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Inngangur 

Í ársskýrslu er skólastarfi liðins skólaárs gert skil með margvíslegum hætti þar sem stuðst er við 

niðurstöður úr innra mati. Tölulegar upplýsingar miðast við maí 2017.  

Þegar litið er yfir farinn veg er nauðsynlegt að hafa ákveðna stefnu til að fara eftir til að meta árangur, 

hvað hefur tekist vel og hvað má betur fara. Til að meta árangur hefur skólinn þróað Stefnumiðað 

árangursmat (Balanced Scorecard) þar sem stefna skólans er mörkuð með Stefnukorti (e. 

strategy map) sem fylgt er eftir með Verkefnaáætlun (skorkorti, e. Scorecard). Í stefnukorti eru settir 

fram fjórir þættir þar sem fram kemur stefna skólans í skólasamfélaginu, fjármálum, starfsháttum og 

mannauði. Út frá stefnukorti eru sett fram nýbreytni- og þróunarverkefni, sem tengjast hverjum 

þætti og þau síðan endurmetin eftir skólaárið (sjá í kaflanum Innra mat). Ásamt því eru framkvæmdar 

ýmsar kannanir þar sem börn, starfsfólk og foreldrar taka þátt. Markmiðið er að auka gæði náms, 

stuðla að umbótum og tryggja að unnið sé eftir þeim viðmiðum sem skólinn hefur sett sér.  

Viðfangsefni innra mats síðasta skólaárs lúta að líðan og viðhorfum barna þar sem þau fengu sjálf að 

tjá sig með myndrænum hætti. Kennarar og starfsfólk lögðu mat á samskipti, skipulag, eigin líðan, 

starfshætti skólans o.fl. með fjölbreyttum hætti. Í síðari hluta ársskýrslunnar má sjá niðurstöður úr 

innra mati ásamt umbótaáætlun.  

Leiðarljós okkar er að byggja upp lærdómsríkt samfélag þar sem öllum líður vel og gleði ríkir. Þannig 

verðum við betur í stakk búin til að takast á við verkefni í dagsins önn og nýta okkur þá reynslu sem 

við öðlumst á uppbyggilegan hátt í nútíð og framtíð. 
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Leikskólinn í tölum 

Fáliðunarstefna 

Skólaskrifstofan í samstarfi við stjórnendur leikskólanna gerðu vinnureglur eða viðmið vegna 

fáliðunar sem stefnt gæti öryggi barna í hættu í leikskólum Grindavíkurbæjar. Samkvæmt skjalinu 

telst fáliðun þegar barngildi á kennara er komið upp í 10,9 miðað við útreikninga og að yfirvöldum 

skuli tilkynnt ef sérstakar heimildir vakna eins og fjármagn og/eða lokun á deildum. Í stefnunni segir 

að ávallt skuli skoða hlutfall allra starfsmanna og barna sem mætt eru í heildina í skólann svo og á 

hvaða tíma dagsins vantar starfsmenn. Meginmarkmið er að allir í húsinu aðstoði þar sem þarf og allir 

gangi í þau störf sem mikilvægast er að manna.  

Búið var til skjal með útreikningum á stöðu skólans hvern dag og var það notað sem hluti af daglegri 

stjórnun frá 30. janúar til 21. maí 2017. Staðan í skólanum er tekin kl. 9:00 hvern dag og ákvörðun 

tekin um aðgerðir miðað við starfsgildi á móti barngildum. Á þessum tíma vöknuðu aldrei sérstakar 

heimildir í skólanum, viðvera oftar en ekki mjög góð og því öryggi barnanna aldrei stofnað í hættu. 

Nemendur 

Skólinn var fullsetinn í upphafi skólaárs en síðar um veturinn var samþykkt að taka inn aðflutta 

nemendur á síðasta ári leikskólagöngunnar að beiðni skólaskrifstofu þannig að þegar mest var voru 

108 nemendur í skólanum. Í maí voru hér 107 nemendur, þar af voru 20 börn af erlendum uppruna 

frá 7 þjóðlöndum. Barngildi voru um 122 og dvalargildi 973. Þrjár deildir voru með stuðning fyrir þrjá 

nemendur sem nutu sérkennslu. 24 nemendur nutu stuðnings samkvæmt skilgreiningum í 3.-5. flokk, 

sem sérkennslustjóri sinnti. 

Í maí voru 107 nemendur við skólann, 50 stúlkur og 57  drengir. Skipting eftir árgöngum má sjá hér: 

Fæðingarár   Fjöldi í árgangi Fjöldi á Króki 

2011 60 30 

2012 57 28 

2013 49 23 

2014 51 24 

2015 53 2 

Samtals 2015 270 107 

 

Flestir nemendur voru í 8 klst. við nám í skólanum og stækkar sá hópur frá ári til árs. Dvalarstundum 

fjölgaði um 52 á milli ára. Sjá má skiptingu dvalarstunda hér: 

Dvalarstundir  Fjöldi  barna Fjöldi klukkustunda 

8 klst 73 584 

7 klst 24 168 

6 klst 8 48 

5 klst 2 10 

Samtals 2016 107 810 
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Starfsmenn 

Þó nokkur breyting var í starfsmannahópnum en þrír starfsmenn hættu, tveir fóru í barneignaleyfi og 

tveir hafa sagt starfi sínu lausu. Vel hefur tekist að ráða í stöðurnar. Unnið var með viðverustefnu 

skólans á markvissan hátt með öllu starfsfólki, sem skilaði aukinni viðveru á milli skólaára.  

Í maí voru 27 starfsmenn á launaskrá í 24,4 stöðugildum og gegndu nokkrir fleiri en einni stöðu. 

Faghlutfall leikskólakennara sem starfa við uppeldi og menntun var 41% og hefur lækkað milli ára. 

Fjórir starfsmenn eru með annars konar kennslu- og/eða uppeldismenntun sem nýtist í starfi eins og 

t.d. danskennari, grunnskólakennari og leikskólaliðar. Einn starfsmaður var í meistaranámi í 

leikskólafræðum. Tveir starfsmenn störfuðu með stuðningi Vinnumálastofnunar. 

Unnið var með viðverustefnuna þar sem starfsfólk kom með hugmyndir að bættri viðveru og voru 

sett markmið um að fjölga hvatningafríum. Viðvera var nokkuð góð og unnu starfsmenn sér inn 

samtals um 80 daga í hvatningafrí og allir a.m.k. einn dag sem er fjölgun frá fyrra ári.  

