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Leiðarljós skóla og frístundasviðs: 

 
Að öll börn og ungmenni í borginni eigi kost á menntun og leik við sitt hæfi, þar sem ýtt er 

undir sköpun og frumkvæði og byggt er á styrkleikum, áhuga og færni hvers og eins. Þeim líði 
vel, fari stöðugt fram og öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í lífinu.  

 

 

 

 

Hlutverk 

Veita börnum og ungmennum bestu mögulegu tækifæri til leiks, menntunar og 
frístundastarfs í samvinnu við fjölskyldur og nærsamfélagið. 

Vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi. 
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1 Um starfsáætlanir leikskóla 

Leikskólar gera starfsáætlun sem byggir á skólanámskrá leikskólans þar sem fjallað er um árlega 

starfsemi leikskólans, birt skóladagatal og ýmsar aðrar hagnýtar upplýsingar um skólahald hvers 

leikskóla. Áætlunin þarf að fá umsögn foreldraráðs áður en skóla- og frístundaráð tekur hana til 

afgreiðslu samkvæmt lögum um leikskóla.  

Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með árangursmiðuðum 

markmiðum og umbótamiðuðu innra mati. Hún á að sýna starfsfólki, foreldrum og rekstraraðilum 

hvernig starf leikskólans gekk á síðasta leikskólaári og hvernig unnið verði að umbótum og nýjum 

verkefnum á því næsta.  

 

 

Í starfsáætlun leikskólans skulu koma fram 

 Matsaðferðir leikskólans og umbótamiðuð áætlun sem unnin er út frá niðurstöðum innra og 

ytra mats.  

 Áherslur í leikskólastarfinu sem ætlunin er að vinna að, skipulag, leiðir að markmiðunum og 

hlutverk starfsfólks.  

 Áætlun um hvernig markmiðin verða metin og hvernig og hvort þeim hefur verið náð.  

 Áherslur í starfsáætlun skóla- og frístundasviðs sem leikskólinn vinnur að. 

 Starfþróunaráætlun leikskólans og upplýsingar um starfsmannamál.  

 Upplýsingar um foreldraráð, foreldrafundi og foreldraviðtöl. 

 Umsögn foreldraráðs. 

 Skóladagatal fyrir árið.  

 

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

frístundasviðs fyrir 1. júlí. Starfsáætlun er leiðarvísir starfsins og því er mikilvægt að skil séu á réttum 

tíma svo nýta megi hana í starfi leikskólans yfir veturinn. Starfsáætlanir eru lagðar fyrir skóla- og 

frístundaráð til samþykktar. 
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2 Leiðarljós leikskólans 

Leikum: Í leikskólanum er lögð höfuðáhersla á leik barnanna 

Lærum: Í gegnum leikinn læra börn best og því er mikilvægt að hann sé alltaf í forgrunni 

Njótum: Það að njóta þess sem verið er að gera skilar meiri árangri á alla vegu og gildir það bæði um 

börn og starfsfólk. 

 
Leikskólinn vinnur skv. aðalnámskrá leikskóla en leggur sérstaka áherslu á stærðfræði og sýnilegt 

ritmál. Þá hefur notkun upplýsingatækni í starfinu aukist jafnt og þétt.  

Stærðfræði: Að örva formskynjun, rökhugsun, talna- og hugtakaskilning í gegnum leik.  

Ritmál: Að hafa ritmálið sýnilegt í leikskólanum og bjóða börnunum upp á fjölbreytt viðfangsefni 

sem tengjast læsi.  

Upplýsingatækni: Að börn og starfsfólk kynnist fjölbreyttum möguleikum nútímatækni í 

leikskólastarfi með notkun tölva, spjaldtölva og annarra tækja sem tengjast upplýsingatækni. 

 

Stærðfræði 
Markmiðið er að börnin kynnist algengustu formunum og læri að þekkja þau. Yngstu börnin vinna 

með fá og einföld form, lögð er mikil áhersla á að leika með hugtakaskilning og tölustafirnir frá 1-5 

eru sýnilegir og kynntir fyrir börnunum.  Eftir því sem börnin verða eldri fjölgar formunum sem leikið 

er með  auk þess sem leitað er leiða í gegnum leikinn til að vinna með talnaskilning barnanna.  Notuð 

eru ýmis spil og leikir sem markvisst örva form- , talna- og hugtakaskilning barnanna. Dæmi um það 

eru teningaspil, minnisspil, bingó og ýmis samstæðuspil. Viðfangsefnin verða flóknari eftir því sem 

börnin eldast og má í því sambandi nefna að á yngstu deildinni para börnin saman stór form á vegg á 

meðan börnin á þeirri elstu gera flóknar myndir úr lausum formum og fara í vettvangsferðir að taka 

ljósmyndir af formum í umhverfinu sem og skrá niður bók- og tölustafi sem á vegi þeirra verða.  

 

Talnaskilningur örvast í daglegu starfi barnanna. Tölustafir eru hafðir aðgengilegir börnunum og eru 

víða hengdir upp. Á öllum deildunum fá börnin að leika sér með lausa tölustafi af ýmsum stærðum. 

Spiluð eru teningaspil af ýmsum gerðum og farið í talnaleiki. Yngstu börnin telja líkamshluta á meðan 

þau elstu eru í búðarleik með verðmerktar vörur, talnagrind og peninga.  

 

Lögð er áhersla á yfir- og undirhugtök. Hugtökin eru kynnt hlutlægt fyrir börnunum á ýmsan hátt í 

gegnum leik áður en farið er að vinna með þau á huglægan hátt.  

 

Mikið af heimatilbúnu efni er til í leikskólanum sem örvar stærðfræðilæsi barna á öllum deildum. 
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Ritmál  

Ritmálið er haft sýnilegt börnunum víða í leikskólanum. Leikefni er merkt með heiti og í hillunum er 

staðurinn fyrir leikefnið merktur þannig að hver hlutur rati alltaf á sinn stað aftur. Börnin æfa sig í að 

skrifa nafnið sitt og á eldri deildunum fá börnin gjarnan skriffæri til að nota í ýmsum 

hlutverkaleikjum. Boðið er upp á ýmis viðfangsefni þar sem unnið er með bók- og tölustafi. Í 

hópastarfi er m.a. unnið með ritmálið í gegnum vísur og ævintýri.  

 

Upplýsingatækni í Nóaborg 

Allar deildir hafa aðgang að spjaldtölvum auk þess sem borðtölvur eru á þremur deildum af fjórum. 

Nokkrar fartölvur eru einnig í leikskólanum. Leikskólinn tók þátt í stóru Nordplus verkefni veturinn 

2017-2018 um upplýsingatækni í leikskóla og var það í annað sinn sem þessi hópur vann saman í 

verkefninu sem kallas DILE. Þátttakendur komu frá öllum Norðurlöndunum og voru sveitarfélög, 

háskólar og leikskólar sem unnu þetta verkefni saman. Frá Íslandi var Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands, Skóla- og frístundasvið og leikskólinn Nóaborg. Verkefnið heldur óformlega áfram næsta 

vetur og í byrjun næsta árs verður að nýju sótt um styrk til frekara samstarfs.  

 

Fyrst og fremst er unnið með leiðarljósin í gegnum leik barnanna. Við leikum okkur með 

stærðfræðina og ritmálið sem víðast í daglegu starfi leikskólans. Stærðfræðin er allt í kringum okkur 

og við finnum hana t.d. í gegnum fín- og grófhreyfingar, listsköpun, gönguferðir, matmálstíma, 

samverustundir, í fataklefanum o.m.fl. Stærðfræðileg hugsun byggir á virkri reynslu barnanna af 

rými, tölum og fjölda. Virkni og reynsla eru forsenda hugsunar. Með virkni sinni byggir barnið upp 

eigin hugmyndaheim, öðlast nýja reynslu og ýtir röngum hugmyndum til hliðar. Viðfangsefnin í 

leiknum þurfa því að ögra hugmyndaheimi barnsins og vera rétt ofan við getu þess. Því leggjum við 

áherslu á hlutbundna vinnu með viðfangsefni stærðfræðinnar og læsis. Öll börnin eru daglega í 

hópastarfi og/eða vali þar sem stærðfræði- og læsistengd viðfangsefni eru í boði og markvisst lögð 

inn á ýmsa vegu. Horft er til Aðalnámskrár leikskóla í þessari vinnu og því unnið með örvun allra 

þroskaþátta.   

 
 

3 Stutt greinargerð leikskólastjóra um starfið á síðasta ári 

Síðasti vetur gekk vonum framar í Nóaborg. Nokkra starfsmenn vantaði síðasta haust og voru nýir 

foreldrar búnir að fá póst um að inntaka barna þeirra gæti frestast vegna starfsmannaskorts. Þetta 

small þó allt saman á síðustu stundu og frábærir starfsmenn bættust í starfsmannahópinn. Þrátt fyrir 
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talsverð veikindaforföll og aðrar fjarvistir þurfti ekki að senda börn heim en einu sinni voru foreldrar 

beðnir að sækja börnin fyrr ef þeir gætu. 

