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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 2018.  

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 og niðurstöður innra mats síðasta skólaárs má sjá í kaflanum um innra mat og sér 

matsteymi um framkvæmd og úrvinnslu. Niðurstöður þeirra þátta sem eru undir viðmiðum fara í 

umbótaáætlun og eru unnin í þeim teymum sem þátturinn tilheyrir. 

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 

Nemendur 

Í upphafi skólaársins var ákveðið að taka inn 102 börn. Í maí voru hér 106 nemendur, og komu fjögur 

af þeim komu inn sem forgangsbörn að beiðni skólaþjónustunnar, þar af voru 21 barn af erlendum 

uppruna frá 7 þjóðlöndum. Barngildi voru um 123 og dvalargildi 978. Allar deildir voru með stuðning 

fyrir sex nemendur sem nutu sérkennslu samkvæmt skilgreiningum í 1. og 2. flokki. 31 nemandi naut 

stuðnings samkvæmt skilgreiningum í 3.-5. flokki, sem sérkennslustjóri sinnti. 

Í maí voru 106 nemendur við skólann, 50 stúlkur og 56  drengir. Skipting eftir árgöngum má sjá hér: 

Fæðingarár   Fjöldi í árgangi Fjöldi á Króki 

2012 61 31 

2013 51 23 

2014 50 24 

2015 55 26 

2016 42 2 

Samtals 2018 270 106 

 

Starfsmenn 

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

Faghlutfall leikskólakennara sem starfa við uppeldi og menntun var 36% og hefur enn lækkað milli 

ára. Fjórir starfsmenn voru með annars konar kennslu- og/eða uppeldismenntun sem nýtist í starfi 

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

leikskólafræðum. Einn starfsmaður starfaði með stuðningi Vinnumálastofnunar. 

Unnið var með viðverustefnuna þar sem starfsmenn komu með hugmyndir að bættri viðveru og voru 

sett markmið um að fjölga hvatningafríum. Viðvera var góð og unnu starfsmenn sér inn samtals 86,5 

daga í hvatningafrí og allir a.m.k. einn dag sem er fjölgun frá fyrra ári þannig að enn fjölgar 

viðverudögum í skólanum sem er góður árangur. 

Samsetning starfsmannahópsins 

Starfssvið Fjöldi Stöðugildi 

Stjórnun 2 1,4 

Leikskólakennarar 6 5,25 

Leikskólaliðar 1 1 

Sérkennsla/sérkennslustjóri 2/1 1,63/0,75 

Grunnskólakennari 1 87,5 

Þroskaþjálfi 1 1 

Danskennari 1 1 

Leiðbeinendur 7 5,75 

Eldhús 2 1,625 

Ræsting 1 0,5 
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Fáliðunarstefna 

Í fáliðunarstefnu skólaskrifstofu og leikskólanna eru vinnureglur eða viðmið vegna fáliðunar sem 

stefnt gæti öryggi barna í hættu í leikskólum Grindavíkurbæjar. Í stefnunni eru skilgreind fimm stig 

sem hvert um sig segir til um stöðuna í skólanum hvern dag og í þremur stigum eru skilgreindar 

sérstakar heimildir til að mæta fáliðun. Þar segir að ávallt skuli skoða hlutfall allra starfsmanna og 

barna sem mætt eru í heildina í skólann. Fáliðun telst þegar barngildi á kennara fer yfir 10,9 og skal 

yfirvöldum tilkynnt ef sérstakar heimildir vakna eins og fjármagn og/eða lokun á deildum.  

Meginmarkmið er að allir í húsinu aðstoði þar sem þarf og allir gangi í þau störf sem mikilvægast er 

að manna. Með daglegum útreikningum á barngildum má sjá raunstöðu í skólanum hvern dag og 

tekur stjórnendateymi skólans ákvarðanir um aðgerðir miðað við starfsgildi á móti barngildum. Því er 

stefnan og skjal með útreikningum gott stjórnunartæki. Skólaþjónustan óskaði eftir að fá upplýsingar 

um hvernig mönnun hafi gengið á skólaárinu í ársskýrslu. 

