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Leiðarljós leikskólans: Vinátta – Gleði – Virðing 

 

Vinátta er mjög mikilvæg í leikskólanum. Að finna fyrir vinarþeli og 
að fá að njóta styrkleika sinna. 
Gleði á alltaf að vera leiðarljós í leik og vinnu með börnum því þannig 
dafna börnin best.  
Virðing fyrir öðrum er grundvöllur þess að öllum líði vel og lífið  sé sem 
mest laust við árekstra. 

 

1 Greinargerð leikskólastjóra  

Skólaárið 2021-2022 var ekki síður áskorun en árið á undan. Enn vorum við að haga starfinu eftir því 

hvernig covid-vindarnir blésu, skipta skólanum upp í hólf, opna hann og lok til skiptist á foreldra og 

utanaðkomandi aðila, halda fjarlægð við aðra fullorðna og spritta. 

Heiðarborgin var blessunarlega laus við faraldurinn allt fram að 

áramótum er tveir starfsmenn veiktust. Ekki dreifði veiran sér meira í 

það skiptið en í byrjun febrúar og allt framundir páska dró hún sífellt 

fleiri með í „partýið“, heilu deildirnar lömuðust sökum 

starfsmannaeklu og senda þurfti börn heim. Lausnamiðað starfsfólk, 

skilningsríkir foreldrar, umhyggja fyrir náunganum og léttleiki hélt 

okkur uppi svo við komumst yfir erfiðleikana og á öllu lygnari sjó. 

Fjórða og síðasta deildin var tekin í gegn og fengum við hana afhenta í 

lok sumars. Hiti var settur í gólfin og skipan baðherbergis breytt, það 

minnkað lítillega og hurðin færð til. Breytingin heppnaðist einstaklega 

vel, leikrými barnanna stækkaði og yfirsýnin yfir deildina varð betri. Á 

meðan á breytingunum stóð þurftu börn og starfsfólk deildarinnar að hafa aðstöðu í salnum. Allt rask 

er erfitt á meðan á því stendur en er þess virði þegar útkoman eykur ánægju og vellíðan.  

Í upphafi haustannar var farið af stað í samvinnuverkefni með 

þjálfara Fylkis og annarra leikskóla í Árbæ sem við ákváðum að 

kalla boltasprell. Samstarfið fólst í því að þjálfarinn kom á 

mánudagsmorgni, náði í elstu börn leikskólans (og einn 

starfsmann) og fór með þau í skemmtilegar boltaæfingar á 

svæðunum í kringum leikskólann. Börnunum fannst þetta 

„geggjað gaman“ eins og eitt þeirra orðaði það. 

Elstu börnin voru líka í samstarfi við Myndlistarskólann í Reykjavík, 

sem einnig var skemmtilegt og vel heppnað verkefni. Þau mættu í 

sex skipti í JL-húsið þar sem þau tjáðu sig í gegnum sköpun, 

máluðu, mótuðu úr leir, gerðu skúlptúra og fleira. 
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Í október fóru þrír starfsmenn í langtíma veikindaleyfi og sá fjórði bættist síðan við í lok nóvember, 

auka starfsfólk var fengið í hús og aðstoðarleikskólastjórinn tók tímabundið við einni 

deildarstjórastöðunni. Ákveðið var að taka því rólega, vera ekki að sprengja okkur í of mikilli 

skipulagningu heldur leyfa frjálsa leiknum að fá pláss og börnunum að efla félagsþroskann. Auðvitað 

fengum við aðstoð frá bangsanum Blæ og Lubba en þær stundir eru mikilvægar og voru haldnar 

reglulega sem og heimsókn persónubrúðanna/Engilráðs, sem kenna okkur um Barnasáttmálann. 

Innleiðing á Tákn með tali hélt áfram og nú eiga öll börn og starfsfólk að vera með sitt eigið tákn og 

kunna þar fyrir utan táknin fyrir dagana og mánuðina, helstu matartáknin o.fl. 

Flæðið var að mestu inni á deildunum en ekki á milli deilda eins og áður og er ætlunin að gera frekari 

breytingar á því á komandi hausti. Hugmynd kom frá starfsfólki að hafa flæðið eftir hádegið og bjóða 

yngri börnum að flæða með. Þetta hefði þau áhrif að deildirnar geta nýtt tímann f.h. í hópastarf, 

listsköpun, ferðum eða öðru sem þeim dettur í hug, listagilið og salurinn okkar myndi nýtast betur og 

svo gerum við okkur vonir um að það auðveldi störfin eftir hádegið þegar hluti starfsmanna er farinn 

heim í styttingu.  

Starfsfólkið í Heiðarborginni er duglegt að hrinda þeim hugmyndum sem það fær í framkvæmd, sem 

gerir starfið enn fjölbreyttara og skemmtilegra fyrir það sjálft 

sem og börnin, sumt kemur vel út og annað ekki sem er 

bara allt í lagi. Þannig tóku starfsmenn einnar deildarinnar 

sig til, fjarlægðu borð og stóla í hádeginu og buðu 

börnunum að sitja á gólfinu á meðan þau borðuðu, eins 

og gert er í sumum menningarheimum. Þetta var gert í 

tengslum við „fljúgandi teppi“ þegar við kynnum okkur 

ólík lönd, siði þeirra og venjur. 

Deildirnar nýttu sér þá menningu sem felst í barna- og 

starfsmannahópnum og fengu foreldra til að koma og t.d. 

elda mat sem tilheyrir menningu þeirra lands.  

Í Heiðarborginn starfar samhentur hópur starfsmanna sem að stærstum hluta hefur starfað saman í 

mörg ár. Lítil starfsmannavelta er í skólanum þó auðvitað séu alltaf einhverjir sem breyta til, fara í 

skóla, annað starf eða jafnvel flytja til annarra landa. Stór breyting varð þó um áramótin þegar 

leikskólastjórinn, sem haldið hafði um taumana í fjórtán ár, hætti 

störfum og afhenti þáverandi aðstoðarleikskólastjóra keflið.  

Í nýju menntastefnunni höfum við einblínt á heilbrigði og þá sérstaklega 

geðheilbrigði til að efla þroska og öryggiskennd barnanna, styrkja 

félagsfærni þeirra og jákvæða sjálfsmynd. Síðastliðið ár bættum við  

sjálfseflingunni inn og notuðum til þess sköpun sem fléttast inn í aðra 

þætti og mótar heilbrigðari, jákvæðri og glaðari einstaklinga. Til að efla 

okkur sjálf í starfi hvað þetta varðar fengum við fræðslu í sköpun og 

sjálfseflingu, námskeið í notkun einingakubba og mjög góða fræðslu um 

helstu þroskaraskanir barna og þarfir þeirra.  

Á vormánuðum skoðuðum við síðan leikskólann Lyngheima í 

Grafarvoginum, sem leggur áherslu á Reggio Emelia og opinn efnivið og 



5 

 

leikskólann Andabæ á Hvanneyri sem leggur áherslu á útinámi fyrir öll börn leikskólans.  

Leikskólinn hefur tekið þátt í grænum skrefum Reykjavíkurborgar og verið, í allt of langan tíma, eins 

og fastur í skrefi tvö. En í vetur breyttist það þegar við stigum þriðja skrefið og fengum viðurkenningu 

fyrir síðastliðið haust, þá eigum við bara eitt skref eftir sem stefnt er að á næsta starfsári. Einnig 

fengum við grænfánann afhentan í sjötta sinn þann 16.júní síðastliðinn og var hann dreginn að hún á 

fallegu nýju fánastönginni okkar því sú gamla brotnaði í aftaka veðri í byrjun árs. 

Starfsmannahópurinn reyndi eftir fremsta megni að gera eitthvað saman og var til að mynda farið í 

bústað í Reykholti í Biskupstungum byrjun ársins 2022 og núna var hægt að halda jólagleði með 

pompi og prakt. 

Starfsfólk Heiðarborgar á heiður skilið fyrir útsjónarsemi, þolinmæði og æðruleysi. Það heldur áfram 

með gleðina að vopni og lætur ekki bugast. Foreldrar barnanna hafa sömuleiðis sýnt umhyggju og 

skilning enda erum við saman í því að vinna með 

börnin og hjálpa þeim í gegnum erfiða tíma. 

