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Leiðarljós skóla og frístundasviðs (SFS): 
 
Að öll börn og ungmenni í borginni eigi kost á menntun og leik við sitt hæfi, þar sem ýtt er 
undir sköpun og frumkvæði og byggt er á styrkleikum, áhuga og færni hvers og eins. Þeim líði 
vel, fari stöðugt fram og öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í lífinu.  
 
 

Hlutverk 

Veita börnum og ungmennum bestu mögulegu tækifæri til leiks, menntunar og 

frístundastarfs í samvinnu við fjölskyldur og nærsamfélagið. Vera framsækið forystuafl í 

skóla- og frístundastarfi. 
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Um starfsáætlanir leikskóla 

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

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

hvern hátt leikskólinn uppfyllir þau viðmið sem þar eru sett fram.  

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

skóladagatal og ýmsar aðrar hagnýtar upplýsingar um skólahald hvers leikskóla. Áætlunin 

þarf að fá umsögn foreldraráðs áður en skóla- og frístundaráð tekur hana til afgreiðslu 

samkvæmt lögum um leikskóla.  

Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með árangursmiðuðum 

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

rekstraraðilum hvernig starf leikskólans gekk á síðasta leikskólaári og hvernig unnið verði að 

umbótum og nýjum verkefnum á því næsta.   

Í starfsáætlun leikskólans skulu koma fram: 

 Matsaðferðir leikskólans og umbótamiðuð áætlun sem unnin er út frá niðurstöðum 

innra og ytra mats.  

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

markmiðunum áætlun um hvernig þau verða metin.  

 Áherslur í starfsáætlun Leikskólasviðs sem leikskólinn vinnur að. 

 Starfþróunaráætlun leikskólans og upplýsingar um starfsmannamál.   

 Fjöldi barna, kynjahlutfall, dvalarstundir, fjöldi barna sem njóta sérkennslu og fjöldi 

barna af erlendum uppruna. 

 Upplýsingar um foreldraráð, foreldrafundi og foreldraviðtöl. 

 Umsögn foreldraráðs. 

 Skóladagatal fyrir árið.  

 

 

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

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

samþykktar. 
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Leiðarljós leikskólans: 

Leiðarljós okkar í leikskólum LFA ehf. Fossakoti og Korpukoti er að skila til þjóðfélagsins 

námsfúsum og lífsglöðum börnum, með jákvætt viðhorf til samfélagsins. Börnum með sterka 

sjálfsmynd og heilbrigða siðferðiskennd. Börnum sem bera virðingu fyrir sjálfum sér og 

samfélaginu. Einkunnarorð leikskólans er „Það er leikur að læra“. 

 

 1. Stutt greinargerð leikskólastjóra um starfið á síðasta leikskólaári ´17-´18 

 

Undanfarin ár hefur markvisst verið unnið að því að mynda samheldinn og þéttan 

starfsmannahóp þvert á skólahúsin þar sem starfsfólk leitast við að miðla þekkingu sín á 

milli, eiga hvetjandi og uppbyggileg samtöl sem og að skiptast á hugmyndum og skoðunum 

– þannig lærum við.  Ég er þakklát fyrir þann mannauð sem hér er, en hann er einstaklega 

góður og öflugur. 

 

Skólaárið hófst formlega í september með fyrirlestri fyrir starfsfólkið um hegðun barna og 

hafist var handa við að fylgja skipulagi og starfsáætlun. Litlar breytingar urðu í 

starfsmannahópnum í Korpukoti og fór skólaárið þar vel af stað. Um haustið var ekki búið að 

fullmanna Fossakot. Þar sem samfélagsumræðan var þess eðlis að erfitt væri að manna 

leikskóla höfðum við stjórnendur þann vara á og fullvistuðum ekki inn í öll pláss svo við 

gætum hafið leikskólastarfið skv. áætlun, án undirmönnunar og bjargráða sem henni fylgja. 

Um áramót var fullmannað í Fossakoti.  

Undanfarin misseri höfum við lagt mikla áherslu á allt málstarf og hefur sú vinna verið í 

sífelldu mati, endurskoðun og þróun. Yfir skólaárið lagði allt starfsfólk sitt á vogarskálarnar 

til að vinna að þeim markmiðum er við höfðum sett okkur og gekk sú vinna vel. 
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2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun 

 

Mat á leikskólastarfi leggur faglegan grundvöll að endurbótum og tryggir að réttindi 

leikskólabarna séu virt. Matið er tvíþætt, annars vegar er um að ræða svokallað „innra mat“, 

en það er það mat sem skólar framkvæma sjálfir. „Ytra mat“ er hins vegar það mat sem 

framkvæmt er að utanaðkomandi aðilum s.s. sveitarfélagi, ráðuneytis mennta- og 

menningarmála eða annarra. 

