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Leiðarljós leikskólans: Vinátta og virðing 

1 Greinargerð leikskólastjóra  

Veturinn 2021-2022 hefur verið heldur betur sérstakur. Áhrif Covid -19 runnu sitt skeið á enda í janúar 

2022, en þrátt fyrir það hefur verið mikið um veikindi hjá starfsfólki og börnum.  

Nýja árið byrjaði ekki vel hjá okkur. 11. janúar 2022 fengum við þær fréttir að loka yrði á Suðurbæ 

þar sem húsið væri dæmt ónýtt sökum myglu og fengum við klukkutíma til að rýma allt og flytja börnin 

inn í aðalbyggingu. Þetta tók heldur betur á, bæði fyrir börn og starfsfólk, þar sem við vorum mörg í 

litlu rými og þurftu elstu börnin, sem voru 23, að vera í salnum. Við reyndum að vinna í lausnum og 

skiptum hópnum í þrennt í matar-  og kaffitímum á milli deilda og í sal. Þetta er mikil breyting þar sem 

núna er ekki hægt að nota salinn til skemmtunar og þurftu börnin að læra að það sé önnur hegðun í 

salnum heldur en var áður. 

Við þessar breytingar átti að fækka börnum á deildum þar sem sum börn voru á flutningi í annan 

leikskóla af ýmsum ástæðum svo sem vegna flutnings í annað hverfi,  en það gekk ekki eftir. Við  náðum 

samt að aðlaga okkur þessum breytingum með góðu starfsfólki og vilja til að láta þetta ganga upp. 

Árið var líka þungt í mönnun, en undir lokin gekk það upp með miklu púsli með hlutastarfsfólki sem 

var í vinnu með skóla. En allt gekk þetta upp þótt engin niðurstaða sé komin með framtíð Suðurbæjar 

og verður börnum fækkað töluvert í vetur. Ekki er enn komið í ljós hvernig við komum til með að hafa 

endanlegt skipulag fyrir haustið eða hvernig deildirnar verða skipulagðar. Staða mála verður komin á 

hreint í ágúst og verður kynnt fyrir foreldrum þá.  

Það urðu líka miklar breytingar í starfsmannahópnum. Shika tók við sem aðstoðarleikskólastjóri í 

janúar 2022 og vorum við mjög lánsöm að fá til okkar nýgamlan starfsmann í mars 2022, þegar Persida 

tók við sem sérkennslustjóri og er hún  að setja sig inn í þau verkefni sem við höfum ekki alveg getað 

sinnt hingað til. Þetta er bara góðar fréttir og léttir á öllu við þær. 

Allir þeir fyrirlesarar sem við vorum búin að ákveða fyrir þennan vetur komu til okkar. Við fengum 

kynningu á agastefnunni, kynningu á starfsáætlun Vesturborgar og gildunum okkar og svo var kynning 

frá Jafnréttisskóla Reykjavíkurborgar. 

Síðan var fyrirhugað að fara í námsferð í apríl á þessu ári, en ákveðið var að sleppa því þar sem 

veturinn hefur verið frekar erfiður, en við stefnum að því að árið 2023 verði farið í námsferð, en ekki 

er búið að ákveða hvert. 

Í vetur komum við til með að breyta/hagræða starfinu vegna breytinga á húsnæðinu og við 

takmörkum okkur aðeins, en eins og áður verðum við með sköpun og læsi. 
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Einnig verða ferilbækurnar ekki í þeirri mynd sem við höfum verið með heldur nýtum við okkur 

tæknina og notum Sway. Munu foreldrar fá aðgang til að geta séð myndir og stuttar upplýsingar um 

hvað hefur verið í gangi í vikunni.  

Við horfum fram á betri tíð og vonandi verða gerðar góðar breytingar fyrir Vesturborgina þar sem 

núna er engin aðstaða fyrir starfsfólkið inni í húsinu og verðum við úti í gámum með kaffistofu og 

undirbúnings- og fundaraðstöðu. 

Íris Arnardóttir 

 

2 Innra mat Norðurbæjar, Miðbæjar og Suðurbæjar 

Einkunnarorðin okkar eru vinátta og virðing. Eins leggjum við áherslu á að virkja sköpunarkraft 

barnanna. Vinnum með allskonar efnivið og börn tjá sig gegnum ýmis skapandi verkefni og læsi.  

Starfsárið 2021-22 var fullt af áskorunum fyrir leikskólann okkar. Eftir áramót varð sérstaklega mikið 

rask og áskorun að halda uppi hefðbundnu starfi. Mikill fjöldi barna og starfsfólks kom saman í einu 

húsnæði og hafði það mikil áhrif á starfsemina. Í haust gátum við haft foreldrasamtöl eins og fyrir Covid, 

og vorum við mjög ánægð með það, en vegna plássleysis gátum við það ekki í vor. Þess í stað buðum 

við foreldrum að panta foreldrasamtöl með góðum fyrirvara. Skapandi föstudagur, söngur á sal, 

foreldrakaffi og flæði voru allt liðir sem ekki var hægt að halda á hefðbundinn hátt vegna plássleysis. 

Þrátt fyrir það fundum við leiðir til að skapa gleði og ánægju inn á deildum.  