 

Samsetning starfsmannahópsins 

Starfssvið Fjöldi Stöðugildi 

Stjórnun 2 1,4 

Leikskólakennarar 8 6,1 

Leikskólaliðar 2 2 

Sérkennsla/sérkennslustjóri 2/1 1,5/0,75 

Þroskaþjálfi 1 1,0 

Aðrir uppeldismenntaðir 1 0,875 

Danskennari 1 1 

Leiðbeinendur 7 5,75 

Eldhús 2 1,625 

Ræsting 1 0,5 
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Skólastarfið 

Skólastarfið hefur gengið vel fyrir sig bæði hvað varðar að viðhalda stefnu skólans og jafnframt í að 

þróa og betrumbæta skólastarfið. Vinna í teymum er að festa sig verulega í sessi þar sem formenn 

teyma stjórna vel skipulögðum verkefnaáætlunum með aðkomu allra starfsmanna skólans. Teymin 

eru öflug í að halda utan um verkefnin, koma með hugmyndir að nýjungum og marka sér 

framtíðarsýn. Þessi vinna skilar okkur skólastarfi sem er í stöðugu endurmati og þróun. 

Stefnukort 

Í stefnukorti koma fram helstu áhersluþættir skólans og sýnir á myndrænan hátt stefnu skólans í 

skólasamfélaginu, starfsháttum, fjármálum og mannauði. Markmið eru sett fyrir hvern stefnuþátt og 

síðan eru tilgreindar þær leiðir sem farnar eru til að ná markmiðunum í Skorkorti. Í kaflanum 

Endurmat á starfsáætlun eru verkefnin sem unnið var að í starfsáætlun. 
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Framkvæmd starfsáætlunar 

Framkvæmd starfsáætlunar gekk vel bæði í því að viðhalda stefnu skólans svo og í öðrum þáttum eins 

og mati, starfsþróun o.fl.. Eins og endranær var unnið að fjölbreyttum þróunar- og 

nýbreytniverkefnum samkvæmt starfsáætlun og voru starfsdagar, fundir og undirbúningstímar nýttir 

vel fyrir slíka vinnu. 13 föst teymi störfuðu við skólann og fjögur vegna erlends samstarfs. Teymin 

skiluðu af sér vinnu vetrarins á skipulagsdegi í maí þar sem framgangur verkefnanna var kynnt öllu 

starfsfólki. Í ljós kom hversu mikilvæg teymisvinnan er til að viðhalda stefnu skólans, þróa skólastarfið 

og framkvæma það metnaðarfulla starf sem unnið er að hverju sinni. Með þátttöku í teymum tengist 

starfsfólk betur stefnu og starfsháttum skólans, betur gengur að þróa skólastarfið og halda utan um 

þau verkefni sem eru í gangi hverju sinni. 

Skorkort 

Skorkort sýnir þau verkefni sem sett voru á starfsáætlun. Vel tókst til við að viðhalda stefnu skólans, 

starfsáætlun og að þróa skólastarfið áfram. Teymisvinnan er að skila okkur góðum árangri með þessa 

mikilvægu þætti í skólastarfinu og vísar veginn í þróun skólans. 

SKÓLASAMFÉLAGIÐ 

Að skapa lærdómsríkt skólasamfélag þar sem öllum líður vel og gleði ríkir 

Metnaðarfullt 
námsumhverfi 

 Námskeið í teymisvinnu þar sem farið var í framkvæmd og stjórnun 
verkefna og framgangur verkefna í öllum teymum kynnt á skipulagsdegi 

 Gæðamat stóðst áætlun. Farið yfir tilgang og framkvæmd á matsaðferðum 
skólans 

 Farið yfir ýmis námsefni í sameiningu þar skoðuð voru markmið og leiðir í 
notkun þeirra með börnunum 

 Upprifjun á verkfærum PMTO fyrir alla starfsmenn 

 Sett upp kerfi þar sem allir kennarar fengu undirbúning til að lesa allt um 
stefnu og starfshætti skólans ásamt ýmsum fróðleik um leikskólamál 

Sjálfsörugg og  
glöð börn 

 Farið yfir námsefni í Rósemd og umhyggju 

 Haldin var kynuslavika þar sem viðteknum kynhlutverkum var snúið á hvolf 

 Foreldrar tvítyngdra barna lásu á sínu tungumáli  

 Viðbragðsáætlun og viðbrögð við slysum endurmetin og bætt 

 Kennarar svöruðu jafnréttisgátlista 

 Haldið var upp á dag mannréttinda barna með fræðslu fyrir börn og 
kennara 

Ánægðir 
foreldrar 

 Upplýsingaflæði með tölvupóstum aukið, gerð var sérstök skrá yfir hvenær 
og hvernig upplýsingar fara til foreldra 

 Foreldrar hvattir til að taka þátt í starfinu með ýmsum hætti eins og t.d. 
lestrarverkefnum, skiptifatamarkaði, einstaklingsnámskrám, viðburðum o.fl. 

 Fyrirlestur á foreldrafundi um jafnrétti 

 Unnin fáliðunarstefna til að tryggja öryggi barna í skólanum  

 Mikil þátttaka foreldar í viðburðum og á fundum í skólanum 
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STARFSHÆTTIR 

Að stuðla að metnaðarfullum og lærdómsríkum starfsháttum í skólanum 

Heilsueflandi 

 samfélag 

 Unnið að innleiðingu Heilsueflandi leikskóli 

 Skólinn tók þátt í heilsueflandi viðburðum fyrir börn og starfsfólk s.s. 
Move week, hjólað í vinnuna, Alþjóðadegi hreyfingar ofl. 

