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Inngangur 

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

á skólaárinu 2020-2021. Hún byggir á innra mati skólans og þeim þróunar- og nýbreytniverkefnum sem 

ráðgert er að framkvæma. Í starfsáætluninni má einnig finna hagnýtar upplýsingar, upplýsingar um 

nemendur og starfsfólk, skóladagatal, stefnu um starfshætti, hlutverk og framtíðarsýn leikskólans, 

hagnýtar upplýsingar, ýmsar tölulegar staðreyndir, áætlun um þróunar- og nýbreytnistarf, 

símenntunaráætlun og skóladagatal. 

Starfsáætlun skólaársins 2020-2021 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. Teymi skólans 

munu framkvæma og halda utan um umbóta-, þróunar- og nýbreytniverkefni. 

Skólinn tekur þátt í stóru ERASMUS+ þróunarverkefni þar sem leikskólar og rannsóknarstofnanir í Evrópu 

vinna saman að þróunarverkefni um að þjálfa kennara í að efla félagsfærni ungra barna og sér Háskóli 

Íslands um stjórn á verkefninu. 
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Stefna skólans 

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

myndrænan hátt stefnukort skólans (e. strategy map) og skorkort (e. skorcard). Stefnukort sýnir á 

myndrænan hátt stefnu skólans í fjórum áhersluþáttum og er þeim skipt niður í fjóra áhersluþætti sem 

eru 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, þ.e. stefna í 

heilsueflingu, samskiptum, leik og námi og umhverfismennt; 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. Teymi eru fyrir hvern stefnuþátt og sjá þau um að framkvæma, þróa og bæta markmið 

og stefnu skólans. Áhersluþættirnir skarast þar sem þeir hafa áhrif á hvorn annan. Markmiðin tengjast 

skólanámskrá og eru mörkuð í Skorkorti.  

 

Stefnukort  
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Skorkort  

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. 

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 starfsánægju, 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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Hagnýtar upplýsingar 

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

hóf starfsemi sína í febrúar 2001. Í skólanum eru 5 leikstofur, alrými þar sem eru matsalur, hreyfisalur, 

listasmiðja og leiksvæði, tveir fataklefar, starfsmannaaðstaða, eldhús og ýmis fjölnota rými s.s. 

undirbúnings- og sérkennslurými. Heildarrými skólans er 648 m2 og er leikrými 406,8 m2. Lóð skólans er 

3740 m2. Frekari upplýsingar um skólann má finna á heimasíðu. 

Í skólanum geta dvalið um 100 börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára og er aldurskipting þannig að 18 

mánaða – 3 ára eru í yngri deildum og 4 - 6 ára eru í eldri helmingi. Boðið er upp á 4-8 tíma og að kaupa 

15 mínútur fyrir og yfir umsamdan vistunartíma. 

Nemendur 

Ráðgert er að taka síðustu börnin inn í október og verða þá 110 börn í skólanum í vetur. 17 nemendur 

eru af erlendum uppruna frá 8 þjóðlöndum. 46 stúlkur stunda nám við skólann og 58 drengir.  

 

 

 

Fjöldi barngilda í október verða 132,2 og dvalargildi 1038,58. 84 nemendur verða í 8-8,5 klst. skólavistun, 

eða um 77%. 
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Starfsfólk 

Markmið starfsmannahópsins er að byggja upp öflugt lærdómssamfélag og jákvæða skólamenningu 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. 

Starfsmannahald 

Nafn 
Starfs-
hlutfall 

Starfssvið Menntun 

Hulda Jóhannsdóttir 100 Skólastjóri Dipl.Ed í stjórnun menntastofnana 

Bylgja Kristín Héðinsdóttir 100 Aðstoðarskólastjóri/kennari B.A. leikskólakennari 

Björg Guðmundsd. Hammer 75 Sérkennslustjóri B.Ed. leikskólak. + M.Ed.í sérkennslu 