Vesturborg tók þátt í setningarhátíð Barnamenningarhátíðar í samvinnu við tónskóla Sigursveins og 

sungu elsti hópur Laddalögin í Eldborgarsal Hörpu. Eins tóku börnin þátt í verkefninu LÁN: listrænt ákall 

til náttúrunnar og í því samstarfi fengum við listakonu í heimsókn til að vinna með börnum og 

starfsfólki. Virkilega ánægjulegt samstarf sem endaði með sýningu í Borgarbókasafni Reykjavíkur- 

Hafnarhúsi, Listasafni Íslands og Perlunni.  

Á Norðurbæ var mikil áhersla lögð á flæði, orðaforðaþemu og mikla sköpun.  

Á Miðbæ var mikil áhersla lögð á skapandi starf og málörvun. 

Á Suðurbæ var áherslan á sjálfbært skapandi starf, tilfinningar og sjálfið. 

Margt hefur gengið vel þrátt fyrir ýmiss konar mótlæti. Nú eru margar áskoranir þennan vetur líka. 

Margt er enn óljóst út af mygluvanda, en með góðan starfsmannahóp og bjartsýni að vopni munum 

við halda starfinu áfram á sem eðlilegastan hátt. 

 

Félagsfærni/Menntastefna: Á síðasta námsári innleiddum við þáttinn félagsfærni í Vesturborg  af 

menntastefnu Reykjavíkurborgar. Hófst þá greining á samskiptum á milli kennara og nemenda sem og 
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greining á félagslegri stöðu barna innan nemendahópsins. 10 mínútna reglan var notuð til þess að 

styrkja þá nemendur sem tjá sig lítið og taka minna þátt í faglegu starfi. Í febrúar innleiddum við  

verkefnið Stjarna vikunnar. Verkefnið gerir það að verkum að börnin ná að koma eigin sjálfsmynd á 

framfæri, ræða um sig og sín áhugamál og sjá aðra. Með þessu verkefni viljum við að börn upplifi sig 

sem mikilvægan part af skólasamfélaginu, hafa jákvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra og hvatningu. Einnig 

viljum við nýta myndirnar til að efla skilning á fjölbreytileikanum innan veggja skólans. Síðast en ekki 

síst viljum við nota þetta tækifæri til að styrkja tengsl milli heimilis og skóla.  

Styrkleikar: Kennarar urðu meðvitaðri um samskiptin sín við nemendur eftir greininguna. 

Kennarar voru líklegri til þess að bæta samskipti sín meðvitað við börn sem þurftu 

sérstaklega á því að halda. Stjarna vikunnar verkefnið er búið að ganga mjög vel.  Mikill 

áhugi er á því að halda áfram verkefninu. Starfsfólk  telur þetta hjálpa og sé einnig góð 

áminning í sambandi við samskipti þeirra við börnin. Kennarar eru duglegri að nota Gefðu 

10.  

Veikleikar: Greining á samskiptum milli kennara og nemenda datt niður vegna Covid-19, 

tíðra breytinga í starfsmannahópnum og plássleysis vegna myglunnar og álags sem því 

fylgdi. Þar af leiðandi var skortur á deildarfundum. Verkefnið þarf að kynna betur á 

haustfundi.  

Tækifæri til umbóta: Við teljum að best væri að starfsfólk sé búið að svara greiningu í undirbúningstíma 

fyrir deildarfundi, svo ekki fari of mikill tími í að fylla út skjalið. 10 mínútna reglan þarf að vera sýnilegri 

á deildum. Halda áfram með Stjörnu vikunnar sem sýnir góðan árangur í að efla tengsl milli leikskóla og 

foreldra. Hafa oftar flæði á deildum og milli deilda vegna þess að það hvetur til sköpunar  í  leik og börn 

þurfa að taka eigin ákvarðanir um hvernig þau nýta umhverfi sitt. Þetta hvetur börn til að nota eigin 

sköpunarhæfileika, finna leiðir til að nota og stjórna umhverfinu sínu og styrkja félagsfærni.  

 

Læsi , TMT  /Menntastefna: Í hverjum mánuði vinnum við á Norðurbæ með orðaforðaþemu. Við 

leggjum þá áherslu á að leggja inn ákveðin orð og fylgjast vel með hvernig börnunum gengur að skilja 

og nota þessi orð. Foreldrar fá upplýsingar um þemað í upphafi hvers mánaðar. Einnig hefur Lubbi verið 

notaður á öllum deildum.  Lubbastundir byggjast á bókinni Lubbi finnur málbein, íslensku málhljóðin 

sýnd og sungin. Með því að tengja hljóðið við táknræna hreyfingu er auðvelt að læra það og muna. Á 

Norðurbæ og Miðbæ er Lubbastund í ávaxtatíma. Á Miðbæ var unnið með efnið Markviss málörvun, 

sköpun , Lubbi finnur málbein, flæði og  verkefni sem tengjast daglegu lífi barnanna. Hansi á Miðbæ 

tekur  lítinn hóp til sín í markvissa málörvun. Nemendur eru valdir í hópinn eftir því hver þurfa mest á 

því að halda.  Á Norðurbæ og Miðbæ hefur verið lögð mikil áhersla á söng. Suðurbær  hefur notað tákn 
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með tali fyrir áramót en það datt niður eftir áramót. Suðurbær hefur líka verið með skólaverkefni 

vikulega og hefur verið  með sögustund  á hverjum degi .  