Þakklæti þeirra sýndi sig þegar okkur var færð 

dýrindis súkkulaðikaka einn daginn, eitthvað sem 

yljar um hjartað og fær mann til að brosa aðeins 

meira þann daginn.          

           Takk fyrir okkur. 

Jóh. Benný Hannesdóttir 

                                                                                                     

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

Matsáætlun skólaársins 2022 - 2023 
 

Mat á starfi leikskólans er ætlað að stuðla að umbótum og auknum gæðum. Matið tekur 
mið af markmiðum og gildum úr aðalnámsskrá leikskóla 2011. 

Mats- 

þáttur 

Markmið Matstæki Viðmið Þátttakendur Hvenær 

St
jó

rn
u

n
 

• Að greina tækifæri til 
umbóta 

• Að bæta stjórnunarhætti 

• Að tryggja faglegt 
samstarf 

• Að samræma vinnubrögð 

Endurmatslisti 
haustannar 
(starfsáætlunin) 

Að starfshættir séu í sífelldri 
endurskoðuð og tækifæri til 
umbóta nýtt. 

Starfsfólk og 
Stjórnendateymi 
 

Nóv/Des 

Starfsþróunaramtöl Að 85% starfsfólks setji sér 
markmið til að efla sig í starfi  

Stjórnendur Vorönn 
2023 

U
p

p
e

ld
is

- 
o

g 
m

e
n

n
ta

st
ar

f 

• Að tryggja að unnið sé 
markvisst með allar 
greindir 

• Að tryggja starf sem eflir 
gagnrýna hugsun og 
þroska barnanna 

• Tryggja að vinnubrögð 
einkennist af jafnrétti 
fyrir alla hópa 

• Tryggja að unnið sé eftir 
aðalnámsskrá 

• Tryggja að lagður sé 
grunnur að menntun til 
sjálfbærni 

Endurmatslisti 
vorannar (læsi og 
samskipti) 

Að starfsfólk sé að vinna eftir 
skólanámsskrá leikskólans 

Starfsfólk og 
Stjórnendateymi 

Maí 

Viðhorfkönnun barna Að börnin finni að þau geta haft 
áhrif á eigið nám og starf 

Elstu börn 
leikskólans 
 

Veturinn 
2022-2023 

Vettvangsathugun og 
umræður á 
deildarfundum 
 

Að 80% svörun sé jákvæð Starfsfólk deilda Okt/nóv 

ECERS (rými og 
búnaður) 

Að 80% svörun sé jákvæð Starfsfólk September 

Tengslakönnun Að öll börn eigi a.m.k. einn vin Börn í 3 elstu 
árgöngum  

Október og 
Mars 

Hljóm-2 
EFI-2 

Samkvæmt viðmiðum Hljóm-2 
og EFI-2 

Deildarstjórar 
Sérkennarar 

Október 
og Mars 

Einstaklingsnámskrár Að 90% barnanna hafi náð 
framförum í átt að 
markmiðum vetrarins 

Deildarstjórar Október 
og Mars 

Endurmatslisti 
sérkennsluteymis 
(skóli án aðgreiningar) 

Að 80% svörun sé jákvæð Sérkennsluteymi febrúar 

Deildarlisti (börn af 
erlendum uppruna – 
samstarf við heimili) 

Að 80% svörun sé jákvæð Starfsfólk deilda febrúar 
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Innra og ytra mat leikskólans fyrir 2021-2022 
Innra mat er samofið starfi leikskólans og leiðir oft til tafarlausra umbóta. Stundum 
þurfa umbætur umhugsun og skipulagningu en þá er gerð áætlun um aðgerðir til að gera 
betur á næsta ári. Enn var þjóðfélagið að kljást við heimsfaraldur sem setti svip sinn á 
niðurstöður kannanna enda töluvert óöryggi og álag á fólki. 

Innra mat 

Hvað var metið? Hvernig fór matið 
fram? 

Hverjir tóku þátt í 
matinu? 
(starfsmenn, börn, 
foreldrar, aðrir) 

Helstu niðurstöður mats (styrkleikar og 
tækifæri til umbóta) 

Lýðræði og 
mannréttindi 

Endurmatslisti Starfsfólk Stöndum ágætlega. Höfum fengið foreldra til að taka þátt 
en megum samt auka það enn frekar. Börnin fá að hafa 
áhrif og leitað er leiða til að aðstoða tvítyngdu börnin. 

Umhverfismennt Umræður á fundum Starfsfólk 
umhverfisnefndar 

Plastpokanotkun minnkaði um u.þ.b. 30%,  
vegna covid gátum við ekki boðið nágrönnum í heimsókn, 
stöndum vel í flokkun og náttúrulæsi en þurfum að bæta 
okkur enn betur í upplýsingaflæðinu 

Stefna leikskólans 
og starfsáætlun 

Endurmatslisti Starfsfólk  Höfum aukið notkun einingakubba og gengur vel að vinna 
með læsisstefnuna. Mættum bæta okkur í að vinna með 
heimamenningu barnanna og gera ritmálið sýnilegra. 
Höldum áfram að dýpka vinnuna með hvert land í 
fljúgandi teppi. 

Uppeldis- og 
menntastarf 

Gátlisti deildarfunda Starfsfólk  Flest kom vel út en hver deild þarf að taka á sínum 
þáttum. Laut og Bali þurfa að bæta sig í orði vikunnar í 
TMT, Lundur í „gefðu 10“ og Brekka að yfirfara 
agastefnuna reglulega. Þá þarf að efla flæðið eftir covid. 

Leikur og 
viðfangsefni 

ECERS Starfsfólk  Niðurstaða fín, heildartala 5,75 af 7 mögulegum 

Viðhorf barnanna Umræður  Elstu börnin Börnin eru ánægð með Blæ og vildu engu breyta. Þau vilja 
lengri útiveru og alvöru trampolin. 

Endurmat 
stjórnendateymis 

Umræður á 
stjórnendafundi 

stjórnendur Stjórnendur fylgjast reglulega með, starfið er metið, 
niðurstöður skoðaðar og umbætur gerðar. Þurfum að 
taka okkur á í vinnu með verklagsreglur um móttöku nýrra 
starfsmanna og að koma upplýsingum um börn með 
sérþarfir reglulega til atarfsmanna. 
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Ytra mat 
í ár var skóla- og frístundasvið eingöngu með könnun á meðal starfsmanna og var hún í 
styttra lagi og eingöngu fimm þættir samanburðarhæfir frá síðustu könnun.  
Niðurstaðan fyrir Heiðarborg var alveg ljómandi og voru þeir þættir sem komu verst út með 
tengingu við álags vegna heimsfaraldurs og styttingu vinnuvikunnar. 
 

Hvað var metið? Hvernig fór matið 
fram? 

Hverjir tóku þátt í 
matinu? 
(starfsmenn, börn, 
foreldrar, aðrir) 

Helstu niðurstöður mats (styrkleikar og tækifæri 
til umbóta) 

Starfsánægja Starfsmannakönnun 
skóla- og 
frístundasviðs 

Starfsmenn Starfsánægjan hefur heldur aukist, starfsmenn finnst þeir 
hafa tilgang og starfsandinn sé góður. 

Stjórnun Starfsmannakönnun 
skóla- og 
frístundasviðs 

Starfsmenn Starfsmenn eru ánægðir með stjórnun skólans, finnst 
upplýsingaflæðið gott, skoðanir þeirra viðurkenndar og þeim 
sé hrósað af yfirmönnum.  

Betri vinnutími Starfsmannakönnun 
skóla- og 
frístundasviðs 

Starfsmenn Þó starfsmenn njóti þess að fara í styttingu finnst þeim hún 
auka álag og valda því að gæði starfsins minnki. 