 

2.1 Innra mat leikskólans   

Hér koma fram helstu þættir sem metnir voru á síðasta skólaári skv. matsáætlun frá síðasta 

skólaári 

 

1. Stöðvavinna með ungum börnum 

 Hvenær/hve oft:  

Á hvorri önn 

 Hvernig var það metið – hvaða matsgögn:  

Í umræðum milli starfsfólks deildanna, á deildarstjórafundum og með skráningum á þar til 

gerðu matsblaði í lok skólaárs. (Fylgiskjal 1).  

 Hverjir tóku þátt í matinu:  

Starfsfólk ungbarnadeilda og börn. 

 Helstu niðurstöður matsins:  

Styrkleikar – Ung börn fylgja áhugahvöt sinni og velja sjálf hvað það er sem þau vilja gera.  

Veikleikar – Eins og áður er skráningum enn ábótavant og það vantar fjölbreytni í 

viðfangsefnin. 

 Umbætur út frá niðurstöðum matsins 

Halda betur utan um skáningar. Umræða milli starfsfólks með það að marki að finna 

fjölbreyttar hugmyndir um viðfangsefni. Starfsfólk skipuleggi sig betur og sé svolítið búið að 

gera sér í hugarlund hvað eigi að vera í boði hverju sinni á hverri stöð.  
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2. Skilvirk málörvun (TRAS-vinnustundir) 

 Hvenær/hve oft:  

Á hvorri önn á teymisfundum. 

 Hvernig var það metið – hvaða matsgögn:  

Matsblað sem fyllt er út eftir hverja vinnustund (Fylgiskjal 2) 

 Hverjir tóku þátt í matinu:  

Hópstjóri  

 Helstu niðurstöður matsins:  

Styrkleikar – Börn og starfsfólk voru áhugasöm og fannst viðfangsefnið skemmtilegt. 

Leiðbeinendur eru meðvitaðari um málþroska barna og hverslags kröfur er hægt að gera til 

barnanna. Skráningarblöðin voru endurgerð á síðasta ári og auðveldaði það skráningu og 

mat. Verkefnabankinn okkar geymir ýmiskonar málörvunarverkefni sem flokkuð eru eftir 

aldri og hvaða þætti málsins verið er að örva hverju sinni. Skráning og mat er hluti af 

vinnustundinni sem er mjög skilvirkt. 

Veikleikar – Við sjáum ekki veikleika á vinnustundudnum sjálfum, en teljum að sum 

verkefnanna séu svolítið einsleit.  

 Umbætur út frá niðurstöðum matsins 

Ætlum að endurskoða verkefnin í verkefnabankanum. 

 

3. Lubbi finnur málbein 

 Hvenær/hve oft:  

Á hvorri önn. Á deildarfundum. 

 Hvernig var það metið – hvaða matsgögn:  

Með samtali milli starfsfólks og mati hjá deildarstjóra eftir hvora önn.  

 Hverjir tóku þátt í matinu:  

Starfsfólk og deildarstjórar yngri deilda. 

 Helstu niðurstöður matsins:  

Styrkleikar – Börnunum þykir Lubbi áhugaverður og skemmtilegur. Verkefnin aðstoða 

börnin við heyrnræna úrvinnslu með skýrum táknum.  Starfsfólk er meðvitaðra um 

málþroska barna og hverslags kröfur er hægt að gera til þeirra. Þá getur starfsfólk nýtt 
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táknin í óbeinni leiðréttingu í daglegu lífi. 

Veikleikar – Við viljum gera Lubba hærra undir höfði hér í leikskólanum. 

 Umbætur út frá niðurstöðum matsins 

Útbúa hljóðakassa. 

 

 

2.2 Ytra mat  

Ekki var framkvæmt ytra mat á leikskóastarfinu á vegum SFS, menntamálaráðuneytis eða 

annarra aðila á síðasta ári.  

 

2.3 Matsáætlun  

Eftirfarandi þætti leikskólastarfsins er áætlað að meta á komandi skólaári. Þessir þættir verða 

sérstaklega teknir fyrir, en flestir aðrir þættir í starfi okkar eru í sífelldu endurmati. 

 

Hópastarf með 2-6 ára börnum 

 Hvenær / hve oft verður metið?  

Eftir hvert þema. Á deildarfundum á hvorri önn. 

 Hvaða matsaðferðir / matsgögn er áætlað að nýta? 

Skráningar á þar til gerð matsblöð. (Fylgiskjal 3). 

 Hverjir munu taka þátt í matinu? 

Starfsfólk.  

