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Leiðarljós leikskólans: Leikur, virðing, vinátta. 

Leikur 

• Leikurinn er allan daginn. 

• Lærum í gegnum leikinn, bæði börn og starfsfólk. 

• Gleði. 

• Unnið er út frá áhugasviði hvers og eins.  

• Frjálsi leikurinn er í hávegum hafður. 

• Sjálfsprottin leikur. 

• Útileikir. 

• Hreyfileikir og leikir unnið út frá tónlist. 

• Boðið upp á fjölbreyttan efnivið sem hvetur börnin til að sköpunar. 

• Notum leikinn til að byggja traust. 

Virðing 

• Að hlusta á aðra, allir hafa rödd og skoðanir. 

• Að eiga góð og jákvæð samskipti. 

• Vera góðar fyrirmyndir, börn og starfsfólk. 

• Sýna fordómaleysi, börn og starfsfólk.  

• Öll erum við einstök með ólíkar þarfir. 

• Efla sjálfsvirðingu. 

• Að nálgast hvern og einn á þeirra forsendum. 

• Sanngirni, þolinmæði, áhugi og sveigjanleiki. 

• Bera virðingu fyrir umhverfi og náttúru. 

• Bera virðingu fyrir samstarfsfólki. 

• Sýna góðmennsku. 

Vinátta 

• Traust og heiðarleiki. 

• Sýna umhyggju. 

• Opin og jákvæð samskipti og að samskipti séu í báðar áttir. 

• Sýna samkennd og væntumþykju. 

• Sýna fordómaleysi, börn og starfsfólk. 

• Gleði. 

• Að hlusta á aðra. 

• Að deila með öðrum. 

• Að kunna málamiðlun. 

• Samvinna og samstarf. 

• Hjálpsemi. 

• Sýna umbyrðarlyndi og virðingu. 

• Að tilheyra. 

 



1 Greinargerð leikskólastjóra  

Skólaárið 2020-2021 hefur gengið ótrúlega vel þrátt fyrir afar sérstakar aðstæður í samfélaginu vegna 

covid 19. Við höfum stóran hluta ársins starfað í sóttvarnarhólfum þar sem starfsfólk og börn hafa 

verið aðskilin og foreldrar hafa ekki mátt koma inn í húsin. Með stuttum fyrirvara höfum við þurft að 

bregðast við hertum sóttvarnarreglum og hefur það gerst oftar en einu sinni. Í þessum aðstæðum 

hefur starfsfólk verið ótrúlega sveigjanlegt og skilningsríkt þegar það hefur þurft að breyta vinnutíma 

sínum með stuttum fyrirvara, aukin vinna hefur verið lögð á það við að sótthreinsa leikföng og annað 

í umhverfinu. Auk þessa bættist við að finna úrlausn á styttingu vinnuvikunnar frá og með áramótum. 

Foreldrar hafa ekki getað tekið þátt í viðburðum sem þeim er venjulega boðið á, foreldrasamtöl hafa 

farið fram í gegnum fjarfundi eða með símtölum og sýningar á verkum barna þeirra hafa farið fram í 

gluggum deildanna. Foreldrar hafa sýnt öllum þessum aðstæðum mikinn skilning og færir undirrituð 

þeim bestu þakkir fyrir það. Hetjurnar í þessu öllu saman eru þó börnin sem hafa með einstakri 

aðlögunarhæfni lagað sig að því að kveðja foreldra sína í hurðum leikskólans á morgnana, lært að þvo 

hendurnar sérstaklega vel og jafnvel að hitta ekki vini á öðrum deildum svo vikum skipti. Þetta hefur 

orðið til þess að sjálfsbjargarviðleitni þeirra hefur aukist mikið og þá sérstaklega með að klæða sig í 

og úr útifötum! 

Það er óhætt að segja að stytting vinnuvikunnar hafi verið mesta áskorunin síðastliðinn vetur. 

Starfsmannahópurinn kaus að fara strax í fulla styttingu eða 36 klukkustunda vinnuviku. 

Deildarstjórar sjá um að skipuleggja styttingu fyrir sitt starfsfólk út frá því sem hentar deildunum. 

Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri skipuleggja fyrir restina af starfsmannahópnum og halda 

utan um allt skipulagið. Þetta hefur gengið nokkuð vel og hafa starfsmenn nánast 

undantekningarlaust komist í sína styttingu. Það hafa komið tímabil þar sem mikið álag hefur skapast, 

því veikindi og orlof hafa bæst við styttinguna, og höfum við tvisvar sinnum þurft að senda heim börn 

eftir hádegi á tveimur deildum vegna þessa. Þrátt fyrir að starfsfólk finni fyrir auknu álagi í starfinu 

vegna styttingarinnar þá vill það halda henni inni því það finnst öllum gott að vita af styttri vinnudegi 

einu sinni í viku! 

Í sumar verður hafist handa við framkvæmdir í garðinum í Borg og þegar því verður lokið verður 

garðurinn í Koti einnig tekinn í gegn. Þetta mun fara fram í þremur til fjórum áföngum. Garðinum í 

Borg verður gjörbreytt þar sem, meðal annars, verður útbúið útinámssvæði sem við höfum verið að 

bíða eftir í nokkur ár! Áætluð verklok fyrsta áfanga eru 15. september en þá verður allavega 

helmingur garðsins í Borg tilbúinn. Á meðan þessu fer fram verður ansi þröngt á þingi hjá okkur bæði 

í görðum og á bílastæði en við munum mæta því með brosi á vör og hlakka til að fá skemmtileg og 

flott útileiksvæði fyrir börnin okkar. 

Þrátt fyrir erfitt ár þá mældist starfsánægja mjög góð í viðhorfskönnun starfsmanna sem var gerð í 

mars s.l. Í kjölfarið fékk Hálsaskógur viðurkenningu fyrir að vera „fyrirmyndar starfsstaður“ og erum 

við afar stolt af því. Þessu verða gerð nánari skil í kafla 2. Ráðgert hafði verið að fara í námsferð vorið 

2021 en henni hefur verið frestað um eitt ár og er ætlunin að fara í apríl 2022 þar sem við munum 

nota tvo skipulagsdaga í það. Starfsmannamál hafa verið í góðum málum í Hálsaskógi síðastliðið ár. 

Um áramót byrjaði nýr deildarstjóri á Reynilundi en fyrri deildarstjóri fór í önnur störf innan 

leikskólans. Vegna aukinnar sérkennslu byrjuðu tveir nýir starfsmenn um áramót en sérkennsla mun 

minnka aftur í haust og mun þá fækka aftur í starfsmannahópnum. Ekki eru fyrirhugaðar miklar 

breytingar í starfsmannamálum  haustið 2021. Einn starfsmaður kemur úr fæðingarorlofi, fjórir 



starfsmenn hætta vegna fækkunar á stöðugildum og ekki er gert ráð fyrir að neinir nýir bætist í 

hópinn. Það verður því hægt að byrja starfið af fullum krafti strax í byrjun skólaárs með reyndum og 

þjálfuðum starfsmannahóp og lítum við björtum augum á framtíðina. 

2 Innra og ytra mat leikskólans fyrir 2020-2021 

Innra mat 

Innra mat fer fram reglulega yfir allt skólaárið í 

Hálsaskógi. Það er gert á deildarfundum, 

stjórnendafundum, á skipulagsdögum og með 

börnunum, bæði einstaklingslega og í litlum 

hópum. Notast er við endurmatshefti (sjá 

fylgiskjal 4) þar sem endurmatið er skráð í og 

einnig er unnið eftir umbótaáætlun úr 

starfsáætlun síðasta árs. 

Eftir fordæmalaust ár þá er ljóst að okkur hefur tekist að vinna að mörgum þeirra þátta sem 

við höfðum ætlað okkur en einhverju náðum við ekki og hefur því verið ákveðið að halda 

áfram að vinna að sömu þáttum og undanfarið ár. 

           

Hvað var metið? Hvernig fór 

matið fram? 

Hverjir tóku þátt í 

matinu? (starfsmenn, 

börn, foreldrar, aðrir) 

Helstu niðurstöður mats 

(styrkleikar og veikleikar) 

Menntastefnan. Útinám 

og læsi 

Á deildarfundum, 

skipulagsdögum. 

Notast við 

demantaaðferðin

a í mati með 

börnunum. 

Starfsmenn og börn Almennt hefur þetta tekist 

vel. Það hefur verið farið 

reglulega í útinám þar sem 

lögð er áhersla á 

félagsfærni og læsi. Mörg 

skemmtileg verkefni hafa 

verið unnin í tengslum við 

það. Yfir dimmustu vikurnar 

hefur útinámið dottið niður, 

sérstaklega hjá yngri 

börnunum. 



Uppeldi til ábyrgðar Á deildarfundum, 

skipulagsdögum. 

Notast við 

demantaaðferðin

a í mati með 

börnunum. 

Börn og starfsfólk Margt hefur áunnist í 

uppeldi til ábyrgðar. Við 

erum að hefja sjötta árið 

okkar í anda stefnunnar og 

metum það þannig að 

ákveðnir þættir hennar 

hafa vaxið á meðan aðrir 

hafa ekki náð fótfestu. Þeir 

þættir sem hafa náð 

fótfestu munum við halda 

áfram með og markmið 

okkar fyrir komandi skólaár 

er að leggja aukna áherslu á 

þarfirnar og þarfagreina 

börnin , þ.e. að greina 

þeirra ríkustu þörf eins og 

við gerum í 

starfsmannhópnum.  

Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna 

Á deildarfundum, 

skipulagsdögum. 

Notast við 

demantaaðferðin

a í mati með 

börnunum. 

Börn og starfsfólk Allt starfsfólk er meðvitað 

um að starfið okkar snýst 

að öllu leyti um 

Barnasáttmála sameinuðu 

þjóðanna, þar sem við 

höfum ávallt réttindi 

barnsins í forgrunni og 

berum virðingu fyrir öllum 

börnum og skoðunum 

þeirra.  Við höldum áfram 

vegferðinni að því að verða 

réttindaskóli Unicef og 

verkefni hafa verið unnin 

með 4 ára börnunum í 

vetur. Það vantar upp á 

sameiginlegar skráningar á 



því hvaða verkefni voru 

unnin. Við viljum því halda 

betur utan um þessa vinnu 

á komandi skólaári og vera 

duglegri að hittast í stýrihóp 

og ræða hvað gengur vel og 

hvað gengur ekki eins vel.  

Grænfáni   Við unnum vel að þeim 

markmiðum sem sett voru í 

upphafi skólaárs og við 

erum afar stolt af þeirri 

vinnu sem hefur verið 

unnin hjá okkur í þemanu 

um Átthaga og landslag. 

Það má segja að þessi vinna 

hafi verið rauði þráðurinn í 

gegnum allt starfið okkar 

þar sem samþætting við 

aðra þætti voru áberandi. 

Við skiluðum 

grænfánaskýrslu á 

vordögum og fengum 

afhentan okkar 8.grænfána. 

Það var líka mikill samtaka- 

máttur í starfsfólkinu í 

gegnum þetta þema og 

hann veitti bæði okkur og 

börnunum mikla gleði. Við 

munum velja okkur nýtt 

þema næsta haust og það 

verður spennandi að halda 

áfram að þróast sem 

Grænfánaskóli.  



 

 

 

Ytra mat 

Ár hvert eru gerðar viðhorfskannanir hjá starfsmönnum og foreldrum. Þessar kannanir er 

framkvæmdar af Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar.  

Viðhorfskönnun starfsmanna kom mjög vel út og voru niðurstöður hennar svipaðar og á 

síðasta ári. 82,4 prósent starfsmanna svöruðu könnuninni þetta árið. Meðaltal allra þátta var 

4,48 stig af fimm mögulegum. Þeir þættir sem komu best út voru: hæfir og áhugasamir 

starfsmenn, árangursríkir stjórnunarhættir og starfsánægja. Í kjölfar niðurstaðna 

viðhorfskönnunarinnar var 

Hálsaskógur útnefndur sem 

fyrirmyndar vinnustaður hjá 

Reykjavíkurborg.  Einn þáttur 

kom ekki nógu vel út en 2,4 % 

starfsmanna svöruðu að þeir 

hefðu orðið fyrir áreitni af hálfu 

annars starfsmanns. Það var strax 

skoðað af leikskólastjóra og hefur 

tekist að vinna úr því máli á 

farsælan hátt. 

Viðhorfskönnun foreldra kom einnig vel út og voru niðurstöður nokkuð svipaðar 

niðurstöðum síðasta árs. Svarhlutfall var 84%. Það sem var áhugavert var að opin svör 

foreldra lituðust nokkuð af ástandinu sem hefur verið í samfélaginu síðastliðið ár, þ.e. vegna 

covid. Þar kom meðal annars fram að einhverjum fannst að leikskólinn mætti hvetja foreldra 

meira til þátttöku í starfinu og að það mætti auka samstarf við foreldra. Þessar athugasemdir 

eru að sjálfsögðu teknar til greina en tekið skal fram að í venjulegu árferði hafur verið unnið 

vel að þessum þáttum í Hálsaskógi.    



Hvað var metið? Hvernig fór 

matið fram? 

Hverjir tóku þátt í 

matinu? (starfsmenn, 

börn, foreldrar, aðrir) 

Helstu niðurstöður mats 

(styrkleikar og veikleikar) 

Viðhorfskönnun 

starfsmanna 

Rafræn 

spurningakönnu

n 

Starfsmenn Þeir þættir sem skoruðu 

hæst voru stjórnun, 

jafnrétti og jafnræði og 

starfsánægja. 

Þeir þættir sem skoruðu 

lægst snéru að vinnuálagi 

og mældust þeir á bilinu 

2,6-3,54 stig og 

vinnuaðstöðu sem mældist 

með 3,83 stig. 

Viðhorfskönnun 

foreldra 

Rafræn 

spurningakönnu

n 

Foreldrar Heildaránægja með 

leikskólann var 4,58 stig af 

5 mögulegum. 4,6 telja að 

barni sínu líði vel í 

leikskólanum og að 

starfsfólk styðji vel við 

börnin. 4,51 telja að 

leikskólanum sé vel 

stjórnað og 4,38 telja 

stjórnendur til staðar í 

daglegu starfi.  

Helstu veikleikar voru 

tengdir samvinnu við 

foreldra þar sem 

spurningin um að 

leikskólinn leiti til foreldra 

eftir tillögum og 

hugmyndum fékk 3,12 stig, 

að leikskólinn héldi 



foreldrum upplýstum um 

framfarir barnsins fékk 

3,88 stig og að þeir væru 

hvattir til þátttöku í 

leikskólastarfinu fékk 3,53 

stig. 

 

Umbótaáætlun leikskólans 2021-2022 

 



UMBÓTAÞÁ

TTUR/ 

MATSÞÁTT

UR 

Tækifæri til 

umbóta 

Aðgerðir til 

umbóta 

Ábyrgð Hef

st 

Lok

ið 

Hvernig og 

hvenær 

metið/aðfer

ðir? 

Viðmið um 

árangur 

Stjórnun 

Vinnuaðst

aða 

starfsman

na 

Bæta 

starfsmannaa

ðstöðu 

Óska eftir 

skála/gámum 

fyrir aðstöðu 

til 

undirbúnings 

og kaffistofur 

Leikskóla

stjóri og 

SFS 

Ha

ust 

202

1 

Óví

st 

 Góð aðstaða 

verður fyrir 

starfsmenn í 

undirbúningi 

og til að taka 

kaffipásur. 

Námskrá Uppfæra 

námskrá 

leikskólans 

og 

starfsmannah

andbók 

Starfsmenn 

og 

stjórnendur 

fara yfir 

námskrá og 

starfsmannah

andbók á 

skipulagsdög

um og 

deildarfundu

m. 

Stjórnen

dur 

Ág

úst 

202

1 

Apr

íl 

202

2 

Með 

starfsmönnu

m á 

skipulagsdög

um og 

stjórnendur 

á 

stjórnendafu

ndum 

Upplýsandi 

og 

endurbætt 

námskrá og 

starfsmannah

andbók sem 

mun nýtast 

starfsmönnu

m og 

foreldrum 

vel. 

Uppeldis- 

og 

menntasta

rf 

       

Foreldrasa

mstarf 

Fá raddir 

foreldra 

meira inn í 

starfið 

Sendum 

stuttar 

kannanir til 

foreldra 

varðandi 

einstaka 

viðburði. 

