
Umbótaáætlun Laugarsels – í kjölfar ytra mats í maí 2018 

Umbótaþættir Markmið með 
umbótum 

Aðgerðir til umbóta Tíma-áætlun Ábyrgðar-
aðili 

Endurmat, hvenær og 
hvernig 

Viðmið um árangur. 

Hvað þarf að 
bæta? 

(Tækifæri til 
umbóta) 

 
Að hverju er 

stefnt? 

 
Hvernig framkvæmum við 

það? 

Hvenær hefst 
og hvenær 

lokið? 

 
Hver ber 
ábyrgð? 

Hvaða aðferð á að 
nota? (Könnun, 
rýnihópur, safna 

gögnum). 

Viðmið er gæðalýsing og/eða 
mælikvarði sem stuðst er við til 
að meta hversu vel tókst að ná 

markmiði. 

Setja aðgerðaráætlun 
frístundarheimilisins 
á heimasíðu 

Að birta 
aðgerðaráætlun á 
heimasíðu 

Með tölvu og heimasíðuvinnu. Þegar 
aðgerðaráætlun 
fyrir starfsárið 
liggur fyrir 
nóv/des 

Lilja Marta Athugun á heimasíðu. Að hægt sé að fara inná heimasíðu 
hvert ár og þar liggi fyrir 
aðgerðaráætlun fyrir árið. 

Taka mið af 
jafnréttisáætlun 
Kringlumýrar þegar 
aðgerðaráætlun er 
unnin 

Að jafnréttisáætlun 
Kringlumýrar sé 
sýnilegri í 
aðgerðaráætlun 

Með að hafa jafnréttisáætlun 
Kringlumýrar til hliðsjónar í 
aðgerðaráætlunargerð. 

Þegar 
aðgerðaráætlun 
er tilbúin 
nóv/des 

Stella Björg Hægt er að skoða 
aðgerðaráætlun og 
endurmetið að ári. 

Að jafnréttisáætlun Kringlumýrar sé 
sýnileg í aðgerðaráætlun. 

Að birta dagskrá um 
viðfangsefni 
frístundarheimilis 
(klúbbastarf) 

Að foreldrar séu 
meðvitaðir um 
hvað sé í boði í 
frístundarheimilinu 
með fyrirvara 

Senda tölvupósta um dagskrá 
þegar Jónsi, Brynjar, Samúel og 
Markús koma og reyna kynna 
klúbba starf. 

Upplýsingapóstur 
og færsla á 
heimasíðu sett 
inn í september 
fyrir haustönn 

Stella og Lilja 
Marta 

Skoða svör foreldra í 
foreldrakönnun 
frístundaheimilanna vor 
2019 við spurningu um 
upplýsingar um 
viðfangsefni. 

Hvort upplýsingar hafi verið sendar og 
séu aðgengilegar. 
Skoða einnig hvort svarhlutfall foreldra 
sem telja sig fá hæfilega miklar 
upplýsingar hækki frá könnun 2017 
(57%) – markmið er að það nái uppí 
80%. 
 

Gera gildi 
frístundarmiðstöðvar
innar  Kringlumýri 
sýnilegri 

Að gildin gleði, 
fjölbreytileiki og 
fagmennska séu 
sýnilegri á 
frístundarheimilinu 

Með að hengja upp á veggi á 
nokkrum stöðum í húsnæði 
frístundarheimilisins og minna 
starfsmenn á orðræðuna. 

Desember Stella Björg Rætt á starfsmannafundi 
og myndir hengdar upp á 
veggi í augnhæð barna.  

Hægt er að sjá hvort gildin séu 
sýnilegri á veggjum og mælikvarðinn er 
að börnin hafi tekið eftir eða heyrt um 
gildin. Það verður gerð könnun meðal 
barnanna hversu margir þekki gildin, 
hægt verður að nálgast könnun á 
heimasíðu. 

Endurgera reglur 
frístundarheimsins 
með krökkunum og 
birta á heimasíðu. 

Að krakkarnir taki 
þátt í að móta 
reglur 
frístundarheimilisin
s 

Í Réttindaskólaverkefninu ætlum 
við að gera Laugarselssáttmála 
sem unnin er með krökkunum og 
eru reglur frístundarheimilisins. 

Markmið að 
sáttmálinn verði 
tilbúin fyrir Janúar 
2019 

Lilja Marta Hægt er athuga hvort 
sáttmálin sé til og skoða 
gögn um fundi sem haldnir 
voru við gerð sáttmálans 
og birt á heimasíðu. 

Að börnin séu meðvituð um 
reglur/sáttmála frístundarheimilisins. 
Reglur séu sýnilegar á heimasíðu. 



Kynna betur opin 
viðtalstíma fyrir 
foreldra þegar 
foreldraviðtöl eru í 
skólanum 
 

Að foreldrar skilji 
hvað sé átt við með 
opin viðtalstími en 
þá er hægt að bóka 
sig í foreldraviðtal í 
frístundarheimili 
eftir þörf eða 
komið og rætt við 
forstöðumenn 

Með betri upplýsingapóst til 
foreldra um opin viðtalstíma. 

Kynnt í byrjun 
október og byrjun 
febrúar 

Stella Björg Sendur tölvupóstur og 
teknar tölur yfir þá sem 
nýttu sér opin viðtalstíma. 