Hljóðakassar Lubba 

 Hvenær / hve oft verður metið?  

Á deildarfundum á hvorri önn. 

 Hvaða matsaðferðir / matsgögn er áætlað að nýta? 

Samtöl og áhugi barnanna.  

 Hverjir munu taka þátt í matinu? 

Starfsfólk og börn. 
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Skilvirk málörvun (TRAS-vinnustundir) 

 Hvenær / hve oft verður metið?  

Á hvorri önn á teymisfundum. 

 Hvaða matsaðferðir / matsgögn er áætlað að nýta? 

Samtöl og niðurstöður skráninga og matsblaða frá hópstjórum.  

 Hverjir munu taka þátt í matinu? 

TRAS-teymið ásamt hópstjórum. 

 

Stafakista elstu barna 

 Hvenær / hve oft verður metið?  

Á hvorri önn. 

 Hvaða matsaðferðir / matsgögn er áætlað að nýta? 

Samtöl.  

 Hverjir munu taka þátt í matinu? 

Verkefnastjóri elstu barna og þau sjálf. 
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3. Umbótaþættir 

Í starfsáætlun skóla- og frístundsviðs (SFS) 2016 var lögð áhersla á fjóra umbótaþætti á 

starfsárinu. Í þessum kafla er gerð grein fyrir hvernig leikskólarnir Fossakot og Korpukot 

hyggjast vinna að þessum umbótaþáttum. Þess ber að geta að framtíðarsýnin í skýunum og 

dæmi um hlutverk starfsstaða er fyrirfram gefið og kemur frá skóla- og frístundasviði (SFS). 

Ítrekað er að þetta eru þættir frá árinu 2016. Við unnum að þessum þáttum síðastliðið 

skólaár en okkur þykja þetta mikilvægir þættir og ætlum því að hafa þá aftur í starfsáætlun 

okkar fyrir komandi skólaár.   

3.1 Málþroski, læstrarfærni og lesskilningur 

Tungumálið er mikilvægt tæki til boðskipta og skiptir miklu máli fyrir hvern þann sem er hluti 

af samfélagi. Með tungumálinu tjáum við hugsanir, tilfinningar og fleira. Starfsfólk 

leikskólans leitast við að leggja góðan grunn í öllum samskiptum og vera börnunum góð 

fyrirmynd. Orð eru lögð á athafnir, við nefnum heiti hluta og atburða sem koma fyrir í 

daglegu samskiptum við börnin, þ.e.a.s. óbein kennsla í orðaforða og framburði er í öllu 

okkar námi og vinnu. Við störfum einnig eftir læsisstefnu Fossakots og Korpukots. 

 

 Áherslur Fossa- og Korpukots til umbóta 

Þarsíðasta skólaár var komið á fót endurbættum verkferlum varðandi vinnu í málrækt og 

málörvun með vinnustundum sem við köllum „skilvirka málörvun“. Börnin skiptast á að vera 

bókaormar og koma þá með bók að heiman sem er lesin í samverustundum, sögubíllinn 

Æringi kemur í heimsókn og nú í vetur verða reglubundnar heimsóknir í bókasafnið í 

hverfinu. Þá eru bækur alltaf hafðar í seilingarfjarlægð fyrir börnin og geta þau ef þau vilja 

sótt sér bók og átt rólega stund í leskrók á deild. Börnin vita að þau geta alltaf farið úr 

aðstæðum sem þau ráða ekki við  og lesið í rólegheitum óáreitt. Einnig hefur sú hugmynd 

komið upp að koma af stað einhverskonar lestrarátaki í samvinnu við heimilin. 

 

 Markmið  

Að efla málþroska og læsi 

 Ábyrgðaraðili 

Stjórnendateymi. 

 Hvernig og hvenær verður árangur metinn? 

TRAS-skráningar skoðaðar. Einu sinni á hvorri önn. 
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Framtíðarsýn og dæmi um hlutverk starfsstaða Skóla- og frístundasviðs: 

 

 

 

 

Dæmi um hlutverk starfsstaða:  

 Beita snemmtækri íhlutun til að bregðast við niðurstöðum greininga um 

málþroskaröskun eða lestrarörðugleika og til þess að fyrirbyggja erfiðleika í þroska og 

námi.  

 Efla samstarf við foreldra um læsi barna og ungmenna og skerpa á hlutverki þeirra í 

lestrarþjálfun barna alla skólagönguna.  

 Vinna á markvissan hátt með bernskulæsi í leikskólum á grunni læsisstefnu leikskóla.  

 Vekja áhuga barna og ungmenna á læsi á fjölbreyttan hátt.  
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3.2 Verk-, tækni- og listnám 

Við styðjum við skapandi hugsun með því að færa börnunum opinn efnivið til að vinna með. 