Stjórnen

dur 

Ha

ust 

202

1 

Ha

ust 

202

2 

Viðhorfskön

nun foreldra 

framkvæmd 

af SFS vorið 

2022 

Niðurstöður 

verði hærri 

en 4 stig þar 

sem spurt er 

um hvort 

leitað sé til 

foreldra eftir 

hugmyndum 



og tillögum 

varðandi 

starfið. 

Mannauðu

r/ 

Leikskólab

ragur 

       

Lýðræði Að hlusta enn 

frekar á 

raddir 

barnanna 

Fá meira 

fram 

hugmyndir 

frá 

börnunum 

um hvað er 

hægt að gera 

í ýmsum 

þáttum, s.s. 

lestur bóka, 

vinnustundir, 

útinám o.fl. 

Deildarst

jórar 

Allt

af 

Allt

af 

Endurmat 

með 

börnunum 

með 

samtölum í 

litlum 

hópum, 

kosningar  

um ýmsa 

þætti í 

starfinu. 

Umræður 

starfsmanna 

á 

skipulagsdög

um og 

deildarfundu

m. 

Börnin í 

leikskólanum 

verða örugg 

og vita að 

það er 

hlustað á og 

tekið tillit til 

skoðana 

þeirra. 

Útinám og 

læsi 

Útinám og 

læsi verði 

enn meiri 

hluti af 

daglegu starfi 

í Hálsaskógi 

Öll börn fara 

einu sinni í 

viku á 

útinámssvæð

ið. Farið 

verður í 

gegnum 

Sögugrunnin

n með öllum 

Deildarst

jórar 

Ág

úst 

202

1 

Allt

af 

Starfsmenn 

endurmeta á 

deildarfundu

m.  

Endurmat 

með 

börnunum 

með 

samræðum í 

Börnin læra 

að þekkja 

náttúruna og 

umgangast 

hana af 

virðingu. 

Börnin verða 

læs á 

umhverfi sitt 



 

börnum og 

unnið með 

að búa til 

sögur út frá 

því. 

litlum 

hópum og 

demantaaðf

erðinni.  

og geta 

tileinkað sér 

sagnagerð ti 

lað auka við 

ímyndunarafl

ið. 

Innra mat        

Uppeldi til 

ábyrgðar 

Þróa starfið 

áfram  

Þarfagreina 

börnin í 

samstarfi við 

foreldra 

Deildastj

órar 

Ha

ust 

202

1 

Vor 

202

2 

Endurmat 

með 

börnunum 

og umræður 

á 

deildarfundu

m 

Starfsmenn 

ná að lesa 

betur í þarfir 

hvers og eins 

barns. 

Barnasátt

máli 

sameinuðu 

þjóðanna 

Aukin 

samvinna um 

sameiginleg 

markmið 

starfsins 

innan 

starfshópsins 

Halda betur 

utan um 

skráningar 

þeirra 

verkefna sem 

unnin eru 

með 4 ára 

börnunum.  

Stjórnen

dur og 

starfsfól

k 

Ha

ust 

202

1 

Vor 

202

2 

Stýrihópur 

sem heldur 

utan um 

Barnasáttmá

lann. 

Börn og 

starfsfólk 

þekki inntak 

Barnasáttmál

ans og 

innihald hans 

verði samofið 

daglegu starfi 

leikskólans. 

Lotuvinna Að gera 

dagskipulag 

sveigjanlegra. 

Vinna í lotum 

út frá 

myndlist, 

hreyfingu og 

tónlist.  

Stjórnen

dur 

Ha

ust 

202

1 

Vor 

202

2 

Stjórnendaf

undir og 

deildarfundi

r 

Meiri 

sveigjanleiki 

verður í 

dagskipulagin

u og kafað 

verður dýpra 

í 

viðfangsefnin

. 



3 Innra mat deilda 

Stutt greinagerð deildastjóra Furulundar 

Árið 2020-2021 var engu líkt. Það að hugsa út fyrir kassann hefur glænýja merkingu í mínum huga. 

Strax í upphafi stefndi í krefjandi ár. Við fengum glænýja deild, 18 börn, og þau voru öll undir 2 ára 

þegar þau byrjuðu. Flest þeirra eiga ekki systkini og þar sem þau voru svo ung þá voru þau að stíga sín 

fyrstu skref í dagvistun. Svo var það Covid, allir í sinni litlu kúlu og höfðu varla hitt ömmur og afa. 

Síðan mæta þau í leikskólann þar sem eru fullt af allskonar fólki og börnum sem þarf að eiga 

samskipti við. 

Við breyttum fyrirkomulagi aðlögunarinnar til þess að framfylgja sóttvarnarlögum. Við vorum með 

litla hópa, fyrir og eftir hádegi. 4-5 börn i hverjum hóp á meðan foreldrarnir voru með börnunum. Á 

fjórða degi mættu börnin í leikskólann og kvöddu foreldra sína. Þá gátum við tekið á móti báðum 

hópnum á sama tíma. Þetta fyrirkomulag reyndist okkur mjög vel og mig langar að prófa það aftur í 

haust þó ég sé að fá helmingi færri börn inn. 

Í aðlöguninni unnu börnin hús með foreldrum sínum til að hafa upp 

á vegg í tengslum við uppeldis stefnu leikskólans, Uppeldi til 

ábyrgðar. Á húsunum þeirra voru myndir af þeim og því sem þeim 

þykir vænt um. Þetta er liður í að skapa börnunum öruggan stað í 

leikskólanum. Þessi hópur var fljótur að aðlagast og hafði lítinn 

áhuga á húsunum sínum þegar fram liðu stundir. Þau voru meira í 

því að skoða hús annarra barna. 

Allir einstaklingarnir sem byrjuðu hjá okkur í haust eru ákveðnir og 

vita hvað þau vilja. Í upphafi gengu samskipti barnanna misvel. 

Bæði vegna þess að þau hafa fæst þurft að deila dóti heima og það 

reyndust vera nokkrir einstaklingar sem þurfta á aukinni aðstoð að 

halda í daglegum athöfnum. Sérkennslan á deildinni hefur verið 

óvenju þung þetta árið en það er blessunarlegt hvað börnin á Furulundi eru einstaklega kærleiksrík. 

Þau eru dugleg að passa upp á hvort annað, hugga og knúsa þá sem þurfa. 

Þemavinna á deildinni hefur ekki verið starfrækt og er áfram umbótaþáttur á næsta ári. Ástæðan var 

einfaldlega sú að barnahópurinn var svo ungur í ár. Við höfum verið að leggja grunninn að allskonar 

grunnfærni. Til dæmis, höfðu sum börn aldrei haldið á gaffli, hvað þá pensli og það að sitja og hlusta 

reyndist mörgum mjög erfitt. Þar af leiðandi var erfitt að kynna fyrir þeim ákveðin viðfangsefni til 

þess að vinna sérstaklega með. Við lögðum áherslu á að kenna þeim grunnfærni við daglegar athafnir. 

Við vorum að lita, líma og föndra, æfa okkur að borða sjálf og drekka úr glasi.  

Útinámið fór mjög vel af stað, við byrjuðum strax eftir aðlögun. Markmiðið var að fara með hvert 

barn að minnsta kosti einu sinni á tveggja vikna fresti. Þessi hópur var svo tilbúin í göngutúr og 

útinám að fljótlega vorum við farin að fara með aðeins stærri hópa og hvert barn fór vikulega í 

útinám. Hóparnir fóru ekki langt en það var alltaf farið. Útinámsferðirnar féllu niður yfir myrkasta 

skammdegið og síðan dróst það að byrja aftur eftir áramót. Útinámið eftir áramót hefur verið 

óreglulegt og verður því aftur til endurbóta á næsta ári.  



Fæst barnanna voru farin að tala þegar þau byrjuðu í leikskólanum og við lögðum mikla áherslu á 

málörvun í daglegu starfi. Við settum orð á alla hluti, notuðum sjónrænar leiðbeiningar og lásum 

sérstaklega fyrir hvert barn. Stuttar sögustundir þar sem hvert barn fékk sérstakan tíma með einum 

kennara. Öll börnin gátu hlustað á söguna en aðal athyglin var á barninu sem sat í fangi. Það barn var 

hvatt til samræðna. Þetta gekk misvel, sum börn voru mjög móttækileg á meðan önnur höfðu engan 

áhuga. Þau börn sem sýndu bókum ekki áhuga fengu annarskonar verkefni og hluti til að skoða í 

einstaklings samveru með kennara. Okkur langar að dýpka okkur enn frekar í málörvuninni og bæta 

tákn með tali inn í daglegt starf okkar. Við teljum að öll börn muni græða á góðri málörvun og tákn 

með tali getur reynst góð viðbót við það sem við erum nú þegar að gera. 

Þrátt fyrir strembið upphaf á skólaárinu þá tel ég að við höfum náð að hlúa einstaklega vel að þessum 

barnahópi. Við áttuðum okkur fljótlega að í hópnum voru einstaklingar sitthvoru megin á 

getuskalanum, börn sem þurftu öðruvísi nálgun og meiri hjálp en önnur börn. Okkur tókst að koma til 

móts við hvert og eitt barn og mæta þeim þar sem þau eru stödd. Eftir áramót fengum við aukinn 

stuðning inn á deild sem gerir það að verkum að hvert barn sem þarf aukna aðstoð fær 

einstaklingsþjálfun. Það hefur reynst dýrmætt og við erum að sjá mjög miklar framfarir hjá þeim 

börnum. Ég tel að við höfum skapað börnunum öruggan stað í leikskólanum. Þau mæta sjálfsörugg og 

glöð á hverjum degi í leikskólann tilbúin að taka þátt í öllu því sem við tökum okkur fyrir hendur.  

UMBÓTAÞÁTTUR/ 

MATSÞÁTTUR 

Tækifæri 

til 

umbóta 

Aðgerðir 

til umbóta 

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 

metið/aðferðir? 

Viðmið 

um 

árangur 

 
Textann í þessari línu 

má taka út, aðeins til 

leiðbeiningar 

Að hverju 

er stefnt? 

Hvernig 

framkvæmum 

við það? 

Hver ber 

ábyrgð, Hver 

framkvæmir 

  Hvaða aðferðir á að 

nota? 

(könnun,rýnihópur, 

safna gögnum) 

Viðmið er 

gæðalýsing 

og /eða 

mælikvarði 

sem stuðst 

er við til að 

meta hversu 

vel tókst að 

ná 

markmiði. 

Þemavinna Markviss 

vinna með 

ákveðin 

hugtök / 

þemu 

Við höfum 

ákveðið þema 

fyrir 

mánuðinn en 

hver deild 

útfærir sína 

vinnu með 

börnunum. 

Fastar stundir 

eftir kaffi. 

Allt 

starfsfólk á 

deildinni ber 

sameiginlega 

ábyrgð á 

framkvæmd. 

Ágúst 

2021 

Júní 

2022 

Við metum 

árangurinn á 

deildarfundum. Virkni 

barnanna þegar við 

vinnum verkefnið og 

einstaklings samtöl 

við hluta barnanna. 

Notum myndir þannig 

börnin geti haft áhrif 

á viðfangsefnin.  

Hafa 

lokaverkefni 

sem verður 

til sýnis fyrir 

foreldra. 

Útinám Að öll börn 

fari í 

Fara í ferðir 

með litlir 

Allt 

starfsfólk á 

Ágúst 

2021 

Júní 

2022 

Við metum árangur á 

deildarfundum 

Við stefnum 

að því að 



útikennslu 

amk. 1 sinni 

á tveggja 

vikna 

tímabili.  

Markvissari 

ferðir eftir 

áramót. 

hópar (4-6) 

með tveim 

starfsmönnum 

Setja ákveðna 

dagsetningu 

eftir áramót, 

hvenær 

útinám hefst 

aftur. 

deildinni ber 

sameiginlega 

ábyrgð á 

framkvæmd. 

Setjum upp skjal og 

merkjum inn 

dagsetningar og hóp 

barnanna sem fara í 

ferðina hverju sinni. 

Einstaklings samtöl 

við hluta barnanna. 

Nota myndir til að fá 

börnin til að velja 

hvert leiðin liggur. 

börnin þekki 

nærumhverfi 

sitt, nái 

færni í að 

ganga saman 

í hóp.  

Markviss 

málörvun 

Tileinka 

okkur tákn 

með tali. 

Höldum 

áfram með 

einstaklings 

miðaðar 

lestrar 

stundir 

Hafa táknin 

sýnileg  á 

veggjum og 

nota þau í 

daglegu tali. 

Hvert barn 

fær sögustund 

amk. 3 sinnum 

í viku helst á 

hverju degi. 

Barnið fær að 

velja þá bók 

sem lesin er. 

Allt 

starfsfólk á 

deildinni ber 

sameiginlega 

ábyrgð á 

framkvæmd. 

Ágúst 

2021 

Júní 

2022 

Við metum 

árangurinn á 

deildarfundum.  

Metum hvort börnin 

tileinki sér tákn og 

noti þau í samskiptum 

sínum við aðra. 

 

Börn á 

þessum aldri 

munu öll 

græða á því 

að notað sé 

tákn með 

munnlegum 

fyrirmælum. 

í raun er 

þetta bara 

bónus við 

allt annað 

sem við 

erum að 

gera.  

Börnin sýna 

bókum 

aukinn 

áhuga og 

kunna að 

fara með 

bækur. 

 

 

Stutt greinagerð deildastjóra Birkilundar 

Útinám: Útinám var miklu markvissara í vetur heldur en veturinn á undan. Öll börn fóru að jafnaði 

einu sinni í viku í útinám og skipti þá litlu máli hvernig veðrið var. Í haust fóru börnin hvert í sínum 

hóp með sínum kennara en þegar leið á skólaárið prófuðum við að fara með alla deildina saman öðru 

hverju í útinámið og gekk það vel. Búið er að setja upp góðan gagnabanka fyrir útinám sem gott er að 

leita í, deildir eiga líka orðið heilmikið af tækjum og tólum sem hægt er að nota í útináminu. Börnin 

voru oft höfð með í ráðum hvað ætti að gera í útináminu bæði þegar þau fóru í litlum hóp og stórum. 

Þá var búið að setjast niður með þeim til að heyra hvað það væri sem þeim langaði til að gera, 

stundum settust hóparnir niður og stundum sátu þau öll saman og ræddu hvað þau vildu gera í 

útináminu. Oft komu fram margar misjafnar skoðanir á því hvað ætti að gera og þurfti þá hópurinn að 

finna lausn sem allir voru sáttir við. 



Demantaaðferð. Síðastliðið skólaár settum við okkur það markmið að gera einn demant í mánuði því 

miður gekk það ekki upp hjá okkur. Við ætlum því að setja okkur markmið sem auðveldara er að 

standa við og gera tvo demanta á hvorri önn.  Hópstjórar vinnustunda bera ábyrgð á því að gera 

demant með sínum hóp í vinnustund, með því vonumst við til að  þetta verði unnið markvissara og 

skilvirkara þannig að öll börn á deildinni komi að því að endurmeta starfið á deildinni. 

Uppeldi til ábyrgðar. Vel gekk að vinna með uppeldi til ábyrgðar og náðum við flestum markmiðum 

sem við settum okkur. Hópstjórar gerðu Y spjöld með sínum hóp í vinnustundum og það sem á þeim 

stóð var lesið fyrir allan hópinn í samverustund þar tóku börnin út þá þætti sem þeim þótti 

mikilvægastir og settu í deildarsáttmála. Þau bjuggu síðan til deildarsáttmála þar sem þau teiknuðu 

mynd af sér og kennurunum og settu síðan þá þætti sem þau völdu á myndina. Við náðum ekki fara 

yfir með þeim hvaða eiginleika þau hefðu hvort þau væru stjarna, blaðra, fiðrildi eða hjarta og langar 

okkur til að vinna með það í vetur. Gott gæti verið að hafa það sem þemavinnu í haust, byrja á því að 

kynna fyrir börnunum hvað felst í því að vera blaðra, fiðrildi, hjarta og stjarna svo þau viti hvað felst í 

hverjum þætti áður en þau finna út úr því hvar þeirra styrkleikar liggja.  

