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Inngangur  
Samkvæmt 13. grein laga um leikskóla nr. 90/2008 vinna leikskólar eftir aðalnámskrá fyrir 

leikskóla. í Aðalnámskránni er hverjum skóla gert að semja eigin skólanámskrá sem byggir á 

þeim grunni og tekur á sérkennum hans og starfsháttum. Skólanámskrá leikskólans er 

yfirlýsing um þá hugmyndafræði, skipulag, gildi sem lögð eru til grundvallar í starfi leikskólans.  

Markmið starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissari og hún á einnig að sýna 

starfsfólki leikskólans, foreldrum og rekstraraðilum hvernig skipulag starfseminnar verður á 

komandi skólaári og auðveldar endurmat á skólastarfi. 

Hagnýtar upplýsingar um skólann  
Leikskólinn Barnaból er tveggja deilda aldursskiptur leikskóli fyrir börn á aldrinum 16 mánaða 

til 6 ára. Haustið 2019 var nýtt leikskólahúsnæði tekið í notkun. Þar er gert ráð fyrir að geti 

verið 38 börn á tveim deildum. Nýja húsnæðið er með góða starfsmannaaðstöðu , fjölnota sal, 

listasmiðju og sérkennslurými. Deildirnar hafa salerni og eitt hvíldar rými.  

Skipurit 
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Opnunartími 
Leikskólinn er opinn frá kl. 7:45 – 16:15, og býðst foreldrum að kaupa auka korter eftir þörfum. 

Dagskipulag 
 

07:45 – 08:30   Róleg stund 

08:20 – 08:50              Morgunmatur 

08:50 – 09:10          Samverustund 

09:10 – 10:10  Hópastarf 

10:10 – 10:20  Ávaxtastund/veðurfræðingur 

10:20 – 11:30  Útivera 

11:35 – 12:15  Hádegismatur   

12:15 – 12:45  Hvíld og slökun 

12:45 – 13:15  Frjáls leikur  

13:15 – 14:30  HGLS stund & Val 

14:30 – 14:50  Síðdegishressing 

15:00 – 16:15  Útivera / frjáls leikur  
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Nemendafjöldi, árgangar og dvalartími  
Boðið er upp á 4 – 8 tíma vistun og einnig stendur foreldrum til boða að kaupa korter fyrir eða 

eftir heilan tíma.  

Útlit er fyrir að barnafjöldinn verði um 21 barn fyrir áramót og við hópinn bætist 2 börn í 

janúar. Aðeins fer eftir fjölda barna og aldurssamsetningu hvernig skiptingin er milli eldri og 

yngri deilda.  

Börn fædd 2016  2 börn  

Börn fædd 2017  6 börn  

Börn fædd 2018  7 börn  

Börn fædd 2019  6 börn  

Börn fædd 2020  2 börn 

 

Upplýsingar um aðlögun og flutning milli deilda  
Til að aðlaga börn og foreldra notum við svo nefnda þátttökuaðlögun. Þessi aðferð felst í því 

að allir foreldrar og börn sem eiga að byrja á sömu deild mæta saman í leikskólann. Fyrst eru 

foreldrar kallaðir saman á fund í leikskólanum með öllu starfsfólki skólans. Þessi 

kynningarfundur er oftast í júní. Þar kynnir starfsfólk sig og leikskólann og fara deildarstjórar 

og leikskólastjóri yfir það starf sem fram undan er, stefna leikskólans er kynnt og farið er yfir 

hlutverk kennara annars vegar og foreldra hins vegar. Fyrsta daginn mæta foreldrar með 

börnum sínum klukkan 9:30 og eru með þeim til klukkan 11:30. Næstu tvo daga mæta þeir svo 

með barnið klukkan 8:30 og eru með þeim til klukkan 15:00. Foreldrar sjá sjálfir um sitt barn, 

skipta á því, gefa því að borða og eru með því allan daginn nema þegar þau sofa. Kennarar 

deildarinnar taka að sjálfsögðu einnig þátt, skipuleggja daginn og deila út verkefnum. Fjórða 

daginn koma börnin svo á morgnana, kveðja foreldra og eru allan daginn.  
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Starfsfólk  
Nafn       Starfsheiti     Starfshlutfall 