Börnin fá nokkuð frjálsar hendur við list- og verksköpun og teljum við okkur vera að ýta undir 

vegferð verkefnisins með því að leyfa börnunum sjálfum að þróa vinnu sína og þar með ýtum 

við undir vísindalega hugsun þeirra. Börnin vinna verkefnin sjálf frá upphafi til enda og læra 

því um leið og þau gera, þ.e. nám í verki. Á hvorri önn er svokölluð listavika, en þá er unnið 

að ýmiskonar list, verk og tækni. Börnin vinna í hópum og fara á milli svæða. Þá er í 

leikskólanum hópastarf þar sem nýtt þema er í hverjum mánuði og unnið er með þau á 

margskonar hátt í formi verk-, tækni- og listnáms. 

 

 Áherslur Fossa- og Korpukots til umbóta  

Að styðja við skapandi hugsun, gefa börnunum frjálsar hendur til list- og verksköpunar og  

vinna með opinn efnivið. Hafa svokallaða listaviku einu sinni á hvorri önn. 

 

 Markmið  

Nýta fjölbreyttar leiðir til að vekja áhuga barnanna á verk-, tækni- og listgreinum.  

 Ábyrgðaraðili 

Deildarstjórar. 

 Hvernig og hvenær verður árangur metinn? 

Símat. Á deildarfundum. 
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Framtíðarsýn og dæmi um hlutverk starfsstaða Skóla- og frístundasviðs: 

 

 

 

 

Dæmi um hlutverk starfsstaða (frá SFS): 

 Nýta fjölbreyttar leiðir til að vekja áhuga barna á verk-, tækni- og listgreinum í skóla- 

og frístundastarfi, m.a. í samstarfi við fagfélög og vinnumarkað.  

 Finna leiðir til að vinna að nýsköpunarverkefnum.  

 Vinna að því að nýta aðstöðu fyrir verk-, tækni- og listfræðslu þvert á skóla- og 

frístundastarf, t.d. sérgreinastofur, bókasöfn og útikennslusvæði.  

 Efla enn frekar tækifæri á sviði verk-, tækni- og listnáms á vettvangi frístundastarfs. 
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3.3 Lýðræði, jafnrétti, mannréttindi 

Í Fossakoti og Korpukoti er lögð áhersla á að kenna börnum hvað hugtakið lýðræði þýðir og 

lýðræðisleg vinnubrögð. Vinátta og samvinna barna stuðlar að hæfni þeirra til að taka 

lýðræðislegar ákvarðanir. Börnin eru hvött til að segja sínar skoðanir og hafa áhrif á starfið í 

leikskólanum sínum. Í einum mánuði á skólaárinu er haldinn kosning á meðal barnanna um 

hvaða þemadag skal hafa næst. Kennarar eru meðvitaðir um innihald Barnasáttmálans og 

réttindi barna og unnið er sérstaklega með þann þátt. Í daglegu starfi er einnig í lögð áhersla 

á að börnin beri virðingu og umhyggju fyrir sér og öðrum, þrói með sér umburðarlyndi, 

samkennd, hjálpsemi  og tillitsemi. Börnin eru þannig hvött til að setja sig í spor annarra og 

sjá aðstæður frá öðru sjónarhorni. Við fléttum Lífsgildin okkar inn í þessa vinnu. Kennarar 

skólans starfa eftir jafnréttisáætlun Fossakots og Korpukots.  

 

 Áherslur Fossa- og Korpukots til umbóta  

Markviss vinna með Barnasáttmálann hjá elstu börnum leikskólans. Stöðvavinna hjá yngstu 

börnunum. 

 

 Markmið  

Að starfshættir skólans séu mótaðir af jafnrétti og lýðræðislegu starfi. Að börn og starfsfólk 

beri virðingu fyrir náunganum. 

 Ábyrgðaraðili 

Umsjónarmaður elstu barna auk deildarstjóra deildanna.  

 Hvernig og hvenær verður árangur metinn? 

Símat. Samtal við börnin.  
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Framtíðarsýn og dæmi um hlutverk starfsstaða Skóla- og frístundasviðs: 

 

 

 

 

 

Dæmi um hlutverk starfsstaða (frá SFS): 

 Auka áhrif barna og ungmenna á inntak, skipulag og forgangsröðun í skóla- og 

frístundastarfi.  

 Leggja áherslu á frumkvæði barna og ungmenna í skóla- og frístundastarfi.  

 Nýta niðurstöður rannsókna á nemendamiðuðu skóla- og frístundastarfi og hvetja 

starfsfólk til að sækja námskeið og ráðstefnur um lýðræðislegt skóla- og 

frístundastarf.  

