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1 Stutt greinargerð leikskólastjóra um starfið á síðasta ári 

Skólaárið 2017-2018 var á heildina litið nokkuð gott þar sem starfsandi og ánægja 

starfsmanna hefur aukist til muna og gaman að finna að þeir sem hér starfa hafa mikinn 

áhuga á því starfi sem fram fer.  

Í upphafi skólaársins 2017-2018 átti að leggja áherslu á gerð nýrrar skólanámskrár. En vegna 

breytinga í starfsmannahópnum og sérstaklega fækkunar á fagfólki þá hægðist á þeirri vinnu. 

Drög hafa verið send á skóla- og frístundasvið og hefur ráðgjafi á þeirra vegum farið yfir 

drögin, komið með ábendingar og hugmyndir. Áframhaldandi vinna er þess vegna í gangi og 

verður haldið áfram skólaárið 2018-2019 og lengur ef þess þarf.  

Breytingar í starfsmannahópnum hafði einnig þær afleiðingar að aðlögun og móttaka nýrra 

starfsmanna var meiri í höndum fárra aðila og þar af leiðandi meira álag á þeim. Álagi var 

mætt með því að fjölga ekki börnum í leikskólanum sem nemur stýringu á nýtingu fjármagns 

og kom það sér vel. Eins og oft vill verða þegar nýtt starfsfólk hefur störf í leikskólum þá 

fjölgar fjarvistum vegna veikinda. Þess vegna kom það sér vel að vera með fleira starfsfólk til 

taks í stað þess að senda börn heim 

Með breytingu í starfsmannahópnum þá þurfti að endurskoða ýmislegt. Til að mynda var 

ábyrgð og frumkvæði í hópi þeirra sem ekki tilheyrðu stjórnendateymi aukin. Það vargert 

með því að hafa fund einu sinni í viku um málefni og viðfangsefni sem unnið er á deildum. Til 

að mynda voru fastir hópatímar ígrundaðir og ræddir þ.e. myndlist, hreyfing (úti og inni) og 

útinám auk skipulag samverustunda, frjáls leiks, málörvunar í daglegu starfi, samskipti við 

matarborð og í fataherbergi. Þetta fundarfyrirkomulag reyndist vel og verður því haldið 

áfram á næsta skólaári.  

Deildastjórar funduðu einu sinni í viku og þeir fundir gegnu mjög vel, sérstaklega þar sem þrír 

deildarstjóranna eru ekki með leikskólakennararéttindi og fengu þess vegna mikinn stuðning 

frá deildarstjóra sem er leikskólakennari auk skólastjóra og aðstoðarskólastjóra. Þeir sem 

sátu þessa fundi skipa svokallað stjórnunarteymi leikskólans.  

Flæði í frjálsum leik var einnig komið á. Flæðið auðveldaði nýjum starfsmönnum að aðlagast 

og fá tilfinningu starfseminni og kennslu í hvað hægt er að gera með börnum. Tilgangurinn 

var einnig að auðvelda börnum flutning á milli deilda þegar nær drægi hausti sem og að 

kynnast fjölbreytileika í viðfangsefnum. Endurskoðun var regluleg og þá sérstaklega út frá 

starfsmannahópnum og hlutverki hans í flæði. Vegna mikillar ánægju verður flæði haldið 

áfram á næsta skólaári.   

Á haustdögum var ákvörðun tekin í starfsmannahópnum að fara í samstarf við heilsuleikskóla 

vegna þess að starfshættir sem þar er unnið eftir tengjast vel því starfi sem unnið hefur verið 
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í Grandaborg. Starf eins og hreyfing, sköpun og útinám hefur verið styrkleiki skólastarfsins í 

Grandaborg og starfsfólk átt auðvelt með að tileinka sér þær aðferðir. Hjá heilsuleikskólum 

er einnig lögð áhersla á heilsusamlegt mataræði og þar sem Grandaborg er með matráð þá 

auðveldaði það ákvörðun að fara í samstarf. Eitt af megin verkfærum heilsuleikskóla er 

„Heilsubók barnsins“. Heilsubókin heldur utan um framfarir hjá barninu meðan að það er í 

leikskólanum. Skráning varðandi heilsufar, næringu og þroska, svo eitthvað sé nefnt, kemur 

fram í bókinni sem færist með barninu á milli deilda og eign þess þegar barnið lýkur 

leikskólagöngu. Þegar búið var að samþykkja leikskólann hjá samtökum Heilsuleikskóla þá 

fékk hann verkheiti sem kallast „leikskóli á heilsubraut“. Á þeim tíma sem er ákveðin aðlögun 

í gangi þar sem áhersla er á að aðlagast viðmiðum heilsuleikskóla og hefja skráningu í 

heilsubók barnsins. Samhliða samstarfi við heilsuleikskóla var sótt um aðild að heilsueflandi 

leikskóla á vegum embættis landlæknis og er sú vinna á frumstigi.   

Eftir áramót var tekin ákvörðun hjá Skóla- og frístundaráði, í samráði við skóla- og 

frístundasvið auk leikskólastjóra, að í Grandaborg yrði komið á legg ungbarnadeild þar sem 

yngstu börn leikskólans yrðu 16 mánaða frá og með haustinu 2018.  Þegar innritun fór fram í 

lok apríl kom í ljós að fjöldi barna fædd 2016 yrði minni en áætlað var og verður staðan í 

aldursblöndun barna á yngri deildum með svipuðum hætti og verið hefur. Við ákvörðunina 

var lagst í vinnu við skipulag og breytingar á deildum. Ákveðið var að staðsetning 

ungbarnadeildar yrði í eystri hluta leikskólans, sem í dag hýsir Fjöruvík. Sú ákvörðun var tekin 

með það að leiðarljósi að rými sem yngstu börn leikskólans þurfa yrði að vera rúmt með 

góðu gólfplássi og í meiri nálægð við lóð fyrir yngri börn. Einnig er salernisaðstaða Fjöruvíkur 

að henta yngri börnum betur en sú sem er fyrir yngstu börnin í dag.  Á vordögum var haldinn 

fundur með foreldrum barna í Grandaborg og þeim kynnt sú breyting sem mun verða eftir 

sumarlokun 2018. 

Viðburðir eru ávallt miklir í Grandaborg og var skólaárið 2017-2018 engin undantekning. Í 

viðburðadagatali Grandaborgar 2017-2018 má sjá það fjölbreytta starf sem framkvæmt var 

ýmist af kennurum og nemendum sjálfum en einnig í boði foreldra og foreldrafélags 

Grandaborgar (sjá fylgiskjal 10.1.5.) 
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2 Innra mat í leikskólum 

Innra mat leikskólans var með tvenns konar hætti skólaárið 2017-2018. Annars vegar það 

sem áætlað var við gerð starfsáætlunar, skólaárið 2017-2018, og langtímaáætlunar, fyrir árin 

2017-2021, en einnig var reglulegt mat í gangi á deildarfundum sem auðveldar  

deildarstjórum og kennurum að vinna lokamat fyrir komandi starfsáætlanir.  

Á skipulagsdegi í október var fyrirhugað að fara yfir starfsumhverfi í Grandaborg en sú 

áætlun breyttist þar sem starfsmannahópurinn fór á fyrirlestra á vegum menntavísindasviðs 

Háskóla Íslands. Aftur á móti unnu starfsmenn á deildarfundi við endurmat á námsumhverfi 

leikskólans. Til hliðsjónar var í fyrstu áætlað að notast við matsaðferð út frá „Barnið í 

brennidepli“ 6. lykilþætti en breytt var um gagnaöflun á síðustu stundu og notast við 

námsvið Aðalnámskrá leikskóla (sjá fylgiskjal 10.1.1.) 

Á skipulagsdegi var metin staðan á skólanámskrágerð og átti að styðjast við matsaðferð út 

frá 1. lykilþætti, árangursvísi 1.1. í „Barnið í brennidepli“. En vegna þess að vinna við 

skólanámskrá hefur ekki verið í gangi í starfsmannhópnum sem heild að þá var því mati 

sleppt.  

Í júní var síðan síðasta matið unnið, í starfsmannahópnum sem heild. Meta átti umbótaþætti 

SFS fyrir skólaárið 2017-2018. Matið var unnið á hverri deild fyrir sig og umbótaáætlun, fyrir 

skólaárið 2018-2019, var unnið samhliða. Ástæða þess að umbótaáætlun fyrir næsta skólaár 

var lögð fram er vegna þess að í starfsmannahópnum er mikið af nýjum einstaklingum og eru 

þeir einstaklingar ennþá að kynnast því starfi sem unnið er í Grandaborg. Megin áhersla 

næsta skólaárs er þess vegna að halda okkur við svipað verklag og verið hefur það er að 

leggja áherslu á félagslegt læsi, heilsustefnu, útinám, sköpun, flæði á deildum og milli deilda.  