Halldóra Friðbergsdóttir    Leikskólastjóri    100% 

Hjördís Matthilde Henriksen   Deildarstjóri-staðgengill leiksk.stj.     55% 

Sigríður Ósk Indriðadóttir   Deildarstjóri    100% 

Sigríður Jónsdóttir    Leikskólaliði                                            100%  

Steinunn  Leósdóttir    Eldhús og ræsting   100% 

Marta Uscio     Leiðbeinandi    100% 

Lilja Jónsdóttir     Leiðbeinandi    100% 

Aðalbjörg St. Jóhannesdóttir   Leiðbeinandi    100% 

Heildar stöðugildi   7,5 

Samtals stöðu inn á deild með stuðning og sérkennslu  5,5 

 

Starfsdagar og starfsmannafundir 
Skóladagatal leikskólans er að finna í fylgiskjölum aftast.  

Starfsmannafundir eru fjórir á skólaárinu og þá lokar leikskólinn kl. 13:00. Með þessu móti 

fáum við þrjá klukkutíma þar sem allt starfsfólk er saman.  

Starfsdagarnir eru 5 yfir skólaárið og fara að þrír að mestu eða öllu leyti í þau 

þróunarverkefni sem við erum að vinna að. Tveir dagar fara svo í námsferð til Brighton sem 

upphaflega átti að fara í vor 2020. Þar verður aðaláherslan á útinám og kennslu, en einnig 

velja allir sér eitt áhugavert námskeið og hluti ferðarinnar er einnig hópefli og að styrkja 

starfsmannahópinn.  

 

27.ágúst   Starfsmannafundur    Í átt að lærdómssamfélagi  

22.september  Starfsdagur – Sameiginlegur með G.Þ  Námskeið- jákvæður agi 

29.október   Starfsmannafundur    

14.janúar  Starfsdagur – Sameiginlegur með G.Þ. Í átt að lærdómssamfélagi 
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25.febrúar  Starfsmannafundur 

30.mars   Starfsdagur      Tákn með tali - námskeið 

29.apríl   Starfsmannafundur     Innra mat 

15.júní   Starfsdagur     Námsferð- útikennsla 

16.júní   Starfsdagur      Námsferð- útikennsla 

 

Sumarlokun 
 

2019   Lokaði 8.júli – 9.ágúst 

2020   Lokaði 29.júní – 31.júlí  

2021   Lokaði 21.júní – 23.júlí 

2022   Lokar  1.júlí á hádegi  og opnar aftur 9.ágúst á hádegi 
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Stoðþjónusta, sérfræðiþjónusta  
Hér í Langanesbyggð sækjum við ráðgjöf og sérfræðiþjónustu til Félags- og skólaþjónustu 

Þingeyinga sem staðsett er á Húsavík. Þangað er sótt sálfræðiþjónusta, talkennsla, þjónusta 

við fatlaða og greining á börnum vegna ýmissa raskana og svo uppeldislega ráðgjöf. Það koma 

fulltrúar frá þeim til okkar 6-8 sinnum yfir árið. 

Sérkennsla 
Við höfum haft kennara sem er stuðningur og sér um sérkennslu eins og þörf er á. Annars er 

markmið okkar að vinna með börnin saman inná deild eins og hægt er. Við notum vel þær 

skimanir sem við höfum s.s. TRAS til að byrja snemma með íhlutun og stuðning inn á deildum 

í daglegu starfi. Næsta skólaár kemur til okkar iðjuþjálfi 2-3 sinnum á mánuði og heldur utan 

um þau börn sem þurfa hennar þjónustu. Þessar helstu skimanir og skráningar sem við erum 

með eru; Orðaskil, TRAS, MIO, HLJÓM_2.  

Áherslur skólaársins  
Síðustu ár höfum við verið að gera starf leikskólans markvissara og þannig að allir séu að vinna 

í takt. Við teljum okkur vera komin með þær áherslur sem við viljum sjá í starfinu og þetta 

skólaár verður unnið markvisst að því að innleiða þessa þætti enn betur inn í skólastarfið. Nú 

höfum við lokið 5 ára innleiðingu Leikur að læra og höldum ótrauð áfram með þá frábæru 

kennsluaðferð.  

