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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 2019.  

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, starfsmenn 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 100 börn. Í maí voru hér 100 börn, þar af voru 22 af 

erlendum uppruna frá 7 þjóðlöndum. Barngildi voru um 118 og dvalargildi 947. Í skólanum voru fjögur 

börn sem nutu sérkennslu samkvæmt skilgreiningum í 1. og 2. flokki. 38 börn nutu stuðnings 

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

Í maí voru 100 börn við skólann, 44 stúlkur og 56 drengir. Skipting eftir árgöngum má sjá hér: 

Fæðingarár   Fjöldi í árgangi Fjöldi á Króki 

2013 55 25 

2014 50 23 

2015 56 25 

2016 49 24 

2017 52 3 

Samtals 2018 270 100 

 

Starfsmenn 

Í maí voru 30 starfsmenn í 24,63 stöðugildum og gegndu nokkrir fleiri en einni stöðu. Fjöldi 

leikskólakennara sem starfa við uppeldi og menntun voru 7 og er faghlutfall þeirra við skólann 35% en 

ætti samkvæmt lögum að vera 66%. Tveir starfsmenn voru með annars konar kennslu- og/eða 

uppeldismenntun sem nýtist í starfi. Einn starfsmaður var í meistaranámi í leikskólafræðum. Einn 

starfsmaður starfaði með stuðningi Vinnumálastofnunar. 

Samsetning starfsmannahópsins 

 

Starfssvið Fjöldi Stöðugildi 

Stjórnun 2 1,4 

Leikskólakennarar 7 5,35 

Leiðbeinendur 13 10,15 

Sérkennslustjóri 1 0,75 

Stuðningsfulltrúar/þroskaþjálfi 3 2,5 

Eldhús og aðstoð (a.m.s.) 3 2,125 

Afleysingar 3 1,85 

Ræsting 1 0,5 
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Fáliðunarstefna 

Í fáliðunarstefnu skólaskrifstofu og leikskólanna eru vinnureglur eða viðmið vegna fáliðunar (of fáir 

kennarar miðað við fjölda barna) 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. Geta má þess að GRÆNUM dögum fækkaði um 14 á milli ára. 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. 

51 

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

105 

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. 

12 

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 kynntur öllum starfsmönnum. 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 tengjast starfsmenn 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 viðhalda jákvæðri skólamenningu 

 Unnið markvisst að viðverustefnu 

Sjálfsörugg og  
glöð börn 

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

 Upprifjun á stefnu og starfsháttum samskiptastefnu skólans, Rósemdar og umhyggju 

 Unnið að fræðslu kennara og barna á jafnrétti og lýðræði 

 Haldið menningarmót elstu barna þar sem þau kynntu sína menningu með stolti 

  Haldið upp á mannréttindadag barna með fræðslu um rétt barna til að líða vel 

 Námskeið kennara í vinuáttuverkefni Barnaheilla, Blæ 

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 starfsmenn s.s. Move week, 
hjólað í vinnuna, Alþjóðadegi hreyfingar ofl. 

 Geðrækt var efld með jógaiðkun og hugleiðslum 

 Þróunarverkefnið Komdu út 

 Rafræn Heilsubók barnsins gefin út 

Jákvæð og 
uppbyggjandi 

samskipti 

 RogU teymi sá um að viðhalda vináttuverkefni Barnaheilla 

 Börnin spurð um samskipti og líðan 

 Unnið með aðferðir jákvæðrar sálfræði í samskiptum 

 Námskeið í núvitund hjá starfsmönnum 

 2 kennarar skólans héldu fyrirlestur um mikilvægi tengslamyndunar á unga aldri 

Leikur 
 og  

nám 

 Námskeið í leikur að læra fyrir kennara 

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

 Menningarmót elstu barna 

 Kennarar settu upp fræðsluleikrit í tannverndarviku 

Umhverfismennt 

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

 Þróunarverkefnið Komdu út 

 Skólinn gerðist Sólblómaleikskóli, styrkir barn í SOS barnaþorpi 

 Unnið að því að minnka plastnotkun í öllu starfi 

 Unnið að því að minnka matarsóun  

 

FJÁRMÁL OG ÁÆTLANIR 

Að tryggja ábyrga og gegnsæja nýtingu fjármagns 

Ábyrg og 
gegnsæ 

áætlunargerð 
 Vel gekk að framfylgja markmiðum um áætlunargerð í öllum þáttum skólans  

Samábyrgð á 
nýtingu 

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

Að stuðla að öflugri starfsþróun og samstarfi 

Starfsánægja 

 Unnið markvisst að því að hækka hamingjustuðul starfsmanna með ýmsum hætti  

 Unnið var að því að auka upplýsingagjöf 

 Unnið með viðverustefnu Skóla ehf.  

