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Inngangur 

Starfsáætlun Heilsuleikskólans Króks sýnir stefnu skólans og þau verkefni sem áætlað er að framkvæma 

á skólaárinu 2018-2019. Hún byggir á innra mati skólans og þeim þróunar- og nýbreytniverkefnum sem 

ráðgert er að framkvæma. Í starfsáætluninni má einnig finna stefnu um starfshætti, hlutverk og 

framtíðarsýn leikskólans, hagnýtar upplýsingar, ýmsar tölulegar staðreyndir, áætlun um þróunar- og 

nýbreytnistarf, símenntunaráætlun og skóladagatal. 

Starfsáætlun er sett fram með stefnumiðuðu árangursmati (e. balanced scorecard) sem sýnir á 

myndrænan hátt stefnukort skólans (e. strategy map) og skorkort (e. skorcard). Í stefnukorti eru settir 

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

mannauði. Stefnan er mörkuð með skorkorti þar sem sett eru fram markmið fyrir hvern stefnuþátt. 

Teymi eru fyrir hvern stefnuþátt og sjá þau um að framkvæma, þróa og bæta markmið og stefnu 

skólans. 

Starfsáætlun skólaársins 2018 – 2019 einkennist eins og oft áður af því að horfa inn á við, bæta það 

starf sem þarf samkvæmt niðurstöðum úr mati síðasta árs og þróa áfram það sem vel gengur. Það sem 

við gerum m.a. vel eru starfsaðferðir samskiptastefnu skólans, Rósemd og umhyggju, sem eru að skila 

góðu starfi og jákvæðum skólabrag til heilla fyrir börn og starfsfólk. Stefnan er að vekja athygli og tala 

gestir sem í skólann koma um hvað hér sé góður andi og að börnin virki róleg og yfirveguð. Þessar 

upplýsingar gefa okkur tækifæri til að styrkja okkur enn frekar á þessu sviði, því eins og máltækið segir: 

„Glöggt er gests augað“. Teymi skólans munu framkvæma og halda utan um umbóta-, þróunar- og 

nýbreytniverkefni.  

Skólinn fékk myndarlegan styrk úr Sprotasjóði að upphæð 2.5 milljónir til að framkvæma 

þróunarverkefnið „Komdu út“. Markmið verkefnisins er að stuðla að jákvæðu og uppbyggjandi 

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

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

Í skóladagatali skólans 2018 – 2019 má sjá viðburði, skipulagsdaga og annað sem er á áætlun í 

skólastarfinu (fylgiskjal 1). 
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Endurmat starfsáætlunar 2017-2018 

Starfsáætlun síðasta skólaárs gekk að mestu leyti eftir eins og sjá má í Ársskýrslu Króks 2017-2018. 

Unnið var að nokkuð mörgum og fjölbreyttum þróunar- og nýbreytniverkefnum og voru starfsdagar, 

fundir og undirbúningstímar nýttir vel fyrir slíka vinnu. 13 föst teymi störfuðu við skólann og er 

teymisvinnan búin að festa sig 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. Með þátttöku í teymum fær 

starfsfólk meira tækifæri til að hafa áhrif á þróun verkefna og tengist betur stefnu og starfsháttum 

skólans. Þessi vinna skilar okkur öflugri starfsþróun kennara og skólastarfi sem er í stöðugri þróun. 

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

kynntur 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.  

 

 

Hagnýtar upplýsingar 

Um leikskólann 

Leikskólinn Krókur, sem er samningsrekinn skóli af Skólum ehf með þjónustusamningi við 

Grindavíkurbæ hóf starfsemi sína í febrúar 2001. Í skólanum eru 4 leikstofur, alrými þar sem eru 

matsalur, hreyfisalur, listasmiðja og leiksvæði, tveir fataklefar, starfsmannaaðstaða, eldhús og 

geymslur. Heildarrými skólans er 648 m2 og er leikrými 406,8 m2. Lóð skólans er 3740 m2. Frekari 

upplýsingar um skólann s.s. gjaldskrá, opnunartíma og inntöku barna má finna á heimasíðunni 

http://krokur.skolar.is/.  

Nemendur 

Ákveðið var að fækka börnum í skólanum þetta árið og taka inn 100 börn, þau voru þegar mest var 108 

á síðasta ári. Það er gert með það að leiðarljósi að auka velferð barnanna þar sem vistunartími þeirra 

hefur aukist jafnt og þétt síðustu ár og er nú svo komið að flest börn dveljast 8 klst. í leikskólanum. 

Rannsóknir síðustu ára eru að sýna að of langur „vinnudagur“ barna í leikskóla í of litlu rými getur haft 

neikvæð áhrif á velferð þeirra til framtíðar og því fannst stjórnunarteymi skólans tímabært að huga að 

velferð barnanna og auka rýmið með því að fækka börnum. 23 nemendur eru af erlendum uppruna frá 

7 þjóðlöndum og er það fjölgun frá fyrra ári um fjögur börn. 46 stúlkur stunda nám við skólann og 53 

drengir. Samkvæmt síðustu starfsáætlun Króks hefur börnum í bæjarfélaginu einnig fækkað samkvæmt 

íbúatölum frá september, eða um 9 börn (sjá myndir 1 og 2).  

 

http://krokur.skolar.is/
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Mynd 1      Mynd 2    

Fjöldi barngilda í október eru 119,5 og dvalargildi 937 sem er fjölgun frá fyrra ári. 79 nemendur verða 

í 8 klst. skólavistun, eða um 80%, sem er fjölgun frá fyrra ári um 8%. Sú fjölgun skýrist af því að börnin 

eru enn að lengja úr 7 tímum í 8. Börnum með 6 tíma vistun fækkar enn og eru einungis 3% og aðeins 

eitt barn er í 5 tíma vistun (mynd 3). 

 

Mynd 3 

Foreldrar 

Markmið skólans er að stuðla að jákvæðum og upplýsandi samskiptum við foreldra ásamt því að hvetja 

þá til þátttöku í starfinu. Lögð er áhersla á að leggja strax í upphafi góðan grunn að jákvæðu og 

uppbyggjandi samstarfi þar sem umhyggja og velferð barnsins er höfð að leiðarljósi. Upplýsingaflæði 

fer fram í daglegum samskiptum, með tölvupósti, Karellen smáforriti, fésbókar- og heimasíðu skólans. 