Leikskólinn ákvað að vera með í tilraunaverkefni um styttingu vinnuvikunnar en starfsfólkið ákvað að 

stíga varlega niður í þeim efnum og varð því styttingin sú minnsta mögulega, þ.e. 39 stunda vinnuvika 

fyrir þá sem voru í fullu starfi. Styttingin var útfærð þannig að aðra hverja viku gat starfsmaður í fullu 

starfi hætt tveimur tímum fyrr og ef viðkomandi ákvað að sleppa kaffitíma dagsins bættust 35 

mínútur við sem starfsmaðurinn gat hætt fyrr. Þessi útfærsla virkaði því þannig að tveir og stöku 

sinnum þrír starfsmenn voru að fara heim fyrr daglega. Þegar veikindatímabilið stóð sem hæst varð 

þetta erfiðara í framkvæmd og kvartaði starfsfólk undan auknu álagi. Við byrjuðum á því að gera 

eingöngu samning fram á vorið við starfsmennina og endurskoðuðum verkefnið á starfsmannafundi í 

júní. Hópur starfsmanna vildi hætta í verkefninu en talsverður meirihluti greiddi atkvæði með því að 

framlengja tilrauninni fram til áramóta. Við gerum ráð fyrir að prófa frá hausti að útfæra styttinguna 

þannig að einn dag á fjögurra vikna fresti vinni starfsmaður í fullu starfi hálfan dag og styttingin komi 

svo á móti. Með þessari útfærslu er um einn starfsmaður að hætta fyrr og við teljum að það muni um 

það. Við í Nóaborg eigum erfitt með að sjá hvernig það getur gengið upp að skerða vinnuskylduna um 

allt að þrjá tíma á viku hjá starfsfólki leikskóla án þess að öryggi barnanna sé ógnað. Við teljum að 

svona verkefni sé ekki framkvæmanlegt án þess að til komi fjármagn á móti til að ráða inn 

hlutastarfsmenn.  

Starfsfólk leikskólans fór á vormánuðum í sérlega vel heppnaða námsferð til Kaupmannahafnar og 

kom til baka uppfullt af hugmyndum sem munu sjást í starfi komandi vetrar. 

Innlendir og erlendir gestir heimsækja Nóaborg á hverju ári og meðal gesta síðasta vetrar voru 

kennarar og fræðimenn frá Eistlandi og Kanada. Heimsókn Eistanna skilaði svo tveimur 

leikskólakennaranemum sem voru hjá okkur í þrjá mánuði í vettvangsnámi sem var mjög ánægjulegt. 

Í boði foreldrafélagsins fengu öll  börnin dansnámskeið hjá Dagnýju Björk, danskennara og sló það í 

gegn að venju. Síðasti tíminn var svo utandyra á opnum degi leikskólans og gátu foreldrar og aðrir 

gestir notið þess að sjá árangur námskeiðsins.  

 

Á dagskrá utan hefðbundins starfs var m.a: heimsókn frá Slökkviliðinu, Umferðarskólanum, elstu 

börnin fóru í útskriftarferð í Vatnaskóg eins og undanfarin ár, foreldrafélagið stóð fyrir veglegri 

Sjóræningjahátið og farið var í sveitaferð að Miðdal í Kjós. Þá var farið í heimsókn á hin ýmsu söfn, í 

bíó, í leikhús, svo eitthvað sé nefnt. 

 

Leikskólinn tók þátt í verkefninu „Jól í skókassa“ fimmta árið í röð en það er KFUM og KFUMK sem 

stendur fyrir þessu átaki sem felst í því að fylltur er skókassi af ýmsum varningi sem er svo sendur til 

munaðarleysingjaheimila í Úkraínu. Börnin taka virkan þátt í þessu og koma með eitt og annað 
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smálegt að heiman til að setja í skókassana. Áður en við fórum í þetta verkefni þá vorum við með 

jóladagatal fyrir börnin og fékk hvert barn lítinn pakka til að taka með heim. Okkur fannst þetta ekki 

ganga nógu vel, sumir áttu erfitt með að bíða, skildu ekki að þau fengju bara einn pakka o.m.fl. Í 

staðinn var ákveðið að setja upp viðburðadagatal í desember og er það opnað daglega. Í staðinn fyrir 

pakka er eitthvað skemmtilegt í boði eins og að baka piparkökur, fara í bæjarferð og skoða jólaljós, 

gera jólaföndur, skreyta glugga o.s.frv. Þetta hefur komið sérlega vel út og við þetta skapaðist 

svigrúm til að taka þátt í verkefninu „Jól í skókassa“. 

 

Í samráði við foreldraráðið var síðla vetrar ákveðið að bjóða upp á þann möguleika að foreldrar gætu 

haldið upp á afmæli barna sinna í leikskólanum fyrir leikskólavinina. Aðstæður hjá fólki eru mjög 

mismunandi til að taka á móti stórum hópi barna en vinsælt er að bjóða vinum úr leikskólanum í 

veislu. Í boði er að nýta salinn og eina deild og sjá foreldrar sjálfir um veisluna, undirbúning og 

frágang. Leikskólastjóri eða annar starfsmaður er þó til staðar í húsinu á meðan á veislu stendur. 

Þetta hefur verið nýtt einu sinni hingað til og tókst frábærlega.  

 
 

Breytingar í leikskólanum 
 

Þegar laus kennslustofa kom við leikskólann fyrir tveimur árum var ákveðið að hafa elstu börnin þar. 

Þar voru 18 börn til að hægt væri að réttlæta tvö stöðugildi á deildinni. Gert var ráð fyrir að 16 börn 

væru í svona rými en þar sem deildin hafði aðgang að sal leikskólans nánast daglega höfðum við 18 

börn. Nú hefur Reykjavíkurborg ákveðið að fækka börnum í leikskólunum til að auka rými barnanna. 

Lausa stofan er núna talin fyrir 14 börn og það er ekki forsvaranlegt að vera með einn starfsmann 

hálfan daginn því þessi fjöldi barna rétt fer í eitt og hálft stöðugildi. Þegar starfsfólkið fór í námsferð 

til Kaupmannahafnar á vordögum var m.a. skoðaður leikskóli þar sem ákveðin viðfangsefni barnanna 

hefðu sér rými. Leikskólastjóri hafði skoðað svipað kerfi í Reggio Emilia ári áður. Starfsfólkið hreifst 

mjög af þessu flæði og ræddi um hve það væri frábært að hafa svoleiðis. Hugmyndin fór á flug og þar 

sem barnafækkun var orðin á elstu deildinni varð ljóst að einhverjar breytingar yrðu að eiga sér stað. 

Eftir miklar umræður var sótt um til sviðsins að fara í breytingar á húsnæðinu sem myndu fela í sér 

byltingu á vinnuaðstæðum barna og starfsfólks. Breytingarnar voru samþykktar og taka í gildi seinni 

partinn í ágúst. 

 

Breytingin felst í því að skrifstofa leikskólastjóra, skrifstofa sérkennslustjóra, kaffistofa starfsfólks og 

verkleg vinnuaðstaða verður öll í lausu kennslustofunni. Sérstök verkleg vinnuaðstaða hefur aldrei 

verið til staðar en heilmikill undirbúningur fer í ýmislegt sem ekki er unnið í tölvu. Má þar nefna 
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ýmislegt sem þarf að klippa og plasta auk ýmis konar handavinnu. Hingað til hefur þurft að færa til 

lyklaborð, nota stóla og annað til að sinna þessari vinnu þannig að þessi aðstaða er til mikilla bóta. 

 

Við þessar breytingar losnar um talsvert rými í aðalbyggingunni sem verður notuð undir þemarými 

fyrir barnahópinn og mun gjörbreyta leikaðstöðu barnanna. Með því að setja upp svona þemarými 

nýtist allur efniviður leikskólans betur, börnin fá meira pláss og meiri tíma fyrir ákveðna leiki þar sem 

ekki verður lengur matast í salnum eða Listakrók eins og var. Það þarf því ekki endilega að ganga frá 

heldur getur leikurinn þróast allan daginn þar sem þessum rýmum verður skipt á milli deilda eftir 

dögum. 

 

Þar sem skrifstofa leikskólastjóra var verður undirbúningsherbergi starfsfólks. Þar verða tvær 

vinnutölvur en einnig lítil fundaaðstaða t.d. fyrir foreldrafundi en sú aðstaða hefur verið bágborin 

fram að þessu. 

 

Salurinn verður tvö rými sem skipt er með þykkum tjöldum. Í þessu rými verður hægt að leika með 

flesta þá kubba sem leikskólinn á, allt frá Lego og upp í stóra holukubba. Þar sem undirbúningur 

starfsmanna var verður rólegt rými og er það í fyrsta sinn í 31 árs sögu leikskólans sem hægt verður 

að bjóða upp á slíkt rými svo vel sé. Í því rými geta börnin hlustað á sögur eða tónlist, skoðað bækur, 

hægt verður að vera með litlar og notalegar samverustundir þar og fleira. Núverandi Listakrókur 

verður nýttur undir sköpun en einnig verður þar heimiliskrókur. Hægt verður að auka plássið í rýminu 

með því að hafa minna borð undir sköpun því ekki þarf lengur að vera með stóran hóp þar á 

matmálstímum. Þar sem kaffistofa starfsfólks var kemur sérstakt upplýsingatæknirými þar sem hægt 

verður að vinna með upplýsingatækni á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt. Það sem er einna 

jákvæðast við þessar breytingar fyrir utan þá byltingu sem verður með auknu rými er að með þeim 

munu öll börn leikskólans hafa aðgang að öllum viðfangsefnum sem eru í boði í rýmunum en áður 

voru sum viðfangsefnin bundin við ákveðnar deildir. 