Spila með börnunum. Þarna höfum við alls ekki staðið okkur nógu vel og stefnum við að því að bæta 

okkur. Vera duglegri að finna stund og stað til þess að spila, að þeir kennarar sem eru duglegir að 

spila og finnst gaman að spila hvetji þá kennara sem eru ekki eins duglegir að spila til að spila og 

minni þá á að spila með börnunum. Að þeir kennarar sem eru áhugasamir og duglegir að spila með 

börnunum noti hluta af sínum undirbúning til að kynna sér þau spil sem til eru og kynna þau síðan 

fyrir öðrum kennurum á deildinni t.d á deildarfundum 

Vinnustundir. Síðasta skólaár settum við okkur það að hafa vinnustundir skipulagðari og markvissari 

þannig að allir kennarar á deildinni vissu að hverju væri stefnt með hvern hóp. Ákváðum við á 

deildarfundi að hópstjórar notuðu hluta af 

undirbúningstíma  til  að finna verkefni sem 

myndu hæfa hverjum hóp. Farið var 

reglulega yfir á deildarfundum hvað gekk vel 

og hvað mætti betur fara. Kennarar á 

deildinni voru duglegir að aðstoða hvern 

annan og fannst öllum þetta mikla og góða 

samstarf styrkja  okkur sem heild. Hópstjóri 

fór reglulega yfir með börnunum hvernig 

þeim þætti það sem þau hefðu verið að 

vinna að í vinnustundum. Í þessari umræðu 

komu börnin oft með hugmyndir að hvað 

þeim langaði til að gera og hvernig hægt 

væri að útfæra hugmyndir þeirra. Það fór 

svolítið eftir aldri og þroska barnanna í 

hverjum hóp hversu mikið kom frá honum. Í 

þessari umræðu komu börnin oft með 

hugmyndir hvað þeim langaði til að gera og 

hvernig hægt væri að vinna það í 

vinnustundum. Hópurinn var ekki alltaf 

sammála og þurftu þau þá að finna lausn 



sem allir voru sáttir við. Hópstjórar pössuðu upp á það að raddir allra barna í hópnum heyrðust. Við 

teljum að við höfum náð öllum þeim markmiðum sem við settum okkur en auðvitað ætlum við að 

halda áfram að þróa gæði vinnustunda á deildinni.  

Félagsfærni. Síðasta vetur hefur okkur stundum fundist vanta upp á félagsfærni barnanna á deildinni 

sem hefur valdið því að þeim líður ekki nógu vel í eigin skinni og árekstrar verða barnahópnum. 

Auðvitað hefur þessi vetur verið mörgum börnum erfiðari vegna ástandsins í þjóðfélaginu. Okkur 

langar því  næsta vetur horfa vel á félagsfærni barnanna í barnahópnum með það að markmiði að 

börnin öðlist meiri færni í að starfa saman, eiga góð samskipti, læra að setja sig í spor annarra, sýna 

hvort öðru góðvild og virðingu og vera læs á tilfinningar hvors annars. Þannig að þegar félagsleg 

vandamál koma upp í barnahópnum þá hjálpist börnin við að finna sameiginlega lausn sem allir eru 

sáttir við og engum finnst á sinn rétt gengið. Kennarar gera samskiptamat fyrir hvert barn á deildinni 

sem farið verður yfir á deildarfundi með því sjáum við kennarar hvernig okkar samskipti eru við 

börnin á deildinni og getum fundið leiðir til að bæta það sem þarf. 

Börn með íslensku sem annað tungumál: Á næsta skólaári verða fleiri börn með íslensku sem annað 

tungumál inn á Birkilundi heldur en hafa verið síðustu ár. Við þurfum því að setja okkur strax 

markmið og leiðir í vinnu okkar með þessum börnum svo vinnan inn á deild verði sem markvissust. 

Einn eða tveir kennarar munu hafa yfirsýn og fylgjast með því að tvítyngdu börnin séu tekin í stuðning 

þar sem þörf er á því. Við ætlum að fá ráðleggingar frá sérkennslustjóra með hvaða efni hún mæli 

með að notuð séu við íslensku kennslu tvítengdra barna. Við þurfum að setja niður hvaða hjálpartæki 

ætlum við að nota eins og í  stafrænni tækni, þar er til fullt af góðum forritum og leikjum sem gott er 

að nota til að kenna íslensku. Við ætlum að fara vel yfir  hópaskiptingu í vinnustundum, lesstundum, 

tónlistarstundum svo þessar stundir nýtist sem best ekki bara fyrir tvítyngd börn heldur fyrir öll börn 

á deildinni. Við ætlum að setja inn tíma í dagskipulagið þar sem tvítyngd börn fá stuðning í 

einstaklingskennslu (maður á mann) eða í fámennum hópum (tvö til þrjú börn). Við ætlum að vera 

dugleg að grípa tækifærið þegar það gefst til að vinna með tvítyngdum börnum hvort sem það er inn 

á deild eða maður á mann. Þurfum að gera skráningar um hvenær börnin komast í 

einstaklingskennslu eða í fámennum hóp svo við höfum góða yfirsýn yfir það hversu mikinn tíma 

hvert barn hefur fengið. Þurfum að skrá hjá okkur hvað það er sem á að taka og leggja á hjá hverju 

barni. 

Deildarfundir: Í vetur var upplifun sumra starfsmanna að alltof mikill tími færi í að ræða sérkennslu 

börn og þeir fengju lítinn tíma til að koma sínum skoðunum á framfæri. Okkur langar til að breyta 

þessu þannig að raddir allra kennara á deildinni fái að heyrast. Ætlum að gera það með því að 

kennarar skiptast á að fá 15 mínútur af deildarfundum til að segja það sem brennur á þeim.  

 

UMBÓTAÞÁTTUR/ 

MATSÞÁTTUR 

Tækifæri til 

umbóta 

Aðgerðir til 

umbóta 

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 

metið/aðferðir? 

Viðmið um 

árangur 

 

Útinám  Að öll börn 

fari minnsta 

kosti einu 

Fara í minni 

hópum og líka 

stærri hópum. 

Starfsmenn 

deildar 

Sept. 

2021 

Júní 

2022 

Fá börnin til að vera 

meir í að ákveða 

hvað á að gera í 

útináminu, börnin 

meti það sem er 

Börnin læri að 

bera virðingu 

fyrir hvort 

öðru, 

umhverfinu og 



sinni í viku í 

útinám 

gert í útinámi t.d 

með demanti. 

Kennarar fari yfir á 

deildarfundum 

hvað gengur vel og 

hvað má betur fara 

náttúrunni. Fái 

verkefni sem 

vekja forvitni 

þeirra,  

sköpun og 

hvetja þau til 

gagnrýninnar 

hugsunar, 

rannsókna og 

kannana. 

Demantaaðferð 

 

Gera Demant 

tvisvar á önn 

með 

börnunum. 

Að börnin 

skynji að 

þeirra 

upplifanir, 

skoðanir og 

sjónarmið 

skipti máli. 

Í vinnustundum 

hver hópstjóri 

ber ábyrgð á 

sínum hóp. 

Börnin ræði það 

sín á milli með 

hópstjóra hvað 

það er sem þau 

vilja meta og taka 

ákvörðun um það 

hvað það er sem 

þau vilja meta 

hverju sinni.  

 

Hópstjórar Okt 

2021 

Júní 

2022 

Á deildarfundum 

ræði starfsmenn 

deildar hvort gera 

eigi demant í þeirri 

viku og starfsmenn 

minni hvort annað á 

að gera demant. Fá 

hjá börnunum hvort 

að þau vilji gera 

demant og þá hvað   

þau vilja endurmeta 

Að bæði börn 

og kennarar 

fái betri 

yfirsýn yfir 

hvað það er 

sem höfðar til 

barnanna í leik 

og starfi 

Uppeldi til 

ábyrgðar 

Börnin finn 

hvort þau séu 

hjarta, 

stjarna, 

blaðra eða 

fiðrildi og þau 

viti hvað það 

er sem sem 

liggur á bak 

við hvern 

þátt. 

Markmið að 

hver barn 

læri að 

þekkja sitt 

sjálf betur , 

sínar þarfir 

og hafi meiri 

skilning á að 

þarfir okkar 

eru eins 

misjafnar og 

við erum 

mörg 

Þemavinna að 

hausti, byrja að 

vinna í litlum hóp 

t.d í 

vinnustundum 

þar sem þetta er 

kynnt fyrir 

börnunum færa 

vinnuna síðan 

smátt og smátt út  

í stærri hópa eins 

og t.d 

tónlistarstundir, 

hreyfistundir og 

samverustundir. 

Með það að 

markmiði að þau 

þekki hvað hvert 

atriði stendur 

fyrir áður og 

verði búinn að 

staðsetja sig þar 

sem þau telja sig 

vera áður en Y 

spjöld eru gerð 

og 

deildarsáttmáli 

Hópstjórar 

og annað 

starfsfólk á 

deildinni 

Sept 

2021 

Nóv 

2021 

 

Starfsfólk deildinni 

kynni sér 

hugmyndafræði á 

bak við Uppeldi til 

ábyrgðar í 

undirbúningstímum 

eftir sumarfrí. 

Umræður á 

deildarfundum 

hvað gengur vel og 

hvað ekki. Byrja í 

litlum hópum eins 

og í vinnustund þar 

sem þetta er kynnt 

fyrir börnunum og 

eftir því sem þau 

öðlast meiri 

þekkingu að færa 

vinnuna út í stærri 

hópa. Endurmeta 

reglulega með 

barnahópnum 

hvernig þeim þessi 

vinna ganga og 

hvað þeim finnst 

betur mega fara, 

byrja á því að 

endurmeta í 

vinnustundarhóp og 

færa sig síðan út í 

stærri hóp eins og 

samverustundir. 

Að börnin læri 

að þekkja sína 

styrkleika og 

veikleika. Að 

börnin hafi 

betri skilning á 

að við erum 

ekki öll eins og 

læri að virða 

mörk hvers 

annars. Að 

kennarar inn á 

deild þekki 

barnahópinn 

betur og séu 

tilbúnari að 

koma á móts 

við hæfni og  

getu hvers 

barns 



Spila Spila meira 

með 

börnunum 

inn á deild á 

deildartíma. 

Að á deildartíma 

sé að minnsta 

kosti einn 

kennari sem 

bjóði upp spil.  

Þeir 

starfmenn 

deildarinnar 

sem hafa 

gaman af því 

að spila 

kynni sér 

það sem er 

til, kynni það 

fyrir öðru 

starfsfólki 

deildar og 

hvetji aðra 

starfsmenn 

til að spila 

með 

börnunum 

Sept 

2021 

Júlí 

2022 

Metið reglulega 

með börnunum 

hvaða spil þau vilja 

spila, hver eru 

skemmtileg og 

hvort það séu 

einhver spil sem 

þau óska eftir að 

leikskólinn eignist, 

að börnin fái að 

koma með spil að 

heiman sem þeim 

finnst gaman að. 

Þeir starfsmenn 

sem hafa notið 

undirbúningstíma 

sinn til að kynna sér 

þau spil sem til eru, 

fræði aðra kennara 

og hvetji þá áfram. 

Börnin fái 

tækifæri til að 

tjá sig og eiga 

samskipti í 

gegnum spila. 

Þróa með sér 

samkennd, 

biðlund og 

hæfni í að lesa 

í umhverfi sitt. 

Styðja við 

málþroska 

barnanna með 

því að spila. 

Félagsfærni Að börnin 

öðlist góða 

hæfni og vilja 

til að eiga 

árangursrík 

og jákvæð 

samskipti við 

börn og 

kennara. 

Auka 

samkennd og 

tilfinninga 

þroska barna 

bæði fyrir sér 

og öðrum. 

Umræður og 

verkefnavinna í 

litlum hópum t.d 

í vinnustund, 

útinámi í stórum 

hópum t.d í 

samverustundum 

Uppeldi til 

ábyrgðar, 

deildarsáttmáli, 

félagsfærnisögur, 

Tilfinningaspjöld,  

lesa sögur, spila,  

læra að setja sig í 

spor hvors 

annars eins og 

t.d. í 

hlutverkaleik, 

setja upp 

leikþætti þar sem 

þau setja sig í 

spor hvers 

annars.  

Deildarstjóri 

Starfsmenn 

deildarinnar 

Sept 

2021 

Júlí 

2022 

Endurmeta á 

deildarfundum einu 

sinni í mánuði hvað 

gengur vel og hvað 

ekki, hvað hefur 

áunnist og eru 

einhverjar aðrar 

leiðir sem virka 

betur. Kennarar geri 

samskiptamat fyrir 

hvert barn á 

deildinni.  Ræða 

það við börnin og 

endurmeta  hvernig 

þeim finnst 

félagsleg samskipti 

vera á deildinni og 

hvort þau hafi 

einhverjar lausnir 

svo öllum megi líða 

vel. Passa upp á að 

öll börn á fái að tjá 

sig svo raddir allra 

barna á deildinni 

heyrist. Taka vel á 

móti hverju barni 

svo þau finni og 

skilji að þau skipta 

öll máli fyrir okkur á 

leikskólanum.  

Að minnka 

árekstra í 

barnahópnum, 

að öll börn 

öðlist öryggi 

inn á deildinni 

og skynji að 

rödd þeirra og 

vellíðan skipti 

máli. Að öll 

börn eignist 

vini sem þeim 

finnst gott að 

vera með. Að 

réttlæting og 

virðing 

einkenni 

félagsfærni í 

samskipum 

barnanna og 

þau öðlist vilja 

og færni til að 

hafa jákvæð 

áhrif á 

umhverfið og 

samfélagið á 

deildinni 

        

Deildarfundir Gera 

deildarfundi 

markvissari 

og að allir fái 

að koma 

sínum 

Starfsfólk fái 15 

mín reglulega til 

að segja frá og 

noti hluta af 

undirbúningstíma 

Kennarar á 

deildinni 

Sept 

2021 

Júní 

2022 

Endurmetið í lok 

haust og vorannar 

hvað gekk vel og 

hvað má betur fara 

Að upplifun 

kennara á 

deildinni sé að 

lýðræðislegt 

samstarf sé á 

deildinni þar 

sem allir fái 



sjónamiðum 

að  

til að undirbúa 

sig 

tækifæri til að 

koma sínum 

skoðunum á 

framfæri og 

hlustað sé á 

þær. Kennarar 

deildar finni 

að skoðanir 

þeirra skipta 

máli fyrir 

deildina í 

heild. 

Börn með íslensku 

sem annað 

tungumál 

Örva 

málþroska , 

auka 

orðaforða 

svo þau hafi 

aukin 

samskipti og 

leiti meir í að 

leika við 

önnur börn, 

taki meiri 

þátt í og séu 

virkari í öllu 

starfi og leik 

sem fram fer 

á 

leikskólanum. 

Auka færni 

tvítengdra 

barna í að 

skilja, túlka 

og nota 

íslensku í leik 

og starfi bæði 

í 

leikskólanum 

og 

samfélaginu 

Nýta stafræna 

tækni. Nota 

Gefðu tíu 

markvist þar sem 

tvö börn eru sett 

í forgang í hálfan 

mánuð og að allir 

kennarar séu 

meðvitaðir um 

það hvaða börn 

þetta eru og skrái 

það á viðeigandi 

blað þegar þeir 

telja sig hafa 

gefið þessum 

börnum tíu þann 

daginn. Hafa þau 

í litlum hópum 

eins og í 

vinnustundum, 

lestrarstundum 

eða að það séu 

fleiri en einn 

kennari með 

hópinn svo það 

sé hægt að styðja  

vel við þau. Setja 

stundir inn í 

dagskipulag 

deildar þar sem 

gert er ráð fyrir 

að tvítengd börn 

eigi 

málræktarstund 

með kennara 

annaðhvort í 

litlum hóp eða 

maður á mann 

allavega einu 

sinni í viku. Skrá 

niður hvenær 

börnin fara í 

málræktarstund, 

hvað er gert og 

hvernig gekk. 

Gera einn til tvo 

kennara ábyrga 

fyrir þessu og 

þeir koma því til 

Deildarstjóri. 

Kennarar á 

deildinni 

Sept 

2021 

Fjúní 

2022 

Meta á 

deildarfundum 

hvernig gengur. 

Skrá niður hvenær 

börnin fara, hvað á 

að leggja áherslu á 

hvað gekk vel og 

hvað ekki með 

skráningu ætti 

þetta að verða 

miklu markvissara. 

Gera einn kennara 

ábyrgan fyrir því að 

finna verkefni sem 

hentar hverju barni. 

Fá ráðleggingar og 

leiðsögn reglulega 

hjá sérkennslustjóra 

Auka færni 

tvítengda 

barna í að 

skilja, túlka og 

nota íslensku í 

leik og starfi 

bæði í 

leikskólanum 

og 

samfélaginu 



annara kennara á 

deildinni hvað er 

unnið með.  