Nýjum foreldrum er boðið á kynningarfund, þar sem stefna og starfshættir skólans er kynnt í máli og 

myndum og síðar á einkafund með deildarstjóra. Tvö foreldraviðtöl eru á skólaárinu, annað valkvætt 

þar sem farið er yfir líðan, nám og þroska barnsins. Foreldrum tvítyngdra barna er boðið upp á aðstoð 

túlks í viðtölum ef þurfa þykir. Foreldrafundur er að hausti, kaffiboð í nóvember og fjölskyldudagur í 

febrúar. Kosið er í stjórn foreldrafélags og foreldraráð á haustfundi. Lesa má um skipan og hlutverk á 

heimasíðu. 

Unnið verður að þróunarverkefninu „Komdu út“ þar sem markmiðið er að auka þátttöku foreldra og 

bæta samskipti með áherslu á samveru fjölskyldunnar og vellíðan. 
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Starfsmenn 

Stöðugildaheimildir í byrjun skólaárs eru 23,30 samkvæmt útreikningum úr Karellen, en við skólann 

starfa 29 starfsmenn í 22,38 stöðugildum því ekki hefur tekist að ráða í allar stöður. Enn er þónokkur 

stöðugleiki í starfsmannahaldi sem skapast vegna þess að tveir af þeim starfsmönnum sem hefja störf 

í haust hafa unnið áður í skólanum. En í fyrsta sinn síðan skólinn opnaði gengur hægt að ráða inn í 

lausar stöður því fáir sækja um og telja stjórnendur skólans að bregðast verði við þeim ráðningarvanda 

sem blasir við í uppeldis- og menntamálum í bæjarfélaginu. 

Grunnstöðugildi í uppeldi og menntun eiga að vera 14,64 samkvæmt útreikningum í Karellen. Þar  sem 

ekki hefur tekist að ráða í hluta af afleysingu og grunnstöðugildum eru stöðugildin 13,72 sem 17 

starfsemenn sinna. Skiptingu starfssviða, hlutfalls og menntunar má sjá í töflunni hér: 

Starfssvið Fjöldi Starfshlutfall 
Leikskóla-
kennarar 

Önnur 
menntun 

Stjórnun 2 1,4 2  

Uppeldi og menntun 17 13,72 7 
1 leikskólaliði 
1 danskennari 

Sérkennslustjóri 1 0,75 1 Sérkennari 

Stuðningsfulltrúar 3 2,5 
 2 þroskaþjálfar 

(annar í for.orlofi) 

Afleysing 2 1,25   

Eldhús 2 1,63   

Ræsting 1 0,5   

Atvinna með stuðningi 1 0,5   

 

Nokkrir starfsmenn starfa við fleiri en eitt svið innan skólans og því er misræmi í talningu. 

Sjö leikskólakennarar munu starfa við uppeldi og menntun í skólann í vetur sem gera 39%, en í lögum 

um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla 

(2008) kveður á um að 66% sem sinna þeim störfum eigi að hafa leyfisbréf leikskólakennara (mynd 4). 

Auk þeirra starfa þrír leikskólakennarar við stjórnun sem gera níu leikskólakennara alls. Tveir 

þroskaþjálfar starfa við skólann í 2,0% stuðningsstöðum (annar er í foreldraorlofi og kemur inn í vetur). 

Einn kennari er menntaður leikskólaliði og einn er danskennari. Sjá má skiptingu menntunar nánar í 

töflunni um starfsmannahald á bls. 6. Tíu starfsmenn hafa rúmlega 10 ára starfsreynslu við skólann og 

sex 6-7 ára starfsreynslu. Meðalaldur starfsfólks er 48 ár. 

 

 

Mynd 4 

39%

61%

Hlutfall leikskólakennara og leiðbeinenda sem 
starfa í uppeldi og menntun

Leikskólakennarar
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Starfsmannahald  

Nafn 
Starfs-
hlutfall 

Starfssvið Menntun 

Hulda Jóhannsdóttir 100 Leikskólastjóri Dipl.Ed í stjórnun menntastofnana 

Bylgja Kristín Héðinsdóttir 100 Aðst.leikskólastj. + afleysing B.A. leikskólakennari 

Björg Guðmundsd. Hammer 87,5 Sérkennslustjóri og kennari B.Ed. leikskólak. + M.Ed.í sérkennslu 

Ingigerður Gísladóttir  75 Deildarstjóri B.Ed. leikskólakennari 

Sigríður Gerða Guðlaugsd. 100 Deildarstjóri B.Ed. leikskólakennari 

Salbjörg Júlía Þorsteinsd. 87,5 Deildarstjóri B.Ed. leikskólakennari 

Herdís Gunnlaugsdóttir 87,5 Deildarstjóri og nemi í M.Ed. B.Ed. leikskólakennari 

Kristín Guðmundsd. Hammer 75 Leikskólakennari B.Ed. leikskólakennari 

Dagmar Lilja Marteinsdóttir 100 Leikskólakennari  B.Ed. leikskólakennari 

Elva Björk Guðmundsdóttir 100 Stuðningsfulltrúi/þroskaþjálfi BA þroskaþjálfi 

Evelyn Adolfsdóttir 0 Stuðningsfulltrúi/þroskaþjálfi BA þroskaþjálfi 

Halldóra Sif Halldórsdóttir 87,5 Leiðbeinandi/danskennari Iðnpróf/danskennari 

Ágústa Jóna Heiðdal 100 Leikskólaliði Leikskólaliði 

Signý Ósk Ólafsdóttir 75 Leiðbeinandi Grunnskólapróf 

Elín Ósk Einarsdóttir 87,5 Leiðbeinandi Grunnskólapróf 

Sandra Guðlaugsdóttir 75 Leiðbeinandi Grunnskólapróf 

Sigríður Loftsdóttir 87,5 Leiðbeinandi Grunnskólapróf 

Steinunn Erna Otterstedt 87,5 Leiðbeinandi Grunnskólapróf 

Sólveig Óladóttir 87,5 Leiðbeinandi Grunnskólapróf 

Kristrún Ingadóttir 100 Leiðbeinandi Grunnskólapróf 

Íris Ósk Hallgrímsdóttir 100 Leiðbeinandi Grunnskólapróf 

Halla Steina Káradóttir 87,5 Leiðbeinandi Grunnskólapróf 

Rakel Lilja Halldórsdóttir 62,5 Afleysing Grunnskólapróf 

Maríanna Adolfsdóttir 75 Stuðningsfulltrúi Grunnskólapróf 

Aníta Gurrý Friðjónsdóttir 75 Stuðningsfulltrúi Grunnskólapróf 

Ólöf Hanna Guðmundsdóttir 87,5 Matráður Stúdentspróf 

Ellen María Arngrímsdóttir 87,5 Aðstoðar matráður Grunnskólapróf 

Una Birna Haukdal 0 Afleysing, lausráðin Stúdentspróf 

Rósa Dís Sveinsdóttir 0 Afleysing, lausráðin Stúdentspróf  

Danijela Jugovic 50 Ræstingar Stúdentspróf 

Þormar Helgi Ingimundarson 30 Aðstoð í eldhúsi Grunnskólapróf 

 

