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Formáli 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Efnisyfirlit 

 

Formáli ..................................................................................................................................................... 2 

1. Inngangur ............................................................................................................................................ 4 

2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun .............................................................................................. 6 

2.4 Matsáætlun ................................................................................................................................... 6 

2.1 Innra mat leikskólans ..................................................................................................................... 6 

2.2 Húsnæði og lóð .............................................................................................................................. 6 

2.3 Ytra mat ......................................................................................................................................... 7 

3. Áherslur í starfi leikskólans .................................................................................................................. 7 

3.1 Áherslur leikskólans næsta starfsár ............................................................................................... 7 

4. Starfsmannamál .................................................................................................................................. 8 

4.1. Starfsmannahópurinn 1. maí ........................................................................................................ 8 

4.2 Starfsþróunarsamtöl ...................................................................................................................... 8 

4.3 Símenntun frá síðasta ári............................................................................................................... 8 

4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum ........................................................................................... 9 

5. Aðrar upplýsingar .............................................................................................................................. 10 

5.1 Barnahópurinn 1. Júlí................................................................................................................... 10 

5.2 Foreldrasamvinna ........................................................................................................................ 10 

5.3 Samstarf leik- og grunnskóla ....................................................................................................... 11 

5.4 Almennar upplýsingar ................................................................................................................. 11 

5.5 Áætlanir ....................................................................................................................................... 11 

• Umsögn foreldraráðs ............................................................................................................. 12 

 

 



4 
 

 

1. Inngangur 

            

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

Starfsmannahald: Við höfðum þó nokkrar áhyggjur af starfsmannahaldi fyrir skólaárið 2018 – 2019. 

Þrír faglærðir starfsmenn létu af störfum, þar af tveir deildarstjórar og einn til viðbótar fór í 

fæðingarorlof. Tveir faglærðir starfsmenn fóru til viðbótar í fæðingarorlof. Einn deildarstjórinn okkar 

flutti erlendis en ákvað að flytja aftur til Íslands og kom hún til starfa hjá okkur í desember 2018. Á 

komandi skólaári 2019 – 2020 kemur deildarstjórinn okkar til baka úr fæðingarorlofi og annar 

faglærður starfsmaður til baka en á móti fer einn í fæðingarorlof. Það eru því alltaf einhverjar 

breytingar í starfsmannahópnum og þá sérstaklega á faglærða starfsfólkinu okkar þessi tvö skólaár. 

Við höfum náð að leysa starfsmannamálin með því að vera með einn ófaglærðan deildarstjóra sem 

mun sinna því starfi áfram næsta skólaár. Einn deildarstjóri er með grunnskólakennaramenntun og 

aðrir með leikskólakennaramenntun. Það vantar því töluvert upp á að leikskólinn uppfylli lög um 2/3 

hluta faglærðra starfsmanna í leikskólanum. Fyrir næsta skólaár höfum við náð að ráða í allar stöður. 

Það sem veldur hvað mestum óstöðugleika í leikskólanum eru skammtíma- og langtímaveikindi 

starfsmanna sem voru mikil skólaárið 2018 – 2019. Ef sá áhrifaþáttur myndi breytast gæti dregið 

töluvert úr álagi í leikskólanum. Við eigum erfitt með að bregðast við langtíma veikindum þar sem 

ekki er hægt að fá fólk til starfa í 1 til 2 mánuði. Vorum við því töluvert lengi undirmönnuð síðasta 

skólaár. Við fögnum því þó að hafa sama starfsmannahóp á komandi skólaári. 

Helstu verkefni: 

Snemmtæk íhlutun: Við héldum áfram að vinna með snemmtæka íhlutun og styrkja okkur enn 

frekar í vinnubrögðum og skilvirku ferli. Samráðsteymisfundir voru vel nýttir þar sem málum var 

komið í ákveðinn farveg og því fylgt eftir. Allar deildar eru nú farnar að nýta sér TRAS matstækið. 