 Geðrækt var efld með jógaiðkun og hugleiðslum  

 Unnið að þróunarverkefni um heilsueflingu út frá kenningum S. Kneipp  

 Kennarar svöruðu gátlista Heilsustefnunnar 

 Unnið að því að bæta vitund kennara um stærð matarskammta 
samkvæmt næringarráðleggingum Landlæknisembættisins með því að 
taka myndir af matarskömmtum á matseðli 

Jákvæð og 
uppbyggjandi 

samskipti 

 Unnið að innleiðingu á vináttuverkefni Barnaheilla um bangsann Blæ  

 Tónlistarverkefni vináttuverkefnisins Blæs bætt inn í eftir áramót 

 Hjálparhandavika var haldin eftir áramót  

 Unnið var að því að innleiða núvitundarverkefnið Hér og nú að 
samskiptastefnu skólans Rósemd og umhyggja. Enginn styrkur var veittur 
skólanum fyrir verkefnisstjórn þannig að RogU teymið og kennarar sáu 
um innleiðinguna 

Leikur 
 og  

nám 

 Kennarar fóru yfir námsefni sem tengist málrækt og stærðfræði og sýndu 
hverjir öðrum hvernig verið væri að nota það 

 Málræktarleikir-, spil og verkefni gerð aðgengilegri inni á deildum 

 Ný verkefni með Lubba málræktarnámsefninu kynnt 

 Námskeið Orðaspjall sem eflir orðaforða og hlustunarskilning með 
bóklestri 

 Unnið markvisst með jafnréttisverkefni og þeim dreift á skólaárið 

 Unnið var að því að bæta vísindaleiki 

 Unnið markvisst með námsefnið Tónmál á yngri deildum 

 Boðið var upp á danskennslu í hreyfisal eina viku í mánuði 

Umhverfismennt 

 „Vissir þú“ fróðleiksmolar um náttúruvernd settir upp á áberandi stöðum 
reglulega fyrir foreldra og kennara að lesa 

 Börnin fóru í stofnanir bæjarins og buðu upp á úttekt í umhverfismálum 

 Allir nemendur fóru í útinám og er búið að finna annan dal í hrauninu sem 
skýrður var Ævintýradalur 

 Deildum verkefninu Unnur umhverfisungi í verkefnakistu Landverndar 
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FJÁRMÁL OG ÁÆTLANIR 

Að tryggja ábyrga og gegnsæja nýtingu fjármagns 

Ábyrg og 
gegnsæ 

áætlunargerð 

 Vel gekk að framfylgja markmiðum um áætlunargerð og þá sérstaklega í 
næringu og má þakka nýrri næringarstefnu, tilboðsgerð og átaki í matarsóun  

Samábyrgð á 
nýtingu 

fjármuna 
 Vel gekk að nýta vel eigur skólans, endurnýta og fá tilboð 

 

MANNAUÐUR 

Að stuðla að öflugri starfsþróun og samstarfi 

Starfsánægja 

 Unnið var að því að auka upplýsingagjöf 

 Námskeið um hvernig einstaka kennari geti bætt starfsánægju og vellíðan út 
frá fimm þáttum um efnið sem Landlæknisembættið gaf út 

 Námskeið Veljum vellíðan – rætt um heildræna heilsueflingu með áherslu á 
að heilsan er í okkar eigin höndum 

 Unnið með viðverustefnu Skóla ehf þar sem starfsmenn settu saman 
hugmyndir að bættri viðveru m.a. var markmiðið að fjölga hvatningarfríum 

 Unnin var fáliðunarstefna til að tryggja mönnun í skólanum og var unnið 
markvisst eftir henni 

 Núvitundaræfingar voru framkvæmdar á skipulagsdögum og fundum 

 Boðið upp á slökunarfrí í nóvember 

 Unnið að sérstakri vinnuvernd gagnvart þunguðum konum 

Starfsþróun 

Skóli sem lærir 

 Símenntunaráætlun stóðst  

 Margir kennarar sóttu fjölbreytt námskeið  

 Boðið var upp á námskeið og fyrirlestra af ýmsu tagi 

Dreifð stjórnun 

 Haldið var námskeið um teymisvinnu og hvernig fylla eigi í verkefnaáætlun  

 Teymin unnu vel sína vinnu til að viðhalda stefnu skólans og þróa ný verkefni 

 Formenn voru hvattir til að dreifa verkefnum innan teyma til að virkja alla í 
að taka þátt í að viðhalda stefnu skólans og þróun 
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Fjölskyldan og leikskólinn 

Í vetur var áfram lögð áhersla á að efla jákvæð samskipti, upplýsingaflæði og foreldraráðgjöf með 

PMTO foreldrafærni. Þrír kennarar sóttu sér grunnmenntun sem PMTO fagaðili og eru nú 11 kennarar 

með réttindi í skólanum. PMTO lausnarteymi hefur verið að þróa forvarnir í málefnum fjölskyldna 

enn frekar með einum félagsráðgjafa frá Grindavíkurbæ. Liður í því er að fá ráðgjöf í barnavernd, fara 

yfir PMTO úrræði og fjalla um mál fjölskyldna sem er boðið upp á reglulega teymisfundi. Kennarar 

sinna reglulegri uppeldisráðgjöf til foreldra bæði í dagsins önn og í skipulögðum samtölum. Það er 

jákvætt því það bendir til að foreldrar treysta kennurum til verksins, sem hafa verið duglegir að 

mennta sig á þessu sviði með því að sækja ýmis námskeið. 

Um 80 foreldrar mættu á foreldrafund sem var haldinn í haust. Þar var farið yfir starfsáætlun 

vetrarins og boðið upp á mjög fróðlegan fyrirlestur um jafnrétti. Tvö foreldrasamtöl, eitt að hausti og 

eitt að vori, voru haldin þar sem farið var yfir skráningar í Heilsubók og einstaklingsnámskrár 

uppfærðar í samvinnu við foreldra. Foreldrakynning var haldin í maí fyrir foreldra þeirra barna sem 

hefja skólagöngu á nýju skólaári. Mörg túlkasamtöl voru við skólann þar sem um 19% barnanna í 

skólanum eru af erlendum uppruna. Nokkrir teymisfundir voru haldnir með foreldrum barna með 

sérþarfir. 

Skólinn varð 16 ára í febrúar og var haldið upp á það með veglegri fjölskylduhátíð og var fullt út úr 

dyrum af foreldrum og öðrum ættingjum barnanna og gleðin skein úr hverju andliti. Alltaf svo gaman 

að sjá hvað fjölskyldur barnanna eru duglegar að mæta á viðburði skólans og taka þannig virkan þátt í 

starfinu. Einnig gaman hvað þeir eru duglegir að bjóða öðrum ættingjum með eins og ömmu, afa og 

jafnvel frænkum og frændum. 

