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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:  

Skólaárið 2020 – 2021 var ágætur stöðugleiki í starfsmannahópnum. Sérkennslustjóri lét af störfum 

og við stöðunni tók starfsmaður með þroskaþjálfamenntun sem unnið hefur hjá okkur lengi og hafði 

unnið náið með sérkennslustjóra í tengslum við þjálfun barna sem falla undir viðmið svokallaðs 3. 

flokks. Á árinu fóru 7 starfsmenn í fæðingarorlof og á komandi skólaári fara fleiri í fæðingarorlof. Við 

náðum að manna þessar stöður nokkuð fljótt og erum því nánast fullmönnuð fyrir komandi skólaár. 

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.  

Helstu verkefni: 

Snemmtæk íhlutun:  

Síðasta skólaár unnum við að því að klára handbók leikskólans sem fékk nafnið: Snemmtæk íhlutun, 

málþroski og læsi leikskólabarna. Starfsmannahópurinn er ákaflega stoltur af afurðinni. Inn í 

handbókina settum við verkferla leikskólans þegar áhyggjur vakna af þroska eða líðan barns, Vörðu 1 

vinnan okkar. Finnum við strax hvað verkferlarnir styrkja vinnuna okkar, gera hana markvissari og 

starfsmenn eru öruggir. 

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 deildir 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. 



5 
 

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

BRÚIN:  

Samstarf okkar við BRÚNNA gengur mjög vel og er einstaklega gott að leita til Írisar og Önnu Björns 

sem eru í okkar teymi. BRÚARTEYMISFUNDIR er einu sinni í mánuði. 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. Umgjörð um málörvunarstundir verður stöðugt 

markvissari, sjónrænt skipulag fyrir málörvunarstundir var endurbætt, boðskiptareglur Bínu eru á 

yngri deildum með tengingu við SMT, myndalistar sem útbúnir voru eftir Orðaforðalista 

Menntamálastofnunar eru vel nýttir og eigum við nú myndalista fyrir hvern mánuð ársins þar sem 

unnið er með ákveðna orðflokka. Foreldrar fá orðaforðalistana senda til sín svo þeir geti líka lagt 

áherslu á orðin heima. 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 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.  

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. 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. 

Áföll barna og tengslamyndandi nálgun: 

Síðustu tvö til þrjú ár höfum við kynnt okkur áföll og áhrif þeirra á líðan barna. Leikskólastjóri og 

aðstoðarleikskólastjóri hafa sótt námskeið og fyrirlestra þessu tengt. Í kjölfarið hefur leikskólastjóri 
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útbúið fyrirlestra fyrir allan starfsmannahópinn. Leiðarljósið okkar er að hver fjölskylda á sína sögu, 

sögu sem við verðum að bera virðingu fyrir. Áföll geta haft gríðarleg áhrif á þroska barns og líðan og 

verðum við að þekkja einkenni sem geta birts hjá barninu í kjölfarið og kunna að bregðast rétt við 

þeim. Þessi fræði höfum við tengt inn í Vörðu 1 vinnuna okkar sem og við SMT skólafærni. 

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

Þar sem Covid var ennþá til staðar á síðasta skólaári og færri tækifæri voru fyrir allan 

starfsmannahópinn að koma saman verða þessi atriði sem hér koma á eftir þau sömu á 

komandi skólaári. Við náðum ekki að klára innra matið sem við ætluðum okkur. 

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  

Innra mat leikskólans var af skornum skammti síðasta skólaár vegna Covid. 

2.2 Húsnæði og lóð 

Leikskólinn fékk nýtt undirbúningsherbergi sem mikil ánægja er með. Klárað var að setja 

hljóðvist og lýsingu á þremur deildum sem eftir voru. Enn á þó eftir að klára öll herbergi á 

deildum þar sem byrjað var á stærstu rýmunum. Ekki var til fjármagn til að taka herbergin 

líka. Mikil óánægja er enn til staðar hjá foreldrum og starfsmönnum með lóðir leikskólans og 

hefur lítið verið gert í þeim til að gera þær betri. 

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. 

Starfsmannakönnun var lögð fyrir í byrjun árs 2021. Niðurstöður voru góðar en alltaf má gott bæta. 

Umbótaáætlun var send til Mennta og lýðheilsusviðs.  
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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 

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.  

 

3. Vinna meira með áföll barna og tengslamyndandi nálgun. Styrkja starfsmenn í þeim 

starfsháttum.  

