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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 2021 – 2022 voru tíu starfsmenn í fæðingarorlofi. Ein deild var lokuð frá ágúst fram til 

febrúar þar sem illa gekk að ráða starfsfólk í tímabundið starf. Deildin opnaði svo aftur þegar 

starfsmenn fóru að koma aftur til starfa eftir að fæðingarorlofi lauk. Tveir starfsmenn létu af störfum 

fyrir áramót og í stað þeirra voru ráðnir tveir starfsmenn með kennaramenntun. Annar starfsmaður 

lét af störfum í apríl og tveir að sumri. Yfir skólaárið fóru nokkrir starfsmenn í tímabundið 

veikindaleyfi. Heilt yfir var skólaárið nokkuð þungt í starfsmannahaldi. Covid var enn við völd í 

samfélaginu og lagði línurnar í veikindafjarveru starfsmanna. Eftir að öllum sóttvarnaraðgerðum var 

hætt, sóttkví og þess háttar, kom veiran til okkar og starfsmenn tóku að veikjast. Mánuðirnir í 

upphafi árs reyndust okkur því ansi erfiðir. Erfitt reyndist að halda faglegu starfi gangandi og urðum 

við að slá verulega af kröfum sem við að öllu jöfnu gerum til okkar. Í kjölfar þessara mánaða upplifðu 

stjórnendur mikla þreytu í starfsmannahópnum sem saman hafði tekist á við erfiða tíma.  

Helstu verkefni: 

Við urðum að forgangsraða vegna aðstæðna þeim verkefnum sem við töldum mikilvægust. Einna 

helst var lögð áhersla á læsi og snemmtæka íhlutun, félagsfærni, SMT og boðskiptareglur Bínu. Við 

héldum áfram að þróa Vörðu 1 vinnu okkar sem tengist verkferlum Brúarinnar. Einnig að kynna 

okkur og læra meira um áföll barna og tengslamyndandi nálgun.   
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2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun 

2.4 Matsáætlun 

     Á næsta skólaári er áætlað að meta í uppeldis og menntastarfi ákveðna þætti í handbók 

leikskólans í málörvun. Stefnt er að því að meta málörvunarstundir og orðaforðakennslu jafnt og 

þétt yfir tímabilið með skráningum og eftirfylgni deildastjóra.  Notkun myndræns skipulags verður 

metið.  

Leikskólabragur verðu metinn með áherslu á vináttu, gerðar verða skráningar á notkun námsefnisins 

Blæ og hver deild metur þá vinnu sameiginlega á skipulagsdegi.  Í mannauði metum við samstarf 

deildastjóra í kjölfar aukinna undirbúningstíma. Deildastjórar fylla út spurningalista og metið verður 

með stjórnendateyminu. Allir starfsmenn taka þátt í mati á málörvun, notkun á myndrænu skipulagi 

og vináttu. Einnig taka börn þátt í að meta vináttuna með einföldum spurningum sem verða útbúnar 

og svara með broskarli eða fýlukarli.  

Í stjórnun metum við eftir starfsmannasamtöl í upphafi skólaárs hvað má betur fara í leikskólanum 

okkar og gerð úrbótaáætlun í kjölfarið. 

Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri eru þátttakendur með Þróunarfulltrúa leikskóla í 

þróunarverkefni tengt innra mati. Fundað er reglulega með þátttakendum sem eru stjórnendur 

leikskóla í nokkrum sveitarfélögum. Nú þegar höfum við myndað matsteymi í okkar leikskóla og í því 

eru allir stjórnendur leikskólans. Lögð hafa verið fram drög að matsáætlun sem vinna á eftir næstu 5 

árin. Nýjar hugmyndir og aðferðir hafa vaknað með þessari þátttöku og vonumst við eftir að við 

náum að meta starfið okkar enn betur og markvissara næstu ár. 

2.1 Innra mat leikskólans  

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

5 ára fresti). 

Það var ætlunin að meta dagskipulag leikskólans, Vörðu 1 skoða gátlista og gera úrbætur ef þyrfti. 

Einnig var áætlað að meta orðaforðalista Menntamálastofnunar.  

