkur um að 

lesa bækurnar fyrir sig. Þau æfa sig að segja mörg orð þegar þau hlusta á sögurnar eins t.d. litina, 

upp, yfir, bak við o.fl. Myndirnar í bókunum eru einnig mjög fallegar, einfaldar og stílhreinar og ná til 

barnanna. 
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    °    Tækifæri til umbóta: Við viljum vera duglegri að hafa Lubba (málörvunarverkefni) sýnilegri á 

deildinni t.d. með því að hengja upp á vegg skemmtilegar myndir af hlutum sem byrja á staf vikunnar.  

Að sex grunnþættir menntunar séu leiðarljós í leikhópum á morgnanna: Markmið okkar var að 

undirbúa vel leikstundir. Leikstundirnar eiga að vera fjölbreytt og þroskandi. 

   °        Styrkleikar: Við vorum mjög meðvitaðar um hafa mismunandi verkefni í boði fyrir börnin. 

Okkur fannst best að skipta börnunum upp í minni hópa til það börnin geti notið sín sem best í 

leikstundunum. Á deildarfundum ræddum við um getu barnanna, t.d. gróf- og fínhreyfingar, sem 

verið er að efla. 

   °       Tækifæri til umbóta: Við viljum vera enn duglegri að fara í gönguferðir með barnahópinn og 

stuðla þannig að aukinni hreyfingu. 

Umbótaáætlun 2021-2022 

UMBÓTAÞÁTT

UR/ 

MATSÞÁTTUR 

Tækifæri til 

umbóta 

Aðgerðir 

til 

umbóta 

Ábyrgð Hefst Loki

ð 

Hvernig 

metið/aðfer

ðir? 

Viðmið 

um 

árangur 

 
Textann í þessari 

línu má taka út, 

aðeins til 

leiðbeiningar 

Að hverju er 

stefnt? 

Hvernig 

framkvæmu

m við það? 

Hver ber 

ábyrgð, Hver 

framkvæmir 

  Hvaða aðferðir á 

að nota? 

(könnun, 

rýnihópur, safna 

gögnum) 

Viðmið er 

gæðalýsin

g og /eða 

mælikvarð

i sem 

stuðst er 

við til að 

meta 

hversu vel 

tókst að 

ná 

markmiði. 

Málörvun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Að starfsfólk 

vinni 

markvisst að 

því að efla 

málþroska 

barna með 

auknum 

bókalestri. 

 

Að lesa 

eina bók 

fyrir hvert 

barn á 

deildinni á 

hverjum 

degi. Hafa 

lista með 

nöfnum 

Deildarstjó

ri og 

starfsmenn 

deildarinna

r. 

Sept 

2021 

Maí 

202

2 

Deildarfundi

r notaðir í 

umræður og 

mat á 

lestrarstund-

um. 

Að 

starfsfó

lk fái 

verkfær

i í 

hendur

n-ar til 

að 
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barnanna 

sýnilegan 

upp á 

vegg og 

starfsfólk 

skrái 

lestur. 

vinna 

með 

málörv

un í 

daglegu 

starfi. 

Samstarf 

heimili og 

skóla 

Leikskólinn 

hvetur  

foreldra til 

þátttöku í  

leikskólastarf

inu 

Foreldru

m 

 boðið að  

borða 

morgun

mat  

með 

börnum 

sínum.  

1x að 

hausti og 

vori 

Deildarstjó

rar 

Nóv.20

21 

Mar

s 

202

2 

Deildarf 

undir og 

foreldraviðtö

l 

Þátttak

a og 

ánægja 

foreldr

a 

 

 

6 Innra mat Guludeildar 

Tólf börn komu til baka eftir sumarfrí á deildina sem öll höfðu verið veturinn áður. Þegar 

flutningur byrjaði á milli deilda gekk það vel og sama má segja um aðlögun nýrra barna. Mjög 

fjölbreyttur hópur byrjaði hjá okkur þetta skólaárið. Í febrúar fjölgaði börnum upp í fimmtán 

en við fengum aukin stuðning á þessum tíma fyrir eitt barn.  

Unnið var eftir bestu getu til að halda skipulögðu starfi á deildinni. Aðlögun var yfir allt 

skólaárið sem gerði starfið flóknara. Áfram var notast við móttökuáætlanir leikskólans með 

góðum árangri. 

Covid-19 gerði það að verkum að húsið var lokað fyrir foreldrum meira og minna allt 

skólaárið. Það fylgdi því mikið rask og ónæði fyrir börnin þegar starfsmenn voru að hlaupa 
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fram og aftur með börn og slíta sig þannig frá umönnun barnanna. Auk þess kom stytting 

vinnuvikunnar sem gerði það að verkum að það var erfiðara að manna deildar í í lok dags. í 

maí opnaði húsið aftur sem gerði allt starfið auðveldara.  