Covid-19 Starfsmannakönnun 
skóla- og 
frístundasviðs 

Starfsmenn Starfsmönnum fannst covid hafa áhrif á starfið og auka álagið 
að einhverju leiti 
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Umbótaáætlun leikskólans 2022-2023 

Umbótaþættir Markmið 
með 

umbótum 

Aðgerðir til 
umbóta 

Ábyrgð Endurmat Viðmið um 
árangur 

Stjórnun 

Móttaka nýrra 
starfsmanna 

Bæta móttöku 
nýrra starfsmanna 

Uppfæra verklags- 
reglur um móttöku 
nýrra starfsmanna 

Stjórnendur Með umræðu á 
stjórnendafundi í 
desember 2022 

Verklags-reglurnar 
séu uppfærðar  

Upplýsingagjöf til 
starfsmanna 

Bæta upplýsinga-
gjöf til starfsmanna 
vegna barna með 
sérþarfir 

Gefa tíma á 
starfsmannafundum fyrir 
upplýsingar um börn 
með sérþarfir 

Stjórnendur   Könnun meðal 
starfsmanna í  
maí 2023 

Starfsfólk upplifi 
sig nægjanlega 
upplýst um 
málefni barna 
með sérþarfir. 

Uppeldis- og menntastarf 

Flæði Að bæta flæðið og 
auka þátttöku 
yngri barna í því 

Hafa flæðið e.h. og bjóða 
yngri deildum að vera 
með. 

deildarstjórar Nóvember 2022 og  
maí 2023 

Börn og starfsfólk 
njóti þess að 
flæða um húsið og 
leika saman. 

Menntastefna Að efla sjálfsmynd 
barnanna enn 
frekar í gegnum 
sköpun 

Sköpun í flæði og leik 
barnanna. Auka notkun 
einingakubba 
 

Stjórnendur Nóv 2022 og 
maí 2023 

Starfsfólk upplifi 
að sköpun í starfi 
með börnunum 
hafi aukist 

Fjölmenning • Bæta vinnu með 
heimamenningu 
barnanna. 

• Bæta móttöku 
barna af erl. uppr. 

• Börnin komi með  
hlut að heiman til að 
segja frá.  

• Festa móttökuferli  í 
sessi 

Stjórnendur Vor 2023 Að starfsfólk og 
börn séu stolt af 
uppruna sínum.  
Að öllum líði vel 
og finni sig 
velkomin. 

Mannauður 

Starfsánægja Að viðhalda 
ánægju og áhuga 
starfsfólks í vinnu 

Að gera eitthvað 
saman utan vinnu 

Stjórnendur Starfsmannakönnun  
SFS 2023 

Að starfsánægja 
hafi aukist 

Leikskólabragur 

Auka þátttöku 
foreldra 

Að foreldrar upplifi 
að þeir geti haft 
meiri áhrif á 
leikskólastarfið 

Leita eftir hugmyndum 
frá foreldrum, fá þau 
með í ýmis verkefni 
leikskólans 

Stjórnendateymi Foreldrakönnun          
SFS 2023 

Að foreldrar upplifi 
í auknum mæli að 
þeir hafi áhrif á 
leikskólastarfið 

Mat á 
framförum 
barna 

Að foreldrar taki 
virkari þátt í mati á 
framförum barns 

Senda foreldrum, fyrir 
foreldraviðtal, síðustu 
einstaklingsnámskrá 
barnsins til mats á gangi 
mála. 

Deildarstjórar Foreldrakönnun  
SFS 2023 

Að foreldrar upplifi 
í auknum mæli að 
þeir taki þátt í mati 
á framförum 
barnsins þeirra 

Innra mat 

Að fylgja 
matsáætlun 

Að innra mat 
dreifist jafnt yfir 
veturinn 

Að mat fari fram þegar 
það hefur verið áætlað. 
Setja það inn í dagatal 
starfsmanna. 

Stjórnendur Nóvember  
2022 og  
maí 2023  

Að matsáætlun 
hafi staðist. 
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2 Innra mat deilda 

2.1   Bali 

Starfsárið er búið að vera frekar óvenjulegt vegna 

covid. Við höfum þurft að breyta skipulagi á starfinu 

nokkrum sinnum og erum orðnar sérfræðingar í 

hagræðingu og þrifum.       

Ákveðið var að hafa ekkert  flæði eftir áramót en 

efla hópastarfið innan deildarinnar í staðinn. 

Áhersla var lögð á fínhreyfingar (teikna, perla, púsla 

o.s.frv.), rýmisgreind/stærðfræði (einingakubbar) og 

félagsgreind (borðspil).  Í heildina erum við sáttar 

hvernig tekist hefur til - þýðir ekkert annað en að vera 

jákvæður.   

Ekki tókst að halda öllum skólastundum en þó náðist að klára öll verkefnin. Þemu ársins gengu mjög 

vel og langar okkur að hvert þeirra fái aukinn tíma svo vinna megi enn betur með hvert þema fyrir sig. 

Einnig þarf að gæta þess að ekki sé verið að vinna með margt í einu.        

Breyta varð skipulagi á vettvangsferðum og tókst það vel svo allir hóparnir fóru í einhverjar ferðir       

Regnbogahópur hafði samstarf við Selásskóla, heimsótti 1. bekk 

og fór á bókasafnið, þá var þeim boðið í Borgarleikhúsið og 

Þjóðleikhúsið og ferðirnar í Heimahagana stóðust að hluta til. 

Hópurinn fór í hesthúsin, var í samstarfi við Myndlistaskólann í 

Reykjavík og Tónskóla Sigursveins vegna Barnamenningarhátíðar 

svo eitthvað sé talið upp. Að lokum fór hópurinn í vel heppnaða 

útskriftarferð í Vatnaskóg.  

Stjörnuhópur fór á námskeiðin „Hugrakkir krakkar“ í 

Húsdýragarðinum, þar sem þau handfjötluðu margfætlu og fleiri 

skordýr, og „húsdýrin okkar“ sem, eins og nafnið gefur til kynna, 

fjallaði um húsdýrin.  

Skýjahópur fór síðan á bókasafnið að hlusta á sögu bæði á haust- og 

vorönn.   

Fljúgandi teppi var með breyttu sniði á þessu ári, við ákváðum að hafa 3 vikur í stað tveggja eins og 

áður. Pólland, Georgia og Ítalía voru skoðuð og allt fór fram inni á deildinni. Við ræddum um 
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mismunandi menningarheima, ólík tungumál, þjóðfána o.fl., börnin fengu að smakka framandi mat 

og einn starfsmaðurinn, sem kemur frá Georgiu, bakaði fyrir okkur      . 

Uppeldis- og menntastarf: Persónubrúðurnar komu einu sinni í mánuði í heimsókn til að fjalla 

um mál tengd Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og farið var í  vináttuverkefnið tengdum 

bangsanum Blæ mjög reglulega þó svo að vinanuddið dytti stundum niður.  Námsefnið „Lubbi finnur 

málbein“  var á áætlun og gekk vel       Öll börn og allt starfsfólk fékk sitt tákn í Tákn með tali eins er 

TMT notað með söng og þegar við tölum um dagana og mánuðina. Næsta vetur munum við auka 

táknforðann og hafa tákn vikunnar      Málörvun: var sinnt í öllu starfi með börnunum t.d í  samveru- 

og tónlistarstundum, málörvunarhópum og fl. Tvítyngdu 

börnin fengu síðan auka málörvun. Nokkur börn fengu 

viðtal við  talmeinafræðing þjónustumiðstöðvar og úrræði 

í kjölfar niðurstaðna. Við vorum meðvituð um mikilvægi 

þess að tala við þau börn sem þurfa auka málörvun á 

hverjum degi og nýttum til þess verkefnið Gefðu 10.  

 Félagsfærni, samskipti, agastefna: Við ræðum 

mikið við börnin, reynum að láta þau leysa ágreining, setja 

sig í spor annarra og taka lýðræðislegar ákvarðanir hvenær 

sem færi gefst.  Börnin meta hluta starfsins og koma með 

óskir um breytingar. Verkefni Vöndu Sigurgeirsdóttur nýttist vel í 

starfinu og það var hjálplegt að fara saman yfir barnahópinn og greina félagslega stöðu barnanna. Var 

það tekið fyrir á deildarfundum sem og niðurstöður úr tengslakönnun sem var framkvæmd á 

haustönn og voru öll börn nefnd sem leikfélagar,      við erum meðvituð um mikilvægi þess. Við 

munum halda áfram að nýta okkur verkfæri Vöndu næsta vetur og fylla út listann einu sinni hvora 

önn, efla okkur í agastefnu leikskólans og nota verkfæri PMTO. 
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Innra mat Bala  

UMBÓTAÞÁTTUR/ 
MATSÞÁTTUR 

Tækifæri til 
umbóta 

Aðgerðir til 
umbóta 

Ábyrgð Endurmat Hvernig metið/ 
aðferðir? 