Á þessu skólaári vöknuðu aldrei sérstakar heimildir í skólanum, viðvera oftar en ekki mjög góð og 

öryggi barnanna því aldrei stofnað í hættu. Í töflunni hér að neðan má sjá stigin, aðgerðir og síðan 

hversu margir dagar hvert stig fékk á Króki. Þessi leið sýnir svo ekki er um villst að viðvera kennara á 

Króki er mjög góð og ber að fagna því. 

 

STIG AÐGERÐ 
FJÖLDI 
DAGA 

1 
YFIRMÖNNUN:  
Fjöldi kennara yfir barngildis viðmiðum. Fjöldi barna undir 7.4 barngildum á hvern 
kennara. 

55 

2 
JAFNVÆGI: Fjöldi kennara og barna í jafnvægi samkvæmt barngildisviðmiðum, um 
7.4 – 8.4 barngildi á hvern kennara. 

93 

3 

GRÆNT:  
Fjöldi kennara og barna undir barngildisviðmiðum, um 
8.4 – 10.6 barngildi á kennara. Stjórnendur leysa málið innan húss með því t.d. að 
nýta stuðningsfulltrúa. 

26 

4 
GULT:  
Fjöldi kennara og barna undir barngildisviðmiðum, 10.6 – 13.4 börn á kennara. 
Sérstakar yfirvinnu heimildir vakna, tilkynnt til leikskólafulltrúa. 

0 

5 
RAUTT:  
Fjöldi kennara og barna langt undir barngildisviðmiðum. Heimildir vakna til að 
skerða vistunartíma barna og/eða loka deildum. Tilkynnt til leikskólafulltrúa. 

0 
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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 skiluðu þau 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. Í skorkorti hér að neðan má sjá þau fjölmörgu verkefni sem unnið var að. 

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 

 Fram fór öflug starfsþróun með ýmiskonar fræðslu fyrir kennara um samskipti, 
vináttu, heilsueflingu, jafnrétti, vellíðan, skapandi skólastarf, uppeldi og nám 
leikskólabarna 

 Gæðamat stóðst áætlun. Farið yfir tilgang og framkvæmd á mati 

 Unnið að því að efla enn meir samstarf á milli skólastiga með samræðu kennara um 
sameiginleg markmið og leiðir í námi 

 Upprifjun á verkfærum PMTO fyrir alla starfsmenn 

Sjálfsörugg og  
glöð börn 

 Áframhaldandi þróun í núvitund með öllum skólum bæjarins 

 Líðan- og tengslakönnun meðal elstu barnanna, unnið strax úr niðurstöðum 

 Haldin var kynuslavika þar sem viðteknum kynhlutverkum var snúið á hvolf. 

 Fengum heimsókn í kynuslavikunni, slökkviliðsmann og slökkviliðskonu. 

 Foreldrar tvítyngdra barna lásu á sínu tungumáli fyrir börn 

 Haldið menningarmót elstu barna þar sem þau kynntu foreldrum og kennurum sína 
menningu, hverju þau eru stolt af í sínu lífi 

  Haldið upp á mannréttindadag barna með fræðslu og börnin spurð hverju þau fá að 
ráða og svörin hengd upp 

Ánægðir 
foreldrar 

 Upplýsingaflæði eflt með skráningum af starfinu í Karellen smáforriti 

 Búið til ferli yfir hvernig viðburðir skulu auglýstir 

 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 útiveru og náttúrustundir með börnum 

 Mikil þátttaka forelda í viðburðum og á fundum í skólanum 
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STARFSHÆTTIR 

Að stuðla að metnaðarfullum og lærdómsríkum starfsháttum í skólanum 

Heilsueflandi 

 samfélag 

 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 áfram að kynningum á verkefninu Heilsueflandi leikskóli 