        

 

Stutt greinagerð deildastjóra Grenilundar 

Ég byrjaði sem nýr deildastjóri í ágúst 2020,  það tók mig smá tíma að komast inn í deildarskipulagið, 

kynnast starfsfólkinu og börnunum.  Mér fannst skipulagið á deildinni mjög gott en einhverju vildum 

við  breyta og prufuðum við okkur áfram í því. Ég er ennþá að læra og þroskast sem deildarstjóri. Ég 

hlakka til að takast á við næsta skólaár og sé mörg tækifæri til að efla mig og þróast í mínu starfi.    

Heilt á litið teljum við að seinasta skólaár hafi gengið vel hjá okkur, við náðum flest öllum okkar 

markmiðum. Hérna fyrir neðan kemur stuttleg úttekt á því sem gekk vel og því sem mætti betur fara 

hjá okkur á Grenilundi:  

Útinám:  hefur gengið vel hjá okkur, öll börn deildarinnar fór í útinám a.m.k  1x í viku. Börnunum var 

skipt í yngri og eldri börn.  

Tónlist:  Hefur gengið mjög vel hjá okkur,  stundirnar hafa verið markvissar hjá okkur. Við skiptum 

deildinni upp í yngri og eldri hópa. Við ákváðum seinasta haust að hafa tvo fasta starfsmenn sem 

sinna hvorn hópnum fyrir sig og gekk það ótrúlega vel, þá gátu þeir starfsmenn undirbúið sig vel fyrir 

hverja stund.  

Uppeldi til ábyrgðar: Unnum Y spjaldið með börnunum um það hvað þau vilja sjá, finna og heyra á 

leikskólanum.  Við gerðum deildasáttmála í október líka. Við ætlum að vinna aðeins meira með 

börnin í næsta ár. Að þessu sinni unnu elstu börnin að gerð Y spjaldsins.  

Lubbastund:   Við teljum að við höfum náð markmiðum okkar frá því í fyrra, við byrjuðum með 

lubbastund í september eftir sumarfrí, þá byrjuðum við lubbastund í einum stórum hóp.  Ég sá fljótt 

að mörg börn fengu ekkert út úr þessum stundum og taldi ég það vegna þess að hópurinn væri of 

stór.  Við byrjuðum í október að hafa fastar lubbastundir á mánudögum og skiptum deildinni í tvo 

hópa í hverjum hópi voru þá einungis 9 börn,  þar af leiðandi fékk hvert og eitt barn að njóta sín í 

þessum mikilvægu stundum. Einnig vinnum við með hljóðkerfin í vinnustundum og þar eru enn 

smærri hópar.  

Vinnustundir:  Þær hafa gengið vel að mestu hjá okkur, við vorum sammála um að við mættum vera 

kannski meira undirbúnari fyrir hverja stund en það voru nokkrar stundir sem við vorum kannski ekki 



nógu vel undirbúin fyrir. Áður er stytting vinnuvikunnar var þá vorum við með vinnustundir á hverjum 

degi eftir hádegismatinn en þegar við tókum upp styttinguna færðum við vinnustundir til klukkan 9 á 

morgnana. Það var margt sem gerði það að verkum að við gátum ekki haft vinnustundir það var 

lubbastund, deildarfundir og föstudagsfjör þannig að oft vorum við ekki með vinnustundir nema 2-3 í 

viku sem er að okkar mati of lítið.   

Þemavinna: Gekk mjög vel hjá okkur í vetur. Búið var að ákveða fyrirfram þema fyrir hvert tímabil og 

erum við viss um að það hefur hjálpað mikið. Við náðum að undirbúa okkur vel fyrir hvert þema 

tímabil og því vel undirbúin fyrir vinnu með börnunum. 



UMBÓTAÞÁTTUR/ 

MATSÞÁTTUR 

Tækifæri til 

umbóta 

Aðgerðir til 

umbóta 

Ábyrgð d Lokið Hvernig 

metið/aðferðir? 

Viðmið um 

árangur 

 

Textann í þessari 

línu má taka út, 

aðeins til 

leiðbeiningar 

Að hverju er 

stefnt? 

Hvernig 

framkvæmum 

við það? 

Hver ber ábyrgð, 

Hver framkvæmir 

  Hvaða aðferðir á að 

nota? 

(könnun,rýnihópur, 

safna gögnum) 

Viðmið er 

gæðalýsing og 

/eða mælikvarði 

sem stuðst er 

við til að meta 

hversu vel tókst 

að ná markmiði. 

Vinnustund Að öll börn 

fari 4x í viku í 

vinnustundir, 

vinna með 

málörvun 

tölur, form, 

fínhreyfingar 

Vinnustundir 

verða 4x í viku í 

skipulagi hjá 

okkur.  

Í hverri viku 

munum við 

setja fram 

áherslur í 

vinnustundum.  

Deildastjóri og 

allir starfsmenn 

deildar sem eru 

með 

vinnustundarhóp.  

Ágúst 

2021 

Maí 

2022 

Endurmeta með 

börnunum í hverjum 

hópi hvað þau vilja 

gera í vinnustund.  

Deildarfundir ræða 

hvernig gengur í 

vinnustundum.  

Að börn séu 

búin að ná 

ákveðinni færni 

sem ákveðin er í 

upphaf 

skólaárs. Unnið 

með tras lista.  

Ferilmappa Að vera 

duglegri að 

setja 

skráningar í 

ferilmöppu 

barnanna.  

Vinna strax 

þau verkefni 

sem við og 

börnin viljum 

að fari í 

möppuna.  

Hver og einn 

starfsmaður 

passi uppá sinn 

hóp að  öll þau 

verkefni sem 

eiga að fara í 

möppuna fari 

strax þangað.  

Starfsfólk deildar.  Ágúst 

2021 

Maí 

2022 

Hver hópstjóri passi 

uppá möppur hjá 

sínum börnum, fari 

yfir þær reglulega. 

Bera þær saman 

reglulega á 

deildarfundum.  

Áframhaldandi 

vel unnar 

ferilmöppur 



 

 

Stutt greinargerð deildarstjóra Reynilundar 

Veturinn 2020-2021 var um margt óvenjulegur á Reynilundi.  Það voru yngri börn á deildinni en vant 

er og óvenju mörg börn sem byrjuðu á deildinni um haustið eða alls sautján af  nítján börnum.  Covid 

setti vissulega mark sitt á leikskólastarfið líkt og árið áður. Talsverðar breytingar voru í 

starfsmannahópnum . Um áramót urðu deildarstjóraskipti og talsvert reyndi á að láta allt ganga upp 

enda hluti af starfsfólki innan deildar í hlutastarfi og þá kom einnig stytting vinnuvikunnar til 

framkvæmdar sem tók tíma að fínpússa svo að allt gengi sem best fyrir sig og sem minnst rask yrði á 

skipulögðu starfi.  

Aðlögun barnanna síðastliðið haust var skipt í tvennt.  Fyrst komu börnin af Furulundi til okkar með 

starfsmanni þaðan í fimm daga og svo voru þau ein með starfsfólki Reynilundar  í viku áður en að 

Listalundur Að vera 

undirbúnari 

fyrir hverja 

stund í 

listalundi. Og 

að hvert og 

eitt barn fái 

að fara í 

listalund 

a.m.k 1x í 

viku.  

Starfsfólk 

deildar haldi 

utan um að 

hvert barn fái að 

fara í listalund 

a.m.k 1x sinni í 

viku.  

 

Setja niður 

skipulag yfir 

hvaða kennari 

sjái um svæðið 

hverju sinni og 

halda skráningu 

yfir hvenær 

börnin fara 

þangað. 

Starfsfólk deildar.  Ágúst 

2021 

Maí 

2022 

Einn starfsmaður á 

deildinni sjái um að 

halda utan um vinnu 

í listalundi. Sjái til 

þess að börnin fái að 

kynnast listsköpun 

og fái góða færni í 

því.    

  Umræða á 

deildarfundi 1x í 

mánuði.  

 

 

Börnin fá 

tækifæri til að 

móta, miðla, 

búa til, skapa og 

tjá sig með 

fjölbreyttum 

hætti. Í sköpun 

fá börnin 

tækifæri til 

skapandi 

hugsunar og 

sjálfstæðra 

vinnubragða. 

Spila með 

börnunum 

Spila með 

öllum 

börnum 2-3 í 

viku.  

 

Skipta 

börnunum upp í 

minni hópa, 

börnin velja í 

sameiningu spil 

sem þeim langar 

að spila saman, 

kenna þeim að 

spila með 

spilastokk 

Starfsfólk deildar Ágúst 

2021 

Maí 

2022 

Allir starfsmenn 

verði virkir í að spila 

með börnunum, 

bjóða þeim í frjálsa 

leiknum og í 

vinnustund að spila 

saman.  

Börnin eiga 

samskipi í 

gegnum spil, 

læri biðlund og 

að vera saman í 

hópi.  



börnin sem komu ný inn í leikskólann byrjuðu í aðlögun.  Liður í því að auðvelda aðlögun barnanna 

var sá að þau sem færðust til okkar frá Furulundi væru orðin nokkuð heimavön áður en að nýju 

börnin kæmu í aðlögun. Þessi skipting reyndist vel og við ætlum að nýta það aftur næsta haust. 

Aðlögunin var með breyttu sniði vegna Covid og gekk hún betur en við þorðum að vona. Að 

sjálfsögðu bindum við vonir við að nú fari þessu ástandi að ljúka og að leikskólastarf geti verið með 

eðlilegum hætti næsta vetur. 

 

Samverustundir.  Í söngstundum sem eru tvisvar sinnum á dag er allur hópurinn saman, það reyndist 

vel í vetur.  Í sögustundum var börnunum skipt upp í þrjá hópa eftir skilningi þeirra og getu til þess að 

sitja og hlusta.  Áhersla var lögð á að vera vakandi fyrir því að færa börn á milli hópa eftir þörfum.  

Þegar leið á veturinn og börnin orðin færari höfðum við tvo hópa og það gekk með ágætum.  Þetta 

fyrirkomulag reyndist mjög vel og stefnum við á að nýta það aftur næsta vetur. 

Útinám.  Börnunum var skipt upp í þrjá hópa í útinámi til að byrja með.  Þau eldri voru í tveimur 

hópum og þessi yngri saman í hóp.  Til að byrja með snýst útinámið að mestu um að læra að fara út 

fyrir leikskólalóðina og skoða nánasta umhverfi.  Þau eru að læra að fara í ferðir og halda hópinn.  

Fyrir áramót fóru þau eldri einu sinni í viku en þessi yngri sjaldnar.  Í svartasta skammdeginu þegar 

veður var sem verst var minna um útinám en eftir áramót þegar börnin voru orðin vanari fórum við 

að skipta þeim í tvo hópa og það gekk ágætlega.  Megin áherslan í útináminu var að gera ýmis 



verkefni tengd náttúrunni og að skoða nánasta umhverfi okkar, það tengdist þeirri þemavinnu sem 

hefur verið í gangi síðustu tvo vetur- Átthagar og landslag. Að höfðu  samráði við börnin var ákveðið 

að leggja áherslu á svæðið í kringum tjörnina í Seljahverfinu.  Við skoðuðum breytingarnar á landslagi 

tjarnarinnar og litina í náttúrunni eftir árstíðum, dýralífið í kringum hana.  Börnin unnu svo 

sameiginlegt verkefni, Tjörnin okkar sem foreldar gátu skoðað á Skógardeginum 6.maí s.l. Þegar fór 

að vora og veður að batna fórum við í ferðir með allan hópinn sem gekk mjög vel. Útinámið verður 

áfram í umbótaáætlun Reynilundar fyrir næsta ár, því við viljum alltaf gera betur og stefnum að því 

að öll börn fari í það minnsta vikulega í útinám. 

Eitt af þeim umbótaverkefnum sem Reynilundur stefndi að veturinn 2020-2021 var að bæta leikstund 

í fataklefanum að lokinni sögustund hjá þeim börnum sem ekki sofa.  Við endurmat með börnunum í 

fyrra kom í ljós að þeim þætti erfitt að leika sér þar að lokinni sögustund.  Við höfum unnið markvisst 

að því að bæta þessa stund en aðra hvora viku höfum við salinn í hádeginu og nýtum hann til þess að 

fara í hópleiki hina vikuna nýtum við fataklefann.  Með auknu samstarfi á milli deilda í Borg höfum við 

nýtt salinn sameiginlega að lokinni lestrarstund, auk þess sem hluta barnanna er boðið inn á deild í 

sérstök verkefni, þar má nefna listsköpun, spil og fínhreyfinga verkefni. Þá daga sem veðrið hefur 

verið gott höfum við nýtt garðinn okkar og þessum hóp boðið að farið snemma í útiveru. 

Börnin eru öll saman í hóp í Lubbastundum.  Í hverri viku er eitt málhljóð tekið fyrir en stundirnar eru 

tvisvar sinnum í viku og því er farið í sama málhljóðið tvisvar sinnum.  Það hefur verið unnið markvisst 

með Lubba í vetur og við erum mjög ánægðar með það hversu vel hefur gengið. 

Hreyfistundir hafa gengið ágætlega í vetur en því miður hafa þær dottið upp fyrir of oft en við vorum 

bundin við ákveðinn tíma með þær sem erfitt var að hnika til vegna þess hvenær salurinn er bókaður. 

Helsta ástæða þess að stundirnar hafa dottið út er vegna þess að við höfum ekki haft nægt starfsfólk 

inni á deild á þeim tíma sem við áttum salinn bókaðan.  Þegar leið á vorið fengum við tímanum breytt 

og þá fór að ganga betur að hafa hreyfistundir vikulega.  Á umbótaáætlun Reynilundar fyrir næsta 

skólaár verður að halda hreyfistundum inni vikulega fyrir hvert barn og vinna að ákveðnu hreyfiþema 

að lágmarki tvisvar sinnum yfir veturinn. 

Tónlistarstundir hafa ekki verið markvissar í vetur en þó er þeim blandað inn í annað dagsskipulag 

eins og samverustundir, vinafundi og svo óreglulega eins og í föstudagsfjöri af og til. Sem hluta af 

almennri málörvun, höfum við verið með þulur á borðum sem við förum með saman áður en við 

borðum, hver þula er á borðinu í u.þ.b. 3-4 vikur. Það er vilji fyrir því innan deildarinnar að skipuleggja 

markvissar málörvunarstundir allan veturinn þar sem við skiptum börnunum niður í minni hópa og 

hver kennari verði með fámennan hóp í einu í í ákveðnu þema hverju sinni. Tónlistarstundir falla þar 

undir enda er tónlist mjög góð leið til málörvunar og því fellur það vel saman að samþætta markvissa 



málörvun með tónlistarstundum. Með því að kenna börnum þulur og söngva erum við að leggja inn 

orðaforða og kenna börnunum framburð og varðveitum menningararfinn um leið. Að auki þjálfast 

málhljóðagreining við tónlistariðkun og forlestrarfærni eflist við rytmaþjálfun. Rím eru ákaflega góð 

leið til þess að þjálfa hljóðkerfisvitund barna og eru því mikilvæg leið til málörvunar. Góð 

hljóðkerfisvitund er mikilvægur grunnur að lestrarnámi barna síðar og því stefnum við að því að 

leggja okkur fram um að vera með mjög markvissa málörvun í gegnum leik, tónlist og söng á 

Reynilundi næsta vetur. 

Deildarstjórar í Borg hafa tekið höndum saman og með auknu samstarfi á milli deilda hefur okkur 

gengið vonum framar að takast á við miklar áskoranir í starfinu á liðnum vetri.  Við horfum björtum 

augum til komandi skólaárs og sjáum mörg tækifæri framundan til þess að bæta starfið enn frekar og 

ná settum markmiðum. Við á Reynilundi hlökkum til að taka á móti nýjum hópi barna í haust, mæta 

hverjum einstaklingi þar sem hann er staddur og hjálpa hverjum og einum til náms og aukins þroska. 

 

UMBÓTAÞÆT

TIR 

Reynilundur 

Markmið með 

umbótum 

Aðgerðir til 

umbóta 

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 

metið/aðferðir? 

Viðmið um 

árangur 

 

Hvað þarf að 

bæta 

Að hverju er 

stefnt? 

Hvernig 

framkvæmu

m við það? 

Hver ber 

ábyrgð, 

Hver 

framkvæ

mir 

  Hvaða aðferðir 

á að nota? 

(könnun,rýnihó

pur, safna 

gögnum) 

Viðmið er 

gæðalýsing 

og /eða 

mælikvarði 

sem stuðst er 

við til að 

meta hversu 

vel tókst að 

ná markmiði. 