Samkvæmt langtímaáætlun og starfsáætlun átti að meta „líðan í starfsmannahópnum“. Þessi 

þáttur var reglulega ræddur í stjórnendateymi á deildarstjórafundum og á deildarfundum og 

var reynt að bregðast við um ef upp komu vandamál. Í reglulegri viðhorfskönnun 

Reykjavíkurborga sem framkvæmd var á vordögum 2018 koma fram ákveðnar niðurstöður 

t.a.m. um starfsánægju, starfsanda og einnig áreitni, einelti og fordóma.  Niðurstöður eru 

góðar gagnvart starfsánægju og starfsanda. En báðir þessir þættir hafa batnað á milli ára (sjá 

fylgiskjal 10.1.5. og 10.1.6.). Þættir eins og einelti, áreitni og fordómar í starfsmannahópnum 

var mælanlegt í könnuninni (sjá fylgiskjal 10.1.7.).   Stjórnendateymi Grandaborgar hefur 

lagst í ígrundun á þeirri niðurstöðu og hefur rætt hvernig hægt er að bæta starfsumhverfið 

þannig að starfsfólk líði vel.  
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2.1 Stutt greinargerð deildarstjóra Klettavíkur um starfið á síðasta ári  

Miðað við mannarót gekk þema deildarinnar yfir veturinn vel. Helsta hindrunin var tímaleysi 

til að ræð þemað og undirbúa hverju sinni og verkefnin gerð á svolitlum handahlaupum. 

Mannekla og álag á deildinni hafði áhrif á vinnu verkefnanna en allt tókst að lokum og eftir 

standa góð verkefni. Við náðum að fara í öll þemun fyrir utan fjöruna sem varð utangarðs 

þrátt fyrir eina heimsókn niður í fjöru.  

Vinna í fataherbergi gekk vel. Lögð áherslu á sjálfshjálp. Þeim kennt að passa upp á sín föt og 

vinna með frágang og umgengni. Fá þau til að lesa í aðstæður og velta fyrir sér hvað þau 

þurfa að klæða sig í eftir veðri. Kennd góð hegðun í fataherbergi og að bera virðingu fyrir 

nágranna sínum og hans eigum.  

Heilt yfir hefur hegðun við matarborðin gengið vel. Umsjónamaður fyrir hvern dag sér um að 

kynna mat og bjóða börnum inn. Sjálfshjálp við matarborð fer mikið eftir hvað er í matinn, ef 

matur og áhöld eru heit hjálpa kennarar til en annars skammta þau sér sjálf. Kenna þeim að 

vera kurteis við matarborðið og sitja fallega. Erum að vinna með borðsiði og mikilvægt að 

byrja á því mjög snemma. Heilt yfir er þessi stund róleg þar sem börn fá að spjalla saman og 

og við kennara. Allir að smakka allt og ekki hægt að segja að maturinn sé vondur nema þau 

séu búin að smakka. Þetta þarf að samræma yfir allan leikskólann. Tala um hægri og vinstri 

og nýta hvert tækifæri til málörvunar.  

Hvíldartími er sögustund á Klettavík. Þá les kennari framhaldssögu fyrir börnin og þau sitja í 

rólegri stund eftir matinn. Í lestri eru tækifæri nýtt til að kenna þeim önnur orð, auka skilning 

og málörvun. Spyrja úr sögunni til að sjá hverjir eru að fylgjast með og annað slíkt. 

Orðaspjalls aðferðin notuð. Þetta er stund sem hefur reynst vel og verður henni ekki breytt. 

Hægt að nýta tímann áður en börnin eru sótt á daginn til að bjóða upp á rólega stund inni og 

hlusta á hljóðbók. 

Samverustundir hafa gengið vel. Í upphafi vetrar voru þær nýttar í að kenna þeim dagana, 

mánuðina, afmælisdagana þeirra, hvar þau eiga heima, hvað mamma og pabbi heita og svo 

framvegis. Samfélagslegar umræður skapast og miklar pælingar. Vinna með orðaforða, orð, 

skilning og meira. Mikið rætt um þau, hvernig þeim líður og það sem þau vilja spjalla um. 

Tala um veðrið og hluti sem geta tengst því. Oft kemur eitthvað frá þeim sem þróast út í 

samræður. Fá börnin til að tjá sig, standa upp og vera ófeimin. Eftir veturinn finnst okkur þau 

hafa gott öryggi og eru ekki feimin við að tala fyrir framan samnemendur sína. Hver 

samverustund byrjar á umsjónarmanni sem hefur ákveðnar skyldur eins og að finna hvaða 

dagur er, hvaða mánuður og dagsetning. Það hefur skilað sér vel. Hugmynd er að vera með 

veðurfræðing fyrir næsta vetur og þá væri einn veðurfræðingur fyrir hvern dag sem finnur út 
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hvað á að klæða sig í og tengt því. Einnig er spurning að skoða fréttamann vikunnar og fá 

foreldra með í það.  

Elstu börnin hafa gagn af flæði fram að áramótum en okkur finnst eftir það að það missi 

marks. Þá finnst okkur hentugra að hafa flæði inni á deild með elstu börnin og bjóða þá upp 

á útiveru líka, helst þá til að læra á frímínútur sem verða fastur liður í grunnskóla.  

Höfum verið með hópverkefni eins og vettvangsferðir, KR, skólahópstíma. Hefur yfir höfuð 

gengið mjög vel og við ánægðar með þau. Engar breytingar gerðar á hópastarfinu, rútínan 

hélst og oftast farið eftir dagskrá. Að okkar mati er ekki þörf á breytingum, það hefur reynst 

vel að fara einu sinni í viku í KR, skólaverkefni einu sinni í viku og reynt að fara í 

vettvangsferðir/göngutúra einu sinni í viku. Hefur gengið vel og börnin náð miklum 

framförum.  

Heilt yfir er viðmót og menning leikskólans gott. Andrúmsloft er notalegt og jákvætt, húmor 

góður á milli starfsmanna og enginn mórall. Okkar tilfinning er sú að almennt séð ríki traust 

og virðing meðal starfsmanna. Við teljum mikilvægt að stjórnendur séu sýnilegir í starfinu, 

hrósa starfsmönnum og taka þátt í daglegu starfi eins og hægt er. Einnig erum við sammála 

um það að hjarta leikskólans sé eldhúsið og það má bæta. Hættan við að ef það er ekki í lagi 

að þá skapist leiðinda mórall.  

Okkar tilfinning er að börnunum líði vel í leikskólanum, þau koma glöð og eru oft treg til að 

fara heim. Til að þeim líði vel er oft nóg að sýna þeim samkennd og rétta þeim hendi í byrjun 

dags. Þau fá umhyggju og ást og skilning varðandi tilfinningar sýnar. Þau eru áhugasöm og 

virkir þátttakendur. Reglurnar eru fáar en skýrar. Börnin vita hvar þau hafa okkur og þau sýna 

mikið öryggi í samskiptum við okkur. Það er skilyrðislaust að börnin hlýði til að öllum líði vel, 

sérstaklega ef farið er í ferðir utan við leikskólann. Börnin eru hvött til að takast á við 

viðfangsefni, þeim er hrósað fyrir vel heppnaðar tilraunir og bent á góða hegðun. Aðkoma 

kennara gagnvart krefjandi aðstæðum er fagmannleg eftir fremsta megni. Börnum er kennt 

að takast á við ágreining sjálf og kennarar skipti sér sem minnst af en þeim er leiðbeint eftir 

þörfum.   

Upplýsingagjöf til foreldra er góð, vikulegir tölvupóstar, Instagram, bréfum og á 

upplýsingatöflu. Foreldrar eru hvattir til að mæta á viðburði. Foreldrar eru flestir áhugasamir 

og sýna starfinu mikinn áhuga. Foreldraviðtöl eru í boði fyrir alla foreldra og samtöl eins og 

þau þurfa. Vikulega eru sendir tölvupóstar sem eru skráðir á íslensku og ensku svo ekkert fari 

framhjá neinum. Túlkur er í boði fyrir foreldra sem þurfa. Andrúmsloft við foreldra er 

almennt mjög afslappað og samskipti góð á  báða bóga. Okkur er sýnd virðing og vinsemd og 

samskipti eru yfirhöfuð mjög góð.   
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2.2 Stutt greinargerð deildarstjóra Fjöruvíkur um starfið á síðasta ári 

Í eftirfarandi greinagerð er farið yfir það helsta sem unnið var að á Fjöruvík skólaárið 2017-

2018. Ekki er farið yfir daglega þætti s.s. matartíma, hvíld og daglegar venjur heldur farið yfir 

þætti sem deildarstjóra, kennurum og stuðningsfulltrúa fannst mikilvægast að nefna. 

Eftirfarandi atriði eru þau sem hópurinn ætlar að vinna áfram með og fara meira á dýptina á 

næsta skólaári.  

Starfsmenn skiptu með sér verkefnum sem tengdust hópatímum bæði skipulagi og 

framkvæmd.  Einn kennari tók að sér að sinna myndlistarkennslu, einn sá um útinám og einn 

sá um hreyfingu, deildarstjóri og starfsmaður í stuðning voru utan þessa skipulags. Öllum 

starfsmönnum var frjálst að koma með hugmyndir að verkefnum eða stýra hópatíma.   Þetta 

fyrirkomulag hentaði deildinni mjög vel og var hægt að sinna þessum verkefnum vel, og hafa 

þau fjölbreytt og viðfangsefni við hæfi. Til þess að þetta gengi uppfengu þeir starfsmenn sem 

sinntu sérverkefnum ríflegan undirbúningstíma og voru starfsmenn samstíga með það að 

finna lausnir til að ná að hafa undirbúning þó að forföll kæmu upp.  

