
Rammi fyrir umbótaáætlun/BÓ 

Umbótaáætlun Frostheima 2017-2018 

Tækifæri til umbóta Áætlanir um umbætur 
Tímasetning 

umbóta 
Tímasetning 
endurmats 

Ábyrgðaraðili 

Frammistaða starfsmanna Bjóða öllu starfsfólki upp á 
frammistöðusamtal á haustönn og 
starfsþróunarsamtal á vorönn 

Frammistöðusamtöl 
3-4 vikum eftir að 
starfsmaður hefur 
störf og starfsþróun 
í mars 2018 

Maí 2018 Forstöðukonur 
Dórothea og Heba 

Starfsþróun/símenntun 
starfsmanna 

Símenntunar- og fræðsluáætlun barnasviðs 
Tjarnarinnar er í vinnslu þar sem boðið 
verður upp á fjölbreytta fræðslu fyrir 
starfsmenn. Kynnum símenntunar- og 
fræðsluáætlunina fyrir starfsmönnum. 

September 2017  Forstöðumenn og 
deildarstjóri 
barnasviðs 
Tjarnarinnar 

Kynna enn frekar fyrir 
börnum hvaða leiðir þau 
hafa til að hafa áhrif á starfið 

Börnin fara 1x í viku í samveru þar sem við 
ræðum starfið og þau fá að koma með 
hugmyndir og fá kynningu á 
hugmyndakassa Frostheima. 2x í mánuði er 
kassinn svo tæmdur og hugmyndirnar fara 
í kosningu. Starfsmaður gengur á milli 
svæða og börnin fá að kjósa sína 
uppáhalds hugmynd sem er sett í 
framkvæmd eins fljótt og auðið er og kynnt 
fyrir börnunum í vali dagsins. 4. bekkur fær 
kynningu á menti.com og fær 1 dag í viku 
þar sem einungis 4. bekkur á svæði og 
skipuleggur næsta 4. bekkjardag vikuna á 
eftir. Fjarkinn fyrir 4. bekk. 

September 2017  Áramótin 
2017-2018 

Forstöðukonur og 
aðstoðarforstöðukona 
Dórothea, Heba og 
Rósa 

Rýmingaræfingar Ákveðnar hafa verið dagsetningar fyrir 
rýmingaræfingar í Frostheimum. Önnur er 
6. nóvember 2017 og í mars 2018. 
Æfingarnar verða kynntar foreldrum á 

Nóvember 2017 og 
mars 2018 

Maí 2018 Forstöðukonur 
Dórothea og Heba 
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foreldrakynningu Frostheima 27.09 2017. 
Kynningar fyrir börnin verða í samveru 
daginn áður en æfing fer fram. 

Samstarf við grunnskólana Forstöðukonur óska eftir að fá að sitja 
nemendaverndarráðsfundi í skólunum 
þegar fjallað er um börn sem einnig eru í 
Frostheimum. Forstöðukonur eru í góðum 
samskiptum við kennara í 3. og 4.bekkjum 
skólanna, senda þeim reglulega 
upplýsingapósta úr Frostheimum um 
starfið sem fer þar fram og senda á þau 
fréttabréf barnanna sem kemur út 1x í 
mánuði. 

Veturinn 2017-2018 Áramótin 
2017-2018 

Forstöðukonur og 
aðstoðarforstöðukona 
Dórothea, Heba og 
Rósa 

Dagskrá Frostheima sýnileg á 
heimasíðu 

Þar sem það er ekki eiginleg dagskrá þá 
setjum við inn skipulag dagsins á 
heimasíðu Frostheima undir dagskrá. 

September 2017 Október 2017 Aðstoðarforstöðukona 
Rósa 

Bæta ætti pogovöllum og 
körfuboltakörfum á lóðina 

Lóðin við Frostheima er lítil. Ein karfa er 
næg þar sem við höfum Grandaskólalóð 
hinu megin við götuna. Mála mætti annan 
pogovöll í hornið við Eldheima. 

Vorönn 2018 Maí 2018 Forstöðukonur 
Dórothea og Heba 

Nýta fjölbreyttari 
útivistarsvæði sem fela í sér 
ævintýri, óvissu og áskorun. 

Höfum unnið með Mission impossible 
þrautaleiki um hverfið, sem ná bæði yfir 
innisvæði og útisvæði í hverfinu. Hægt að 
hafa bókasafnsferðir og fjöruferðir oftar á 
boðstólnum. Hægt að poppa upp slíkar 
ferðir með bingoleik á ferð þar sem þarf að 
finna ákveðna hluti áður en við náum 
áfangastað. Ruslatýnsla í hverfinu þar sem 
ruslið er vigtað og allir fá heitt kakó og kex 
að lokum. Útiklúbbur í anda Draumalands 
þar sem gerð eru listaverk úr snjónum, 
byggt snjóhús, tálgað og fl. 