 

Samstarf við grunnskólann  

Samstarfsverkefnið Brúum bilið gekk sinn vanagang með heimsóknum á milli leik- og grunnskóla, milli 

leikskólanna og í stofnanir bæjarins. Fundir voru haldnir að vori um málefni barna með samþykki 

foreldra. Í áætlun verkefnisins eru ýmsir fundir sem snúa að því að skapa samfellu á milli 

skólastiganna til að koma í veg fyrir afturvirkt rof, þ.e. að kanna betur hæfni barnanna þegar þau 

hefja grunnskólagöngu sína til að tryggja áframhaldandi þróun í námi barna. Grunnskólinn hefur ekki 

séð sér fært að finna tíma til að funda. Okkur finnst það miður því við teljum þennan þátt mjög 

mikilvægan fyrir börnin og geti haft jákvæð áhrif á líðan þeirra í grunnskólanum. 

Nýbreytni og þróunarstarf 

Í vetur var unnið að innleiðingu vináttuverkefnis Barnaheilla og var sérstakt teymi sem sá um þá 

vinnu. Unnið var að því að innleiða starfsaðferðir Hér og nú verkefnisins sem fjallaði um núvitund inn 

í samskiptastefnuna og sá Rósemdar og umhyggju teymið um það. Bæði þessi verkefni gengu vel. 

Veturinn var einnig notaður til að þróa betur danskennslu í skólanum. Starfsmaður sem er 

danskennari sá um skipulagða innlögn á ákveðnum dönsum eina viku í mánuði í hreyfisal og síðan 

hittust eldri deildirnar og dönsuðu saman og yngri og dönsuðu saman.  

http://www.leikskolinn.is/krokur/skjalasafn/krokur28.pdf
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Krókur tók þátt í Erasmus+1 verkefni ásamt fjórum skólum sem Skólar ehf reka.  Verkefninu var 

stjórnað af BHRG sem er Ungversk stofnun. Stofnunin vinnur með börnum á aldrinum 3 mánaða til 14 

ára með þroskafrávik, námserfiðleika, hegðunarvanda eða skaða eftir slys og/eða sjúkdóma. Með 

ákveðnu mati er skoðaður  tauga-, skyn og hreyfiþroski barna og síðan veitt viðeigandi meðferð. 

Matskerfið er þrískipt og hafa 5 kennarar farið þrisvar til Budapest í vetur til að öðlast réttindi hjá 

stofnuninni til að gera mat á börnum út frá hugmyndafræði þeirra. Hafa kennararnir fengið ein 

réttindi af þremur og er fyrirhugað að halda áfram með verkefnið.  

Einn kennari og skólastjóri unnu að þróunarverkefni sem styrkt var af Nordplus junior í samstarfi við 

fimm aðrar þjóðir; Litháen, Lettland, Finnland, Danmörk og Eistland, sem stjórnaði verkefninu. Unnið 

var með 5 þætti heilsueflingar samkvæmt kenningum Sebastian Kneipp sem taldi að hreyfing, næring, 

jafnvægi, vatn og jurtir væru þættir sem stuðla að almennri heilsu og fyrirbyggja sjúkdóma. Sýn hans 

grundvallast á heildrænum aðferðum og að það væri eðli mannsins að vera heilbrigður. Hann lagði 

áherslu á að tengsl mannsins við náttúru og umhverfi væri órjúfanlegur þáttur heilsu. Verkefnið fellur 

vel að heilsustefnu skólans og var því auðvelt að aðlaga kenningar S.Kneipp við það sem við erum að 

gera í heilsueflingu. 

Tveir kennarar tóku þátt E-Twinning samvinnuverkefni við leikskóla í Pideaa. Verkefnið fjallaði um 

hvaða gildi ævintýrin hafa fyrir okkur og að fá sýn frá öðrum löndum og hvernig unnið er með þau 

þar. Lesin voru alls konar ævintýri og skrifuðu börnin okkar sitt eigið ævintýri og síðan var búið til eitt 

sameiginleg á milli landa. Allir skólarnir fengu senda byrjun á ævintýri og kláraði hver skóli sinn endi 

og voru ævintýrin send á milli til lesningar og skemmtunar. Umræður sköpuðust á meðal barnanna 

um ævintýrin eins og hvað er, hverjir lenda í, hvernig enda þau enda var verkefnið gott námsefni til 

að auka orðaforða barnanna þar sem þau taka út orð, útskýra, ræða þýðingu, spá og spekúlera. 

Unnið var með verkefnið bæði úti og inni og nutu börnin sín mjög vel.  

Fimm kennarar frá Pideaa í Svíþjóð komu í fimm daga starfskynningu (e. job shadowing) í skólann. 

Markmið verkefnisins er að stuðla að yfirfærslu þekkingar og að auka færni og hæfni þeirra sem 

starfa að skólastarfi í Evrópu. Skólastjóri hélt fyrirlestur um menntakerfi á Íslandi og stefnu Króks, 

kennararnir fylgdust með starfinu og fóru í leikskólaheimsókn á Laut. Á hverjum degi funduðu 

kennararnir með skólastjóra til að eiga faglega samræðu um stefnu og starfshætti skólans. 

Kennararnir báðu um sérstakt námskeið í samskiptastefnu skólans þar sem þeir sögðust verða mjög 

varir við að börnunum liði vel, væru góð við hvort annað og væru glöð. Þetta gladdi okkur mjög og 

sýndi fram á að svona verkefni er ekki eingöngu fyrir gestina til að læra nýja hluti heldur ekki síður til 

að fá upplýsingar um hvort verið sé að vinna eftir þeirri stefnu sem skólinn setur fram.  

Kynning á stefnu og starfsháttum skólans 

Mikil aukning var á heimsóknum í skólann þennan vetur en um 120 gestir heimsóttu skólann þar sem 

kennarar, skólastjórnendur og starfsfólk skólaskrifstofa komu að kynna sér starfið. Gestirnir hafa m.a. 

áhuga á að kynna sér dagskipulag, skipulag námsumhverfisins, heilsustefnuna, núvitund, 

teymisvinnuna, næringarstefnuna, viðverustefnuna og stjórnun almennt.  

Skólastjóri hefur haldið fyrirlestra og kynningar um skólastarfið á Króki, m.a. jafnrétti í leikskóla, 

núvitund, heilsueflandi samfélag, jákvæð samskipti og viðhorf í starfsmannahópnum í nokkrum 

leikskólum, ráðstefnum og í erlendu samstarfi á vegum Nordplus og Erasmus+. 
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Starfsþróun 

Starfsþróun var skipulögð á starfsdögum og fundum í símenntunaráætlun fyrir allt starfsfólk tengt 

áherslum í starfsáætlun skólans (sjá töflu). Einnig sóttu margir kennarar námskeið utan áætlunar á 

eigin vegum.  Auk þess sem fram kemur í símenntunaráætlun voru m.a. haldin námskeið um 

samskipti og viðhorf; skólanámskrá; Tónmál; málrækt, umhverfismennt og Uppeldi sem virkar – færni 

til framtíðar af kennurum og/eða stjórnendum skólans.  