Í samræmi við niðurstöður í Ytra mati árið 2016-2017 var lögð aukin áhersla á lýðræði, og 

tækifæri til auka lýðræði innan deildarinnar jukust á ýmsan hátt.  Orðaspjall aðferðin var 

kynnt fyrir börnunum á vorönn og það er starf sem verður áfram byggt á. 

Dagleg verkefni gengu vel sem og allt skipulag, samsetning barnahópsins kemur til með að 

breytast á haustönn 2018 og verða gerðar breytingar í samræmi við það og er samstaða 

meðal starfsmanna hvað það varðar.    

Samskipti við foreldra hafa verið mjög góð í vetur og er upplýsingastreymi til þeirra meðal 

annars í gegnum vikulegan tölvupóst, upplýsingum á töflu í fataherbergi og í gegnum 

Instagram.    

  



 

8 

 

2.3 Stutt greinargerð deildarstjóra Ölduvíkur og Skeljavíkur um starfið á síðasta ári  

Greinagerð Ölduvíkur og Skeljavíkur verður sameiginleg vegna þess að mestan hluta 

skólaársins voru þessar deildir í mikilli samvinnu. Samsetning barnahópsins á þessum 

deildum var afar lík fyrir utan það að á Skeljavík voru fleiri yngri börn en á Ölduvík.  

Samkvæmt námskrá leikskólans var uppeldisstarfinu skipt í sumar- og vetrarstarf.  

Sumarstarfið var lausbundnara þar sem meiri áhersla var lögð á útiveru. 

Í dagskipulagi deildanna, fyrir vetrarstarfið, er gert ráð fyrir að  börnin fari í myndlist einu 

sinni í viku ásamt föstum kennara af deildinni, þar var ýtt undir sköpun, tjáningu og skynjun. 

Að börnin væru meiri þátttakendur í vali á viðfangsefni. Skráning var í formi Instagram og 

síðan var myndlistasýning á afrakstri vetrarins á sumarhátíð. Börnin fóru einnig í hreyfingu 

vikulega, Horft var í hreyfiþroska, færni og gleði einstaklinga sem hefur verið kortlögð að 

einhverju leyti. Næsta skólaár verður hreyfingin markvissari  með innleiðingu 

heilsustefnunnar. Skráning fór m.a. fram með Instagram.    

Útinám var vikulega og hófst það strax á haustdögum á Ölduvík en börn af Skeljavík komu 

inn í vikulegt útinám í febrúar.  Í útinámi var unnið með nokkra grunnþætti menntunnar svo 

sem náttúru- og félagslæsi, hreyfingu, sköpun og vísindi.  Skráning á útináminu er sýnileg 

fyrir foreldra ásamt myndum á Instagram. Útinám var að henta börnum á þessum aldri mjög 

vel sérstaklega vegna þess að þau styrktust mikið líkamlega, þol þeirra til lengri gönguferða 

varð meiri og þau lærðu mikið af því að vera í umhverfi sem bauð upp á beina tengingu við 

náttúruna.  

Þema vetrarins skiptist í þrjá hluta, að hausti; Ég og umhverfi mitt, í janúar gamli tíminn, að 

vori fuglarnir í vesturbænum.  Þemað var unnið í útinámi, myndlist , samverustund,  í 

frjálsum leik og í umræðum við matarborð. 

Til að efla gæði samverustunda verður lögð áhersla á að skipta upp hópnum meira og taka  

orðaspjall markvisst inn. Almenn málörvun er alltaf í gangi,  sérstaklega gefist góður tími við 

matarborð, í fataklefa þar sem börnin eru hvött til að deila reynslu sinni,  hugmyndum og 

tilfinningum.  Starfsfólkið er tilbúið að hlusta á börnin, ræða við þau og virða þeirra 

sjónarmið. Haldið verður áfram með málörvun í samverustund fyrir tvítyngd börn einu sinni 

á dag. Unnið var markvisst með Lubba á báðum deildum og var sérstök stund notuð til þess.   

Eftir áramót var útbúinn hópur barna, af báðum deildum, sem þurfti meiri málörvun og við 

það myndaðist meiri tengsl á milli deildanna en annars hefði orðið.  
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Í vetur höfum við lagt áherslu á að ýta undir sjálfshjálp og sjálfstæði hjá börnunum, við 

matarborð, í fataherbergi , í vali og í samskiptum og einkunnarorð leikskólans vinátta, 

samkennd og virðing ætlum við að gera sýnilegri í orði og verki. 

Börnin hafa tekið þátt í ákvarðanatöku, með kosningum um afmælismat og þema 

afmælisdagsins.Í  almennu starfi höfum við haft lýðræði að leiðarljósi með þeim hætti að  

börnin fá að velja sér viðfangsefni í flæði, í vali og ákvarðanatöku. Tilgangur með flæði milli 

deilda var sett upp til að efla lýðræði en einnig til að styrkja sjálfstæði barnanna. Flæði hefur 

einnig hjálpað börnum að aðlagast á milli deilda og var það mjög áþreifanlegt í haust þegar 

við vorum búin að vera með flæði á vordögum 2017 og börn sem fluttust á milli deilda að 

hausti fóru mjög örugg frá yngri deildum yfir á þær eldri. 

Upplýsingaflæði til foreldra hefur verið í formi vikulegra tölvupósta, Instagram, með 

upplýsingum á töflu og miðum í hólfi. Einnig eru mjög góð samskipti augliti til auglitis á 

þessum deildum og það hefur styrkt mikið samvinnu og samstarf heimilis og skóla. 
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3 Ytra mat  

Ekkert ytra mat var framkvæmt á skólaárinu 2017-2018 en umbótaþættir frá ytra mati 

skólaársins 2016-2017 var haft til hliðsjónar fyrir skólaárið 2017-2018. Þar var 

meginniðurstaða að námskrá vantaði fyrir leikskólann Grandaborg og verður þeirri vinnu 

haldið áfram, eins og komið hefur fram í greinagerð leikskólastjóra.  

4 Stutt greinargerð sérkennslustjóra um starfið á síðasta ári 

Sérkennslustjóri  síðasta árs sagði upp störfum og aðstoðarleikskólastjóri fyllti upp í það 
skarð skólaárið 2017-2018. Starfið hefur einkennst af aðlögun  í starfi , viðbótar fræðslu og 
stöðumat á börnum.  

4 börn nutu sérkennslu/ stuðning í vetur. Sú vinna var ýmist í höndum eða sérkennslustjóra 
eða starfsmanna deilda í samráði við sérkennsluráðgjafa og sérkennslustjóra. Við gerð 
einstaklingsnámskrár hefur verið notast við AEPS (færnimiðað matskerfi). Allir deildastjórar 
ásamt sérkennslustjóra sóttu það námskeið á skólaárinu 2017 – 2018. 

Starfsmaður sótti námskeið í Atferlisþjálfun fyrir börn með þroskafávik. Sérkennslustjóri og 
starfsmenn deilda koma að því mati og markmið gerð út frá því. Það fór eftir vægi markmiða 
hver hélt utan um  að  framfylgja þeim eftir en  í samráði við  sérkennslustjóra. 

Auk sérkennsluráðgjafar höfum við nýtt þjónustu frá hegðunarráðgjafa og sálfræðingi. 

Teymisfundir með foreldrum hafa verið haldnir reglulega í samráði við sérkennsluráðgjafa , 

hegðunarráðgjafar og sálfræðings Þjónustumiðstöðvar. Þeir fundir hafa einnig verið nýttir til 

fræðslu og ráðgjafar um viðkomandi börn. 

Einnig voru börn sem hlutu talþjálfun hjá Tröppu sem var ávalt í viðveru starfsmanns. Börnin 

fengu einn skipulagðan tíma á viku sem var unninn við tölvuskjá (skipe tími) 

Málörvun og snemmtæk íhlutun fór fram á öllum deildum. Á yngri deildum var markviss 
hlustun á „Lubbi finnur málbein“. 

Í sögustundum var barnahópnum skipt niður eftir getu og þarfir barnanna. Einnig hefur hefur 
verið notast við myndir fyrir söngtexta og vísur ásamt „loðtöflusögum“.  

Börn á eldri deildum fengu lestur og verkefni við þeirra hæfi á meðan flóknari bókalestur var 
fyrir hópinn. Á komandi vetri er ætlunin að styðjast við „Orðaspjall“ aðferðina við lestu bóka. 
Bókin um „snemmtæka íhlutun í málörvun“  verður ígrunduð ásamt að nýta betur almenn 
borðspil og Orðagull til málörvunar í öllum leikskólanum.  
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5 Skipulagt starf vegna barna með annað móðurmál en íslensku.  