 Endurmat á Heilsubók barnsins og hún gerð rafræn 

Jákvæð og 
uppbyggjandi 

samskipti 

 RogU teymi sá um að viðhalda vináttuverkefni Barnaheilla 

 Hér og nú þróað áfram í samvinnu allra skólanna 

 Unnið áfram með snertingu og umhyggju í agastjórnun 

 Unnið með aðferðir jákvæðrar sálfræði í samskiptum 

 Núvitund hjá starfsfólki efld 

 Vellíðan í lífi og starfi - Námskeið og markþjálfun fyrir starfsfólk 

Leikur 
 og  

nám 

 Kennarar fóru yfir námsefni sem tengist skapandi efniviður og sýndu hverjir öðrum 
hvernig verið væri að nota það. Námskeið um opinn efnivið 

 Bækur og púsl gert aðgengilegri með hillum í Gjánni 

 Kynning á málrækt og námsefni gert aðgengilegra  

 Starfsfólk fékk fyrirlestur um jafnrétti í leikskóla frá kennaradeild HÍ 

 Unnið var að því að bæta stærðfræði- og vísindaleiki, útitilraunir 

 Menningarmót elstu barna 

 Kennarar settu upp leikrit í tannverndarviku 

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 reglulega í útinám 

 Unnur umhverfisungi fékk ný verkefni til að sýna börnunum 

 Boðið upp á skiptifatamarkað fyrir börn og foreldra 

 Unnið að því að minnka plastnotkun í öllu starfi 

 Unnið að því að minnka matarsóun með því að setja upp skammtastærðir í matsal 
og Unnur umhverfisungi fengin til að aðstoða 

 Grænfáninn afhentur í 5 sinn 
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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 

 Markþjálfun og námskeið um vellíðan í lífi og starfi 

 Unnið með viðverustefnu Skóla ehf. Umfram orlofsdagar, viðverusamtöl, jákvæð 
samskipti 

 Unnið markvisst eftir fáliðunarstefnu skólaskrifstofu og leikskólanna 

 Núvitundaræfingar voru framkvæmdar á skipulagsdögum og fundum 

Starfsþróun 

Skóli sem lærir 

 Símenntunaráætlun stóðst  

 Margir kennarar sóttu fjölbreytt námskeið  

 Boðið var upp á námskeið og fyrirlestra af ýmsu tagi á skipulagsdögum 

Dreifð stjórnun 

 Unnið að því að styrkja stjórnunarteymi 

 Ýmsum verkefnum dreift á deildarstjóra og þeim úthlutaður auka undirbúningstími til 
verkanna  

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

 Vel tóks til að dreifa verkefnum innan teyma til að virkja alla í að taka þátt í að 
viðhalda stefnu skólans og þróun 

 

Fjölskyldan og leikskólinn 

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

PMTO foreldrafærni. Þrís kennarar sóttu sér grunnmenntun sem PMTO fagaðili og eru nú 14 

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 
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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 útiveru og náttúrustund í uppvexti barna. Í ár 

var öllum foreldrum boðið upp á eitt samtal og boðið að velja annað eftir skráningar með það að 

markmiði að fækka samtölunum þar sem kennarar töldu að foreldrar þættu nóg að fá eitt samtal á 

ári. Það kom hins vegar skemmtilega á óvart að flestir foreldrar völdu að koma í tvö samtöl og var 

ákveðið að bjóða áfram upp á þennan valkost. Í samtölunum er farið 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 21% barnanna í skólanum eru af erlendum uppruna. Reglulegir teymisfundir voru haldnir 

með foreldrum barna með sérþarfir. 

 

Samstarf við grunnskólann  

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

leikskólanna og í stofnanir bæjarins. 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. Samstarfið 

gekk vel og voru nokkrir mikilvægir og upplýsandi fundir haldnir á skólaárinu. 