 

Eitt stórt felliborð með áföstum bekkjum verður sett á hverja deild til að gefa aukið gólfpláss. 

 

Deildirnar verða áfram fjórar: 
 
Skarkalagata verður næsta vetur með 26 elstu börnin og þrjá starfsmenn. Deildin er með tvær 

rúmgóðar stofur auk þess að hafa aðgang að einu og stundum tveimur þemarýmum til viðbótar. Við 

gerum ráð fyrir því að fækka börnum á deildinni þegar næsta barnafækkun borgarinnar verður 

framkvæmd. 
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Saltkráka verður með 24 börn, þriggja til fjögurra ára og tæplega fjögur stöðugildi. Deildin er jafnstór 

Skarkalagötu og hefur auk þess aðgang að þemarýmum til viðbótar, ýmist einu eða tveimur. Gert er 

ráð fyrir einhverri fækkun á þessari deild líka. 

 

Ólátagarður verður með 15 börn í næstyngsta hópnum og þrjá starfsmenn. Stofurnar eru tvær auk 

þess sem eitt þemarými er alltaf til viðbótar. 

 

Sólbakki verður með 15 yngstu börnin og þrjá starfsmenn. Sams konar aðstaða og á Ólátagarði auk 

eins þemarýmis til viðbótar daglega. 

 

Þar sem deildirnar eru fjórar en þemarýmin fimm geta fjölmennari deildirnar stundum haft tvö 

viðbótarrými við sínar heimastofur en rýmunum verður skipt á milli deildanna eftir dögum og þannig 

ná allar deildir að vera í öllum rýmum í hverri viku.   

 

Með þessum breytingum verður hægt að vera með 80 börn í 13 mismunandi rýmum og bindum við 

miklar vonir við þessa byltingu og að hún verði börnum og starfsfólki til góðs og geri gott starf 

Nóaborgar enn betra. Komandi vetur fer í að prufukeyra þetta og fínpússa og verður þessi breyting 

metin ítarlega eftir veturinn. 

 

4 Um innra mat í leikskólum 

Ákveðið var fyrir löngu að meta m.a. hvernig veturinn gekk almennt og var könnun lögð fyrir hvern 

starfsmann. Eftir á að hyggja hefði verið betra að hafa svörin aðskilin eftir deildum því margt er ólíkt á 

milli deildanna. Það var því miður ekki gert en hver deild mun næsta vor meta hvernig gekk. Þegar 

matið var framkvæmt lá ekki fyrir að farið yrði í breytingar á húsnæðinu og allt eins líklegt að sams 

konar fyrirkomulag yrði veturinn 2018 og 2019. Tveimur vikum eftir mat á þessum þáttum kom hins 

vegar í ljós að breytingarnar yrðu gerðar og því óraunhæft að gera umbótaáætlun skv. niðurstöðum 

þessa mats. Gerbylting á húsnæði kallar á miklar breytingar á öllu skipulagi og því verður komandi 

vetur nýttur til að prufukeyra algjörlega nýtt fyrirkomulag í vali, hópastarfi og samstarfi á milli deilda. 

Á skipulagsdegi í byrjun janúar verður farið ítarlega yfir hvernig gengur auk þess sem ýmsir fundir s.s. 

deildarfundir og deildarstjórafundir verða notaðir til að meta stöðuna hverju sinni. Það má nánast 

líkja þessu við að opna nýjan leikskóla, svo miklar eru breytingarnar á heildarmyndinni. Við hlökkum 

til að prufukeyra, fínpússa og ná góðu flæði í öllu starfi því vinnuaðstaða barna auk starfsfólks breytist 

mikið til hins betra við þessar aðgerðir. 
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Hér koma engu að síður niðurstöður matsins frá því í vor. Starfsfólk fékk spurningalista með 10 

spurningum og gat valið að merkja við annars vegar með krossi og/eða svarað með orðum. 14 

starfsmenn svöruðu könnuninni. 

 

1. Þegar á heildina er litið hvernig finnst þér veturinn hafa gengið? 

11 af 14 töldu að veturinn hefði gengið mjög vel eða nokkuð vel tveir sæmilega og einn frekar illa. 

2. Hvaða þættir í starfinu finnast þér hafa gengið síst og af hverju? 

Þeir sem svöruðu þessu töluðu helst um að skortur á afleysingu væri helsta vandamálið en oft voru 

því miður talsverðar fjarvistir í starfsmannahópnum vegna veikinda o.fl. Ekki nógu gott skipulag á 

deildum og oft erfitt að fylgja því nefndu nokkrir auk þess sem talað var um að starfsfólk á milli deilda 

þyrfti að tala meira saman m.t.t. starfsins. Niðurfelling undirbúningstíma var áhyggjuefni þótt það 

hafi t.d. komið fram að það að Eflingarfólk eigi kost á smá undirbúningi sé frábært þá sé bagalegt 

þegar þeir falli niður. Vinna með upplýsingatækni hafi ekki gegnið nógu vel og það vanti markvisst 

skipulag fyrir heimspeki og listir nefndi einn.  

3. Hvaða þættir í starfinu finnast þér hafa gengið best og af hverju? 

Það sem einum þótti hafa gengið illa sbr. síðustu spurningu fannst öðrum hafa gengið einna best og 

þá er átt við innleiðing upplýsingatækni. Málörvun og móttaka barna hælisleitenda þótti einnig hafa 

tekist vel. Annar nefndi að góð samvinna við annað starfsfólk stæði uppúr. Einn talaði um hve 

starfsfólk hjálpaðist mikið að á erfiðum dögum sem væri ekki sjálfgefið og það væri því auðveldara að 

redda þessum dögum en ella. Annar nefndi að hópastarfið stæði uppúr eftir veturinn auk frábærs 

samstarfsfólks sem hafi axlað mikla ábyrgð. Fastir hreyfidagar og dansnámskeið barnanna stóðu 

uppúr hjá einum starfsmanni á meðan annar nefndi samhentan hóp starfsmanna sem allir væru að 

gera sitt besta. Hópastarfstímar gengu vel og féllu sjaldan niður þrátt fyrir manneklu oft. 

4. Hafa áherslur og markmið sem sett voru fyrir veturinn í hópastarfi gengið eftir og voru þær 

fjölbreyttar og tóku á öllum námsþáttum? 

Níu svöruðu að þetta hefði gengið upp að öllu leyti eða að mestu leyti, þrír sögðu hvorki né eða að 

litlu leyti og tveir svöruðu ekki spurningunni. 

 Ef áherslurnar hafa ekki gengið eftir hver er ástæðan? 

Ein deild missti deildarstjóra í langtímaveikindi og einn nefndi það sem sem ástæðu. Nokkrir töldu of 

lítinn tíma til undirbúnings. Einn nefndi að afleysingafólk þyrfti oft að taka að sér hópastarfstíma og 

það væri erfitt verkefni þar sem enginn undirbúningur hefði átt sér stað. Einn talaði um að starfsfólk 

deildarinnar væri ekki nógu samstíga í að vinna saman að markmiðunum.  

5. Hefur verið nógu fjölbreytt val þar sem boðið er upp á það formlega eða er valið svipað í hvert 

sinn sem það er sett upp? 
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Ekki er formlegt val á yngri deildunum og því átti þessi spurning við tvær eldri deildirnar. Það voru 

mjög skiptar skoðanir sem komu fram hjá þeim sem svöruðu þessari spurningu og var merkt svipað 

við alla svarmöguleika sem voru: mjög fjölbreytt val – nokkuð fjölbreytt val – hvorki né – ekki nógu 

fjölbreytt – mikið það sama  

 Ef valið hefur ekki verið nógu fjölbreytt hver er þín útskýring á þvi? 

Vantar meiri fjölbreytni leikfanga var eitt svarið, undirmönnun nefndi annar. Einn talaði um að það 

væri mikið til það sama sem væri sett upp í valinu og sumt af því væri erfitt að fara í leik með. 

6. Hefur verið unnið marvisst með málörvun á þinni deild með barnahópinn. 

Flestir svöruðu að það hefði verið að einhverju leyti unnið með málörvun, tveir svöruðu þessari 

spurningu neitandi og tveir sögðu að það hefði verið unnið markvisst með málörvun á deildinni. 

 Ef lítið eða ekkert hefur verið unnið með málörvun á þinni deild hverja telurðu vera 

skýringuna á því? 

Ekki gert ráð fyrir því í dagskipulagi svaraði einn og annar talaði um að aðstaða deildarinnar byði ekki 

upp á að börn væru tekin í minni hópum í málörvun. Einn nefndi tímaskort en annar sagði að mjög oft 

væri unnið með allan hópinn í málörvun þótt ekki væri farið með þau í minni hópa. 

7. Nú er unnið á hverri deild eftir ákveðnu dagskipulagi. Hvernig finnst þér það hafa gengið í 

vetur? 

Tíu töldu dagskipulagið hafa virkað vel, þrír töldu það of niðurnjörvað og lítið hægt að fara út fyrir 

það og einn taldi það hafa gengið illa. 