Útikennsla Að öll börn fari í 

útikennslu 1 

sinni í viku. 

Tveir 

starfsmenn 

fara saman 

með 

fámennan 

barnahóp í 

einu. Fækka 

hópum eftir 

því sem líður 

á skólaárið. 

Deildarstj

óri og 

starfsmen

n 

Haust 

2021 

Vor 

2022 

Á 

deildarfundum 

og eftir þörfum.   

Fjölbreytt 

námsumhver

fi. Að börnin 

læri að 

umgangast  

og tengjast 

náttúruna og 

að styrkja 

líkamann. 

Markviss 

málörvun 

Að auka 

orðaforða, 

framburð og 

skilning. 

Ítreka að 

starfsfólk 

fari eftir 

skipulagi 

fyrsti 

starfsmaður 

fer út þegar 

Deildarstj

óri og 

starfsmen

n 

Þrisvar  

sinnum í 

viku frá 

því 

skipulagt 

starf 

hefst 

Vor 

2022 

þegar að 

skipulög

ðu starfi 

líkur. 

Umræður á 

deildarfundum 

og endurmat 

með börnum. 

Niðurstöður 

málþroskaprófa 

Starfsfólk 

sinnir þessu 

af 

fagmennsku 

og 

samviskusem

i.  Börnin sýni 



3-4 börn eru 

tilbúin 

áhuga og 

njóti 

stundanna. 

Tónlistarstun

dir 

Að öll börn fari í 

skipulagðar 

tónlistarstundir 

sem gleðja 

börnin, efla 

félagsfærni 

þeirra og þjálfi 

málhljóðagreini

ngu og 

hljóðkerfisvitun

d. 

Setja inn 

skipulagðar 

tónlistarstun

dir í 

dagsskipulag

ið þar sem 

börnin eru i 

fámennum 

hópum. 

Deildarstj

óri og 

starfsmen

n 

Vikulega

r stundir 

fyrir 

hvert 

barn. 

Vor 

2022 

Þegar að 

skipulög

ðu starfi 

líkur. 

Á  

deildarfundum 

og eftir þörfum 

og endurmat 

með börnum. 

Börnin njóti 

stundanna og 

samskipti 

gangi vel í 

barnahópnu

m. Starfsfólk 

leggi metnað 

í vandaðar 

tónlistarstun

dir. 

Hreyfistundir Að börnin fái 

vikulega 

skipulagða 

hreyfistund. 

Setja 

stundirnar á 

tíma sem 

henta 

deildinni vel 

og nýta 

útiveru til 

hreyfingar. 

Deildarstj

óri og 

starfsmen

n 

Vikulega

r stundir 

fyrir 

hvert 

barn og 

þemavin

na með 

hreyfing

u. 

Vor 

2022 

Á 

deildarfundum 

og endurmat. 

Að börnin 

auki 

grófhreyfiþro

ska sinn og 

njóti þess að 

rækta líkama 

og sál við 

hreyfingu. 

 

 

Stutt greinagerð deildarstjóra Lerkilundar  

Þegar síðasta greinargerð var rituð, óraði ekki nokkurn að við myndum vera í svipuðum sporum ári 

síðar.  

Bjartsýn og full af von eftir þungan vetur 2019/2020 fórum við inn í haustið 2020. Bjartasti ágúst 

mánuður í manna minnum og öll tilbúin að kveðja þessa veiru sem hafði umbylt öllu sem við 

þekktum. Á sama tíma og aðlögun hófst lenti hluti leikskólans í sóttkví og því var aðlögun með aðeins 

öðru sniði en ætlað var. Aðlögun gekk hinsvegar framar vonum og börnin sem voru að stíga sín fyrstu 

skref í skólagöngunni voru meira en tilbúin í þetta verkefni.  

Við vorum ekki komin langt inn í skólaveturinn, nánar tiltekið um miðjan september, þegar þriðja 

bylgja faraldursins gerði vart við sig. Gripið var harkalega í handbremsuna og fórum við beint í þær 

sóttvarnaraðgerðir sem við þekktum frá fyrri vetri. Veturinn einkenndist því mikið af takmörkunum 

og sóttvarnaraðgerðum sem gerði það að verkum að markmið okkar sem við höfðum sett okkur 

náðust ekki fyllilega. Skipulagðar hreyfistundir voru færri en ætlaðar voru og sama átti við um 

útinámið. Við náðum þó að fara reglulega en ég get ekki með góðri samvisku kvittað undir að við 

höfum náð að fara fast einu sinni í viku. Tónlistarstundir voru fléttaðar við samverustundir en við 



sjáum einnig þar tækifæri til úrbóta. Börnin hafa verið algjörlega ótrúleg í gegnum þetta verkefni sem 

Covid 19 hefur reynst okkur og sýna okkur enn og aftur hvað þau eru stórkostleg. Öll með tölu fara 

þau rakleiðis inn á bað að þvo sér þegar þau koma í leikskólann og skilja á sinn hátt hvers vegna við 

þurfum að gera ákveðna hluti öðruvísi. Aðlögunarhæfni þeirra virðist oft á tíðum vera takmarkalaus. 

Við höfum reynt eftir bestu getu að veita þeim skjól frá skvaldri og álagi tengdu Covid 19 og vonum 

að þessi tími komi ekki til með að hafa langvarandi áhrif á þau.  

 

Lubbastundir voru eitt af því sem hafa verið fastur punktur í tilverunni og á mánudögum vita þau að 

þá kemur Lubbi í heimsókn og kynnir fyrir þeim nýtt málhljóð. Við spjöllum um stafina og hljóðin, 

ræðum hver á hvaða staf, rímum o.fl. Lubbi finnur málbein hefur verið hornsteinn málörvunar á 

Lerkilundi en við munum halda því áfram næstkomandi vetur og bæta enn frekar í markvissa 

málörvun. 

Uppeldi til ábyrgðar höfum við nýtt í starfinu okkar. Öll börnin útbjuggu hús þar sem þau raða upp 

myndum af fjölskyldunni og því sem veitir því öryggi. Greiður aðgangur er að húsunum og gott að 

grípa í þau þegar þau verða aðeins lítil í sér. Við gerðum deildarsáttmála sem gott er að grípa í þegar 

við gleymum okkur aðeins eða ruglumst. Við gerðum einnig lauslegt mat á þeim þar sem við 



greindum þeirra mest ríkjandi grunnþörf. Stefnan talar um að stærsta grunnþörf okkar allra sé 

öryggið. Aðrar fjórar grunnþarfir eru ást og umhyggja og þörfin fyrir að tilheyra. Áhrifavald og stjórn, 

þörfin fyrir að hafa áhrif. Frelsi og sjálfstæði, þörfin fyrir að hafa frelsi og gleði og ánægja, þörfin fyrir 

að veita og upplifa gleði.  

Við tókum inn myndrænt dagskipulag um miðjan vetur en það hafði farist fyrir að gera það í upphafi 

vetrar. Börnunum finnst mjög gott að sjá uppbyggingu dagsins ásamt spjalli um dagana og veðrið og 

mun það áfram vera fastur punktur á deildinni okkar.  

Líkt og síðustu ár höfum við einbeitt okkur að því að efla lýðræði og hlusta á raddir barnanna. Við 

endurmetum starfið okkar með börnunum á ýmsa vegu. Við notum sjónrænt endurmat líkt og 

demantsaðferð en einnig ræðum við saman í litlum hópum. Með demantsaðferð í nóvember kom 

glögglega í ljós hvaða leikföng á deildinni þeim hugnast best og hvaða síst. Á sama hátt sýndi 

demantsaðferð í apríl okkur á sama hátt hvað þau kjósa helst að taka sér fyrir hendur í útiveru í 

garðinum og hvað þau sækjast síður í. Daglega fá þau að velja sér verkefni í frjálsum leik og hafa 

mikið að segja um hvernig dagurinn þeirra spilast.  Að síðustu vil ég nefna að deildarnar skiptast á að 

velja mat á matseðil mánaðarins og þannig hafa þau bein áhrif á hvað þau fá að borða í leikskólanum.  

Mikill stöðugleiki og festa hefur einkennt starfsmannahópinn á Lerkilundi og munum við fara inn í 

veturinn 2021/2022 með allt það sama starfsfólk og veturinn á undan. Þessi stöðugleiki sem hefur 

ríkt hjá okkur hefur án efa átt sinn þátt í því hversu þó vel okkur hefur liðið og gengið vel í þessum 

heimsfaraldri. Það er þó einlæg ósk okkar að næsti vetur verði meira eins og við eigum að venjast. Við 

förum bjartsýn og full tilhlökkunar inn í nýtt skólaár. 

UMBÓTAÞÁTTU

R/ 

MATSÞÁTTUR 

Tækifæri til 

umbóta 

Aðgerðir til 

umbóta 

Ábyrgð Hefst Loki

ð 

Hvernig 

metið/aðferðir? 

Viðmið um 

árangur 

 

Textann í 

þessari línu má 

taka út, aðeins 

til leiðbeiningar 

Að hverju er 

stefnt? 

Hvernig 

framkvæmum 

við það? 

Hver ber 

ábyrgð, 

Hver 

framkvæmir 

  Hvaða aðferðir á 

að nota? 

(könnun,rýnihóp

ur, safna 

gögnum) 

Viðmið er 

gæðalýsing 

og /eða 

mælikvarði 

sem stuðst 

er við til að 

meta 

hversu vel 

tókst að ná 

markmiði. 

Útinám Að öll börn 

fái 

skipulagða 

útinámsstu

Skiptum 

börnunum í 

hópa eftir getu 

þeirra og 

Allt 

starfsfólk á 

deild. 

1. 

septemb

er 2021  

1. 

júlí  

Starfsfólk metur 

árangur og 

starfið á 

vikulegum 

Að börnin 

fái þjálfun 

og kennslu 

hvað 



nd einu 

sinni í viku, 

hvort sem 

er á 

skilgreindu 

útinámssvæ

ði í 

garðinum 

eða í 

gönguferðu

m. 

þroska. 

Rannsökum 

umhverfið 

okkar, upplifum 

og njótum.  

202

2 

deildarfundum. 

Endurmetum 

með börnum 

með 

demantsaðferð 

og umræðum. 

varðar 

umgengni 

um 

náttúruna, 

þrautseigj

u, 

samheldni 

og lausn 

verkefna 

Bókmenntir 

barna 

Að öll börn 

fái 

lestrarstund 

1x á dag að 

lágmarki.  

Við vinnum 

verkefni 

tengd 

bókmenntu

m og eflum 

lesskilning. 

Skiptum 

börnunum í 

hópa eftir getu 

þeirra og 

þroska. Veljum 

með þeim 

bækur til þess 

að vinna 

verkefni úr.  

Allt 

starfsfólk á 

deild. 

1. 

septemb

er 2021 

1. 

júlí  

202

2 

Starfsfólk metur 

árangur og 

starfið á 

vikulegum 

deildarfundum. 

Endurmat með 

börnum fer fram 

með umræðum. 

Að börnin 

þjálfist í 

hlustun og 

geti unnið 

úr þeim 

upplýsingu

m sem 

lesið er 

um. Getið 

spjallað 

um efnið 

og dregið 

ályktanir.  

Tónlist Að öll börn 

fái 

tónlistarstu

nd 1x í viku.  

Skiptum 

börnunum upp í 

hópa. Kennari 

fer með þeim í 

fyrirfram 

ákveðin verkefni 

tengd tónlist og 

takti. 

Allt 

starfsfólk á 

deild. 

1. sept. 

2021 

1. 

júlí  

202

2 

Starfsfólk metur 

árangur og 

starfið á 

vikulegum 

deildarfundum. 

Endurmat með 

börnum fer fram 

með umræðum. 

Að þau 

geti þekkt 

ákveðin 

hljóðfæri í 

sundur, 

læri að slá 

taktinn.  

Markviss 

málörvun 

Markviss 

málörvun 

verði enn 

betur fest í 

sessi í 

skipulögðu 

starfi  

Bjóðum hverju 

barni á deildinni 

upp á 

einstaklingsmiða

ða málörvun 

Allt 

starfsfólk á 

deild í 

samstarfi 

við 

verkefnastjó

ra 

málörvunar 

1. sept. 

202 

1. 

júlí 

202

2 

Staða og árangur 

verði metinn af 

starfsfólki 

deildar með 

deildarstjóra og 

verkefnastjóra 

málörvunar á 

reglulegum 

fundum 

Að þau 

verði 

metin í 

upphafi 

vetrar og 

aftur að 

vori, 

einstakling

s miðaður 

árangur. 

 

 

Stutt greinagerð deildastjóra Víðilundar 

Síðasta ár gekk vel hjá okkur, en það var mikið sem við unnum í og breyttum á deildinni. Það var lítil 

starfsmannavelta hjá okkur í vetur og höfðum við því nægan tíma til að kynnast hvert öðru betur, deila 

hugmyndum og aðlaga okkur að dagskipulaginu til að hafa starfið á deildinni sem best. Það er gott að 

hafa áreiðanlega starfsmenn sem mæta vel og vinna vinnuna sína með bros á vörum þrátt fyrir hávaða 



og álag oft á tíðum. Við náðum að draga fram styrkleika starfsmanna og með því náðu þau að vinna 

dýpra út frá sínum áhugamálum. 

Undirbúningur starfsmanna  

Deildastjóri hittir  starfsmenn einu sinni í viku á deildafundi til að ræða um ný verkefni eða meta gömul. 

Deildastjóri  passar líka að allir séu með undirbúningstíma og fara reglulega að undirbúa sína vinnu. 

Þetta gengur vel og við finnum hvað það er meira skemmtilegt að vinna þegar við höfum haft tækifæri 

að vera tilbúin í verkefni eða kennslu.  

 

Vinnustund 

Fyrir áramót var vinnustund eftir hádegismatinn en vegna styttingu vinnuviku var ákveðið að allar 

deildir í Koti myndu færa vinnustundir og hafa þær á morgnana. Á  Víðilundi reyndum við að hafa 

vinnustund alltaf eftir samveru, en það gekk ekki nógu vel vegna funda sem eru stundum á sama tíma. 

Við ræddum um að hafa Lubbastund alltaf á mánudögum og svo sleppa vinnustund á þeim degi. 

Mikilvægt er líka að passa tímann og að byrja að fara í samveru á réttum tíma til að hafa nóg af tíma 

fyrir vinnustund. Það eru 3 kennarar inn á deild sem eru með vinnustund. Þeir skiptast á einu sinni á 

mánuði. Þetta gefur okkur tækifæri til að vinna með öllum börnunum, hver kennari getur líka deilt 

styrkleikum sínum. Eitt sem við þurfum að skoða betur er að samræma milli kennara hvað er verið að 

leggja áherslu á hverju sinni.  Það kom í ljós að stundum vorum við með sama verkefnið tvisvar. 

Tónlistastund  

Tónlistarstund er hjá okkur á sama tíma og Listalundur. Börnin fara í afmörkuð rými og taka bæði þátt 

í tónlistarstund og inni í Listalundi. Í maí áttum við fund með börnunum og endurmátum stundirnar 



með demantaaðferðinni. Niðurstaðan var að skemmtilegast fannst þeim að taka þátt í tónlistastund 

þegar gítar er til staðar. Þau voru líka mjög ánægð með verkefni sem kennari gerði frá Grenilundi í 

tengslum  við tvítyngd börn. Ætlunin er að þróa þetta tónlistarstundirnar eftir þessum niðurstöðum. 

Það er gaman og gagnlegt að gera demant með börnunum því þannig fáum við fram hugmyndir þeirra 

og hugsanir. Með því fáum við áhugasamari börn.  

Hreyfistund  

Vegna sóttvarnarreglna gátu elstu börnin ekki alltaf mætt í Seljaskóla í ÍR íþróttir í vetur. Við fórum því 

oft út að hreyfa okkur, renna eða bara fara í göngutúr, þegar veður leyfði. Þegar það var hægt, 

heimsóttum við Borg einu sinni í viku með yngri börnunum.  Að fara með heilan hóp gekk ekki vel, þess 

vegna fórum við að skipta hópnum í tvennt og fara tvisvar til að leyfa öllum að taka þátt. Kennarar 

skiptust á viku og viku í senn en eftir að hafa rætt saman komumst við að þeirri niðurstöðu að þar sem 

við höfum mismunandi áhuga þá væri gott að fylgja ákveðinni áætlun um hreyfistundir.  