Á skólaárinu 2017 – 2018 var lögð áhersla á að virkja alla starfsmenn til vinnu með börnum 

með annað móðurmál en íslensku. Karen, deildarstjóri á Fjöruvík fór á fræðslufund um 

fjölmenningu s.l. haust. Ragnheiður, aðstoðarskólastjóri og starfsandi sérkennslustjóri hefur 

nýtt sér mikið þjónustumiðstöð hverfisins auk þess að nota efnivið sem SFS býður upp á í 

gegnum í gegnum fjölmenningarvefinn „Allir með“.  

Fjármagn sem kom inn fyrir börnin var meðal annars nýtt í kennslugögn. Leiðarljós innkaupa 

var að vera með verkfæri sem myndi nýtast börnum með annað tungumál en íslensku. 

Útbúin var sögutaska til að auðvelda íslenskukennslu. Sögutaskan, „Tumi ætlar út“ er farið 

vel yfir hugtök á fatnaði og endurtekning sem er frábær aðferð til að læra annað tungumál. 

Hugmynd er að útbúa fleiri sögutöskur sem nýtast öllum börnum í leikskólanum.  

Þegar börnin byrja í leikskólanum er foreldrum þeirra er boðið upp á túlkaþjónustu, ef þess 

er óskað. Einnig á það við um í foreldraviðtölum. En ef um viðkvæm málefni þarf að ræða þá 

er túlkaþjónusta skilyrði í samtölum.  

Upplýsingamiðlun milli heimilis og skóla fer fram á tveim tungumálum, íslensku og ensku. Til 

að auðvelda samskipti heimilis og skóla voru útbúnar þemamyndir yfir viðfangsefni og vísur á 

hverri deild fyrir sig. Þessar myndir fengu börn með heim og sáu foreldrar um að merkja 

myndirnar með orðum á þeirra móðurmáli. Um leið sáu foreldrar íslensku heitin sem hjálpaði 

þeim að tengjast íslenskunni. Ýmiss konar þjónusta er sýnileg foreldrum t.a.m. vettvangur á 

vegum þjónustumiðstöðvar hverfisins. Kallast sá vettvangur Notaleg samvera en þar gefst 

foreldrum tækifæri að kynnast öðrum foreldrum, spjalla og fá fræðslu sem nýtist þeim að til 

að aðlagast breyttum aðstæðum í þeirra lífi.  

Á hverri deild er myndrænt dagskipulag fyrir börnin sem auðveldaði þeim að aðlagast 

skipulagi deildanna. Hugtak hluta er á viðkomandi hlutum t.d. borð, stóll o.s.frv.. Myndrænt 

val á leiksvæðum og leikföng eru merkt með texta/letri. Á flestum deildum hafa fánar 

barnanna verið sýnilegir og þarf að endurskoða þá þegar öll börn verða komin í haust. 

Söngvar og textar og sögur eru ávallt tengdir með myndum sem og loðtöflusögur. Einnig er 

stuðst við IPad forrit t.d. Orðagull, þar sem börn herma eftir hugtökum og hljóðum.  

Allur vettvangur leikskólans er notaður til örvunar fyrir börnin og eru hjálpartæki eins og rím, 

taktur, eftirhermun notuð þannig að barnið fá tilfinningu fyrir íslenskunni. Aðstæður eins og í 

fataherbergið, við matarborðið, í vinnu í litlum hópum, í samverustundum og í nánum 

samskiptum t.d. við bleiuskipti eru nýttar til örvunar á íslensku. En til að endurmeta og 

fylgjast með þróun hjá börnunum er Orðaskil  notað. Orðaskil aðstoðar við að fylgjast með 

aukningu á orðaforða barna en einnig eru þau metin eins og hvert annað barn í leikskólanum 

fyrir foreldraviðtöl.   
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6 Starfsþróunarsamtöl og fræðsla 

Starfsþróunarsamtöl voru tekin eftir áramót og var áhersla á að þeir starfsmenn sem ætla að 

halda áfram á næsta skólaári fengju tækifæri til samtals. Starfsmenn sem voru búnir að 

tilkynna að þeir yrði ekki hluti af starfsmannahópnum á næsta skólaári fengu svokallað 

starfslokasamtal sem gaf þeim tækifæri til að koma með þeirra sjónarmið á starfssemi 

Grandaborgar.  Starfsþróunarsamtölum er ekki lokið þegar starfsáætlun var kláruð en lögð 

hefur verið áhersla á að samtal við skólastjórnanda getur farið fram hvenær sem er og ef 

kennarar og aðrir starfsmenn óska eftir samtali, þá er því komið fyrir.  

Sí- og endurmenntun í starfsmannhópnum var í gangi allt árið og ýmist einstaklingsmiðuð 

eða fyrir hópinn í heild á skipulagsdegi (sjá fylgiskjal 10.4.). Ekki fengu allir starfsmenn 

tækifæri til að fara á einstaklingsnámskeið en reynt er að koma á móts við alla eftir fremsta 

megni.  

Á næsta skólaári verður lögð áhersla á eins og fyrri ár að fá inn í leikskólann námskeið og 

fræðslu sem gagnast starfsmannahópnum sem heild. Í samráði við ráðgjafa hjá SFS verður 

sjónum beint að skólanámskrá en einnig aðferðum til að meta skólastarfið.  

Ekki liggur fyrir að fara í námsferð þar sem farið var til Brighton árið 2017. Í þeirri ferð fengu 

hluti þess starfshóps sem verður til staðar skólaárið 2018-2019 kennslu og kynningu á 

starfsaðferðum sem tengist útinámi og verður haldið áfram að vinna úr þeim upplýsingum.  
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7 Foreldrasamvinna 

Foreldrasamvinna var með hefðbundnum hætti skólaárið 2017-2018. Haldnir voru 

kynningarfundir að hausti fyrir allar deildir og þar gátu foreldrar gefið kost á sér til setu í 

stjórn foreldrafélagsins og sem fulltrúar foreldra í foreldraráði.  

Á vordögum var haldinn kynningarfundur vegna væntanlegra breytinga á opnum 

ungbarnadeildar frá og með hausti 2018.  

Foreldraráð var með einn fund á skólaárinu en annars fóru samskiptin fram í gegnum 

tölvupósta.  

Foreldrafélagið hefur hingað til séð um ýmiss konar viðburði í gegnum árin og var það ekkert 

öðruvísi á skólaárinu 2017-2018.  

Foreldrafélagið sér um að borga fyrir viðburði á aðventunni og allt sem því fylgir, bíður öllum 

börnum upp á að fara á hestbak þegar hestar koma í heimsókn í apríl og uppákomur og 

pylsupartý á sumarhátíð. Stjórn foreldrafélagsins skipuleggur sveitaferð sem farin er á 

laugardegi í maí. Foreldrafélagsgjald er innheimt á hvert heimili barna í leikskólanum og hafa 

innheimtur farið í gegnum heimabanka.  

Foreldraviðtöl á skólaárinu voru á flestum deildum með þeim hætti að í þeim mánuði sem 

barnið á afmæli. Tilgangurinn er að koma á móts við foreldra að þeir mæti í viðtal á þeim 

tíma sem þeim hentar og einnig gefst foreldrum nægur tími til að ræða um barnið sitt sem 

og að fá greinagóðar upplýsingar frá deildarstjóra.  
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8 Samstarf leik- og grunnskóla  

Samstarf Grandaborgar og Grandaskóla er í föstu formi. Gagnkvæmar heimsóknir eiga sér 

stað yfir allt skólaárið. Í kjölfar samvinnuverkefnis þriggja leikskóla og eins grunnskóla hefur 

hefur skapast hefð fyrir að börn í leikskólunum heimsækja hvert annað. 

Ekki liggja fyrir dagsetningar á samstarfi leik- og grunnskóla en fyrirkomulagið er í grófum 

dráttum eftirfarandi;  

 Í nóvember; nemendur úr 1.bekk og heimsækja samstarfsleikskólana.  

 Í desember;  er elsta árgangi boðið að horfa á leikrit í Grandaskóla 

 Í febrúar; gagnkvæmar heimsóknir leikskólanna Grandaborgar, Gullborgar og 

Ægisborgar 

 Í mars; heimsóknir í Grandaskóla þar sem unnið er að sameiginlegu verkefni fyrir þá 

heimsókn. Einnig er bókasafnið skoðað.  

 Í apríl; heimsókn í Grandaskóla þar sem farið er í íþróttatíma og Undraland kynnt fyrir 

hópnum. 

 Í maí; er lengri heimsókn í Grandaskóla og þá taka börnin með sér nesti. Í þessari 

heimsókn fara einungis börn sem eru skráð í Grandaskóla.  

 

Samstarfsverkefni hefur verið í gangi milli Grandaskóla, Grandaborgar, Gullborgar og 

Ægisborgar. Verkefnið var styrkt af SFS og tók það tvö ár, 2015-2017.   

Samstarfsverkefninu er formlega lokið en vegna mikillar ánægju með verkefnið mun samstarf 

skólanna halda áfram með sama sniði og gert var meðan á verkefninu stóð. Lokaskýrsla mun 

verða sýnileg á heimasíðu Reykjavíkurborgar á næsta skólaári.  
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9 Skipulagsdagar. 

