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Formáli 
(Um starfsáætlanir leikskóla (fylgiskjal/ gátlisti?)) 

Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 vinna leikskólar eftir aðalnámskrá leikskóla. Samkvæmt 

henni vinnur hver og einn leikskóli upp sína skólanámskrá þar sem fram kemur á hvern hátt leikskólinn 

uppfyllir þau viðmið sem þar eru sett fram.  

Leikskólar gera starfsáætlun þar sem fjallað er um árlega starfsemi leikskólans, birt skóladagatal og 

ýmsar aðrar hagnýtar upplýsingar um skólahald hvers leikskóla. Áætlunin þarf að fá umsögn 

foreldraráðs áður en fræðsluráð tekur hana til afgreiðslu samkvæmt lögum um leikskóla.  

Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með markmiðum og 

umbótamiðuðu innra mati. Hún á að sýna starfsfólki, foreldrum og rekstraraðilum hvernig starf 

leikskólans gekk á síðasta leikskólaári og hvernig unnið verði að umbótum og nýjum verkefnum á því 

næsta.  

Í starfsáætlun leikskólans skulu koma fram: 

 Matsaðferðir leikskólans og umbótamiðuð áætlun sem unnin er út frá niðurstöðum innra og 

ytra mats.  

 Áherslur í leikskólastarfinu sem ætlunin er að vinna að, markmið, leiðir að markmiðunum 

áætlun um hvernig þau verða metin.  

 Áherslur í starfsáætlun fræðslusviðs sem leikskólinn vinnur að. 

 Starfþróunaráætlun leikskólans og upplýsingar um starfsmannamál.   

 Fjöldi barna, kynjahlutfall, dvalarstundir, fjöldi barna sem njóta sérkennslu og fjöldi barna af 

erlendum uppruna. 

 Upplýsingar um foreldraráð, foreldrafundi og foreldraviðtöl. 

 Umsögn foreldraráðs. 

 Skóladagatal fyrir árið.  

 

Starfsáætlun leikskólans tekur gildi 1. september ár hvert og skal skilað rafrænt til sviðsstjóra 
fræðslusviðs fyrir 1. júlí ár hvert.  Starfsáætlanir eru lagðar fyrir fræðsluráðs til samþykktar. 
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1. Inngangur 
            

Hvað einkenndi árið, starfsmannahald, helstu verkefni, viðburði o.þ.h. 
 

Það sem einkenndi skólaárið var áframhaldandi innleiðing starfshátta. Unnið var með innra starfið 

og skipulag. Dagskipulagið var fínpússað enn betur sem og matstofan endurskoðuð með tilliti til 

hvíldar barnanna og kaffitíma starfsfólks. Innleiðing SMT hélt áfram og mun halda áfram næsta 

skólaár með Elísu R. Ingólfsdóttur ráðgjafa. Við kláruðum þróunarverkefni okkar í snemmtæri 

íhlutun með Ásthildi Bj. Snorradóttur talmeinafræðingi nú á vordögum og sendum í yfirlestur og 

áætlum við að kynna verkefnið og hefja innleiðingu verkefnisins af fullum krafti í haust.  

Nú eftir tvo vetur í starfi er kominn nokkur fastur kjarni starfsfólks sem ætlar sér að starfa saman 

áfram. Nokkuð hefur þó verið um mannabreytingar eins og eðlilegt er í nýjum leikskóla en við 

erum ótrúlega heppin með starfsmannahópinn í leikskólanum. Þó nokkuð hefur verið um 

langtímaveikinda í vetur sem og fæðingarorlof. 

Fyrsta starfsárið okkar vann MSHA með okkur í innleiðingu læsis í leikskóla þar sem megin áherslan 

var á bækur og lestur þeirra. Það verkefni hefur haldið áfram og þá sérstaklega á einni deild 

leikskólans sem hefur verið skapandi og fjölbreytt vinna með bækur. Nokkuð hefur verið unnið 

með efnið Lubbi finnur málbein en hefði mátt vera nokkuð skilvirkari vinna seinni hluta vetrar. 

Starfshættir Reggio Emilia voru kynntir fyrir starfsfólki og hugtök eins og lykilpersóna, hópastarf og 

stöðvavinna unnum við markvisst með í gegnum skólaárið. 