Nýbreytni og þróunarstarf 

Á þessu skólaári var ákveðið að vinna saman að því að styrkja okkur í því sem kom undir viðmiðum í 

mati og vinna með og styrkja það sem vel er gert. Þrjú stærri verkefni voru einnig framkvæmd. Það 

voru Áfram HÉR OG NÚ – núvitund í skólastarfi; að innleiða Karellen leikskólakerfi; aðlaga markmið 

Heilsueflandi leikskóla að stefnu skólans í heild sinni. Síðan var unnið að nokkrum minni verkefnum 

s.s. eins og að gera leiðarvísa um helstu áhersluþætti skólans; að skoða hvort ART falli að stefnu og 

starfsaðferðum skólans; að skoða hvort nægilegt er að hafa eitt foreldrasamtal á ári í stað tveggja án 

þess að skerða gæði samstarfs heimili og skóla; þróa nýtt skipulag í sérkennslu til að nýta betur 

mannauðinn og vinna að myndrænni skólanámskrá. Öll verkefni gengu vel fyrir sig og eru sum ennþá í 

þróun. 

Krókur er þátttakandi 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. 

Verkefnið gengur út á að mennta kennara til að framkvæma mat þar sem skoðaður er tauga-, skyn og 

hreyfiþroski barna og síðan veitt viðeigandi meðferð sem er næsta skref í verkefninu, að mennta 

kennarar í að framfylgja meðferð. 

Kynning á stefnu og starfsháttum skólans 

Stefna og starfshættir skólans hafa vakið athygli bæði innan lands og utan og enn eykst áhuginn og 

má segja að það hafi orðið sprenging í heimsóknum á þessu skólaári því 233 gestir sóttu skólann 

http://www.leikskolinn.is/krokur/skjalasafn/krokur28.pdf
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heim. Gestirnir eru aðallega starfsfólk, kennarar og stjórnendur leikskóla en einnig starfsfólk 

skólaskrifstofa og hópar skólafólks  á öllum skólastigum erlendis frá. Gestirnir hafa m.a. áhuga á að 

kynna sér dagskipulag, skipulag námsumhverfisins, heilsustefnuna, núvitund og jóga, teymisvinnuna, 

næringarstefnuna, viðverustefnuna og stjórnun. Félagsskapurinn Skapandi skólastarf fór þess á leit 

við skólann að hann héldi einn viðburð, en félagsskapurinn heldur reglulega fundi og heimsóknir í 

leikskóla. Góð mæting var þegar um 60 kennarar og stjórnendur komu í heimsókn. Sjá frétt í máli og 

myndum hér. 

Skólastjóri og í sumum tilfellum með kennurum af Króki hafa haldið fyrirlestra og kynningar um 

skólastarfið á Króki vítt og breytt um landið. Það sem er vinsælt er m.a. jafnrétti í leikskóla, núvitund, 

heilsueflandi samfélag, stjórnun, jákvæð samskipti og viðhorf í starfsmannahópnum. 

Hulda Jóhannsdóttir skólastjóri var einnig tilnefnd til stjórnendaverðlauna Stjórnvísis, sem er stærsta 

stjórnunarfélag á Íslandi og hefur það að markmiði að efla gæði stjórnunar og vera leiðandi afl í 

þjóðfélagsumræðu um faglega stjórnun. Einnig var fjallað um störf hennar sem stjórnandi í bókinni 

Afburðastjórnun – Metnaður, menning og mælanleiki, eftir Helga Þór Ingason, Agnesi Hólm 

Gunnarsdóttur. Fjallað er um stjórnunarstefnu skólans í kaflanum Hvað einkennir afburðafyrirtæki? 

Stjórnendur og starfsfólk skólans er mjög stolt af þeirri athygli og viðurkenningu sem skólastarfið 

hefur hlotið og er þeim hvatning til að gera enn betur í framtíðinni. 

Starfsþróun 

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

áherslum í starfsáætlun skólans (sjá töflu hér að neðan). Einnig sóttu margir kennarar námskeið utan 

áætlunar á eigin vegum sjá í kaflanum Námskeið og ráðstefnur utan símenntunaráætlunar (sjá töflu 

bls 11).  Auk þess sem kemur fram í símenntunaráætlun var boðið upp á styttri námskeið á fundum 

og skipulagsdögum sem kennarar og/eða stjórnendur skólans héldu.  