Styrkleikar: kennarar  eru öruggir um Lubbakennslu, fengum Lubbanámskeið síðasta vetur 

sem hjálpaði að byggja upp.  Mikið námsefni fyrir orðaforðaþema var tilbúið í  haust sem 

hjálpar til við innleiðingu.  

Veikleikar: Vegna myglu í leikskólanum þurftum við að henda námsefni tengt Lubba. 

Miklar breytingar voru á starfsmannahópnum og nýtt starfsfólk fékk ekki kynningu um 

þetta þema.  

Tækifæri til umbóta: Miðbær verður líka með orðaforðaþema í haust. Þá fá allir starfsmenn kynningu 

á þemanu og bætt við einstaklingsskráningu fyrir þema.  

 

Matartímar: Á Norðurbæ, Miðbæ og Suðurbæ er börnum skipt í fjóra hópa í hádegismat. Miðbær er 

með flæðimat  í síðdegishressingu.  Á Suðurbæ var fjórði hópur á matarborði fyrir börn sem þurfa auka 

málörvun fyrir áramót. Á  Norðurbæ og Miðbæ  byrjuðum við á því að skammta börnunum allt á diskinn 

sinn og hvöttum þau til að smakka, bara t.d. að smakka með tungunni. Þegar þau eldast fara þau að 

gera meira sjálf. Við neyðum börn aldrei til að borða/smakka. Starfsfólk er ánægt með þetta skipulag 

á matartímunum og málörvun í matartíma gekk vel.  

Styrkleikar: kennarar fá tækifæri til að kynnast börnum vel. Matartíminn nýttur til 

málörvunar og notalegrar stundar milli nemenda og kennara. Hjálpa tvítyngdum börnum 

að tileinka sér nýjan orðaforða og segja sína skoðun. Hægt að hvetja til að smakka nýjan 

mat.  

Veikleikar: Höfum ekki náð að kynna fyrir nýju starfsfólki nægilega vel mikilvægi þess að 

nýta matartíma til málörvunar.  

Tækifæri til umbóta: Hægt er að  kynna starfsfólki betur.  Kynning á matartíma verður skrifleg upp á 

vegg.  

 

Skilafundur milli deilda:  það var ákveðið á síðustu önn  að hafa skilafund milli deilda þannig að 

nemendum sé skilað formlega og upplýsingar skili sér örugglega á milli. Það gekk misjafnlega eftir 

deildum vegna aðstæðna. Gekk mjög vel milli Norðurbæjar og Miðbæjar.  

Styrkleikar: Áhugi er fyrir því að halda þessu áfram.  

Veikleikar: Mikla starfsmannabreytingar á Miðbæ og nýr deildarstjóri tók við. Skilafundur 

skilaði því ekki þeim árangri á Suðurbæ sem vonir stóðu til.  

Tækifæri til umbóta : Hafa skilafund í sumar lok júní frekar í haust þegar við eru vel mönnuð. 
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2.1 Umbótaáætlun Norðurbæjar og Miðbæjar 2022-23  

Það voru 22 börn á Norðurbæ þennan vetur. Aðlögun hófst fyrr en vanalega sem gerði það að verkum 

að það myndaðist óþarfa álag og barnafjöldinn var of hár á vissum tímapunkti. Eftir áramót tók 

deildarstjóri Norðurbæjar við sem aðstoðarleikskólastjóri og Aneta tók við starfi sem deildarstjóri og 

gekk þetta vel. Eftir áramót fækkaði börnum á deildinni niður í 20. Sem fyrr lögðum við áherslu á frjálsa 

leikinn og gáfum börnunum gott svigrúm í frjálsa leiknum fram eftir hausti. Þegar börnin voru orðin 

örugg í haust þá fórum við að vinna eftir vetrarskipulaginu okkar og tókst það að mestu leyti vel. Við 

komumst að því að frjálsi leikurinn þarf að vara rauður þráður í öllu starfi með yngstu börnin. Við 

ræddum saman á deildarfundum fyrir jólin og ákváðum að endurskoða skipulagið eins og við vorum 

með það og komumst að því að með smá breytingum var starfið allt annað fyrir börnin og okkur 

starfsmennina. Við skiptum hópastarfi út fyrir þemastarf og þá erum við með stöðvar sem þau fara á 

milli. Með þessu móti njóta börnin sín betur í starfinu, hafa meiri tíma, og allir eru glaðir. Börnin voru 

fljót að tileinka sér lífið á Norðurbæ og við erum sammála að veturinn hafi gengið vel. Við vorum með 

Könnunarleikinn einu sinni í viku, hópastarf, þemavinnu, tónlist. Við munum halda áfram að vinna með 

frjálsa leikinn  og vonum að hann verði jafn skemmtilegur og á síðasta ári. 