Listakennari tók til starfa haustið 2017 og vann markvisst að sköpun með öllum börnum 

leikskólans, en hún sagði upp störfum nú í vor og ætlum við halda í þessa vinnu og þróa áfram 

næsta vetur með nýjum kennara. Íþróttakennari sem var í 50% starfshlutfalli fór í veikindaleyfi um 

áramót og fæðingarorlof að því loknu en deildarstjórar hafa haldið utan um hreyfingu síðan. 

Þetta skólaár festum við í sessi viðburði innan skólans og má þar nefna foreldrakaffi sem voru 

nokkrum sinnum yfir veturinn, jólaföndur, foreldrasamtöl að kvöldi til, sumarhátíð 

foreldrafélagsins, útskrift elstu barnanna og útskriftarferð sem foreldrafélagið styrkti. Við höfum 

alltaf rætt um viðburði og gert endurmat á þeim innan stjórnendateymisins. 

 

2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun 
 

2.1 Innra mat leikskólans  
1. Fyrir utan neðan talda þætti var mat lagt á aðlögun um haustið og aftur í 

janúar/febrúar. Deildarstjórar og lykilpersónur unnu matið í samstarfi við stjórnendur 

og voru gerðar breytingar á aðlögunaráætlum og aðlagað að starfinu. Einnig var unnið 

með matstofuna þar sem ýmsar aðferðir voru þróaðar, skipulagi breytt og skoðað í 

samstarfi við allt starfsfólkið. 

 

Mælt er með að greint sé frá hverjum matsþætti fyrir sig t.d. með eftirfarandi hætti:  

 



2. Snemmtæk íhlutun. 

 Ásthildur Bj. Snorradóttir kom á skipulagsdegi og starfsmannafund með fræðslu til 

starfsmanna skólaárið 2016-2017. 

 Teymi var stofnaði í kringum þróunarverkefni í snemmtækri íhlutun og starfaði 

teymið skólaárin 2016-2017 og 2017-2018. 

 Reglulegt endurmat á verkefninu var á fundum teymsins og kom Ásthildur á 

nokkra fundi þess yfir skólaárið. 

 Það sem kom helst í ljós þegar störf teymsins voru metin var þörf á 

orðaforðalistum og listum yfir aldurssamsvarandi færni barna. Þeir listar voru 

útbúnir sem fylgigögn með þróunarverkefninu. 

 Lokið var við vinnu við verkefnið í lok júní 2018 og var það sent til yfirlestrar og 

uppsetningar. 

 

3. Málörvun 

 Haldið var áfram með vinnu frá síðasta skólaári þar sem unnið var með 

leikskólalæsi. 

 Hver deild setti fram sínar áherslur í læsi miðað við aldur og áhuga barnanna.  

 Sett var upp skipulag fyrir almenna málörvun í starfi deilda sem hluti af 

þróunarverkefni í snemmtækri íhlutun. Starfsmenn komu að endurmati á 

skipulaginu á fagfundi sem haldinn var 6. febrúar. 

 Áætlun um innlögn málhljóða var búin til af stjórnendateyminu fyrir hvern árgang. 

Notast var við námsefnið Lubbi finnur málbein. Endurmat á þessari áætlun fór að 

mestu fram á deildarfundum hverrar deildar sem og innan stjórnendateymisins. 

 

 

4. Hreyfing 

 Hver hópur fær a.m.k. 1 tíma í viku hreyfingu í sal. 

 Íþróttakennari útbjó möppu með markmiðum og hreyfiþáttum fyrir 

aldursvarandi viðmið. 

 Börnin fóru í hreyfipróf á haustönn. 

 Deildarstjórar héldu utanum hreyfingu á vorönn og miðaðist starfið út frá 

áhuga og getu barnanna. 

 Stjórnendateymið hefur metið hvernig til tókst með hreyfingu í vetur og 

stendur til að hún verði með markvissari hætti næsta skólaár. 

 

5. SMT og Bínureglur 

 Áhersla er á SMT á eldri deildum en Bínu reglur eru notaðar á yngri gangi til 

þess að ýta undir jákvæða hegðun barna. Bínureglurnar eru hugsaðar sem 

grunnur fyrir SMT reglurnar. 