Varða 1 var metin og stjórnendur gerðu úrbætur á gátlistum Vörðunnar. Við lögðum áherslu á þetta 

mat þar sem stjórnendur gátu gert matið þegar tími gafst til og  þar sem Varða 1 styður við 

snemmtæka íhlutun og öll vinna verður markvissari og skipulagðari. Covid kom með miklum þunga í 

okkar leikskóla eftir áramót 2022 og var mannekla mikil þannig að við lögðum áherslu á að meta það 

sem hægt var, þannig að matið var gert að þessu sinni aðallega af stjórnendum, eins var það með 

orðaforðalista Menntamálastofnunar þar gerðu stjórnendur einnig úrbætur og endurmat. Ekki 

náðist að meta dagskipulagið með starfsmannahópnum. Mikil áhersla hefur verið hjá okkur 

undanfarin ár á mannauð leikskólans og var starfsánægja og styrkleikar starfsfólks metið með vinnu í 

Saga- story house. Starfmenn gerðu styrkleikapróf og unnið var út frá því með eigendum og 

leiðbeinendum í Saga-story house. 

2.2 Húsnæði og lóð 

• Haldið var áfram að bæta lýsingu í leikskólanum og ljósum skipt út. Þegar þessi skýrsla er 

skrifuð liggur ekki fyrir hvort laga eigi skólalóðir leikskólans sem mikil óánægja er með, bæði 

hjá starfsfólki og foreldrum. Skólalóðirnar þurfa á verulegri yfirhalningu að halda. 
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2.3 Ytra mat   

Mennta- og lýðheilsusvið stendur fyrir foreldrakönnunum annað hvert ár, lögð fyrir 2022 og 

starfsmannakönnun sem framkvæmd var í mars 2022 af Skólapúlsinum. Í sömu könnun var einnig 

vinnustaðagreining Hafnarfjarðar sem hingað til hefur verið lögð fram sér.  

Einnig má huga að því í matinu hvort að Mennta og menningarmálaráðuneytið eða annarra aðila hafi 

gert mat á síðasta ári og ef svo er þarf að koma fram: 

• Hver gerði matið? Bæði foreldrakönnun og starfsmannakönnun voru lagðar fyrir af 

Skólapúlsinum. 

• Hver var tilgangurinn? Meta ánægju foreldra og starfsmanna. 

• Matsaðferð. Sendur var spurningalisti til foreldra og starfsmanna. 

• Helstu niðurstöður. 

Foreldrakönnun: Samkvæmt niðurstöðum eru foreldrar ánægðir með stjórnun leikskólans, 

starfsmenn og faglegt starf.  

Starfsmannakönnun: Niðurstöður sýna að starfsmenn eru ánægðir í starfi og starfsánægja 

mælist há.  

2.3. Umbótaáætlun samkvæmt niðurstöðum innra- og ytra mats 

• Umbætur út frá niðurstöðum ytra mats. 

Foreldrakönnun: Alltaf má gott bæta. Vegna Covid kom ekki á óvart að samskipti milli                                         

foreldra og starfsmanna höfðu minnkað. Við munum leggja okkur fram við góð og öflug 

samskipti við foreldra. Einnig að nýta okkur enn betur Karellen til þess að koma upplýsingum til 

foreldra. 

Starfsmannakönnun: Farið var yfir niðurstöður með öllum starfsmannahópnum. Ætlum við að 

halda áfram að vinna með starfsánægju og vellíðan í starfi í komandi skólaári. Nýta okkur þau 

verkfæri og vinnu sem við höfum verið í með Saga story house. Þurfum að minna okkur 

reglulega á hvernig við viljum hafa samskipti okkar á milli sem eru laus við neikvæðni, baktal og 

tuð. 

 

 

 

 

3. Áherslur í starfi leikskólans  

 

3.1 Áherslur leikskólans næsta starfsár 

Áherslur leikskólans næsta starfsár, aðrar en þær sem koma fram í umbótaáætlun. Hér á eftir eru 

settar fram sömu áherslur og í starfsáætlun 2020-2021. Vegna Covid og aðstæðna sem sköpuðust í 

leikskólanum gátum við ekki sinnt þessum faglegu þáttum nægilega vel. Starfsmenn eru fullir 

tilhlökkunar að takast á við nýtt skólaár. 

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 
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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. Innleiða innra mat í leikskólann þar sem farnar verða fjölbreyttar leiðir í að meta starfið okkar. 