 Skólaárið 2021- 22  voru 23 börn á Miðbæ. Mjög miklar breytingar urðu á Miðbæ. Þar tók 

aðlögun einnig langan tíma. Barnahópurinn var tiltölulega krefjandi og vantaði suma fastan  stuðning 

sem tók tíma að fá. Einnig voru miklar starfsmannabreytingar, nýr deildarstjóri tók við en það gekk ekki 

upp svo Angie tók við starfi deildarstjórans. Það tók tíma fyrir deildina að aðlagast breytingum sem 

urðu á mannauði auk allra annarra utanaðkomandi áhrifa. 
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2.2 Umbótaáætlun Suðurbæjar 

Haustið byrjaði vel á Suðurbæ með 24 börn. Gekk allt upp þrátt fyrir starfsmannabreytingar en í 

október urðu enn meiri starfsmannabreytingar og við bættust veikindi meðal starfsfólks sem hafði mikil 

áhrif á starfið. Mikið álag var á þeim tíma, en við náðum að fylgja áætlun okkar. Mjög reyndi á starfsfólk 

eftir áramót vegna myglu sem kom upp, ráðstafana vegna covid og af því að breyta þurfti húsakosti. Í 

febrúar fékk allt starfsfólk á Suðurbæ covid sem hafði lamandi áhrif á starfsemina. Suðurbær tók mikinn 

þátt í sköpunarstarfi tengdu Barnamenningarhátíð, börn þaðan komu fram á hátíðinni með  lög frá  

Þáttur Markmið Aðgerðir  Tímaáætlun Ábyrgðar-
aðili 

Endurmat; 
hvenær og 
hvernig 

Viðmið um 
árangur 

Menntastefnan 
Félagsfærni 

Innleiða þáttinn 
félagsfærni inn í 
starfið  
 
Þróa áfram 
verkefnið stjarna 
vikunnar  
 

Hver 
starfsmaður 
metur reglulega 
samskipti sín við 
hvern og einn 
nemanda.  
 
Félagsleg staða 
barnanna á  
deildinni greind: 
Athuga hverjir 
eru jákvæðir 
leiðtogar, 
neikvæðir 
leiðtogar, týnd, 
hafnað og 
venjuleg.  
    
10 mín regla  
 
Verkefni Stjarna 
vikunnar, 
innleiða vel og 
kynna vel og 
byrja strax í 
haust  
 

Greining á 
barnahópnum 
gerð eftir 
aðlögun að 
hausti. 
Unnið úr 
niðurstöðum  
hverrar deildar 
á starfsdegi og 
er unnið að 
þessu allt árið. 
Aðgerðum 
komið markvisst 
inn í 
dagskipulag og 
svo unnið 
aukalega með 
þau börn sem 
eru í týnda 
hópnum, 
hafnað og 
neikvæðu 
leiðtogunum í 
samstarfi við 
foreldra. 

Sérkennslustjóri 
Deildarstjórar 
bera ábyrgð og 
undirbúa lista 
fyrir hvern 
deildarfund  
 
Allir 
framkvæma og 
svara listanum 

Við söfnum 
gögnum um 
stöðu hvers 
barns. Farið 
er yfir stöðu 
þeirra barna 
sem unnið er 
aukalega 
með á 
deildar-
fundum 
tvisvar á 
önn. 
Framgangur 
verkefnis 
ræddur á 
stjórnenda-
fundi tvisvar 
á önn og þá 
hvort við 
þurfum að 
breyta/bæta
.  
 

Viðmiðið er að 
við höfum náð 
að fækka þeim 
börnum sem 
flokkast í týnd 
og hafnað og 
gera neikvæðu 
leiðtogana að 
jákvæðum 
leiðtogum. 
 
Nota þessi 
tækifæri til að 
styrkja tengsl 
milli heimila 
og skóla  
 
 
  
 

Menntastefnan 
læsi  

Innleiða  
orðaforðaþema í 
starfið betur og 
kynna vel  
  
Við leggjum þá 
áherslu á að finna 
leiðir til að  leggja 
inn ákveðin orð í 
leik og daglegu 
starfi.  
 
Foreldrar fá 
upplýsingar um 
þemað í upphafi 
hvers mánaðar.  
 

Notað 
markvissa  
málörvun í 
daglegu starfi 
og samskiptum 
við börnin.  
 
Áherslan á orð 
mánaðarins 
sem tengjast  
þemanu. 
 
Finna leiðir í leik 
og efnivið svo 
orðin komi fram 
í leiknum og 
daglegu starfi.   

Hefst í haust og 
kynnt í fyrsta 
starfsdegi í 
haust 

Aðstoðarleik-
skólastjóri og 
deildarstjóri 
bera ábyrgð 
 
Allir 
framkvæma  

Hafa 
deildarfund 
einu sinni í 
mánuði og 
fara yfir 
skráningu   

Viðmið um 
árangur er að 
börn kunna 
hugtök sem 
fylgja þema og 
gera 
einstaklings- 
skráningu  
fyrir þema.  
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Ladda. Með vorinu fórum við að nota mikið útivist í sköpun og höfum verið mikið að þróa okkur með 

opinn efnivið. Þrátt fyrir alls konar áskoranir hefur okkur tekist að halda jafnvægi á starfi okkar með 

jákvæðu hugarfari. Eins og undanfarin ár fóru elstu börnin í KR í haust, við mikla ánægju barnanna. Að 

fara í KR er stór áfangi hjá börnunum á Suðurbæ, þau fá sinn KR-félaga og þurfa að passa upp á hann 

þegar gengið er út í KR. Vera kurteis, bjóða góðan dag og ganga vel um. Við lærum líka að klæða okkur 