Áhersla verður þetta skólaár á samvinnu starfsfólks og teymisvinnu. En við erum þátttakendur 

að verkefni um að byggja upp lærdómssamfélag í skólanum.  

Við ætlum að hefja annað árið í innleiðingu á agastefnu sem nefnist Jákvæður agi í samvinnu 

við Grunnskólann á Þórshöfn. Agastefnan Jákvæður agi byggir á stjálfstjórnarkenningum þar 

sem áherslan er á orsakir hegðunar fremur en að reyna að breyta hegðuninni með umbun og 

refsingum.   

Við ætlum að halda áfram vinnu okkar sem heilsueflandi leikskóli og vinna áfram heilsustefnu 

leikskólans. En Langanesbyggð er þáttakandi í samskonarverkefni sem nefnist heilsueflandi 

samfélag. Heilsueflandi leikskóli leggur sérstaka áherslu á að vinna með átta lykilþætti sem 

tengjast skólastarfinu. Þeir eru: hreyfing, mataræði, geðrækt, öryggi, tannheilsa, fjölskylda, 

nærsamfélag og starfsfólk. 

Okkur langar að blása lífi í útikennsluna og vinna áfram að umhverfismenntinni eins og síðustu 

ár.   

Síðasta vetur unnum við að því að gera nýtt myndrænt skipulag og notuðum efni sem unnið 

var af MSHA og nefnist Orðaleikur. Okkur langar að vinna meira með þetta og stefnum að því 
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að koma því markvissar inn í starfið. Með þessu höfum við verið að innleiða Tákn  með tali og 

heldur sú innleiðing áfram.  

Í skólanámskrá má svo finna þær áherslur sem skólinn setur sér, þar eru markmið og leiðir sem 

farnar eru til að ná þeim. Skólanámskrá leikskólans má sjá hér með því að smella á linkinn. 

http://barnabol.leikskolinn.is/Skolastarfid/Skolanamskra. 

Leiðarljósin í foreldrasamstarfi 
Leiðarljós okkar í foreldrasamstarfi eru samvinna, traust, og jákvæðni. Lögð er áhersla á að 

foreldrar og starfsfólk leikskólans vinni saman og hafi ávallt velferð barnanna í fyrirrúmi. Einnig 

höfum við lagt áherslu á samskipti við báða foreldra. Báðir foreldrar eru hvattir til að hafa virkt 

netfang í leikskólanum þannig að allar upplýsingar, fundarboð, fréttabréf og viðhorfskannanir 

fari til beggja foreldra. Þegar leitað er eftir foreldrum til setu í foreldraráðum eru bæði feður 

og mæður hvattir til að gefa kost á sér og þá eru báðir foreldrar hvattir til að mæta í 

foreldrasamtöl. 

Kynningarfundir 
Fundur í maí fyrir nýja foreldra þar sem farið er yfir aðlögunina. Leikskólinn skoðaður og 

foreldrar og kennarar hittast og ræða saman.  

Fundur í september/október þar sem farið er yfir næsta skólaár. Þar er vetrarstarfið kynnt, 

farið yfir breytingar og praktísk atriði sem alltaf þarf að minna á.  

Foreldrasamtöl 
Tvisvar á ári eru formleg foreldrasamtöl. Hið fyrra er yfirleitt í október og hið síðara í mars.  

Í samtalinu í október er líðan barnsins undirstaðan og svo er tekið þroskapróf í byrjun mars 

sem er undirstaðan í seinna samtalinu.  

Foreldrar geta einnig óskað eftir viðtali hvenær sem er ef þeir telja þörf á. 

Foreldraráð  
Kjósa skal foreldraráð við leikskóla og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að kosningu í ráðið. 

Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír foreldrar. Skal kosning til foreldraráðs fara fram í september 

á ári hverju og skal kosið til eins árs í senn. Vegna þess hversu fámennur leikskólinn okkar er 

höfum við haft það þannig að kosnir eru 3 foreldrar úr stjórn foreldrafélagsins til að sitja í 

foreldraráði.  

Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um 

skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með 

http://barnabol.leikskolinn.is/Skolastarfid/Skolanamskra
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framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir 

foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi. 

Foreldrafélag  
Við leikskólann er starfandi foreldrafélag og allir foreldrar barna verða sjálfkrafa félagar um 

leið og barnið byrjar í leikskólanum. Markmið félagsins er að efla tengsl foreldra og kennara, 

auka þátttöku foreldra í starfi leikskólans og tryggja velferð barnanna sem best 

Foreldrafélagsgjald er kr. 4000 á ári fyrir hvert barn og er innheimt með leikskólagjöldum á 

haustin. 

Aðalfundur foreldrafélagsins er haldinn á haustin ár hvert þar sem farið er yfir skýrslu stjórnar 

og ný stjórn kjörin sé óskað eftir því. Foreldrar eru hvattir til að hafa samband við stjórnina 

hafi þeir einhverjar ábendingar eða athugasemdir og alltaf eru góðar hugmyndir vel þegnar. 

Samskiptakerfi 
Leikskólinn er  með heimasíðu og þar má finna fullt af upplýsingum um skólann okkar ásamt 

fréttum, myndum og fleiru.    

Foreldrar geta einnig sótt sér Karellen appið í símann þar er aðgengilegt m.a. dagatal, 

viðburðir, upplýsingar um hvernig barnið svaf og borðaði. Einnig geta kennarar og foreldrar 

skrifað skilaboð til hvors annars. Foreldrar merkt við veikindi eða leyfi.  

Leikskólinn er einnig með facebook síðu en við notum hana nær eingöngu til að deila fréttum 

af heimasíðunni. Einnig höfum við notað facebook síðuna til að bóka í foreldrasamtöl.  

Samstarf leik- og grunnskóla  
Á vorönninni fara 5 ára börnin í reglulegar heimsóknir í grunnskólann og vinna verkefni sem 

skipulögð eru bæði af leik- og grunnskólakennurum. Í heimsóknunum kynnast börnin 

skólahúsnæðinu, starfsfólki og öðrum nemendum.  

Tilgangurinn er fyrst og fremst sá að leikskólabörnin nái að kynnast grunnskólanum á jákvæðan 

hátt og líti á hann sem eðlilegt framhald af leikskólanum.  

Fyrsta heimsókn er í desember en þá hafa leikskólabörnin farið í heimsókn og tekið þátt í 

jólastöðvum. Eftir áramót förum við í hverjum mánuði  í þrjá daga í röð frá kl 9-12.  

Einnig hafa grunnskólakrakkar verið að koma til okkar í viku atvinnulífsins og er það mjög 

gaman.  

Unnið hefur verið að því að efla samvinnu skólanna í Langanesbyggð og hefur Gunnar Gíslason 

komið að þeirri vinnum með skólastjórum skólanna.  
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Þróunarverkefni  

Leikur að læra  
Leikur að læra er kennsluaðferð þar sem öll kennsla er hugsuð út frá þörfum barna til að 

leika og hreyfa sig og upplifa námsefnið í gegnum mismunandi skynfæri.  Leikur að læra er að 

mestum hluta kennarastýrður leikur en þar sem frjálsi leikurinn fær sitt rými.   

Kennarinn getur nýtt sér einstaka hugmyndir Leikur að læra eða farið skref fyrir skref eftir 

heildstæðum kennsluáætlunum aðferðarinnar.  Leikur að læra hentar því bæði fyrir reynda 

kennara og óreynt starfsfólk. 

Leikur að læra er ekki ein bók, eitt spil eða ein námsgrein. Leikur að læra er kennslustíll.  

Kennari sem hefur tileinkað sér kennsluhætti Leikur að læra fer að hugsa námsefnið út frá 

öðru sjónarhorni – frá sjónarhorni barna og þörf þeirra til að hreyfa sig. Með því að nota 

kennsluaðferð Leikur að læra höfum við áhrif á andlega og líkamlega heilsu nemenda okkar 

til framtíðar. Þau venjast því að standa upp og hreyfa sig reglulega og sjá að það er 

viðurkennt að við lærum á mismunandi hátt. 