 Útskýrðu nánar hvernig þú vilt sjá dagskipulagið 

„Það er frekar flókið og virkar ekki og enginn tími til að tala um hvað má fara betur“ „Þrátt fyrir að 

það hafi gengið vel finnst mér stundum samt of mikið skipulag“  „Það mætti skipta um á nokkurra 

mánaða fresti og ekki hafa sama skipulag heilan vetur“  „Börnin þekkja skipulagið vel og það virðist 

virka vel“  „Mér finnst það virka vel“  „Dagskipulagið er mis niðurnjörvað eftir deildum“  „Ég vil hafa 

dagskipulagið sem beinagrind þar sem starfsmennirnir þekkja verkefnin og geta unnið saman að því 

sem þarf að gera“. 

8. Starfsfólk var búið að fá kynningu á mögulegum breytingum í aðalbyggingunni og var þessi 

spurning (í löngu máli) sett til að fá fram hvernig starfsfólkinu litist á breytingarnar ef af þeim 

yrði. 

Það er skemmst frá því að segja að öll svörin voru jákvæð. Fólk talaði þó aðeins um að þetta kallaði á 

góða skipulagningu og einhverjum fannst að meiri tími hefði mátt fara í að ræða þessar breytingar. 

9. Hér var spurt um (í löngu máli) hvernig starfsfólki litist á að kaffistofa starfsfólks, skrifstofur 

leikskólastjóra og sérkennslustjóra auk undirbúningsaðstöðu færi í lausu kennslustofuna. 
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Svörin voru á sömu nótum og við spurningunni hér á undan, þetta lagðist vel í starfsmannahópinn. 

Einn velti því fyrir sér hvort hjartað færi úr húsinu á meðan annar sá ekki fyrir sér að þetta kæmist allt 

fyrir í rýminu. 

10. Annað sem þú vilt koma á framfæri….. 

„Gott að breyta til – finnst ég svolítið stöðnuð“ „Lýst vel á fyrirhugaðar breytingar en hefði viljað 

meiri tíma í skipulag á framkvæmd“ „Áfram með upplýsingatækni“ „Eru breytingarnar breytinganna 

vegna eða?“ „Langar að fá tækifæri til að þróa upplýsingatæknina meira í starfinu“ „Sumir eru 

hræddir við breytingar en ekki ég“ „Takk fyrir mig“.  

4.1 Stutt greinargerð deildarstjóra Sólbakka um starfið á síðasta ári  

Á Sólbakka eru allra yngstu börnin og voru 20 börn á deildinni síðasta vetur auk fjögurra starfsmanna. 

Aðlögun að hausti gekk vel og öll börn aðlöguðust fljótt og vel. Í heild gekk veturinn mjög vel og var 

mikið unnið með alls konar sköpun auk þess sem áhersluþættirnir; stærðfræði, læsi og 

upplýsingatækni voru vel sýnilegir. Farið var með börnin í stuttar vettvangsferðir sem gengu vel og 

var þá helst farið á Klambratún eða leikvöllinn í Meðalholti.  Hópastarf gekk vel en hefði gjarnan mátt 

vera fjölbreyttara.  

Vegna þeirra miklu breytinga á húsnæði leikskólans sem fjallað er um hér fyrr í þessu plaggi verður 

ekki gerð sérstök umbótaáætlun fyrir komandi vetur. Veturinn fer í að prufukeyra algjörlega nýtt 

fyrirkomulag og verður það endurmetið reglulega af öllu starfsfólki leikskólans allan veturinn á 

fundum, í samtölum o.fl. Næsta vor verður svo formlegt endurmat á þessum breytingum og 

umbótaáætlun unnin út frá því. 

 

4.2 Stutt greinargerð deildarstjóra Ólátagarðs um starfið á síðasta ári 

Á Ólátagarði er næstyngsti barnahópurinn og voru börnin 22 á deildinni og fjórir starfsmenn. 

Veturinn gekk nokkuð vel og námsmarkmiðum að mestu náð m.a. í gegnum hópavinnu með 

börnunum. Þar sem leikskólinn var þátttakandi í Nordplus verkefni um upplýsingatækni í 

leikskólastarfi hefði notkun upplýsingatækninnar mátt ganga betur en Barn vikunnar er dæmi um 

verkefni í upplýsingatækni sem gekk vel. Það er mat deildarstjóra að starfsfólk þurfi að læra að nýta 

sér þessa tækni betur svo hún verði jafn eðlilegt í námi og starfi barna og starfsfólks og annað 

kennsluefni. 

Vegna þeirra miklu breytinga á húsnæði leikskólans sem fjallað er um hér fyrr í þessu plaggi verður 

ekki gerð sérstök umbótaáætlun fyrir komandi vetur. Veturinn fer í að prufukeyra algjörlega nýtt 

fyrirkomulag og verður það endurmetið reglulega af öllu starfsfólki leikskólans allan veturinn á 
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fundum, í samtölum o.fl. Næsta vor verður svo formlegt endurmat á þessum breytingum og 

umbótaáætlun unnin út frá því. 

 

4.3 Stutt greinargerð deildarstjóra Saltkráku um starfið á síðasta ári 

Á Saltkráku er næstelsti barnahópurinn. Eitt barn á deildinni naut sérstuðnings allan daginn og í 

heildina voru því fjórir starfsmenn á deildinni með 24 börn. Deildarstjóri fór í veikindaleyfi í 

nóvember, kom aftur til starfa í mars og hætti svo í lok apríl. Aðstoðarleikskólastjóri tók því að sér 

deildarstjórn fram í maí og svo var annar starfsmaður sem tók að sér deildarstjórnina yfir sumarið. 

Allt gekk þó að mestu vel og var starfið á svipuðum nótum og verið hefur undanfarin ár. Hópastarf 

var tvisvar í viku þar sem unnið var á fjölbreyttan hátt að markmiðum leikskólans þ.e. stærðfræði, 

læsi og upplýsingatækni. Ákveðið var að dregið var úr formlegum valstundum og í staðinn lagt upp 

með að börnin hefðu meira frumkvæði og val um hvaða viðfangsefni væru í boði. Frjálsi leikurinn fékk 

þannig meira pláss og í lok vetrar varð starfsfólk vart við miklar framfarir bæði í félags- og leikþroska 

barnanna.  

Vegna þeirra miklu breytinga á húsnæði leikskólans sem fjallað er um hér fyrr í þessu plaggi verður 

ekki gerð sérstök umbótaáætlun fyrir komandi vetur. Veturinn fer í að prufukeyra algjörlega nýtt 

fyrirkomulag og verður það endurmetið reglulega af öllu starfsfólki leikskólans allan veturinn á 

fundum, í samtölum o.fl. Næsta vor verður svo formlegt endurmat á þessum breytingum og 

umbótaáætlun unnin út frá því. 

 

4.4 Stutt greinargerð deildarstjóra Skarkalagötu um starfið á síðasta ári 

Í fyrsta sinn í mjög langan tíma var hreinn árgangur elstu barna á deildinni, 16 börn og tveir 

starfsmenn. Eitt barn naut sérstuðnings allan daginn og fylgdi starfsmaður því barni. Þá var annað 

barn sem var með stuðning hluta úr degi og heildarstarfsmannafjöldi deildarinnar því fjórir 

starfsmenn í þremur og hálfu stöðugildum. Eitt barn byrjaði á deildinni og kom fljótt í ljós að barnið 

þyrfti mikinn stuðning sem þó fékkst ekki. Annar af tveimur starfsmönnum þurfti því gjarnan að fylgja 

þessu barni og því einn starfsmaður eftir með barnahópinn. Þetta hafði áhrif á flesta þætti skipulags 

starfs og álagið því oft mikið bæði á starfsfólk og börn deildarinnar.  Þrátt fyrir þetta er alveg hægt að 

segja að í heild gekk veturinn nokkuð vel fyrir sig og miklar framfarir var að sjá hjá börnunum, 

sérstaklega í auknu sjálfsöryggi, sjálfstæði, aukinni færni í mörgum þáttum o.fl. Börnin voru ánægð 

sem og foreldrar og það styrkti starfsfólkið í sínu starfi. Gott andrúmsloft var á deildinni og allir 

lögðust á eitt við að gera veturinn góðan.  
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Vegna þeirra miklu breytinga á húsnæði leikskólans sem fjallað er um hér fyrr í þessu plaggi verður 

ekki gerð sérstök umbótaáætlun fyrir komandi vetur. Veturinn fer í að prufukeyra algjörlega nýtt 

fyrirkomulag og verður það endurmetið reglulega af öllu starfsfólki leikskólans allan veturinn á 

fundum, í samtölum o.fl. Næsta vor verður svo formlegt endurmat á þessum breytingum og 

umbótaáætlun unnin út frá því. 

 

5 Ytra mat  

Reykjavíkurborg sendir árlega viðhorfskönnun til starfsmanna og er um rafræna könnun að ræða. 

