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Formáli 

(Um starfsáætlanir leikskóla (fylgiskjal/ gátlisti?)) 

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.  

• Jafnréttisáætlun. 

• 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 Þróunarfulltrúa 
leikskóla fyrir 1. júlí ár hvert.  Starfsáætlanir eru lagðar fyrir fræðsluráðs til samþykktar. 
Tekið skal fram að leikskólar gera jafnréttisáætlun nú og skal hún koma með starfsáætlun sem 
viðhengi. 
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1. Inngangur            

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

Starfsmannahald: Stöðugleiki var í starfsmannahaldi leikskólans skólaárið 2019 – 2020. Tveir 

starfsmenn komu til starfa eftir að fæðingarorlofi lauk og einn fór í fæðingarorlof sem ráða þurfti 

fyrir. Að öðru leyti var starfsmannahópurinn óbreyttur. Á skólaárinu vorum við með þrjá 

leikskólakennara í deildastjórastöðum, einn íþróttakennaramenntaðan og einn ófaglærðan. 

Leikskólinn er því enn töluvert frá því að uppfylla lög um 2/3 hluta leikskólakennara. 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 2019 – 

2020 eins og fyrri ár. Ef sá áhrifaþáttur myndi breytast gæti dregið töluvert úr álagi í leikskólanum. 

Við náðum að bjarga okkur fyrir horn og ráða inn starfsmenn tímabundið vegna langtíma veikinda 

sem standa yfir og ekki sér fyrir endann á.  

Það reyndi mikið á starfsmannahópinn þegar Covid kom til landsins. Skipuleggja þurfti starfið okkar 

upp á nýtt, skipta barnahópnum og starfsmönnum í hópa og huga að mörgum þáttum. Enn og aftur 

kom í ljós samheldni starfsmanna, ábyrgðarkennd fyrir starfinu og vilji til að gera allt til þess að 

börnunum okkar liði vel á breyttum tímum. Work place var mikið notað til þess að koma 

upplýsingum til starfsmanna og hef ég ekki tölu á tölvupóstum sem fóru til foreldra. Starfsmenn 

leikskóla voru skilgreindir sem framlínustarfsmenn sem sýnir mikilvægi þeirra fyrir samfélagið. Allir 

lögðust á eitt og fórum við í gegnum þetta tímabil sem ein heild. Starfsmönnum verður seint full 

þakkað. Strax í upphafi Covid var ákveðið að þó svo að barnahópnum yrði skipt upp myndum við 

halda skipulagi, röð og rútínu yfir daginn. 

 Áfram var unnið með læsi og stærðfræði, félagsfærni og boðskipti, farið í vettvangsferðir og fleira. 

Starfsmannahópurinn var á leið í námsferð til Alicante í maí og ætluðum við að nýta þrjá 

skipulagsdaga ársins fyrir ferðina. Sú ferð verður farin vorið 2021. Einn af skipulagsdögunum 

ætluðum við að nýta til innra mats. Meta átti 

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

BRÚIN: Samstarf okkar við BRÚNNA hélt áfram að þróast. BRÚARTEYMISFUNDUM var fækkað og 

hittumst við nú einu sinni í mánuði. Stjórnendur leikskólans útbjuggu gátlista fyrir Vörðu 1 vinnu 

með það markmið að leiðarljósi að allir starfsmenn viti til hvers er ætlast af þeim. Gátlistarnir hafa 

reynst vel og hafa þróast allt þetta skólaár eftir að hafa verið prufukeyrðir á deildum. Samvinna 

okkar við BRÚNNA hefur leitt til þverfaglegs samstarfs og setur öll þau mál sem upp koma í réttan 

farveg. Foreldrar sem hafa fengið þjónustu frá BRÚNNI eru sérstaklega ánægðir með hana. 

Starfsmannahópurinn okkar hefur jafnframt orðið öruggari í vinnubrögðum og snemmtæk íhlutun 

hefur fest sig í starfsháttum leikskólans. 