 

4. Taka þátt í verkefni Hafnarfjarðar um gróskuhugarfar og vinnu við að endurmeta Læsisstefnu.  
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4. Starfsmannamál  

4.1. Starfsmannahópurinn 1. maí 

  

 

Starfsheiti Fjöldi Starfshlutfall Menntun 

    

Leikskólakennari 

Leyfisbréf, kennara 

Þroskaþjálfi 

Önnur háskólamenntun 

Leiðbeinendur 

4 

2 

2 

2 

18 

4 

2 

1,625 

2 

18 

 

Leikskólakennaramenntun 

Leyfisbréf kennara 

Þroskaþjálfamenntun 

Önnur háskólamenntun 

Grunnskólapróf/stúdentspróf/iðngreinapróf 

 

4.2 Starfsþróunarsamtöl 

Starfsþróunarsamtöl voru tekin í mars og apríl á vorönn 2021. 

4.3 Símenntun frá síðasta ári   

• Allir starfsmenn fóru í þriðju vinnustofu hjá Saga Story house þar sem unnið var áfram með 

velferð starfsmanna 

• Stjórnendur voru með fyrirlestur fyrir nýja starfsmenn um starfshætti leikskólans. 

• Leikskólastjóri var með fyrirlestur fyrir allan starfsmannahópinn um tengslamyndun, áföll og 

sorg barna. 

• Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri fóru á námskeið um tengslamyndun leik- og 

grunnskólabarna. 

• Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri fóru á námskeið um áföll og sorg barna. 

• Allir stjórnendur hlustuðu á fyrirlestur um kvíða barna, birtingarmynd og úrræði. 

• Leikskólastjóri sótti fyrirlestra frá Bretlandi um tengslamyndun og áföll barna. 

• Allir starfsmenn fengu fyrirlestur frá Blátt áfram. 

 

Hér að ofan er það helsta talið upp. 

4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum  

• 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. 
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5. Aðrar upplýsingar 

5.1 Barnahópurinn 1. maí. 

• Fjöldi barna eru 79 börn, kynjahlutfall er þannig að það eru 37 stúlkur og 42 drengir. 

• 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). Í leikskólanum voru um 26 börn sem fengu sérkennslu. 

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

• Fjöldi barna með fæðuóþol það eru 6 börn eru með fæðuóþol 

• Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku þau eru 16 

• Fjöldi  tungumála eru 11 

• Í Álfabergi eru foreldrar af öðrum þjóðernum: Pólland, Víetnam, Frakkland, Lettland, 

Rússland, Marokkó, Albanía, Filipseyjar, Írland, Portúgal og Ungverjaland. 

5.2 Foreldrasamvinna 

• Í foreldraráði 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 

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 5 foreldrar. Á þessu skólaári var óskað eftir að 

sömu foreldrar myndu halda áfram í foreldrafélaginu þar sem ekki var hægt að hafa 

aðalfund vegna Covid. Foreldrafélagið stóð fyrir leikritum bæði fyrir jól og á sumarhátíð 

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

1.3 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 o.s.frv. 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. Samstarfið var af skornum skammti vegna Covid en vonir standa til 

að við getum farið að vinna saman sem fyrst.  
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5.4 Almennar upplýsingar 

Skipulagsdagar voru færðir til vegna Covid. Stefnt hafði verið að því að fara í námsferð til Alicante 

sem féll niður vegna Covid.  

5.5 Áætlanir 

Eftirtalar áætlanir eiga að vera 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. 

Einelti og kynferðislegt ofbeldi í starfsmannahópi.pdf 

Einelti, áreitni og ofbeldi í starfsmannahópi.pdf 

Verkferill ef upp kemur einelti í starfsmannahópi.pdf 

Jafnréttisáætlun 2019 - 2022.pdf 

Slysa- og brunaverkferlar. 

Viðbragðsáætlun vegna öskufalls. 

Öryggishandbók leikskóla. 

Röskun á skólastarfi. 

Röskun á skólastarfi, english. 

Áfallaáætlun 2018.pdf 

Fylgirit 

• Matsgögn 

• Leikskóladagatal 

• Umsögn foreldraráðs 

• Annað 

 

 

 

Hafnarfirði, 17. september 2021 

 

Lilja Kolbrún Steinþórsdóttir 

Leikskólastjóri 

 

 

 

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://alfaberg.leikskolinn.is/%C3%A1lfaberg/einelti%20og%20kynfer%C3%B0islegt%20ofbeldi%20%C3%AD%20starfsmannah%C3%B3pi.pdf
http://alfaberg.leikskolinn.is/%C3%A1lfaberg/einelti,%20%C3%A1reitni%20og%20ofbeldi%20%C3%AD%20starfsmannah%C3%B3pi.pdf
http://alfaberg.leikskolinn.is/%C3%A1lfaberg/verkferill%20ef%20upp%20kemur%20einelti%20%C3%AD%20starfsmannah%C3%B3pi.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
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