Útinám  

Starfsmenn á Víðilundi skiptust á að fara í tvær vikur í senn með hópana og voru því oftast sömu 

kennarar að fara í útinám í tvær vikur. Mikilvægt er að nefna að við vorum mjög dugleg að fylgja plani 

og útinámið hefur verið fjölbreytt og reglulegt. Við vorum dugleg að ræða fyrirfram við börnin um hvað 

þau væru að fara að gera eða skoða. Í byrjun maí unnum við demant um útinám til að heyra hvernig  

þeim fyndist og hvað væru þau væru til í að gera meira til að gera þennan tíma sem lang 

skemmtilegastan. Börnunum fannst mjög erfitt að ræða um hvað var mest skemmtilegt, þeim finnst 

útinám vera einn af uppáhaldstímunum þeirra í dagskipulaginu og þau voru sammála um að allt sem 

væri í boði í útinámi væri skemmtilegt. Börnin minntust samt á að skemmtilegustu útinámsverkefnin 

hefðu verið þegar þau bjuggu til kofa og skoðuðu leikvellina sem eru nálægt. Þegar kennari var búinn 

að ræða þetta við börnin og flestir fóru fram kom einn strákur og sagði að það er ekki einu sinni hægt 

að velja því allt sem við bjóðum uppá er bara skemmtilegt og útinám er uppáhaldstíminn hans. Eftir 

svona samtal finnst manni að maður sé að fara í rétta átt.  

Matartími 

Það gengur allt vel í matartímanum en þegar börnin byrja að ganga frá hefst mikil óreiða og læti. 

Víðilundur er stór deild með 25 börnum og stundum eru alltof margir að ganga frá á sama tíma, þá 

byrjar röð, spjall og maturinn fer að sullast. Við vorum að ræða það við starfsmenn að bjóða börnunum 

að skila diskunum einn í einu. Í kaffitíma er flæði þar sem börnin skiptast á að fá sér að borða á milli 

þess sem þau leika í frjálsum leik. Kennarar þurfa að passa að öll börn komi að borða og drekka, því 

stundum vilja börnin bara ekki hætta að leika.  



Spila með börnunum 

Í byrjun leikskólans ræddum við um að spila reglulega við börnin eftir útiveru, þegar kaffitímii er. Það 

gekk ekki vel. Það var oftast það að ekki var nóg af starfsmönnum og börnin voru á leiðinni að borða 

eða vildu ekki hætta að spila til að fara að borða. Við ákváðum því að færa spilatíma yfir á morgnanna 

þegar börnin mæta í leikskólann, það hjálpar líka til að róa hópinn sem er oft mjög krefjandi á 

morgnanna.  

 

Samvera 

Herbergið sem oftast er notað fyrir samveru er of lítið til að bjóða öllum barnahópnum að sitja þar 

saman. Þess vegna ákváðum við að skipta hópnum í tvennt, hópur 2015 og svo hópur 2016 og 2017 

saman. Það hefur gengið vel. Í samverustundum sem eru á morgnanna förum við yfir dagskipulagið 

fyrir báða hópa á hverjum degi. Síðan við byrjuðum að segja börnunum frá áætlun dagsins daglega 

höfum við eftir að það veitir þeim öryggistilfinningu. Þetta er tími þegar við spjöllum saman og fáum 

hugmyndir frá börnunum. Deildin er með eina samveru fyrir matinn, þá hittumst við í fataklefanum, 

þar er stórt rými og pláss fyrir alla.  

Barnasáttmálinn  

Mikilvægt er að kenna börnunum um réttindi þeirra og skyldur og líka um það að við erum og megum 

alveg vera ólík en samt með sömu réttindi. Á þessu ári unnum við nokkur verkefni með börnunum 

eftir UNICEF bókinni. Að þessu sinni einbeittum við okkur að fötluðu fólki. Í ýmsum æfingum 

reyndum við að kenna börnum hvernig einfaldar daglegar athafnir reynast fyrir fatlað fólk. Börnin 

voru áhugasöm og vöknuðu upp margar spurningar hjá þeim.  

Uppeldi til ábyrgðar 

Kennarar byrjuðu að spjalla við börnin í október um það hvernig þau vildu að hafa deildina sína, hvað 

mætti og hvað mætti ekki. Þetta var gert eftir Y spjöldunum í samveru. Í kjölfarið gerðum við 

deildasáttmála. Við ætlum að vinna aðeins meira með börnunum á næsta ári og greina styrkleika 

þeirra til að þau verði meðvitaðri um þá.  



Lubbastund 

Lubbastund er einu sinni í viku á mánudögum og við unnum líka verkefni sem voru tengd Lubba einu 

sinni í viku í vinnustund. Við skiptum hópnum í tvennt í eftir aldri og svo lesum við, syngjum og tölum 

við börnin um stafabókina og reynum að finna dæmi. Þetta gengur vel og við nýtum okkur áhuga 

barnanna til að læra meira og kafa dýpra í ákveðna þætti. Lubbastund er venjulega haldin á sama 

hátt, sem er ekki vont því við tökum eftir áhuga barna á þessu efni en það eru margir aðrir 

möguleikar til að vinna með þetta efni, svo sem að ríma, orðakista o.fl. 

 

UMBÓTAÞÁTTU

R/ 

MATSÞÁTTUR 

Tækifæri til 

umbóta 

Aðgerðir til 

umbóta 

Ábyrgð Hefst Loki

ð 

Hvernig 

metið/aðferðir? 

Viðmið um 

árangur 

 

Textann í þessari 

línu má taka út, 

aðeins til 

leiðbeiningar 

Að hverju 

er stefnt? 

Hvernig 

framkvæmu

m við það? 

Hver ber 

ábyrgð, 

Hver 

framkvæm

ir 

  Hvaða aðferðir á 

að nota? 

(könnun,rýnihópu

r, safna gögnum) 

Viðmið er 

gæðalýsing 

og /eða 

mælikvarði 

sem stuðst 

er við til að 

meta 

hversu vel 

tókst að ná 

markmiði. 

Vinnustund Láta börnin 

fara 

reglulega í 

fjölbreyttar 

vinnustundi

r 

(málörvun, 

fín 

hreyfingar, 

tölur, form 

ofl. 

 

Ræða við 

starfsmenn  

um að hafa 

þema/ plan 

fyrir alla 

hópana í 

vinnustund 

 

Starfsmenn 

sem eru 

með 

vinnustund 

Septembe

r  2021 

Júní 

2022 

Könnun fyrir 

börnin, hvað vilja 

þau læra (læra 

eftir áhuga barna) 

Safna gögnum og 

hugmyndum í 

möppu fyrir 

vinnustund 

Ræða mál 

reglulega á 

deildarfundum 

Að börnin 

fái tækifæri 

til að læra í 

gegnum 

leik 

Tónlistastund Að börn fari 

í fjölbreytta 

tónlistastun

d reglulega  

Starfsmenn 

munu  rúlla 

eftir viku  til 

að gera 

Allir 

starfsmenn 

Septembe

r 2021 

Júlí 

2022 

Demantur fyrir 

börnin, hvað þeim 

finnst 

skemmtilegt að 

gera í 

tónlistastund, 

Börnin 

verði 

áhugasöm 

að taka 



tónlistastund 

fjölbreyttari 

skiptast á við 

starfsmenn til að 

láta þau  sýna 

styrkleika sína 

þátt í 

verkefni 

Hreyfistund Að börnin 

fari í 

mismunand

i  og 

skipulögð 

verkefni 

 Allir 

starfsmenn 

Septembe

r 2021 

Júlí 

2022 

Hafa plan sem 

segir um hvaða 

æfingar ætla 

starfsmenn að 

bjóða börnunum 

Að öll börn 

fái tækifæri 

að hreyfa 

sig eftir 

plani 

Útinám Að börnin 

fá fleiri 

verkefni 

sem 

tengjast 

sjálfsbjörgu

n og 

teymisvinn

u 

Stafsmenn 

munu finna 

fleiri verkefni 

til að gera 

útinám 

meira ólíkt 

Allir 

starfsmenn 

Ágúst 

2021 

Júlí 

2022 

Demantur fyrir 

börnin, könnun 

fyrir starfsmenn, 

búa til gagnasafn 

Að börn 

taka þátt í 

verkefnum 

sem munu 

styrkja þau 

í samvinnu 

og í 

sjálfsbjörgu

n 

Uppeldi til 

ábyrgðar 

Að greina 

börnin til að 

þau viti um 

styrkleika 

sína.  

 

Starfsmenn 

ætla að 

greina 

börnin eftir 

könnun 

Deildastjóri 

og hinir 

starfsmenn 

Október  

2021 

Júlí 

2022 

Könnun fyrir 

börnin, 

deildafundir til að 

ræða mál um 

börnin 

Að börnin 

viti meira 

um sjálfan 

sig, 

sérstaklega 

um 

styrkleika 

sína 

Lubbastund Hafa 

stundina 

fjölbreytta  

Starfsmenn 

munu finna 

ólikar 

aðferðir til 

að vinna 

með Lubba 

Allir 

starfsmenn 

á deildinni 

Septembe

r 2021 

Júní 

2022 

Búa til 

gagnabanka 

Nýta deildafundi 

til að ræða, deila 

hugmyndum 

Áhugasöm 

börn sem 

hafa áhuga 

á að taka 

þátt í 

verkefninu 

Spila með 

börnunum 

Að spila 

reglulega 

með 

börnunum  

Starfsmenn 

munu spila 

með börnum 

á 

morgnanna, 

þegar þau 

mæta 

Allir 

starfsmenn 

á deildinni 

Septembe

r 2021 

Júní 

2022 

Tala við börnin 

hvað þeim finnst 

skemmtilegt að 

spila, skipta 

reglulega um spil 

og nota þau sem 

eru inni á deild 

Róa börnin 

þegar þau 

mæta, 

kveikja 

áhuga í 

þeim með 

því að spila. 

Börnin læra 

fjölbreytt 

spil 

        

 

 



 

  



4 Innra mat sérkennslu 

Mat á sérkennslu 2020-2021 

Skipulagning sérkennslu 2020-2021 

Hvernig var sérkennslan skipulögð, var haft í 

huga menntun án aðgreiningar.  

Hvernig var skráningu háttað, t.d. í 

hópastarfi, einstaklingskennslu o.fl. ? 

Sérkennslan þennan vetur var þung. Í viðbót við áður 

þokkalega þunga sérkennslu bættust við fimm ný 

börn með umtalsverð frávik sem þurfti að finna 

farveg og leita aðstoðar.  Horft var á að nýta 

mannauð deildanna og innanhúss til að sinna 

stuðningi við þessa einstaklinga.  Við höfum gert 

einstaklingsnámskrár fyrir þessa einstaklinga eftir 

umfangi og þörfum og uppfært þær eftir þörfum 

hvers og eins.  

Hvaða matsgögn voru notuð? 

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

Stefnan er að fylla út TRAS fyrir öll börn í Hálsaskógi. 

Það hefur gengið upp og ofan en unnið hefur verið í 

að fá fleiri starfsmenn á slíkt námskeið til að létta 

undir.  Við höfum reynt að forgangsraða þeim 

börnum sem koma verr út á öðrum skimunum eða 

áhyggjur til staðar eftir öðrum leiðum.  

Hljóm-2 var lagt fyrir að hausti og vori fyrir flest elstu 

börnin. (Nokkur af börnum sem njóta stuðnings tóku 

ekki hljóm og einnig börn sem komu ný inn í íslenskt 

málumhverfi s.l. haust). 

AEPS eru notuð fyrir öll börn sem eru með stuðnings 

í leikskólans. 

EFI-2 eru lögð fyrir öll börn rúmlega 3ja ára og aftur 

ef þarf fyrir 4 ára. 

Einnig var notast við gögn frá sérfræðingum sem að 

málum barnanna koma s.s. frá GRR, sjúkraþjálfum og 

talmeinafræðingum. 

Hvaða námsefni var notað? 

Voru t.d notuð aðkeypt námsgögn? 

Ekki voru keypt námsgögn sérstaklega til notkunar 

önnur en spil og bækur sem henta í málörvun og eru 

notuð jöfnum höndum í öllu starfi leikskólans. 

 

  



Umbótaáætlun sérkennslu 2021-2022 

 
UMBÓTAÞÁTTUR/ 

MATSÞÁTTUR 

Tækifæri 

til 

umbóta 

Aðgerðir 

til 

umbóta 

Ábyrgð Hef

st 

Loki

ð 

Hvernig 

metið/aðfer

ðir? 

Viðmið um 

árangur 

 

Gerð 

einstaklingsnámss

krár 

Efla þátttöku 

stuðningsaðil

a í gerð 

þeirra.  

Tímasetja 

eftir þörfum 

hvers barns.

  

Allsherjarfun

dur að hausti 

þar sem 

þetta plan er 

kynnt. 

Sérkennslust

jóri og 

stuðningsaði

lar. 

Lok 

águst 

2021 

Heldu

r bara 

áfram 

Hvort að 

stuðningsaðilar 

hafi náð að sinna 

þessum þætti 

með viðunandi 

árangri. 

Einstaklingsnáms

skrá uppfærð 

reglulega  

Samráð 

sérkennslustjóra 

& stuðningsaðila 

bæði í hóp og 

einstaklingslega. 

Koma á 

reglulegum 

samráðsfundi 

á milli þeirra 

sem sinna 

stuðning og 

sérkennslustj

óra. Líka 

koma á 

fundum með 

hverjum 

stuðningsaðil

a fyrir sig. 

Halda slíka 

fundi 2x á 

önn. Mega 

vera skipt í 

hluta eftir 

frávikum / 

þjónustuþörf

. 

Sérkennslust

jóri & 

leikskólastjór

i 

Ágúst 

2021 

Vor 

2021 

Hvort þetta hafi 

átt sér stað. 

Hvort þetta hafi 

átt sér stað. 

 

5  Innra mat – fjöltyngd börn 

Mat á málörvun og virkri þátttöku fjöltyngdra barna 2020-2021 

Hvernig er fjármagni sem úthlutað er til 

leikskólans vegna fjöltyngdra barna ráðstafað? 

Starfsmaður sinnir málörvun tvítyngdra barna. Býður börnunum 

ýmist í einstaklingsstund eða í litlum hópum í verkefnavinnu 

miðaða að þörfum þeirra.  

Er markviss vinna með daglegan orðaforða 

(grunnorðaforða)? Á hvaða hátt? 

Er t.d. verið að vinna með Gefðu 10? 

Á öllum deildum er til Orðaforðalisti MMS og hafður til hliðsjónar. 

Litlir hópar hafa verið myndaðir á deildum þar sem reynt er að 

leggja markvisst inn orðaforða, oft tengdan ákveðnum þemum 

sem eru í gangi.  

Gefðu 10 hefur verið í notkun á einhverjum tímapunkti á öllum 

deildum. Við notum þá aðferð þó með öllum börnum en ekki 

eingöngu fjöltyngdum börnum. 

Er markvisst verið að dýpka orðaforða 

barnanna? Á hvaða hátt? 

Eru t.d. les- og samverustundir nýttar til þess að 

dýpka orðaforða barna? 

Við höfum myndað lestrarhópa sem mæta þörfum barnanna svo 

meiri líkur eru á að þau taki inn efnið. Á yngstu deildum er stefnt 

að því að lesa einstaklingslega fyrir hvert barn. Við höfum lagt 

aukna áherslu á að endurtaka efni svo skilningur aukist.  Einnig er 

lesið einstaklingslega fyrir börnin í aukinni málörvun svo að 

tækifæri gefist til að mæta hverju barni þar sem það er statt. 

Er fylgst með framförum fjöltyngdra barna í 

íslensku? Á hvaða hátt? 

Fjöltyngd börn í Hálsaskógi fara í sömu skimanir og önnur börn og 

einnig útbjuggum við eigin lista upp úr Staða, framfarir, framhald 

sem stefnt er að útfylla 3x á skólaárinu. 



Eru t.d. notuð matstæki, gerðar 

einstaklingsáætlanir eða annað? 

Í sumum tilfellum er stefnt að gerð einstaklingsnámsskrá og við 

þær stuðst við upplýsingar frá talmeinafræðingum í kjölfar 

athuganna þeirra.  

Er hugað að öllum þáttum máls og virkri 

þátttöku barnanna? Þættir máls: orðaforði og 

málskilningur; tjáning og frásögn; hlustun og 

hljóðkerfisvitund; ritmál; félagslegt tungumál, 

tilfinningar, áhugi, styrkleikar og löngun. 

Allir þættir málsins eru hafðir til hliðsjónar í vinnu með börnunum.  