Símenntunaráætlun – framgangur 

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

ákveðið að bæta við Markþjálfun og námskeið um vellíðan í lífi og starfi; Að vera sinn eigin skapari og 

Sterk liðsheils öll þessi námskeið áttu það sameiginlegt að styrkja starfsmannahópinn og samheldni 

hans. Allir fóru á málþingið Málrækt í leikskólum og í fyrirlestarröð um þróun leiks var haldið 

námskeiðið um Opinn efnivið og í stefnu og starfsháttum var fyrirlestur um Jafnrétti í leikskólum. 

Starfshópar Námskeið Markmið Staða 

Kennarar Jóga og núvitund með 
börnum 

Að styrkja kennara í að kenna jóga og núvitund með 
börnum 

Lokið að 
hluta 

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

Lokið 

Allir Stefna skólans og 
starfshættir 

Að efla þekkingu kennara á starfsaðferðum skólans og 
stefnu 

Lokið að 
hluta 

Allir Jákvæð samskipti Að efla starfsánægju og vinnusiðferði Lokið 

https://www.flickr.com/photos/felagleikskolakennara/sets/72157692813942371
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Allir Leikskólaheimsóknir Að kynna sér nýjar leiðir í skólastarfi 
Lokið að 
hluta 

Allir Heilsan í fyrirrúmi Að auka heilsulæsi starfsfólks Frestað 

Allir Fyrirlestraröð um þróun 
leiksins sem námstæki 

Að efla þekkingu starfsfólks á þróun leiks og mikilvægi 
hans í uppeldi og menntun leikskólabarna 

Lokið að 
hluta 

 

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  má 

sjá þau fjölmörgu námskeið sem kennarar skólans hafa sótt á eigin vegum og sækja þeir styrki í 

Vísindasjóð FL og FSL. 

HEITI NÁMSKEIÐS LÝSING ÞÁTTTAKENDUR 

Snemmtæk íhlutun í 
hnotskurn - afmælisráðstefna 

Fjallað er um snemmtæka íhlutun í hnotskurn, hámarksárangur og 
undirbúning fyrir mál og lestur í leik- og grunnskólum. 

2 kennarar 

AEPS námskeið  AEPS er matstæki til að gera einstaklingsnámskrá út frá. Tækið metur  
hvar barnið er statt og með hvaða færni á að vinna. 

1 kennari 

Námskeið fyrir 
millistjórnendur 

Námskeiðið samanstendur af fjórum vinnustofum sem styrkja og efla 
millistjórnendur í störfum sínum, m.a. starfsmannastjórnun, hlutverk 
millistjórnanda, erfið starfsmannamál, vandmeðfarin málefni, tímastjórnun, 
orkustjórnun, árangursrík samskipti. 

5 kennarar 

Íslenski málhljóðamælirinn Matstæki þar sem unnt er að skima og forprófa framburð íslensku 
málhljóðanna og meta skiljanleika tals um leið. 

1 kennari 

Atferlisíhlutun fyrir börn með 
þroskafrávik 

Farið er yfir helstu hugtök og aðferðir hagnýtrar atferlisgreiningar, kennslu 
nýrrar færni og hvernig unnt er að fyrirbyggja og minnka óæskilega hegðun 
í vinnu með börnum á leikskólaaldri. Einnig er fjallað um innihald og 
áherslur með hliðsjón af getu barnsins og um daglega framkvæmd og 
hlutverk ráðgjafa. 

1 kennari 

Lengi býr að fyrstu gerð Fjallað um að efla samvinnu milli þeirra aðila í heilbrigðis-, félags- og 
menntakerfinu sem sinna þjónustu fyrir börn og unglinga með geðraskanir. 
Auk þess er markmiðið að vekja athygli á rannsóknum og nýjum úrræðum í 
meðferð barna og unglinga með geðraskanir. 