Skipulagsdagar verða sex á skólaárinu og þrír þeirra á sama tíma og skipulagsdagar í 

Grandaskóla sem er heimaskóli Grandaborgar. Alla skipulagsdaga má sjá á leikskóladagatali 

fyrir skólaárið 2018-2019 sem og allar dagsetningar sem við getum skipulagt langt fram í 

tímann  meðal annars sumarlokun næsta skólaárs (sjá fylgiskjal 10.3.) 

10  Fylgigögn 

10.1 Matsgögn 

10.1.1 Mat á starfsumhverfi  

10.1.2 Umbótaætlun deilda 

10.1.3 Umbótaáætlun sérkennslu og vegna barna með annað tungumál en íslensku 

10.1.4 Langtímaáætlun um innra mat  

10.1.5 Viðhorfskönnun 2018 – starfsánægja  

10.1.6 Viðhorfskönnun 2018 – starfsandi 

10.1.7 Viðhorfskönnun 2018 – áreitni/einelti/vitni að fordómum  

10.2 Umsögn foreldraráðs  

10.3 Skóladagatal 2018-2019 

10.4 Sí- og endurmenntun 2017-2018 

10.5 Viðburðadagatal 2017-2018 

 

 

 

F. h.  leikskólans Grandaborgar 

 

 

_______________________________________________  

  Leikskólastjóri   Dagsetning 
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Fylgiskjal 10.1.1. 

 

Mat á námsumhverfi leikskólans út frá námsviðum Aðalnámskrá leikskóla.  
 

Í þessu mati var unnið þvert á deildir til að auka víðsýni í hópunum. Niðurstöður úr matinu verða 

settar fram sem heild vegna þess að við lítum á skólann sem eina stofnun þar sem allir eru 

samábyrgir og starfsemin þróast frá hinu einfalda til hins flókna. Allar deildri eru með svipuð markmið 

en aðferðir við að ná markmiðum eru mismunandi allt út frá aldri og þroska barna.  

Matið gengur út á að bæta það sem þarf að bæta í því starfi sem unnið er á deildum út frá 

námsviðunum.  

Læsi og samskipti 
 Áhersla á að börn eigi í góðum samskiptum. 

o börnin noti orð  

o allir fái notið sín  

 Leggja áherslu á ferlið ekki bara útkomuna 

 Fjölbreyttur efniviður 

o nota fleiri en einn efnivið við verkefni, þannig dýpkar leikurinn 

 Mikla áherslu á lestur bóka 

o unnið með rím og sérstök/einstök orð rædd 

 Læsi í nánasta umhverfi 

o börnin rýna í fjölskylduna og nærumhverfi sitt 

o útinám er notað til að kynnast umhverfi skólans auk þess að kynnast aðstæðum hjá 

börnunum.  

 Merkja húsgögn með miðum sem stendur á hvað húsgagnið heitir. 

 Stuðla að samræðum  

o milli barna  

o milli barna og fullorðinna 

o bein samskipti  

 tákn með tali, markviss málörvun, leikur með tungumálið.  

 Hugtakið læsi er mjög opið hugtak og þar af leiðandi eru margar aðstæður sem það kemur 

við. 

 Lesa í umhverfið 

o svipbrigði og handtök hjá börnum og fullorðnum. 

o menningarlegt læsi – borðsiðir 

o félagslegt læsi – að fá að vera með í leik, hvernig gerist það? 

o tilfinningalegt læsi – að vekja samhug 

o umhverfislæsi  - tengist náttúruvernd – árstíðir, veðurfar, gróður, dýralíf – virðing 

fyrir náttúrunni. Gott tækifæri að lesa í umhverfið í útinámi.  
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Heilbrigði og vellíðan  
 Góðir borðsiðir 

 Í hreyfistundum þarf að passa upp á eftirfarandi; 

o að samræmi sé á milli hreyfistunda þannig að fjölbreytileikinn sé í fyrirrúmi 

o umsjónaaðilar hreyfistunda þurfa að fá að hittast reglulega til að fara yfir 

hreyfistundir og fá hugmyndir. 

o útbúa leiðbeiningar/plagg þar sem koma fram hugmyndir fyrir hreyfistundir. 

 Mikil áhersla á hreyfingu – úti og inni 

o útinám, vettvangsferðir, útivera 

 Andleg og líkamleg vellíðan 

o allir fá slökun og hvíld 

o hollur matur 

o minnka áreiti og gæta að hljóðvist sé góð 

o gæta að sjálfsmati barna 

 „þú ert frábær“ 

 félagsleg vellíðan 

o gagnkvæm virðing 

 eykur traust og öryggi 

Sjálfbærni og vísindi 
 Leggja meiri áherslu á endurvinnslu og flokkun 

 Leggja ríka áherslu á sjálfbærni 

 Bera virðingu fyrir efnivið sem notaður er í sköpun  

 Nota verðlausan efnivið við leik og störf 

 Útinám stuðlar að virðingu fyrir náttúrunni 

o týna rusl í sérstökum ferðum eða útinámi og vettvangsferðum. 

 Auka hugtakanotkun 

o afstæðuhugtök  

o rýmisgreind 

 Ferilmappan stuðlar að upplýsingamiðlun, framsetningu og gildi upplýsinga.  

Sköpun og menning 
 Myndlist í listasmiðju sé a.m.k. 1x í viku fyrir öll börn  

o en grípa tækifæri til sköpunar þegar tækifæri gefst 

 Kanna, vinna með fjölbreyttan efnivið 

 Í vettvangsferðum verið menning og fjölbreytt list skoðuð 

 Fá ólíka listamenn til að koma í heimsókn 

o rithöfunda 

o tónlistafólk 

 

 



Fylgiskjal 10.1.2. Umbótaáætlun deilda 2018-2019 

1 
 

Umbótaáætlun Klettavík 2018-2019 
 

Umbóta-þættir Markmið með 

umbótum 

Aðgerðir til 

umbóta 

Tíma-áætlun Ábyrgðaraðili Endurmat; hvenær 
og hvernig 

Viðmið um 

árangur 

Undirbúningur 

fyrir þema 

 

Til að verkefni verði 

markvissari og skili 

áætluðum árangri 

Lagt meira upp úr 

deildarfundum 

Strax í upphafi 

hausts til að 

innleiða betri 

vinnuhætti 

Kennarar 

deildar 

Endurmat eftir fyrsta 

þema, hvort hafi 

gengið betur en í 

fyrra með nýju 

skipulagi. Endurmeta 

meira en minna. 

Sáttur hópur 

nemenda og 

kennara og hvort 

verkefnið hafi 

skilað áætluðum 

árangri  

Litlir hópar í 

fataherbergi  

Til að sinna hverju 

barni betur og ýtir 

undir aga og ró í 

fataherbergi. Forðast 

árekstra, Myndast 

meiri vettvangur til 

náms.  

Litlir hópar – 

skipuleggja hópa. 

Fimm börn komin 

í föt og þá fer 

fyrsti kennari út.  

Í upphafi skólaárs. Kennarar 

deildar. 

Eftir fyrstu vikuna. 

Hvernig er 

andrúmsloftið og 

líðanin í 

fataherberginu.  

Eru börnin að sýna 

áhuga á að klæða 

sig sjálf, ganga frá 

eftir sig og eru 

það að læra betur 

og fara eftir 

fyrirmælum.  

Þemagreina 

samverustundir   

 

Markvissari 

samverustundir og að 

allir kennarar séu 

samstíga og geti 

komið auðveldlega að 

og vel undirbúnir. 

Finna þemu og fá 

tíma til að 

skipuleggja þau. 

Strax í upphafi 

skólaárs. Ekki missa 

samverustundir í 

ómarkvisst starf, 

heldur skipuleggja 

frá upphafi.  

Kennarar 

deildar.  

Eftir einn mánuð, 

miðað við að hafa 

hvert þema í mánuð 

og endurmet eftir 

hvert þema.  

Eru þemun að 

skila sér og eru 

kennarar og börn 

sátt við þetta 

fyrirkomulag. Er 

áhugi hjá 

börnunum.  
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Umbótaáætlun Öldu- Skeljavik 2018-2019  (áður Fjöruvík)  
 

 

Umbóta-þættir 

Markmið með 

umbótum 

Aðgerðir til 

umbóta 

Tíma-

áætlun 

Ábyrgðaraðili Endurmat; hvenær 
og hvernig 

Viðmið um árangur 

Flæði  

 

Að fá börnin til að 

staldra við. 

Taka upp skráningu Sept. til 

des. 

2018 

Kennara deildar Deildastjórafundur Að við sjáum hvort það 

er í raun rót  

Hópatímar 

 

Að hafa lengri tíma 

fyrir hópatíma  

Breyta kaffitíma 

kennara 

Sept. til 

des. 

2018 

Leikskólastjóri/ 

stjórnendateymi  

Skipulagsdagur Meta upplifun í 

kennarahópnum 

Félagslegt læsi 

 

Að jafna stöðu 

barnanna í færni  

Meiri frjáls leikur Sept. til 

des. 