Starfsfólk getur tekið könnunina á íslensku, ensku og pólsku. Tilgangurinn með viðhorfskönnuninni 

var að fá fram viðhorf starfsfólks til ýmissa þátta, svo sem starfsumhverfis, líðan í starfi, samskipta á 

vinnustaðnum og stjórnunarhátta. Könnunin er nafnlaus og passað er upp á að ekki sé hægt að rekja 

svörin til þátttakendanna og er könnunin trúnaðarmál. Þegar niðurstöður eru reiknaðar út á 

skalanum 1-5 koma koma svörin á grænu sem er á milli 4 og 5, gulu sem er á milli 3 og 4 eða rauðu 

sem er 3 og undir. Því fleiri grænar súlur því betra. Af þeim 55 spurningum sem voru lagðar fyrir 

starfsmenn voru 36 svör á grænu. 16 svör voru á gulu og þrjú á rauðu. Meðaltal allra þátta nær þó inn 

á græna litinn svo í heildina getum við verið ánægð með niðurstöðuna. Þeir þættir sem skoruðu hæst 

þetta árið voru: „Vinnustaður minn leggur áherslu á gæði í störfum og þjónustu“, „Ég þekki markmið 

og stefnu vinnustaðarins míns“, „Á mínum vinnustað byggja ákvarðanir á faglegum forsendum“, „Ég 

veit til hvers er ætlast af mér í vinnunni“, „Ég er tilbúin/n til að takast á við breyttar vinnuaðstæður 

og skipulag“, „Ég er stoltur af starfi mínu“, „Ég er tilbúin/n til að leggja mikið á mig í vinnunni þegar 

þörf krefur“, „Starf mitt er metið að verðleikum af samstarfsfólki mínu“,  „Ég ber traust til yfirmanns 

míns“, „Mínum vinnustað er vel stjórnað“, „Jafnrétti kynja er virt á mínum vinnustað“, „Vinnustaður 

minn hefur góða ímynd“, „Starfsfólk á mínum vinnustað miðlar þekkingu sín í milli“, „Það er góður 

starfsandi á mínum vinnustað“ og starfsfólk telur sig fá stuðning og hjálp frá vinnufélögum við hin 

ýmsu verkefni. Þetta eru allt gríðarlega mikilvægir þættir og ánægjulegt að þeir skori svona hátt. Það 

sem er á gulu tengist helst vinnuaðstöðu starfsmanna, upplýsingastreymi innanhúss mætti vera 

betra, starfsfólk vill aukið sjálfstæði í starfi auk þess sem fleiri sjá sig ekki í starfi í Nóaborg eftir fimm 

ár. Þeir þrír þættir sem voru á rauðu sneru allir að álagi í starfi og er þetta gegnumgangandi 

niðurstaða í nánast öllum leikskólum borgarinnar á hverju ári. Heildarniðurstöðurnar eru þó aðeins 

niður á við frá síðustu könnun og verður sérstaklega farið yfir þá þætti sem lækka mest á milli 

kannana. Leikskólastjóri hefur því miður þurft að vera talsvert fjarverandi af persónulegum ástæðum 

og má nefna að ekki voru haldin starfsmannasamtöl síðasta skólaár vegna þess. Leikskólastjóri telur 

fjarvist sína að einhverju leyti skila lakari úrkomu þótt hún sé almennt góð.  
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Umbótaþættir 

Markmið með 

umbótum 

Aðgerðir til umbóta Tímaáætlun Ábyrgðaraðili Endurmat; hvenær 
og hvernig 

Viðmið um árangur 

Hvað þarf að bæta? 

 

Að hverju er stefnt?   

      

Hvernig 

framkvæmum við 

það? 

Hvenær hefst 

og hvenær 

lokið? 

Hver ber 

ábyrgð? 

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. 

 

Upplýsingastreymi 

til starfsfólks 

Að starfsfólk telji 

sig fá þær 

upplýsingar sem 

þarf 

Hvetja starfsfólk til 

að nota rvk.is 

netföngin sín 

reglulega svo það 

geti lesið vikulegan 

tölvupóst frá 

leikskólastjóra sem 

er sendur á foreldra 

og starfsfólk. 

Deildarstjórar miðli 

betur upplýsingum 

sem þarf.  

Strax að loknu 

sumarleyfi og 

lýkur aldrei 

Stjórnendateym

i leikskólans 

Starfsmannakönnun 

2019 mun sýna 

hvernig þetta tekst 

til 

Þennan þátt viljum 

við sjá á grænu í 

næstu könnun 

 

Bæta vinnuaðstöðu 

starfsfólks 

Að starfsfólk telji 

sig hafa viðunandi 

vinnuaðstæður 

Nú í haust verða 

gríðarlegar 

breytingar á 

starfsmannaaðstöðu 

og annarri 

vinnuaðstöðu fyrir 

börn og starfsfólk. 

Sagt er frá því í 

kaflanum „komandi 

vetur“  

Þessi breytta 

aðstaða 

verður tekin í 

notkun í lok 

ágúst og er um 

byltingu að 

ræða. 

Veturinn fer í 

að þróa og 

aðlaga þessa 

breytingu. 

Stjórnendateym

i og starfsfólk 

Starfsmannakönnun 

2019 mun sýna 

hvernig þetta tekst 

til 

Við vonumst til að 

eftir veturinn fari 

þessi þáttur á grænt 

í 

starfsmannakönnun 

eða hækki a.m.k. 

verulega 

Starfsmannasamtöl 

 

Að allt starfsfólk fái 

starfsmannasamtal 

á komandi vetur 

Gríðarlega 

mikilvægur þáttur í 

starfinu og miður að 

þetta hafi fallið niður 

síðasta vetur 

Janúar og 

febrúar 2019 

Leikskólastjóri 

eða staðgengill 

Í mars 2019 verður 

tekin staðan 

Viðmiðið er að allir 

starfsmenn fái 

starfsmannasamtal í 

byrjun árs 2019 

 

 

6 Stutt greinargerð sérkennslustjóra um starfið á síðasta ári 

Í leikskólanum veturinn 2017-2018 voru fjögur börn með sérstuðning, tvö með 4 tíma, eitt með 7 

tíma og eitt með  8 tíma. Fjórir stuðningskennarar sinna þessum stöðum auk þess sem 

sérkennslustjóri eyðir hádegi og hvíld með einu barnanna. Unnið er með einu þessara barna eftir 

aðferðum TEAACH. Eitt barnanna er með stuðning vegna áfalla sem það hefur lent í. 

Í kringum 15 börn nutu mismikils stuðnings og voru það starfsmenn deilda sem sinntu honum að 

mestu. Tími sérstuðningskennara var líka samnýttur fyrir fleiri börn í aðstæðum sem það gekk upp. Í 

vetur nýttist tími sérkennslustjóra ekki til þjálfunar. Fleiri börn í hópi yngstu barna þurftu málörvun 
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Málörvun fer fram í daglegu starfi og fjölbreyttar leiðir í öllum stundum dagsins. Áhersla er á að læra í 

gegnum leik. Myndrænar stundaskrár og myndrænn stuðningur er á öllum deildum. Gripið er inn í 

þegar grunur vaknar um seinkaðan málþroska eða önnur frávik í þroska og samvinna 

sérkennslustjóra, kennara deildarinnar og foreldra sett í gang.  

Um þriðjungur barna í leikskólanum að jafnaði er tvítyngdur. Þessi hópur þarf mismikinn stuðning, 

sum eru fljót að læra íslenskuna en önnur ekki. Þau börn sem ná seint íslensku eru gjarnan einnig slök 

í sínu eigin tungumáli og þurfa því sértæka aðstoð. Þá eru eins og kemur fram hér að ofan þó nokkur 

börn sem þurfa sértæka aðstoð við málörvun og framburðaþjálfun. Því hefur leikskólinn ráðið 

talmeinafræðing tímabundið til að sinna þeim hópi barna íslenskra og erlendra og mun vinna í nánu 

samstarfi við sérkennslustjóra og deildarstjóra. Talmeinafræðingurinn mun einnig veita ráðgjöf til 

starfsmanna og foreldra um hvernig best er að vinna með þennan hóp barna. 

Sérkennslustjóri ber ábyrgð á og sér um gerð einstaklingsnámskráa. Þær eru unnar í samstarfi við þá 

sem mest koma að börnunum eins og stuðningskennara og deildarstjóra. Nýttar eru upplýsingar og 

gögn frá fagaðilum. Foreldrar geta komið með athugasemdir og markmið. Einstaklingsnámskrárnar 

eru bæði með langtíma og skammtímamarkmiðum og eru sendar formlega til allra sem koma að 

námi barnsins. Þær eru endurskoðaðar á nokkurra mánaða fresti. Samhliða notkun formlegrar 

einstaklingsnámskrár er unnið með skammtímamarkmið og eru þær námskrár óformlegri og eru í 

sífelldri endurskoðun, ýmist með litlum fundum stuðningskennara, deildarstjóra og sérkennslustjóra 

eða samtölum í daglegu amstri leikskólans. Einstaklingsnámskrár eru leiðarvísir í daglegu starfi 

kennara með börnunum og eiga að vera í sífelldri mótun. Sérkennslustjóri sendir námskrár á alla sem 

koma að barninu og deildarstjóri kynnir þær fyrir starfsfólki sínu.  