Símenntunaráætlun – framgangur 

Símenntunaráætlun stóðst nokkurn veginn áætlun en tvær breytingar voru gerðar á henni. Í mars var 

ákveðið að bæta við námskeiðinu Veljum vellíðan sem Dr. Sólfríður Guðmundsdóttir hélt á 

skipulagsdegi og síðan var ákveðið að sleppa leikskólaheimsóknum þar sem mikið lá fyrir að vinna að í 

starfsþróun og öðru. Deildarstjórum var falið að skipuleggja stuttar heimsóknir með kennurum í 

haust. 

STARFSHÓPUR 
NÁMSKEIÐ – 

KENNARI/ÁBYRGÐ 
MARKMIÐ STAÐA 

3 kennarar 
Jóga og núvitund með 
börnum 
Shakta Kaur 

Að styrkja kennara í að kenna jóga og 
núvitund með börnum 

Lokið 

Allir 
Orðaspjall 
Árdís H. Jóndóttir 

Að efla orðaforða og hlustunarskilning með 
bóklestri 

Lokið 

Stjórnendur 
Þjónandi forysta 
Sigrún Gunnarsdóttir 

Að vera bæði leiðtogi og þjónn með hag 
heildarinnar að leiðarljósi. Að samstarfsfólk 
leiðtogans verði heilbrigðara, frjálsara, 
sjálfstæðara, fróðara og líklegra til þess að 
verða sjálft þjónar 

Lokið 

Allir 
Viðverustefna 
Hulda Jóhannsdóttir 

Að efla og virkja starfsmenn í að framfylgja 
viðverustefnu skólans til að skapa 
eftirsóttan vinnustað með hag og lífsgæði 
þeirra í fyrirrúmi 

Lokið 

Allir 
Að leiða og vinna í 
teymi 
Hulda Jóhannsdóttir 

Að auka hæfni til að stjórna og taka þátt í 
teymisvinnu 

Lokið 

Allir 
Jákvæð samskipti 
Hulda Jóhannsdóttir 

Að efla starfsánægju og vinnusiðferði Lokið 

Allir 
Leikskólaheimsóknir 
Hulda Jóhannsdóttir 

Að kynna sér nýjar leiðir í skólastarfi 

Ákveðið að 
kennarar fari 
í minni 
hópum 

Allir 
Vinátta – Gegn einelti 
Vináttu teymi 

Að innleiða vináttuverkefni Barnaheilla í 
samskiptastefnu skólans 

Lokið 
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Námskeið og ráðstefnur utan símenntunaráætlunar 

Í Aðalnámskrá segir að... „Gæði menntunar og árangur skólakerfisins byggist fyrst og síðast á vel 

menntaðri og áhugasamri fagstétt kennara á öllum skólastigum“ (Aðalnámskrá 2011). Rík hefð er fyrir 

því í skólanum að hvetja kennara til að sækja sér hin ýmsu námskeið og ráðstefnur sem eru í boði til 

að auka fagþekkingu sína, þróa sig í starfi og fylgjast náið með þróun í menntamálum.  Í töflunni á 

næstu blaðsíðu má sjá þau fjölmörgu námskeið sem kennarar skólans hafa sótt á eigin vegum og 

sækja þeir styrki í Vísindasjóð FL og FSL. Þar sem námskeið hafa hækkað mjög í verði en styrkir ekki 

hækkað að sama skapi, hafa kennarar dregið úr því að sækja sér námskeið sem er miður.  Þrátt fyrir 

þetta hafa kennararnir sótt mörg og fjölbreytt námskeið sem nýtast skólastarfinu í áframhaldandi 

þróun. 

HEITI NÁMSKEIÐS LÝSING ÞÁTTTAKENDUR 

PMTO-námskeið 

PMTO stendur fyrir Parent Management Training – Oregon 
aðferð, og er aðferð fyrir foreldra og aðra sem koma að 
uppeldi. PMTO dregur úr hegðunarerfiðleikum barna og 
unglinga 

3 kennarar 

Málið á flug með Lubba Lifandi og markviss notkun á Lubbanámsefninu í námi og leik 1 kennarar 

Skapandi skólastarf 
Námskeið um High Scope stefnuna sem er um að virkt nám sé 
árangursríkast í umhverfi sem sér börnunum fyrir verkefnum 
sem hæfa aldri og þroska þeirra 

1 kennari 

Vorráðstefna GRR 
Ráðstefnan í ár var um fötluð börn og ungmenni, heildræna 
þjónustu, árangur og áskoranir 

Sérkennslustjóri 
og þroskaþjálfi 

TRAS Réttindanámskeið á TRAS 2 kennarar  

Vináttu námskeið 
Barnaheilla Blær 

Vináttuverkefni Barnaheilla er forvarnarverkefni gegn einelti 
fyrir leikskóla.  

7 kennarar 

Tónlistarnámskeið 
Barnaheilla Blær 

Vináttuverkefni Barnaheilla þar sem unnið er með tónlist og 
söng 

3 kennarar 

Ráðstefna Landverndar 
Ekki lengur grænjaxlar – hvert nú? Tækifæri og áskoranir í 
þróun Grænfánaskóla.  

2 kennarar 

Málþing menntun 5 ára 
barna   

Ráðstefna um hvernig menntun 5 ára barna sé best háttað og 
leitast við að fá sem flest sjónarmið hvað það varðar. 

3 kennarar 

Morgunrabb RannUng 
um menntun 5 ára barna 

Morgunverðarumræða um ýmis sjónarmið varðandi menntun 
5 ára barna 

2 kennarar  

Young Athlete Project, 
(YAP) 

Kynning á YAP sem felur í sér markvissa hreyfiþjálfun barna 
með sérþarfir 

3 kennarar 

Pals Stærðfræði  
Námskeiðið fjallar um kennslu á stærðfræði í gegnum Pals 
aðferðina, pör að læra saman. 

4 kennarar 

Málþing BHRG 
Kynning á hugmyndum BHRG models sem er ungverskt líkan 
sem skoðar  tauga-, skyn og hreyfiþroska barna. 