Hvort margir nýti sér opin viðtalstíma. 
Eins vonum við að fá betri svörun 
varðandi það að foreldrar fái hæfilega 
miklar upplýsingar um líðan og hegðun 
barnsins í foreldrakönnun (2017 – 
12%) . 
 

Bjóða uppá verkefni 
sem ná yfir lengri 
tíma fyrir börnin og 
að börn fái tækifæri á 
að sýna afraksturinn 
 

Að  hafa klúbba 
sem ná yfir lengri 
tíma og að börn fá 
aukna ábyrgð í 
einstaka verkefnum 

Við munum hafa kvikmyndagerð í 
2.vikur í nóvember þar sem 
verður unnið að stuttmynd. 
Einnig verður boðið uppá 
tónlistar verkefni sem standa yfir 
í lengri tíma í október og 
desember.  Eins verður boðið 
uppá útinám og íþróttaklúbba  í 
September,október og nóvember 
viku í senn.  

Haustönn Forstöðumenn 
ásamt 
Markúsi, 
Jónsa, Samúel 
og Brynjari 

Gerð verður og gefin út 
skýrsla í lok annar og 
foreldrar fái að sjá 
afrakstur. 

Hvort margir sæki það sem er í boði og 
hvernig verkefnin takast til. Mun vera 
gefin út stuttmynd, tónlist til dæmis. 

Rýmingaræfing Að æfa rýmingu 
húsnæðisins ef 
kæmi bruni 

Best væri að framkvæma það 
sama dag og skólinn svo 
krökkunum sé ekki brugðið og 
viti af æfingunni, farið verður 
eftir rýmingaráætlun staðarins. 

Desember Forstöðumenn Rætt við hópinn og 
starfsfólk hvernig fólk 
fannst ganga og 
endurmetið. 

Að börn og starfsfólk þekki 
rýmingaráætlun. 

Gagnlegt væri að 

senda foreldrum 

mánaðardagatal fyrir 

frístundaheimilið sem 

og upplýsingar um 

skráningu vegna 

lengdra daga með 

góðum fyrirvara 

 

Að foreldrar séu 
meðvitaðir um 
skráningu heila 
daga 

Heilir dagar vel kynntir fyrir 
foreldrum í 1.bekk á 
skólafærnikvöldi, 
frístundardagatal sent út 
mánuður fyrir fyrsta heila dag og 
alltaf sendar út tilkynningar 
mánuð fyrir alla heila daga. Eins 
er reynt að láta vita af dagskrá 
(sjá fyrir ofan) 

Allt árið Forstöðumenn Póstar. Að fólk viti af heilu dögunum. 
Viðmiðskoðuð hvort það sé betri 
svörun í foreldrakönnun um hvort 
foreldrar fái upplýsingar um 
opnunartíma og skráningu.  

Vinna með 
skipulögðum hætti 
eftir gátlista um 
móttöku og aðlögun 
tvítyngdra barna 

Að það sé vel tekið 
á móti tvítyngdum 
börnum og 
endurskoða verklag 

Kynna sér nýtt verklag tvítyngdra 
barna. 
Fara yfir verklag sem er til og 
bæta við, hafa einn gátlista fyrir 
móttökuviðtal og annað fyrir 

Janúar 2019 Stella og Lilja 
Marta 

Skoða hvort aðgerðir úr 
gátlista um móttöku og 
aðlögun tvítyngdra barna 
hafi skilað sér í 

Að forstöðumenn hafi sótt námskeið 
eða skoðað gögn um tvítyngd börn og 
gátlistar séu tilbúnir. 
  
 



 móttökubarns fyrstu vikuna í 
frístundaheimilinu og minna 
skóla á samstarf frístundar og 
skóla í móttöku.  

aðgerðaráætlun 
Laugarsels. 

Endurskoða mætti 
fyrirkomulag og 
lengd 
síðdegishressingar 

Að börn verði ekki 
svöng ef þau fari 
ekki í hressingu í 
byrjun dags 

Það er alltaf boðið uppá að fá sér 
brauð, grænmeti og ávexti í 
rauða frá 15:00 og til 16:30. 

Allt árið Eldhúsvakt Var sett upp í verklag 
eldhúsvaktar í upphaf 
skólaárs og kannað í 
desember hvort börn viti 
af matnum. 

Að börnin viti að það sé alltaf hægt að 
fá sér að borða ef þarf. Það verður 
kannað í barnakönnun sem gerð 
verður í desember um hressingu og 
gildi frístundamiðstöðvar. 

Skapa fleiri tækifæri 
fyrir börnin til að 
koma fram, tjá sig og 
koma verkefnum 
sínum á framfæri. 
 

Það verða 
leiklistarklúbbar, 
tónlistarklúbbar og 
kvikmyndagerð í 
boði 

Að það verði fjölbreytt 
klúbbastarf sem býður uppá að 
börn hafi tækifæri til að tjá sig og 
koma verkefnum sínum á 
framfæri. 
t.d. í tónlistarklúbb munu 
foreldrar fá send tónlist sem þau 
gerðu.  

Byrjaði í október 
og yfir árið 
reglulega 

Stella og 
klúbbastarfsm
enn 

Kanna hvort þetta hafi 
skilað sér í aðgerðaráætlun 
og athugað hvort hafi 
tekist með könnun eða 
rýnihóp barna. 

Taka saman gögn um hversu margir 
klúbbar hafa veitt börnum tækifæri til 
að koma fram og tjá sig. 

 