úr og í og ganga vel frá fötunum okkar, þar sem við lærum að fara eftir reglum og fáum útrás fyrir 

hreyfiþörf okkar í stórum sal 
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3 Innra mat sérkennslu Vesturborgar 

Skipulagning sérkennslu 

2021-2022 

Skipulag sérkennslu var breytilegt eftir þörfum hvers og eins. Markmið í 

sérkennslu miðar að því að barn geti sem best tekið þátt í daglegu starfi 

leikskólans og var stuðningi og þjálfun hagað til að mæta þörfum hvers 

barns. Það reyndist erfitt að veita öllum börnum þann stuðning sem þau 

hefðu þurft bæði vegna covid-19 og starfsmannamála. Í sumum tilvikum 

voru börn með úthlutaðan stuðning en ekki gekk að festa starfsmann í 

Þáttur Markmið Aðgerðir  Tímaáætlun Ábyrgðar-
aðili 

Endurmat; 
hvenær og 
hvernig 

Viðmið um 
árangur 

Menntastefnan 
Félagsfærni 

Innleiða þáttinn 
félagsfærni inn í 
starfið og 
námskrá. Innleiða 
10 mín regla, 
  Stjarna vikunnar  
 
 
 
 
 
 leiklist í  kennslu 
(Jóhanna Lind )  
 

Hver 
starfsmaður 
metur tvisvar 
sinnum í ár 
samskipti sín við 
hvern og einn 
nemanda. 
 
Félagsleg staða 
barnanna á  
deildinni greind: 
Athuga hverjir 
eru jákvæðir 
leiðtogar, 
neikvæðir 
leiðtogar, týnd, 
hafnað og 
venjuleg.  
 
Verkefni Stjarna 
vikunnar, 
innleiða vel og 
kynna vel og 
byrja strax í 
haust .  
 
Leiklist verður 
inni í starfinu 
einu sinni á 
viku. 
 

Greining á 
barnahópnum 
gerð eftir 
aðlögun að 
hausti. 
Unnið úr 
niðurstöðum  
hverrar deildar 
á starfsdegi og 
er unnið að 
þessu allt árið. 
Aðgerðum 
komið markvisst 
inn í 
dagskipulag  
 
10 mín regla 
fyrir þau börn 
sem eru í týnda 
hópnum, 
hafnað og 
neikvæðu 
leiðtogunum í 
samstarfi við 
foreldra. 
 
Leiklistarhópur 
fer af stað í 
september og 
metið aftur um 
áramót  

Sérkennslustjóri 
ber ábyrgð og 
undirbýr lista 
fyrir hverja deild 
og deildarstjóri 
ber ábyrgð á að 
starfsfólk fái 
undirbúnings- 
tíma til að geta 
fyllt út lista   
 
Allir 
framkvæma.  
 
Jóhanna og 
deildarstjóri 
taka ábyrgð á 
innleiðingu 
leiklistar.  

Við söfnum 
gögnum um 
stöðu hvers 
barns. Farið 
er yfir stöðu 
þeirra barna 
sem unnið er 
aukalega 
með á 
deildar-
fundum 
tvisvar á 
önn. 
Framgangur 
verkefnis 
ræddur á 
stjórnenda-
fundi tvisvar 
á önn . 
 
 Nota 
kennsluefni 
listlist í 
kennslu 
(Jóhanna 
Lind ) 

Viðmiðið er að 
við höfum náð 
að fækka þeim 
börnum sem 
flokkast í týnd 
og hafnað og 
gera neikvæðu 
leiðtogana að 
jákvæðum 
leiðtogum. 
 
Byggja upp 
félagsfærni og 
jákvæð 
sjálfsmynd.  

Menntastefnan 

læsi  

Vinna markvisst 
að því að efla 
hljóðkerfisvitund  
hjá börnum á 
Suðurbæ   

Leikir og 
æfingar úr 
bókinni í 
Markviss 
málörvun verða 
notaðar í 
samveru.  

Byrjar í 
september og 
lokið í maí. 

Sérkennslustjóri 
Deildarstjórar 
bera ábyrgð 
innleiða inni 
starfið   
 
Allir 
framkvæma 

Ræða á 
deildarfundu
m og meta 
um áramót 
og í apríl.  

Viðmið er að 
þau búin að 
læra rýma og 
hafa 
skráningar- 
blað fyrir öll 
börnin.  
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Hvernig var sérkennslan 

skipulögð, var höfð í huga 

menntun án aðgreiningar?  

Hvernig var skráningu 

háttað, t.d. í hópastarfi, 

einstaklingskennslu o.fl. ? 

stöðuna og í öðrum hefðu börn þurft aukinn stuðning en höfðu ekki 

úthlutun og mönnun á deildum dugði ekki til að sinna þessum börnum 

umfram önnur. Skráning var að sama skapi mismunandi eftir 

einstaklingum. Notast var við AHA skráningu, orðaforðalista, AEPS, söfnun 

verkefna og teikninga, upptökur, o.fl.  