Ingigerður Gísladóttir  87,5 Deildarstjóri B.Ed. leikskólakennari 

Sigríður Gerða Guðlaugsd. 80 Deildarstjóri B.Ed. leikskólakennari 

Dagmar Lilja Marteinsdóttir 100 Deildarstjóri B.Ed. leikskólakennari 

Herdís Gunnlaugsdóttir 80 Deildarstjóri og nemi í M.Ed. B.Ed. leikskólakennari 

Kristín Guðmundsd. Hammer 80 Kennari B.Ed. leikskólakennari 

Helga Rut Hallgrímsdóttir 0 Kennari í foreldraorlofi B.Ed. leikskólakennari 

Catherine Sævarson Fiadjoe 100 Kennari M.Ed. grunnskólakennari 

Kristbjörg Unnur Sigurvinsdóttir 80 Kennari/aðstoðarleikskólakennari Diploma í leiksk.kennarafræðum 

Kristín Karlsdóttir 100 Íþróttafræðingur B.S. í íþróttafræðum  

Sigríður Reynisdóttir 100 Leiðbeinandi Nemi í leikskólakennarafræðum 

Bjarney Sól Tómasdóttir 0 Nemi í foreldraorlofi Nemi í leikskólakennarafræðum 

Evelyn Adolfsdóttir 100 Þroskaþjálfi B.A. þroskaþjálfi 

Halldóra Sif Halldórsdóttir 80 Leiðbeinandi/danskennari Iðnpróf/danskennari 

Ágústa Jóna Heiðdal 100 Leikskólaliði Leikskólaliði 

Diljá Guðmundsdóttir 100 Leiðbeinandi Grunnskólapróf 

Signý Ósk Ólafsdóttir 75 Leiðbeinandi Grunnskólapróf 

Sandra Guðlaugsdóttir 75 Leiðbeinandi Grunnskólapróf 

Sigríður Loftsdóttir 80 Leiðbeinandi Grunnskólapróf 

Steinunn Erna Otterstedt 80 Leiðbeinandi Grunnskólapróf 

Ella Björk Einarsdóttir 80 Leiðbeinandi Grunnskólapróf 

Kristrún Ingadóttir 80 Leiðbeinandi Grunnskólapróf 

Halla Steina Káradóttir 80 Leiðbeinandi Grunnskólapróf 

Rakel Einarsdóttir 100 Afleysing/eldhús Grunnskólapróf 

Rakel Lilja Halldórsdóttir 62,5 Afleysing Grunnskólapróf 

Valgerður Jennýjardóttir 100 Afleysing Grunnskólapróf 
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Agnes Birtna Jóhannesdóttir 75 Stuðningsfulltrúi Nemi í leikskólakennarafræðum 

Ásta Margrét Karlsdóttir 100 Stuðningsfulltrúi Stúdentspróf 

Ingibjörg Óladóttir 50 Stuðningsfulltrúi Grunnskólapróf 

Ólöf Hanna Guðmundsdóttir 75 Matráður Stúdentspróf 

Ellen María Arngrímsdóttir 87,5 Aðstoðar matráður Grunnskólapróf 

Þormar Helgi Ingimarsson 30 Aðstoð í eldhúsi Grunnskólapróf 

Samsetning starfsmannahópsins 

Stöðugildaheimildir í byrjun skólaárs eru 27,54 samkvæmt útreikningum úr Karellen, en við skólann 

starfa 32 starfsmenn í 27,62 stöðugildum frá október. Grunnstöðugildi í uppeldi og menntun verða 

16,23. Mikill stöðugleiki er í starfsmannahaldi og fóru tveir kennarar í foreldraoflof í sumar og einn hætti 

og hafa „gamlir“ starfsmenn fyllt þær stöður sem er ánægulegt. 14 starfsmenn hafa yfir 10 ára 

starfsreynslu við skólann og er meðalaldur starfsfólks 42 ár. 

Átta menntaðir kennarar munu starfa við uppeldi og menntun í skólanum í vetur sem gera 43%, en í 

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

(2008) kveður á um að 66% eigi að hafa leyfisbréf leikskólakennara. 

Skiptingu starfssviða, hlutfalls og menntunar má sjá í töflunni hér að neðan. Nokkrir starfsmenn starfa 

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

Starfssvið Fjöldi Starfshlutfall 
Kennara-
menntaðir* 

Önnur menntun 

Stjórnun 2 1,4 2 1 Dipl.ed. í stjórnun 

Uppeldi og menntun 19 16,3 8 +1 leikskólaliði og 1 danskennari 

Sérkennslustjóri 1 0,75 1 M.ed. sérkennari og leikskólaken. 