 Unnið markvisst eftir fáliðunarstefnu skólaskrifstofu og leikskólanna 

 Unnið með styrkleika starfsmanna bæði einstaklingslega og sem hópur og voru 
styrkleikar starfsmannahópsins valdir í hópavinnu og gerðir sýnilegir í skólanum 

 Farið í námsferð til Póllands þar sem fræðst var um verkefnið Leikur að læra, 
námskeið í núvitund og hópefli 

 Kennarar héldu námskeið í skólanum og utan hans 

Starfsþróun 

Skóli sem lærir 

 Símenntunaráætlun stóðst 

 Unnið að nokkrum þróunarverkefnum í skólanum 

 Kynning á vinnu teyma 

 Kennarar héldu námskeið í skólanum og utan hans 

 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. Þrír kennarar sóttu sér grunnmenntun sem PMTO fagaðili og eru nú 16 kennarar 

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

frekar með einum félagsráðgjafa frá Grindavíkurbæ. 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 og fræða hvern annan. 

Um 70 foreldrar mættu á foreldrafund sem var haldinn í haust. Þar var farið yfir starfsáætlun vetrarins 

og boðið upp á fyrirlestur um þróunarverkefnið Komdu út. Ákveðið var að halda áfram að bjóða upp á 

eitt foreldrasamtal og val um annað og var sama upp á teninginn nú og í fyrra að flestir völdu tvö 

samtöl. 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 fóru fram við skólann þar sem um 21% barnanna í skólanum eru af 

erlendum uppruna. Reglulegir teymisfundir voru haldnir með foreldrum barna með sérþarfir. 
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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 

Tvö þróunarverkefni voru styrkveitt á þessu ári. Sprotasjóður styrkti verkefnið Komdu út. Samstarf um 

útivist og vellíðan að upphæð 2.500.000 kr.. Markmið verkefnisins var að stuðla að jákvæðu og 

uppbyggjandi foreldrasamstarfi með velferð og vellíðan að leiðarljósi. Unnið var að því að kynna útivist 

og samveru fjölskyldunnar í nátúrunni sem valkost til að minnka streitu og auka vellíðan fjölskyldunnar. 

Foreldrum var boðið að taka þátt í útinámi barna sinna, fengu fræðslu um mikilvægi útiveru og 

upplýsingar um áhugaverða staði að fara á í nágrenni Grindavíkur. Verkefnið var mjög lærdómsríkt og 

ánægjulegt þar sem margir foreldrar tóku þátt og mikil jákvæðni ríkti með samstarfið sem á örugglega 

eftir að lifa áfram í skólanum. 

 Krókur er þátttakandi í Erasmus+ 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 kennara í að 

framfylgja meðferð. 

Krókur er þátttakandi í Erasmus+ verkefni ásamt tveimur skólum sem Skólar ehf reka. Verkefnið heitir  

Bio-Trio og er samstarf 6 stofnana frá Íslandi, Ungverjalandi, Rúmeníu og Slóvakíu. Einn leikskólastjóri 

og tveir kennarar frá Skólum taka þátt í verkefninu fyrir hönd fyrirtækisins. 

Í ár gerðumst við Sólblómaleikskóli en verkefnið gengur út á að styrkja barn sem býr í SOS Barnaþorpi 

og var haldin Sumar og sólblómahátíð þar sem foreldrafélagið, elstu börnin og kennarar unnu saman 

að því að safna fé til verkefnisins. Markmiðið er að fræðast um önnur lönd, aðra menningarheima og 

hversu mikilvægt það er að bera virðingu fyrir öðrum þó svo að lifnaðarhættir og aðstæður séu ólíkar 

því sem þau þekkja. Að taka þátt í hjálparstarfi sem þessu eykur víðsýni og eflir samkennd. 

Kynning á stefnu og starfsháttum skólans 

Stefna og starfshættir skólans hafa vakið athygli bæði innan lands og utan en í ár var lítið um heimsóknir 

en skólastjóri og kennarar af Króki hafa haldið fyrirlestra og námskeið um skólastarfið á Króki vítt og 

breytt um landið. Það sem er vinsælt er m.a. jafnrétti í leikskóla, núvitund, heilsueflandi samfélag, 

viðverustefna, stjórnun, jákvæð samskipti og viðhorf í starfsmannahópnum. 

Stjórnendur og starfsmenn skólans eru mjög stoltir af þeirri athygli og viðurkenningu sem skólastarfið 

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

http://www.leikskolinn.is/krokur/skjalasafn/krokur28.pdf
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Starfsþróun 

Starfsþróun var skipulögð á starfsdögum og fundum í símenntunaráætlun fyrir alla starfsmenn tengt 

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

styrkja sig í starfi.   