Nýr sérkennslustjóri tók við í mars 2022 og hófst handa við gerð á 

einstaklingsnámskrá fyrir hvert barn í sérkennslunni. Í upphafi þurfti þó 

tíma til þess að setja sig inn í mál hvers og eins og inn í sérkennsluna 

almennt. Stefnan er að einstaklingsáætlanir séu tilbúnar fyrir haustið svo 

vinna við skammtíma og langtíma markmið hvers barns geti hafist strax í 

ágúst 

Hvaða matsgögn voru 

notuð? 

Hér er vísað í TRAS, 

AEPS,HLJÓM-2 og fl. 

Orðaskil, EFI-2, HLJÓM-2, TRAS, AEPS, Íslenski þroskalistinn, 

Smábarnalistinn, Íslenski Málhljóðamælirinn, Málhljóðapróf ÞM, MUB + 

bakgrunnsspurningalistar 

Hvaða námsefni var 

notað? 

Voru t.d notuð aðkeypt 

námsgögn? 

Vegna myglu var öllu efni hent sem til var í sérkennslunni. Eftir að nýr 

sérkennslustjóri tók við var notast við „Heimalagað“ námsefni, efni frá 

Fjölbreyttum kennsluaðferðum fyrir fjöruga krakka, dagskipulag og 

athafnir gerðar í myndrænu formi og bókin Markviss málörvun: Þjálfun 

hljóðkerfisvitundar var notuð með elsta árgangi. Það á eftir að safna/kaupa 

nýtt efni nú á sumarmánuðum fyrir næsta haust.  

 

Umbótaáætlun sérkennslu 2022-2023 

Þáttur Tækifæri til 

umbóta 

Aðgerðir  Tímaá

ætlun 

Ábyrgðar-

aðili 

Endurmat; 

hvenær og 

hvernig 

Viðmið um 

árangur 

Einstaklings-

námskrá 

Hafa markmið í 

einstaklingsáætlun 

skýr. Bæði 

skammtíma og 

langtíma markmið. 

Virkja starfsfólk og 

kynna markmið sem 

barn er að vinna að. 

Nota AEPS við 

gerð 

einstaklingsnám-

skráa. Skipuleggja 

og skrá markmið 

sem á að vinna 

með í 

einstaklings-

áætlun. 

Skipuleggja 

vinnuna og leiðir 

að markmiðum. 

Meta árangur 

barnanna á 

auðveldan og 

skýran hátt.   

Taka starfsmenn í 

leiðbeininga-

samtöl til þess að 

gæta þess að 

Ágúst 

- … 

Sérkennslustjóri 

tekur ábyrgð á 

gerð og eftirfylgni 

einstaklings-

námskrá 

Í ágúst verða 

einstaklingsáætlanir 

tilbúnar í samvinnu með 

foreldrum  

Í september verða 

leiðbeiningasamtöl við 

starfsfólk um þá þætti 

sem verið er að vinna 

með fram að 

áramótum.  

Fylgjast með skrá og 

krossa í þá færni sem er 

komin hjá barninu. 

Uppfæra reglulega 

þegar færni er lærð. 

 Janúar endurmat á 

einstaklingsnámskrám 

og þær uppfærðar í 

Árangur á að 

sjást svart á 

hvítu þegar 

barn nær 

skammtíma-

markmiði og 

kennari getur 

merkt færni 

sem lærða.  
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Agi -Ef upp koma agavandamál í leikskólanum er tekið á því og samræmdum aðferðum starfsmanna 

beitt. Við á Leikskólanum Vesturborg viljum beita agastefnu sem byggist á jákvæðni. Bregðast við 

mismunandi hegðun á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Börnin þurfa að finna að það sé borin 

umhyggja fyrir þeim eins og þau eru. Öll börn eiga að upplifa virðingu og reisn og upplifa góðvild og 

festu án þess að þeim sé refsað.  Að gera mistök er tækifæri til náms og æfa þau í að leita lausna. Börnin 

eiga að fá tækifæri á að leiðrétta hegðun og aðstoða starfsmenn við það. 

 

Bína bálreiða. Bækurnar um Bínu bálreiðu eru skrifaðar af Ásthildi Bj. Snorradóttur, talmeinafræðingi. 

Bækurnar fjalla um dúkkuna Bínu og hvernig hún lærir viðeigandi boðskiptafærni. Í fyrstu bókinni 

lærir Bína ýmis undirstöðuatriði sem mikilvægt er að börn nái tökum á til að verða farsælir 

námsmenn. Þannig lærir Bína að bíða, hlusta, sitja kyrr, passa hendur, skiptast á og einnig lærir hún 

að hætt er biðja um aðstoð. Þessa önn verður lögð  áhersla á þessa grundvallarfærni strax á fyrsta ári 

í leikskólanum. Myndir af Bínu  verða  inni á deildunum ásamt því að efnið er kynnt með markvissum 

hætti fyrir börnum á yngri deildinni. Efnið verður síðan notað áfram á eldri deildinni og reynt að hafa 

sjónrænt reglur upp í öllum rýmum. 

4 Umbótaáætlun Leikskólastjórnendur 

 

 

 

marmiðum sé 

fylgt 
samvinnu með 

foreldrum. 

 

Þáttur Markmið Aðgerðir  Tímaáætlun Ábyrgðar-

aðili 

Endurmat; 
hvenær og 
hvernig 

Viðmið um 

árangur 

Endurskoða 

aðalnámskrá 

leikskóla  

Gildi/einkunnar-

orð mótuð, 

byggt á 

leiðarljósum 

leikskólans. 