Stuðningsfulltrúar 4 3,25  1 þroskaþjálfi 

Afleysing 4 2,9 1  

Eldhús 3 1,75   

Aðstoð í eldhúsi 1 0,5   

*Leik-, grunn- og íþróttakennaramenntun. 

Hlutfall kennara með leyfisbréf sem starfa við uppeldi og menntun. 
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Fáliðunarstefna – Álagsmat 

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 og skilgreindar sérstakar heimildir til að mæta fáliðun. 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 og tekur 

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

Eingöngu var fyllt í skjalið frá september til og með desember þar sem fimmta deildin bættist við þá og 

ekki náðist að gera nýtt þar sem tvær stórar áskoranir bættust við eftir áramót, óvissustig vegna 

jarðskjálfta og skert skólastarf vegna Covid-19. Fram að þeim tíma 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. 

STIG AÐGERÐ 
FJÖLDI 
DAGA 

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

39 

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

50 

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. 

2 

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 

Skóladagatal 

Í skóladagatali skólans 2020-2021 má sjá viðburði, skipulagsdaga og annað sem er á áætlun í 

skólastarfinu. Viðburðir fyrir foreldra  hafa ekki verið settir inn á viðburðadagatal skólans á heimasíðunni 

vegna COVID-19 ástandsins en verða settir inn um leið og færi gefst. 

Skóladagatöl má nálgast HÉR 

http://krokur.skolar.is/Skolastarfid/Skoladagatal
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Starfsþróun 

Skipulagsdagar og starfsmannafundir 

Starfsþróun er skipulögð á skipulagsdögum og fundum fyrir alla starfsmenn tengt stefnu skólans. 

Áætlunin gekki ekki alveg eftir vegna skerts skólastarfs vegna Covid-19. Fyrir utan áætlunina sóttu margir 

kennarar námskeið utan áætlunar til að styrkja sig í starfi. Sú breyting er á áætluninni nú að hún er 

beintengd við stefnu skólans í skorkorti sem sjá má á bls ??.  

Starfsþróun  
 

ÁÆTLUN 2019 – 2020  

HÓPUR VERKEFNI MARKMIÐ TÍMI ÁBYRGÐ STAÐA 

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 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 

Haustönn 
Stjórnenda-
teymi 

Lokið  

Allir Leikskóla-
heimsóknir 

Að kynna sér nýjar leiðir í skólastarfi Vorönn 
Stjórnenda-
teymi 

Frestað 
vegna 
COVID 

Allir Lubbi finnur 
málbein 

Að efla þekkingu kennara á 
námsefninu, fá hagnýtar hugmyndir 
með tilliti til mismunandi aldurshópa 
og læra nýjar leiðir til að nýta 
námsefnið betur 

Haustönn 
Stjórnenda-
teymi 

Lokið  

Allir 
Þróun leiksins sem 
námsleið ungra 
barna 

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

Vorönn 
Stjórnenda-
teymi 

Lokið að 
hluta 

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 
Skólaskrifst. 

Lokið 

Allir Stefna skólans og 
starfshættir 

Að efla þekkingu á starfsaðferðum 
skólans og stefnu. Farið skipulega í 
fjóra þætti  

Haustönn 
Vorönn 

Stjórnenda-
teymi 

Lokið  

Allir Jákvæðni, hvatning 
og viðhorf 

Að vekja fólk til umhugsunar um 
viðhorf sitt til vinnunar, 
fjölskyldunnar og lífsins sjálfs 

Haustönn  
Stjórnenda-
teymi 

Lokið 
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ÁÆTLUN 2020 – 2021 

HÓPUR 
STAFNU 
ÞÁTTUR 

MARKMIÐ LÝSING ÁBYRGÐ 

Allir  
Metnaðarfullt 

námsumhverfi 

Viðhalda markmiðum og 
leiðum í starfi skólans og 
stuðla að lærdómssamfélagi 

Teymi kynna markmið og 
leiðir samkvæmt 
verkefnaáætlun í upphafi 
skólaárs og kynna afrakstur í 
lok skólaárs 

 Öll teymi 
 Skólastjóri  

Allir 
Sjálfsörugg og 

glöð börn 

 Jákvæð og uppbyggjandi 
samskipti 

 Að styrkja kennara í 
jafnréttisfræðslu 

 Fræðsla um starfsaðferðir 
í samskiptastefnu skólans 

 Námskeið um kynbundið 
jafnrétti 

 RogU 
teymi 

 Jafnr.og 
lýðr. teymi 

 Skólastj. 