Leikur að læra leggur mikið upp úr góðu samstarfi við foreldra og er með tvo ólíka snertifleti 

við skólastigin sem miða bæði að því að gera foreldra meðvitaða um það hvað börnin eru að 

vinna við í skólanum og hvernig hægt er að læra í gegnum hreyfing og mismunandi skynfæri. 

http://www.leikuradlaera.is/images/LALli%C3%B0i%C3%B0.gif 

Skóli á grænni grein 
Unnið áfram að grænfánaverkefninu, en í desember 2017 var flaggað grænfána í þriðja sinn. 

Næstu tvö ár munum við vinna með þemað lýðheilsa.  Hvernig er heilsa okkar í skólanum? 

Hreyfum við okkur nóg? Hvað getum við gert til að hreyfa okkur meira í daglegu lífi? Borðum 

við hollan mat? Líður okkur vel í skólanum og daglega lífinu? Erum við góð hvert við annað? 

Erum við dugleg að vera úti í náttúrunni? Hvaða áhrif hefur lífsstíll okkar á umhverfið? 

Heilsueflandi leikskóli  
Heilsueflandi leikskóla á vegum Embættis landlæknis er ætlað að styðja leikskóla í að vinna 

markvisst að heilsueflingu og gera hana að hluta af daglegu starfi leikskólans. 

Í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 eru heilbrigði og velferð skilgreind sem einn af sex 

grunnþáttum menntunar sem leikskólar eiga að hafa að leiðarljósi og innleiða í öllu sínu 

starfi. 

Mikill samhljómur er með starfi Heilsueflandi leikskóla og grunnþættinum um heilbrigði og 

velferð. Heilsueflandi leikskóli mun því nýtast leikskólum sem verkfæri til að innleiða 

grunnþáttinn heilbrigði og velferð. 

http://www.leikuradlaera.is/images/LALli%C3%B0i%C3%B0.gif
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Heilsueflandi leikskóli leggur sérstaka áherslu á að vinna með átta lykilþætti sem tengjast 

skólastarfinu. Þeir eru: hreyfing, mataræði, geðrækt, öryggi, tannheilsa, fjölskylda, 

nærsamfélag og starfsfólk. 

Gert er ráð fyrir að Heilsueflandi leikskólar setji sér heildræna stefnu um heilsueflandi 

skólastarf, ásamt tímasettri aðgerðaáætlun, og að í skólanámskrá sé tekið mið af stefnunni. 

Stefnan þarf að vera unnin í góðu samstarfi skólastjórnenda, kennara, annars starfsfólks, 

foreldra, barna og nærsamfélagsins en þannig næst bestur stuðningur við málefnið og 

sameiginlegur skilningur. 

Reglulega þarf síðan að meta árangur stefnunnar og endurskoða í samráði við fulltrúa allra 

þeirra sem áttu þátt í gerð hennar. 

Nánari upplýsingar má finn á síðu landlæknis.  

Leið að lærdómssamfélagi – Teymisvinna 
Á þessu skólaári hefjum við 3ja  ára innleiðingarferli  sem er að mörgu leiti ólíkt fyrri 

verkefnum sem við höfum tekið þátt í. Um er að ræða ákveðna kerfisbreytingu og 

grundvallarbreytingu á skólamenningunni.  Ljóst er að þó þetta verkefni sé til þriggja ára þá 

er þessu aldrei lokið og árangurinn verður ljós þegar starfshættir og viðhorf innan skólans 

eru inngróin í skólasamfélagið. Stór þáttur í að skapa lærdómssamfélag er að allir eru hluti af 

verkefninu og breytingunni, enginn er óvirkur og bíður fyrirmæla. Áherslan þetta skólaár 

verður á að kynna vel fyrir kennurum hvað lærdómssamfélag stendur fyrir, raða í teymi, velja 

leiðtoga og byggja upp traust. Verkefnið er unnið í samvinnu við Miðstöð skólaþróunnar við 

HA og munu þau halda utan um verkefnið. Skólasamfélagið allt er að fara í þessa vegferð og 

fékk styrk frá Sprotasjóði til þess.  