 Gæta jafnréttis á öllum sviðum og vinna að eflingu skóla- og frístundastarfs án 

aðgreiningar.  

 Mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar verði framfylgt á öllum starfsstöðvum SFS.  

 Auka kynfræðslu í skóla- og frístundastarfi og efla kynjafræðiþekkingu starfsfólks með 

áherslu á að nýta þekkingu úr kynja- og hinsegin fræðum.  
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3.4 Fjölmenning 

Við leggjum áherslu á að börnin kynnist smám saman því samfélagi og menningu sem þau 

lifa í og um leið ólíkum fjölskyldugerðum og menningarheimum. Í forstofu leikskólans eru 

börnum og foreldrum þeirra sýnilegt ritmál á þeirra eigin tungumáli þar sem þeim er boðið 

góðan daginn ásamt þjóðfána þeirra. Við teljum að með þessu upplifi viðkomandi fjölskylda 

að hún sé velkomin í leikskólann. Einu sinni á ári er fjölmenningarvika þar sem unnið er með 

hinar ýmsu þjóðir; venjur þeirra, klæðnað og atvinnuvegi. Börnin fá að kynnast öðrum 

menningarheimum með bókum, myndum, myndböndum og almennum fróðleik. Leikskólinn 

er stuðningsaðili fyrir tvö börn frá Úganda í Afríku. Þannig veitum við þeim aðstoð í formi 

menntunar og fáum um leið innsýn í líf þeirra og lifnaðarhætti. 

 

 Áherslur Fossa- og Korpukots til umbóta  

Hafa þjóðfána allra sem eru við leik og störf í leikskólanum sýnilega. Fjölmenningarvika þar 

sem unnið er sérstaklega með þau lönd/þjóðir sem við komum frá. Halda vel utan um þau 

börn sem hafa íslensku sem annað mál með íhlutun málörvunar.  

 

 Markmið  

Að eflast í fjömenningarlegri hugsun til að koma á móts við þarfir allra í leikskólanum. 

 Ábyrgðaraðili 

Stjórnendateymi. 

 Hvernig og hvenær verður árangur metinn? 

Á fundi með deildarstjórum og starfsmannafundi. 
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Framtíðarsýn og dæmi um hlutverk starfsstaða Skóla- og frístundasviðs: 

 

 

 

 

 

Dæmi um hlutverk starfsstaða SFS:  

 Eru með virka íslenskukennslu fyrir börn af erlendum uppruna með áherslu á virkt 

tvítyngi.  

 Nýta möguleika til að vera með móðurmálskennslu fyrir börn af erlendum uppruna.  

 Tryggja að öll börn hafi jafnt aðgengi að fjölbreyttu frístundastarfi, ekki síst börn af 

erlendum uppruna.  

 Leita nýrra leiða til að efla samstarf við foreldra barna af erlendum uppruna.  

 Leggja áherslu á gagnkvæma aðlögun og samskipti barna óháð uppruna.  
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4 Aðrar áherslur í stafi leikskólans 

 Hér koma fram áherslur okkar sem hafa nú þegar ekki komið fram.  

 

1. Vísur og þulur 

 Markmið verkefnisins 

Helstu markmið verkefnisins er m.a. að framfylgja læsisstefnu okkar og að kynna fyrir 

börnunum gamlar vísur og þulur sem eru hluti af þjóðarmenningu okkar. Þær eru leikur að 

orðum og orðarunum og er góð málörvun fyrir börn.  

 Leiðir að markmiði  

Flytja vísur og þulur fyrir börnin, ásamt því að kenna þeim þær. Skapa samtal um merkingu 

og innihald þeirra. Með þessu viðhöldum við vísum og þulum í menningararfi okkar.  

 Hver er ábyrgur  

Stjórnendur verkefnisins 

 Hvernig og hvenær verður markmið metið  

Símat, en markvisst á fundum amk. einu sinni á hvorri önn. Samtöl og rýni í þátttöku 

barnanna.  

 

2. Stöðvavinna með ungum börnum 

 Markmið verkefnisins 

Að auka lýðræði á yngstu deildum leikskólans. Með því hvetjum við yngstu börnin til að fylgja 

áhugahvöt sinni. 

 Leiðir að markmiði 

Starfsfólk yngri deildanna hefur kynnt sér þetta vinnulag og hefur undirbúið sig fyrir komandi 

skólaár.  

 Hver er ábyrgur 

Deildarstjórar 

 Hvernig og hvenær verður markmið metið 

Eftir hverja stund á þar til gerð matsblaði. Á deildar- og deilarstjórafundum. 
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3. Hópastarf með 2-6 ára börnum 

 Markmið verkefnisins 

Að flétta verkefni hópastarfs inn í lífsgildin okkar.  