 SMT teymið hittist alla jafna aðra hverja viku ásamt Elísu R. Ingólfsdóttur sem 

heldur utan um innleiðinguna. Teymið hefur metið gang mála í innleiðingunni 

og farið er reglulega yfir reglutöflu leikskólans (bæði fyrir SMT og Bínu reglur), 

innleiðingaráætlunina sjálfa og aðferðir við kennslu reglnanna. 



 Helstu verkefni teymisins hafa verið að gera kennsluleiðbeiningar skýrar og 

aðgengilegar fyrir kennara sem koma að kennslu reglnanna. Skráningarvikur 

voru tvisvar sinnum yfir skólaárið og var gert ítarlegt endurmat á þeim sem og 

áætlun fyrir næsta skólaár. Teymið hefur leitað eftir umsögnum frá öðru 

starfsfólki og notað þær í endurmati á innleiðingarferlinu. SMT innleiðingin 

hefur gengið vel og Bínu reglurnar hafa fléttast vel við þær og áherslur í starfi 

leikskólans. 

 

2.2 Húsnæði og lóð 
Lokaúttekt var gerð í byrjun júní á húsnæði leikskólans og lóðinni. Bent var á það sem þarf að laga 

og til stendur að ráðast í úrbætur. 

2.3 Ytra mat   
Framkvæmd var könnun meðal foreldra í mars 2018. Bjarkalundur kom vel út í flestum þáttum sem 

könnunin náði yfir og var oftast yfir landsmeðaltali. Þeir þættir sem stjórnendateymið skoðaði og 

ræddi voru ánægja barnsins í leikskólanum og flutningur á milli deilda, en báðir þessir þættir höfðu 

lækkað verulega á milli ára. Settir voru verkferlar þegar kemur að því að börn flytjist á milli deilda, 

en fyrsta skólaárið voru þessir flutningar tíðir meðan við vorum að finna út hvernig húsnæðið og 

nýting þess kæmi sem best út. Þegar kom að umræðum um ánægju barna þá taldi 

stjórnendateymið það helst tengjast því að okkur hafi ekki tekist nógu vel til við að virkja 

lykilpersónur og tengsl þeirra við sinn barnahóp. Þess vegna hefur verið tekin ákvörðun um að 

leggja áherslu á lykilpersónuhlutverkið næsta haust og munu deildarstjórar styðja við kennara á 

hverri deild. 

Í febrúar var könnun lögð fyrir starfsfólk og var niðurstaða hennar send til skólastjórnenda.  Á 

skipulagsdegi þann 23. febrúar voru niðurstöður úr vinnustaðagreiningu kynntar fyrir starfsfólki 

Bjarkalundar. Í kjölfarið var farið í verkefnavinnu til þess að rýna í það sem við gerum vel og ræða 

úrbætur á því sem við gætum betur gert. Þeir þættir sem teknir voru til umfjöllunar voru þeir sem 

komu ekki nægilega vel út eða höfðu lækkað verulega frá því að könnunin var gerð á síðasta ári. 

Hóparnir áttu að ræða um starfsánægju, vinnuálag og starfsmannastöðugleika. Í hópavinnunni var 

lögð áhersla á að hver og einn myndi líta á hvað hann gæti gert til að stuðla að jákvæðri þróun 

þessara þátta í skólastarfinu, sem og hvað vinnuveitandi og samstarfsfólk gæti gert. 

Stjórnendateymi leikskólans hefur farið yfir niðurstöður vinnustaðakönnunarinnar sem og 

punktana frá hópnunum. Hugað hefur verið að úrbótum og eflingu þeirra þátta sem við getum haft 

áhrif á og má þar nefna sveigjanleika í starfi, uppbyggilega gagnrýni, góðan starfsanda, samvinnu, 

traust og jákvæðni. Mikilvægt finnst okkur að standa vel á bak við samstarfsfólk og stuðla að 

jákvæðni og gleði í Bjarkalundi. 

 
 

2.3. Umbótaáætlun samkvæmt niðurstöðum innra- og ytra mats 
Sjá lið 2.2. 

 

 

 

 



 

 

3. Áherslur í starfi leikskólans  
 

3.1 Áherslur leikskólans næsta starfsár 
Áherslur leikskólans næsta starfsár, aðrar en þær sem koma fram í umbótaáætlun. 