Markmið starfsmannahópsins er að byggja upp öflugt lærdómssamfélag og jákvæðan skólabrag sem 
einkennist af umhyggjusömu samfélagi þar sem öllum líður vel og gleði ríkir. Þannig verðum við sjálf 
og börnin betur í stakk búin að takast á við verkefni dagsins og nýta okkur nám og reynslu sem við 
öðlumst á uppbyggilegan hátt.  
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Tengsl skólastiga – Brúum bilið 

Áralöng hefð er fyrir samstarfi leik- og grunnskóla sem byggist á samstarfi kennara, heimsóknum barna 

og kennara á milli skólastiga og skila- og skipulagsfundum þar sem farið er yfir upplýsingar um einstaka 

börn samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008, 16 grein. Skipulag er sem hér segir: Skilafundur 1.  

Að vori boðar deildarstjóri yngsta stigs til fundar (einn með hvorum leikskóla) vegna barna sem eru að 

hefja skólagöngu. Á fundinn eru boðaðir deildarstjórar elsta árgangs leikskóla, fulltrúi skólaskrifstofu 

og deildarstjóri á yngsta stigi.  Á þessum fundi er blaðinu “Skólaskil frá leikskóla til grunnskóla” komið 

til skila ásamt öðrum nauðsynlegum upplýsingum um einstaklinga.  

Skilafundur 2. Í maí boðar fulltrúi skólaskrifstofu til skilafundar. Á fundinn mæta umsjónarkennari 

barnsins, deildarstjóri yngsta stigs, fulltrúi skólaskrifstofu, deildarstjóri sérkennslu, sérkennslustjórar 

leikskóla og deildarstjóri viðkomandi deildar leikskólanna. Fundurinn er fyrst og fremst til að fara yfir 

mál þeirra einstaklinga sem verið hafa með stuðning/íhlutun og þurfa á áframhaldandi stuðningi/ 

íhlutun að halda. 

Skipulagsfundur. Eftir miðjan ágúst, áður en kennsla í grunnskólanum  hefst, boðar deildarstjóri yngsta 

stigs til fundar með verkefnastjórum elstu árganga leikskólanna. Þar eru teknar ákvarðanir um hvernig 

samstarfi vetrarins verði háttað og skipulag varðandi það sett niður. 

Skilafundur 3. Að hausti í lok september boðar deildarstjóri yngsta stigs til fundar með  

umsjónarkennurum 1. bekkja, deildarstjóra yngsta stigs og deildarstjórum elsta árgangs leikskólanna. 

Á þessum fundi gefst kennurum í 1. bekk tækifæri á að fá upplýsingar um þau börn sem þeir eru að 

kenna. 

Stoð- og sérfræðiþjónusta 

Sérkennslustjóri sér um stjórnun sérkennslu við skólann ásamt þjálfun barna með minniháttar 

þroskafrávik og tvítyngd börn í 3. – 5. flokki. Í vetur fá um 20 börn sérkennslu í 3. – 5. flokki og stækkar 

þessi hópur yfirleitt eftir HLJÓM-2 próf og aðrar skimanir sem gerðar eru að hausti. Níu börn fá 

sérkennslu samkvæmt 1. og 2. flokki. Deildarstjóri ber ábyrgð á framkvæmd stuðningsins á sinni deild 

og gerir einstaklingsnámskrár í samráði við sérkennslustjóra og fylgir þeim eftir. 

Ef grunur leikur á þroskafrávikum geta kennarar og foreldrar óskað eftir greiningu og ráðgjöf fyrir börn 

sín. Foreldrar tvítyngdra barna geta fengið túlkaþjónustu í öllum viðtölum sem haldin eru í skólanum. 

Reglulegir fundir eru haldnir með starfsfólki skóla- og félagsþjónustu þar sem fram fer fræðsla, 

forvarnir, ráðgjöf og eftirfylgni.  

Síðasta vetur varð breyting á úthlutun sérkennslu í samstarfi við skólaskrifstofu. Áður var stuðningi 

úthlutaður á hverja deild þar sem stuðningsbörn voru. Nú ber sérkennslustjóri ábyrgð á úthlutun 

sérkennslunnar og sér um að dreifa stuðningi sem skólanum er úthlutað þar sem hans er mest þörf. 

Öryggismál 

Leitast er við að börnin njóti öryggis og verndar meðan á leikskóladvöl þeirra stendur og að starfsmenn 

njóti öryggis, góðs aðbúnaðar og heilsuverndar á vinnustað. Forvarnarteymi skólans hefur með 

öryggismál að gera og fer reglulega yfir viðurkennda gátlista til að viðhalda öruggum vinnustað fyrir 

börn og starfsfólk. Áfalla-, eineltis og viðbragðsáætlanir eru á heimasíðu skólans. Viðbrögð við slysum 

og rýmingaráætlanir má sjá í fylgiskjölum aftast í áætlun þessari (fylgiskjöl 2,3,4).      

http://www.leikskolinn.is/krokur/skjalasafn/krokur12.pdf
http://www.leikskolinn.is/krokur/skjalasafn/krokur13.pdf
http://www.leikskolinn.is/krokur/skjalasafn/krokur21.pdf
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Stefnukort 

Stefnukort sýnir á myndrænan hátt stefnu skólans. Áhersluþáttum er skipt niður í skólasamfélagið þar 

sem leitast er við að skapa lærdómssamfélag þar sem öllum líður vel og eru virkir þátttakendur; 

starfshætti þar sem skólastarfið er markað í fjóra aðal stefnuþætti skólans, fjármál sem lúta að ábyrgri 

áætlunargerðar og nýtingu fjármuna og mannauð þar sem markmiðið er að skapa starfsumhverfi í 

þróun þar sem hver og einn fær notið sín. Áhersluþættirnir skarast þar sem þeir hafa áhrif á hvorn 

annan. Markmiðin tengjast skólanámskrá og eru mörkuð í Skorkorti.  