Samstarf við foreldra og forráðamenn er gott og besta vinnan á sér stað í góðri samvinnu við foreldra 

um barnið. Haldnir eru teymisfundir um öll börn með sérstuðning. Minni teymi eru um önnur börn, 

t.d. þegar unnið er með hegðunarráðgjafa. Í vetur voru reglulegir teymisfundir vegna 

sérstuðningsbarnanna þriggja auk reglulegra funda með foreldrum 2-3ja annarra barna af ýmsum 

ástæðum. Sérkennslustjóri og deildarstjórar hafa líka hitt nokkra foreldra sem leituðu ráðgjafar og var 

hún veitt á fundum og/eða með fræðandi lesefni og ábendingum um gagnlegt námsefni. Fimm börn 

hælisleitenda voru hjá okkur síðasta vetur mislengi. Fyrir jól voru tvö systkini frá Makedóníu og eftir 

jól tvö börn frá Írak auk eins barns frá Mongólíu. Sérkennslustjóri var tengiliður við foreldra og 

stuðningskerfi þeirra.  

Gott samstarf er við þjónustumiðstöð og aðrar stofnanir. Sérkennslustjóri hefur aðgang að ráðgjöfum 

Þjónustumiðstöðvar VMH, bæði til ráðgjafar og stuðnings. Þjónustumiðstöð stendur líka fyrir fræðslu,  

og heldur reglulega fundi með sérkennslustjórum í þessum hverfum. Sérkennslustjóri er milliliður 

þegar foreldrar óska eftir viðtali við sálfræðing eða aðra starfsmenn þjónustumiðstöðvarinnar. Gott 

samstarf er almennt við talmeinafræðinga vegna einstakra nemenda leikskólans og fær 
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sérkennslustjóri oft, ásamt stuðningskennurum að sitja tíma með barni, fá fræðslu og koma á 

samvinnu. Almennt er samvinna við Greiningar og ráðgjafarstöð Ríkisins mjög góð en lengja mætti 

þann fyrirvara sem leikskólar fá til að vinna nauðsynleg gögn sem fylgja þurfa barni inn í 

greiningarferlið.  

Deildarstjórar, stuðningskennarar og aðrir kennarar leita reglulega ráðgjafar hjá sérkennslustjóra. 

Kennarahópurinn býr yfir mikill reynslu og er þetta því oft samvinna frekar en bein ráðgjöf. 

Óreyndara starfsfólk fær að mestu þjálfun hjá sínum deildarstjóra en sérkennslustjóri leiðbeinir og 

hvetur.  Sérkennslustjóri og talmeinafræðingur í foreldrahópnum héldu saman kynningu á efninu 

Lubbi finnur málbein síðasta haust. Starfsfólk þurfti mikinn stuðning hvert af öðru og frá tengiliðum 

þegar börn hælisleitenda hættu fyrirvaralaust í leikskólanum vegna brottflutnings. 

 

 

Umbótaþættir 

Markmið með 

umbótum 

Aðgerðir til 

umbóta 

Tímaáætlun Ábyrgðaraðili Endurmat; hvenær 
og hvernig 

Viðmið um 

árangur 

Málörvandi efni í 

umhverfinu 

 

Auka málörvandi 

efni í umhverfi 

barnanna 

Vel valdar myndir í 

hæð barnanna sem 

skipt er út 

reglulega. Velja 

grunnorðaforða, 

atburðaröð í 

þekktum sögum, 

myndir úr 

söngtextum og 

fleira sem hvetur 

börnin. 

 

Þróa þetta á 

þessu 

skólaári. 

Sérkennslustjór

i í samvinnu við 

starfsfólk 

Endurmat vorið 

2019 með könnun til 

starfsfólks auk rýni 

starfsmanna um 

verkefnið 

Kennarar sjá 

börnin sýna 

myndunum 

áhuga og að 

myndirnar hvetji 

börnin til 

samskipta. 

 

 

.  

 

Málörvandi efni 

fyrir starfsfólk 

Leiðbeinandi efni og 

hugmyndir um 

málörvun hengt á 

veggi fyrir kennara 

Punktar um góðar 

leiðir og hugmyndir 

til að vinna með 

málörvun hengir 

upp víða um hverja 

deild. Hjálpar yngra 

starfsfólki að 

tileinka sér færni í 

málörvun. 

Þróa þetta á 

þessu 

skólaári. 

Sérkennslustjór

i í samvinnu við 

starfsfólk 

Endurmat vorið 

2019 með könnun til 

starfsfólks 

Kennurum finnist 

punktarnir ýta 

undir 

hugmyndaflug og 

hjálpa yngri 

kennurum að 

auka færni sína til 

að örva mál yngri 

barna. 
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7 Skipulagt starf vegna barna með annað móðurmál en íslensku.  

Hvernig er unnið með fjölmenningarlegt leikskólastarf? 

Starfsfólk hefur oftar en einu sinni fengið fyrirlestur um fjölmenningarlegt starf. Í leiksólanum eru alla 

jafna um þriðjungur barna af erlendum uppruna og með starfsfólki af erlendum uppruna er ekki 

óalgengt að um 15 tungumál finnist í leikskólanum. Við allar deildir eru fánar frá þeim löndum sem 

börnin koma frá á hverri deild og „Góðan daginn“ skrifað á öllum tungumálunum. Lögð er áhersla á 

að börn af erlendum uppruna aðlagist leikskólastarfinu vel og fer sú aðlögun helst fram í gegnum leik 

barnanna. Stundum þurfa börnin aðstoð við að komast inn í hópinn, sérstaklega þau sem byrja eldri í 

leikskólanum. Myndrænt skipulag er gjarnan notað til að börnin átti sig betur á því hvernig dagurinn 

gengur fyrir sig. Árlega er haldin Alþjóðavika í leikskólanum og er þá öllu hefðbundnu starfi ýtt til 

hliðar. Hver deild verður þá ein heimsálfa og innan hennar eru svo nokkur lönd úr þeirri heimsálfu. 

Horft er til þeirra landa sem börnin koma frá hverju sinni. Í hverju landi eru síðan ákveðin 

viðfangsefni sem tengjast landinu t.d. mála börnin Litlu Hafmeyjuna í Danmörku, dansa salsa í 

Brasilíu, gera mósaikmyndir í Portúgal, smíða geimflaug í Bandaríkjunum, skoða sænskar barnabækur 

í Svíþjóð o.s.frv. Börnin hafa eftirlíkingu af vegabréfi sem þau nota til að ferðast um heiminn og fá 

límdan fána viðkomandi lands í vegabréfið sitt. Börnunum er skipt í hópa svo allir nái að heimsækja 

öll löndin. Opið hús er í leikskólanum alla morgna og foreldrar og aðrir áhugasamir velkomnir að 

ferðast með börnunum. Foreldrar af erlendum uppruna er boðið sérstaklega til að kynna sitt 

heimaland á einhvern hátt og hefur oft verið mjög virk þátttaka þeirra. Móðir frá Brasilíu hefur kennt 

salsa, margir foreldrar hafa komið og lesið barnabækur á sínu tungumáli, foreldrar koma með hluti að 

heiman til að sýna börnunum auk þess að koma með sérrétti síns lands til að gefa að smakka. Oft 

hefur vikan endað á skrúðgöngu um hverfið þar sem fánar allra landa sem börn og starfsfólk hafa 

komið frá eru með. Þetta verkefni sem byrjaði sem einn dagur fyrir margt löngu er nú orðið að viku 

skemmtun.  

 

Að mestu er unnið með íslensku sem annað mál í gegnum leik barnanna í barnahópnum. Sett var 

aukið fjármagn inn í þennan málaflokk og hafa tvítyngdu börnin notið góðs af því. Þegar vitneskjan 

um aukið fjármagn barst okkur ákváðum við strax að einbeita okkur að elsta árgangi þessa hóps og 

tók einn starfsmaður hópinn að sér á vorönn. Starfsmaðurinn vann markvisst með íslenskuna og voru 

börnin oftast í litlum hópum þótt stöku sinnum þau hafi verið eitt og eitt. Eins of fram kom í 

greinargerð sérkennslustjóra hér fyrr í þessu plaggi hefur leikskólinn ráðið tímabundið 

talmeinafræðing sem mun m.a. sinna tvítyngdu börnunum og þá sérstaklega þeim sem einnig eru 

slök í sínu móðurmáli. Talmeinafræðingurinn mun auk þess sinna ráðgjöf til bæði foreldra og 
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starfsmannahópsins um markvissa málörvun fyrir þennan hóp. Sérkennslustjóri leggur orðaforðapróf 

fyrir þau börn sem eru tvítyngd og það gefur góða mynd af því hvað þarf að vinna með. Deildarstjórar 

og sérkennslustjóri vinna náið saman með barnahópinn og meta reglulega hvernig gengur og hvað 

þarf að vinna betur með.  

 

Hvernig er samskiptum við foreldra háttað? 

Þegar barn af erlendum uppruna byrjar í leikskólanum er boðið upp á fund með túlki sé þess þörf. Í 

Nóaborg starfa einnig nokkrir starfsmenn af erlendum uppruna sem eru ómetanlegir við aðlögun 

barna sem tala sama tungumál. Aðlögun barnanna fer fram á sama hátt og annarra barna en eins og 

með öll börn þá gengur það misvel og því þurfa sum oft lengri aðlögunartíma en almennt er miðað 

við. Leikskólastjóri sendir vikulegan fréttapóst til foreldra og er sá póstur bæði á íslensku og ensku. 