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 hélt áfram 

fram að sumarleyfi 2020. Umgjörð um málörvunarstundir var innleidd, sjónrænt skipulag fyrir 

málörvunarstundir endurbætt, boðskiptareglur Bínu innleiddar á yngri deildum með tengingu við 

SMT, myndalistar útbúnir fyrir Orðaforðalista Menntamálastofnunar og sett upp áætlun um vinnu 

við orðflokka þeim tengt. 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. Stefnt er að útgáfu handbókar leikskólans, Snemmtæk íhlutun – málþroski og læsi 

leikskólabarna, í september 2020. 

Stærðfræði:  Á þessu skólaári hefur stærðfræði verið mun sýnilegri í starfinu okkar og meðal annars 

eru kubbarnir okkar allir mikið notaðar, unnið er með Numicon og margvísleg stærðfræðitengd 

verkefni unnin.  

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 og Boðskiptareglur Bínu: Við höfum haldið okkar striki í SMT skólafærni og styrkir 

það og leiðbeinir starfsfólki í hvernig við komum fram við börnin okkar. Boðskiptareglur Bínu eru 

nýttar með yngri börnum leikskólans og þær tengdar við SMT reglur skólans. Einn deildarstjóri 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. Áhersla var á að starfsmenn eru 

fyrirmyndir barnanna og unnið var með virðingu fyrir börnunum, hvernig við sem fullorðnir 

einstaklingar komu fram við börnin með umhyggju að leiðarljósi. 

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 
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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 mikil og telja má á annarri hendi fjölda daga 

sem allir starfsmenn hafa verið mættir til vinnu. Það vakti athygli okkar að á meðan Covid stóð og við 

skiptum starfsmannahópnum og barnahópnum upp dró verulega úr fjarveru beggja hópa vegna 

veikinda.  

Fyrir hönd starfsmanna leikskólans, Lilja Kolbrún Steinþórsdóttir, leikskólastjóri.   
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2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun 

2.4 Matsáætlun  

• Hvaða þætti leikskólastarfsins er áætlað að meta? 

1) Áætlað að endurmeta dagskipulag leikskólans og nýta til þess starfsmannafund. 

Stjórnendur útbúa spurningar sem hver deild þarf að rýna í.  

2) Endurmeta vinnu okkar í Vörðu 1, skoða gátlistana okkar og gera úrbætur ef þarf. Gert á 

skipulagsdegi. 

3) Endurmeta vinnu okkar með Orðaforðalista Menntamálastofnunar, gera úrbætur ef þarf. 

Gert á starfsmannafundi. 

2.1 Innra mat leikskólans  

• Hvaða þættir leikskólastarfsins voru metnir? (ath. að það þarf að meta allt starf leikskólans á 

5 ára fresti). 

1. Megin áhersla okkar var lögð á þróunarverkefni með Ásthildi Bj. Snorradóttur 

talmeinafræðingi tengt snemmtækri íhlutun og læsi. Unnið var að gerð handbókar undir 

hennar leiðsögn. Stöðugt endurmat átti sér stað á verkefninu á meðan innleiðingu stóð, 

útbúið var námsefni sem starfsmenn prófuðu að nota og komu með ábendingar um hvað 

betur mátti fara. 

2. Nýta átti námsferð starfsmanna til þess að endurmeta meðal annars dagskipulag og fleira en 

þar sem ferðin féll niður var það ekki gert. Skipulagsdagar voru nýttir meðal annars til að 

skipuleggja starfið okkar á meðan Covid stóð. 

3. Á skipulagsdegi 29. maí útbjó hver deild sína úrbótaáætlun út frá foreldrakönnun og 

starfsmannakönnun sem lagðar voru fyrir á skólaárinu. Leikskólastjóri skilaði til Mennta- og 

lýðsheilsusviðs úrbótaáætlun sem stjórnendur gerðu í kjölfar starfsmannakönnunar. Ekki 

hefur gefist tími til að vinna samantekt frá deildunum. Deildar lögðu meðal annars áherslu á 

að bæta upplýsingagjöf til foreldra, settu upp nýja áætlun fyrir aðlögunartímabil í 

leikskólanum með það að markmiði að gera upplifun foreldra og barns enn ánægjulegri. 

 

2.2 Húsnæði og lóð 

• Hver lagði mat á húsnæði og lóð og helstu niðurstöður þess, samanber fylgiskjöl. 