Úrbætur veturinn 2021-22 

Læsi: 

UMBÓTAÞÁTT

UR/ 

MATSÞÁTTUR 

Tækifæri 

til 

umbóta 

Aðgerðir til 

umbóta 

Ábyrgð Hefs

t 

Loki

ð 

Hvernig 

metið/aðferðir? 

Viðmið 

um 

árangur 

 

 

 

Að hverju 

er stefnt? 

Hvernig 

framkvæm

um við 

það? 

Hver ber 

ábyrgð, 

Hver 

framkvæ

mir 

  Hvaða aðferðir 

á að nota? 

(könnun,rýnihó

pur, safna 

gögnum) 

Viðmið 

er 

gæðalýsi

ng og 

/eða 

mælikvar

ði sem 

stuðst er 

við til að 

meta 

hversu 

vel tókst 

að ná 

markmiði

. 

Læsi Efla 

hljóðvitu

nd 

barnanna  

Að 

barnið 

þjálfist í 

Leggja inn 

einn 

Bablara í 

einu. 

Lærum 

hvað hann 

heitir og 

Deildastjó

ri ber 

ábyrgð á 

verkefnin

u.  

Allir 

starfsmen

Hau

st 

202

1 

Vor  

202

2 

Rætt verður um 

það á 

deildarfundum 

hvernig gengur 

reglulega yfir 

veturinn.  auk 

þess sem það 

Að 

börnin 

nái að 

nota 

hljóðin 

sem þau 

hafa lært 
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að skynji 

munin á 

milli 

tveggja 

líkra 

hljóða 

hvaða hljóð 

fylgir 

Einnig 

verður 

hlustað á 

Lubba 

löginn 

n á 

deildinni 

taka þátt í 

þessu 

verkefni. 

verður síðan 

tekið saman að 

vori hvernig 

gekk. 

yfir 

veturinn 

og greini 

muninn á 

líkum 

hljóðum  

 

Heimamenning og sjálfsefling: 

Umbóta þættir síðasta vetur og úrbætur veturinn 2021-22 

Mói mús komst ekki á dagskrá en hann er skemmtileg tenging á milli heimili og skóla. Stefnt 

er á að koma Móa af stað næsta vetur.  Ætlunin er að tengja Móa líka í markmiðum skólans 

næsta vetur sem er sjálfsefling. Verður barni gert hátt undir höfði með mynd af sér á 

veggnum auk þess sem lesin verða ævintýri þeirra Móa í samverustund, barnið fær að velja 

bækur til lestrar í samveru. 

UMBÓTAÞÁT

TUR/ 

MATSÞÁTTUR 

Tækifæri til 

umbóta 

Aðgerðir til 

umbóta 

Ábyrgð Hefs

t 

Loki

ð 

Hvernig 

metið/aðferðir

? 

Viðmið 

um 

árangur 

 

 

 

Að hverju er 

stefnt? 

Hvernig 

framkvæmu

m við það? 

Hver ber 

ábyrgð, 

Hver 

framkvæ

mir 

  Hvaða 

aðferðir á að 

nota? 

(könnun,rýnih

ópur, safna 

gögnum) 

Viðmið 

er 

gæðalýsi

ng og 

/eða 

mælikva

rði sem 

stuðst er 

við til að 

meta 

hversu 
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vel tókst 

að ná 

markmið

i. 

Læsi Auka 

tengingu á 

milli 

heimilis og 

skóla 

Ásamt því 

að þetta er 

bein tenging 

í markmið 

skólans 

næsta árið í 

sjálfseflingu 

barna. 

Mói mús fer 

á milli 

heimila 

ásamt bók 

sem 

foreldrar 

skrá 

samverustun

dir barnanna 

og móa mús. 

Lesið verður 

upp í 

samverustun

dum fyrir 

börnin hvað 

mói og 

barnið gerðu 

saman. Auk 

þess verður 

barnið, Barn 

vikunnar  

Allir 

starfsmen

n á 

deildinni 

passa upp 

á að allir 

fái að fara 

heim með 

móa 

allavega 

einu sinni 

yfir 

veturinn.  

Deildastjó

ri ber 

ábyrgð á 

verkefnin

u. 

Janú

ar 

2022 

Vor  

202

2 

Metið að vori 

Spyrja í 

vorviðtölum 

barnanna 

hvernig 

foreldrum 

fannst 

verkefnið. 

Auka 

tengingu 

á milli 

heimilis 

og skóla 

Ásamt 

því að 

þetta er 

bein 

tenging í 

markmið 

skólans 

næsta 

árið í 

sjálfsefli

ngu 

barna. 