Allir 
Ánægðir 

foreldrar 
Jákvætt og uppbyggjandi 
samstarf 

Fræðsla um starfsaðferðir í 
samskiptastefnu skólans 

Foreldra- og 
upplýs.teymi 

Allir 
Heilsueflandi 

samfélag 

 Auka gleði og vellíðan og 
venja börn strax í 
barnæsku við heilbrigða 
lífshætti 

 Farið yfir markmið og 
leiðir í heilsustefnunni 

 Heilsuefl.-
teymið 

Allir 
Jákvæð og 

uppbyggjandi 

samskipti 

 Stuðla að því að  börn og 
starfsfólk temji sér 
rósemd hugans og 
umhyggjusöm samskipti  
með áherslu á samkennd, 
vellíðan og sterka 
sjálfsmynd 

 Skapa jákvæðan skólabrag 
sem einkennist af gleði, 
trausti og umhyggju 

    

Allir Leikur og nám 

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

 Stuðla að sjálfsprottinni 
sköpun með fjölbreyttum 
efniviði  

 Námskeið um málþroska 
barna 

 Málþing um leikinn og 
fræðsla og umræður um 
hlutverk kennarans í leik 
barna 

 Málræktar 
teymi 

 Skólastjóri 
 Sköpunar-

teymi 

Allir 
Umhverfis-

mennt 
 Stuðla að því að börnin 

læri að njóta náttúrunnar 
 Fræðsla um útinám 

 Umhverfis
teymi 

Allir Mannauður 

 Styrkja jákvæða skóla-
menningu, hvetja til 
heilsusamlegra ákvarðana 

 Stuðla að öflugu samstarfi 
og umburðarlyndi milli 
aðila og hópa 

 Fræðsla um hvernig við 
getum viðhaldið góðri 
eigin heilsu og haft þannig 
jákvæð áhrif 

 Skipuleggja markvissa 
samræðu um starfið 

 Skólastjóri 
 stjórnenda

teymi 
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Allir Leikskóla-
heimsóknir 

Að kynna sér nýjar leiðir í 
skólastarfi með áherslu á 
opinn efnivið og flæði 

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 

2 – 3 

kennar

ar 

PMTO 

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

Vorönn  
Stjórnenda-
teymi 
Skólaskrifst. 

Allir 
Stefna skólans 
og 
starfshættir 

Að efla þekkingu á 
starfsaðferðum skólans og 
stefnu. 

Haustönn Vorönn 
Teymi sem 
við á 

Allir 
Jákvæðni, 
hvatning og 
viðhorf 

Að vekja fólk til umhugsunar 
um viðhorf sitt til vinnunar, 
fjölskyldunnar og lífsins 
sjálfs 

Haustönn  
Stjórnenda-
teymi 

 

 

Áherslur og markmið leikskólans 

Áherslur síðasta árs 

Starfsáætlun síðasta skólaárs gekk að mestu leyti eftir. Unnið var að nokkuð mörgum og fjölbreyttum 

þróunar- og nýbreytniverkefnum og voru skipulagsdagar, 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 lærdómssamfélagi með öflugri starfsþróun kennara og 

skólastarfi 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. 

Áherslur næsta starfsárs 

Starfsáætlun skólaársins 2020-2021 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. Teymi skólans 

munu framkvæma og halda utan um umbóta-, þróunar- og nýbreytniverkefni og skipuleggja námskeið 

og/eða fyrirlestra um einstök málefni. 
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Nýbreytni, þróunarstarf 
Vegna heimsfaraldursins frestaðist margt af því sem var byrjað á síðasta skólaár og verður áherslan á 

þessu skólaári aðallega á að fylgjast með líðan bæði barna og starfsmanna samfara breytingum sem hafa 

orðið í skólaumhverfinu vegna faraldursins. ERASMUS+ samstarfsverkefnið sem hófst í janúar á þessu ári 

hefur einnig riðlast en því er haldið áfram. Við munum skerpa á starfsaðferðum skólans með áherslu á 

leikinn og hlutverk kennarans og áfram verður hugað að starfsaðstæðum í skólanum. Teymi munu áfram 

skipuleggja þróun hver á sínu sviði og vera með námskeið. 