Jákvæður agi  
Agastefnan Jákvæður agi byggir á stjálfstjórnarkenningum þar sem áherslan er á orsakir 

hegðunar fremur en að reyna að breyta hegðuninni með umbun og refsingum.   

Rímar agastefnan vel við lærdómssamfélagið og mun þetta vinna allt vel saman. 

Heilsdagsnámskeið veður í september og munum við í framhaldinu setja upp plan fyrir 

skólaárið hjá okkur í leikskólanum. Við stefnum á að heimsækja leikskóla sem unnið hefur 

eftir agastefnunni í einhvern tíma.  

Heilbrigðis- og öryggisáætlun  
Heilbrigðis og öryggisáætlun leikskólans má finna á heimasíðu leikskólans. Einnig er þar að 

finna jafnréttisáætlun og áfallaáætlun skólans.  

https://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item30702/Heilsueflandi-leikskoli
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Mat á leikskólastarfi  

Innra mat  
Skólanámskrá og starfsáætlun er sá grundvöllur sem innra mat byggir á. Þar er verið að 

skoða hvernig gengur að vinna að framgangi  markmiða og stefnu leikskólans, þar sem 

markmið og leiðir eru metnar. Innra mat er hringferli sem er sífellt endurtekið. Í lok hvers 

hrings er gerð umbótaáætlun og greinargerð með helstu niðurstöðum. Leikskólastjóri ber 

ábyrgð á innra mati í sínum skóla og að fá alla hagsmunahópa skólasamfélagsins að helstu 

þáttum matsferlisins.  

Matsteymi 
Matsteymið okkar er skipað fulltrúa stjórnenda, leikskólakennara, annara starfsmanna og 

foreldra. Teymið sér um skipulag matsins og ber ábyrgð á framkvæmd þess. Matið er 

samofið daglegu starfi, því er ganga aflað um leik, nám og velferð í stafi á deildum, í útiveru 

og í öðru skipulögðu starfi. Greining ganga og markvissar samræður um umbætur fara fram á 

fundum s.s. deildarfundum, deildastjórafundum, starfsmannafundum og fundum 

foreldraráðs. Leikskólastarfsmenn og aðrir starfsmenn gegna mikilvægu hlutverki í innra mati 

með gagnaöflun, greiningu og framkvæmd umbóta.  
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Matsáætlun  
Gerð er langtímamatsáætlun til fjögurra ára í senn, þar sem viðfangsefnin eru nám og 

kennsla, mannauður, stjórnun og skipulag, skólabragur og innra mat. Teymið gerir svo nánari 

matsáætun fyrir ákveðin matssvið sem tekin eru fyrir yfir skólaárið. 

 

 

 

 

Viðfangsefni 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 
Nám og kennsla 
Inntak náms  X  X  
Árangur og framfarir (X)  X  
Skipulag náms (X)  X  
Námsumhverfi X  X  
Kennsluhættir og gæði   X  
Námshættir og námsvitund   X  
Lýðræðisleg vinnubrögð, 
þátttaka og ábyrgð nemenda 

 X  X 

Menntun fyrir alla  X  X 

Mannauður 
Fagmennska starfsfólks X  X  
Starfsþróun X  X  
Starfsánægja og líðan X  X  
Aðbúnaður á vinnustað X  X  

Stjórnun og skipulag 
Stjórnandinn sem faglegur 
leiðtogi 

X  X  

Stjórnun skólans X  X  
Faglegt samstarf X  X  
Skólaþróun  X  X 
Skólanámskrá X   X 
Starfsáætlun X X X X 
Aðrar áætlanir  X  X 
Verklagsreglur  X  X 
Stundaskrá nemenda X X X X 

Skólabragur 
Viðmót og menning X  X  
Velferð og líðan nemenda X X X X 
Samstarf skóla og heimila X  X  

Innra mat 
Framkvæmd innra mats X  X  
Umbótastarf í kjölfar mats X X X X 
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Greinargerð og umbótaáætlun 
Mikilvægt er að niðurstöður innra mats séu öllum aðgengilegar. Í lok skólaársins er gerð 

greinargerð um innra mat . Mikilvægt er að greinargerðin sé skýr, hnitmiðuð og stutt. Hana 

þarf að birta opinberlega t.d. á heimasíðu leikskólans, þannig að allir hagsmunaaðilar hafi 

aðgang að henni.  