Viðmið um 
árangur 

 

 

Börnin læri 
að leysa 
ágreining sín 
á milli, eigi 
góð 
samskipti og 
taki leiðsögn 

 

Samræma 
reglur og nota 
setningar 
agastefnunnar, 
hvetja börnin 
til umræðna 
um lausnir og 
vinna að 
fyrirbyggjandi 
lausnum. 
Tengslakönnun 

 

deildarstjóri 

 
Desember 
2021 og 
maí 2022 

 

Með endurmati á 
deildarfundi  

 

Að börnin 
beri 
virðingu 
hvert fyrir 
öðru og á 
deildinni 
ríki vinátta 
og friður. 

Efla Blæ-
stundir og 
vinanudd 

 

Skipuleggja 
Blæ-stundirnar 
betur 

 

allir 
starfsmenn 
deildarinnar. 

Des. 2022 
maí 2023 

Með endurmati á 
deildarfundi  

 

Börnin læri 
æfingar og 
geti nýtt í 
samskiptum 
við aðra. 

Efla 
félagsþroska 
barnanna og 
tryggja að 
þeim líði vel 

Taka Vöndu-
listann 1x á 
haustönn og 
1x á vorönn 

deildarstjóri Á 
deildarfundi 
í nóv. 2022 
og mars 
2023 

Með endurmati á 
deildarfundi 

Að 85% 
barna séu 
örugg og 
eigi í 
góðum 
samskiptum 

 

Auka 
orðaforða í 
tákn með tali 

 

Skipuleggja 
tákn vikunnar 
markvisst  

 

deildarstjóri 

 
Desember 
2021 og maí 
2022 

 

Með endurmati á 
deildarfundi  

Að börn og 
starfsfólk 
tileinki sér 
og noti 
táknin 

Efla 
skólaverkefni 
elstu barna 

Skipuleggja 
stundirnar og 
finna betri 
tímasetningu 

Deildastjóri 

 
Desember 
2022 og maí 
2023 

 

Með endurmati á 
deildarfundi 

Að 
tímasetning  
falli vel að 
skipulagi 
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2.2    Laut 

Starfsveturinn 2021-2022 fór vel af stað. Við fengum Lautina fullendurnýjaða í september og allir 

glaðir að flytja þar inn.  Tveir starfsmenn á deildinni fóru í 

tímabundið veikindaleyfi í lok október,  aðstoðarskólastjórinn og  

leikskólakennari á eftirlaunum komu og veittu lið þessar vikur.   

Í febrúar kom kórónuveiran á deildina sem jók álagið og keyrði um 

þverbak í mars. Nær allir starfmennirnir veiktust (líka einhver 

börn) og komu dagar þar sem senda þurfti börn heim. Starfsmenn 

voru margir lengi að ná fullum krafti og  mörg börn fengu 

inflúensu, lungnabólgu og streptókokka eftir covidið.  

Þrátt fyrir allt þetta var 

ýmislegt gert og margt 

brallað. Frjálsi leikurinn blómstraði sem aldrei fyrr svo 

félagsþroski barnanna efldist og þróun varð í leik, hóparnir 

fóru í ýmsar ferðir: Regnbogahópur fór t.d. í Árbæjarsafnið 

í desember, Heimahaga, leikhús og Hörpu, svo eitthvað sé 

nefnt, Störnuhópur í Húsdýragarðinn og Skýjahópur á 

bókasafnið. Unnið var með Blæ, Lubba og persónubrúðurnar 

en flæðið var að mestu leiti inni á deildinni þennan veturinn. 

Við teljum enn vera þörf á að efla vináttu, umburðarlyndi og sjálfstyrkingu barna. Aldrei er góð vísa of 

oft kveðin. Eins munum við leggja áherslu á félagsfærni barnanna. Tákn með tali þarf  að efla enn 

meira ásamt því að nota Lubba táknin, er það nauðsynlegt til að hjálpa börnum með slakan framburð. 

Fjölgreindirnar munu einnig fá meira vægi og fléttast meira inn í leik barnanna og  meiri áhersla 

verður lögð á umhverfið sem þriðja kennarann. 
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Innra mat Lautar  

UMBÓTAÞÁTTUR/ 
MATSÞÁTTUR 

Tækifæri til 
umbóta 

Aðgerðir til 
umbóta 

Ábyrgð Hefst Hvernig 
metið/aðferðir? 

Viðmið um 
árangur 

 
 

 

Stefnt er áfram að 
efla vináttu og  
umburðarlyndi 
barna. 
Sjálfsstyrking og 

Félagsfærniþjálfun 

Skipulagðar 
stundir með 
námsefninu um 
Blæ 
Félagsfærnisögur 

Kennarar á 
Laut. 

Verkefnið 
er hafið 

Endurmat á 
deildarfundi skráð 
á matsblað. 

Voru stundirnar 
unnar? 
Tileinka börnin sér 
efnið og geta nýtt 
sér það í 
samskiptum? 

 

 

Börn og starfsfólk 
nýti sér Tákn með 
tali sem hjálpartæki 
í samskiptum sín á 
milli. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lögð inn orð og 
tákn. Sungin lög 
með táknum. Nota 
Tákn með tali í 
daglegu lífi. Auka 
táknmálsforða 
barna og hvetja 
þau til að nota 
nafnatáknin sín. 
ýta undir að börn 
noti meira 
Lubbatákn og 
hljóð. 

Kennarar 
deildar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkefnið 
er hafið. 

Endurmeta í lok 
haust annar og 
aftur í lok vorannar 
á deildarfundum 
 
 
 
 
 
 
 
 

Að börnin þekki og 
noti táknið sitt.  og  
nýti sér þau í 
samskiptum þar 
sem það á við. 
 
 
 
 
 
 
 

Að barn þekki og efli 
styrkleika/greindir 
sínar. 

Að umhverfi og 
leikefni  sé 
fjölbreytt og ýti 
undir skapandi 
hugsun og þroska.  
Gera 
fjölgreindapizzuna 
sýnilega. 
 

Skólastjóri, 
Deildarstjóri. 
Kennarar. 

 Endurmat á 
haustönn og 
vorönn. Nota 
skráningablað og 
einstaklingsáætlun 
Barn spurt um 
styrkleika sína og 
áhugasvið. 
 

Greindir og 
styrkleika barna 
skráðir í 
foreldraviðtalsblað. 
Nýta skráningar og 
ferilmöppur 

 

2.3   Lundur 

Árið 2021-2022 hefur heilt yfir gengið mjög vel. Aðlögun á haustönn var nokkuð strembin þar sem 

stærsti hluti deildarinnar var að hefja leikskólagöngu sína í fyrsta skipti en þegar henni var lokið stóð 

uppi þéttur hópur sem skemmtilegt var að vinna með. Í lok haustannar varð starfsmaður deildarinnar 

fyrir því óláni að fótbrotna og kom hann ekki til okkar aftur fyrr en í sumarbyrjun. Þegar Covid bankaði 

svo á dyr leikskólans fengum við á Lundi einnig að finna fyrir því, og skiptust bæði börn og starfsmenn 

deildarinnar á að vera annaðhvort í sóttkví eða einangrun. Þrátt fyrir krefjandi aðstæður náðu 

starfsmenn deildarinnar þó með undraverðum hætti að halda dampi og fylgja markmiðum sínum að 

mestu leiti. Börnin sýndu námi sínu einnig mikinn áhuga sem hvatti svo starfsmennina til að halda enn 

frekar áfram. Í apríl urðu svo breytingar þegar þáverandi deildarstjóri yfirgaf deildina og tók við 
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deildarstjórastöðu á Brekku. Katrín Alda tók við stöðunni í hennar stað og munu hún og Alma Sól gegna 

henni í samvinnu á næsta skólaári. 

Velferð og líðan barna:  

Aldur Lundarbarna þetta árið var talsvert yngri en hefur verið 

undanfarin ár og því eðlilegt að starfið hafi tekið mið af því. 