 

Umbótaáætlun –fjöltyngi 2021-2022 
UMBÓTAÞÁTTU

R/ 

MATSÞÁTTUR 

Tækifæri til 

umbóta 

Aðgerðir 

til umbóta 

Ábyrgð Hefst Loki

ð 

Hvernig 

metið/aðferði

r? 

Viðmið 

um 

árangur 

 

Mat á 

framförum 

Uppfæra 

matsviðmið 

okkar með tilliti 

til nýrra 

færniviðmiða 

sem SFS gaf út í 

ár. Sjá til þess 

að mat verði 

raunhæft í 

framkvæmd án 

þess að vera of 

þungt í vöfum. 

Yfirfara og 

skapa 

tækifæri fyrir 

samráð 

sérkennslustj

óra og 

starfsmanns 

sem sinnir 

þessu 1x á 

önn. 

Sérkennslustj

óri 

Haustið 

2021 

 Að þetta hafi farið 

fram. 

Matslistar 

uppfærðir 

og 

aðgengileg

ir. 

Velkomin - 

verkefni 

Með þátttöku í 

Velkomin 

verkefninu 

skapast 

grundvöllur til 

þess að ná 

betur utan um 

fjöltyngd börn 

og foreldra 

þeirra sem er 

að stíga sín 

fyrstu skref í 

íslensku 

samfélagi,  strax 

frá upphafi 

leikskóladvalar. 

Einnig nær 

Þjónustumiðstö

ð að veita 

ráðgjöf og 

stuðning til allra 

Strax i upphafi 

myndast betri 

og víðtækari 

tengsl og 

miðlun 

upplýsinga og 

þekkingar til 

foreldra er 

aukin. Það er 

mikilvægt ef 

umfang 

samstarfs við 

foreldra eykst 

að byggja á 

þessum 

trausta 

grunni. 

 

Sérkennslustj

óri 

Haustið20

21  

 - Skoðað hvort þetta 

hafi farið fram 

með öll þau 

fjöltyngdu börn 

sem byrja hjá 

okkur héðan í frá 

(sem eru ný í 

samfélaginu). 

Að þessir 

fundir eigi 

sér stað og 

að ánægja 

sé með 

verkefnið 

og 

verkefnið 

sjálft ekki 

íþyngjandi. 



nýrra foreldra 

af erlendum 

uppruna og er 

því hægt að 

styrkja 

félagslega stöðu 

þeirra fyrr en 

ella ef þörf er á.  

Einnig myndast 

meira traust á 

milli heimilis og 

skóla sem 

stuðla þá að 

betri árangri.  

Markvissari 

málörvun 

fjöltyngdra 

inn á deildir 

Leggja línur í 

samvinnu við 

deildarstjóra að 

gera útlínur að 

málörvunaráætl

un í öllu 

almennu starfi.  

Útbúa áætlun 

um 

áhersluatriði 

inn á deildum 

til að hafa í 

huga ákveðna 

þætti 

málþroskans í 

öllu starfi 

deildarinnar.  

Sérkennslustj

óri og 

deildarstjórar 

Haust 

2021  

- Að gögn séu til 

staðar. 

 

 

 

6 Starfsþróunarsamtöl og fræðsla 

Starfsþróunarsamtöl fara fram í formi snerpusamtala sem haldin eru tvisvar á ári. Hvert samtal er að 

hámarki 30 mínútur. Allir starfsmenn fóru í samtal í janúar/febrúar og er ráðgert að samtal tvö verði í 

september/október. Auk þessa leggur leikskólastjóri áherslu á góð, dagleg samskipti við starfsmenn 

og hvetur þá til að koma með mál til sín þegar þurfa þykir. 

Á skipulagsdögum höfum við fengið fræðslu um útinám og félagsfærni, samskipti í 

starfsmannahópnum, gæðamálörvun, tónmál, kyntjáningu og kynvitund barna og hinsegin 

fjölskyldur, adhd og gagnreyndar aðferðir til að komast til móts við börn með hegðunarvanda. 

Þá hafa starfsmenn farið á ýmis námskeið og fræðslu svo sem: 

PECS, Tras, Efi, skráningarnámskeið, Brú milli landa, Breytt skipulag hjá barnavernd, Tímastjórnun og 

margt fleira.  



Tveir starfsmenn fóru á fagnámskeið 1 og einn á fagnámskeið 2. Tveir starfsmenn eru í námi við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Annar í mastersnámi í tónlistarkennslu, hinn er í 

grunnskólakennarafræðum með áherslu á yngri barna svið. 

Einn starfsmaður fer í leikskólaliðanám og annar er í viðbótarnámi leikskólaliða. 

Á næsta skólaári er meðal annars áætlað að fá fræðslu um útinám í tengslum við félagsfærni og læsi, 

skyndihjálp, samskipti í starfsmannahópnum, kvíða barna, tónlist o.fl. Þá ráðgerir 

starfsmannahópurinn að fara í námsferð 20. apríl og nýta í það tvo skipulagsdaga. Það verður annað 

hvort farið til Edinborgar í Skotlandi eða Kraká í Póllandi þar sem hópurinn ætlar að kynna sér útinám 

og skoða leikskóla sem vinna með slíkt. 

 

  

 

 

7 Samstarf leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva 

Skólastjórnendur í Seljahverfi hafa ekki náð að skipuleggja samstarf næsta skólaár til hlítar en þar 

sem það hefur verið í nokkuð föstum skorðum síðastliðin ár (að síðasta ári undanskildu v. covid 19) 

þá má gera ráð fyrir að skipulagið verði nokkurn veginn svona: 



• September: Deildarstjórar elstu barna og umsjónarkennarar 1. bekkjar grunnskólanna hittast 

og ræða komandi skólaár, farið er yfir hvernig skólaheimsóknir gengu og þær endurmetnar. 

Einnig er farið yfir komandi samstarf á nýju skólaári.  

• Skólastjórar hittast á samráðsfundi í byrjun september. 

• Október: Gamlir leikskólanemendur koma í heimsókn til okkar úr báðum grunnskólum. 

• Nóvember: Heimsóknir elstu barna okkar í grunnskólana i litlum hópum. Nemendur úr 7. 

bekk Ölduselsskóla koma og lesa fyrir allar deildir á Degi íslenskrar tungu. 

• Febrúar: Elstu börnin okkar fara í heimsókn tvö í grunnskólana. 

• Mars: Skólastjórnendur hittast til að ákveða sameiginlega skipulagsdaga fyrir skólaárið 2021-

2022. 

• Maí: Elstu börnin okkar fara í heimsókn þrjú í grunnskólana. Leikskólinn skilar börnum til 

grunnskólanna. 

• Báðir grunnskólarnir í hverfinu, Seljaskóli og Ölduselsskóla hafa boðið elstu börnunum að 

koma á nemendaleiksýningar og þá er okkur boðið í Ölduselsskóla fyrir páskana að skoða 

páskaunga sem eru þar ár hvert. 

• Auk þessa erum við í samstarfi við Ölduselsskóla með valáfanga hjá unglingastiginu þar 

nemendur í 8., 9. og 10. bekk geta valið um að koma í starfsnám í Hálsaskóg. Þau koma þá 

einu sinni í viku, tvo tíma í senn og stendur hvert tímabil yfir í átta vikur. Mikil ánægja hefur 

verið með þetta samstarf. 

 

8 Foreldrasamvinna 

• Foreldraráð Hálsaskógar er skipað þremur til sex fulltrúum sem kosnir eru á foreldrafundi að 

hausti. Leikskólastjóri heldur utan um foreldraráðið og boðar reglulega til fundar sem haldnir 

eru í lok dags. Þennan veturinn hefur verið minna um fundarhöld en venjulega vegna covid 

19 en meira um samráð vegna breytinga á skipulagsdögum. 

• Foreldrafundur er haldinn að hausti í september/október og að morgni til. Leikskólastjóri, 

aðstoðarleikskólastjóri og deildarstjórar sitja þennan fund. Farið er yfir komandi skólaár og 

hverjar áherslur verða í starfinu. Auk þess fá foreldrar kynningu á foreldrahandbók og 

leikskóladagatalinu. Haldnir eru tveir fundir, einn fundur fyrir hvort hús. Áætlað er að hafa 

þessa fundi 21. og 28. september. Kynningarfundur er haldinn fyrir foreldra nýrra barna að 

vori þar sem farið er yfir áherslur leikskólans, sem og hvernig fyrirkomulag aðlögunar er. 

Þetta árið var hópnum skipt niður á þrjá fundi og er búið að halda þá. Deildarstjórar hafa 

síðan samband við foreldra og fá þau í viðtal áður en börn þeirra byrja í leikskólanum.  



• Foreldraviðtöl eru haldin tvisvar sinnum á ári. Fyrri viðtölin fara fram í nóvember og þar er 

farið yfir líðan barnsins. Í seinni viðtölunum sem venjulega fara fram í mars er farið í líðan og 

þroska barnsins. Að þessu sinni var foreldrum boðið upp á fjarviðtöl eða símaviðtal í október 

og apríl/maí. Það gafst vel og sjáum við fyrir okkur að halda áfram að bjóða upp á þetta form 

viðtala einu sinni á ári. Foreldrar barna sem eru að byrja í Hálsaskógi eru alltaf boðin í fyrsta 

viðtal áður en vistun barnsins hefst. Í maí/júní eiga sér stað foreldraviðtöl fyrir foreldra þeirra 

barna sem eru að flytjast á milli húsa og deilda. Það viðtal sitja fráfarandi deildarstjóri 

barnsins og væntanlegur deildarstjóri.  

• Foreldrafélag er starfandi í Hálsaskógi og í félaginu sitja 5-6 fulltrúar og skipta þeir með sér 

verkum. Foreldrafélagið sér um að skipuleggja og halda utan um ýmsa viðburði. Félagið 

stendur einnig straum að ýmsum kostnaði s.s. leiksýningum, sveitaferð og jólaballi. 

Aðstoðarleikskólastjóri heldur utan um foreldrafélagið og situr fundi með þeim. 

Foreldrafélagið hittist til að funda þegar þörf er á, eins fara fram samskipti inn á lokuðum hóp 

á Fésbókinni. 

 

 

 



9 Skipulagsdagar og leikskóladagatal 

Skipulagsdagar 2021-2022 
  

Mánudagur 23. ágúst Heill skipulagsdagur.  

Föstudagur 15. október Heill skipulagsdagur. Sameiginlegur 

skipulagsdagur hjá leik- og grunnskólum í 

Seljahverfi 

Föstudagur 26. nóvember Heill skipulagsdagur. Sameiginlegur 

skipulagsdagur hjá leik- og grunnskólum í 

Seljahverfi 

Miðvikudagur 16. mars Heill skipulagsdagur. Sameiginlegur 

skipulagsdagur hjá leik- og grunnskólum í 

Seljahverfi 

Miðvikudagur 21. apríl og föstudagur 23. apríl Heill skipulagsdagur. Starfsfólk leikskólans fer í 

námsferð 

 

  



ÁGÚST

1 S 1 M 1 F 1 M 1 M Fullveldisdagurinn 1 L Nýársdagur 1 Þ 1 Þ 1 F Blár dagur 1 S Verkalýðsdagurinn 1 M

2 M Frídagur verslunarmanna 2 F 2 L 2 Þ 2 F Jólaverkstæði í Borg 2 S 2 M 2 M 2 L 2 M 2 F Útskrift elstu barna

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

4 M 4 L 4 M 4 F 4 L 4 Þ 4 F Rugldagur 4 F 4 M Barnamenningarhátíð 4 M 4 L

5 F 5 S 5 Þ 5 F 5 S 5 M 5 L 5 L 5 Þ 5 F 5 S Hvítasunnudagur

6 F 6 M 6 M 6 L 6 M 6 F Þrettándinn 6 S Dagur leikskólans 6 S 6 M 6 F 6 M Annar í Hvítasunnu

7 L 7 Þ 7 F 7 S 7 Þ Jólaverkstæði í Koti 7 F Vasaljósadagur 7 M Skipulagsdagur 7 M 7 F 7 L 7 Þ

8 S 8 M Dagur læsis 8 F 8 M Baráttudagur gegn einelti 8 M 8 L 8 Þ 8 Þ 8 F Skógardagurinn 8 S 8 M

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

10 Þ 10 F 10 S 10 M 10 F 10 M 10 F 10 F 10 S Pálmasunnudagur 10 Þ 10 F

11 M 11 L 11 M 11 F 11 L 11 Þ 11 F Dagur íslenska táknmálsins 11 F 11 M 11 M 11 L

12 F Leiksk. opnar eftir sumarfrí 12 S 12 Þ 12 F 12 S 12 M 12 L 12 L 12 Þ Gulur dagur 12 F 12 S Sjómannadagurinn

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

14 L 14 Þ 14 F Foreldrakaffi/bleikur dagur 14 S 14 Þ Jólaleiksýning 14 F 14 M Bolludagur 14 M Dagur stærðfræðinnar 14 F Skírdagur 14 L 14 Þ

15 S 15 M 15 F Skipulagsdagur 15 M 15 M 15 L 15 Þ Sprengidagur 15 Þ 15 F Föstudagurinn langi 15 S 15 M

16 M 16 F Grænn dagur/Dagur ísl. náttúru16 L 16 Þ Dagur íslenskrar tungu 16 F 16 S 16 M Öskudagur 16 M 16 L 16 M Fjölmenningarvika 16 F Sumarhátíð

17 Þ 17 F 17 S 17 M 17 F Jólaball 17 M 17 F 17 F 17 S Páskadagur 17 Þ Regnbogardagur 17 F Lýðveldisdagurinn

18 M 18 L 18 M 18 F 18 L 18 Þ 18 F 18 F 18 M Annar í páskum 18 M 18 L

19 F 19 S 19 Þ 19 F 19 S 19 M 19 L 19 L 19 Þ 19 F 19 S

20 F 20 M 20 M 20 L Dagur mannréttinda barna 20 M Rauður dagur 20 F 20 S Konudagur 20 S 20 M Skipulagsdagur, námsferð 20 F Fjölskyldukaffi 20 M

21 L 21 Þ Foreldrafundur í Koti kl. 8:30 21 F 21 S 21 Þ 21 F Bóndadagur 21 M 21 M Sokkadagur 21 F Sumardagurinn fyrsti 21 L 21 Þ

22 S 22 M 22 F 22 M 22 M 22 L 22 Þ 22 Þ 22 F Skipulagsdagur, námsferð 22 S 22 M

23 M Skipulagsdagur 23 F 23 L Fyrsti vetrardagur 23 Þ 23 F Þorláksmessa 23 S 23 M 23 M 23 L 23 M 23 F

24 Þ 24 F 24 S 24 M 24 F Aðfangadagur jóla 24 M 24 F 24 F 24 S 24 Þ 24 F

25 M 25 L 25 M 25 F 25 L Jóladagur 25 Þ 25 F 25 F 25 M 25 M 25 L

26 F 26 S Evrópski tungumáladagurinn 26 Þ 26 F Skipulagsdagur 26 S Annar í jólum 26 M 26 L 26 L 26 Þ 26 F Uppstigningardagur 26 S

27 F 27 M 27 M Bangsa- og náttfatadagur 27 L 27 M 27 F 27 S 27 S 27 M 27 F 27 M

28 L 28 Þ Foreldrafundur í Borg kl. 8:30 28 F 28 S 28 Þ 28 F 28 M 28 M 28 F 28 L 28 Þ

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

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

31 Þ 31 S 31 F Gamlársdagur 31 M 31 F 31 Þ Hjóladagur

SEPTEMBER OKTÓBER NÓVEMBER DESEMBER JANÚAR FEBRÚAR MARS APRÍL

Nafn skóla:

MAÍ JÚNÍ

Samband íslenskra
sveitarfélaga Skóladagatal 2021 - 2022

Í reglum um leikskólaþjónustu segir:
Leikskólar eru lokaðir sex daga á ári vegna skipulagsdaga. Þrír þeirra skulu vera á sama tíma og starfsdagar starfsfólks eða frídagar nemenda í grunnskólum en hinir þrír geta verið ýmist hálfir dagar eða heilir. 
Leikskólagjöld lækka ekki vegna þessa. Börn sem dvelja í leikskólum Reykjavíkurborgar taka að lágmarki tuttugu virka daga í sumarleyfi. Leikskólastjóri ákveður, að höfðu samráði við starfsmenn og foreldraráð 

viðkomandi leikskóla hvort leikskólinn verði opinn allt sumarið eða loki samfellt í tíu til tuttugu virka daga. Stefna skóla- og frístundasviðs er að í hverju hverfi leitist skólastjórnendur leik- og grunnskóla við að samræma 
starfs- og skipulagsdaga til hagræðis við fjölskyldur í Reykjavík. 