1 kennari 

Hjálpaðu mér upp mér finnst 
ég vera að drukkna 
 

Málþing um betra starfsumhverfi, líðan og samskipti innan og utan 
stofnunar. Fyrir fagfólk í heilbrigðis-, félags- og menntavísindum og öllum 
sem hafa áhuga á faglegum og vönduðum vinnubrögðum 

2 kennarar 

Jákvæð sálfræði vellíðan í 
skólastarfi 

Á námskeiðinu er fjallað um jákvæða sálfræði með áherslu á styrkleika, 
gróskuhugarfar og flæði ásamt því að skoða áhrif bjartsýni, jákvæðra 
tilfinninga, hugsana og samskipta og hvernig megi nýta þau fræði til að efla 
eigin velgengi og vellíðan. Framkvæmdar eru hagnýtar raunprófaðar 
æfingar sem byggja á grunni jákvæðrar sálfræði. Farið er í hvernig flétta 
megi jákvæða sálfræði við skólastarf og auka með henni velferð og seiglu 
bæði starfsfólks og nemenda. 

2 kennarar 

Jóga Nidra Jóga Nidra (Amrit method of Yoga Nidra) er ævaforn hugleiðslu-aðferð 
sem samanstendur af líkams-, öndunar- og núvitundar-æfingum. Jóga 
Nidra þýðir jógískur svefn þar sem farið er inn á dýpsta svið slökunar á 

2 kennarar 
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sama tíma og fullri meðvitund er haldið.Jóga Nidra virkjar heilunar- og 
endurnýjunarmátt líkamans, losar um spennu og streitu og kemur jafnvægi 
á ósjálfráða taugakerfið. Þú tengist þínu djúpa sjálfi og öðlast frelsi frá 
stöðugum hugsunum, ótta og stjórnun og lærir betur að stýra þínu lífi. 

Erfið mál í skólastarfi Starfsmaður Barnaverndar og sálfræðingar hjá Sálstofunni ehf. fjalla um 
erfið mál sem geta komið upp í skólastarfi. 

3 kennarar 

Skapandi leikskólastarf í 
Bjarkalundi 

Leikskólinn lítur til starfsaðferða Reggio Emilia, þar sem litið er á barnið 
sem hæfan einstakling með möguleika og getu til að efla eigin þekkingu. Til 
að vinna með hæfileika og styrkleika barnanna er áhersla á lýðræði, 
samræðu, sjálfsstyrkingu og þekkingarleit. 

5 kennarar 

Margbreytileiki og fordómar Fjallað var um fjölmenningarlegt samfélag og millimenningarfærni. 2 kennarar 

Hugur og heilbrigði- gerðu 
gott líf betra 

Farið var í hugmyndafræði ACT - Acceptance and committment therapy, 
þjálfun í núvitund og samkennd, og fjallað var ítarlega um fæði og næringu. 

1 kennari 

Vináttunámskeið Barnaheilla 
Blær 

Vináttuverkefni Barnaheilla er forvarnarverkefni gegn einelti fyrir leikskóla. 4 kennarar 

Morgunrabb RannUng - 
Sigurbaldur P. Frímannsson 
 

Reynsla leikskólakennara af opnum efnivið með áherslu á leik og skapandi 
starf. 

2 kennarar 

Mátturinn í 
margbreytileikanum - 
Vorráðstefna Greiningar- og 
ráðgjafarstöðvar ríkisins 

Fjallað um einhverfu og skyldar raskanir, þekkingu og þjónustu við börn og 
ungmenni.  

3 kennarar 

Röskun á einhverfurófi Fjallað er um einhverfurófið, einkenni einhverfu og birtingarform þeirra, 
greiningu, álag á fjölskylduna og samstarf foreldra og fagfólks. 

1 kennari 

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 

4 kennarar 

Tónlistarnámskeið 
Barnaheilla Blær 

Tónlistarnámskeið sem tilheyrir námsefni Barnaheilla um Blæ 2 kennarar 

 

 

 

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) og Skorkorti (e. Scorecard) eða verkefnaáætlun. Jafnframt 
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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 skipuleggja, framkvæma 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. Þeir þættir sem þarf að 

bæta eru settir í teymi sem sér um að framkvæma umbætur og skilar niðurstöðum til matsteymis. 