1. Að efla hlutverk lykilpersóna. 

Markmiðið með því er að gera alla starfsmenn sem eru með hóp færari í því hlutverki. 

Handbók lykilpersónu hefur verið búin til og fær hver og ein lykilpersóna eina slíka. Ætlunin 

er að handbókin auðveldi skipulag starfins og utanumhald með börnunum sem 

lykilpersónan heldur utan um.  

Deildarstjórar bera ábyrgð á því að skýra út og styðja við lykilpersónur og þeirra hlutverk í 

starfi leikskólans.  

Áætlað er að meta mánaðarlega hvernig gengur og yrði það gert á deildarstjórafundum. 

2. SMT innleiðsla. 

Innleiðslan mun halda áfram samkvæmt áætlun og með sama móti og áður hefur verið. 

Teymið mun funda aðra hverja viku ásamt Elísu R. Ingólfsdóttur ráðgjafa. Árangur og 

framkvæmd verkefnsins er metin jafnóðum á þessum fundum. 

3. Snemmtæk íhlutun. 

Verkefnið mun klárast snemma næsta vetur með útgáfu handbókar. Verkferlar sem lýst er 

í handbókinni hafa flestir verið teknir í notkun. Stefnt er að því að endurmat verði á notkun 

þeirra um áramót og aftur í lok skólaársins. Snemmtæk íhlutun teymið mun koma að því 

mati ásamt stjórnendateyminu. 

4. Deildarstarf. 

Sl. tvö ár höfum við lagt upp með að hver deild hafi fund aðra hverja viku. Það hefur ekki 

alltaf gengið en stjórnendateymið hefur sammælst um mikilvægi þessa funda. Næsta vetur 

verður lögð áhersla á að þeir verði ávallt haldnir. Gert er ráð fyrir því að stjórnendateymið 

meti tvisvar yfir skólaárið hvernig til hefur tekist. 

Skólaárið 2017-2018 innleiddum við svokallaða deildardaga hjá okkur. Hver deild fær einn 

dag yfir skólaárið til þess að kynna sér eitthvað tengt leikskólastarfi, fara á námskeið eða í 

skólaheimsóknir ásamt hópefli. Þetta hefur gefist vel og er vilji til að halda þessu áfram 

næsta skólaár. Framkvæmd deildardagsins verður metin af stjórnendum í lok skólaársins. 

 

 

 

 



4. Starfsmannamál  

4.1. Starfsmannahópurinn 1. maí 
  

Starfsheiti Fjöldi Starfshlutfall Menntun 

Leikskólakennari 7/1 100%/60% Leikskólakennari 

Leikskólaleiðbeinandi 

A 

4 100% Uppeldisfræði/grunnskólakennarar 

Leikskólaleiðbeinandi 

B 

2 100% Viðskiptafræði/félagsfræði 

Þroskaþjálfi 2 100% Þroskaþjálfi 

Leiðbeinendur 7/1/1 100%/90%/50%  

Sérkennari 1 75%/50% Listakennari 

Tímavinna 1 5%  

 

4.2 Starfsþróunarsamtöl 
Starfsþróunarsamtöl:  í maí tókum við starfsþróunarsamtöl við allt starfsfólk leikskólans, 

deildastjórar tóku sína deildarstarfsmenn í samtöl, sérkennslustjóri sína starfsmenn, 

aðstoðarleikskólastjóri tók fólk í miðhúsi og leikskólastjóri deildastjóra, aðstoðarskólastj. og  

sérkennslustjóra 

4.3 Símenntun frá síðasta ári   
Símenntun frá síðasta ári, deildastjóri og þroskaþjálfu fóru á grunnnámskeið í SMT, 

sérkennslustjóri fór á .... allir starfsmenn leikskólans fóru á skyndihjálpanámskeið sem og 

fyrirlestur um jákvæðni á vinnustað og í samskiptum. Stór hluti kennara fór til Brighton í 

apríl, skoðuðu Reggio skóla og sóttu námskeið í story telling. Einnig fékk hver deild einn 

deildardag sem var notaður til þess að efla símenntun, fólk fór bæði erlendis á ráðstefnum  

heimsóttu leikskóla innan og utanlands.    