Veturinn 2017-2018 Áramótin 
2017-2018 

Forstöðukonur og 
aðstoðarforstöðukona 
Dórothea, Heba og 
Rósa 
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Efla markvisst samstarf við 
grunnskólana vegna 
móttöku barna með íslensku 
sem annað tungumál. 

Setjum okkur í samband við skólana og 
óskum eftir því að vera boðaðar á fund 
þegar barn með íslensku sem annað mál 
byrjar í skólanum. 

Áramótin 2017-
2018 

Maí 2018 Forstöðukonur 
Dórothea og Heba 

Upplýsingagjöf til foreldra 
 

Sendur er vikulegur tölvupóstur á alla 
foreldra. Til að byrja með eru þetta 
praktískar upplýsingar á meðan starfið er 
að smyrjast til. Við förum yfir hvern 
tölvupóst sem virðist vera rangur og lögum 
svo að foreldrar fái póst frá okkur. Við 
hengjum í anddyri Frostheima upp blað 
sem minnir á vikupistlana og ef að fólk er 
ekki að fá þá að senda okkur línu svo við 
getum kippt því í lag. Forstöðukonur bjóða 
upp á að hægt sé að hafa samband við þær 
alla virka daga nema miðvikudaga kl.9-12. 
Boðið er sérstaklega upp á foreldraviðtöl í 
febrúar ár hvert sem auglýst er reglulega í 
vikupistlum. Við minnum á heimasíðuna 
okkar reglulega í vikupistlum þar sem við 
setjum inn fréttir 1-2x í viku og reynum að 
hafa alltaf „up to date“. Facebooksíðuna 
kynnum við í öllum mánudagspistlum og 
við notum hana mikið. Setjum inn myndir 
úr starfinu og helstu upplýsingar. 
Viðburðadagatal með helstu dagsetningum 
hangir í anddyri Frostheima, hefur verið 
sent á alla foreldra með vikupistli, er á 
bæði heimasíðu og facebooksíðu okkar. 
 

September 2017 Áramótin 
2017-2018 

Forstöðukonur og 
aðstoðarforstöðukona 
Dórothea, Heba og 
Rósa 

Upplýsingagjöf til foreldra 
framhald 

Forstöðukonur ætla að bjóða foreldrum 

stuðningsbarna upp á einn fund á hvorri 

önn þar sem farið er yfir 

Október 2017 Maí 2018 Forstöðukonur 
Dórothea og Heba 
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einstaklingsáætlun og veru barnsins í 

Frostheimum. Forstöðukonur hitta foreldra 

einnig á teymisfundum ásamt skólateymi 

yfir veturinn eins oft og þurfa þykir. 

Forstöðukonur ætla einnig að ítreka fyrir 

stuðningsstarfsmönnum að vera í góðu 

sambandi við foreldra og upplýsa um það 

sem vel gengur og það sem ekki hefur 

gengið eins vel. Stuðningsstarfsmenn 

munu fá tíma í lok dags til að senda línu á 

foreldra eða hringja símtal. 

 

Viðburðir fyrir foreldra Foreldrakynning verður haldin 27.09 þar 

sem starfið verður kynnt. 

Fjölskyldudagskrá í vetrarfríi skólanna 19. 

október. Foreldrafimmtudagur 16. 

nóvember. Kaffi/Te á könnunni og 

Kaffiheimur opinn þar sem börnin bjóða 

foreldrum í spil. 7. desember eru foreldrar 

boðaðir á jólamarkað frístundaheimila 

Tjarnarinnar og hvattir til að styrkja gott 

málefni, RKÍ þetta árið með því að kaupa 

jólaskraut, jólakökur, kakó og piparkökur. Á 

vorönn verður opið hús fyrir foreldra í 

mars þar sem leiklistarklúbbur mun 

frumsýna leikrit. Í lok apríl taka 

Frostheimar þátt í Barnamenningarviku og 

foreldrar verða sérstaklega boðin velkomin 

að koma og taka þátt á milli 15 og 16 alla 

Septemer 2017 Maí 2018 Forstöðukonur og 
aðstoðarforstöðukona 
Dórothea, Heba og 
Rósa 
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daga vikunnar. Í maí er Kassabílarallý 

frístundaheimilanna og þá eru foreldrar 

velkomin að koma með og taka þátt. 

Þessa viðburði auglýsum við bæði í 

vikulegu pistlunum okkar reglulega fram að 

viðburði, á facebook og börnin gera einnig 

stór skilti sem verða hengd upp í aðal 

anddyri Frostheima. 

 

 