 

 

10  Fylgigögn 

10.1 Fylgiskjal 3 - Umsögn foreldraráðs 

 

F. h.  leikskólans Hálsaskógar 

 

 

Ásgerður Guðnadóttir   13.07.2021 

Leikskólastjóri   Dagsetning 

 

 

  



 

Fylgiskjal 3 

 

 

Starfsáætlun 2021 – 2022 

Hálsaskógur 

 

 

 

 

Umsögn foreldraráðs 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreldraráð leikskólans skipa: 
 

Bryndís Björnsdóttir 

Edda Björg Þórðardóttir 

Sigríður Þorvarðardóttir 



Um starfsáætlanir leikskóla 

Leikskólar gera starfsáætlun sem byggir á skólanámskrá leikskólans og menntastefnu 

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

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

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

samfélags- og tæknibreytingum sem umbreyta uppeldisaðstæðum barna og hefðbundnum 

hugmyndum um menntun. 

Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með árangursmiðuðum 

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

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

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

hvernig á að nota þróunarstyrk næsta starfsárs. 

Eftirfarandi upplýsingar koma fram í starfsáætlun: 

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

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

skólanámskrá og/eða öðrum verkefnum.  

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

umbóta.  

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

þróunarverkefnum tengt menntastefnu Reykjavíkur og áherslur úr skólanámskrá.  

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

frá matsáætlun leikskólans. 

• Innra mat sérkennslu og umbótaáætlun. 

• Innra mat- fjöltyngi barna og umbótaáætlun. 

• Starfþróunaráætlun leikskólans byggð á matsáætlun. 

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

• Umsögn foreldraráðs.   

 

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

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

 

 

 

 

 

Mat á leikskólastarfi 



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

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

Markmið innra mats samkvæmt lögum um leikskóla er að: 

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

leikskóla, viðtökuskóla og foreldra. 

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

leikskóla. 

- Auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum. 

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

samkvæmt lögum. 

 

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

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

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

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

Mennta- og menningarmálaráðuneytis.  

Hlutverk foreldraráðs 

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

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

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

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

leikskólastarfi.    

Umsögn foreldraráðs:             

Þrátt fyrir heimsfaraldur og allt sem því hefur fylgt hefur leikskólanum tekist vel að halda úti 

metnaðarfullu og faglegu starfi. Starfsfólk hefur verið með eindæmum jákvætt á þessum tímum sem 

og öðrum, skipulag markvisst og gott og foreldrar verið vel upplýstir um skipulag og breytingar.  

Útinámið hefur verið frábærlega útfært og er í stöðugri þróun og starf elsta hóps eins og best verður 

á kosið.  

Núna eru loksins hafnar framkvæmdir í garðinum í Borg og seinna kemur að Koti, það er búið að bíða 

lengi eftir þessu og frábært að verk sé hafið. 

Viðhorfskönnunin meðal starfsmanna kom vel út og fékk leikskólinn í kjölfarið viðurkenningu fyrir að 

vera „fyrirmyndar starfsstaður“ sú starfsgleði virðist smita út frá sér því könnunin meðal foreldra kom 

einnig mjög vel út. 

Á vordögum fékk leikskólinn afhentan sinn 8. grænfána sem foreldrafélagið er mjög stolt af. 



Eftir áramótin hefur stytting vinnuvikunnar tekið gildi í leikskólanum með tilheyrandi skipulagi en ekki 

er annað að sjá en að það gangi vel að útfæra það. Leikskólastjóri hefur staðið sig alveg ótrúlega vel á 

þessum krefjandi tímum að skipuleggja og halda öllu starfi gangandi þannig að sem minnst rask verði 

á starfi leikskólans og þökkum við henni kærlega fyrir það og hennar störf. 

  



      

10.2 Fylgiskjal 4 - Endurmatsblöð 

 

 

Fylgiskjal 4 

 

 

 

  

 

 

 

      

      

Deild 

___________________________________________ 

 



Matsáætlun Hálsaskógar 2020-2021 

Ágúst September Október Nóvember Desember   

Starfsþróunarsamtöl byrja 
 

Deildarfundir 
Deildarstjórafundir 

- Aðlögun 
- Samverustundir 
- Matmálstímar 
- Útivera 

Viðburðir 
 
Stýrihópafundir 
Stýrihópur menntastefnu, 
félagsfærni og læsi 
Stýrihópur Barnasáttmála 
 
 

Foreldaviðtöl að hausti 

 
Deildarfundir 
Deildarstjórafundir 

- Þemavinna 
- Hvíld 
- Útinám 
- Vinnustundir 
- Barnasáttmálinn 

Viðburðir 
 
Stýrihópafundir 
UTÁ og Heilsueflandi 
leikskóli/tannvernd 
 

Demantsaðferðin/endurmat 
með börnum. 

 
Deildarfundir 
Deildarstjórafundir 

- Uppeldi til ábyrgðar 
- Fundir 
- Menntastefna, 

félagsfærni og læsi 
Viðburðir 
 
Stýrihópafundir 
Stjórn starfsmannafélagsins, 
Umhverfisnefnd, skemmtinefnd  

Deildarfundir 
Deildastjórafundir   

- Dagsskipulagið 
- Lubbi finnur málbein 
- Menntastefna, 

sögugerð 
Viðburðir 
 

Janúar Febrúar Mars Apríl Maí  

Starfsþróunarsamtöl byrja 
 
Deildarfundir 
Deildarstjórafundir 

- Dagskipulag 
- Tónlistarstundir og 

hreyfistundir 
Viðburðir 
 
Stýrihópafundir 
Stýrihópur menntastefnu, 
félagsfærni og læsi 
Stýrihópur Barnasáttmála 
 

Starfsþróunarsamtöl halda 
áfram.  
 
Deildarfundir 
Deildarstjórafundir 

- Matmálstímar 
- Útivera 
- Þemavinna 
- Sérkennsla 

Viðburðir 
 
Stýrihópafundir 
Umhverfisnefnd og 
Heilsueflandi 
Breiðholt/Tannvernd 
 
 

Foreldraviðtöl að vori 

 
Deildarfundir 
Deildarstjórafundir 

- Vinnustundir 
- Uppeldi til 

ábyrgðar 
- Barnasáttmálinn 

Viðburðir 
 
Stýrihópafundir 
UTÁ  
 

Demantsaðferðin/endurmat  
með börnum 

 
Deildarfundir 
Deildarstjórafundir 

- Fundir 
- Útinám og sögugerð  

Viðburðir 
 
Stýrihópafundir 
Skemmtinefnd, Menntastefna og 
Barnasáttmálinn 

Endurmat á öllum deildum  

• Þemavinna 

• Útinám 

• Dagsskipulagið 

• Umhverfismennt 

• Uppeldi til ábyrgðar 

• Lubbi finnur málbein 
 

Allar deildir vinna 

samantekt úr 

endurmatsbækling fyrir 

starfsáætlun næsta árs. 



 

 

SEPTEMBER 

Aðlögun – hvað gengur vel / ekki vel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun - hvað þarf að gera til umbóta? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hverjir skráðu: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Samverustundir - hvað gengur vel / ekki vel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun - hvað þarf að gera til umbóta?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hverjir skráðu: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Matmálstímar - hvað gengur vel / ekki vel ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun (hvað þarf að gera til umbóta?). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hverjir skráðu: 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Útivera - hvað gengur vel / ekki vel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Umbótaáætlun - hvað þarf að gera til umbóta? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hverjir skráðu: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Viðburðir í september 

8.Dagur læsis Hvað var gert? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvað gekk vel? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hvað hefði mátt ganga betur? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Atriði sem þarf að hafa í huga. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Brunaæfing Hvað var gert? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvað gekk vel? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hvað hefði mátt ganga betur? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Atriði sem þarf að hafa í huga. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

16.Dagur 

íslenskrar náttúru 

Grænn dagur 

Hvað var gert? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvað gekk vel? 
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-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hvað hefði mátt ganga betur? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Atriði sem þarf að hafa í huga. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

OKTÓBER 

Þemavinna - hvað gengur vel / ekki vel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun - hvað þarf að gera til umbóta 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hverjir skráðu: 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hvíld - hvað gengur vel /ekki vel ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun - hvað þarf að gera til umbóta? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hverjir skráðu: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menntastefna, útinám - hvað gengur vel / ekki vel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun - hvað þarf að gera til umbóta? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hverjir skráðu: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vinnustundir - hvað gengur vel / ekki vel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun-  hvað þarf að gera til umbóta? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hverjir skráðu: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Barnasáttmálinn - hvað gengur vel / ekki vel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun - hvað þarf að gera til umbóta 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hverjir skráðu: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Viðburðir í október 

16.Bleikur dagur Hvað var gert? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvað gekk vel? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hvað hefði mátt ganga betur? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 
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NÓVEMBER 

Uppeldi til ábyrgðar - hvað gengur vel / ekki vel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun - hvað þarf að gera til umbóta? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Atriði sem þarf að hafa í huga. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

16.Fjölskyldukaffi Hvað var gert? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvað gekk vel? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hvað hefði mátt ganga betur? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Atriði sem þarf að hafa í huga. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

30.Bangsa- og 

náttfatadagur 

Hvað var gert? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvað gekk vel? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hvað hefði mátt ganga betur? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Atriði sem þarf að hafa í huga. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hverjir skráðu: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fundir- deildarfundir og aðrir fundir  - hvað gengur vel / ekki vel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun -hvað þarf að gera til umbóta? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hverjir skráðu: 

 

Menntastefna, félagsfærni og læsi  - hvað gengur vel / ekki vel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun -hvað þarf að gera til umbóta? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hverjir skráðu: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Demantsaðferðin/endurmat með börnum í nóvember  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Viðburðir í nóvember 

8. Baráttudagur  

gegn einelti 

Hvað var gert? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvað gekk vel? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hvað hefði mátt ganga betur? 
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-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Atriði sem þarf að hafa í huga. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Dótadagur 

 

 

Hvað var gert? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvað gekk vel? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hvað hefði mátt ganga betur? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Atriði sem þarf að hafa í huga. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 
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16. Dagur 

íslenskrar tungu 

Hvað var gert? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvað gekk vel? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hvað hefði mátt ganga betur? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Atriði sem þarf að hafa í huga. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Dagur 

mannréttinda 

barna 

 

Hvað var gert? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvað gekk vel? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hvað hefði mátt ganga betur? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Atriði sem þarf að hafa í huga. 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 



 

9 

 

 

DESEMBER 

Dagskipulag - hvað gengur vel / ekki vel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun - hvað þarf að gera til umbóta 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hverjir skráðu: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lubbi finnur málbein - hvað gengur vel / ekki vel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun - hvað þarf að gera til umbóta 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hverjir skráðu: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menntastefna, sögugerð - hvað gengur vel / ekki vel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun - hvað þarf að gera til umbóta 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hverjir skráðu: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Viðburðir í desember 

Jólaverkstæði  

3. Borg 

8. Kot 

Hvað var gert? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvað gekk vel? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hvað hefði mátt ganga betur? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Atriði sem þarf að hafa í huga. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Jólaleiksýning 

 

Hvað var gert? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvað gekk vel? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hvað hefði mátt ganga betur? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Atriði sem þarf að hafa í huga. 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Jólaball Hvað var gert? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvað gekk vel? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hvað hefði mátt ganga betur? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Atriði sem þarf að hafa í huga. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

15..Rauður dagur 

 

Hvað var gert? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvað gekk vel? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hvað hefði mátt ganga betur? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Atriði sem þarf að hafa í huga. 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 
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Endurmenntun fyrir áramót

Heiti námskeiðs og dagsetning. 

_________________________________________________________________ 

Nöfn starfsmanna: _________________________________________________ 

 

Heiti námskeiðs og dagsetning. 

_________________________________________________________________ 

Nöfn starfsmanna: _________________________________________________ 

 

Heiti námskeiðs og dagsetning. 

_________________________________________________________________ 

Nöfn starfsmanna: _________________________________________________ 

 

Heiti námskeiðs og dagsetning. 

_________________________________________________________________ 

Nöfn starfsmanna: _________________________________________________ 

 

JANÚAR 

Dagsskipulag - hvað gengur vel /  ekki vel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun - hvað þarf að gera til umbóta? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hverjir skráðu: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tónlistarstundir og hreyfistundir - hvað gengur vel / ekki vel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Umbótaáætlun - hvað þarf að gera til umbóta 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hverjir skráðu: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Viðburðir í janúar 

8. Rafmagnslaus 

dagur 

Hvað var gert? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvað gekk vel? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hvað hefði mátt ganga betur? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Atriði sem þarf að hafa í huga. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

13. 

Regnbogadagur 

 

 

Hvað var gert? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvað gekk vel? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hvað hefði mátt ganga betur? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Atriði sem þarf að hafa í huga. 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

22. 

Bóndadagskaffi 

Hvað var gert? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvað gekk vel? 
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FEBRÚAR 

Matmálstímar - hvað gengur vel / ekki vel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun - hvað þarf að gera til umbóta? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hverjir skráðu: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Útivera - hvað gengur vel / ekki vel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun - hvað þarf að gera til umbóta? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hverjir skráðu: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Þemavinna - hvað gengur vel / ekki vel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun - hvað þarf að gera til umbóta? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hvað hefði mátt ganga betur? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Atriði sem þarf að hafa í huga. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hverjir skráðu: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sérkennsla  - Hvernig gengur að halda sérkennsluáætlun? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun -hvað þarf að gera til umbóta? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hverjir skráðu: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Viðburðir í febrúar 

5. Dagur 

leikskólans 

Rugldagur 

Hvað var gert? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvað gekk vel? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hvað hefði mátt ganga betur? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Atriði sem þarf að hafa í huga. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Öskudagur 

 

 

Hvað var gert? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvað gekk vel? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hvað hefði mátt ganga betur? 
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MARS 

Vinnustundir -hvað gengur vel / ekki vel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun -hvað þarf að gera til umbóta? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hverjir skráðu: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uppeldi til ábyrgðar - hvað gengur vel / ekki vel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun - hvað þarf að gera til umbóta? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hverjir skráðu: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Atriði sem þarf að hafa í huga. 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

19. 

Konudagskaffi 

Hvað var gert? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvað gekk vel? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hvað hefði mátt ganga betur? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Atriði sem þarf að hafa í huga. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 
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Barnasáttmálinn - hvað gengur vel / ekki vel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun - hvað þarf að gera til umbóta 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hverjir skráðu: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Viðburðir í mars 

 

APRÍL 

Fundir- deildarfundir og aðrir fundir  - hvað gengur vel / ekki vel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun - hvað þarf að gera til umbóta? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Sokkadagur Hvað var gert? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvað gekk vel? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hvað hefði mátt ganga betur? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Atriði sem þarf að hafa í huga. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hverjir skráðu:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menntastefna, útinám og félagsfærni – hvað gengur vel / ekki vel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun -hvað þarf að gera til umbóta? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hverjir skráðu: 

 

Demantaaðferðin/endurmat með börnum í apríl 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Viðburðir í apríl 

 

Maí 

Menntastefna, sögugerð  - hvað gengur vel / ekki vel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbótaáætlun - hvað þarf að gera til umbóta? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hverjir skráðu:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Blár dagur Hvað var gert? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvað gekk vel? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hvað hefði mátt ganga betur? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Atriði sem þarf að hafa í huga. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

26. Gulur dagur 

 

Hvað var gert? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvað gekk vel? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hvað hefði mátt ganga betur? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Atriði sem þarf að hafa í huga. 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 
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Viðburðir í maí 

6. 

Skógardagurinn 

 

Hvað var gert? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvað gekk vel? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hvað hefði mátt ganga betur? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Atriði sem þarf að hafa í huga. 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
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Endurmenntun eftir áramót

Heiti námskeiðs og dagsetning. 

_________________________________________________________________ 

Nöfn starfsmanna: _________________________________________________ 

 

Heiti námskeiðs og dagsetning. 

_________________________________________________________________ 

Nöfn starfsmanna: _________________________________________________ 

 

Heiti námskeiðs og dagsetning. 

_________________________________________________________________ 

Nöfn starfsmanna: _________________________________________________ 

 

Heiti námskeiðs og dagsetning. 

_________________________________________________________________ 

Nöfn starfsmanna: _________________________________________________ 

 

Heiti námskeiðs og dagsetning. 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 
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