Úttekt á lóð var gerð af BSI í maí 2020. Skýrsla hefur ekki borist. Enginn hefur komið frá 

Framkvæmdasviði til að gera áætlun um hvað gera eigi á útisvæðunum okkar. Það þarf að 

laga bæði útisvæðin og meðal annars átti að setja upp skjólgrindur á útisvæði yngstu 

barnanna en það hefur ekki enn verið framkvæmt. Mikil óánægja er meðal foreldra vegna 

óvistlegra útisvæða sem börnin þeirra nýta á hverjum degi.  

Það gengur hægt að bæta hljóðvist í leikskólanum vegna skorts á fjármagni. Búið er að setja 

nýjar loftplötur og lýsingu á tvær deildar leikskólans. Lýsingu og hljóðvist er verulega 

ábótavant á deildum, göngum og fataklefum. 
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2.3 Ytra mat   

Mennta- og lýðheilsusvið stendur fyrir foreldrakönnunum annað hvert ár (síðast í mars 2020) og 

starfsmannakönnun sem framkvæmd var í janúar 2020 af Skólapúlsinum. Í sömu könnun var einnig 

vinnustaðagreining Hafnarfjarðar sem hingað til hefur verið lögð fram sér.  

2.3. Umbótaáætlun samkvæmt niðurstöðum innra- og ytra mats. 

Sjá fylgiskjal sem jafnframt var sent til Mennta- og lýðsheilsusviðs. 

Á skipulagsdegi 29. maí útbjó hver deild sína úrbótaáætlun út frá foreldrakönnun og 

starfsmannakönnun sem lagðar voru fyrir á skólaárinu. Leikskólastjóri skilaði til Mennta- og 

lýðsheilsusviðs úrbótaáætlun sem stjórnendur gerðu í kjölfar starfsmannakönnunar. Ekki hefur gefist 

tími til að vinna samantekt frá deildunum. Deildar lögðu meðal annars áherslu á að bæta 

upplýsingagjöf til foreldra, settu upp nýja áætlun fyrir aðlögunartímabil í leikskólanum með það að 

markmiði að gera upplifun foreldra og barns enn ánægjulegri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 verkefni næsta skólaárs er að vinna að markmiðum þróunarverkefnis okkar sem við 

unnum þetta skólaár. Í handbók okkar er lögð mikil áhersla á snemmtæka íhlutun og læsi. Næsta 

skólaár fer í að vinna eftir áætlunum sem útbúnar voru þetta skólaár til úrbóta og dýpkunar á því 

efni sem við eigum og höfum útbúið til að efla málþroska, orðaforða, hljóðkerfisvitund og 

málskilning. Við höfum búið til hugmyndabanka að málörvunarstundum, myndrænan 

orðaforðalista og verkefni út frá þeim efniviði sem við eigum. Það er búið að gera heildstæða 

áætlun fyrir hverja viku fyrir alla starfsmenn til að styðjast við. Þar er námsefni og námsþáttum 

gerð skil. Þar er m.a. gerð áætlun um vinnu með Tölum saman, Lubba, Blæ, SMT-reglur/verkfæri, 

orðaforða og allt það helsta sem lögð er áhersla á í Álfabergi. Við viljum gera alla starfsmenn 

örugga með þessum leiðum þannig að hver og einn geti unnið með sínum hópi af börnum, viti 

hvað hægt er að gera og hvers vegna, hvað er verið að leggja áherslu á og hvar námsefnið er að 

finna. Stjórnendur, sérkennsluteymi og deildastjórar leikskólans halda utan um þessa vinnu. 

Deildastjórar bera ábyrgð á framkvæmd inni á deildum ásamt því að stjórnendur og 
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sérkennslustjóri eru til leiðbeiningar. 