4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum  
 Símenntunaráætlun leikskólans (áherslur í fræðslu út frá umbótaáætlun, áherslum 

leikskólans og starfsþróunarsamtölum). Fá til okkar ráðgjafa frá Karellen til þess að kenna 

starfsfólki betur á forritið, leggja áherslu á hópastarf, fá til okkar fyrirlesara til þess að 

þjappa hópnum betur saman (hópefli), vinna í sameiningu að sameiginlegum gildum og 

markmiðum leikskólans. 

 Önnur fræðsla (t.d. námsferðir, ráðstefnur, málþing). 

o SMT ráðstefna í USA, janúar 2019 

o Læsisráðstefna á Akureyri 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

5. Aðrar upplýsingar 
 

 

 

5.1 Barnahópurinn 1. maí. 
 Fjöldi barna í leikskólanum. 

83 

 Kynjahlutfall 

39 strákar og 44 stúlkur 

 Dvalarstundir 

684,5 

 Deildargildi 

        4 

 Fjöldi barna sem nutu sérkennslu samkv. greiningaviðmiðum sérkennslu í 1. og 2. flokki.  

1 barn var með sérkennslu í 1. flokki og 7 börn voru með sérkennslu út frá 2. flokki 

 Fjöldi barna sem nutu sérkennslu með önnur þroskafrávik (málþroskafrávik, 

hegðunarfrávik, þroskafrávik, annað). 36 börn nutu sérkennslu út frá 3. flokki 

 Fjöldi barna með ofnæmi 

5 

 Fjöldi barna með fæðuóþol 

 9 

 Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku. 18 börn 

 Fjöldi  tungumála. 8 utan íslensku 

 Þjóðerni forsjáraðila (fjöldi Pólverja, Spánverja, o.s.frv.).  

20 Pólverjar 

2 Serbar 

2 Rúmenar 

2 Alsíringar  

1 Lettar 

2 Litháar 

1 Víetnami 

1 frá Fillipseyjum 

 

5.2 Foreldrasamvinna 
 Foreldraráð / foreldrafélag (fjöldi fulltrúa, hvenær er kosið, framkvæmd starfsins).  

6. mars var aðalfundur foreldrafélagsins, þar sem farið var yfir árið og kosið í nýja stjórn 

(4 fulltrúar).  

Auk þessa hittist foreldrafélagið reglulega heima hjá hverju öðru, þau funda saman 

foreldraráð og foreldrafélag. Á þessu skólaári sá foreldrafélag um jólaföndur sem var í 



desember sem og sumargleðina sem haldin var í júní. Einnig styrkti félagið 

útskriftarferð elstu barnanna. 

 

 

 Foreldrafundir (dagsetningar, fyrirkomulag).  

o Foreldrakvöld var haldið þann 6. mars þar sem foreldrum bauðst að koma í 

foreldrasamtöl og boðið var upp á súpu og brauð í matsalnum, auk þess að verk 

barnanna voru gerð sýnileg og glærusýningar var sýnd af öllum börnum í leik og 

starfi. 

 

o Föstudaginn 15. ágúst – kynningarfundur fyrir foreldra 

 

5.3 Samstarf leik- og grunnskóla  
 Lítið var um formlegt samstarf á milli skólastiganna fyrir utan hefðbundin skólaskil og 

heimsóknir elstu barna leikskólans í grunnskóla.  

5.4 Almennar upplýsingar 
 Skipulagsdagar voru 27. september, 20. nóvember, 23. febrúar, 20. apríl og 28. maí. Allir 

nema skipulagsdagurinn 20. apríl voru á sama tíma og skipulagsdagar í grunnskólum. 

 

5.5 Áætlanir 
Eftirtalar áætlanir eiga að vera aðgengilegar á heimasíðu leikskólans  

 Viðbragðsáætlun ef upp kemur grunur um:  

 einelti  

 ofbeldi 

 annað 

 Viðbragðsáætlun við. 

 slysum 

 áföllum  

 annað 

 Öryggisáætlanir 

o Rýmingaráætlun 

o Vinnuverndaráætlun 

 Móttökuáætlun (barna og starfsmanna) 

 Jafnréttisáætlun 



Fylgirit 

 Matsgögn 

 Leikskóladagatal 

 Umsögn foreldraráðs 

 Annað 

 

 

 

 

 
Hafnarfirði 

 

 

_______________________________________________ 

Leikskólastjóri 

 

 

 

 