Endurskoða og 

semja nýja 

uppeldis stefnu.  

Starfsmenn 

vinni 

sameiginlega 

að því að finna 

þessi 

leiðarljós/gildi 

og  stefnu.  

 

 

Haust 2022 

Lokið – Vor 

2023  

Leikskólastjóri 

Aðstoðarleik-

skólastjóri, 

sérkennslu-

stjóri og 

deildastjórar 

Starfs-

mannakönn

un. Hafa 

fræðslu um 

uppeldis-

stefnu og 

gildi  

leikskóla   

 

Vera búin að 

móta gildi og 

uppeldis- 

stefnu í 

aðalnámskrá 

okkar.   
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5 Ytra mat  

 Reykjavíkurborg lagði fyrir viðhorfskönnun meðal starfsmanna Reykjavíkurborgar fyrir áramót. 

Könnunin er samstarfsverkefni mannauðsdeildar og allra sviða borgarinnar. Tilgangurinn er einkum að 

fá fram viðhorf starfsmanna til starfsumhverfis, samskipta og stjórnunarhátta. Niðurstöður 

könnunarinnar verða nýttar til að bæta árangur í starfsmannamálum og gera Reykjavíkurborg að enn 

betri vinnustað. 

Niðurstöður könnunarinnar er að við komum vel út og erum að hækka frá fyrri könnun í öllu nema 

þegar spurt er um álag, þá stöndum við í stað. Markmið okkar um að auka þátttöku í könnunum um 

starf skólans náðist að hluta til. Síðasta könnun var ekki marktæk þar sem svo fáir svöruðu. Í ár svöruðu 

25 prósent  þrátt fyrir að deildarstjórar hefðu gefið hverjum starfsmanni tíma til þess að taka þátt. 

Markmiðið okkar var að 80% myndu svara en því miður náðist það ekki. Við höldum því áfram að hvetja 

fólk til að taka þátt í könnunum og láta rödd sína heyrast.  

Niðurstöður könnunarinnar frá foreldrum kom vel út. Markmið okkar um að gera foreldrum kleift 

að koma með fleiri hugmyndir inn í starfið gekk vel og fengum við nokkrar hugmyndir, ábendingar og 

hrós í hugmyndakassana. Hins vegar gekk ekki alveg jafn vel vegna covid, því foreldra mega ekki koma 

inn.   Við ætlum að halda áfram með hugmyndakassana en rafrænt í staðinn. 

 

 

Markmið með 
umbótum 

Aðgerðir til 
umbóta 

Tímaáætlun Ábyrgðaraðili Endurmat; 
hvenær og 
hvernig 

Viðmið um 
árangur 

Auglýsa betur 

þegar ytra mat 

hjá 

starfsmönnum 

er gert og fylgja 

því eftir að 

könnunum sé 

svarað 

 

Að auka þátttöku 
i könnunum um 
starf skólans til 
þess að fá 
upplýsingar um 
hvað má bæta.  
Þátttaka þessa árs 
var sú að aðeins 4 
tóku þátt og 
niðurstöðurnar 
því ekki 
marktækar. 

Þegar könnun 
kemur gefur 
hver deild 
starfsfólki sínu 
tíma til þess 
að svara 
könnuninni. 

Þegar næsta 
könnun verður 
gerð og 
framvegis. 

Leikskólastjóri/ 

Aðstoðaskóla-
stjóri  

Niðurstöður 
koma í ljós 
eftir næstu 
könnun. 

Viðmiðið er að 
allavega 80% 
starfsfólks taki 
þátt í 
könnuninni. 
Við stefnum 
samt á 100% 
þátttöku. 

Að auka 

jákvæðni og 

gleði í starfinu 

Þar sem 
álagsþátturinn 
kom ekki 
nægilega vel út 
hjá okkur í 
könnuninni langar 
okkur að vinna 
með gleði og 
jákvæðni næsta 
vetur.  

Setja upp 
hugmynda-
kassa í 
kaffistofu og 
fá fram 
hugmyndir 
starfsmanna  
hvernig hægt 
er að efla 
liðsheild og 
hugmyndir til 

Búum til 
hugmynda-
kassa og 
kynnum hann 
á haustfundi. 

Verkefni þar 
sem 
starfsmenn 
hengja upp 
hvað þeim 

Leikskólastjóri, 
aðstoðar- 
leikskólastjóri og 
deildarstjórar. 

Fara yfir 
hugmyndir úr 
kassanum og 
koma þeim í 
framkvæmd ef 
mögulegt er. 

Að við getum 
nýtt 
hugmyndir 
starfmanna til 
þess að auka 
gleði og efla 
liðsheild. 
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þess að gera 
vinnustaðinn 
enn betri. 

finnst gott við 
Vesturborg. 

Rafrænt 

Hugmyndakassi 

fyrir foreldra  

 Að foreldrar geti 
komið 
ábendingum, 
hugmyndum og 
hrósi til okkar 
nafnlaust 

Búið til google 
docs skjal eða 
annað sem 
hentar þar 
sem foreldrar 
geta látið rödd 
sína heyrast. 

Október 2022  Leikskólastjóri og 
Aðskólaskólastjóri  

Fara yfir 
hugmyndir úr 
kassanum og 
koma þeim í 
framkvæmd ef 
mögulegt er. 