 

 

 

 

 
Skóla-

samfélagið 
Metnaðarfullt 

námsumhverfi 

Sjálfsörugg og 

glöð börn 

Ánægðir 
foreldrar 

 

Fjármál 

og  

áætlanir 

Ábyrg og gegnsæ 

áætlunargerð 

Samábyrgð á  

nýtingu fjármuna 

Heilsueflandi 

samfélag 
Starfshættir 

Jákvæð og 

uppbyggjandi 

samskipti 

 

Leikur 

og  

nám 

Umhverfis-

mennt 

Starfsánægja 

 

Mannauður 
Starfsþróun 

Skóli sem lærir 

 

Dreifð stjórnun 
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Skorkort 

Stefnan er mörkuð með skorkorti þar sem sett eru fram skilgreind markmið fyrir hvern stefnuþátt fyrir 

sig. Markmiðum er deilt niður á teymi innan skólans sem sjá um að vinna að umbótum og þróun þeirra. 

Skorkort er hluti af innra mati skólans og er tæki til að fylgjast markvisst með umbótum. 

 

SKÓLASAMFÉLAGIÐ 

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

Metnaðarfullt 
námsumhverfi 

 Viðhalda markmiðum í Aðalnámskrá og skólanámskrá Króks með reglulegri fræðslu 

 Stuðla að lærdómssamfélagi sem einkennist af samvinnu, samábyrgð og 
sameiginlegri sýn 

 Framkvæma reglulega gæðamat til að auka gæði náms, stuðla að umbótum og 
tryggja að unnið sé eftir þeim viðmiðum sem skólinn hefur sett sér 

 Efla tengsl og samvinnu milli skólastiga og skapa samfellu í námi 

Sjálfsörugg og  
glöð börn 

 Stuðla að jákvæðum og uppbyggjandi samskiptum með jákvæðum viðhorfum og 
virðingu með áherslu á samkennd, vellíðan og sterka sjálfsmynd 

 Stuðla að jafnrétti og lýðræði með því að allir njóti jafns réttar og fái tækifæri til að 
taka virkan þátt í starfinu 

 Leikskólastarfið endurspegli fjölmenningarlegt samfélag 

 Að börnin njóti öryggis og verndar á meðan leikskóladvöl þeirra stendur 

Ánægðir 
foreldrar 

 Viðhafa jákvæð samskipti með virku samstarfi og upplýsingaflæði 

 Stuðla að jákvæðu og uppbyggjandi samstarfi þar sem vellíðan og velferð barnsins 

eru höfð að leiðarljósi 

 

FJÁRMÁL OG ÁÆTLANIR 

Að tryggja ábyrga og gegnsæja nýtingu fjármagns 

Ábyrg og 
gegnsæ 

áætlunargerð 

 Mánaðarleg uppfærsla á Karellen 

 Gera reglulega álagsmat 

 Skráning á innkaupum til að auðvelda áætlunargerð 

Samábyrgð á 
nýtingu 

fjármuna 

 Nýta vel fjármuni og eigur leikskólans 

 Leita tilboða eins og kostur er 

 Nýta leikefni úr endurnýtanlegum efnivið 

 Gera við það sem bilar og farga og afskrá það sem er ónýtt 

 Viðhalda þekkingu starfsfólks á nýtingu og endurvinnsluferli með það að markmiði 
að nýta alla hluti vel 

 Auka kostnaðarvitund starfsfólks 

 Viðhalda virkri viðverustefnu 
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STARFSHÆTTIR 

Að stuðla að metnaðarfullum og lærdómsríkum starfsháttum í skólanum 

Heilsueflandi 
samfélag 

 Skapa heilsueflandi samfélag þar sem lagður er grunnur að líkamlegri, andlegri og 
félagslegri heilsu og vellíðan 

 Auka gleði og vellíðan með áherslu á næringu, hreyfingu, lífsleikni og sköpun 

 Venja börn strax í barnæsku við heilbrigða lífshætti 

 Gera sér grein fyrir mikilvægi eigin velferðar og annarra 

Jákvæð og 
uppbyggjandi 

samskipti 

 Stuðla að því að  börn og starfsfólk temji sér rósemd hugans og umhyggjusöm 
samskipti  

 Stuðla að jákvæðum viðhorfum og virðingu með áherslu á samkennd, vellíðan og 
sterka sjálfsmynd 

 Skapa jákvæðan skólabrag sem einkennist af gleði, trausti og umhyggju 

Leikur 
 og  

nám 

 Efla mál- og læsisþroska með því að auka orðaforða, hugtakaskilning og tjáningu  

 Stuðla að sjálfsprottinni sköpun með fjölbreyttum efniviði  

 Stuðla að þátttöku í að móta og njóta fjölbreyttrar menningar og lista 

 Kynnast eigin samfélagi með viðburðum og heimsóknum í stofnanir bæjarins  

 Efla rök-og stærðfræðihugsun og ýta undir formskynjun og vísindaáhuga 

Umhverfis-
mennt 

 Að efla umhverfisvitund og styrkja menntun til sjálfbærni 

 Stuðla að sjálfbæru samfélagi þar sem ábyrgð er tekin á umgengni við umhverfi 
og náttúru  

 Stuðla að því að börnin læri að njóta náttúrunnar  

 

MANNAUÐUR 

Að stuðla að öflugri starfsþróun og samstarfi 

Starfsánægja 

 Skapa heilsusamlegan vinnustað með góðum starfsaðstæðum og vinnuumhverfi  

 Viðhafa jákvæðan skólabrag þar sem öllum líður vel og gleði ríkir 

 Skapa aðstæður og umhverfi sem hvetja til heilsusamlegra ákvarðana  

 Stuðla að öflugu samstarfi og umburðarlyndi milli aðila og hópa 

 Starfsmenn njóti öryggis, góðs aðbúnaðar og heilsuverndar á vinnustað  

 Auðvelda aðlögun nýliða með vel skipulagðri móttökuáætlun  

 Veita starfsfólki stuðning og endurgjöf í starfi 

Starfsþróun 

Skóli sem 
lærir 

 Stuðla að faglegri samræðu um stefnu og starfshætti skólans  

 Bjóða upp á metnaðarfulla símenntun í formi fyrirlestra, námskeiða, 
leikskólaheimsókna og hópavinnu á kennarafundum og skipulagsdögum 

 Hvetja starfsfólk til að sækja námskeið utan áætlunar um símenntun 

 Stuðla að því að kennarar ræki faglegar skyldur sínar gagnvart eigin starfsþróun 
samkvæmt lögum, kjarasamningum og Aðalnámskrá leikskóla 

Dreifð 
stjórnun 

 Stuðla að þátttöku allra í framkvæmd og þróun starfshátta skólans með 
teymisvinnu 

 Nýta hæfileika með því að dreifa verkefnum og ábyrgð á milli starfsfólks 
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Þróunar- og nýbreytniverkefni 

Þetta skólaár mun einkennast af því að vinna saman að því að styrkja okkur í því sem við sjáum 

samkvæmt mati að við þurfum að bæta og styrkja það sem vel er gert. Unnið verður að einu stóru 

þróunarverkefni sem styrkt er að Sprotasjóði, Komdu út og fékk 2.5 milljónir í styrk. Síðan eru önnur 

minni verkefni sem ráðgert er að fara í á skólaárinu. 