Nokkuð var því um að leikföngum væri skipt út og starfið 

einfaldað svo hægt væri að mæta öllum. Á vorönn urðu 

breytingar þegar nokkur börn deildarinnar þurftu að fara yfir á 

eldri deild svo ný gætu komist inn í leikskólann. Aðstæðurnar 

reyndust erfiðar fyrir jafnvægi deildarinnar þó við hefðum 

vissulega verið heppin með þau börn sem bættust við hjá okkur.  

Á næsta ári langar okkur að umræða verði tekin innan leikskólans um hvernig hægt sé að skapa betri 

aðstæður með fjölbreyttum og markvissum lausnum svo velferð allra sé höfð að leiðarljósi.  

Samskipti og málörvun: 

Á árinu hefur málörvun skipað virkilega stóran og mikilvægan sess innan deildarinnar ásamt því sem 

vel hefur verið fylgst með samskiptum milli barnanna sem og milli barna og starfsmanna. Til þess að 

efla málörvun hefur deildin unnið með verkfæri á borð við Gefðu 10 og Lubbi finnur málbein. 

Starfsfólk deildarinnar hefur einnig unnið sérstaklega mikið með Tákn með tali og gætt þess að ný orð 

séu markvisst lögð inn. Til að fylgjast með samskiptum innan deildarinnar hefur Blær verið notaður 

sem og listi Vöndu Sigurgeirsdóttur.  

Ýmis verkefni: 

Mikið hefur verið brallað á árinu. Þemavinna var ítarlega og vel unnin og höfðu bæði börn og 

starfsmenn gaman að. Hins vegar gafst ekki tækifæri til að taka þátt í flæði með eldri deildum 

leikskólans og vonum við að úr því verði bætt á næsta ári með því að skoða fleiri útfærslur og 

möguleika sem flæðisnefnd mun leggja fram. Lundur hefur það einnig að markmiði að halda áfram á 

þeirri vegferð að vinna markvissara með sköpun og þátttöku barnanna. Fyrsta skrefið í þá átt mun 

vera Listaveggurinn, sem er starfsþróunarverkefni starfsmanna deildarinnar, útbúa samskiptabækur 

og eða fjölskyldualbúm fyrir börnin og vinna að leiðum til að gera ferilmöppur barna sýnilegar. 
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Innra mat Lundar 

UMBÓTAÞÁTTUR/ 
MATSÞÁTTUR 

Tækifæri til 
umbóta 

Aðgerðir til 
umbóta 

Ábyrgð Endurmat Hvernig 
metið/ 
aðferðir? 

Viðmið um 
árangur 

 

 

Að efla og innleiða 
Blæ fyrir nýju börnin. 

Halda áfram með 
vináttuverkefnið 
„Blær“ og efla 
föstu liði þess eins 
og söngva, 
nuddstundir 
o.s.frv. 

Allir 
starfsmenn 
deildarinnar 

Febrúar 
2023 

Umræður á 
deildarfundi. 

Að starfsfólk 
upplifi að börnin 
nýti sér 
námsefnið í 
daglegu starfi. 

Að fjölmenning sé 
sýnilegri þáttur 
daglegs starfs 
deildarinnar. 

Að grípa þau 
tækifæri sem 
gefast daglega til 
að beina athygli að 
mismunandi 
menningum. 

Allir 
starfsmenn 
deildarinnar 

Febrúar 
2023 

Umræður á 
deildarfundi. 

Að áhugi 
barnanna á 
fjölmenningu 
aukist.   

 

 

 

Vinna markvissara 
með málörvun inná 
deild. 

Vinna markvissara 
með Tákn með 
tali, skipuleggja 
tákn vikunnar og 
gefa hverju barni 
tákn. 
 

Allir 
starfsmenn 
deildarinnar 

Febrúar 
2023 

Umræður á 
deildarfundi. 

Að starfsmenn 
og börn noti 
tákn með tali 
markvisst í 
daglegum 
athöfnum. 

Víkka umhverfi og 
auka 
flæðismöguleika. 

Gera tilraun til að 
taka þátt í flæði 
ásamt eldri 
deildum. 

Allir 
starfsmenn 

Vor 2023 Meta flæði og 
skoða niðurstöður 
á 
stjórnendafundi. 

Að börnin fái 
fleiri tækifæri 
til að nýta 
styrkleika sína 
og efla 
sjálfsmynd. 

Að efla þátttöku 
barnanna í 
ákvarðanatöku og 
hönnun 
leikskólasamfélagsins. 

Hrinda í 
framkvæmd 
verkefnum á borð 
við Listavegginn, 
samskiptabækur 
og eða albúm. 

Allir 
starfsmenn 
deildarinnar 

Apríl 2023 Umræður á 
deildarfundi. 

Að starfsmenn 
upplifi að 
börnin séu 
örugg með að 
láta hugmyndir 
sínar og 
skoðanir í ljós. 

Að barn fái gæðatíma 
með  starfsmanni. 
Að barn fái að njóta 
sín sem einstakt. 
 

Taka fyrir 
verkefnið Gefðu 10 
og fylgjast með 
lista yfir 
barnahópinn 
daglega. 

Allir 
starfsmenn 
deildarinnar 

Á þriggja 
mánaða 
fresti 

Umræður á 
deildarfundi; Fara 
yfir lista Vöndu 
Sigurgeirsdóttur. 

Að í  85% 
tilfella hafi 
starfsmaðurinn 
notað Gefðu 
10 daglega. 
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2.4 Brekka 

Á haustönn fór þáverandi deildarstjóri í langt veikindaleyfi og annar starfsmaður tók tímabundið við 

stjórninni. Í kjölfarið var starfið einfaldað og áhersla lögð á samverustundir. Starfsmenn gerðu sitt 

besta og náðu góðum árangri með Blæ stundir, sem þeir héldu einu sinni í viku, lásu og sungu mikið 

með börnunum. Aukið samstarf varð milli yngri deildanna tveggja, Brekku og Lundar, sem leiddi 

meðal annars til þess að auknar hreyfistundir voru í sal. Það kom sér mjög vel á dögum þegar veður 

var það slæmt að ekki var viturlegt að fara út með börnin. 

Í apríl var orðið ljóst að fyrrverandi deildarstjóri kæmi ekki aftur til starfa á deildinni og tók núverandi 

deildarstjóri þá við keflinu. Á þessum tíma var unnið með fugla- og dýraþema sem gekk svo glimrandi 

vel að ætlunin er að einbeita sér meira að þemu á næsta ári. Vorönnin eftir páska gekk að öllu leyti 

mun betur fyrir sig.                             

Blær: Blær var kynntur fyrir börnunum í upphafi skólaárs og hvert barn fékk sinn bangsa.  

Blæ-stundir voru haldnar vikulega og þóttu börnunum mjög 

gaman af þeim. Sum börnin leituðu, þess fyrir utan, mikið í 

Blæ, bæði til að hafa í leik og til að knúsa. Þessar stundir 

riðluðust eftir áramótin. 

Agastefna: Starfsfólkið þekkir agastefnuna nokkuð vel, hún er 

aðgengileg á deildinn og byggist starfið mjög mikið í kringum 

hana.  

Málörvun: Málörvunin gekk mjög vel í ár og var hún með fjölbreyttum hætti. 

• Lubbi: börnin eru mjög hugfangin af Lubba og það gekk alveg ágætlega að vinna með hann. 

Það mætti nota hann markvissara og fara betur eftir skipulaginu. 

• Lestrarátak: Starfsfólk var duglegt að lesa fyrir börnin. Unnið var með það að lesa fyrir eitt 

barn í einu en þá hópuðust önnur börn yfirleitt í kringum þann sem var að lesa svo fleiri fá 

líka að njóta. 

• Söngur: Sungið var rosa mikið með börnunum og var söngurinn eitt helsta málörvunartækið 

sem notað var í ár 

• Tákn með tali: Á vorönn var farið enn markvissara í málörvun þar sem tekin voru fyrir fjögur 

orð á viku ásamt táknum sem þeim tilheyrir og samhengi sem þau eru notuð í (ef við á). 
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Innra mat Brekku 

UMBÓTAÞÁTTUR/ 
MATSÞÁTTUR 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til 
umbóta 

Ábyrgð Hefst Hvernig 
metið/aðferðir? 

