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1. Leikskó linn Bjarkalundur 

Leikskólinn Bjarkalundur hóf starfsemi sína 8. ágúst 2016. Starfsemi leikskólans 

byggir á lögum um leikskóla nr. 90/2008, reglugerð um um starfsumhverfi leikskóla 

nr. 655/2009, reglugerð um mat og eftirlit í leikskólum nr. 893/2009, skólastefnu 

Hafnarfjarðar og á Aðalnámskrá leikskóla (2011). Leikskólinn vinnur með 

snemmtæka íhlutun, markvissa málörvun, sköpun, læsi, stærðfræði, hreyfingu og 

flæði.  Einnig verður SMT innleitt í skólastarfið. Áhersla er lögð á umhyggju og nám.  

Litið er til starfsaðferða sem kenndar eru við Reggio Emilia, skólinn er nýr og 

munum við vinna að innleiðingu starfshátta þetta skólaárið. Til að mæta þörfum 

barnanna vinnum við með fljótandi dagskipulag og námskrá. Námskráin mótast af því 

samfélagi sem er í skólanum hverju sinni þ.e. nemenda-, foreldra- og 

starfsmannahópi. Með breyttum hópi koma breyttar áherslur. Því tekur námskráin 

sífelldum breytingum og verður að vera í stöðugri endurskoðun og mati.  
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2.  Skó laa rið 2016 – 2017 

Gildi og hlutverk 

Í öllu starfi Bjarkalundar eru eftirfarandi gildi höfð að leiðarljósi: 

• Samvinna 

• Virðing 

• Umhyggja 

 
Hlutverk okkar er að veita öllum börnum námstækifæri, það gerum við með því að 

huga að umhverfi, efnivið og flæðandi skólastarfi þar sem gert er ráð fyrir ólíkum 

einstaklingum og hópum. 

 

Samvinna er lykilhugtak okkar og til að ná góðri samvinnu endurspeglast virðing og 

umhyggjast í öllum þáttum starfsins, með börnunum, foreldrum og samstarfsaðilum. 

Skapandi hugsun og athafnir fléttast við daglegt líf í leikskólanum. 

 

Framtíðarsýn 

Okkar framtíðasýn er sú að Bjarkalundur verði öflugur leikskóli sem er leiðandi í 

leikskólalæsi, þar sem markviss málörvun og snemmtæk íhlutun fléttast inn í starfið.  

 

Fræðasýnin byggir á faglegri umhyggju (e. educare) sem samtvinnast í daglegu starfi 

og samskiptum barna, starfsfólks og foreldra. Bjarkalundur er sýnilegur hluti af 

samfélaginu og starfsemin einkennist af fagmennsku og gæðum. 

 
 

Markmið skólaársins 2016-2017 

• Uppbygging lærdómssamfélags 

o Að byggja upp öflugt og þroskandi starfsumhverfi fyrir börn og 

fullorðna 

o Að byggja upp samfélag sem lærir 
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• Að auka við þekkingu kennara á námi barna 

o Að gera kennara meðvitaða um þarfir og getu barna 

o Að auka meðvitund skólasamfélagsins á námi barna 

 

 

2.1  Snemmtæk íhlutun 

Markmið: Auka við þekkingu kennara á snemmtækri íhlutun til að gera þá 

meðvitaða um hvað felst í slíkri aðferð.   

Aðferð: Ásthildur Bj. Snorradóttir talmeinafræðingur mun vinna með okkur að 

innleiðingu starfshátta snemmtækrar íhlutunar. Hún kemur inn með fyrirlestra og 

sýnikennslu. Einnig verður unninn handbók leikskólans og gátlista fyrir málþroska 

barna - fyrir allan aldur.    

Mat: Í lok skólaárs verða komin drög að gátlistum og farið verður yfir hvernig 

listarnir hafa verið notaðir af lykilpersónum og í sérkennslu.  

 

2.2 Leikskólalæsi 
 
Markmið: Innleiða markvissa málörvun.    