Samstarf 

heimili og 

skóla 

Leikskólinn 

hvetur  

foreldra til 

þátttöku í  

leikskólastar

finu 

Foreldrum 

 boðið að  

borða 

morgunmat  

með börnum 

sínum. 

1x að vori og 

hausti. 

Deildarstj

órar 

Nóv. 

2021 

Ma

rs 

202

2 

Deildarf 

undir og 

foreldraviðtöl 

Þátttaka 

og 

ánægja 

foreldra 
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Haldið verður áfram með ferilmöppurnar. Reynt verður að auka þátttöku foreldra í skráningu 

barnanna. 

7 Innra mat sérkennslu 

Mat á sérkennslu 2020-2021 

Skipulagning sérkennslu 2020-2021 

Hvernig var sérkennslan skipulögð, var haft í 

huga menntun án aðgreiningar.  

Hvernig var skráningu háttað, t.d. í 

hópastarfi, einstaklingskennslu o.fl. ? 

Sérkennslan í Blásölum styðst bæði við 

atferlisíhlutun og TEACCH. Unnið er í 

skipulögðum vinnustundum en einnig er 

unnið með nemandann í náttúrulegri 

kennslu í öllum þáttum dagskipulagsins. 

Búinn er til áætlun með markmiðum og 

leiðum út frá einstaklingsnámskrá. Í 

áætluninni er skráning á framförum sem 

starfsmaður merkir við jafnóðum. Áætlunin 

er endurmetinn reglulega. Nemendur með 

stuðning voru tveir á tímabilinu 

Hvaða matsgögn voru notuð? 

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

Notast er við AEPS, Hljóm -2,  og EFI-2. 

Einnig var notast við þjónustu 

talmeinafræðings sem tekur málþroskapróf 

og sálfræðings sem framkvæmir þroskamat 

og tekur Baileys próf. 

Hvaða námsefni var notað? 

Voru t.d notuð aðkeypt námsgögn? 

Ljáðu mér orð. 
Leggðu við hlustir 

 

 

 

 

 

 

Umbótaáætlun sérkennslu 2021-2022 
UMBÓTAÞ

ÁTTUR/ 

MATSÞÁTT

UR 

Tækifæri 

til 

umbóta 

Aðgerðir til 

umbóta 

Ábyrgð Hefst Lo

kið 

Hvernig 

metið/aðferðir? 

Viðmið 

um 

árangur 
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 Skipulag

ðar 

vinnustu

ndir 

verða 

skipulag

ðar út 

frá 

dagskipu

lagi 

Reglulegir 

fundir 

sérkennslustjó

ra með 

stuðningsfulltr

úum 

Sérkennsl

ustjóri 

Septe

mber 

2021 

Vo

r 

20

22 

Útbúnar 

spurningar fyrir 

starfsmenn sem 

farið verður yfir á 

deildarfundum/lei

ðbeininga 

viðtölum 

Fundag

erðir 

 Aðstoða 

deildar 

við 

sjónræn

t 

dagskipu

lag  

myndræ

nt og  

tjáningar

form 

fyrir þá 

sem 

þurfa. 

Gefin verði 

tími á 

deildarfundu

m til að fara 

yfir 

einstaklingsá

ætlanir, 

markmið, 

leiðir og 

skráningar.  

Notast við 

samskiptabæk

ur fyrir börn 

með stuðning. 

Sérkennsl

ustjóri 

Septe

mber 

2021 

Vo

r 

20

22 

Útbúnar 

spurningar fyrir 

starfsmenn sem 

farið verður yfir á 

deildarfundum/lei

ðbeiningar 

viðtölum 

Fundag

erðir 

 Aukið 

foreldra 

samstarf 

barna 

með 

stuðning 

Senda 

foreldrum 

sway bréf 

með 

upplýsingum/

myndum um 

framvindu og 

árangur 

Sérkennsl

ustjóri 

Septe

mber 

2021 

Vo

r 

20

22 

Útbúnar 

spurningar fyrir 

starfsmenn sem 

farið verður yfir á 

deildarfundum/lei

ðbeininga viðölum 

Fundag

erðir 
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8 Innra mat – fjöltyngd börn 

Mat á málörvun og virkri þátttöku fjöltyngdra barna 2020-2021 

Hvernig er fjármagni sem úthlutað er til 

leikskólans vegna fjöltyngdra barna 

ráðstafað? 

Fjármagn var sett í launakostnað 

Er markviss vinna með daglegan orðaforða 

(grunnorðaforða)? Á hvaða hátt? 

Er t.d. verið að vinna með Gefðu 10? 

Unnið er með orðaforða í  daglegu starfi  og 

málörvun í litlum hópum. Unnið er með 

Gefðu 10 og Ljáðu mér orð. 