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


 
 

Niðurstöður innra mats 2017 – 2018 

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 2012 
(tvítyngd börn eða börn greind með 
þroskafrávik eru líka prófuð en teljast ekki 
með, þar sem í viðmiðum úr handbók eru 
þau ekki talin með) 

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 2018 er að 4% barna 
komu út með mjög slaka færni, 4,% með 
slaka færni, 75% með meðalfærni og 17% 
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 2014 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 9,5%, slök geta 
9,5%, meðalgeta 62% og góð geta 19%. 
Tjáning: Mjög slök geta 5%, slök geta 19%, 
meðalgeta 52% og góð geta 24%. 

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 96,3% barna líður vel eða 
allt í lagi. Ekkert svæði kemur í heildina út 
undir viðmiðum.  

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 93,5% 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  

94,3% 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 

Haust ´17:  Öll börn nema 2 voru nefnd  
Vor ´18:  Öll börn nema 1 voru nefnd 

ECERS 

Að leita eftir því hvort unnið sé á 
viðeigandi hátt með  rými og 
búnað og umönnun og daglegt líf 

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

Settum okkur viðmiðin 85% 

 Húsgögn notuð í daglegu lífi 82%  

 Búnaður til leiks og náms 79% 

 Búnaður fyrir rólegheit/slökun 86% 

 Skipulagning húsnæðis/rýmis 80% 

 Tími og rými til að vera einn og í friði 54% 

 Rými og búnaður fyrir grófhreyfingar 71% 

 Aðgengi efniviðar/leikefnis fyrir börn 82% 

 Að taka á móti börnum og skila þeim 96% 

 Máltíðir og hressing 98% 

 Hvíld/svefn róleg stund 89% 

 Hreinlæti 89% 

 Að klæða sig úr og í 75% 

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 
 
 
 

FRH... 
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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: Vellíðan, góður andi og góð samvinna, 
góður stuðningur frá stjórnendum, störf vel skilgreind, 
skipulag gott sem veldur minni streitu, teymisvinna góð, 
möguleikar á að sækja námskeið, fjölbreytni í starfinu, 
duglegar að prófa sig áfram í Karellen, gott að tala við 
yfirmenn, fáum hrós, hæfileikar nýttir, starfsdagar 
fínir,starfsfólki vel dreift.  
Veikleikar: mættum hrósa meira, passa að gefa tíma fyrir 
sameiginlega deildarfundi, skoða verklag í tilvísunum til 
skólaskrifstofu, of mörg börn miðað við rými, vilja meiri 
samvinnu yngri og eldri en ekki hugmyndir um hvernig, 
hávaði stundum mikill en betri ef börnin eru vel dreifð í 
rýmum, mætti vera meiri tími fyrir deildarvinnu, stærri 
kaffistofu og vinnuherbergi, útisvæði orðið þreytt.  
Tækifæri: vilja fara á námskeið t.d. jóga, skyldihjálp, 
TRAS námskeið sem er nú aðeins fyrir lærða kennara og 
PMTO námskeið, fara í leikskólaheimsóknir, hafa fleiri 
deildarfundi, laga bergmál á salerni, gaman að fá ný 
verkefni, loka hreyfisal og stækka hann, bæta aðgengi að 
söngefni eins og t.d. laufblöðin, fyndinn í framan, 
kanisnúðar, hatturinn minn og hafa sett bæði á yngri og 
eldri, mikilvægt að nýta undirbúningstíma, fá örbylgjuofn 
á kaffistofu, skoða að kynna sér betur Orðaspjall.  
 

 

  



 
 

Ytra mat 

Ytra mat og eftirlit með gæðum skóla er í höndum skólaþjónustu Grindavíkurbæjar sem lætur 

menntamálaráðuneytinu í té upplýsingar um framkvæmd skóahaldsins (Lög um leikskóla, 19. gr.) 

Með ytra mati er lögð áhersla á að efla og styðja innra mat, styðja stjórnendur og kennara í umbótum 

á eigin starfi og vera skólum hvati til frekari skólaþróunar. 

Í mars framkvæmdi Skólapúlsinn viðhorfskönnun á meðal foreldra í leikskólum Grindavíkur. Um 86% 

foreldra á Króki svöruðu könnuninni sem er fækkun frá síðustu könnun þar sem 91,8% svöruðu. 