 Leiðir að markmiði 

Að viðfangsefni hópastarfs tengist því lífsgildi sem verið er að vinna að hverju sinni.  

 Hver er ábyrgur 

Deildarstjórar og hópstjórar. 

 Hvernig  og hvenær verður markmið metið 

Eftir hvern hópatíma á þar til gerðu matsblaði. Á deildar- og deildarstjórafundum.  

 

4. Skólahópurinn 

 Markmið verkefnisins 

Að undirbúa elsta árgagng hverju sinni vel undir flutning yfir á næsta skólastig ásamt því að 

vinna að sérverkefnum ætluð börnum á þessum aldri og að hafa gaman. 

 Leiðir að markmiði 

Starf skólahópins er fjóra daga í viku fyrir hádegi. Við skiptum kennsluefninu upp í 8 einingar 

þar sem áhersla er lögð á ákveðna hluti umfram aðra skv. námskrá elstu barna leikskólans.   

 Hver er ábyrgur 

Verkefnastjóri skólahóps og leikskólastjóri.  

 Hvernig  og hvenær verður markmið metið 

Á skipulögðum fundum einu sinni á hvorri önn og með börnunum sjálfum í lok annar. 

 

5. HLJÓM-2 

 Markmið verkefnisins 

Að ná til þeirra einstaklinga sem teljast í áhættu við lestrarörðugleika síðar meir. 

 Leiðir að markmiði 

Að vinna markvisst með þá þætti sem hugsanlega liggja ekki vel fyrir börnunum síðasta vetur 

þeirra í leikskólanum. 

 Hver er ábyrgur 

Sá sem leggur fyrir HLJÓM-2 

 Hvernig og hvenær verður markmið metið 
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Í október og janúar ár hvert. 

 

6. Barnasáttmálinn 

 Markmið verkefnisins 

Að kynna Barnasáttmálann elstu börnum leikskólans.  

 Leiðir að markmiði 

Barnasáttmálinn verður hluti af þeirri kennslu sem elstu börnin fá yfir skólaárið. Haldnir 

verða skipulagðir fundir með elstu börnumum þar sem megininntak Barnasáttmálans er 

kynnt. 

 Hver er ábyrgur 

Stjórnendur skólans og verkefnastjórar elstu barna. 

 Hvernig  og hvenær verður markmið metið 

Á fundi eftir kennslulotuna. 
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5 Starfsmannamál 

6.1 Starfsmannahópurinn 1. júní 2018 

 Fossakot 

Starfsheiti Fjöldi Starfshlutfall Menntun 

Leiðbeinandi 1 100% B.Sc. 

Leiðbeinandi 10 1000% Stúdentspróf 

Leiðbeinandi 1 100% Eflingarnámskeið 

Leiðbeinandi 5 400% Engin Eflingarnámskeið 

Deildarstjóri  1 100% B.A.  

Leikskólakennari 1 100% B.Ed 

Grunnskólakennari 2 150% B.Ed. 

Þroskaþjálfi 1 100% B.A. 

Matráður 1 100% --- 

Ræsting 1 50% --- 

 

Korpukot 

Starfsheiti Fjöldi Starfshlutfall Menntun 

Leiðbeinandi  1 100 B.A. próf 

Leiðbeinandi 5 500 Stúdentspróf 

Leiðbeinandi 2 200% Eflingarnámskeið 

Leiðbeinandi 5 500% Engin Eflingarnámskeið 

Leikskólaliði 2 200% Leikskólabrú 

Félagsliði 1 100% Félagsliði - Borgarholtsskóli 

Leiðbeinandi – nemi 2 200% B.A. nemar  

Aðst. Leikskólakennari 1 100% Diploma - HÍ 

Leikskólakennari 1 100% B.Ed  

Grunnskólakennari 2 150% B.Ed. 

Matráður 1 100 Matsveinn MK 

Ræsting 1 75% --- 

Fæðingarorlof 2 162,5% Eflingarnámskeið 

Afleising 2 200% Nemar í HÍ og frh.sk. 

 

6.2 Starfsþróunarsamtöl (skipulag, tímasetning) 

 Öllu starfsfólki er boðið í samtal við leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra  í 

mars/apríl. Vegna veikinda í starfsmannahópnum og manneklu sem þeim fylgir var 

ekki boðið upp á skipulögð samtöl, en starfsfólk hefur mjög mikinn og nánast 

ótakmarkaðan aðgang að stjórnendum. Boðið verður upp á samtöl í mars/apríl ´19. 
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6.3 Símenntun frá síðasta ári   

 Hegðun barna. Fyrirlestur um hegðun barna, væntingar og viðhorf og viðbrögð við 

óæskilegri hegðun. Helgi Þór Harðarson. Allt starfsfólk. 