Leggja áherslu á að foreldrar og elstu börnin taki þátt í innra mati.  
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4. Starfsmannamál  

4.1. Starfsmannahópurinn 1. maí 

  

Starfsheiti Fjöldi Starfshlutfall Menntun 

Leikskólakennari 

Leyfisbréf, kennara 

Þroskaþjálfi 

Önnur háskólamenntun 

Leiðbeinendur 

 

4 

3 

2 

4 

15 

 

4,0 

2,81 

1,75 

4,94 

15.6 

Leikskólakennaramenntun 

Leyfisbréf kennara 

Þroskaþjálfamenntun 

Önnur háskólamenntun 

Grunnskólapróf/stúdentspróf/iðngreinapróf 

 

4.2 Starfsþróunarsamtöl 

Starfsþróunarsamtöl áttu að fara fram í mars og apríl en það náðist ekki vegna manneklu þessa 

mánuði. Stefnt er að því að taka samtölin í september 2022. 

4.3 Símenntun frá síðasta ári   

Símenntun frá síðasta ári (námskeið, hvaða hópar sóttu námskeið og fl.)   

• Saga story house, vinnustofa 4, Styrkleikar og starfsorka 

• Anna Steinsen frá Kvan, fræðsla um þrautsegju 

• Fyrstu 1000 dagar í lífi barns, ráðstefna í júní, leikskólastjóri 

• Bugl ráðstefna, allir stjórnendur leikskólans 

• Dear to lead námskeið, leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri 

• FSL námsstefna, leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri 

• Leikskólastjóri með fyrirlestur fyrir allt starfsfólk um starfsánægju, o.fl. 

• Fyrirlestur um móttöku barna flóttamanna í leikskóla, allir starfsmenn. 

• Einn deildarstjóri og sérkennslustjóri sóttu námskeið í Menntafléttu. 

• Deildarstjóri tók þátt í starfsdegi KÍ og fleiri sem tengdist innleiðingu á nýju 

farsældarfrumvarpi í þágu barna. 

4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum  

• Símenntunaráætlun leikskólans (áherslur í fræðslu út frá umbótaáætlun, áherslum 

leikskólans og starfsþróunarsamtölum). Við munum halda áfram að vinna með starfsánægju 

starfsmanna eins og síðustu ár þar sem það er gríðarlega mikilvægur þáttur. Einnig munum 

við halda áfram að styrkja okkur í áhersluþáttum leikskólans tengt læsi og snemmtækri 

íhlutun.  

• Önnur fræðsla (t.d. námsferðir, ráðstefnur, málþing). Stefnt er að námsferð næsta vor en 

enn hefur ekki verið ákveðið hvert verður farið. 
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5. Aðrar upplýsingar 

 

 

 

5.1 Barnahópurinn 1. maí. 

• Fjöldi barna eru 77 börn, kynjahlutfall er þannig að það eru 41 stúlkur og 36 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, 5 börn erum með ofnæmi. 

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

• Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku þau eru 15 

• Fjöldi  tungumála eru 12 

• Í Álfabergi eru foreldrar af öðrum þjóðernum: Pólland, Filipseyjar, Albanía, Portúgal, 

Lettland, Litháen, Rússland, Rúmenía, England, Frakkland, Sómalía og Venesúela. 

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 mars til maí 2022. Deildastjórar halda 

utan um samtölin og stundum er fulltrúi frá sérkennslu og eða stjórnendum allt eftir því sem 

rædd er um. 

• Foreldrafélag er starfrækt í Álfabergi, í því eru 4 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.  

5.3 Samstarf leik- og grunnskóla  

Samstarfið var af skornum skammti vegna Covid en vonir standa til að við getum farið að 

vinna saman sem fyrst á nýju skólaári og halda áfram þar sem frá var horfið með samstarf. 

5.4 Almennar upplýsingar 

• Skipulagsdagar voru samkvæmt leikskóladagatali fyrir skólaárið. 

5.5 Áætlanir 

Eftirtaldar áætlanir eiga að vera aðgengilegar á heimasíðu leikskólans  
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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 

• Jafnréttisáætlun skal skila sem viðhengi við áætlunina 

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

 

Fylgirit 

• Matsgögn 

• Leikskóladagatal 

• Umsögn foreldraráðs 

• Annað 

 

 

 

 

 
Hafnarfirði 15. júlí, 2022 

 

 

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