Er markvisst verið að dýpka orðaforða 

barnanna? Á hvaða hátt? 

Eru t.d. les- og samverustundir nýttar til 

þess að dýpka orðaforða barna? 

Hugað er sérstaklega að því að starfsmenn 

setji orð á alla hluti og athafnir. 

Er fylgst með framförum fjöltyngdra barna í 

íslensku? Á hvaða hátt? 

Eru t.d. notuð matstæki, gerðar 

einstaklingsáætlanir eða annað? 

Notast hefur verið við gátlistann Staða og 

framfarir við mat á stöður og framförum og 

síðan er gerð einstaklingsnámskrá 

fjöltyngdra barna út frá því. 

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 útfrá gátlistanum Staða og 

framafarir og Hljóm -2,  og EFI-2. Unninn er 

einstaklingsnámskrá út frá því þar sem tillit 

er tekið til allra þessa þátta þegar gerð eru 

markmið í einstaklingsnámskrá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umbótaáætlun –fjöltyngi 2021-2022 
UMBÓTAÞÁTT

UR/ 

MATSÞÁTTUR 

Tækifæri 

til 

umbóta 

Aðgerðir 

til 

umbóta 

Ábyrgð Hefst Loki Hvernig 

metið/aðferð

ir? 

Viðmið 

um 

árangur 
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 Samhæf

a vinnu á 

deild við 

markviss

a 

málörvu

n 

fjöltyngd

ra barna 

Notast 

við 

náttúru 

legar 

kennslu 

aðferðir 

auk 

skipulag

ða 

stunda 

Tengiliður 

fjölmenning

ar 

Septemb

er 2021 

Vor 

202

2  

Gera ráð fyrir 

markvissri 

málörvun 

fjöltyngdra 

barna með 

náttúrulegri 

kennslu í 

kennsluáætlu

n. 

Skráning 

á hversu 

oft 

náttúrul

eg 

kennsla 

er 

notuð. 

 

6 Starfsþróunarsamtöl og fræðsla 

Leikskólastjóri tekur allt starfsfólk í örsamtöl 2-3 sinnum yfir veturinn.  þá er til umræðu , líðan og 

óskir starfsmanna. 

Lögð verður áhersla á fræðslu fyrir allt starfsfólk um sjálfshjálp og mun Hrönn Pálmadóttir Dósent við 

HÍ koma til okkar tvisvar yfir skólaárið á starfsdögum þar mun hún fara yfir kenningar Marte Meo um 

sjálfseflingu, sjálfshjálp og samskipti. Einnig mun Hrönn vinna með hverri deild við að skoða 

myndbönd úr starfi og starfsfólk lærir saman  auk þess sem hún mun miðla af þekkingu sinni. 

Tveir starfsmenn munu taka þátt í lærdómssamfélagi um sköpun, margbreytileika, lýðræði og 

vellíðan. Fundað verður hálfs mánaðarlega fyrir áramót og sjá fagfólk á SFS um námskeiðið. 

Tengiliður fjölmenningar tekur þátt í fræðslufundum á vegum SFS mánaðarlega yfir veturinn. 

Tveir fagmenn munu taka þátt í lærdómssamfélag um sjálfseflingu og sjálfshjálp sem haldið er á 

vegum SFS næsta skólaár. 

Auk þess munum við grípa tækifærin og skrá starfsfólk á námskeið ef þau passa okkur og því 

starfsfólki sem við höfum í húsi. 

 Einnig eru Efling og Mímir með námskeið fyrir erlent starfsfólk og  ófagmenntað starfsfólk leikskóla 

sem við munum bjóða upp á fyrir okkar starfsmenn. 

Nýliðanámskeið, skyndihjálparnámskeið og önnur fjar- eða netnámskeið sem okkur bjóðast á vegum 

Reykjavíkurborgar munum við nýta okkur. 
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Sérkennslustjóri mun sækja um námskeið á vegum Greiningarstöðvar um Pex sem er myndrænt 

skipulag fyrir stuðningsbörn. 

Við stefnum á námsferð til Bergen vorið 2022 sem hefur ítrekað verið frestað og munum við sækja 

námskeið um gildi frjálsa leiksins og áhrif umhverfis á leik barna. 

 

7 Samstarf leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva 

Samstarf við Selásskóla er i föstum skorðum, heimsóknir eru skipulagðar að hausti og 

dagsetningar ákveðnar. ( fylgiskjal, skipulag frá síðasta vetri fylgir)  

Heimahagar er samstarf Selásskóla, Heiðarborgar, Rauðuborgar og Blásala. Elstu börn 

leikskólana og  1.bekkur Selásskóla hittist á sama ákveðna staðnum og gera útinámsverkefni 

saman og fara í leiki. Markmið verkefnis er að efla tengsl barna í hverfinu og eignast góðar 

minningar saman.( fylgiskjal, skipulag frá síðasta vetri fylgir) Þróunarstyrkur fékkst fyrir 

áframhaldandi þróun Heimahagaverkefnis og Fáks. Nýja  verkefnið heitir Heimahagar og 

íslenski hesturinn. 