Að foreldar 
nýti sér þetta 
til þess að láta 
rödd sína 
heyrast 

Móttaka 

nýliða 

Okkur langar  er 
að taka vel á móti 
nýliðunum, þeim 
líði vel og verði 
öruggir í starfi   

Búa til 
þjálfunar-
áætlun nýliða  
þar sem hægt 
verður að  
nálgast flestar 
upplýsingar  

kynnum hann 
í haust.  
 

Leikskólastjóri 
aðstoðar- 
leikskólastjóri og 
deildarstjórar. 

Könnun  Starfsmenn 
hafa þekkingu, 
kunnáttu og 
færni sem er 
nauðsynleg til 
að sinna 
starfinu og 
þeim liði vel  

  



15 

 

6 Starfsþróunarsamtöl og fræðsla 

Starfsmannasamtöl: 

Starfsmannasamtölin voru snerpusamtöl sem tekin voru um miðjan mars. Samtölin voru um 20 -30 

mínútur hvert. Í samtölunum kom fram almenn ánægja meðal starfsfólks og var starfsfólkið ánægt 

með snerpuviðtölin. Þar upplýsti Íris starfsfólkið einnig um ýmsar breytingar og áherslur og var rætt 

um markmið og líðan í vinnunni.  

Fræðsla 2021-2022 

Námskeið/fyrirlestrar á starfsdögum 2020-2021: 

.  Fyrirlestur Ingridar Kuhlman - starfsgleði  

.  Fyrirlestur Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir – Jafnrétti í starfið með börnum  

.  Sérkennslustjóri – Atferlisíhlutunn 

. Sérkennslustjóri - AEPS 

Námsmenn: 

- Nemi sem útskrifaðist með B.Ed. í leikskólakennarafræðum vor 2021. 

- Nemi í B.Ed. í leikskólakennarafræðum. 

- 2 Nemar í M.Ed. í leikskólakennarafræðum .  

- M.ED. í listkennslufræði  

 

Fræðsla sem áætluð er fyrir næsta starfsár:  

• Námsferð erlendis. 

• Áframhaldandi fræðsla og vinna í sambandi við Menntastefnu Reykjavíkur. 

• Fræðsla um samskipti 

• Skyndihjálparnámskeið í haust  
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7 Samstarf leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva 

Elstu börnin fóru einusinni í heimsókn í Melaskóla; í íþróttatíma, á bókasafnið og heimsókn inn í bekk 

og svo í frístundamiðstöðina. Melaskóli hefur breytt ferlinu frá því í fyrra þar sem skólinn var 

heimsóttur þrisvar sinnum. 

Í sambandi við skil á milli skólastiga eru skilafundir vegna barna sem njóta sérkennslu á vorin. Auk 

þess skilum við HLJÓM-2 niðurstöðum allra barnanna í skólann. Sérkennslustjóri mun ræða sérstaklega 

við umsjónakennara að hausti ef þeir eru ekki viðstaddir skilafundi (ef ekki er búið að ráða kennara 

fyrir haustið).  

8 Foreldrasamvinna 

Foreldrasamvinnan byggist upp á daglegum samskiptum þegar börnin eru að koma og fara. Við leggjum 

áherslu á að taka vel á móti börnunum og að það sé alltaf hægt að ræða við deildarstjóra, 

sérkennslustjóra eða aðra stjórnendur. Það voru ýmsar uppákomur þar sem foreldrar koma í 

leikskólann sem féllu niður vegna Covid 19 og eftir áramót vegna plássleysis t.d. ömmu- og 

mömmukaffi, afa- og pabbakaffi, piparkökuskreytingar, sýningar, sumarhátíð.  

• Foreldraráð: 2 fulltrúar. Foreldraráð les yfir starfsáætlun og skólanámskrá. Kosið að hausti. 

• Foreldrasamtöl:  Foreldrasamtöl voru tvisvar, eitt að hausti og eitt að vori. Fyrra viðtalið var í 

lok október og seinna í lok maí. Í seinna viðtalinu var foreldrum boðið að skrá sig á 

foreldrasamtal eftir þörfum vegna plássleysis í húsnæðinu. Í foreldrasamtali að hausti 2022 

taka foreldrar þátt í að setja markmið í einstaklingsnámskrá barnsins. Túlkar eru pantaðir eftir 

þörfum. Niðurstöður og aðgerðaráætlanir út frá hljóm-2 athugunum eru ræddar í 

foreldraviðtölum hjá elsta árgangi. 

• Aðlögun: Aðlögun hefur gengið vel með nokkrum breytingum þó vegna aðstæðna.  

 

9 Skipulagsdagar  

29. ágúst 2022 

22. september  2022 (leikskóalráðsefna) 

2. desember 2022 

24. febrúar 2022 (vetrarleyfi í grunnskólum) 

18. maí 2023 - Farið í námsferð erlendis  

20. maí 2023 -Farið í námsferð erlendis 
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10  Fylgigögn 
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10.1 Fylgiskjal 2 - Umsögn foreldraráðs 

 

 

F. h.  leikskólans Vesturborgar 

 

_______________________________________________  

Íris Edda Arnardóttir                  21.06.2022 
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