Heiti verkefnis Markmið/verkefni Ábyrgð Greiðandi 

Komdu út 

Að stuðla að jákvæðu og uppbyggjandi 
foreldrasamstarfi með velferð og vellíðan að 
leiðarljósi. Unnið verður að því að kynna útivist 
og samveru fjölskyldunnar í náttúrinni sem 
valkost til að minnka streitu og auka vellíðan 

Stjórnunarteymi 
Sprotasjóður og 
Skólar ehf. 

Leiðarvísar 
Gera leiðarvísa fyrir helstu áhersluþætti/stefnu 
skólans og aldursskipta leiðarvísa fyrir suma 
þætti 

Stjórnunarteymi Skólar ehf. 

Námskrá Að gefa út myndræna námskrá Stjórnunarteymi Skólar ehf. 

Námsumhverfi 
Að leitast við að breyta og/eða bæta 
námsumhverfi barnanna með hljóðvist og rými í 
huga 

Stjórnunarteymi Skólar ehf. 

Vinnuumhverfi og 

starfsaðstæður 

Að vinna að bættu vinnuumhverfi og 
starfsaðstæðum starfsfólks til að auka velferð og 
vellíðan þeirra í dagsins önn 

Stjórnunarteymi Skólar ehf. 

Líðan og velferð 

barna 

Að skoða skipulag og umhverfi með tilliti til langs 
viðverutíma og fjölda barna þannig að þau nái 
að þroskast, læra og njóta sín á sem bestan máta 

Heilsueflingarteymi, 
RogU teymi og 
stjórnunarteymi 

Skólar ehf. 

Hamingjan er hér 
Að styrkja starfsmannahópinn sem heild og 
stuðla að samlíðun, betri heilsu og léttari lund 

Stjórnunarteymi Skólar ehf. 

Rafræn Heilsubók 

barnsins 

Að aðlaga, læra á og kynna möguleika rafrænnar 
Heilsubókar barnsins sem kemur út á 
haustmánuðum 

Stjórnunarteymi Skólar ehf. 

Persónuverndarlög 
Aðlaga ný persónuverndarlög að stefnu og 
starfsháttum skólans 

Skólar ehf. Skólar ehf. 

 

    



13 
 

 

Símenntunaráætlun 

Starfshópar Námskeið Markmið Tími Ábyrgð 

Allir Jóga og núvitund 

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

Haust og 
vorönn 

RogU teymi 

Allir Viðverustefna 

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

Haustönn 
Stjórnenda-
teymi 

Allir Stefna skólans og 
starfshættir 

Að efla þekkingu á starfsaðferðum skólans og 
stefnu 

Haustönn 
Vorönn 

Stjórnenda-
teymi 

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 

Haust og 
vorönn 

Stjórnenda-, 
heilsu- og 
RogU teymi 

Allir Leikskólaheimsóknir Að kynna sér nýjar leiðir í skólastarfi Vorönn 
Stjórnenda-
teymi 

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 

Námsferð 
á vorönn 

Stjórnenda-
teymi 

Allir 
Þróun leiksins sem 
námsleið ungra 
barna 

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

Vorönn 
Stjórnenda-
teymi 

3-4 

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 

Vorönn  
Stjórnenda-
teymi 

Allir Tengslamyndun 
barna 

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

Vorönn 
Stjórnenda-
teymi 

Allir Blær, vináttuverkefni 
Barnaheilla 

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

Vorönn RogU teymi 
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Innra mat og umbótaáætlun 

Markmið mats í leikskóla er m.a. að leggja faglegan grunn að umbótum í leikskólastarfinu til að auka 

gæði og skilvirkni í uppeldi og menntun nemenda. Metið er út frá stefnu og markmiðum skólans sem 

nær til allra þátta skólastarfsins og hagsmunahópa samkvæmt kröfum um mat á skólastarfi. Unnið er 

út frá bæklingi Menntamálaráðuneytisins, Leiðbeiningar um innra mat leikskóla (2016) og er búið að 

aðlaga hann að öllum matsþáttum skólans. Skólinn hefur sett sér matsáætlun til ársins 2021 þar sem 

viðfangsefnum er skipt niður til að byggja upp stíganda í gæðamati skólans. Í þessum kafla má sjá 

viðfangsefni innra mats skólaársins og hvaða matstæki skólinn notar til að meta þá þætti.  

Í umbótaáætlun koma fram umbótaþættir, aðgerðir, markmið, tímaáætlun, ábyrgðaraðilar, endurmat 

og viðmið. Matsteymi skiptir umbótaþáttum niður á teymi sem hafa með málaflokkinn að gera og setur 

fram tímamörk um skil á endurmati. Lögð er áhersla á að í matsferlinu fari fram öflug, fagleg samræða 

og ígrundun. Í sumum tilfellum er farið strax í umbætur eftir að mat er framkvæmt eins og t.d. hvað 

varðar líðan og félagsleg tengsl barna því í þannig málefnum er mikilvægt að bregðast strax við ef þarf. 

Í þeim tilfellum er niðurstöðum komið til deildarstjóra strax eftir framkvæmd matsins eða til 

viðkomandi teyma sem framkvæma umbætur strax. 

Við skólann starfar matsteymi sem stjórnar og heldur utan um innra matið með fjölbreyttri gagnaöflun, 

les úr niðurstöðum, greinir styrkleika/tækifæri og leggur fram áætlun um úrbætur. 