2018 

Deildarstjóri og 

kennarar 

Deildarfundir Að börnin sýni aukna 

færni í samskiptum 

Einkunnarorð 

leikskólans 

 

Að gera 

einkunnarorð 

leikskólans sýnileg 

Markviss kennsla 

og umræða 

Sept. til 

des. 

2018 

Deildarstjóri og 

kennarar 

Deildarfundir Að börnin þekki orðin 

og skilji 

Menntun, 

sjálfbærni og 

vísindi 

 

Að þessi atriði séu 

hluti af hópatímum 

Markviss kennsla 

og umræða 

Sept. til 

des. 

2018 

Deildarstjóri og 

kennarar 

Deildarfundir Að þessu atrið séu 

reglulegur hluti 

kennslu. 

Þátttaka foreldra 

í leikskólastarfi 

Að auka hluti í 

heimamenningu 

barna 

Foreldrakynningar Sept. til 

des. 

2018 

Deildarstjóri og 

kennarar 

Könnun Kanna viðhorf til þessa 

meðal barna og 

foreldra.  
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Umbótaáætlun Fjöruvík 2018-2019 (áður Öldu- Skeljavík) 
 

 

Umbóta-þættir 

Markmið með umbótum Aðgerðir til umbóta Tíma-

áætlun 

Ábyrgðaraðili Endurmat; hvenær 
og hvernig 

Viðmið um árangur 

Hópatímar, 

útivera, frjáls 

leikur og val  

 

Að hafa rýmri tíma með 

börnunum í hópatíma og 

útiveru. Fá tækifæri til að 

vera meira á gólfinu með 

börnunum í vali og 

frjálsum leik fyrir hádegi.           

Seinka kaffitímum 

starfsfólks til 

hádegis.  

Frá og 

með 

hausti.  

Stjórnendateymi  Um áramót á 

deildastjórafundi  

Að lengri tími gefist 

fyrir hópatíma og 

útiveru.  

Að kennarar og 

börn geti átt fleiri 

og lengri 

gæðastundir í vali 

og frjálsum leik.  

 

Samverustund 

Skipta barnahópnum í 

smærri einingar og 

Orðaspjall til að auka við 

orðaforða barnanna.  

Að börnin þekki og skilji 

gildi leikskólans.  

Hafa fleiri 

aldursskipta hópa í 

samverustund. Nota 

vandaðar 

barnabækur sem 

kennslugögn fyrir 

Orðaspjall 

Frá og 

með 

hausti. 

Kennarar á 

deildinni. 

Ræða saman á 

deildarfundi 

mánaðarlega. 

Að viðfangsefni í 

samverustund verði 

aldurssamsvarandi 

fyrir hópinn og allir 

geti notið sín.  

Flæði  

 

Skapa meiri ró á göngum 

leikskólans og jafna 

aðsókn á allar deildir  

Staðsetning kennara 

á gangi. Loka milli 

gangshurð Virkja 

elstu börnin til að 

stjórna vali á efnivið. 

Frá og 

með 

hausti  

Deildarstjóri Metið á 

deildastjórafundi 

eftir einn mánuð 

og síðan reglulega 

þar á eftir.  

Að ró skapist á 

göngum leikskólans 

og börnin verði 

virkir þátttakendur í 

vali fyrir flæði.  
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Umbótaáætlun; Sérkennsla 2018-2019 
 

 

Umbóta-þættir 

Markmið 

með 

umbótum 

Aðgerðir til 

umbóta 

Tíma-

áætlun 

Ábyrgðaraðili Endurmat; hvenær og 
hvernig 

Viðmið um árangur 

Viðvera 

sérkennslustjóra 

á deildum.  

 

Vera 

leiðandi í 

snemmtækri 

íhlutun á 

deildum.            

Virkja málörvun á 

hverri deild fyrir 

sig og styrkja 

kennara í 

hegðunarmótandi 

aðferðum.  

Allt 

skólaárið 

2018-

2019 

Sérkennslustjóri  

í samráði við 

ráðgjafa frá 

þjónustumiðstöð. 

Í janúar / febrúar 2019 

fer fram endurmat út frá 

AEPS og heilsubók 

barnsins.  

Auk stöðufundir með 

aðilum sem tengjast 

ákveðnum börnum.  

Að styrkja samstarf þannig að 

kennarar deilda getir unnið 

saman að því að efla 

almennan þroska allra barna á 

deildum auk þess að efla 

færni hjá börnum sem þess 

þurfa með.  
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Umbótaáætlun;  Annað móðurmál en íslenska 2018-2019 
 

 

Umbóta-þættir 

Markmið með 

umbótum 

Aðgerðir til 

umbóta 

Tíma-áætlun Ábyrgðaraðili Endurmat; 
hvenær og 
hvernig 

Viðmið um árangur 

Samverustund 

með börnum á 

öllum deildum.  

Auka 

samskiptafærni.  

 

Efla orðaforða 

barnanna.           

Vera með 

bækur/sögur/ef

nivið við hæfi.  

Litatengt efni út 

frá þema fyrir 

áramót. 

Styðjast við 

Orðaspjall.  

Um leið og 

barnið byrjar 

leikskólagöngu 

Sérkennslustjóri 

og 

deildarstjórar. 

Orðaskil á fimm 

mánaða fresti.   

Að orðaforði aukist hjá 

börnum sem eru með annað 

móðurmál en íslensku.  

Myndrænt 

skipulag á 

deildum 

Að auðvelda 

börnum með 

annað móðurmál 

en íslensku að 

aðlagast daglegu 

skipulagi í 

leikskólanum.  

Söngvar, bækur, 

loðtöflusögur, 

viðfangsefni og 

efniviður sé 

merktur með 

mynd og texta.  

Frá hausti 

2018 fram að 

áramótum 

þegar 

endurmat fer 

fram.  

Deildarstjórar í 

samráði við 

sérkennslustjóra  

Í lok árs 2018 

verði allt 

skipulag deilda 

skoðað og farið í 

nánari úrbætur. 

Barnið verður öruggara í 

umhverfi þar sem það getur 

tengt saman texta og mynd 

við daglegt skipulag og 

viðfangsefni á deildum. 

       

 



Fylgiskjal 10.1.4. Langtímaáætlun um innra mat 

Langtímaáætlun um innra mat í leikskólanum Grandaborg 

 

 
Viðfangsefni 2017 – 2018 2018 – 2019 2019 – 2020 2020 – 2021 

Stjórnun 

Stjórnandinn sem faglegur leiðlogi   x  

Stjórnun leikskólans og daglegur 
rekstur 

 x  x 

Faglegt samstarf  x  x 

Leikskólaþróun og símenntun   x  

Skólanámskrá, starfsáætlun, 
áætlanir og verklagsreglur 

x x x  

Uppeldis og menntastarf                                        

Skipulag náms og námsaðstæður   x  

Uppeldi, menntun og starfshættir  x  x 

Leikur og nám – lýðræði, jafnrétti 
og þátttaka barna 

    

Námssvið leikskólans x  x  

Leikskóli án aðgreiningar / leikskóli 
margbreytileikans 

  x  

Mat á námi og velferð barna  x  x 

Mannauður 

Hlutverk leikskólakennara  x  x 

Fagmennska starfsfólks   x  

Starfsánægja x x x x 

Leikskólabragur 

Viðmót og menning x  x  

Velferð og líðan barna  x  x 

Þátttaka foreldra í leikskólastarfi 
og upplýsingamiðlun 

 x  x 

Viðhorf foreldra  x   

Innra mat 

Skipulag og viðfangsefni x    

Gagnaöflun og vinnubrögð  x   

Opinber birting og umbætur   x  
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Starfsáætlun 2018 – 2019 

Grandaborg 

 

 

 

 

Umsögn foreldraráðs 
17. ágúst 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreldraráð leikskólans skipa: 
Lára Rut Davíðsdóttir 

Vilhjálmur Reyr Þórhallsson 
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Að mati foreldraráðs er fyrirliggjandi kennsluáætlun að mestu leiti til fyrirmyndar. 

Framsetning er skýr og er samhljómur á milli hennar og áherslum SFS.  

 

Foreldraráð ítrekar áhyggjur sínar frá umsögn vegna síðasta skólaárs varðandi það hvernig 

gengið hefur að ráða menntaða leikskólakennara til starfa við leikskólann. Nokkrir kennarar 

hafa látið af störfum undanfarið og hefur gengið illa að ráða menntað fólk í staðin. Þrátt fyrir 

að Grandaborg sé ekki eini leikskóli borgarinnar sem glímir við þetta vandamál telur 

foreldraráð engu að síður nauðsynlegt ítreka áhyggjur sínar af stöðu m ála. Hvetur 

foreldraráð þá sem fara með málefni leikskóla í borginni til að gera allt sem í þeirra valdi 

stendur til að vinna að viðunandi úrræðum.  