 Hreyfing og nám leikskólabarna. Ráðstefna á vegum leikur að læra. Deildarstjórar. 

 Fjölbreyttar leiðir til framtíðar – ráðstefna. Samtök sjálfstæðra skóla. Stjórnendur. 

 Þættir í leikskólastjórnun. Háskóli Íslands. Aðstoðarleikskólastjóri. 

 Yfir til þín – námstefna. Leiðtogi í frjóu og faglegu lærdómssamfélagi. KÍ - Félag 

stjórnenda leikskóla. Leikskólastjóri.  

 Leikskólaheimsóknir. Leikskólarnir Norðurberg í Hafnarfirði og Sólhvörf í Kópavogi. 

Málstarf skoðað þ.e. Lubbi og TRAS. Allt starfsfólk. 

 

6.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum  

Endurmenntun er sjálfsögð og allt starfsfólk leikskólans er hvatt til að sækja sér hana, þá 

leggjast allir á eitt um að gera samstarfsfólki sínu kleift að sækja sér nýja þekkingu. 

Eftirfarandi símenntun hefur nú þegar verið skipulögð til að stefna að: 

 Íslenski þroskalistinn. Deildarstjóri. 

 Uppeldi sem virkar. Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri. 

 AEPS. Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri. 

 Ráðstefna Samtaka sjálfstæðra skóla. Efnistök verða ákveðin síðar.  

 Skyndihjálp ungra barna. Allt starfsfólk. 
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7. Aðrar upplýsingar 

7.1 Barnahópurinn 1. júní 2018 

 

Fossakot 

1. júní eru 76 börn í vistun. Leikskólinn rúmar 80 börn í heildina.  Verið er að vinna í að vista 

inn í laus pláss fyrir komandi skólaár. Súluritið hér að neðan gefur glögga mynd af 

aldursdreifingu barnanna.  
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 Kynjahlutfall 

Kynjahlutfall er þannig að dregnir eru í meirihluta, eða 42 drengir og 34 stúlkur. 
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 Dvalarstundir 

Heildardvalarstundir í Fossakoti 1. júní 2018 eru nú 629,5 klst. 

 

 Fjöldi barna sem nutu stuðnings 

Eins og staðan er 1. júní 2018 er ekkert barn í leikskólanum sem nýtur stuðnings undir 

leiðsögn sérkennara.  

 

 Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku 

Það eru 4 börn í leikskólanum þar sem annað eða báðir foreldrar eru af erlendum uppruna. 

 

 Fjöldi  tungumála 

Fjöldi þeirra tungumála sem notuð eru á heimilum barna í Fossakoti eru tvö auk íslensku. 

Það eru tékkneska og tyrkneska.  
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Korpukot 

1. júní eru 97 börn í vistun. Breyting verður á barnahópnum með haustinu þar sem 6 börn 

fædd árið 2012 fara yfir á næsta skólastig. Leikskólinn rúmar 100 börn samtímis og er í 

vinnslu að fullvista inn í öll þau pláss þegar nýtt skólaár hefst. Súluritið hér að neðan gefur 

glögga mynd af aldursdreifingu barnanna.  
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 Kynjahlutfall 

Jafnvægi er á kynjahlutfalli, eða 48 drengir á móti 49 stúlkum. 
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 Dvalarstundir 

Heildardvalarstundir í Korpukoti 1. júní 2018 eru nú 800,5 klst. 

 

 Fjöldi barna sem nutu stuðnings 

Eins og staðan er 1. júní 2018 er ekkert barn í leikskólanum sem nýtur stuðnings undir 

leiðsögn sérkennara.  

 

 Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku 

Það eru 6 börn í leikskólanum þar sem annað eða báðir foreldrar eru af erlendum uppruna. 

 

 Fjöldi  tungumála 

Fjöldi þeirra tungumála sem notuð eru á heimilum barna í Korpukoti eru fjögur auk íslensku. 

Það eru pólska, tyrkneska, litháíska og króatíska. 

 

7.2 Foreldrasamvinna 

 Foreldraráð  

Foreldraráð er starfandi við leikskóla LFA ehf. Það er kosið í ráðið á foreldrafundi í október 

ár hvert. Í ráðinu sitja 3 foreldrar úr Korpukoti og 2 foreldrar úr Fossakoti auk 

leikskólastjóra. Áætlað er að fundir séu einu sinni á hvorri önn og oftar ef þörf krefur. Þess 

ber þó að geta að tölvupóstsamskipti eru orðin tíðari.   