Eins og á síðasta skólaári notum við áfram matslista úr bókinni Snemmtæk íhlutun og biðjum 

foreldra að fylla þá út. Einnig höldum við áfram að nota matslista eins og AEPS, Orðaskil, Hljóm, Gerd 

Strand, Íslenska þroskalistann, Íslenska smábarnalistann og eigin matslista. Myndbandsupptökur eru 

nýttar, sem og fleiri leiðir. Mikilvægt er að nota SMT skráningar og þá sérstaklega áður en málum er 

vísað í samráðsteymi leikskólans svo hægt sé að komast fljótt og vel að kjarna málsins og vinna strax 

að úrræðum. 

Sérkennslustjóri heldur vel utan um sérkennslu og sinnir því starfi af nákvæmni og heldur utan um 

börnin og þarfir þeirra. Þroskaþjálfi starfar náið með honum og sinnir sérkennslu fyrir 3. flokk. 

Endurmeta þeir starfsmenn stöðugt hvaða börn þurfa á þjálfun og sérkennslu að halda.  

Brúin: Leikskólinn varð þeirrar gæfu aðnjótandi að vera þáttakandi í innleiðingu á Brúnni. Hefur sú 

innileiðing gengið virkilega vel og leikskólinn grætt mikið á því samstarfi. Mikil ánægja ríkir með 

Brúnna bæði meðal foreldra og starfsmanna. Við hittumst á lausnateymisfundum á tveggja vikna 

fresti og mun það haldast óbreytt á næsta skólaári. Við í leikskólanum fögnum frekari stuðningi og 

samstarfi við fagfólk sem hefur stutt okkur í öllum þeim fjölbreyttu málum sem upp koma í 
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leikskólanum. Íris sem er í okkar lausnateymi fyrir hönd Brúarinnar og Guðbjörg í PMT komu sem 

dæmi og voru með áhorf á einni deild sem þær síðan fylgdu eftir með því að koma á 

starfsmannafund og ræða við starfsmenn deildarinnar sem í hlut átti. Við fögnum því að fá 

leiðbeiningu sem þessa. 

Læsi: Þessi námsþáttur er í stöðugri þróun. Við höfum lagt áherslu á að gera alla starfsmenn örugga 

og virka í að vinna með læsi á hverjum degi. Haustið 2018 fór af stað þróunarverkefni í læsi sem við 

vinnum náið með Ásthildi Bj. Snorradóttur. Fundað er reglulega með henni, okkur er veitt fræðsla og 

hún hefur fylgst með okkur í starfi og leiðbeint með það sem betur má fara. Þessi vinna heldur áfram 

fram að vori 2020. Unnið er með Lubba á hverri deild og er stafur vikunnar sýnilegur öllum 

foreldrum. K-pals er unnið með elstu börnunum okkar og er að verða komin ágæt reynsla á það 

námsefni.  

Stærðfræði:  Á þessu skólaári hefur stærðfræði verið mun sýnilegri í starfinu okkar en við stefnum á 

að gera enn betur á komandi skólaári. Læsi hefur nú fest sig vel í sessi og kominn er tími á að gera 

hið sama í stærðfræðinni.  

Spjaldtölvur: Þó nokkuð stór hópur starfsmanna nýtir sér spjaldtölvur í vinnu með börnunum en 

alltaf má gera betur. Kynna þarf enn frekar fyrir starfsmönnum þau fjölmörgu Bitsboard borð sem 

við höfum búið til, kenna hvernig hægt er að búa til rafbækur, o.fl. Við höfum nýtt okkur Bjarndísi 

Fjólu sem hefur stutt vel við bakið á okkur. Hún hefur komið til okkar og kennt deildarstjórum og 

öðru starfsfólki. Tveir starfsmenn munu taka að sér að fylgja vinnu með spjaldtölvur eftir á næsta 

skólaári og halda utan um þá vinnu. 

SMT-skólafærni: Við höfum haldið okkar striki í SMT skólafærni og styrkir það og leiðbeinir 

starfsfólki í hvernig við komum fram við börnin okkar. Einn þroskaþjálfi hjá okkur útskrifaðist með 

PMT – grunnmenntun á skólaárinu. Þetta er okkar áhersluþáttur í starfi sem aldrei má gleymast og 

stöðugt þarf að hlúa að, rifja upp og minna okkur á. Eins og áður er unnið svokallað árshjól fyrir 

skólaárið þar sem listuð eru upp þau verkefni sem vinna á hverju sinni tengt SMT, hvenær og hvaða 

reglur á að leggja inn á deildarnar. 