Eitt mikilvægasta skrefið í innra mati eru umbæturnar, að sú vinna sem lögð var í matið skili 

sér í raunverulegum umbótum sem hægt er að benda á. Í umbótaáætluninni þarf að tilgreina 

hvaða aðgerða þarf að grípa til fyrir hvern umbótaþátt. Ákveða tímasetningu og 

ábyrgðaraðila fyrir framkvæmdinni. Að lokum þarf svo að huga að því hvernig til tókst með 

umbæturnar og setja inn í matsáætlun, t.d. fyrir næsta skólaár. Ef umbótaþættirnir eru 

margir þarf að forgangsraða þeim í samráði við skólasamfélagið. Starfsþróun kennara er oft 

hluti af umbótum og því er mikilvægt að gæta samræmis á milli umbótaáætlunar og 

starfsþróunaráætlunar.  

 

  

Matsteymi 
stofnað

Skipulagning 
matsins

Gagnaöflun

Greining og 
mat á 

niðustöðum

Umbætur og 
greinagerð
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Starfsþróunaráætlun Barnabóls 

Hlutverk  
Starfsþróunaráætlun Barnabóls er liður í því að ná þeim markmiðum sem sett hafa verið fyrir 

skólaárið. Hún er gerð með áherslum, styrkleikum og veikleikum leikskólans og þar er 

fjármögnun, skipulag og reglur skilgreindar. Leikskólastjóri ber höfuðábyrgð á framkvæmd og 

úrvinnslu starfsþróunaráætlunar en starfsfólk fyrir eigin símenntun þ.e. greina þarfir sínar, 

hafa frumkvæði að fræðslu og efla starfsþroska sinn. Tími til starfsþróunar ræðst af þörfum 

og fjármagni hverju sinni. 

Skilgreining á starfsþróunarþörf  
Hverjum leikskóla er skylt að gera starfsþróunaráætlun og henni má skipta í tvo þætti.  

✓ Sem eru nauðsynlegir fyrir skólann.  

✓ Sem kennarinn metur æskilega fyrir sig.  

Skólastjórnendur ákvarða almenna þörf fyrir námskeið út frá áhersluatriðum næsta vetrar, 

óskum starfsmanna og fjárhagsáætlun skólans. Kennurum og starfsfólki er skylt að fara á 

námskeið sem þeim er ætlað að fara á samkvæmt símenntunaráætlun skólans enda eru þau 

námskeið kennurum að kostnaðarlausu og eru haldin á starfsdögum, starfsmannafundum 

eða að skólastjórnendur senda starfsfólk á námskeið sem hentar skólanum. Ákvörðun skal 

tekin af skólastjóra hvað skal bjóða kennurum upp á mörg námskeið á skólaári út frá því sem 

þeir hafa áhuga á, til að halda sér við í starfi eða að bæta við nýrri þekkingu sem nýtist í 

starfi. Í starfsmannasamtölum sem haldin eru einu sinni á ári er farið yfir óskir og þarfir 

starfsmanna og þær eru skráðar niður.  

Starfsmenn geta óskað eftir að hefja nám  sem tengist starfi þeirra samhliða vinnu. 

Leikskólastjóri tekur ákvörðun m.a. út frá fjarvistum, áhuga og færni sem starfsmaður hefur 

sýnt á starfstímanum. Sveitarfélagið greiðir laun þegar starfsmenn fara í námslotur.   

Mat á árangri 
Það er á ábyrgð leikskólastjóra að skrá og staðfesta starfsþróun. Ábyrgð starfsmanns felst í 

að óska eftir skráningu og staðfestingu þegar hann getur sýnt fram á starfsþróun sé lokið 

hverju sinni. Matshæf símenntun er símenntun sem er samþykkt af starfsmanni og 

stjórnanda, haldin í eða fyrir utan vinnutíma. Leikskólastjóri metur hversu vel starfsfólki 

hefur tekist að uppfylla kröfur í áætlun þeirra. Hann tilkynnir með fyrirvara því starfsfólki 

sem þarf að ljúka áætlun áður en launahækkun tekur gildi. 