 

2. Halda áfram að vinna eftir markmiðum í Vörðu 1 vinnu. Þróa vinnuna áfram og gera alla 

starfsmenn örugga í þeirri vinnu og að vinna eftir gátlistum sem útbúnir voru.  
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4. Starfsmannamál  

4.1. Starfsmannahópurinn 1. maí 

  

Starfsheiti Fjöldi Starfshlutfall Menntun 

    

Leikskólakennari 

Grunnskólakennari 

 

Þroskaþjálfi 

Leiðbeinendur 

4 

3 

 

2 

16 

3,938 

2,813 

 

1,75 

15,12 

 

Leikskólakennaramenntun 

Grunnskólakennaramenntun, 

Íþróttakennaramenntun 

Þroskaþjálfamenntun 

Grunnskólapróf/stúdentspróf/iðngreinapróf 

 

4.2 Starfsþróunarsamtöl 

Starfsþróunarsamtöl voru með allt öðru sniði þetta árið vegna Covid. Starfsmenn skiluðu inn 

skriflegum svörum en þeir sem óskuðu sérstaklega eftir samtali fengu það. Þrír starfsmenn nýttu 

sér þann möguleika. Stefnt er á að starfsmannasamtöl fari fram í október 2020 og svo aftur í 

mars 2021. 

4.3 Símenntun frá síðasta ári   

• Saga storyhouse, tvö skipti með þeim þar sem annars vegar var unnið með starfsánægju og 

hins vegar líkamsbeitingu í starfi. Allir starfsmenn. 

• Leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og sérkennsluteymi sótti ráðstefnuna Breytingar í 

þágu barna í október. 

• Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri sóttu fyrirlesturinn Faglegur leiðtogi á vegum FSL. 

Einnig fyrirlestur um heilbrigð samskipti á vegum FSL. 

• Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri voru á námskeiðinu Faglegur leiðtogi á vegum 

Mennta- og lýðsheilsusviðs í samvinnu við Háskóla Íslands. 

• Leikskólastjóri fór á námskeiðið Verndari barna. 

• Einn deildarstjóri var í grunnmenntun PMT. 

• Aðstoðarleikskólastjóri og sérkennsluteymi voru með fyrirlestur fyrir alla starfsmenn um 

snemmtæka íhlutun og starfshætti leikskólans. 

• Allir starfsmenn fengu skyndihjálparnámskeið. 

• Læsistenglar fóru á læsistenglafundi. 

• Leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og þroskaþjálfi í sérkennsluteymi sóttu BUGL 

ráðstefnu. 

• Aðstoðarleikskólastjóri fór á Kraganámskeið, fyrirlestur um seinni helming lífsins. 

 

Hér að ofan er það helsta talið upp. 

4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum  

• Stefnt er á að fara í námsferð í maí 2021 eins og til stóð á þessu skólaári. Nýttir verða þá þrír 
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skipulagsdagar til ferðarinnar. Farið verður í skólaheimsóknir, núvitundar námskeið og 

tíminn nýttur til endurmats á skólastarfinu. 

• Áætlað er að hafa fyrirlestur um starfsánægju, ekki búið að ákveða hver verður fenginn til að 

koma með fyrirlestur fyrir alla starfsmenn. 

• Fyrirlestur um svefn barna fyrir alla starfsmenn. 

• Áætlað er að símenntun muni tengjast Vörðu 1 vinnu og snemmtækri íhlutun í læsi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. Aðrar upplýsingar 

 

 

 

5.1 Barnahópurinn 1. maí. 

• Fjöldi barna eru 80 börn, kynjahlutfall er þannig að það eru 33 stúlkur og 47 drengir. 

• Dvalarstundir voru 865,45 

• Deildargildi voru 4,51 

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

4 fyrir áramót og 3 eftir áramót. 

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

þroskafrávik, annað). Í leikskólanum voru um 27 börn sem fengu sérkennslu. 

• Fjöldi barna með ofnæmi, 7 börn erum með ofnæmi. 

• Fjöldi barna með fæðuóþol það eru 7 börn eru með fæðuóþol 

• Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku þau eru 13 

• Fjöldi  tungumála eru 8 

• Í Álfabergi eru foreldrar af öðrum þjóðernum, 1 frá Bandaríkjum, 1 Brasilía, 1 Tenerife, 2 

Kósavó, 1 Danmörk,1 Rússland,1 Lettland, 2 Pólland, 1 Frakkland, 2 Víetnam, 1 England 

 

5.2 Foreldrasamvinna 

• Foreldraráð í því eru þrír fulltrúar foreldra. Kosið er í foreldraráð að hausti á foreldrafundi. 