NÝBREYTNI OG ÞRÓUNARSTARF 

Heiti verkefnis Markmið Ábyrgð Greiðandi 

ERASMUS+ - KA2 
 
BE –CHILD: 
Build a more inclusive 
society supporting 
ECEC educators for the 
development of socio 
emotional 
competences in pre-
school children 

Að þróa nám og kennslu í 
félagsfærni barna á aldrinum 
0-6 ára. Félagsfærni er 
mikilvægur grunnur fyrir 
þátttöku í lýðræðissamfélagi. 
Börn þróa félagsfærni með því 
að taka þátt í lýðræðislegu 
samfélagi leikskólans. Leikur 
er meginnámsleið barna þar 
sem þau þróa félagsleg tengsl 
við önnur börn. Kannaðir 
verða starfshættir í leikskólum 
og verða niðurstöðurnar 
nýttar til að þróa náms- og 
kennsluefni í félagsfærni fyrir 
leikskólakennara. 

BE-CHILD teymi sem 
samanstendur af 
þátttakendum og 
stjórnendum skólans 

ERASMUS+ styrkur 

Námsumhverfi og 
leikurinn sem námsleið 

Að leitast við að breyta 
og/eða bæta námsumhverfi 
barnanna með áherslu á 
hvernig efnivið er hægt að 
nota til að búa til kveikjur í 
leiknum 

Stjórnendateymi Skólar ehf. 

Vinnuumhverfi og 
starfsaðstæður 

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

Stjórnendateymi 
Skólar ehf. 
Grindavíkurbær 

Líðan og velferð barna 

Að skoða skipulag og 
námsumhverfi 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. 

Starfshættir og 
hlutverk kennara 

Að gera kennara öruggari í að 
nota og miðla þeim aðferðum 
sem við nýtum í uppeldi og 
menntun barna eins og t.d. 
PMTO, útinám, hreyfingu, 
Blær, Hjálparhendur, Lubba, 
Unni umhverfisunga osfrv. 

Þau teymi sem þættirnir 
heyra undir og 
stjórnendateymi 

Skólar ehf. 
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Mat á skólastarfi og umbótaáætlun 

Innra mat 

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 barnanna. 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. 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. 

Niðurstöður innra mats 2019-2020 

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/JAN
ÚAR: 
Lagt er Hljóm-2 próf fyrir 
börn fædd 2014 (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 2020 
er að 11% barna komu út 
með mjög slaka færni, 7,% 
með slaka færni, 70% með 
meðalfærni og 11% með 
góða færni.  

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 2016 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. Ákvörðun vor 2020 
að telja alltaf fyrra prófið 
(þó sum fari aftur í próf eftir 
íhlutun)) 

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 
37,5%, slök geta 16,6%, 
meðalgeta 46% og góð 
geta 0%. 
Tjáning: Mjög slök geta 
37,5%, slök geta 8%, 
meðalgeta 54,5% og góð 
geta 0%. 

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 

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

Niðurstaðan er að 96,8% 
barna líður vel eða allt í 
lagi. Ekkert svæði kom í 
heildina undir  viðmiðum.  
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spurningarnar vegna tvítyngi 
eða þroskafrávika) 

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 98% 
barna líður vel eða allt í 
lagi. 

NOTKUN „VERKFÆRA“ 
Í RogU 

Að athuga hvort og þá 
hvaða leiðir 
eða/„verkfæri“ 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  

81% 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 ´19:  Öll börn nema 
1 voru nefnd  
Vor ´20: Engin 
tengslakönnun gerð vor 
vegna Covid-19.  