 

Viðfangsefni innra mats 2018 – 2019 

Viðfangsefni Matstæki 

ST
JÓ

R
N

U
N

 

Stjórnandinn sem faglegur leiðtogi  
 Skólapúlsinn – kennarar 
 Starfsmannasamtöl 

Stjórnun leikskólans og daglegur rekstur 
 Skólapúlsinn – kennarar 
 Starfsmannasamtöl 

Faglegt samstarf 
 Skólapúlsinn - kennarar 
 Starfsmannasamtöl 

Skólaþróun og símenntun 
 Skólapúlsinn - kennarar 
 Starfsmannasamtöl 

Skólanámskrá, starfsáætlun, áætlanir og 

verklagsreglur 
 Ársskýrsla 

U
P

P
EL

D
IS

- 
O

G
 M

EN
N

TA
ST

A
R

F 

Skipulag náms og námsaðstæður 
 Líðan könnun barna 
 Skólapúlsinn - kennarar 

Uppeldi, menntun og starfshættir  ECERS – Mál- og hugtakanám bls. 15-17 

Leikur og nám – lýðræði, jafnrétti og þátttaka barna 
 ECERS – Mál- og hugtakanám bls. 15-17 
 Spurningakannanir - foreldrar spyrja 

börn 

Námssvið leikskólans 
 ECERS – Mál- og hugtakanám bls. 15-17 
 Skólapúlsinn - kennarar 

Leikskóli án aðgreiningar  Skólapúlsinn - kennarar 

Mat á námi og velferð barna 

 Líðan könnun barna 
 Skólapúlsinn - kennarar 
 ECERS – Mál- og hugtakanám bls. 15-17 
 Heilsubók barnsins  
 Hljóm-2 
 EFI-2 
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M
A

N
N

A
U

Ð
U

R
 

Hlutverk leikskólakennara 
 Skólapúlsinn - kennarar 
 Starfsmannasamtöl 

Fagmennska starfsfólks 
 Skólapúlsinn - kennarar 
 Starfsmannasamtöl 

Starfsánægja 
 Skólapúlsinn - kennarar 
 Starfsmannasamtöl 

SK
Ó

LA
B

R
A

G
U

R
 

Viðmót og menning  Skólapúlsinn - kennarar 

Velferð og líðan barna 

 Líðan könnun 

 Tengslakönnun  

 Heilsubók barnsins 

 Foreldrasamtöl 

Þátttaka foreldra í leikskólastarfi og 

upplýsingamiðlun 
 Foreldrasamtöl 

Viðhorf foreldra  Foreldrasamtöl 

 

 

 

    

 

 

Frá menningarmóti elstu barnanna 2018
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Umbótaáætlun 2018 – 2019 

 

Matstæki og umbótaþættir Markmið með umbótum Aðgerðir til umbóta Tímaáætlun Ábyrgð Endurmat Viðmið um árangur 

Skólapúlsinn og 
starfsmannasamtöl ´17: 

Starfsánægja 

Efla starfsánægju 

Fræðsla og hópavinna þar 
sem leitað verður eftir 
hugmyndum. Hafa hópefli 
reglulega á skipulagsdögum 

Skólaárið  

2017-2019 
Stjórnunarteymi 

Apríl 2019 

Stjórnunarteymi 
skilar endurmati 

Skólapúlsinn: 90% eða 
færri en þrír nefna í 
opnum spurningum 
Starfsmannasamtöl: Þrír 
eða færri nefna 

Starfsmannasamtöl ´17: 

Starfsmannaaðstaða 
Bæta starfsmannaaðstöðu 

Endurskipuleggja og kaupa 
ný húsgögn í setustofu. Leita 
eftir hugmyndum frá starfsm. 

Fjárhagsáætl
un 2018 

Stjórnunarteymi 

Apríl 2019 

Stjórnunarteymi 
skilar endurmati 

Þrír eða færri nefna 

Starfsmannasamtöl ´17: 

Húsbúnaður barnanna 
Endurnýja húsbúnað barnanna 

Skoða húsgögn og gera 
áætlun um endurnýjun 

2020 Stjórnunarteymi 

Apríl 2019 

Stjórnunarteymi 
skilar endurmati 

Þrír eða færri nefna 

Skólapúlsinn: 

Trú á eigin getu við daglegt 
skipulag og að tryggja 
jöfnuð 

Efla trú á eigin getu við daglegt 
skipulag og að tryggja jöfnuð 

Fræðsla og hópavinna meðal 
starfsfólks um hvaða 
námsefni efla þessa þætti 

Skólaárið  

2017-2019 
Stjórnunarteymi 

Apríl 2019 

Stjórnunarteymi 
skilar endurmati 

Þrír eða færri nefna 

ECERS ´18: 

Rými og búnaður. 5 þættir 
mældust undir viðmiðum 

Að bæta aðstöðu varðandi rými 
og búnað og efla þekkingu 
starfsfólks á starfsháttum 
skólans 

Að efla þekkingu kennara á 
starfsaðferðum skólans og 
stefnu. Endurmeta ECERS 
sem mælitæki, orðið gamalt 
og úr sér gengið tæki 

Skólaárið  

2018-2019 
Stjórnunarteymi 

Apríl 2019 

Stjórnunarteymi 
skilar endurmati 

85% 

ECERS ´18: 

Umönnun og daglegt líf. 1 
þáttur mældist undir 
viðmiðum 

Að bæta skipulag í fataklefa 
barnanna 

Starfsmenn ræði saman um 
nýjar leiðir til mæta þörfum 
barnna og um hvernig megi 
bæta aðstöðu 

Skólaárið  

2018-2019 
Stjórnunarteymi 

Apríl 2019 

Deildarstjórar 
skila endurmati 

85% 
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 Matstæki og umbótaþættir Markmið með umbótum Aðgerðir til umbóta Tímaáætlun Ábyrgð Endurmat Viðmið um árangur 

Skólapúlsinn og 
starfsmannasamtöl ´18: 

Daglegt leikskólastarf – 
fjöldi barna í rýmum 

Að vinna að því að auka rými pr. 
barn á deildum með velferð 
þeirra að leiðarljósi 

Vinna að hugmyndum um 
bætt starfsumhverfi í 
leikskólum bæjarins fyrir 
fræðslunefnd 

Skólaárið  

2018-2019 
Stjórnunarteymi 

Apríl 2019 

Stjórnunarteymi 
skilar endurmati 

Skólapúlsinn: 85% eða 
færri en þrír nefna í 
opnum spurningum 

Starfsmannasamtöl: Þrír 
eða færri nefna 

Skólapúlsinn og 
starfsmannasamtöl ´18: 

Námsumhverfi - útsvæði 

Að vinna að endurbótum á 
leiktækjum og sandkössum á 
útisvæði 

Þrýsta á um að unnið verði 
að eðlilegri endurnýjun á 
leiktækjum sem eru úr sér 
gengin og hættuleg 