8 Foreldrasamvinna 

Foreldrasamvinna verður vonandi meiri á komandi skólaári en því síðasta en skólanum var lokað fyrir 

foreldrum megnið af skólaárinu. Núna bjóðum við upp á staðfundi og opnum leikskólann fyrir 

foreldrum þannig að þeir geti tekið þátt í starfinu á þeim dögum sem auglýstir eru í skóladagatali. 

Einnig munum við nýta okkur þann lærdóm sem við fengum síðasta vetur við að senda rafrænar 

upplýsingar til foreldra. 

Foreldraráð er við skólann og skipar þrjá fulltrúa og hefur það hlutverk með höndum að gefa 

skriflegar umsagnir um starfsáætlun, skólanámsskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi 

leikskólans.  Foreldraráð fylgist með framkvæmd skólanámskrár og er boðað á fund í leikskólann í 

kringum áramót þar sem leikskólastjóri fer yfir gang mála varðandi framgang ýmissa verkefna sem 

skólinn vinnur að. Einnig mun leikskólastjóri svara þeim spurningum sem upp koma í yfirferð yfir 

starfsáætlun og skólanámskrá. Um síðustu áramót var ekki fundur með foreldraráði heldur sendur 

póstur þar sem farið var yfir í grófum dráttum framgang starfsáætlunar. Foreldraráð hefur 

umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi. 
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Foreldrafélag er ekki virkt í leikskólanum, foreldrar hafa ekki boðið sig fram þó ítrekað hafi verið  

óskað eftir fulltrúum í foreldrafélag. Eitt foreldri bauð sig fram sem gjaldkera og því er starfið sem 

verið hefur undanfarin ár í nafni foreldrafélagsins haldið áfram. Foreldrar greiða ákveðin gjöld í 

foreldrafélag og er það valfrjáls greiðsla og skólinn kaupir inn leikrit, fær jólasvein á jólaskemmtanir 

og listafólk á sumarhátíð. Áfram verður óskað eftir foreldrum í foreldrafélag. 

Móttaka og samskipti við erlenda foreldra er með aðstoð túlks og undirbúningsfundir og 

upplýsingafundir eru túlkaðir. Misjafnt er hvort túlkur þarf að vera með í aðlögun en það fer eftir 

skilningi á íslensku og ensku og er metið hverju sinni. Foreldrar allra barna fá upplýsingapakka frá 

leikskólanum og er hann einnig til á pólsku hjá okkur. Einnig fá foreldrar upplýsingar á sínu tungumáli 

frá Reykjavíkurborg sem heitir „Velkomin til samstarfs um leikskólabarnið“.  Öll tvítyngd börn fá 

samskiptabók þar sem lögð er áhersla á að auka málskilning barnsins og auka skilning á starfi 

leikskólans. Barnið fær sérstaka málörvun þar sem áhersla á íslensku er í fyrirrúmi. 

 

9 Skipulagsdagar og leikskóladagatal 

Skipulagsdagar á skólaárinu eru 6 og eru 3 af þeim sameiginlegir starfsdagar grunn-og leikskólanna í 

hverfinu. Tveir samliggjandi dagar eru í september 16. og 17. síðan kemur sameiginlegur starfsdagur 

19.nóvember. Eftir áramótin er sameiginlegur starfsdagur 3. febrúar og svo stefnum við á að fara í 

námsferð til Bergen 27. og 30.maí þá erum við komin með okkar 6 skipulagsdaga fyrir skólaárið 2021 

til 2022. 

Leikskóladagatalið er svipað því sem verið hefur undanfarin ár starfsdagar eru gulmerktir og viðburðir 

sem við bjóðum foreldrum að taka þátt í eru grænmerktir. 

 

10 Fylgigögn 

Samstarf við Selásskóla 

Heimahagar 

Leikskóladagatal 

Umsögn foreldraráðs 
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Skipulag Heimahaga haust 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dagsetning 

 
Hittast í 

Heimahögum 
kl. 

 

Hverjir hittast 
 

Verkefni 
 

Annað 

1. október 10:50  
Allir hittast í 

Heimahögum.  

Syngja saman og 
leika. 

Lög: Næturdýrin, 
Frú Könguló, Kling 

klang. 
 

8. október 10:50 – 11:30 Allir Heimsókn í 
Reiðhöllina 

 

 

15. október 10:50 Selásskóli og Heiðarborg Talnadúkur, leikir, 
t.d. köttur og mús. 