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 

 

Þáttur Viðfangsefni innra mats 2020-2021 Matstæki 

ST
JÓ

R
N

U
N

 

Stjórnandinn sem faglegur leiðtogi  Skólapúlsinn - kennarar 

Stjórnun leikskólans og daglegur rekstur  Skólapúlsinn - kennarar 

Faglegt samstarf 
 Skólapúlsinn - kennarar 
 Starfsmannasamtöl 

Skólaþróun og símenntun 
 Skólapúlsinn - kennarar 
 Starfsmannasamtöl 

Skólanámskrá, starfsáætlun, áætlanir og verklagsreglur  Starfsáætlun 

U
P

P
EL

D
I-

 O
G

 

M
EN

N
TU

N
 

Skipulag náms og námsaðstæður 
 Líðan könnun 
 Skólapúlsinn - kennarar 

Uppeldi, menntun og starfshættir  Gátlisti heilsustefnunnar 

Leikur og nám – lýðræði, jafnrétti og þátttaka barna 
 Gátlisti heilsustefnunnar 
 Skólapúlsinn - kennarar 

Námssvið leikskólans 
 Gátlisti heilsustefnunnar 
 Skólapúlsinn - kennarar 

Leikskóli án aðgreiningar  Skólapúlsinn - kennarar 



 
 

16 
 

Mat á námi og velferð barna 

 Skólapúlsinn - kennarar 
 Heilsubók barnsins  
 Hljóm-2 
 EFI-2 
 Gátlisti heilsustefnunnar 

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
M

EN
N

IN
G

 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 

 

Ytra mat 

Á hverju ári leggur Skólapúlsinn fyrir könnun annað árið fyrir foreldra og hitt fyrir starfsfólk. Veturinn 

2019-2020 voru það foreldrar sem svöruðu könuninni. Hér má sjá niðurstöður  og byggir umbótaáætlun 

á þeim þáttum sem komu undir viðmiðum okkar sem er 85%. 

Í töflunni er merkt RAUTT þar sem við erum undir landsmeðaltali hverju sinni,  með STJÖRNU þar sem 

við náum okkar viðmiðum sem er 85% en erum undir landsmeðaltali, GULT þar sem við erum yfir 

landsmeðaltali en undir 85%. 

Niðurstöður - Skólapúls foreldrar 2019-2020 Krókur Landið 

Námsumhverfi 

Vinnubrögð 95.5% 89.2% 

Vinnubrögð 91.1% 85.2% 

Félagsleg samskipti 95.8% 94.2% 

Þátttaka án aðgreiningar 100.0% 96.9% 

Samskipti 
við 

foreldra 

Upplýsingamiðlun 76% 78.4% 

Þekking for. á stefnu og námskrá 92.6% 86.5% 
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 Tengsl við starfsfólk leikskólans 92.5%* 95.0% 

Hvatning til þáttt. í skólastarfinu 93.3% 81.3% 

Tímasetning viðburða 92.2% 88.3% 

Heimasíða skólans 92.2% 89.8% 

Upphaf 
og lok leikskóla- 

göngu 

Leikskólabyrjun 78.9% 77.7% 

Flutningur á milli skólastiga 100.0% 69.6% 

Flutningur milli deilda 100.0% 91.3% 

Sérstakur 
stuðningur og 

sérfr.þj. 
 

Hlutfall sérkennslu og stuðnings 21.2% 17.9% 

Hlutfall sérfræðiþjónustu 7.4% 12.2% 

 

Umbótaáætlun 

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. Á þessu skólaári verður unnið að umbótum varðandi málþroska barna, 

upplýsingamiðlun til foreldra varðandi dagleg viðfangsefni og líðan barnanna og lykilpersónur barna í 

aðlögun við leikskólabyrjun. 

Sjá töflu á næstu síðu... 
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Matstæki og  

umbótaþættir 

Markmið með 
umbótum 

Aðgerðir til umbóta Tíma-
áætlun 

Ábyrgð Endurmat Viðmið um 
árangur 

Vor 2020:  

EFI-2 

Málþroskaskimun 

Bæta skilning og tjáningu 

barna 

Afhenda foreldrum í upphafi 

leikskólagöngunnar málþroskaprófið 

Orðaskil til að svara. Í framhaldi af 

því verður farið í samstarf við heimili 

þeirra barna sem þurfa snemmtæka 

íhlutun. 