Foreldraráð gefur umsagnir til leikskóla, um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða 

starfsemi leikskólans. Það fer yfir skóladagatal og hefur umsagnarrétt um meiriháttar 

breytingar á leikskólastarfi.  

• Foreldraviðtöl eru a.m.k einu sinni á ári, einnig geta foreldrar alltaf óskað eftir fleiri 
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viðtölum. Foreldraviðtölin fóru flest fram á tímabilinu janúar til mars 2020. Covid hafði áhrif 

á nokkur viðtöl og voru þau eftir að leikskólinn opnaði að fullu eftir Covid eða frá maí til júní. 

Deildastjórar hafa viðtölin og stundum er fulltrúi frá sérkennslu og eða stjórnendum allt eftir 

því sem rædd er um. 

• Foreldrafélag er starfrækt í Álfabergi, í því eru nú 6 foreldrar. Þeir buðu fram krafta sína á 

haustfundi sem var haldinn var í september? Fundurinn var haldin í kjölfar fyrirlestur 

Ásthildar Snorradóttir sem hélt fræðslu um snemmtæka íhlutun og kynntum við 

þróunarverkefni okkar því tengdu. Foreldrafélagið stóð fyrir leikritum bæði fyrir jól og á 

sumarhátíð barnanna. Einnig gáfu þau gjafir til allra barna á jólahátíðardeginum okkar.  

3.3 Samstarf leik- og grunnskóla  

Samstarf okkar við grunnskólann Víðistaðaskóla-Engidalur hefur þróast undanfarin ár og 

verður sífellt meira og dýpra. Teymi er í kringum samstarfið og gerir áætlun fyrir veturinn. 

Skólahópur leikskólans og 1. bekkir grunnskólans vinna verkefni saman allan veturinn og 

hittast 1x viku í því starfi. Einnig er samtarf eins og tíðkast milli annarra skóla þar sem eru 

ákveðnar hefðir eins og dagur íslenskrar tungu,vorheimsóknir osfrv. Skólahópur fær að 

koma í samveru í sal hjá grunnskólanum þar sem bekkir skólans skiptast á að vera með 

atriði. Þetta er alltaf fyrsta föstudag í mánuði. Þennan veturinn sóttum við um styrk í 

Sprotasjóð fyrir aukinni samvinnu og fengum hann. Í kjölfarið var einn verkefnastjóri sem 

hélt utan um verkefnið. 

Lærum, leikum og vinnum saman í Engidalnum  
Verkefnið Lærum, leikum og vinnum saman í Engidalnum er samstarfsverkefni Víðistaðaskóla, 
starfsstöðvar í Engidal og leikskólans Álfabergs sem er í sama húsnæði. Verkefnið hlaut styrk frá 
Sprotasjóði og má lesa lokaskýrslu verkefnisins á vef Sprotasjóðs. Undanfarna vetur hefur samstarf á 
milli skólastiganna verið að aukast. Elstu nemendur leikskólans hafa meðal annars komið á 
morgunsamverustundir í grunnskólanum einu sinni í viku á föstudögum sem og að hitta 1. bekki 
grunnskólans í samvinnuverkefnum. 
 
Vorið 2019 hlutum við styrk frá Sprotasjóði og hófum undirbúning fyrir komandi skólaár. Markmið 
verkefnisins var m.a. að efla samstarf skólastiganna og auka læsiskennslu beggja skólastiga. 
 
Í læsi unnum við tvö viðfangsefni saman, þar sem unnið var með alla þætti læsis. 
Stafinnlögn og sundurgreinandi vinna. 
Lagt var upp með tvær kennslustundir á viku. Nemendum úr 1. bekkjum grunnskólans og af elstu 
deild leikskólans var blandað saman í fimm námshópa. Unnið var í fimm vikur og fengu kennarar alla 
hópana til sín í eitt skipti. Tvær vinnustöðvar voru í leikskólanum og þrjár í grunnskólanum. Unnið 
var með bókstafi á fjölbreyttan hátt og eins var unnið með orð vikunnar. 
 