 

Allir koma með sitt. 

29. október 10:50 Selásskóli, Rauðaborg og 
Blásalir 

Talnadúkur, leikir, 
t.d. köttur og mús. 

 

Allir koma með sitt. 

5. nóvember 10:50 Selásskóli, Rauðaborg og 
Blásalir 

Bolti á dúknum. 
Leikir, t.d. Að 

hlaupa í skarðið 

Allir koma með þá 
dúka sem þeir eiga 

og tennisbolta. 

12. nóvember 10:50 Selásskóli og Heiðarborg Bolti á dúknum. 
Leikir, t.d. Að 

hlaupa í skarðið 

Allir koma með þá 
dúka sem þeir eiga 

og tennisbolta. 

 
 
19. nóvember 

! 
9:15 

 
Allir:  

Vetrarsamvera 
Í Heimahögum. 

 

Luktirnar 😊 

Leikir 

Hver starfsstöð 
kemur með heitt 

kakó og glös handa 
sínum nemendum. 
Selásskóli kemur 
með kexið. Muna 

luktirnar! 

26. nóvember 14:00 – 
15:00 

Fundur vegna 
Heimahaga 

Farið yfir 
hauststarfið og 

vorönn skipulögð 

Fundarherbergi  
Selásskóla 
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Skipulag voranna Heimahagar 

 

Dags. Kl.  Hverjir hittast Verkefni Annað 
 

28. jan. 10:50 Selásskóli og 
Heiðarborg 

Talnadúkur, leikir, t.d. 
köttur og mús. 

Allir koma með sitt. 

11. feb. 10:50 Selásskóli, 
Rauðaborg og 

Blásalir 

Talnadúkur, leikir, t.d. 
köttur og mús. 

Allir koma með sitt. 

18. febr. 10:50 Selásskóli, 
Rauðaborg og 

Blásalir 

Bolti á dúknum. Leikir, t.d. 
Að hlaupa í skarðið. 

Allir koma með þá 
dúka sem þeir eiga og 

tennisbolta. 

25. febr. 10:50 Selásskóli og 
Heiðarborg  

Bolti á dúknum. Leikir, t.d. 
Að hlaupa í skarðið. 

Allir koma með þá 
dúka sem þeir eiga og 

tennisbolta. 

mars 10:50 
 

Allir Heimsókn í Reiðhöllina  

mars? 10:50 
 

   

mars? 10:50 
 

   

8. apríl 10:50 Selásskóli og 
Heiðarborg 

Ratleikur á skólalóð 
Selásskóla. 

 

15. apríl 10:50 Selásskóli, 
Rauðaborg og 

Blásalir 

Ratleikur á skólalóð 
Selásskóla. 

 

 
20. maí 

 
10:50 

 
Allir 

Leitin að vorinu. 
Sönglög: Lóan er komin, Sá 

ég spóa, Maístjarnan, Út 
um mela og móa, Litla 

flugan, Blátt lítið blóm eitt 
er…. 

Djús og kex. Hver 
starfsstöð kemur með 

djús (Ribena). 
Selásskóli kemur með 

kexið og 
stækkunarger. 
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Samstarf við Selásskóla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMSTARF VIÐ LEIKSKÓLA Í SELÁSNUM 2020 - 2021 

Tímasetningar og skýringar á samstarfi Selásskóla og leikskóla í Selásnum. 

 

Hvað Hvenær  Hvað Hvenær  

Undirbúningsfundur í Selásskóla 17. sept. kl. 14:00 – 15:00 Heimsókn á skólasafnið. Hafa samband við Jónellu 

Sigurjónsd., jonella.sigurjonsdottir@rvkskolar.is 
janúar – apríl. 

Nemendur í 1. b heimsækja gamla leikskólann sinn Aflýst vegna covid19 Heimsókn í íþróttir. Hafa Samband við Stefaníu 

Eiríksdóttur, stefania.eiriksdottir@rvkskolar.is 
janúar – apríl.  

Nem. í 5. bekk lesa fyrir leikskólabörn á Blásölum í 

tilefni af degi ísl. tungu - útikennslustofa 
Aflýst vegna covid19 Heimsókn í tónmennt. Hafa samband við Sigrúnu 

Ásgeirsdóttur, sigrun.asgeirsdottir@rvkskolar.is 
janúar – apríl. 