1 kennari 

Gott námsumhverfi fyrir 
yngstu börnin 

Námskeið fyrir þátttakendur að dýpka skilning sinn á 
margvíslegum þáttum sem skapa gæði í daglegu lífi ungra 
barna í leikskóla. 

1 kennari 

Að verða betri en ég er og 
ná hámarksárangri í starfi 

Hvernig bæta má sjálfan sig og setja sér markmið til að ná 
árangri. Sjálfsstyrking, verkefnavinna og umræður 

1 kennari 
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Útinám 
Ráðstefna og vinnubúðir í Kaldárseli með kennurum frá 
útinámsskólum utan úr heimi 

2 kennarar 

Er góður starfsandi 
lykilinn að velgengni 
fyrirtækja 

Fjallað um mikilvægi góðs starfsanda og hvernig megi bæta 
hann 

2 stjórnendur 

Heilsueflandi samfélag 
Um verkefnið Heilsueflandi samfélag og hvernig best er að 
framkvæma það 

Skólastjóri  

Heilsueflandi leikskóli 
Um verkefnið Heilsueflandi leikskóli og hvernig best er að 
framkvæma það 

Skólastjóri  

Fræðslufundur FSL 
Farið yfir strúktúr FSL og lögfræðingur KÍ fjallaði um réttindi 
félaga, skyldur og ráðningarmál svo dæmi sé tekið 

2 stjórnendur 

Þrautseigja- vöxtur og 
vellíðan 
leikskólastjórnenda 

Farið yfir hagnýtar upplýsingar um samskiptafærni, traust og 
helgun starfsmanna og hvernig stjórnendur geta hlúð að sér á 
álagstímum  

2 stjórnendur 

Vinnuumhverfi- 
samfélagsleg ábyrgð 

Rætt um mikilvægi góðs vinnuumhverfis fyrir alla og 
sérstaklega um vinnuumhverfi leikskólastjóra og hvernig megi 
bæta það 

Skólastjóri  

Námsleikir fyrir 
leikskólabörn með 
áherslu á orðaforða og 
efnafræðileg viðfangsefni 

Að þróa leiðir í leikskólastarfi til að auka orðaforða barna og 
jafnframt að auka skilning þeirra á eiginleikum efna í 
umhverfinu 

2 stjórnendur 

Námsstefna FSL Að huga að eigin heilsu í starfi stjórnenda 2 stjórnendur 

Að vera sinn eigin skapari 
Hugmyndafræði SMILER þar sem fjallað er um mikilvægi þess 
að vera sinn eigin skapari með jákvæðu viðhorfi 

2 stjórnendur 

Heildræn heilsuefling í 
leikskólum: Stjórnun og 
áhrifaþættir 

Heildræn heilsuefling stjórnenda fyrir vellíðan til lengri tíma 
Hvernig draga megi úr ofurálagi, umhverfisáreiti, kvíða og 
streitu. 

2 stjórnendur 

Getur afburðarstjórnun 
aukið vellíðan í starfi? 

Hugmyndin um afburðastjórnun (e.Excellence) í opinberum 
rekstri og skólastarfi. Innri uppbygging framúrskarandi 
vinnustaðar: forysta, framtíð, ferli, fyrirtækjamenning, 
framfarir og frammistaða 

2 stjórnendur 

Heilsulæsi 

Um hæfni einstaklings til að afla sér þekkingar, skilja og 
hagnýta sér heilsutengdar upplýsingar. Slík hæfni er 
nauðsynleg til að geta tekið vel upplýstar ákvarðanir varðandi 
heilsuna og notið bestu heilsu eða upplifað vellíðan 

2 stjórnendur 

Íslenski þroskalistinn 
Íslenski þroskalistinn getur komið að góðum notum við 
ítarlegt þroskamat á barni og við reglubundið mat á þroska 
barns 

1 kennari 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

Innra mat 

Markmið innra mats er meðal annars að veita upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og þróun. 

Auka gæði náms, stuðla að umbótum og tryggja að unnið sé eftir þeim viðmiðum sem skólinn hefur 

sett sér. Tilgangur matsins er að tryggja að starfsemi skólans sé í samræmi við lög, reglugerðir og 

aðalnámskrá þannig að réttindi leikskólabarna séu virt og að þau fái þá menntun og þjónustu sem 

þeim ber (Lög um leikskóla 17.gr.). Þátttakendur í innra mati eru starfsfólk, foreldrar og börn og 

byggir matið á fjölbreyttum gögnum sem taka mið af viðfangsefnum hverju sinni.  

Matstæki skólans eru fjölbreytt og taka til allra þeirra þátta sem krafist er þegar meta á leikskólastarf 

samkvæmt þeim handbókum sem gefnar hafa verið út um viðfangsefnið. Við framkvæmd innra mats 

er stuðst við Stefnumiðað árangursmat (Balanced Scorecard) þar sem stefna og starfshættir eru 

metnir út frá Stefnukorti (e. strategy map) með Skorkorti (e. Scorecard) eða verkefnaáætlun. 

Jafnframt eru notaðir margvíslegir kvarðar og matsaðferðir sem eru skilgreind í leiðarvísinum 

Gæðamat í Heilsuleikskólanum Króki. Í honum kemur fram HVAÐ skal metið, HVERJIR  taki þátt, 

HVENÆR matið er tekið og að síðustu HVERNIG matið er framkvæmt og unnið úr niðurstöðum. Á 

fundum og starfsdögum fer fram endurmat og samræður um stefnu skólans, daglega starfshætti og 

stjórnun. 

Við skólann starfar matsteymi sem hefur það hlutverk að stjórna og halda utan um innra matið til að 

það skili árangri fyrir skólann. Markmið teymisins er að þróa innra mat þannig að það taki til allra 

þátta skólastarfsins og verði skólanum til framdráttar í áframhaldandi þróun til bættra starfshátta. 

Matsteymi les úr niðurstöðum og leggur fram umbótaáætlun sem stjórnunarteymi samþykkir og 

birtir í starfsáætlun skólans fyrir næsta skólaár. 

Með samræðunni sem fram fer í tengslum við framkvæmd og úrvinnslu gæðamats skapast skólastarf 

í framþróun þar sem kennarar verða öruggari með að vinna eftir markmiðum skólanámskrárinnar. 