Viðmið um 
árangur 

 

 Vinna markvissara með 
málörvun inni á deild. 
Kenna 4-5 orð á viku 
ásamt viðeigandi 
táknum. Gera táknin og 
orðin aðgengileg 
börnunum og þau megi 
skoða þau eins og þau 
vilja. 

Vinna 
markvissara með 
tákn með tali og 
skipuleggja orð 
vikunnar 

Allir 
starfsmenn 
deildarinnar 

September 
2022 

Umræður á 
deildarfundi 

Að markviss 
málörvun fari fram á 
hverjum degi og að 
starfsmenn noti 
tákn með tali 
markvisst í 
daglegum athöfnum 

Nýta þau þema sem eru 
skipulögð í leikskólanum 
og kenna börnunum 
hluti í kringum það til að 
styrkja greindir barnsins 

Kennd eru orð 
tengt þema, 
föndrað, sungið 
og lesið bækur. 
Talað um þetta í 
daglegu stafi og 
fá börnin til 
umhugsunar. 

Allir 
starfsmenn 
deildarinnar 

September 
2022 

Umræður á 
deildarfundi, 
ferilmappa, föndur. 

Að í lok hvers þema 
hafa börnin  
eitthvað til að sýna 
eða hlotnast 
einhverja þekkingu.  

 Endurmeta og búa til 
nýtt/bæta kennsluefnið 
með Engilráð 

Gerum Engilráð 
sýnilegri á 
deildinni, látum 
hana vera í 
samstarfi við Blæ 
og tökum hana 
oftar fyrir. 

Deildarstjóri Október 
2022 

Umræðu á 
deildarfundi 

Að börnin þekkja 
Engilráð og aðal 
umræðuefni 
Engilráð sé tekin 
fyrir einu sinni í 
mánuði. 

 Taka Lubba markvisst 
fyrir 

Fylgja eftir 
áætlun Lubba og 
kenna börnunum 
alltaf 1-2 stafi á 
viku 

Allir 
starfsmenn 
deildarinnar 

September 
2022 

Umræður á 
deildarfundi 

Að Lubbi sé notaður 
allavega 2 í viku. Að 
börnin sýni 
þekkingu sína á 
hljóðum og táknum 
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3 Innra mat sérkennslu 

Stefna Reykjavíkurborgar er að öll börn hafi jafnan rétt til þátttöku í öllu starfi leikskólans en ávallt 

skal miðað við þarfir hvers og eins. Börn með fötlun, frávik í þroska eða aðrar sérþarfir fá sérkennslu. 

Er grunur vaknar um slíkar þarfir er haft samband við sérkennslustjóra sem býr til erindi þess efnis 

sem sent er til skólasviðs Austurmiðstöðvar. Miðstöðin er til ráðgjafar og handleiðslu, ásamt því að 

sjá um frumgreiningar og vísa til annarra stofnana.  Allar framkvæmdir við að meta hvort barn þurfi 

inngrip eða sértæka þjónustu eru í samráði við foreldra. 

Í leikskólanum er það sérkennslustjórinn sem ásamt leikskólastjóra og deildarstjóra er ábyrgur fyrir 

því að gerðar (gerð eða uppfærð) séu einstaklingsnámsskrár og að þeim sé framfylgt. Í 

einstaklingsnámsskrá er lögð áhersla á að barnið verði fullgildur meðlimur í leikskólasamfélaginu og 

allir starfsmenn deildarinnar taki virkan þátt í að ná settum markmiðum. Sérkennslan er í höndum 

þroskaþjálfa, leikskólasérkennara eða einstaklings með aðra háskólamenntun. Sérkennsla fer fram í 

öllu starfi leikskólans og í vinnustundum þar sem einstaklingsþjálfun fer fram.  

Í dag vinna einn þroskaþjálfi og einn leikskólasérkennari í Heiðarborg. Covid-19 ástandið hefur, sem 

betur fer, ekki haft veruleg áhrif á sérkennsluna.  

 

Mat á sérkennslu 2021-2022 

Skipulagning sérkennslu 2020-2021 

Hvernig var sérkennslan skipulögð, var haft í 

huga menntun án aðgreiningar.  

Hvernig var skráningu háttað, t.d. í hópastarfi, 

einstaklingskennslu o.fl.? 

 

Sérkennsla fer fram bæði inni á deild og í 

vinnustundum.  

Unnið er eftir hugmyndum um atferlisíhlutun 

og skráð samkvæmt því.  

Hvaða matsgögn voru notuð? 

Hér er vísað í TRAS, AEPS,HLJÓM-2 og fl. 

 

Efi-2, Hljóm-2, AEPS og ABLLS-r 

Hvaða námsefni var notað? 

Voru t.d notuð aðkeypt námsgögn? 

Námsgögn eru bæði aðkeypt og búin til í 

leikskólanum. Keypt voru m.a. málörvunarspil, 

skynjunarleikföng og tilfinningaspjöld.  
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Umbótaáætlun sérkennslu 2022-2023 

UMBÓTAÞÁTTUR/ 
MATSÞÁTTUR 

Tækifæri til 
umbóta 

Aðgerðir til 
umbóta 

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 
metið/ 
aðferðir 

Viðmið um árangur 

 

 Að starfsfólk 
þekki áherslur í 
einstaklingsnám 
skrá 
stuðningsbarna 

Að 
sérkennslustjóri
sitji deildarfundi 
a.m.k einu sinni 
í mánuði 

Sérkennslustj/ 
deildarstjóri 
viðkomandi 
deildar 

Sept. 
2022 

Júní 
2023 

Á deildar-
fundum 

Þegar starfsfólk 
telur sig meðvitað 
um þau markmið 
sem verið er að 
vinna að með 
hverju og einu 
sérkennslubarni 

 Innleiða PECS. Starfsfólk sem 
vinnur náið með 
sérkennslubarni 
fer á námskeið.  

Sérkennslustj./ 
deildarstjóri/ 
verkefnastjóri 

Sept. 
2022 

Júní 
2023 

Skráning á 
lærðum 
myndum.  

Þegar barn er farið 
að nota 
boðskiptakerfið 
PECS og starfsfólk 
skilur barnið. 

 Efla notkun TMT Að gæta þess að 
TMT sé notað í 
daglegur starfi 
leikskólans.  

Sérkennslustj./ 
sérkennslufólk/ 
deildarstjóri 

Sept. 
2022 

Júní 
2023 

 Skrá 
niður lærð 
tákn 
sérkennsl
ubarna.  

Þegar 
sérkennslubarnið 
getur gert sig 
skiljanlegt með því 
að nota tákn.  

 

 Að allt starfsfólk 
noti sjónrænan 
stuðning.  

Sérkennslustjóri 
sitji deildarfundi 
a.m.k einu sinni 
í mánuði.  

Sérkennslustj./ 
Deildarstjóri / 
verkefnastjóri 

Sept. 
2022 

Júní 
2023 

Sérkennsl
ustjóri 
fylgist 
með á 
deild. 

Þegar barnið notar 
sjónræna skipulagið 
markvisst  

 

4 Innra mat – fjöltyngd börn 

Öll börn með íslensku sem annað mál eiga að fá sérstakar málörvunarstundir, ýmist einstaklingslega 

eða í litlum hópum. Við kennslu á íslensku, sem annað tungumál, leggjum við áherslu á að hafa allt 

myndrænt, endurtaka orð barnanna, setja orð á athafnir og hluti, nota líkamstjáningu og tákn og 

leggjum okkur fram við að tala hægt og skýrt. Málörvun barna yngstu deildarinnar fer að mestu fram 

á deildinni sjálfri en önnur börn fá auka málörvun. Málörvunarstundirnar eru einstaklingsmiðaðar, 

þar sem hvert barn fær einkastund með tengilið fjölmenningar. Í byrjun er farið yfir Hæfnislista, 

staðlaða af Reykjavíkurborg, til að meta stöðu barnsins í íslensku og þeir þættir fundnir sem helst þarf 

að styrkja og svo er jafnt og þétt unnið með þau orð eða hugtök sem barninu skortir. Einnig er unnið 

að því að efla sjálfsmynd barnsins og auka stolt þess á kunnáttu sinni í fleiru en einu tungumáli.  