Framgangur símenntunaráætlunar 

Starfshópar Námskeið Markmið Staða 

Kennarar Jóga og núvitund 

Að styrkja kennara í að kenna hugleiðslu og núvitund 
með börnum ásamt því að styrkja starfsmenn í að 
nýta sér núvitund í lífi og starfi 

Lokið  

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 á starfsaðferðum skólans og stefnu Lokið  

Allir Styrkleikar okkar 

Að vinna með styrkleika einstaka starfsmanns og 
hópsins sem heild til að bæta samskipti, efla 
samvinnu, jákvæðni, sjálfstraust og stuðla þannig að 
betri heilsu og léttari lund 

Lokið 

Allir Leikskólaheimsóknir Að kynna sér nýjar leiðir í skólastarfi 
Lokið að 
hluta 

Allir Leikur að læra 

Að læra einfaldar og faglegar leiðir til að gefa 
börnunum tækifæri á að læra í gegnum leiki og 
hreyfingu.  Þannig kynnast þau þeirri vellíðan og 
auknu orku sem hreyfing gefur og geta nýtt sér í 
framtíðinni 

Lokið 

Allir 
Þróun leiksins sem 
námsleið ungra barna 

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

Frestað 

Kennarar PMTO 

Að efla þekkingu á aðferðum PMTO til að takast á við 
hegðunarerfiðleika, efla skilning á erfiðleikunum og 
mælingum hegðunar, auka færni í ráðgjöf og vitund 
um hvenær og hvert vísa eigi málum sem þarfnast 
meðferðar 

Lokið 

Kennarar Tengslamyndun barna 
Að fræða um mikilvægi þróunar tengsla og áhrif 
tengslavanda á heilaþroska og hvernig hann getur 
haft mismunandi áhrif á þroskamöguleika barna  

Lokið 

Kennarar  
Blær, vináttuverkefni 
Barnaheilla 

Að efla okkur í að vinna með markmið verkefnisins til 
að efla vináttu og fyrirbyggja einelti 

Lokið 
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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 starfsmenn, 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 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 2018 – 2019 

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 2013 
(ákvörðun skólaskrifstofu vor 2019 að öll 
börn sem eru búin að vera 6 mánuði eða 
lengur í íslensku málumhverfi fari í athugun) 

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 2019 er að 0% barna 
komu út með mjög slaka færni, 4,% með 
slaka færni, 74% með meðalfærni og 22% 
með góða færni. 2 börn náðu ekki að klára 
prófið og teljast því ekki með.  

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 2015 svara EFI-2 prófi (ákvörðun 
skólaskrifstofu vor 2019 að öll börn sem eru 
búin að vera 6 mánuði eða lengur í íslensku 
málumhverfi fari í athugun) 

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 17%, slök geta 
4%, meðalgeta 62% og góð geta 17%. 
Tjáning: Mjög slök geta 12,5%, slök geta 
12,5%, meðalgeta 46% og góð geta 29%. 

LÍÐAN KÖNNUN BARNA 

Að leita eftir líðan barnanna á 
ákveðnum svæðum í 
leikskólanum 

BÖRN – NÓVEMBER:  
Tveir elstu árgangar 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 94,5% barna líður vel eða 
allt í lagi. Fataklefinn (88,83%) og 
samverustund (86,55%) eru þau svæði sem 
komu í heildina undir viðmiðum.  

LÍÐAN KÖNNUN BARNA 

Að leita eftir líðan barnanna í 
leikskólanum 

BÖRN – NÓVEMBER: 
Tveir elstu árgangar 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 97,7% 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  

51,1% 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 ´18:  Öll börn nema 1 voru nefnd  
Vor ´19:  Öll börn voru nefnd 

GÁTLISTI UM JAFNRÉTTISMÁL 
FYRIR KENNARA 
Að meta hvernig við erum að 
vinna með jafnréttismál með 
börnunum 

KENNARAR – MARS:  
Kennarar svara gátlista um jafnréttismál 
hver fyrir sig og síðan er skipt í hópa þar 
sem umræða fer fram um svörin 

Viðmið er 85%  

Skipt var í kaflana Myndir og upplýsingar á 
veggjum; bækur og textar; skipulagning 
húsnæðis og dagsins; samskipti og 
framkoma við börn, foreldrasamstarf og eru 
allir kaflar yfir viðmiðum. Undir 85% komu 
bækur og textar (77%) þar sem kennurum 
finnst kynímyndir oft staðlaðar í bókum og 
svo kom foreldrasamstarf undir (81,25%) 
þar sem oftar er hringt í mæður en feður ef 
eitthvað kemur uppá.  