Nem. í 5. bekk lesa fyrir leikskólabörn á Rauðaborg 

í tilefni af degi ísl. tungu - útikennslustofa 
Aflýst vegna covid19 Skilafundur – Heiðarborg 7. maí kl. 13:00 – 14:00 

Nem.í 5. bekk lesa fyrir leikskólabörn á Heiðarborg 

í tilefni af degi ísl. tungu - útikennslustofa 
Aflýst vegna covid19 Skilafundur –  Blásalir  11. maí kl. 13:00 – 14:00 

Nemendur frá Heiðarborg heimsækja 1. bekk 2. febrúar kl. 9:15 – 11:20 Skilafundur – Rauðaborg 12. maí kl. 13:00 – 14:00 

Nemendur frá Heiðarborg heimsækja 1. bekk 3. febrúar kl. 9:15 – 11:20 Söngsalur 1. – 3. bekkjar Þriðjudagar, 13:00 – 13:20, 

hafa samband við skólann 

Nemendur frá Rauðaborg heimsækja 1. bekk 9. febrúar kl. 9:15 – 11:20 Heimsókn kennara verðandi 1. bekkjar á 

leikskólana 
 Lok maí (dagsetn. síðar) 

Nemendur frá Rauðaborg og Blásölum heimsækja 

1. bekk 
10. febrúar kl. 9:15 – 11:20 Vorskóli og foreldrakynning í Selásskóla maí eða ágúst, fer eftir 

aðstæðum í samfélaginu. 
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Fylgiskjal 3 

 

 

Starfsáætlun 2021 – 2022 

Blásalir 

 

 

 

 

Umsögn foreldraráðs 
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Foreldraráð leikskólans skipa: 
Bjarki Tómasson 

Eva Alfreðsdóttir 

Þórhildur Þórarinsdóttir 

 

Um starfsáætlanir leikskóla 

Leikskólar gera starfsáætlun sem byggir á skólanámskrá leikskólans og menntastefnu 

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

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

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

samfélags- og tæknibreytingum sem umbreyta uppeldisaðstæðum barna og hefðbundnum 

hugmyndum um menntun. 

Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með árangursmiðuðum 

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

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

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

hvernig á að nota þróunarstyrk næsta starfsárs. 

Eftirfarandi upplýsingar koma fram í starfsáætlun: 

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

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

skólanámskrá og/eða öðrum verkefnum.  

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

umbóta.  

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

þróunarverkefnum tengt menntastefnu Reykjavíkur og áherslur úr skólanámskrá.  

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

frá matsáætlun leikskólans. 

• Innra mat sérkennslu og umbótaáætlun. 

• Innra mat- fjöltyngi barna og umbótaáætlun. 

• Starfþróunaráætlun leikskólans byggð á matsáætlun. 

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

• Umsögn foreldraráðs.   

 

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

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

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

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

Markmið innra mats samkvæmt lögum um leikskóla er að: 

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

leikskóla, viðtökuskóla og foreldra. 

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

leikskóla. 

- Auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum. 

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

samkvæmt lögum. 

 

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

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

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

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

Mennta- og menningarmálaráðuneytis.  

Hlutverk foreldraráðs 

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

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

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

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

leikskólastarfi.    
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Umsögn foreldraráðs:             

 

 

Foreldraráð Blásala hefur fengið starfsáætlun Blásala til yfirlesturs og umsagnar.  

Eftirfarandi er umsögn foreldraráðs: 

 

Foreldraráð hefur engar efnislegar athugasemdir við starfsáætlun og þau markmið sem leikskólinn 

hefur sett sér. Tillögur þeirra að úrbótum eru verðug, leiðarljós leikskólans er flott og greinagerðir og 

markmið deilda og sérkennslu eru skýr og er foreldraráð mjög ánægt með starf leikskólans.  

Leikskólinn virðist vera að vinna með tillögur sem foreldraráð fyrri ára hafa komið með líkt og að 

tryggja að upplýsingar í starfinu séu á fleiri tungumálum og vel hefur tekist að efla samskipti og 

miðlað upplýsingum um starfið til foreldra rafrænt, og vill foreldraráð lýsa yfir ánægju sinni með 