Aðferð: Vinna með Lubba, vera með orð vikunnar og staf vikunnar. Búa til 

loðtöflusögur fyrir Mosa, einnig er hægt að nota handbrúður. Skipta hópnum í 

samverustundum, lesa bækur og vinna markvisst með þær. Einu sinni í viku er 

skipulögð málörvunastund hjá Elísabetu og/eða Hrönn. Þátttaka starfsmanna er 

mikilvæg og þegar unnið er með spil og púsl með börnunum þá er mikilvægt að tala 

um það sem er fyrir augum, virkja þau börn sérstaklega sem eru með einhvers konar 

frávik og fá þau til að taka þátt í vinnunni með okkur. 

Mat: Nota aldursskipta gátlista.  Samstarfsverkefni við MSHA – í lok skólaárs verða 

komin drög að læsisstefnu skólans. 
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2.3  Hópastarf 

Markmið: Tengjast lykilbörnum - veita börnunum gæðastundir og námstækifæri 

við hæfi. 

Aðferð: Skipulagt starf með skýrum markmiðum.  

Mat: Skráningar - gátlisti fyrir hópastarf. 

 

2.4 Stöðvavinna 

Markmið: Bjóða upp á fjölbreytt verkefni, vekja áhuga barnanna, börnin fái tækifæri 

og frelsi til að velja. 

Aðferð: Boðið upp á svæði þar sem mismunandi námsstöðvar eru í boði. 

Mat: Vinna með gátlistann fyrir stöðvavinnuna – hver deild fer yfir stöðvarnar á 

deildarfundum og teymin fara yfir skjölin og ræða saman. 

 

2.5 Hreyfing 

Markmið: Innleiða markvissa hreyfingu.   

Aðferð: Hver hópur fer í skipulagða íþróttastund með íþróttakennara 1 x í viku. 

Lykilpersónur skipuleggja aðra stund fyrir sömu viku, í samráði við íþróttakennara. 

Mat: Skráningar og gátlistar. 

 

2.6  SMT og Bínureglur 

Markmið: Innleiða skýrar reglur með SMT og Bínureglum 

Aðferð: Reglutafla skólans verður unnin í samstarfi við SMT teymi. Á Mosa verður 

unnið með Bínureglur 

Mat: Reglutafla tilbúin í lok árs og reglur innleiddar í rými. 

  



 

7 

3. Sí menntunara ætlun Bjarkalundar skó laa rið 2016-2017 

Hvað Lýsing  
N=Námskeið 
U=umbótastarf 
F=Fyrirlestur 
S=Samstarf 
T= Teymisvinna 
D= Deildin 

Hver/Hverjir Hvenær Ábyrgð 

Snemmtæk íhlutun F  S  N T U Allir Skólaárið 
2016-2017 

Elísabet 

Starfsmannahandbók U Allir Skólaárið 
2016-2017 

Svava og Telma 

Stöðvavinna S  F  U  T Teymin/Deildir Skólaárið 
2016-2017 

Deildarstjórar 

Skráningar S  F  U  T Teymin Skólaárið 
2016-2017 

Teymin   

Öryggishandbók S  F  N Helena og ? Skólaárið 
2016-2017 

Helena 

Leikskólalæsi S  F  U  T Allir Skólaárið 
2016-2017 

Svava 

Málörvun F  S  N T U Elisabet og 
Hrönn - 
deildarstjórar 

Skólaárið 
2016-2017 

Elísabet 

Skyndihjálparnámskeið N  F   Allir Vor 2017 Svava 

K-Pals N F Hrönn og  
Helena  

Haust 2016 Helena 
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4. Starfsmannama l 

4.1 Starfsmannahópurinn 1. desember 2016 
 
Starfsheiti        Fjöldi    
 
Leikskólakennari       5 
Grunnskólakennari       2 
Íþróttakennari       1 
Háskólamenntaðir starfsmenn     4  
Leiðbeinandi        4 
Stuðningur        2   
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5. Bó rn 

FÆÐINGARÁR NEMENDUR 

2011 6 

2012 7 

2013 7 

2014 30 

2015 11 

 

KYN NEMENDUR 

Karl 28 

Kona 33 

 
 
 
 

 

 

 

Hafnarfirði 
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Leikskólastjóri 

 