Innleiðing á nýrri heimasíðu: Eins og á síðasta skólaári fór töluverður tími í að verða öruggur í að 

vinna með nýja heimasíðu. Við þurfum að leggja meiri áherslu á að nýta okkur alla þá möguleika sem 

heimasíðan býður upp á og kynna enn frekar fyrir foreldrum.  

Viðverustjórnun: Við höfum ítrekað rætt um viðveru starfsmanna. Síðustu ár og í 

starfsmannakönnun þessa skólaárs kemur í ljós að starfsmenn upplifa mikið álag í starfi. Ástæður er 

bæði vegna fjölda barna á deild og fjarveru starfsmanna. Við nýtum okkur Bradfordkvarða og 

viðverustefnu Hafnarfjarðar, tökum viðverusamtöl við þá sem falla undir þau viðmið, ræðum um 

fjarveru og margt fleira. Við fórum bjartsýnar inn í þetta skólaár og töldum okkur vera að ná árangri 

en því miður er það ekki svo. Fjarvera starfsmanna er gríðarlega mikil og telja má á annarri hendi 

fjölda daga sem allir starfsmenn hafa verið mættir til vinnu. Viðverustjórnun virðist þurfa að taka 

mun fastari tökum á næsta skólaári. 

Fyrir hönd starfsmanna leikskólans, 

Lilja Kolbrún Steinþórsdóttir, leikskólastjóri.   
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2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun 

2.4 Matsáætlun  

1. Megin áhersla okkar á næsta skólaári verður lögð á þróunarverkefni með Ásthildi Bj. 

Snorradóttur talmeinafræðingi tengt snemmtækri íhlutun og læsi. Við munum vinna að gerð 

handbókar undir hennar leiðsögn. Halda áfram að meta málörvunarstundir og útbúa 

námsefni þeim tengt. 

 

• Við þurfum áfram við að stíga varlega til jarðar og hlúa að þeim þáttum sem nú þegar er 

verið að vinna með eins og Vináttuverkefni Blæs, stærðfræði og SMT. Við höfum varann á 

okkur og ætlum okkur ekki of mikið. Við höfum verið að kynna okkur tengslamyndun barna 

og munum halda því áfram og meta hvernig við getum stutt hvað best við börnin okkar. 

2.1 Innra mat leikskólans  

• Innra mat leikskólans á síðasta skólaári fólst í því að endurskoða málörvunarstundir í 

leikskólanum. Ásthildur Bj. Snorradóttir talmeinafræðingur kom og fylgdist með 

málörvunarstundum og leiðbeindi að þeim loknum um hvað betur mætti fara. Þeirri 

leiðsögn var síðan fylgt eftir með því að kynna fyrir öllum starfsmönnum á starfsmannafundi. 

Útbúin var glærukynning með leiðbeiningum og myndbandsupptökur sýndar.  

 

• Á heildina litið voru niðurstöður starfsmannakönnunar góðar. Starfsánægja mælist mikil, 

markmið og stefna skýr og árangur af starfinu metinn mikill. Ánægjulegt var að sjá að 

starfsmannahópurinn í heild upplifir sig öruggari í faglegu starfi sem við höfðum lagt okkur 

fram við að myndi gerast. Við nýttum okkur þessar niðurstöður sem hvatningu til þess að 

halda áfram að gera gott starf enn betra. 

2.2 Húsnæði og lóð 

• Aðalskoðun leikskvæðis var framkvæmd í maí 2018 af BSI. Útisvæði sem ætlað er eldri 

börnunum okkar var lagað síðasta sumar en í sumar þarf að laga þar aftur þar sem svæðið 

hefur farið illa. Það stendur til að klára það í sumar, yfirfara öryggishellur, o.fl.  Einnig á að 

laga efra útisvæðið sem ætlað er yngri börnunum en mikil óánægja hefur verið með það 

svæði, bæði meðal foreldra og starfsmanna. Það stóð til að laga þetta svæði síðasta sumar 

en ekki var til fjármagn. Við bindum vonir við að útisvæðið fyrir yngri börnin okkar verði 

lagað í sumar. Foreldraráð leikskólans hefur sent frá sér bréf til viðeigandi aðila með 

ábendingum um hversu óvistleg útisvæðin okkar eru. 