 

Foreldraráð fagnar því að á Grandaborg skuli verða rekin svokölluð ungbarnadeild frá og með 

haustinu 2018. Að mati foreldraráðs hefur tilkoma deildarinnar þó misst marks að því leiti að 

þau börn sem innrituð hafa verið á deildina eru töluvert eldri en til stóð samkvæmt 

upphaflegum hugmyndum. Helgast það að einhverju leiti að því leikskólinn Gullborg lokaði 

einni deild og jukust þá umsóknir um vistun barna á Grandaborg. Að mati foreldraráðs er 

nauðsynlegt að ungbarnadeildin standi undir nafni og að þar séu vistuð ung börn en ekki 

börn sem ættu frekar að innritast á eldri deildir. Foreldraráð ítrekar því umsögn sína frá fyrra 

ári og telur að ganga eigi lengra við innritun ungra barna. Að mati foreldraráðs ætti að leggja 

áherslu á að boðið verði upp á þann valkost að börn geti innritast á leikskólann við 12 

mánaða aldur.  

 

Að mati foreldraráðs eru niðurstöður í fylgiskjali 10.1.7 þar sem er m.a. spurt hvort starfsfólk 

hafi orðið vitni að fordómum á síðastliðnum 12 mánuðum sláandi. Samkvæmt fylgiskjalinu 

lýsa 30,8% aðspurðra því yfir að þeir hafi orðið vitni að fordómum. Að mati foreldraráðs er 

nauðsynlegt að rannsaka þennan þátt betur og bregðast við niðurstöðunum með 

markvissum hætti.  

 

Foreldraráð lýsir yfir ánægju sinni með þá heilsustefnu sem unnið hefur verið eftir 

undanfarna mánuði og verður áhugavert að fylgjast með því hvernig henni verður fylgt eftir á 

komandi skólaári. Að sama skapi telur foreldraráð að aukin áhersla á myndlist og reglulega 

hreyfingu sé til bóta. Þá hefur „flæðið“ á milli deilda leikskólans gefið góða raun að mati 
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foreldraráðs. Hefur það gefið börnunum tækifæri til að kynnast innbyrðis þvert á aldur og 

læra inn á misjafnir þarfir hvers aldurshóps.  

 

Að mati foreldraráðs hefur samstarf leikskólanna og skólanna í hverfinu gefið góða raun. Er 

að mati foreldraráðs ánægjulegt að sjá að samstarfinu verði haldið áfram þrátt fyrir að 

samstarfsverkefninu sé formlega lokið.  

 

Að öðru leyti vill foreldraráð lýsa yfir ánægju sinni með það starf sem hefur átt sér stað á 

skólaárinu. Starfinu hefur verið vel sinnt og það metnaðarfullt þrátt fyrir að ýmsar áskoranir 

hafi verið fyrir hendi, t.d. varðandi fjölda menntaðra leikskólakennara, mönnun á deildum og 

veikindi starfsfólks. Heilt yfir er það mat foreldraráðs að starfið á Grandaborg sé gott og að 

metnaður sé fyrir hendi hjá stjórnendum og starfsfólki til að gera betur og skapa þeim 

börnum sem þar dvelja öruggt og gott umhverfi.  

 



Fylgiskjal 10.3.

Þema Ég og umhverfið mitt Ég og umhverfið mitt Ég og umhverfið mitt Gamli tíminnn Gamli tíminn Vor í vesturbæ Vor í vesturbæ Vor í vesturbæ Vor í vesturbæ 

Viðburðir í boði for. Jólasýning Hestaheimsókn Sumarhátið

ÁGÚST

1 M Sumarfrí 1 L 1 M 1 F 1 L Fullveldisdagurinn 1 Þ Nýársdagur 1 F Dagur stærðfræðinnar 1 F 1 M 1 M Verkalýðsdagurinn 1 L 1 M

2 F Sumarfrí 2 S 2 Þ 2 F
Skipulagsdagur 

2 S 2 M
Skipulagsdagur 

2 L 2 L 2 Þ 2 F 2 S Sjómannadagurinn 2 Þ

3 F Sumarfrí 3 M 3 M 3 L 3 M 3 F 3 S 3 S 3 M 3 F 3 M 3 M

4 L 4 Þ 4 F 4 S 4 Þ Jólasýning frá foreldrum 4 F 4 M 4 M Bolludagur 4 F 4 L 4 Þ 4 F

5 S 5 M 5 F 5 M 5 M 5 L 5 Þ 5 Þ Sprengidagur 5 F 5 S 5 M 5 F

6 M Frídagur verslunarmanna 6 F 6 L 6 Þ 6 F
Jólaverkstæði með 

foreldrum 6 S Þrettándinn 6 M
Dagur leikskólans -      opið 

hús allan daginn 6 M Öskudagur 6 L 6 M 6 F 6 L

7 Þ Sumarfrí 7 F 7 S 7 M 7 F 7 M 7 F 7 F 7 S 7 Þ 7 F Skólaslit í grunnskólum 7 S

8 M Sumarfrí 8 L Dagur læsis 8 M 8 F Baráttudagur gegn einelti 8 L 8 Þ 8 F
Afmælisföstudagur 

8 F
Afmælisföstudagur 

8 M 8 M 8 L 8 M

9 F Leikskólinn opnar 9 S 9 Þ 9 F
Afmælisföstudagur

9 S 9 M 9 L 9 L 9 Þ 9 F 9 S Hvítasunnudagur 9 Þ

10 F 10 M 10 M 10 L 10 M 10 F 10 S 10 S 10 M 10 F
Afmælisföstudagur 

10 M Annar í hvítasunnu 10 M sumarfrí

11 L 11 Þ 11 F 11 S 11 Þ
Jólaball - jólamatur - 

jólakaffi 11 F
Afmælisföstudagur 

11 M 11 M 11 F 11 L 11 Þ 11 F sumarfrí

12 S 12 M 12 F
Afmælisföstudagur 

12 M 12 M 12 L 12 Þ 12 Þ 12 F
Afmælisföstudagur 

12 S 12 M

Sumarhátíð - samstarf við 

foreldrafélag 12 F sumarfrí

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

14 Þ 14 F
Afmælisföstudagur 

14 S 14 M 14 F
Afmælisföstudagur 

14 M 14 F 14 F 14 S Pálmasunnudagur 14 Þ 14 F
Afmælisföstudagur

14 S

15 M 15 L 15 M 15 F 15 L 15 Þ 15 F 15 F 15 M 15 M 15 L 15 M sumarfrí

16 F 16 S Dagur íslenskrar náttúru 16 Þ 16 F Dagur íslenskrar tungu 16 S 16 M 16 L 16 L 16 Þ 16 F 16 S 16 Þ sumarfrí

17 F 17 M 17 M 17 L 17 M 17 F 17 S Konudagur 17 S 17 M 17 F 17 M Lýðveldisdagurinn 17 M sumarfrí

18 L 18 Þ 18 F
Vetr.frí í grunnsk.

18 S 18 Þ 18 F
Bóndad. Þorrinn byrjar. 

Karlamorgunverður 18 M
Góa byrjar. 

Konumorgunverður 18 M
Skipulagsdagur 

18 F Skírdagur 18 L 18 Þ 18 F sumarfrí

19 S 19 M 19 F
Vetr.frí í grunnsk.

19 M 19 M 19 L 19 Þ 19 Þ 19 F Föstudagurinn langi 19 S 19 M 19 F sumarfrí

20 M 20 F 20 L 20 Þ Dagur mannréttinda barna 20 F 20 S 20 M 20 M 20 L 20 M 20 F 20 L

21 Þ 21 F 21 S 21 M 21 F 21 M 21 F Alþjóðardagur móðurmálsins 21 F 21 S Páskadagur 21 Þ 21 F 21 S

22 M Skólasetning grunnskóla 22 L 22 M
Vetr.frí í grunnsk.

22 F 22 L 22 Þ 22 F 22 F 22 M Annar í páskum 22 M 22 L 22 M sumarfrí

23 F 23 S 23 Þ 23 F 23 S Þorláksmessa 23 M 23 L 23 L 23 Þ 23 F 23 S 23 Þ sumarfrí

24 F
Skipulagsdagur 

24 M 24 M 24 L 24 M Aðfangadagur jóla 24 F 24 S 24 S 24 M 24 F 24 M 24 M sumarfrí

25 L 25 Þ 25 F 25 S 25 Þ Jóladagur 25 F 25 M
Vetr.frí í grunnsk.

25 M 25 F
Sumardagurinn fyrsti 

Umhverfisdagur 25 L 25 Þ 25 F sumarfrí

26 S 26 M Evrópski tungumáladagurinn 26 F
Bangsadagur 

26 M 26 M Annar í jólum 26 L 26 Þ
Vetr.frí í grunnsk.

26 Þ 26 F 26 S 26 M 26 F sumarfrí

27 M 27 F 27 L Fyrsti vetrard. Alþj. bangsad. 27 Þ
Piparkökubakstur 

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

28 Þ 28 F
Skipulagsdagur 

28 S 28 M
Piparkökubakstur 

28 F 28 M 28 F 28 F 28 S 28 Þ 28 F 28 S

29 M 29 L 29 M 29 F
Piparkökubakstur 

29 L 29 Þ 29 F 29 M 29 M
Útskrift árg. 2012

29 L 29 M sumarfrí

30 F 30 S 30 Þ 30 F
Piparkökubakstur 

30 S 30 M 30 L 30 Þ 30 F Uppstigningardagur 30 S 30 Þ sumarfrí

31 F 31 M 31 M Gamlársdagur 31 F 31 S 31 F
Skipulagsdagur 

31 M sumarfrí

Nafn skóla: Grandaborg

SEPTEMBER OKTÓBER NÓVEMBER DESEMBER JANÚAR FEBRÚAR MARS APRÍL MAÍ JÚNÍ JÚLÍ

Samband íslenskra Leikskóladagatal 2018 - 2019  
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Sí- og endurmenntun starfsmanna Grandaborgar 2017-2018

Júní 
9.júní. 15.júní.