 

http://www.leikskolinn.is/krokur/skjalasafn/krokur26.pdf


 
 

Niðurstöður innra mats 2016 – 2017 

MATSÞÁTTUR FRAMKVÆMD VIÐMIÐ HELSTU NIÐURSTÖÐUR 

HLJÓM-2 ATHUGUN Á HLJÓÐ- 
OG MÁLVITUND BARNA 

Að leita eftir hvort barn sé í 
áhættu fyrir síðari 
lestrarerfiðleika 

BÖRN – SEPTEMBER/OKTÓBER/JANÚAR: 
Lagt er Hljóm-2 próf fyrir börn fædd 2011, 
alls 30 börn. Af þeim eru 6 börn, tvítyngd 
eða greind með þroskafrávik og þau teljast 
ekki með, þar sem í viðmiðum úr handbók 
eru þau ekki talin með. Niðurstöður miðast 
því við 24 börn 

Í handbók Hljóm-2 kemur fram í Fundnar 
niðurstöður að börn með mjög slaka færni 
eru 10%, með slaka færni 15%, með 
meðalfærni 50% og góða færni 25%. 
Markmið hjá Grindavíkurbæ er að eftir 
seinni mælingu (í janúar) hafi 85% barna 
náð meðal eða góðri færni. 

Niðurstaðan í janúar 2017 er að 0% barna 
komu út með mjög slaka færni, 4,2% með 
slaka færni, 83,3% með meðalfærni og 
12,5% með góða færni í janúar 

EFI-2 MÁLÞROSKASKIMUN 

Að finna þau börn sem eru með 
frávik í málþroska svo hægt sé að 
grípa inn í með skjóta og 
markvissa aðstoð ef grunur 
vaknar um frávik. 

BÖRN – HAUSTÖNN/VORÖNN: 
Börn fædd 2013 svara EFI-2 prófi (tvítyngd 
börn og börn með greinda málhömlun svara 
en vegna viðmiða úr handbók eru þau ekki 
talin með) 

Í handbók EFI-2 eru gefin upp viðmið um 
getu barna í málþroska þannig að börn með 
mjög slaka getu eru 12,5%, með slaka getu 
12,5%, með meðalgetu 50% og góða getu 
25% 

Prófið er tvískipt, annars vegar skilningur og 
hins vegar tjáning.  
Skilningur: Mjög slök geta 0%, slök geta 
12%, meðalgeta 65% og góð geta 23%. 
Tjáning: Mjög slök geta 6%, slök geta 18%, 
meðalgeta 35% og góð geta 41%. 

LÍÐAN KÖNNUN BARNA 

Að leita eftir líðan barnanna á 
ákveðnum svæðum í 
leikskólanum 

BÖRN – NÓVEMBER: 
Börn svöruðu spurningakönnun með 
myndum og voru spurð áfram ef þeim leið 
illa og svörin þeirra skráð (ekki talin með 
þau börn sem augljóslega skilja ekki 
spurningarnar vegna tvítyngi eða 
þroskafrávika) 

Settum okkur viðmið um að á öllum 
svæðum í heild myndi 90% barna líða vel 
eða allt í lagi 

Niðurstaðan er að 93,3% barna líður vel eða 
allt í lagi. Það svæði sem eru undir 90% er 
samverustund 89,7%. 

LÍÐAN KÖNNUN BARNA 

Að leita eftir líðan barnanna í 
leikskólanum 

BÖRN – NÓVEMBER: 
Börn svöruðu spurningakönnun með 
myndum og voru spurð áfram ef þeim leið 
illa og svörin þeirra skráð (ekki talin með 
þau börn sem augljóslega skilja ekki 
spurningarnar vegna tvítyngi eða 
þroskafrávika)  

Settum okkur viðmið um að 90%  barna líði 
vel eða allt í lagi í leikskólanum 

Niðurstaðan er að 96,5% barna líður vel eða 
allt í lagi. 
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MATSÞÁTTUR FRAMKVÆMD VIÐMIÐ HELSTU NIÐURSTÖÐUR 

NOTKUN „VERKFÆRA“ Í RogU 

Að athuga hvort og þá hvaða 
leiðir eða/„verkfæri“ Rósemdar 
og Umhyggju börn nefna sem 
leið til að róa sig  

BÖRN – NÓVEMBER: 
Spurningakönnun með myndum fyrir börn 
(öll börn eru spurð en tvítyngd börn og börn 
með greind þroskafrávik eru ekki talin með í 
niðurstöðunum) 

Að börnin nefndu í svörum sínum einhverja 
af leiðum RogU til að róa sig  

91,5% barna nefndu einhverja leið til að róa 
sig.  

TENGSLAKÖNNUN BARNA 

Að athuga hvort börnin hafi 
myndað vinatengsl við önnur 
börn 

BÖRN – OKTÓBER OG MARS: 
Kennarar á eldri deildum spyrja börnin á 
deildinni sinni hverjir vinir þeirra eru. Haft 
er dagsform og aðstæður í huga.   

Að öll börn séu nefnd þannig að allir tengist 
einhverjum 

Vor ´17:  Öll börn voru nefnd 

ECERS 

Að leita eftir því hvort unnið sé á 
viðeigandi hátt með leik og 
viðfangsefni 

STARFSFÓLK – APRÍL: 
Starfsfólk svarar Ecers kvarðanum fyrst 
einstaklingslega og síðan í hópum þar sem 
fagleg samræða á sér stað 

Settum okkur viðmiðin 85,7% 

 Fínhreyfingar/skynjun 89%  

 Myndíð og mótun 93% 

 Tónlist og hreyfing 82% 

 Byggingaleikur 96% 

 Sandur og vatn 68% 

 Hlutverkaleikur 93% 

 Náttúra/vísindi/tilraunir 89% 

 Stærðfærði (tölur, fjöldi, magn o.fl.) 
86% 

 Mismunandi menning 82% 

ENDURMAT Á STARFSÁÆTLUN 

Að meta verkefni sem sett eru 
fram í starfsáætlun 

FORMENN TEYMA – SEPTEMBER OG MAÍ: 

Formenn teyma fóru yfir verkefnaáætlun og 
skráði framgang verkefna 

Hafa verkefni staðist áætlun Sjá í kaflanum Framkvæmd starfsáætlunar 

MOT HREYFIÞROSKAPRÓF 

Í samstarfi við grunnskólann er 
leitað eftir hvort barn þurfi 
aukahreyfingu þegar komið er í 
grunnskóla 