•  Heilbrigðiseftirlitið kom í lok júní 2019 til þess að athuga hvort eftirliti með útisvæðum væri 

ábótavant. Fram kom að dagleg yfirlitsskoðun hjá starfsmönnum leikskólans væri virk en 

skráningum ábótavant og verður það lagað af okkar hálfu. Rekstrarskoðun sem 

Hafnarfjarðarbær á að gera á þriggja mánaða fresti er ábótavant og var það tekið fram í 

skýrslu heilbrigðiseftirlitsins. 
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2.3 Ytra mat   

Starfsmannakönnun var framkvæmd á vegum Skólapúlsins í lok árs 2018. Sjá kafla 2.1. 

Foreldrum og starfsmönnum var boðið að taka þátt í könnun á hvernig til tókst með skipulag á starfi 

leikskólans og starfsmannahaldi milli jóla- og nýárs.  

 

 

 

 

3. Áherslur í starfi leikskólans  

 

3.1 Áherslur leikskólans næsta starfsár 

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

1. Megin áhersla okkar á næsta skólaári verður lögð á þróunarverkefni með Ásthildi Bj. 

Snorradóttur talmeinafræðingi tengt snemmtækri íhlutun og læsi. Við munum vinna að gerð 

handbókar undir hennar leiðsögn. Styrkja okkur enn frekar í orðaforðakennslu, myndrænu 

skipulagi og vinnu með tvítyngdum börnum. 

 

2. Halda áfram að þróa spjaldtölvuvinnu með börnunum. 

 

3. Halda áfram að kynna okkur tengslamyndun barna og vinna að vellíðan barna. 

 

4. Skoða núvitund í starfi með börnum. 
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4. Starfsmannamál  

4.1. Starfsmannahópurinn 1. maí 

  

Starfsheiti Fjöldi Starfshlutfall Menntun 

Leikskólakennari 

Leikskólaleiðbeinandi A 

 

Þroskaþjálfi 

Leiðbeinendur 

4 

3 

 

2 

16 

3,938 

2,813 

 

1,75 

15,75 

Leikskólakennaramenntun 

Grunnskólakennaramenntun, 

íþróttakennaramenntun 

Þroskaþjálfamenntun 

Grunnskólapróf/stúdentspróf/iðngreinapróf 

 

4.2 Starfsþróunarsamtöl 

Starfsmannasamtöl voru tekin á tímabilinu frá febrúar til apríl. Leikskólastjóri og 

aðstoðarleikskólastjóri skiptu starfsmannahópnum á milli sín og voru nöfn starfsmanna dregin úr 

potti þannig að skiptingin væri lýðræðisleg. Eftir samtölin voru teknar saman helstu niðurstöður 

til að hafa að leiðarljósi á næsta skólaári. Það sem helst kom fram var að gefa þarf nýju 

starfsfólki tíma til þess að komast inn í starfið. Hafa þarf upprifjun á starfsháttum leikskólans, 

fara yfir helstu áhersluþætti leikskólans, s.s. hvernig við vinnum með snemmtæka íhlutun og 

læsi, stærðfræði og lífsleikni. Almenn starfsánægja kom í ljós og þeir sem ætla að halda áfram að 

vinna á Álfabergi næsta skólaár líta björtum augum til framtíðar. 

4.3 Símenntun frá síðasta ári   

Við hefðum svo gjarnan viljað senda meira af okkar starfsfólki á Kraganámskeið en því miður er 

mannekla að öllu jöfnu svo mikil að það reynist okkur erfitt. Við höfum því reynt að fá sem mest 

af fræðslu til okkar á starfsmannafundum eða skipulagsdögum og þá fræðslu sem nýtist öllum 

starfsmannahópnum.  

• Eftirfarandi námskeið, kynningar, ráðstefnur, o.s.frv. voru sótt: 

➢ Tveir starfsmenn sóttu læsistenglafundi á vegum Fræðslu- og frístundaþjónustu. 

➢ SMT – kynning fyrir nýtt starfsfólk. 

➢ Fyrirlestur um starfshætti leikskólans og fyrir hvað leikskólinn Álfaberg stendur. 

➢ Fjórir starfsmenn fóru á Vináttunámskeið Blæs fyrir 1 – 3 ára börn. 