Úthlutuðu fjármagni fyrir árið 2021-´22 var aðallega ráðstafað í laun vegna málörvunar þeirra barna 

sem mest þurftu þess með. Háskólamenntaður starfsmaður í leikskólakennaranámi er skráður 

tengiliður fjölmenningar og sérkennslustjórinn heldur utan um eftirfylgnina.  
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Mat á málörvun og virkri þátttöku fjöltyngdra barna 2020-2021 

Hvernig er fjármagni sem úthlutað er til 

leikskólans vegna fjöltyngdra barna 

ráðstafað? 

Laun stafsmanns sem er með börn í 

málörvun bæði í hópi og einstaklingsþjálfun.   

Er markviss vinna með daglegan orðaforða 

(grunnorðaforða)? Á hvaða hátt? 

Er t.d. verið að vinna með Gefðu 10? 

það er unnið markvisst með orðaforða 

fjöltyngdra barna í málörvunarstundum. 

Unnið er með Lubbi finnur málbein inni á 

deild ásamt Gefðu 10. Þá er einnig unnið 

markvisst með TMT. 

Er markvisst verið að dýpka orðaforða 

barnanna? Á hvaða hátt? 

Eru t.d. les- og samverustundir nýttar til 

þess að dýpka orðaforða barna? 

það er mikið lesið og sungið í söng- og 

samverustundum inni á deild. Orð eru lögð 

á athafnir og notast við myndrænt skipulag 

ásamt Tákni með tali (TMT).  

Er fylgst með framförum fjöltyngdra barna í 

íslensku? Á hvaða hátt? 

Eru t.d. notuð matstæki, gerðar 

einstaklingsáætlanir eða annað? 

Gerðar eru einstaklingsáætlanir. Lagt er fyrir 

börnin Efi-2 og Hljóm-2 til að vita hvar þau 

eru stödd og hvort þau þurfa að fara í 

málörvunarhóp eða einstaklingsþjálfun. 

Einnig eru Hæfnisrammar sem staðlaðir eru 

af Reykjavíkurborg nýttir til að meta stöðu 

barnanna í íslensku og eru 

einstaklingsáætlanir meðal annars unnar út 

frá þeim. 

Er hugað að öllum þáttum máls og virkri 

þátttöku barnanna? Þættir máls: orðaforði 

og málskilningur; tjáning og frásögn; 

hlustun og hljóðkerfisvitund; ritmál; 

félagslegt tungumál, tilfinningar, áhugi, 

styrkleikar og löngun. 

það er hugað að öllum þáttum máls og 

virkni með markvissri málörvun inni á deild 

og í málörvunarstundum.  

 

 

Umbótaáætlun –fjöltyngi 2022-2023 
UMBÓTAÞÁTTUR/ 

MATSÞÁTTUR 

Tækifæri til 
umbóta 

Aðgerðir til 
umbóta 

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 
metið/aðferðir? 

Viðmið um 
árangur 

 

 Halda betur 
utan um 
fjöltyngd 
börn og 
aðstandendur 
þeirra. 

Skráning og 
eftirfylgd. 
Gefðu 10. 
Bjóða upp á 
túlk í 
aðlöguninni, 
ef þarf.  

Tengiliður 
fjölmenningar 
og 
deildarstjórar 

Sept. 
2022 

Maí 
2022  

Upplifun foreldra 
fengin í spjalli eða 
með foreldrakönnun 

Að upplifun 
foreldra sé 
almennt 
jákvæð 
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6 Starfsþróunarsamtöl og fræðsla 

Starfsþróunarsamtölin fóru fram á vormánuðum og ákvað nýr leikskólastjóri að einblína á líðan 

starfsfólks og framtíðarsýn. Starfsfólki líður orðið ágætlega enda farið að róast eftir C-19 og álagið 

minna en því fannst það ekki geta gert eins mikið fyrir og með börnunum eins og í venjulegur árferði. 

Framtíðarsýnin fyrir starfið er að nýta umhverfið meira sem þriðja kennarann, gefa þemum vetrarins 

rýmri tíma svo kafa megi enn dýpra í hvert og eitt þeirra og að börnin fái að taka meiri þátt í hinu 

daglega starfi, ákvarðanatökum og fleiru. 

Þrátt fyrir aðstæður náði starfsmannahópurinn að sækja nokkur námskeið jafnt sem einn hópur eða 

einstaklingar stundum á netinu og stundum í raunheimum. 

Námskeið Lengd Hverjir sóttu Hvenær 

Hljóm2 8klst. Sérkennslustjórinn Haust 2021 

MML fjölskyldur af erlendum 

uppruna 

3klst. Skólastjórar, sérkennslustj. og 

deildarstjóri 

Sept. og 

okt. 2021 

Nýliðafræðsla 40 mín Einn starfsmaður 7.okt. 

Málþroski barna 2-5 ára 5klst. Einn starfsmaður Jan. og 

feb.2022 

Excel 6klst. Leikskólastjóri og deildarstjóri Mars 2022 

Námskeið fyrir öryggistrúnaðarverði 8klst. Öryggistrúnaðarvörðurinn Mars 2022 

Atferlisíhlutun fyrir börn með 

þroskaraskanir 

16klst. Einn starfsmaður Apríl 2022 

Að eiga við pirring og óánægju 2klst Leikskólastjóri og deildarstjóri Apríl 2022 

Innra mat „hvernig gengur?“ 2,5klst. Leikskólastjóri Maí 2022 

Námskeið fyrir nýja stjórnendur 2klst. Leikskólastjóri Maí 2022 

Einingakubbanámskeið 4klst. Allt starfsfólk Maí 2022 

ADHD námskeið 3klst. Fimm starfsmenn Júní 2022 

 

Símenntunaráætlun skólaársins 2022-2023 

Námskeið Hvenær 

Umhverfismennt (Grænfáninn) September 2022 

Umhverfið sem þriðji kennarinn Nóvember 2022 

Reggio Emilia Námsferð í maí 2023 
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7 Samstarf leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva 

Samstarf leikskólans við Selásskóla verður með svipuðum hætti og verið hefur. Samstarf síðasta 

vetrar litaðist því miður af heimsfaraldri en aftur gerum við ráð fyrir að næsti vetur verði betri.  

Sumar heimsóknir féllu niður og aðrar færðust til á dagatalinu. Það sama má segja um ferðir í 

Heimahaga og samstarfsverkefnið við Hestamannafélagið Fák.  

Samstarf 2022-2023 
Selásskóli – Heiðarborg – Rauðaborg – Blásalir 

Dagsetning og tími Viðburðir Staðsetning Ábyrgð 

Sept/okt 1. bekkur heimsækir 
leikskólann 

Heiðarborg Deildarstjórar elstu barna sjá 
um skipulag heimsóknarinnar. 

Í byrjun desember Elstu börn leikskólans 
heimsækja bókasafn 
Selásskóla og fá þar 
sögustund. 

Selásskóli - 
bókasafn 

Bókasafnsvörður Selásskóla 
skipuleggur heimsóknina 

16. nóvember 5. bekkur í Selásskóla les 
fyrir börnin í Heiðarborg í 
tilefni af degi íslenskrar 
tungu.  

Heiðarborg Stjórnendur og 
umsjónakennarar 5. bekkjar. 

1x til 2svar í mánuði Stígur á milli stiga, elstu 
börn leikskólans hitta 
jafnaldra og 1. bekk í 
heimahögum. 

Heimahagar Kennarar beggja skólastiga 

Janúar - mars Íþróttir og tónlist, elstu börn 
leikskólans fara í 
kennslustund hjá 1. bekk. 

Selásskóli Umsjónakennarar 1. bekkjar 
sjá um skipulag 
heimsóknarinnar 

Desember og apríl Elstu börn leikskólans 
heimsækja íþróttahús 
Selásskóla 

Selásskóli - 
íþróttahús 

Kennarar leikskólans sjá um 
skipulag heimsóknanna 

Maí Foreldrar fara með elstu 
börnum leikskólans í 
vorskóla. Fá þar kynningu á 
starfsemi skólans og 
skólabyrjun. 

Selásskóli Umsjónakennarar 1. bekkjar 
sjá um skipulagningu. 

Ágúst-nóvember og 
júní 

Fundur kennara leik- og 
grunnskóla. Farið yfir áætlun 
og samstarf skólastiganna. 