Þeir foreldrar sem skilja hvorugt tungumálið hafa gjarnan notað Google translate til aðstoðar við 

lesturinn. Þá er leikskóladagatalið einnig haft á ensku. Í sumum tilvikum eru notaðar samskiptabækur 

sem fara á milli heimilis og leikskóla. Þar eru gjarnan myndir af því sem verið er að vinna sérstaklega 

með og orðin skrifuð fyrir neðan á íslensku. Myndir af barninu í leik eru hafðar með og foreldrar setja 

svo heima myndir sem skoðaðar eru í leikskólanum. Foreldrar eru hvattir til að tala sitt móðurmál við 

börnin því ef þau eru góð í sínu móðurmáli er auðveldara fyrir þau að læra nýtt tungumál.   

 

8 Starfsþróunarsamtöl og fræðsla 

Starfsþróunarsamtöl féllu því miður niður síðasta vetur vegna talsverðrar fjarveru leikskólastjóra af 

persónulegum ástæðum. Áætlað er að þau verði í byrjun árs 2019. Hver starfsmaður fær þar tíma 

með leikskólastjóra til að fara yfir líðan í starfi, leikskólastarfið sem og framtíðarplön. Boðað er til 

fundarins með viku fyrirvara og fær starfsfólk undirbúningsblað til að hafa með sér í viðtalið.  

 

Námskeið 

Starfsfólk leikskólans fór í námsferð í apríl til Kaupmannahafnar og kynnti sér starf í tveimur 

leikskólum auk þess að heimsækja miðstöð upplýsingatækni í Gladsaxe kommune. Allt starfsfólk fékk 

fyrirlestur um börn í leit að alþjóðlegri vernd? Hálfur skipulagsdagur var með Stakkaborg þar sem 

Kolbrún Baldursdóttir, sálfræðingur var með fyrirlestur um einelti. Hannes Pétur Jónsson, 

sjúkraþjálfari var með námskeið um rétta líkamsbeitingu starfsmanna í leikskóla. Auk þess sóttu 

einstaka starfsmenn ýmis námskeið og fyrirlestra.  

   

Kominn er tími á endurmenntun í skyndihjálp og fer það á dagskrá vetrarins. Edda Björgvinsdóttir 

leikkona verður með fyrirlestur í haustbyrjun sem kallast „Húmor og aðrir styrkleikar“, Þann 7. 
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febrúar 2019 stendur Skóla- og frístundasvið fyrir leikskólaráðstefnu sem áætlað er að starfsfólk 

Nóaborgar sæki í fyrsta sinn. Þar sem dagskrá er ekki komin er ekki hægt að setja inn þau erindi sem 

verða sótt.  

 

9 Foreldrasamvinna 

Í Nóaborg leggjum við mjög mikla áherslu á gott foreldrasamstarf, að foreldrunum líði vel með 

leikskólann og finnist þau örugg með börnin hjá okkur. Stjórnendur eru alltaf til taks ef þarf og eru 

foreldrar hvattir til að hafa strax samband ef áhyggjur vakna. Foreldrar eru alltaf velkomnir í 

leikskólann til að fylgjast með starfinu hafi þeir tíma og áhuga. Kaffi er í boði fyrir foreldra þegar þeir 

eru að koma með eða sækja börnin og er alltaf einhver hópur sem tyllir sér í kaffistofuna, sérstaklega 

á morgnana og fær sér þar fyrsta kaffibolla dagsins. Á sama tíma eru starfsmenn að koma í hús og 

myndast oft gott spjall á þessum tíma. 

 Fjórir fulltrúar foreldra auk leikskólastjóra skipuðu foreldraráð leikskólans síðasta vetur en 

skv. lögum skulu að lágmarki þrír foreldrar auk leikskólastjóra sitja í ráðinu. Kosið er í 

foreldraráð á foreldrafundi í september. Þeir sem hafa áhuga á að starfa í foreldraráði gefa 

kost á sér til starfa og ef þörf þykir skal kosið á foreldrafundi á milli þeirra sem bjóða sig fram. 

Foreldraráðið skiptir hlutverkum á milli sín; formaður, ritari og meðstjórnandi. Hópurinn 

hittist nokkrum sinnum yfir veturinn til að ræða mál er snerta leikskólanum. Þá gefur 

foreldraráð umsögn um starfsáætlun og skólanámskrá en skólanámskráin er í vinnslu og 

verður vonandi kláruð á komandi vetri. Þá eru ýmsar breytingar á starfinu gerðar í samráði 

við foreldraráðið. 

 Nýjum foreldrum er boðið á fund í maí/júní þar sem starfið er kynnt og leikskólinn skoðaður. 

Þá er haldinn foreldrafundur fyrir alla foreldra í september sem jafnframt er aðalfundur 

foreldrafélagsins. Á þessum fundi er kosið nýtt foreldraráð, ný stjórn foreldrafélagsins og 

vetrarstarf hverrar deildar er kynnt. 

 Foreldrum er boðið upp á stutt viðtöl að hausti, fljótlega eftir að barnið byrjar í leikskólanum 

eða flyst á milli deilda. Lengri viðtöl eru í febrúar/mars þar sem farið er yfir ýmsa þætti er 

varða börnin og veru þeirra í leikskólanum. Deildarstjórar bjóða svo upp á viðtalstíma eftir 

þörfum allan veturinn óski foreldrar eftir því. 

 Foreldrafélagið Örkin hans Nóa er starfrækt við leikskólann og í stjórn félagsins eru 2-3 

foreldrar af hverri deild. Allir áhugasamir foreldrar eru þó velkomnir að starfa með stjórninni 

og síðasta vetur störfuðu fleiri foreldrar með foreldrafélaginu en nokkru sinni áður og var það 

mikið gleðiefni. Stjórnin hefur formann, ritara, gjaldkera og meðstjórnendur. 

Aðstoðarleikskólastjóri er fulltrúi leikskólans í stjórninni sem hittist reglulega yfir veturinn. 
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Foreldrar greiða 4.000 kr. tvisvar á ári í sérstakan sjóð og er sá peningur notaður í ýmsar 

uppákomur á vegum foreldrafélagsins. Má þar helst nefna tónlistarnámskeið, dansnámskeið, 

ljósmyndatöku, sjóræningjahátíð, jólasveina og gjafir á jólaball, hluta í sveita- eða fjöruferð 

og hluta kostnaðar við útskriftarferð elstu barnanna. 

 

10 Samstarf leik- og grunnskóla  

Leikskólarnir Klambrar, Stakkaborg og Nóaborg hafa í mörg ár verið í samstarfi við Háteigsskóla og þá 

sérstaklega kennara og nemendur 1. bekkjar. Markmiðið er að brúa bilið á milli leik- og grunnskóla og 

hittast elstu börnin í leikskólunum og 1. bekkur í Háteigsskóla talsvert yfir veturinn. Hópurinn hittist 

allur saman á Klambratúni að hausti og vori og svo eru gagnkvæmar heimsóknir á milli þeirra allan 

veturinn. Háteigsskóli býður börnunum að vera eina kennslustund með 1. bekk, þau fá að heimsækja 

íþróttahúsið, bókasafnið og er boðið á jólaskemmtun auk samveru á sal. Hver leikskóli heimsækir svo 

1. bekk og 1. bekkur kemur í heimsókn í hvern leikskóla. Í gegnum þetta frábæra verkefni kynnast 

elstu börn leikskólanna þriggja hvert öðru og þekkjast því aðeins þegar þau svo hittast í 1. bekk í 

Háteigsskóla. Þá þekkja þau einnig börnin sem eru þá komin í 2. bekk. Þetta samstarfsverkefni sem 

ber heitið Skilaboðaskjóðan byrjaði sem þróunarverkefni á sínum tíma og hlaut að því loknu 

Hvatningarverðlaun Leikskólaráðs. Það er frábært að samstarfið hefur haldið áfram og þróast en það 

er leitt af deildarstjóra elstu barna í Nóaborg. Nákvæm tímasetning heimsóknanna er ekki tilbúin en 

hún er nokkurn veginn eins hvern vetur. 

 

Undanfarin 10 ár hefur einn starfsmaður Nóaborgar fylgt börnunum sem fara í Háteigsskóla og er 

með þeim fyrstu skóladagana. Mikil ánægja er með þetta verkefni hjá börnum, foreldrum og 

kennurum 1. bekkjar.  

 

11 Skipulagsdagar 

Skipulags/námskeiðsdagar eru sex talsins á ári. Þrír þeirra eru venjulega sameiginlegir með 

Háteigsskóla sem er hverfisskóli Nóaborgar.  