 

 Foreldrafundir  

Kynningarfundur foreldra nýrra barna er haldinn í maí/júní ár hvert og nú síðast 29. maí. Þar 

var nýjum foreldrum kynnt starfsemi leikskólans, fundinn tími til aðlögunar og spurningum 

svarað. Í september er almennur foreldrafundur þar sem vetrarstarfið er kynnt. Þar kynna 

deildarstjórar starf hverrar deildar fyrir sig auk þess að megináhersluatriði leikskólans eru 

gerð góð skil. Í maí er upplýsingafundur fyrir foreldra þeirra barna sem flytjast yfir á aðra 

deild.  
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 Foreldraviðtöl  

Foreldrar eru boðaðir í viðtal við deildarstjóra apríl. Þá er farið er yfir almennan þroska og 

líðan barnsins í leikskólanum. 

 

 Foreldrafélag 

Foreldrafélag hefur það markmið að virkja samstarf heimilis og leikskóla með ýmsum 

viðburðum. Stjórn foreldrafélagsins einsetur sér að skipuleggja öflugt og gjöfult starf, þar 

sem allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Foreldrafélögin eru tvö, í Fossakoti annars vegar 

og Korpukoti hinsvegar. Þá var staðið að nokkrum viðburðum, keyptar leiksýningar á 

sumarhátíð, boðið upp á grillaðar pylsur í sveitaferð og fleira. 

 

7.3 Samstarf leik- og grunnskóla  

Vegna staðsetningar leikskólans og búsetu barnanna er ekki skipulagt samstarf við 

grunnskóla. Við boðum til skilafundar þegar barn hefur notið sérkennslu, einnig ef þess er 

sérstaklega óskað. Afrit af forsíðu HLJÓM-2 fylgir hverju barni yfir á næsta skólasstig. Stefnt 

er að því að hefja samstarf við grunnskólana og fylgjast að í heimsóknir með leikskólum 

hverfisins. 

 

7.4 Almennar upplýsingar 

Starfsdagar leikskólans eru tveir, þ.e. einn á hvorri önn. Á komandi skólaári verða 

starfsdagarnir 14. september ´18 og 31. maí ´19.  Allir foreldrar fá senda greinargerð um þá 

vinnu sem fram fer á þessum dögum.  
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8. Fylgiskjöl 

 

8.1 Matsgögn 

 Fylgiskjal 1 – Matsblað stöðvavinnu – samantekt annar 

 Fylgiskjal 2 – Matsblað skilvirk málörvun  

 Fylgiskjal 3 – Matsblað eftir hvert þema í hópastarfi 

8.2 Leikskóladagatal 

 Sent sem viðhengi 

8.5 Umsögn foreldraráðs 

 Verður send til SFS eigi síðar en 1. sept. 2018 

 

 

 

 

 

Gert í Reykjavík þann 2. júlí 2018 

 

Fyrir hönd LFA ehf. / Fossakot & Korpukot 

 

 

Kristín Björk Viðarsdóttir, leikskólastjóri    
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Fylgiskjal 1. 

 

 

Matsblað – hvað er metið: Stöðvavinna, samantekt annar 

 

Hvar stöndum við? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Hvernig vitum við það? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Hvað ætlum við að gera næst? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 2. 

Skráning á TRAS-vinnustund 

 
Hópur:_________________________________ 

 

Barn: ______________________   ⃝ Gat allt    ⃝Gat að hluta    ⃝Gat ekkert  

 

Barn: ______________________   ⃝ Gat allt    ⃝Gat að hluta    ⃝Gat ekkert 

  

Barn: ______________________   ⃝ Gat allt    ⃝Gat að hluta    ⃝Gat ekkert  

 

Barn: ______________________   ⃝ Gat allt    ⃝Gat að hluta    ⃝Gat ekkert  

 

Barn: ______________________   ⃝ Gat allt    ⃝Gat að hluta    ⃝Gat ekkert  

 

Barn: ______________________   ⃝ Gat allt    ⃝Gat að hluta    ⃝Gat ekkert  

 

Barn: ______________________   ⃝ Gat allt    ⃝Gat að hluta    ⃝Gat ekkert  

 

Barn: ______________________   ⃝ Gat allt    ⃝Gat að hluta    ⃝Gat ekkert  

 

Athugasemdir um börnin: 

 

 

 

 

Athugasemd um verkefnið sjálft: 
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Fylgiskjal 3. 

Ígrundun og mat á hópastarfi 

Hópstjóri:  

Hópur:  

Viðfangsefni/þema:  

Verkefni 

 

 

 

Hvað gekk vel 

 

 

 

 

 

Endurskoðun og 

úrbætur 

 

 

 

 

 

Til minnis 

 

 

 

 

 
 