Ferli við gerð starfsþróunaráætlana   
Janúar og febrúar  
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✓ Leikskólastjóri tekur sína starfsmenn í starfsþróunarsamtal og niðurstöður úr því 

samtali nýtast í áætlanagerðinni.  

✓ Starfsmenn koma með óskir um fræðsluerindi.  

Mars  

✓ Starfsfólk metur árangur í lok skólaársins í starfsmannakönnun. 

✓ Stjórnendur taka saman niðurstöður og vinna drög að starfsþróunaráætlun skólans. 

✓ Stjórnendur fara yfir fjárhagsáætlun og setja upp endurmenntunarkostnað.  

Apríl/maí  

✓ Starfsþrónunaráætlun kláruð og afhent foreldraráði til umsagnar.  

Ágúst/ September 

✓ Starfsþróunaráætlunin kynnt fyrir starfsfólki á starfsmannafundi 

✓ Starfsmaður fylgir eftir áætlun og skráir eigin símenntun.  

✓ Stjórnendur veita stuðning og tryggja að sameiginleg fræðsla eigi sér stað. 

Áherslur 2020-2021  
• Leggja lokahönd á námskránna okkar  

• Áframhaldandi innleiðing Jákvæðs aga verður á þessu skólaári. Einn námskeiðsdagur í 
haust. Allir starfsmenn mæta þangað.  

• Innleiðing TMT – framhaldsnámskeið. Allir starfsmenn   

• Fyrirhugað er að fara í námsferð til Brighton í júní 2022. Þar verður farið á námskeið í 
útikennslu auk þess að skoða skóla.  

• Lærdómssamfélag- Kynning á verkefninu í ágúst. Teymisvinna mikið í gegnum Teams. 
Gert er ráð fyrir 30mín teymisfundum í hverri viku auk 30mín leiðtoga fundum. Einnig 
verður líklega einn starfsdagur í janúar nýttur í verkefnið.  

• Námskeið verða í boði í gegnum þekkingarsetrið. Komin er þriggja ára fræðsluáætlun 
sem unnin var út frá óskum og þörfum starfsfólks á svæðinu. Hægt verður að sækja 
námskeið í foreldrasamskiptum, fjölmenningarlegu samfélagi, hamingju á vinnustað, 
jákvæðum aga, tilfinningalæsi barna, strákar-stelpur-jafnrétti, málþroski barna, 
næring barna, snemmtæk íhlutun í málörvun, dyslexia og tæknin, fín og 
grófhreyfingar barna, sorg og sorgarviðbrögð barna.  

• Tveir starfsmenn eru svo að fara á annað ár í leikskólakennarafræðum og fá styrk í 
formi launa þegar námslotur eru.  
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Lokaorð 
Það má segja að við séum að ljúka mjög óvenjulegu starfsári sem einkenndist af allskyns 

áskorunum tengdum Covid 19. Við stóðum okkur mjög vel og brugðist var vel við öllum þeim 

breytingum og aðlögunum sem gera þurfti. Við horfum spennt til nýs skólaárs og hlökkum til 

að fá eðlilegra starfsumhverfi aftur. Við gerum þessa áætlun og reynum eftir fremsta megni 

að fara eftir henni og ná markmiðum okkar í sameiningu. Það sem skiptir okkur mestu máli er 

að öllum líði vel, börnum, foreldrum og starfsfólki. Við höfum börnin í fyrirrúmi alla daga og 

er það hlutverk okkar að hlusta og virða þeirra líðan og skoðanir. Við mætum þeim þar sem 

þau eru stödd og vinnum út frá því. Leikskólinn er þeirra heimavöllur þar sem þau eru örugg, 

geta verið þau sjálf og notið sín í leik og starfi.  

 

 

Maí  2021 

 

 
Halldóra Friðbergsdóttir, 

Leikskólastjóri 
 

 

 

 

Foreldraráð hefur kynnt sér þessa starfsáætlun og samþykkir 

hana: 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________     
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