þessar úrbætur. 
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ÁGÚST

1 L 1 Þ 1 F 1 S 1 Þ Foreldrakaffi 1 F Nýársdagur 1 M 1 M 1 F Skírdagur 1 L Verkalýðsdagurinn 1 Þ 1 F

2 S 2 M 2 F Uppákomudagur 2 M 2 M 2 L 2 Þ 2 Þ 2 F Föstudagurinn langi 2 S 2 M 2 F

3 M

Frídagur verslunarmanna

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

4 Þ 4 F 4 S 4 M 4 F 4 M 4 F Dagur leikskólans 4 F 4 S Páskadagur 4 Þ 4 F 4 S

5 M 5 L 5 M 5 F 5 L 5 Þ 5 F starfsdagur 5 F 5 M Annar í páskum 5 M 5 L 5 M

6 F 6 S 6 Þ 6 F 6 S 6 M 6 L Dagur leikskólans 6 L 6 Þ 6 F 6 S Sjómannadagurinn 6 Þ

7 F 7 M Aðlögun 7 M Foreldrafundur 7 L 7 M 7 F 7 S 7 S 7 M 7 F Opið hús 7 M 7 M

8 L 8 Þ Dagur læsis 8 F 8 S

Baráttudagur                 

gegn einelti 8 Þ 8 F 8 M 8 M Foreldraviðtöl 8 F 8 L 8 Þ 8 F

9 S 9 M 9 F 9 M 9 M Snillinga jól 9 L 9 Þ 9 Þ Foreldraviðtöl 9 F 9 S 9 M 9 F

10 M 10 F 10 L 10 Þ 10 F 10 S 10 M 10 M Foreldraviðtöl 10 L 10 M Starfsdagur 10 F 10 L

11 Þ 11 F Uppskeruhátíð 11 S 11 M 11 F Jólaball 11 M 11 F 11 F Foreldraviðtöl 11 S 11 Þ 11 F 11 S

12 M 12 L 12 M 12 F 12 L 12 Þ 12 F 12 F Foreldraviðtöl 12 M 12 M 12 L 12 M

13 F Leikskólinn opnar 13 S 13 Þ 13 F 13 S 13 M 13 L 13 L 13 Þ 13 F Uppstigningardagur 13 S 13 Þ

14 F 14 M Aðlögun 14 M 14 L 14 M 14 F 14 S 14 S 14 M 14 F 14 M 14 M

15 L 15 Þ 15 F 15 S 15 Þ 15 F 15 M Foreldrakaffir 15 M 15 F 15 L 15 Þ 15 F

16 S 16 M Dagur ísl. náttúru 16 F 16 M Ömmu og afa kaffi 16 M 16 L 16 Þ Sprengidagur 16 Þ 16 F 16 S 16 M Sumarhátíð 16 F

17 M Aðlögun 17 F Starfsdagur 17 L 17 Þ 17 F 17 S 17 M Öskudagur - Ball 17 M 17 L 17 M 17 F Lýðveldisdagurinn 17 L

18 Þ 18 F Starfsdagur 18 S 18 M Starfsdagur 18 F 18 M 18 F 18 F 18 S 18 Þ 18 F 18 S

19 M 19 L 19 M Foreldraviðtöl 19 F 19 L 19 Þ 19 F 19 F 19 M 19 M Hjóladagur 19 L 19 M

20 F 20 S 20 Þ Foreldraviðtöl 20 F

Dagur mannréttinda 

barna 20 S 20 M 20 L 20 L 20 Þ Barnamenningarhátíð 20 F 20 S 20 Þ

21 F 21 M 21 M Foreldraviðtöl 21 L 21 M Vetrarsólstöður-luktir21 F 21 S Konudagur 21 S 21 M Starfsdagur 21 F 21 M 21 M

22 L 22 Þ 22 F Foreldraviðtöl 22 S 22 Þ 22 F Þorrablót 22 M 22 M 22 F Sumardagurinn fyrsti 22 L 22 Þ 22 F

23 S 23 M 23 F Foreldraviðtöl 23 M 23 M Þorláksmessa 23 L 23 Þ 23 Þ 23 F Starfsdagur 23 S Hvítasunnudagur 23 M 23 F

24 M Setning grunnskóla 24 F 24 L Fyrsti vetrardagur 24 Þ 24 F Aðfangadagur jóla 24 S 24 M 24 M 24 L 24 M Annar í Hvítasunnu 24 F Sólstöðuhlaup 24 L

25 Þ Aðlögun 25 F 25 S 25 M 25 F Jóladagur 25 M 25 F 25 F 25 S 25 Þ 25 F 25 S

26 M Kynningarfundur 26 L

Evrópski 

tungumáladagurinn 26 M 26 F 26 L Annar í jólum 26 Þ 26 F Uppákomudagur 26 F 26 M 26 M Útskrift - Snillingar26 L 26 M

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

28 F 28 M 28 M 28 L 28 M 28 F 28 S 28 S Pálmasunnudagur 28 M 28 F 28 M 28 M

29 L 29 Þ 29 F 29 S 29 Þ 29 F Uppákomudagur 29 M 29 F 29 L 29 Þ 29 Þ

30 S 30 M 30 F 30 M 30 M 30 L 30 Þ 30 F 30 S 30 M 30 M

31 M 31 L 31 F Gamlársdagur 31 S 31 M 31 M

JÚLÍ

Nafn leikskóla: Blásalir

MARS APRÍL MAÍ JÚNÍSEPTEMBER OKTÓBER NÓVEMBER DESEMBER JANÚAR FEBRÚAR

Samband íslenskra
sveitarfélaga Leikskóladagatal 2020 - 2021
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