Stafainnlögn var í upphafi vikunnar á hvoru skólastigi fyrir sig. Í sameiginlegu tímunum var svo unnið 
áfram með stafina. Einnig var unnið með orð vikunnar og notuð voru orð sem innihéldu stafi sem 
lagðir voru inn í þeirri viku. Orð vikunnar voru fengin af orðaforðalista fyrir nemendur í leikskóla sem 
gefinn er út af Menntamálastofnun. Orðið var skoðað, nemendur spurðir hvort þeir vissu hvað orðið 
þýddi og merking þess útskýrð. Fundin voru fleiri orð úr orðinu, með því að taka orðið í sundur og 
eins nota stafi orðsins til að búa til orð. Því næst var búin til sameiginleg saga úr orðunum. Farið var í 
pósthúsaleik sem felur í sér að tveir nemendur vinna saman; annar er með myndir en hinn með 
bókstafina. Hér þurfa nemendur að spyrja þann sem er með myndirnar hvort hann eigi mynd (orð) 
sem byrjar á hljóði þess stafs sem hann er með. 
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Afmæli  
Í þessari vinnu var sami hópur í fjórar vikur hjá sama kennara. Unnið var með léttlestrarbókina 
Afmæli. Bókin lesin og útskýrð orð, unnin ýmis verkefni sem búin voru til úr texta bókarinnar. Hver 
kennslustund endaði á að kenndur var einn leikur: Flöskustútur, Stoppdans, Hver er undir teppinu og 
að Fela hlut. 
Eins gerðu nemendur afmælishatta, hugtakakort og boðskort þar sem þeir buðu einum hópi í 
afmælisveisluna. Í lokatímanum var blásið til afmælisveislu. Fimm stöðvar voru þann dag og fóru  
nemendur á allar stöðvar. Farið var í leikina sem búið var að kenna nemendum. Einn leikur á hverri 
stöð og á fimmtu stöðinni var boðið upp á afmælisköku og djús. 
 
Samhliða þessari vinnu hittumst við einu sinni í mánuði og unnum saman í stærðfræði og leik. 
Samskonar fyrirkomulag var í því og í læsis vinnunni, fimm stöðvar og  2 kennslustundir í senn. Hver 
hópur fór í eitt skipti til hvers kennara. Alls voru fimm kennara sem kenndu í þessu verkefni ásamt 
tveimur stuðningsfulltrúum. 
Það er ánægjulegt að segja frá því að ávinningurinn skilaði sér í meiri ánægju nemenda og fannst 
nemendum beggja skólastiga spennandi að fara í kennslustundirnar. Samstarf kennara gekk mjög 
vel, sem og nemenda. Við bíðum spenntar eftir haustinu og hlökkum til að halda samstarfinu áfram 
og styrkja það enn frekar. En þá tekur við samstarf Engidalsskóla og Álfabergs. 

5.4 Almennar upplýsingar 

• Stefnan var að fara til Alicante í námsferð í maí 2020. Við fengum samþykki fyrir því að raða 

þar saman þremur skipulagsdögum 19.-22. maí. Þar sem Covid-19 kom til sögunnar féll sú 

ferð niður.  Þannig að við fengum tvo skipulagsdaga þann 16. mars við sem fór í að 

skipuleggja gríðarlega sérstakt og krefjandi verkefni þ.e. Covid tímann framundan sem stóð 

til 4. maí. Einnig fengum við skipulagsdag 29. maí og þá var farið í endurmat út frá foreldra- 

og starfsmannakönnun. 

5.5 Áætlanir 

Eftirtalar áætlanir eiga að vera aðgengilegar á heimasíðu leikskólans.  

• Viðbragðsáætlun ef upp kemur grunur um:  

▪ einelti  

▪ ofbeldi 

▪ annað 

• Viðbragðsáætlun við. 

▪ slysum 

▪ áföllum  

▪ Heimsfaraldur 

▪ annað 

• Öryggisáætlanir 

o Rýmingaráætlun 

o Vinnuverndaráætlun 

o Öryggishandbók 

• Móttökuáætlun (barna og starfsmanna) 

• Jafnréttisáætlun skal skila sem viðhengi við áætlunina 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008010.html 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008010.html
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Fylgirit 

• Matsgögn 

• Leikskóladagatal 

• Umsögn foreldraráðs 

• Annað 

 

 

 

 

 
Hafnarfirði 

 

 

_______________________________________________ 

Leikskólastjóri 

 

 

 