➢ Biggi lögga kom með kynningu á sínu starfi fyrir starfsmenn og fór yfir ýmis atriði 

með okkur. 

➢ Hrefna Hugosdóttir kom með fyrirlestur fyrir alla um jákvæð samskipti. 

➢ Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri fóru á ráðstefnu um Vellíðan á vinnustað – 

allra hagur á vegum Hagvangs. 

➢ Ægir í barnavernd og Íris í Brúnni komu og kynntu Brúnna og starf barnaverndar fyrir 

öllu starfsfólki. 

➢ Aðstoðarleikskólastjóri tók þátt í vinnudegi leikskólastjórnenda í Kríunesi. 

➢ Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri fóru ráðstefnu um árangursríkar 

samskiptaaðferðir í stjórnun á vegum Vendum ehf. 
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➢ Guðrún Þorsteinsdóttir kom til okkar með fræðslu um vinnusiðferði, réttindi og 

skyldur á starfsmannafund. 

➢ Leikskólastjóri útbjó fyrirlestur fyrir alla starfsmenn um tengslamyndun barna í 

framhaldi af ráðstefnum sem stjórnendur leikskólans sóttu. 

➢ Birgir Örn Stefánsson á vegum Auðnast kom og fjallaði um einelti, kynferðislega 

áreitni og kynbundið áreiti á vinnustöðum. 

➢ Á jóla starfsmannafundi fengum við fræðslu og kynningu á núvitund frá 

Núvitundarsetrinu. 

➢ Farið var yfir starfsmannakönnun á starfsmannafundi og starfið okkar rætt og 

endurmetið. 

➢ Farið var yfir persónuverndarstefnu leikskólans á starfsmannafundi. 

➢ Á starfsmannafundi var farið yfir geðræktarþáttinn sem finna má í Heilsueflandi 

leikskóla. Minnt á hvernig við viljum starfa með börnunum okkar í leikskólanum. 

➢ Leikskólastjóri sótti ráðstefnu FSL. 

➢ Íris í Brúnni og Guðbjörg í PMT komu og töluðu við allan starfsmannahópinn um 

viðbrögð okkar gagnvart börnum og hegðun þeirra. 

➢ Þrír starfsmenn fóru á vor ráðstefnu Greiningar og ráðgjafarstöðvar ríkisins. 

➢ Ásthildur Bj. Snorradóttir kom tvisvar sinnum á skólaárinu fyrir allan 

starfsmannahópinn tengt þróunarverkefninu okkar í læsi.  

➢ Aðstoðarleikskólastjóri var með fyrirlestur í kjölfar áhorfs Ásthildar Bj. Snorradóttur 

tengt málörvunarstundum í leikskólanum. 

➢ Á skipulagsdegi voru sérkennslustjóri og þroskaþjálfi með kynningu á öllu námsefni 

fyrir hverja deild tengt læsi. 

➢ Stjórnendur sóttu ráðstefnuna Vellíðan barna. 

➢ Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri fóru á kynningu um nýja þjónustu hjá 

Hagvangi sem nefnist Siðferðisgáttin. 

 

Hér hefur verið talið upp það helsta sem starfsmenn eða starfsmannahópurinn í heild tók þátt í 

tengt fræðslu og sí- og endurmenntun.  

4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum  

• Haldið verður áfram að vinna að starfsánægju og jákvæðum samskiptum á milli starfsmanna. 

Búið er að ákveða að fá til okkar starfsmenn Sögu – story house, þær Ingibjörgu og 

Guðbjörgu til að vera með fyrirlestur og styrkja hópinn. Einnig koma þær til okkar til þess að 

fara yfir líkamsbeitingu í starfi í leikskóla. 

• Skyndihjálparnámskeið verður haldið fyrir allan starfsmannahópinn ásamt leikskólanum 

Smáralundi. 

• Þróunarverkefni okkar í læsi með Ásthildi Bj. Snorradóttur og útgáfa handbókar mun vera í 

forgangi. 

• Við munum áfram halda að fylgjast vel með því sem ber hæst hverju sinni, ráðstefnum, 

fyrirlestrum, námskeiðum og fleira eins og gert hefur verið síðustu skólaár. 