Færa framkvæmd á EFI-2 til 3;9 ára. 

Skólaárið  

2020-2021 

Málræktar-

teymi 

Apríl 2021 

Málræktar-

teymi skilar 

endurmati 

Viðmið mjög 

slök og slök 

geta 25%, 

meðal og góð 

geta 75 %. 

Vor 2020:  

Skólapúlsinn 

foreldrar 

Upplýsingamiðlun 

Bæta upplýsingaflæði til 

foreldra um viðfangsefni 

á deildum og þegar 

börnunum gengur vel. 

Að foreldrar séu 

meðvitaðir um leiðir 

skólans í miðlun 

upplýsinga um þroska, 

velferð og dagleg 

viðfangsefni barnanna 

Að nýta Karellen appið með því að 

senda myndir úr daglegu starfi með 

reglubundnum hætti 

Að upplýsa foreldra og starfsfólk um 

okkar leiðir í upplýsingaflæði sem eru 

dagleg samskipti, myndaskráningin í 

Karellen, foreldraviðtöl 2x á ári eftir 

skráningar í HB og/eða 

málþroskapróf 

Skólaárið  

2020-2021 

Stjórnunar-

teymi 

Apríl 2021 

Stjórnunar-

teymi skilar 

endurmati 

Það sem er 

undir 85%.  

Vor 2020: 

Skólapúlsinn 

foreldrar 

Leikskólabyrjun 

Að foreldrar séu 

meðvitaðir um 

lykilpersónur í aðlögun 

Að fræða bæði kennra og foreldra 

um að það sé sérstakur 

kennari/lykilpersóna til staðar fyrir 

barnið og foreldra í aðlögunarferlinu 

og markmiðið með því 

Skólaárið 

2020-2021 

Stjórnunar-

teymi 

Apríl 2021 

Stjórnunar-

teymi skilar 

endurmati 

Það sem er 

undir 85%. 
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Matsáætlun 2016-2021 

Verið er að leggja lokahönd á næstu langtímáætlun til 5 ára. 

Matsþáttur 
Matstæki 

þátttakendur 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Stjórnun: 

Stjórnandinn sem faglegur leiðtogi  - Skólapúlsinn kennarar x  x  x 

Stjórnun skólans og daglegur rekstur  
- Skólapúlsinn kennarar x  x  x 

- Skólapúlsinn foreldrar  x  x  

Faglegt samstarf 

- Skólapúlsinn kennarar x  x  x 

- Skólapúlsinn foreldrar  x  x  

- Starfsmannasamtöl x x x x x 

Skólaþróun og símenntun 
- Skólapúlsinn kennarar x  x  x 

- Starfsmannasamtöl x x x x x 

Skólanámskrá, starfsáætlun, 
áætlanir og verklagsreglur 

- Ársskýrsla x x x x x 

Uppeldis- og menntastarf: 

Skipulag náms og námsaðstæður 

- Skólapúlsinn foreldrar  x  x  

- Skólapúlsinn kennarar   x  x 

- Líðan könnun x x x x x 

Uppeldi, menntun og starfshættir 
- Skólapúlsinn foreldrar  x  x  

- Gátlisti heilsustefnunnar x    x 

Leikur og nám – lýðræði, jafnrétti og 
þátttaka barna 

- Skólapúlsinn foreldrar  x  x  

- Spurn.listar og hópavinna á fundum og 
skipulagsdögum 

Endurmeta út frá Skólapúls+starfsm.samtölum+gátlista heilsustefnunnar 
hverju sinni 

- Gátlisti heilsustefnunnar x    x 

- Skólapúlsinn foreldrar  x  x  

- Skólapúlsinn kennarar x  x  x 

Námssvið leikskólans 

- Gátlisti heilsustefnunnar x    x 

- Skólapúlsinn foreldrar  x  x  

- Skólapúlsinn kennarar x  x  x 

Skóli án aðgreiningar - Skólapúlsinn foreldrar  x  x  



 
 

20 
 

- Skólapúlsinn kennarar x  x  x 

Mat á námi og velferð barna 

- Skólapúlsinn foreldrar  x  x  

- Skólapúlsinn kennarar x  x  x 

- Heilsubókin x x x x x 

- Hljóm-2 x x x x x 

- EFI-2 x x x x x 

- Gátlisti heilsustefnunnar x    x 

Mannauður:  