Skólaárið  

2018-2019 
Stjórnunarteymi 

Apríl 2019 

Stjórnunarteymi 
skilar endurmati 

Skólapúlsinn: 85% eða 
færri en þrír nefna í 
opnum spurningum 

Starfsmannasamtöl: Þrír 
eða færri nefna 

Skólapúlsinn, foreldrar ´18: 

Samskipti við foreldra 

Að bæta upplýsingaflæði um 
dagleg viðfangsefni 

 

Nýta Karellen smáforritið til 
upplýsingaflæðis 

Skólaárið  

2018-2019 
Stjórnunarteymi 

Apríl 2019 

Stjórnunarteymi 
skilar endurmati 

Skólapúlsinn: 85% eða 
færri en þrír nefna í 
opnum spurningum 

Skólapúlsinn, foreldrar ´18: 

Upphaf og lok 
leikskólagöngu 

Að skoða aðkomu foreldra í 
aðlögun vegna flutnings á milli 
deilda 

Að skoða aðlögunarferlið og 
upplýsingaflæði vegna þess 

Skólaárið  

2018-2019 
Stjórnunarteymi 

Apríl 2019 

Stjórnunarteymi 
skilar endurmati 

Skólapúlsinn: 85% eða 
færri en þrír nefna í 
opnum spurningum 

Skólapúlsinn, foreldrar ´18: 

Sérstakur stuðningur og 
sérfræðiþjónusta 

Að bæta upplýsingaflæði til 
foreldra um úrræði vegna 
sérkennslu barna þeirra 

Að upplýsa foreldra betur um 
tilvísanir og aðgerðir vegna 
þeirra 

Skólaárið  

2018-2019 
Stjórnunarteymi 

Apríl 2019 

Stjórnunarteymi 
skilar endurmati 

Skólapúlsinn: 85% eða 
færri en þrír nefna í 
opnum spurningum 

Starfsmannasamtöl ´18: 

Starfsumhverfi - líðan 

Að bæta okkur í að hrósa hver 
annarri meira 

Vinna með styrkleika í 
starfsmannahópnum með 
hópavinnu 

Skólaárið  

2018-2019 
Stjórnunarteymi 

Apríl 2019 

Stjórnunarteymi 
skilar endurmati 

Þrír eða fleiri nefna að 
bæta megi þáttinn 
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 Matstæki og umbótaþættir Markmið með umbótum Aðgerðir til umbóta Tímaáætlun Ábyrgð Endurmat Viðmið um árangur 

Starfsmannasamtöl 18: 

Starfsumhverfi - líðan 

Að vinna að því að bæta 
hljóðvist 

Skipta út því sem veldur 
hávaða, kaupa dúkaundirlag 
á borð loka hreyfisal og 
listasmiðju 

Skólaárið  

2018-2019 
Stjórnunarteymi 

Apríl 2019 

Stjórnunarteymi 
skilar endurmati 

Þrír eða fleiri nefna að 
bæta megi þáttinn 

Starfsmannasamtöl 18: 

Starfsaðstæður 

Að finna leiðir til að 
bæta/stækka aðstöðu í 
kaffistofu og vinnuherbergi 

Að fá hugmyndir um hvernig 
bæta megi starfsaðstöðu 
fyrir starfsfólk sem er of lítið 

Skólaárið  

2018-2019 
Stjórnunarteymi 

Apríl 2019 

Stjórnunarteymi 
skilar endurmati 

Þrír eða færri nefna 

Starfsmannasamtöl 18: 

Starfsþróun 

Að efla þekkingu á 
starfsaðferðum skólans, 
upplýsingaflæði og samvinnu 

Að gefa góðan tíma fyrir 
sameiginlega deildarfundi 
eða deildavinnu á 
skipulagsdögum 

Skólaárið  

2018-2019 
Stjórnunarteymi 

Apríl 2019 

Stjórnunarteymi 
skilar endurmati 

Þrír eða fleiri nefna 
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Lokaorð 

Vel skipulögð starfsáætlun getur virkað eins og vel smurð vél ef rétt er að málum staðið. Skólinn notar 

stefnumiðað árangursmat (e. balanced scorecard) til að útfæra stefnu skólans, miðla henni og fylgjast 

með hvernig gengur að framfylgja henni og gengur það mjög vel. 

Á þessu skólaári verður aðaláherslan á að bæta náms- og vinnuumhverfi barna og starfsmanna með 

það að markmiði að skapa umhyggjusamt og lærdómsríkt umhverfi þar sem öllum líður vel og gleði 

ríkir. Í þeirri vinnu verður horft á umhverfið út frá fjölbreyttum aðstæðum s.s. langri viðveru barna, 

rými til leiks og náms ásamt starfsaðstæðum og vinnuumhverfi starfsfólks. 

Til að viðhalda okkar jákvæðu skólamenningu munum við vinna saman að því að styrkja okkur sem 

einstaklinga og hluta af hópi með það að markmiði að efla sjálfstraust, samvinnu, jákvæðni og stuðla 

þannig að betri heilsu og léttari lund. 

Okkar mottó er: 

…að velja okkur það viðhorf í starfi að jákvæðni, gleði og kærleikur ráði alltaf ferðinni í leik og starfi því 

það er raunveruleg fagmennska. 
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Fylgiskjal 1 – Skóladagatal 

 

ÁGÚST

1 M 1 L 1 M

Skráning í heilsubók        K-

pals byrjar 1 F 1 L Fullveldisdagurinn 1 Þ Nýársdagur 1 F Dagur stærðfræðinnar 1 F 1 M Stj.t.f. 2 í vikunni 1 M Verkalýðsdagurinn 1 L 1 M

2 F 2 S 2 Þ

Stj.t.f.2 í vikunni      

Eldhúsfundur 2 F 2 S 2 M 2 L 2 L 2 Þ Eldhúsfundur 2 F For.samt. túlka hefjast 2 S Sjómannadagurinn 2 Þ

3 F 3 M Stj.t.f.2 í vikunni 3 M 3 L 3 M Stj.t.f. 2 í vikunni 3 F 3 S 3 S 3 M 3 F 3 M Stj.t.f. 2 í vikunni 3 M

4 L 4 Þ Eldhúsfundur 4 F 4 S 4 Þ Eldhúsfundur 4 F 4 M Stj.t.f. 2 í vikunni 4 M
Stj.t.f.2 í vikunni      Bolludagur 

4 F 4 L 4 Þ Eldhúsfundur 4 F

5 S 5 M 5 F Umhv.f. Mánahóps 5 M Stj.t.f.2 í vikunni 5 M 5 L 5 Þ Afmæli Króks 5 Þ Sprengidagur 5 F 5 S 5 M 5 F

6 M Frídagur verslunarmanna 6 F 6 L 6 Þ Bökunardagur yngri 6 F 6 S Þrettándinn 6 M Dagur leikskólans 6 M Öskudagur 6 L 6 M