• Einn deildarstjóri mun fara á grunnmenntunarnámskeið PMT. 
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5. Aðrar upplýsingar 

 

 

 

5.1 Barnahópurinn 1. júlí  

• Ekki var hægt að taka stöðuna 1. maí þar sem nokkuð mörg börn voru hætt þegar 

starfsáætlunin var gerð. Eftirfarandi upplýsingar miðast því við 1. júlí. 

• 76 börn voru í leikskólanum 1. júlí 

• 42 drengir, 34 stúlkur. 

• Dvalarstundir, 809.93 

• Deildargildi, 4.22 

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

3 börn. 

• Fjöldi barna sem nutu sérkennslu með önnur þroskafrávik (málþroskafrávik, hegðunarfrávik, 

þroskafrávik, annað), voru 22 talsins. 

• Fjöldi barna með ofnæmi voru 5. 

• Fjöldi barna með fæðuóþol voru 11. 

• Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku, 12 börn. 

• Fjöldi  tungumála, 10  

• Þjóðerni forsjáraðila, Pólland, Skotland, Bandaríkin, Frakkland, Víetnam, Albanía, Portúgal, 

Rússland, Lettland og Þýskaland  

5.2 Foreldrasamvinna 

Við höfum ávallt lagt okkur fram við að eiga góð samskipti og samvinnu við foreldra. Markmið okkar 

er að hlusta á og virða skoðanir foreldra og viðhorf þeirra. Foreldrasamvinna er gríðarlega mikilvæg 

fyrir barnið og ánægjulega leikskólagöngu. Við viljum heyra raddir þeirra og hvetjum foreldra til þess 

að koma til okkar með sínar vangaveltur og ábendingar.  

• Á haustfundi leikskólans voru 5 fulltrúar foreldra kosnir í foreldraráð og þar af 4 nýir. Einn lét 

síðan af störfum. Fámennt var á fundinum en boðið var upp á fyrirlestur um jákvæð 

samskipti. Foreldraráð hittist með leikskólastjóra þrisvar sinnum og farið var yfir hlutverk 

ráðsins, það sendi frá sér bréf varðandi útisvæði leikskólans og fleira. 

• Foreldrasamtöl (fyrirkomulag, tímabil). 

Foreldrasamtöl gengu vel þetta skólaár og var foreldrum boðið að koma í samtal að minnsta 

kosti einu sinni á skólaárinu en oftar ef þörf var á.  

• Foreldrafélag 

Öflugt foreldrafélag er í leikskólanum og starfar það í góðu samstarfi við leikskólastjóra. Yfir 

árið var staðið var að skemmtilegum uppákomum yfir eins og að fá til okkar jólaveina á 

jólaballið, einnig var lítil gjöf keypt frá jólasveininum handa hverju barni. Þau buðu upp á 

leikritið og komu að skipulagi sumarhátíðarinnar og fékk til okkar Latabæ. Að venju 

innheimtust félagsgjöldin vel þetta skólaárið.  
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5.3 Samstarf leik- og grunnskóla  

• Áætlun vetrarins. Kennarar leik- og grunnskólans hittast í ágúst og setja niður skipulag 

vetrarins. Við erum bæði í sérstöku samstarfi innanhúss með 1. bekkjunum. 

 

• Innanhúss höfum við á Álfabergi unnið með 1. bekkjum í hringekju. Síðast liðið ár var því 
háttað þannig að þau hittust í u.þ.b. einu sinni í mánuði þar sem unnið var á stöðvum og 
unnin voru fjölbreytt verkefni, m.a. í stærðfræði og íslensku, útiveru o.s.frv. Á degi 
leikskólans 6. febrúar ár hvert koma grunnskólanemendur til okkar og þá er komið saman í 
samveru og allir fara á valfund og síðan er leikið saman. Á degi íslenskrar tungu koma 
grunnskólabörn úr 4. bekk til okkar og lesa fyrir eina til tvær deildir. Leikskólanum er einnig 
boðið á samverustund hjá 1. bekk sem haldin er að morgni og þá sýna grunnskólabörnin 
atriði. Einnig er okkur boðið að koma á Helgileik fyrir jólin í Víðistaðakirkju. 
Bókasafnsfræðingur grunnskólans tekur á móti okkur og kynnir bókasafnið og les fyrir okkur 
sögu. Leikskólabörnin hafa einnig hitt grunnskólabörnin á skólalóðinni og farið með þeim í 
leiki. 