Hlutverk leikskólakennara 
- Skólapúlsinn kennarar x  x  x 

- Starfsmannasamtöl x x x x x 

Fagmennska starfsfólks 

- Skólapúlsinn foreldrar  x  x  

- Skólapúlsinn kennarar x  x  x 

- Starfsmannasamtöl x x x x x 

Starfsánægja  
- Skólapúlsinn kennarar x  x  x 

- Starfsmannasamtöl x x x x x 

Leikskólabragur: 

Viðmót og menning 
- Skólapúlsinn foreldrar  x  x  

- Skólapúlsinn kennarar   x  x 

Velferð og líðan barna 

- Skólapúlsinn foreldrar  x  x  

- Líðan könnun x x x x x 

- Tengslakönnun  x x x x x 

- Heilsubókin  x x x x x 

- Foreldrasamtöl x x x x x 

Þátttaka foreldra í leikskólastarfi og 
upplýsingamiðlun 

- Skólapúlsinn foreldrar  x  x  

- Foreldrasamtöl x x x x x 

Viðhorf foreldra 
- Skólapúlsinn foreldrar  x  x  

- Foreldrasamtöl x x x x x 

Innra mat: 

Framkvæmd 
- Skipulag umbótaáætlunar 
- Verkefnaáætlun 

     

Gagnaöflun og vinnubrögð - Gátlistar, samtöl, kannanir      

Opinber birting og umbætur - Ársskýrsla, umbótaáætlun, starfsáætlun      
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Foreldrasamvinna 

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. 

Helstu áherslur og markmið í foreldrasamstarfi  

Í skólanum er lögð rík áhersla á að viðhafa jákvæð samskipti með virku samstarfi og upplýsingaflæði og 
stuðla þannig að jákvæðu og uppbyggjandi samstarfi þar sem vellíðan og velferð barnsins eru höfð að 
leiðarljósi. Unnið verður að umbótum varðandi upplýsingaflæði hvað varðar dagleg viðfangsefni og 
leikskólabyrjun þar sem þessir tveir þættir komu undir meðallagi í svörun foreldra í ytra mati Skólapúlsins. 

Foreldraráð 

Þar sem illa hefur gengið að fá foreldra til að sitja í foreldraráði og einnig að virkja þá sem það hafa tekið  

að sér var ákveðið að hluti þeirra sem bjóða sig fram í stjórn foreldrafélagsins myndi foreldraráð og gekk 

það betur. Við munum halda áfram að þróa þessa leið. 

Samstarf leik- og grunnskóla 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. 
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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. 

 

Sérkennsla 

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

þroskafrávik og tvítyngd börn í 3. – 5. flokki. Í ágúst 2020 fá 29 börn sérkennslu í 3. – 5. flokki og getur 

þessi hópur stækkað eftir HLJÓM-2 próf og aðrar skimanir sem gerðar eru að hausti. Sjö 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.  

Hljóm-2  

Lagt er Hljóm-2 próf Athugun á hljóð- og málvitund leikskólabarna fyrir elstu börn leikskólans sem eru 

búin að vera 6 mánuði eða lengur í íslensku málumhverfi. Sjá má í niðurstöðum innra mats tölur frá 

Hljóm-2 niðurstöðum eftir seinni skimun í janúar.  

EFI-2 

Öll börn sem eru 3;3 ára og eru búin að vera 6 mánuði eða lengur í íslensku málumhverfi fara í EFI-2 

málþroskaskimun. Þau börn sem koma slök út fara aftur í próf eftir 6 mánuði eftir íhlutun heima og í 

leikskólanum. Í niðurstöðum innra mats má sjá samantekt á fyrri fyrirlögn. 
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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 haldið áfram með að þróa og betrumbæta nýtt innra skipulag frá síðasta vetri 

bæði vegna færslu á deildum og stækkunar skólans. Það verður gert með það að leiðarljósi 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.  

Góð viðvera og samstaða starfsmannahópsins skiptir miklu máli í að viðhalda góðri skólamenningu. Til að 

viðhalda því verður sem fyrr lögð áhersla á að 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. 