Skipulagsdagur; 

Starfsmannahópurinn 

fór í endurmat á liðnu 

skólaári og lagði drög 

að starfsemi skólaárins 

2017-2018.

Helgi og Gerða á 

námskeið í skráningu 

og þjálfun fyrir einhverf 

börn. 

Júlí 

Ágúst

September

Október
3.-4. október. 6. október. 9.október. 13.október. 16.október. 23.okt. - 3.nóv. 23.-27.október

Ragga  á AEPS 

námskeið á vegum 

Greiningar- og 

ráðgjafastöð ríkisins. 

Skipulagsdagur. Fyrri 

hlutann sat 

starsfmannahópurinn 

fyrirlestra og kynningar 

á Menntaviku HI

Karen á fræðslufund 

vegna flóttabarna . 

Helena á 

Námskeiðsdag 

leikskólastjóra 

Franskur nemi  

(Mayleen) hjá okkur í 

þrjár vikur. Verkefni á 

vegum Erasmus. 

Sara í vettvangsnámi í 

leiksólakennaranáminu. 

Sigurbjörg í 

staðlotu í 

leikskólakennar

anámi. 

Nóvember
3. nóvember. 6. nóvember. 7. nóvember. 9. nóvember. 15. nóvember. 17. nóvember. 

Skipulagsdagur. 

Starfsmenn fengu 

kynningu á TMT - tákn 

með tali. 

Helena sat kynningu á 

nýrri menntastefnu á 

vegum SFS 

Helena á námskeið á 

vegum SFS; Markviss 

og uppbyggileg 

endurgjöf fyrir 

stjórnendur í 

leikskólum. 

Helena sat málþing 

um ný 

persónuverndarlöggj

öf þar sem sjónum er 

beint að íslensku 

skólasamfélagi. 

Ragga á seinni hluta 

APES námskeiðs á 

vegum Greiningar- og 

ráðgjafastöð ríkisins. 

Helena á námskeið á 

vegum SFS; Að stjórna 

aldamótakynslóð og 

ólíkum kynslóðum. 
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Desember

Janúar
2. janúar.

Skipulagsdagur. Unnið 

að endurmati á 

skólastarfi þar sem 

sjónum var beint að 

námskrá og gerð 

hennar. 

Febrúar 
1. febrúar. 1. febrúar. 7. febrúar. 7.-8. febrúar. 21. febrúar.

Ragga  á fund vegna 

APES á vegum 

Greiningar- og 

ráðgjafastöð ríkisins. 

Helena á námskeið um 

streitu og sjórnun í 

Gerðubergi á vegum 

SFS

Sigrún Hulda frá 

Heilsuleikskólar  kom 

með kynningu á þeirra 

stefnu. Kom hún á 

starfsmannafund. 

Guðbjörg, Karen, 

Helga Maggý og 

Steinunn Hr. 

Námskeið hjá 

Greiningar- og 

ráðgjafastöð ríkisins 

á; Fyrri hluti APES

Helena á námskeið í 

Qlik Sense á vegum 

SFS

Mars
12. mars. 20. mars. 

Helena  á vinnubúðir v. 

nýrrar menntastefnu á 

vegum SFS

Ráðgjafar frá MML 

komu í leikskólann með 

nýliðafræðslu um 

málörvun í daglegu 

starfi. 

Apríl
3. apríl. 11. apríl. 
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Skipulagsdagur ; 

Sabína Steinunn kom 

með kynningu á efninu; 

Færni til framtíðar. 

Guðbjörg, Karen og 

Helga Maggý  Annar 

hluti námskeiðs hjá 

Greiningar- og 

ráðgjafastöð ríkisins á; 

APES

Maí 
3.maí. 15.maí. 17.maí. 30.maí. 

Karen og Guðbjörg á 

námskeið um Innra 

mat á vegum SFS 

Ragga, Guðbjörg og 

Steinunn Hr. heimsóttu 

Leikgarð til að kynna 

sér starfsemi 

ungbarnaleikskóla. 

Ragga, Guðbjörg og 

Steinunn Hr. heimsóttu 

Ársól  til að kynna sér 

starfsemi 

ungbarnaleikskóla. 

Ragga; Þriðji og 

síðasti hluti APES 

námskeiðs, á vegum 

Greiningar- og 

ráðgjafastöð ríkisins. 
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Viðburðadagatal Grandaborgar  2017-2018

Júní 
8.6. 8.6. 16.6. 30.6.

Vorhátíð leikskólans
Árgangur 2011 heimsótti 

Þjóðleikhúsið

Afmælisföstudagur; íslensku 

fánalitirnir. Skrúðganga í 

kringum leikskólann í tilefni 

17. júní 

Hjóladagur í leikskólanum. 

Júlí 
7.7.

Leikhópur frá Kópavogi  með 

leiksýningu 

Afmælisföstudagur; þemað er 

derhúfur. 

Ágúst 

September
26.9. 27.9. 28.9. 29.9.

Foreldrakynning á Klettavík Foreldrakynning á Fjöruvík Foreldrarkynning á Ölduvík Foreldrakynning á Skeljavík

Október 
9.10. 13.10. 25.10. 27.10.

Slökkviliðið heimsækir árgang 

2012

Afmælisföstudagur; þemað 

er bleikur

Foreldrafundur í sal 

leikskólans

Alþjóðlegi bangsadagurinn, 

börnin komu með tuskudýr 

í leikskólann. 
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Nóvember
10.11. 21.11. 27.11. - 1.12.

Afmælisföstudagur; þemað er 

blár

Nemar úr Kvennaskóla 

Reykjavíkur kynna sér 

starfsemi leikskóla. 

Piparkökubakstur á deildum. 

Desember
8.12. 12.12.

Afmælisföstudagur; þemað er 

rauður

Jólaball, jólamatur og 

jólakaffi

Jólabrunch hjá 

starfsmannahópnum.

Kalkúnabringur, brúnaðar 

kartöflur, sósa og grænmeti. 

Ís í kaffitíma. 

Janúar 
5.1. 12.1. 18.1. 19.1. 23.1.

Jólín kvödd í sal. Dansað í 

kringum jólatréð. 
Afmælisföstudagur; vasaljós

Árgangur 2012 á 

Þjóðminjasafnið

Karlamorgunverður í tilefni 

Bóndadags.
Árgangur 2012 boðið í Bíó Paradís

Fjöruvík heimsótti Landnámssetrið. 

Einnig 30.1.

Febrúar
6.2. 8.2. 9.2. 19.-23.2.

„Dagur leikskólans“ Opið hús 

allan daginn. 

Tveir franskir nemar koma 

til okkar og verða í fjórar 

vikur. Melanie og Ivenna. 

Afmælisföstudagur; náttföt

Gagnkvæmar heimsóknir 

Grandaborgar, Gullborgar 

og Ægisborgar. 

Mars
9.3. 14.3. 19. og 21.3.

Afmælisföstudagur; gulur
Árgangur 2012 í 

Grandaskóla. 

Íþróttafræðanemi í HR 

vinnur með Fjöruvík vegna 

verkefnis. 
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Apríl
13. apríl. 18. apríl. 23.-27. apríl 24. apríl. 30. apríl.

Afmælisföstudagur; kosning 

um þema sem fór þannig að 

ruglusokkar varð fyrir valinu. 

Opnun samvinnuverkefnis 

GGGÆ á 

Barnamenningarhátíð 2018 

í Borgarbókasafni Grófinni.

Í tilefni Dags umhverfis 

25.4.2018 þá tóku allir sig til 

við að þrífa nánasta 

umhverfi leikskólans og 

einnig á lóðinni. 

Árleg hestaheimsókn í boði 

foreldrafélagsins. 

Árgangur 2012 heimsækir Undraland 

í Grandaskóla. 

Maí 
11. maí. 16. maí. 22. maí, 28. maí.

Afmælisföstudagur; grænt 

þema í tilefni sumarkomu. 

Árgangur 2012 boðið í 

Borgarleikhúsið.

Ljósmyndari kemur og tekur 

einstaklings og hópmyndir 

fyrir tilstuðlan 

foreldrafélagsins. 

Árleg heimsókn 

Umferðarskólans. 

Heimsækir börn fædd 

2012. Börn frá Gullborg 

voru með okkur. 
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