• Víðistaðaskóli í Engidal og leikskólinn fengu úthlutað úr Sprotasjóði um 600.000 krónum til 
þess að vinna að meira samstarfi með elstu börnum leikskólans og 1. bekk grunnskólans 
með læsi sem megin áherslu. Búið er að setja upp grófa áætlun um samstarfið sem verður 
síðan unnin nánar í ágúst. 

• Víðistaðaskóli í Engidal fékk einnig úthlutað styrk til að standa að fjölmenningarhátíð sem 
haldin verður í Norðurbænum með leikskólum hverfisins og grunnskólanum. Áætlað er að 
hátíðin verði í haust. 

• Áframhaldandi samstarf verður á komandi skólaári og er í stöðugri þróun. Leikskólinn hefur 

aðgang að íþróttasal, bókasafni, tölvustofu og heimilisfræðistofu í grunnskólanum. Ákveðið 

hefur verið að hittast í ágúst og setja upp skipulag og efla samstarfið okkar við 

Víðistaðaskóla í Engidal enn meira. 

5.4 Almennar upplýsingar 

• Skipulagsdagar voru samkvæmt skóladagatali.  

5.5 Áætlanir 

Eftirtaldar áætlanir eru aðgengilegar á heimasíðu leikskólans: 

starfsaðferðir á álfabergi vegna kynferðis ofbeldis á börnum.pdf 

starfsaðferðir á álfabergi vegna líkamlegs eða andlegs ofbeldis.pdf 

Ferlar ef grunur kemur upp um frávik hjá börnum. 

Áætlun gegn einelti, börn. 

Ferlar gegn einelti, börn. 

Áætlun gegn einelti, starfsmenn. 

Ferlar gegn einelti, starfsmenn. 

jafnréttisáætlun 2019 - 2022.pdf 

Slysa- og brunaverkferlar. 

http://alfaberg.leikskolinn.is/%C3%A1lfaberg/starfsa%C3%B0fer%C3%B0ir%20%C3%A1%20%C3%A1lfabergi%20vegna%20kynfer%C3%B0is%20ofbeldis%20%C3%A1%20b%C3%B6rnum.pdf
http://alfaberg.leikskolinn.is/%C3%A1lfaberg/starfsa%C3%B0fer%C3%B0ir%20%C3%A1%20%C3%A1lfabergi%20vegna%20l%C3%ADkamlegs%20e%C3%B0a%20andlegs%20ofbeldis.pdf
http://www.leikskolinn.is/alfaberg/skjalasafn/alfaberg62.pdf
http://www.leikskolinn.is/alfaberg/skjalasafn/alfaberg46.pdf
http://www.leikskolinn.is/alfaberg/skjalasafn/alfaberg48.pdf
http://www.leikskolinn.is/alfaberg/skjalasafn/alfaberg45.pdf
http://www.leikskolinn.is/alfaberg/skjalasafn/alfaberg47.pdf
http://alfaberg.leikskolinn.is/%C3%A1lfaberg/jafnr%C3%A9ttis%C3%A1%C3%A6tlun%202019%20-%202022.pdf
http://www.leikskolinn.is/alfaberg/skjalasafn/alfaberg49.pdf
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Viðbragðsáætlun vegna öskufalls. 

Öryggishandbók leikskóla. 

Röskun á skólastarfi. 

Röskun á skólastarfi, english. 

Áfallaáætlun 2018.pdf 

 

• Umsögn foreldraráðs 

 

 

 

 

 
Hafnarfirði 29. júní 2018 

 

 

_______________________________________________ 

Leikskólastjóri 

 

 

 

http://www.leikskolinn.is/alfaberg/skjalasafn/alfaberg26.pdf
http://www.hafnarfjordur.is/media/skyrslur-og-utgafa/Oryggishanbok_leikskola_2014.pdf
http://shs.is/images/roskun_a_skolastarfi/roskun-a-skolastarfi.pdf
http://shs.is/images/roskun_a_skolastarfi/roskun-a-skolastarfi-english.pdf
http://alfaberg.leikskolinn.is/%C3%A1lfaberg/%C3%A1falla%C3%A1%C3%A6tlun%202018.pdf