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 
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Ytra mat 

Ytra mat og eftirlit með gæðum skóla er í höndum rekstraraðila og sveitarfélaga, sem láta menntamálaráðuneytinu í té upplýsingar um framkvæmd skólahaldsins 

(Lög um leikskóla, 19. gr.) Skólar ehf framkvæma starfsmannakannanir og Grindavíkurbær foreldakannanir, báðir aðilar hafa aðgang að niðurstöðum. 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. 

Skólapúlsinn, fyrir hönd Skóla ehf framkvæmdi viðhorfskönnun á meðal starfsmanna í mars og var svarhlutfall 98%. Matsteymi skólans fór yfir niðurstöður og 

greindi þær út frá stefnu skólans og setti fram styrkleika, veikleika og tækifæri, sem tekið er tillit til í umbótaáætlun skólans á næsta skólaári. 

FRH  

MATSÞÁTTUR STYRKLEIKAR VEIKLEIKAR TÆKIFÆRI 

Almennt um 
starfsmenn 

 Starfsaldur hár 

 Tveir starfsmenn telja sig hafa orðið fyrir 
áreitni frá samstarfsfólki 

 Einn starfsmaður telur sig hafa orðið fyrir 
einelti frá starfsfólki 

 

Viðhorf til leikskólans 
 Starfsánægja 

 Starfsandi 

 Stjórnun 

 Starfsaðstaða 

 Fara yfir starfsaðstöðu, fá hugmyndir að 
úrbótum hjá starfsmannahópnum og vera í 
samstarfi við rekstraraðila og eiganda 
skólans 

Uppeldi og menntun 

 Samstarf 

 Virkni foreldra 

 Aðgengi að ráðgjöf sérfræðinga utan skólans 

 Ánægja með upplýsingar og stuðning vegna 
barna með sérþarfir 

 Sjálfmynd 

 Trú á eigin getu 

 Virkar samræður um starfið 
 

 Halda áfram að 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 

 Virkar samræður um starfið 

Símenntun og 
undirbúningstími 

 Hlutfall starfsmanna sem fær undirbúning  

 Hlutfall starfsmanna sem fær nægan 
undirbúningstíma 

 Tækifæri til símenntunar og virkni 

 Hlutfall starfsmanna sem hefði viljað meiri 
símenntun 

 

 Þó símenntun sé góð er stór hópur sem hefði 
viljað taka þátt í meiri símenntun. Fólki finnst 
námskeið dýr og fjölskylduaðstæður geta 
verið hindrun. Leita leiða til að koma til móts 
við óskir starfsmanna 
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MATSÞÁTTUR STYRKLEIKAR VEIKLEIKAR TÆKIFÆRI 

Opnar spurningar 

 Allir að gera sitt besta og stjórnendur taka 
eftir því og láta mann vita 

 Góður stuðningur og manni leyft að þroskast 
og bæta sig 

 Faglegt starf, teymisvinnan  

 Góður stöðugleiki í starfsmannahópnum 

 Góður starfsandi, góð samvinna, vel stjórnað, 
við vegum hvort annað upp 

 Frábær stefna skólans. Hugsað um næringu, 
útivist og hreyfingu barna  

 Hvetjandi og gott andrúmsloft, 
starfmannahópurinn 

 Unnið vel með börn með sérþarfir 

 Góður skilningur hjá stjórnendum á breyttum 
aðstæðum  

 Endurbætur á kaffistofu 

 Sífellt verið að þróa efni sem verið er að 
vinna með og endurskoða 

 Alltaf fylgst með nýjungum tengt 
leikskólastarfinu  

 Starfsmennhvattir til 
náms/endurmenntunar/símenntunar 

 

 Starfsmannaaðstaðan 
 

 

 Vinna áfram með þá þætti sem starfsmenn 
upplifa sem veikleika með það að markmiði 
að  efla samræðu um stefnu og markmið 
skólastarfsins og líðan í starfi 

 Vinna saman að því að styrkja það sem vel er 
gert og finna leiðir saman að því að bæta 
skólastarfið 

 Halda áfram að styrkja starfsmannahópinn í 
að viðhalda jákvæðni, þrautseigju, 
lausnarmiðun og að vera góð fyrirmynd 

 Leita leiða til að stuðla betur að vellíðan og 
tengslamyndun barna og starfsmanna með 
því að auka leikrými 

 Hvetja starfsmenn til að  kynna sér betur 
hvað er í boði, fara á námskeið og sækja 
meiri þekkingu í faginu  

 Viðhalda jákvæðni gagnvart starfsþróun jafnt 
sem þróun skólastarfsins með því að bjóða 
upp á öfluga símenntun og taka þátt í 
þróunarverkefnum 
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