BÖRN – VORÖNN: 
Lagt er MOT hreyfiþroskapróf fyrir hluta 
barna fædd 2011 

 
Niðurstöður eru sendar grunnskólanum til 
frekari úrvinnslu þar. 
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MATSÞÁTTUR FRAMKVÆMD VIÐMIÐ HELSTU NIÐURSTÖÐUR 

STARFSMANNASAMTÖL 

Að leita eftir líðan starfsmanna 
og ræða um þróun í starfi 

STARFSFÓLK – VORÖNN: 
Leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og 
deildarstjórar skipta á milli sín samtölum við 
starfsmenn. Stjórnunarteymi fer síðan yfir 
samtölin og tekur saman niðurstöður 

Að greina styrkleika og veikleika 
skólastarfinu 

Styrkleikar: Góð líðan, stuðningur og andi í húsinu. 
Tekið vel í hugmyndir. Skemmtilegar kynningar á 
námsefni skólans í vetur. Lesgámar góðir og 
lærdómsríkir. Verkefni vel skilgreind og skipulag 
gott. Ánægja með PMTO námskeið og verklag. 
Góður stuðningur og skilningur yfirmanna þegar 
eitthvað bjátar á. Fundir og skipulagsdagar góðir, 
læra alltaf eitthvað nýtt. 
Veikleikar: Of lítil samskipti milli yngri og eldri 
deilda. Bæta samskipti milli stjórnenda og 
starfsfólks. Hreyfisalur, vinnu- og 
starfsmannaaðstaða of lítið. Endurnýja þarf 
húsbúnað fyrir börn og starfsfólk. Vantar meiri 
tíma til undirbúnings og samræðu, lesa gögn í 
lesgámi og undirbúa samverustundir  
Áskoranir/tækifæri: Áhugi á að sækja fleiri 
námskeið, fara í leikskólaheimsóknir og miðla til 
annarra. Hlúa að starfsfólki og lyfta upp því 
jákvæða með samræðu. Stjórnunarteymi komi allt 
að efnistöku á skipulagsdögum. Endurskoða 
foreldrasamtölum. Brjóta upp leikinn á útisvæðið, 
endurnýja hjól og dót. Mættum hrósa meira 

Gátlisti Heilsustefnunnar 
STARFSFÓLK – VORÖNN: 
Starfsfólk svarar Gátlista Heilsustefnunnar í 
5 hópum þar sem fagleg samræða á sér stað 

Settum okkur viðmiðin að 80% svara 
sé Alltaf eða Oft (4 hópar af 5) 

Þær fullyrðingar sem komu undir 80% eru 4 af 64. 
Þær eru:  

 Lífsleikni: Nr. 5: Starfsfólk er hvatt til að 
kynna sér þróun leiks? (Við viljum breyta 
þessu í að starfsfólk sé meðvitað um þróun 
leiks). 

 Sköpun: nr. 3: Skapandi efniviður er til staðar 
og aðgengilegur fyrir börnin úti og inni. Nr. 5: 
Börnin fá tækifæri til að beyta líkamanum á 
mismunandi hátt.  

 Hreyfing: Nr. 8: Starfsfólk tekur þátt í leikjum 
og hreyfingu með börnunum inni/úti. 



18 
 

Niðurstöður starfsmannakönnunar Skólapúlsins 

 

MATSÞÁTTUR STYRKLEIKAR VEIKLEIKAR TÆKIFÆRI 

Almennt um starfsfólk 
 Starfsaldur hár 

 Fjarvera lítil 

 Einn starfsmaður telur sig hafa orðið fyrir 
einelti frá starfsfólki og tveir frá foreldrum 

 

Viðhorf til leikskólans 
 Starfsandi 

 Stjórnun 

 Starfsaðstaða 

 Starfsánægja 

 Stjórnun 

Búið er að halda fund með stjórnendum þar 
sem farið var yfir veikleika og hugmyndir að 
úrbótum og var ákveðið að halda áfram með þá 
vinnu. Skoða skipulag stjórnunarteymisfunda 
og auka samræðu 

Uppeldi og menntun 

 Sjálfmynd  

 Samstarf 

 Virkar samræður um starfið 

 Virkni foreldra 

 Aðgengi að ráðgjöf sérfræðinga utan skólans 

 Ánægja með stuðning við börn með sérþarfir 

 Ánægja með upplýsingar og úrræði vegna 
barna með sérþarfir 

 trú á eigin getu 

Styrkja trú kennara á eigin getu í að bregðast 
við áhuga og þörfum barna, í samverustundum, 
í skapandi starfi, samskiptum við foreldra, 
stuðningi við börn með sérþarfir og að kynnast 
ólíkum bakgrunni og menningu allra barna 

Símenntun og 
undirbúningstími 

 Hlutfall starfsmanna sem fær undirbúning  

 Hlutfall starfsmanna sem fær nægan 
undirbúningstíma 

 Tækifæri til símenntunar og virkni 

 

Þó símenntun sé góð er stór hópur sem hefði 
viljað taka þátt í meiri símenntun. Fólki finnst 
námskeið dýr og fjölskylduaðstæður geta verið 
hindrun 

Opnar spurningar 

Ánægja með stefnu skólans, faglegt starf og 
mikinn metnað, gott andrúmsloft og umhyggju 
fyrir fólk og það góða starf sem við vinnum hér. 
Hugmyndaríkir og faglegir kennarar, jákvæðni, 
hlýja, áhersla á andlegt og líkamlegt hreysti. 
Góð viðvera, lausnamiðaðir kennarar, 
verkefnum deilt og hvatning á sí- og 
endurmenntun, tekið vel í hugmyndir frá 
starfsfólki og hlustað á skoðanir starfsfólks  

Fjöldi barna á deild, öll aðstaða fyrir börn og 
kennara sprungin. Huga betur að undanþágum 
á fjölda barna og endurskoða aðlögun barna 
yfir á eldri deild að vori (samfélagið mætti 
kannski skoða úrræði fyrir börnin sem eru að 
fara í grunnskóla). Launin. Stjórnendur komi 
eins fram við alla kennara. Meira rými til 
sveigjanleika 

Búið er að halda fund um ýmis málefni sem 
komu fram í veikleikum og verður þeirri vinnu 
framhaldið næsta skólaár. Markmiðið er að 
styrkja það sem vel er gert og efla samræðu um 
markmið skólastarfs og hvernig við getum bætt 
okkur sem skóli og verið besta útgáfan af okkur 
sjálfum 



 
 

               Heimildaskrá 

Aðalnámskrá leikskóla (2011). Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 

Lög um leikskóla nr. 90/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