Selásskóli Kennarar beggja skólastiga 
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8 Foreldrasamvinna 

Ekki tókst að koma foreldrasamstarfinu alveg á réttan kjöl þennan veturinn en þó að einhverju leiti. 

Aðlögun barna gekk vel. Hún var að stórum hluta haldin úti í garði og mátti aðeins annað foreldrið 

vera með barninu og helst sama foreldrið allan tímann. Foreldraviðtölin voru oft tekin í gegnum 

símann og ekki var hægt að bjóða foreldrum á uppákomur sökum takmarkana en við erum full 

bjartsýn á að næsta starfsár verði enn þá betra.  

Í foreldraráði eru þrír fulltrúar foreldra sem vanalega eru kosnir á foreldrafundi að hausti en þar sem 

ekki var hægt að halda fundinn voru tölvupóstar nýttir til að auglýsa eftir fólki. Foreldraráð fundar 

eftir þörfum en að lágmarki tvisvar á ári og þá með leikskólastjóra. Á fundunum er rætt um faglegt 

starf leikskólans, mönnun hans o.fl. sem snýr að starfinu. Foreldraráð les einnig starfsáætlunina og 

gefur henni umsögn.  

Fundir með nýjum foreldrum eru haldnir í aðlögunarviku barnsins og er þar farið nánar í stefnu 

leikskólans, reglur, almennar upplýsingar o.fl. 

Foreldraviðtöl  eru tvisvar á ári, í október og mars. Í  viðtalinu meta deildarstjórar, í samvinnu við 

foreldra, stöðu barnsins og útbúa einstaklingsnámskrá. Viðtölin eru u.þ.b. 15 mínútna löng en fenginn 

er túlkur fyrir þá foreldra sem þess þurfa.  

Foreldrafélag er virkt í leikskólanum og 

gerast foreldrar meðlimir þess um leið og 

barn/börn þeirra hefja skólagöngu í 

Heiðarborg. Stjórn foreldrafélagsins skipar 

að lágmarki fjóra fulltrúa, helst einum frá 

hverri deild, og fundar eftir þörfum.  

Foreldrafélagið stendur fyrir og/eða kostar 

ýmsa viðburði börnunum til ánægju og má 

þar nefna leikrit, viðburð á sumarhátíð, 

páskaeggja- og mandarínuleit ásamt fleirum skemmtilegum uppákomum fyrir börnin.       

Foreldrafundur verður haldinn í september, sá fyrsti í þrjú ár. Þar fer fram kynning á vetrarstarfi 

leikskólans og áhersluþáttum hans, hlutverk foreldraráðs og umhverfisnefndar er kynnt og foreldrar 

hvattir til að gefa kost á sér í það. Á sama tíma er aðalfundur foreldrafélagsins haldinn þar sem 

reikningar eru lagðir fram og kosið í stjórn þess.  
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9 Skipulagsdagar og leikskóladagatal 

Skipulagsdagarnir verða sex á komandi starfsári. Sá fyrsti verður mánudaginn 22.ágúst, áður en allar 
aðlaganir fara fram svo undirbúa megi vetrarstarfið, þá föstudaginn 30.september, en það er 
sameiginlegur skipulagsdagur skólanna í hverfinu og er stefnan að fá fræðslu í umhverfismennt þann 
dag. Þriðji skipulagsdagurinn er einnig sameiginlegur og verður haldinn þriðjudaginn 22.nóvember. 
Hann fer í fræðslu um umhverfið sem þriðja kennarann og undirbúning fyrir jólamánuðinn. Fjórði 
skipulagsdagurinn verður á nýju ári, nánar tiltekið föstudaginn 6.janúar, og fer í að skipuleggja 
vorönnina. Síðustu tveir dagarnir fara í ferð til Ítalíu (eða annars lands) dagana sitt hvoru megin við 
uppstigningardag s.s. 17. og 19.maí 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

10  Fylgigögn 

10.1 Fylgiskjal 3 - Umsögn foreldraráðs 

 

F. h.  leikskólans .......................................... 

 

 

_______________________________________________  

  Leikskólastjóri   Dagsetning 
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Fylgiskjal 3 

 

 

Starfsáætlun 2021 – 2022 

Nafn leikskóla 

 

 

 

 

Umsögn foreldraráðs 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreldraráð leikskólans skipa: 
 

XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXXXX 

XXXXX XXXXXX 
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Um starfsáætlanir leikskóla 

Leikskólar gera starfsáætlun sem byggir á skólanámskrá leikskólans og menntastefnu 

Reykjavíkurborgar til 2030 sem hefur þá framtíðarsýn að í kraftmiklu skóla- og frístundastarfi öðlist 

börn og unglingar menntun og reynslu til að láta drauma sína rætast og hafa jákvæð áhrif á umhverfi 

og samfélag. Menntastefnunni er ætlað að bregðast við þeim áskorunum sem felst í stöðugum 

samfélags- og tæknibreytingum sem umbreyta uppeldisaðstæðum barna og hefðbundnum 

hugmyndum um menntun. 

Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með árangursmiðuðum 

markmiðum og umbótamiðuðu innra mati. Starfsáætlun er birt opinberlega og gefur starfsfólki, 

foreldrum og rekstraraðilum meðal annars upplýsingar um hvernig starf leikskólans gekk á síðasta 

starfsári og hvernig unnið verði að mati, umbótum og innleiðingu á áherslum úr menntastefnunni og 

hvernig á að nota þróunarstyrk næsta starfsárs. 

Eftirfarandi upplýsingar koma fram í starfsáætlun: 

• Umfjöllun leikskólastjóra um starf síðasta árs. Tilgreina áherslur í leikskólastarfinu sem unnið 

verður að á komandi starfsári sem tengist menntastefnu Reykjavíkurborgar, þróunarstyrk, 

skólanámskrá og/eða öðrum verkefnum.  

• Niðurstöður innra mats síðasta árs þar sem greining er á helstu styrkleikum og tækifærum til 

umbóta.  

• Matsáætlun sem unnin er út frá niðurstöðum innra og ytra mats, tækifærum til umbóta og 

þróunarverkefnum tengt menntastefnu Reykjavíkur og áherslur úr skólanámskrá.  

• Umbótaáætlun deilda þar sem hver deild gerir grein fyrir aðgerðum og leiðum til umbóta út 

frá matsáætlun leikskólans. 

• Innra mat sérkennslu og umbótaáætlun. 

• Innra mat- fjöltyngi barna og umbótaáætlun. 

• Starfþróunaráætlun leikskólans byggð á matsáætlun. 

• Skóladagatal fyrir árið þar sem m.a. skipulagsdagar eru tilgreindir.  

• Umsögn foreldraráðs.   

 

 
Starfsáætlun leikskólans tekur gildi 1. september ár hvert og skal skilað rafrænt til skóla- og 

frístundasviðs fyrir 1. júlí. Starfsáætlanir eru lagðar fyrir skóla og frístundaráðs til samþykktar. 
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Mat á leikskólastarfi 

Tilgangur innra mats er að leggja faglegan grundvöll að endurbótum í leikskólastarfi og vinna 

kerfisbundið að því að auka gæði þess og gera það skilvirkara.  

Markmið innra mats samkvæmt lögum um leikskóla er að: 

- Veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks 

leikskóla, viðtökuskóla og foreldra. 

- Tryggja að starfsemi leikskóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár 

leikskóla. 

- Auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum. 

- Tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á 

samkvæmt lögum. 

 

Skólanámskrá leikskólans er skrifleg lýsing á því sem gert er í leikskólanum og á því sem á að gera. Þar 

koma fram bæði markmið og leiðir leikskólans. Skólanámskrá leikskólans setur því viðmið fyrir matið.  

Tilgangur ytra mats er að safna upplýsingum um viðhorf foreldra leikskólabarna og starfsmanna til að 

nota við innra mat leikskólans. Að auki er það liður í ytra mati skóla- og frístundasviðs og/eða 

Mennta- og menningarmálaráðuneytis.  

Hlutverk foreldraráðs 

Samkvæmt  11.gr. laga um leikskóla frá 2008 er hlutverk foreldraráðs 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 framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu 

þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á 

leikskólastarfi.    

Umsögn foreldraráðs:             

 

 

 

 

 

 



30 

 

 