Niðurstöðurnar sýna að mikil ánægja er meðal foreldra með starfshætti leikskólans sem er mjög 

gleðilegt. Matsteymi skólans fór yfir niðurstöður og greindi þær út frá stefnu skólans og starfsháttum. 

Teymið setti matsþættina upp í töflu þar sem metnir eru styrkleikar og tækifæri, sem tekið er tillit til í 

umbótaáætlun skólans á næsta skólaári.  

Ánægjulegt er að sjá hversu margir foreldrar gefa sér tíma í að svara opnu spurningunum og nýta 

þannig tækifærið til að koma ánægju sinni á framfæri og benda á það sem betur má fara. Það bendir 

til þess að foreldrar hafa áhuga á námi barna sinna og vilja taka þátt í að bæta það. Við lítum svo á að 

það leynist tækifæri í hvoru tveggja þ.e. að viðhalda því sem er gott og bæta okkur í öðru. 

 
Mats-
þáttur 

STYRKLEIKAR TÆKIFÆRI 

D
ag

le
g

t 

le
ik

sk
ó

la
st

. 

 Foreldrar ánægðir 

 Stjórnendur sýnilegir í daglegu starfi 

 Börnin ánægð og líður vel 

 Sérþarfir í mataræði 

 Hollt mataræði 

 Foreldrum finnst of mörg börn á deildum 

N
ám

s-

u
m

h
ve

rf
i 

 Vinnubrögð 

 Aðstaða 

 Félagsleg samskipti 

 Þátttaka án aðgreiningar 

 Við viljum horfa á það sem sameinar okkur, ekki á það sem 
greinir okkur að.  

 Munum halda annað menningarmót 

 Teljum okkur vera að gæta þess að börnin tilheyri og við 
séum að koma á móts við þau á sanngjarnan hátt en munum 
vera meðvitaðri um að vera vakandi fyrir þessum þætti.  

S
am

sk
ip

ti
 v

ið
 

fo
re

ld
ra

 

 Upplýsingamiðlun 

 Þekking foreldra á stefnu og námskrá 

 Tengsl við starfsfólk 

 Hvatning til þátttöku 

 Heimasíða skólans 

 Foreldrar vilja vita meira hvaða viðfangsefni eru í gangi inni 
á deild. Við munum skoða hvað við gerum við þennan þátt.  

 Munum gera könnun meðal foreldra varðandi tímasetningar 
viðburða 

U
p

p
h

af
 o

g
 lo

k 

le
ik

sk
ó

la
g

ö
n

g
u

 

 Leikskólabyrjun 

 Flutningur á milli skólastiga  

 Flutningur milli deilda  

 Skoða aðkomu foreldra að flutningi milli deilda (ath að eftir 
að könnunin er lögð fyrir er rætt um þennan þátt í viðtölum), 
það eru fleiri foreldrar af eldri deild að svara þessu og við 
erum að áætla að þeir tengi við að þurfa að vera með barni 
sínu part úr degi á nýju deildinni og því viljum við ekki breyta.  

 
 

FRH... 
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S
ér

st
ak

u
r 

st
u

ð
n

in
g

u
r 

o
g

 

sé
rf

ræ
ð

iþ
jó

n
u

st
a 

 Hlutfall sérkennslu og stuðnings  

 Hlutfall sérfræðiþjónustu 

 Upplýsa þarf foreldra betur um sérkennslu barna þeirra 

O
p

n
ar

 s
p

u
rn

in
g

ar
  Ánægja með starfsfólk, jákvæðni, hlýlegt viðmót, 

fagmennska og metnaður 

 Ánægja með leikskólann 

 Börnunum líður vel 

 Hollur matur 

 Jóga 

 Bæta aðstöðu á útisvæði 

 Hrökkkex of oft í boði 

 Of mörg börn á deild 

 Athugasemdir um skipulagsdaga, of margir, hálfu frekar á 
föstudegi en miðvikudegi  

 Meiri upplýsingar 
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