 6.9.2018: Undirbúningur haustannar 

 4.10.2018: Námskeið/fyrirlestur (Háteigsskóli með skipulagsdag) 

 30.11.2108: Leikskólinn jóla skreyttur og desember undirbúinn 

 2.1.2019: Undirbúningur vorannar (Háteigsskóli í jólaleyfi) 

 7.2.2019: Leikskólaráðstefna sem starfsfólkið sækir 

 3.6.2019: Mat á vetrarstarfi og sumarið skipulagt (Háteigsskóli með skipulagsdag)  
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12  Fylgigögn 

12.1 Leikskóladagatal 

12.2 Umsögn foreldraráðs 

 

F. h.  leikskólans Nóaborgar 

 

 

                  Anna Margrét Ólafsdóttir                       17.9.2018 

  Leikskólastjóri   Dagsetning 

 

 

 

 



Leikskóladagatal 2018-2019 

 

September: 
 7. Skipulagsdagur – leikskólinn lokaður  

10. Formlegt vetrarstarf hefst á öllum deildum  

17. Útihreyfidagur (þrautir og leikir í garðinum)  

17. Dagur íslenskrar náttúru er 16. september en þar sem hann er á sunnudegi flytjum við hann til 

mánudags (tiltekt í nánasta umhverfi leikskólans o.fl.)  

20. Aðalfundur foreldrafélagsins, kosning í stjórn foreldrafélagsins, kosning í foreldraráð, kynning á 

vetrarstarfi hverrar deildar.  

21. Grænn dagur (allir koma í einhverju grænu í leikskólann) 
 

Október:  
4. Skipulagsdagur – leikskólinn lokaður  

5. Hreyfidagur (börnin komi með íþróttaföt)  

12. Dótadagur – börnin koma með leikföng að heiman  

19. Listasmiðjudagur – settar verða upp ólíkar listasmiðjur og börnin velja sér svo eftir áhuga hvaða smiðju 

þau heimsækja (ein eða fleiri eftir áhuga)  

26. Náttfataball og bangsar. Börnin koma í náttfötum og með bangsa í tilefni af því að alþjóðlegur 

bangsadagur er 27. okt.  
 

Nóvember:  
2. Hreyfidagur (börnin komi með íþróttaföt)  

9. Afa og ömmukaffi (afar og ömmur eru velkomin í kaffi kl. 15-16)  

16. Dagur íslenskrar tungu  

23. Mælingadagur þar sem við munum mæla hvaðeina sem okkur dettur í hug 30. Skipulagsdagur – 

leikskólinn lokaður  
 

Desember:  
3. Piparkökubakstur – Sólbakki  

4. Piparkökubakstur – Ólátagarður  

5. Piparkökubakstur – Saltkráka  

6. Piparkökubakstur – Skarkalagata  

7. Rauður dagur (allir koma í einhverju rauðu)  

7. Jólamatur í hádeginu (hangikjöt og tilheyrandi)  

13. Nóaborg 32 ára – Foreldrum boðið í heitt súkkulaði og piparkökur á milli 15 og 16.30 Foreldrafélagið 

ákveður fyrirkomulag á jólaballi þar sem ekki er lengur aðstaða í leikskólanum til að halda eitt jólaball fyrir 

80 börn 

13. Jólaleiksýning (Þórdís Arnljótsdóttir með Leikhús í tösku) 

 

 

 

 



Leikskóladagatal 2018-2019 

 

Janúar:  

2. Skipulagsdagur, leikskólinn lokaður  

4. Hreyfidagur – börnin koma með íþróttaföt  

7. Skipulagt starf hefst að nýju eftir jólafrí  

11. Vasaljósadagur (börnin komi með vasaljós í leikskólann)  

18. Dótadagur (börnin koma með leikföng að heiman)  

25. Þorri hefst – þorrablót í leikskólanum  
 

Febrúar: 

1. Dagur stærðfræðinnar er fyrsti föstudagur í febrúar – Formadagur  

7. Skipulagsdagur – leikskólinn lokaður  

8. Hreyfidagur (börnin koma með íþróttaföt)  

15. Gulur dagur (allir klæðast einhverju með gulu í)  

25. Foreldraviðtöl hefjast og mun deildarstjóri hverrar deildar auglýsa dagsetningar.  
 

Mars:  

1. Hreyfidagur (börnin komi með íþróttaföt)  

4. Bolludagur  

5. Sprengidagur  

6. Öskudagur (búningaball í leikskólanum fyrir hádegi)  

31. Talningadagur (æfum okkur í að telja eitt og annað í umhverfi okkar)  
 

Apríl:  

2. Alþjóðlegur dagur einhverfu - Blár dagur (allir klæðast einhverju með bláu í)  

5. Hreyfidagur (börnin komi með íþróttaföt.  

17. Foreldrum boðið í morgunmat á milli kl. 8.30 og 9  

26. Listasmiðjudagur – settar verða upp fjölbreyttar listasmiðjur  
 

Maí:  

3. Útihreyfidagur (leikir og þrautir í garðinum)  

6.-10. Alþjóðavika leikskólans  

17. Röndóttur dagur – allir koma í einhverju röndóttu  

17. Opið hús í Nóaborg frá kl. 15-16.30 (sýning á vetrarstarfi)  

? Sveita/fjöruferð í samráði við foreldrafélagið  

? Útskriftarferð elstu barna  

24. Formleg útskrift elstu barnanna  
 

Júní:  

3. Skipulagsdagur – leikskólinn lokaður  

7. Útihreyfidagur (leikir og þrautir í garðinum)  

12. Útidótadagur (börnin koma með útileikföng að heiman)  

? Sjóræningjahátíð í samráði við foreldrafélagið 
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Starfsáætlun 2018 – 2019 
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Umsögn foreldraráðs 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreldraráð leikskólans skipa: 
 

Aðalheiður Hannesdóttir 

Dagbjört Hákonardóttir 

Margrét Lára Höskuldsdóttir 
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Um starfsáætlanir leikskóla 

Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 vinna leikskólar eftir aðalnámskrá fyrir leikskóla. 

Samkvæmt henni vinnur hver og einn leikskóli upp sína skólanámskrá þar sem fram kemur á hvern 

hátt leikskólinn uppfyllir þau viðmið sem þar eru sett fram.  

Leikskólar gera starfsáætlun þar sem fjallað er um árlega starfsemi leikskólans, birt skóladagatal og 

ýmsar aðrar hagnýtar upplýsingar um skólahald hvers leikskóla. Áætlunin þarf að fá umsögn 

foreldraráðs áður en skóla- og frístundaráð tekur hana til afgreiðslu samkvæmt lögum um 

leikskóla.  

Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með árangursmiðuðum 

markmiðum og umbótamiðuðu innra mati. Hún á að sýna starfsfólki, foreldrum og rekstraraðilum 

hvernig starf leikskólans gekk á síðasta leikskólaári og hvernig unnið verði að umbótum og nýjum 

verkefnum á því næsta.   

Í starfsáætlun leikskólans skulu koma fram: 

 Matsaðferðir leikskólans og umbótamiðuð áætlun sem unnin er út frá niðurstöðum innra og 

ytra mats.  

 Áherslur í leikskólastarfinu sem ætlunin er að vinna að, markmið, leiðir að markmiðunum 

áætlun um hvernig þau verða metin.  

 Áherslur í starfsáætlun skóla- og frístundasviðs  sem leikskólinn vinnur að. 

 Starfþróunaráætlun leikskólans og upplýsingar um starfsmannamál.   

 Heildarfjöldi barna,  og fjöldi barna sem njóta sérkennslu og barna af erlendum uppruna. 

 Foreldraráð, foreldrafélag, foreldrafundir og foreldraviðtöl. 

 Umsögn foreldraráðs. 

 Skóladagatal fyrir árið.  

 

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

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

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

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

Mennta- og menningarmálaráðuneytis.  

 

Hlutverk foreldraráðs 

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

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

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

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

leikskólastarfi.    

 

Umsögn foreldraráðs:             

Foreldraráð leikskólans Nóaborgar hefur yfirfarið starfsáætlun Nóaborgar 2018-2019 og ritar hér með 
umsögn samkvæmt 11. gr. leikskólalaga nr. 90/2008. 

Foreldraráð hefur átt afar jákvætt samstarf með leikskólanum. Ljóst er að leikskólastarfið er skipulagt 
fyrst og fremst með þarfir barnanna í huga, samhliða því að hugað er að starfsánægju starfsfólksins 
sem virðist hafa mikið vægi. Er það mjög jákvætt og bindum við vonir við að starfsfólk nái að taka þátt 
í tilraunaverkefninu um styttingu vinnuvikunnar svo vel sé. Miðað við lýsingu leikskólastjóra er þó 
ljóst að Reykjavíkurborg mun þurfa að koma til móts við vinnustaðinn með einum eða öðrum hætti ef 
það á ná fram að ganga. 

Starfsáætlun er mjög vel útfærð og er fylgt vel eftir með tillögum að umbótum. Mat á starfsemi 
ítarlegt og úthugsað og nær til þeirra þátta sem þörf var að meta sem og til að bæta starfið en frekar 
með gagnrýnni hugsun að leiðarljósi. 

Foreldraráðið telur ekki þörf á að gera efnislegar athugasemdir við starfsáætlunina. Gæðaferlar 
leikskólans eru í öruggum höndum og er fylgt eftir með virkum hætti, svo sem er varðar innra og ytra 
gæðamat. Þá þykir foreldraráði jákvætt að starfsánægja sé mikil hjá starfsfólki þrátt fyrir þær 
krefjandi starfsaðstæður sem  gjarnan geta skapast við daggæslu barna. 

Er það von fulltrúa í foreldraráði að starf leikskólans verði með besta móti á komandi starfsári og 
byggir það á traustum grunni með skýr markmið að leiðarljósi. 
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