Stj.t.f.2 í vikunni      

Umferðarvika 6 F 6 L

7 Þ 7 F Haldið uppá Dag læsis 7 S 7 M Bökunardagur eldri 7 F 7 M

Stj.t.f.2 í vikunni      

Starfsm.samt. hefjast 7 F 7 F 7 S 7 Þ Eldhúsfundur 7 F 7 S

8 M 8 L Dagur læsis 8 M 8 F Baráttudagur gegn einelti 8 L 8 Þ Eldhúsfundur 8 F

Umhv.f. Mánahóps 

Dansstund 8 F 8 M Foreldrasamt. hefjast 8 M 8 L 8 M

9 F 9 S 9 Þ 9 F Söngstund 9 S 9 M Undirb. fyrir menningarv. 9 L 9 L Menningarvika 9 Þ 9 F 9 S Hvítasunnudagur 9 Þ

10 F 10 M 10 M 10 L 10 M 10 F 10 S 10 S 10 M 10 F 10 M Annar í hvítasunnu 10 M

11 L 11 Þ 11 F 11 S 11 Þ 11 F 11 M 11 M 11 F 11 L 11 Þ 11 F

12 S 12 M 12 F 12 M 12 M Jólastund m. 9.bekk 12 L 12 Þ Skipulagsdagur 12 Þ Eldhúsfundur 12 F Dansstund 12 S 12 M 12 F

13 M Fyrsti skóladagur 13 F 13 L 13 Þ 13 F 13 S 13 M 13 M 13 L 13 M 13 F 13 L

14 Þ 14 F Halda uppá Dag ísl.nátt. 14 S 14 M Foreldrakaffi yngri 14 F Jóladansstund 14 M

Stj.t.f.1 í vikunni      Hljómpróf 

seinni 14 F 14 F 14 S Pálmasunnudagur 14 Þ Kynningarf. f. nýja for. 14 F 14 S

15 M Aðlögun hefst 15 L 15 M Stj.t.f.1 í vikunni 15 F Foreldrakaffi eldri 15 L 15 Þ Rafmagnslaus dagur 15 F 15 F Söngstund 15 M Stj.t.f. 1 í vikunni 15 M 15 L 15 M

16 F 16 S Dagur íslenskrar náttúru 16 Þ 16 F Dagur íslenskrar tungu 16 S 16 M 16 L 16 L 16 Þ 16 F 16 S 16 Þ

17 F 17 M Stj.t.f.1 í vikunni 17 M 17 L 17 M Stj.t.f. 1 í vikunni 17 F 17 S Konudagur 17 S 17 M 17 F Útisöngstund 17 M Lýðveldisdagurinn 17 M

18 L 18 Þ Foreldrafundur 18 F 18 S 18 Þ 18 F

Bóndadagur                  

Þorrablót 18 M

Stj.t.f.1 í vikunni      

Móðurmálsvika 18 M Stj.t.f. 1 í vikunni 18 F Skírdagur 18 L 18 Þ

Stj.t.f.1 í vikunni            Fjöru-

og skógarferð 18 F

19 S 19 M 19 F Dansstund 19 M

Stj.t.f.1 í vikunni      For.samt. 

Túlka 19 M 19 L 19 Þ Eldhúsfundur 19 Þ Kennarafundur 19 F Föstudagurinn langi 19 S 19 M 19 F

20 M 20 F 20 L 20 Þ Dagur mannréttinda barna 20 F 20 S 20 M 20 M 20 L 20 M Skipulagsdagur 8-12 20 F 20 L

21 Þ 21 F Umhv.f. Stjörnuhóps 21 S 21 M Eldhúsfundur 21 F 21 M 21 F Menningarmót 21 F 21 S Páskadagur 21 Þ Stj.t.f. 1 í vikunni 21 F 21 S

22 M 22 L 22 M 22 F 22 L 22 Þ Bökunard.yngri 22 F 22 F 22 M Annar í páskum 22 M Útskriftarferð 22 L 22 M

23 F 23 S 23 Þ Skipulagsdagur 23 F Leiksýning 23 S Þorláksmessa 23 M Bökunard.eldri 23 L 23 L 23 Þ 23 F 23 S 23 Þ

24 F 24 M 24 M 24 L 24 M Aðfangadagur jóla 24 F 24 S 24 S 24 M Skipulagsdagur 24 F 24 M 24 M

25 L 25 Þ 25 F 25 S 25 Þ Jóladagur 25 F 25 M Skráning í heilsubók 25 M Kynuslavika 25 F Sumardagurinn fyrsti 25 L 25 Þ 25 F

26 S 26 M Alþjóðl. tungumálad. 26 F 26 M 26 M Annar í jólum 26 L 26 Þ 26 Þ 26 F Skipulagsdagur 26 S 26 M 26 F

27 M Hljómpróf byrja 27 F 27 L Fyrsti vetrardagur 27 Þ 27 F 27 S 27 M 27 M 27 L 27 M Hreyfivika 27 F 27 L

28 Þ Kennarafundur 3 tímar 28 F 28 S 28 M Skipulagsdagur kl. 12-16 28 F 28 M Tannvernarvika 28 F Starfsm.samt. lokið 28 F 28 S 28 Þ 28 F Alþjóðlegi drulludagurinn 28 S

29 M 29 L 29 M Foreldrasamtöl 29 F 29 L 29 Þ 29 F 29 M Hafið bláa hafið 29 M Útskrift Stjörnuhóps 29 L 29 M

30 F 30 S 30 Þ 30 F Jólabíó 30 S 30 M 30 L 30 Þ 30 F Uppstigningardagur 30 S 30 Þ

31 F 31 M 31 M Gamlársdagur 31 F Umhv.f. Stjörnuhóps 31 S 31 F 31 M

FEBRÚAR MARS APRÍLSEPTEMBER OKTÓBER NÓVEMBER DESEMBER JANÚAR

Nafn skóla: Heilsuleikskólinn Krókur

MAÍ JÚNÍ JÚLÍ

Skóladagatal 2018 - 2019
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Fylgiskjal 2 – Slys á börnum 
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Fylgiskjal 3 – Fyrstu viðbrögð við brunaboðum 
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Fylgiskjal 4 – Rýming á húsnæði við brunaboð 

 

 

 


