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INNGANGUR  

Leikskóli Fjallabyggðar starfar eftir Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 og 

lögum um leikskóla nr. 90/2008. Fjallabyggð býður upp á leikskólanám fyrir 

börn á aldrinum eins til sex ára.  

Leikskólinn vinnur að því að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í 

náinni samvinnu við foreldra. Hann stuðlar að víðsýni, sterkri sjálfsmynd, 

heilbrigði, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta. Hann vinnur með 

sammannlegar dyggðir og leggur einnig sérstaka áherslu á málörvun og 

undirbúning fyrir lestur. Jafnframt leggur hann áherslu á leikinn í öllum 

sínum margbreytileika sem leið til náms og tjáningar. Markmið skólans er 

að leggja grunn að alhliða þroska barna svo þau verði andlega sem 

líkamlega sterkir einstaklingar sem geti tekið þátt á skapandi, virkan og 

ábyrgan hátt í lýðræðisþjóðfélagi. Stefnt er að því að skapa umhverfi, þar 

sem öllum líður vel og hver einstaklingur ber virðingu fyrir sjálfum sér, 

öðrum og umhverfi sínu. 

  

STARFSÁÆTLUN LEIKSKÓLA 

Leikskóli Fjallabyggðar gerir starfsáætlun fyrir hvert skólaár, eins og kveðið 

er á í lögum nr. 90/2008. Þar er jafnframt kveðið á um að starfsáætlun skuli 

lögð fyrir foreldrarráð leikskólans til umsagnar. Tilgangur starfsáætlunar er 

að gera skólaþróun leikskólans markvissa með skýrum 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. 

Starfsáætlun leikskólans tekur gildi 1. september ár hvert. Starfsáætlun er 

lögð fyrir fræðslu- og frístundanefnd til kynningar og samþykktar. 

Í starfsáætlun leikskólans skulu koma fram: 



 Matsaðferðir leikskólans og umbótamiðuð áætlun sem unnin er út frá 

niðurstöðum matsins. 

 Áherslur í leikskólastarfinu sem ætlunin er að vinna að, markmið, 

leiðir að markmiðunum og áætlun um hvernig þau verða metin. 

 Áherslur fræðslunefndar, sem leikskólinn vinnur að. 

 Starfsþróunaráætlun leikskólans og upplýsingar um starfsmannamál. 

 Fjöldi barna, kynjahlutfall, dvarlarstundir, fjöldi barna sem njóta 

sérkennslu og fjöldi barna af erlendum uppruna.  

 Upplýsingar um foreldraráð, foreldrafundi og foreldraviðtöl. 

 Skóladagatal fyrir árið. 

 

 

1. MAT Á STARFI LEIKSKÓLA FJALLABYGGÐAR 
  

Markmið innra mats samkvæmt lögum um leikskóla er að: 

o Veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til 

fræðsluyfirvalda, starfsfólks leikskóla, til grunnskóla og foreldra.  

o Tryggja að starfsemi leikskóla sé í samræmi við ákvæði laga, 

reglugerða og aðalnámsrkár leikskóla. 

o Auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum. 

o Tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau 

eiga rétt á samkvæmt lögum. 

Skólanámskrá leikskólans er skrifleg lýsing í því sem gert er í leikskólanum 

og á því sem á að gera. Þar koma fram bæði markmið og leiðir leikskólans. 

Skólanámskrá leikskólans setur því viðmið fyrir matið. Skólanámskrá er 



endurskoðuð og uppfærð árlega svo hún megi spegla starfið á trúverðugan 

hátt. 

Tilgangur ytra mats er að safna upplýsingum um viðhorf foreldra 

leikskólabarna og starfsmanna til að nota við innra mat leikskólans.   

  



 

SJÁLFSMAT LEIKSKÓLANS 
Fagorðið sjálfsmat er notað yfir aðferð þar sem starfsfólk skóla rannsakar 

framfarir, þróun og störf sín í þeim tilgangi að greina hvar umbætur hafa 

orðið og á hvaða sviðum umbóta er þörf. Þetta er leið þar sem leitar er 

vísbendinga til að meta árangur og velgengni og finna þætti þar sem 

umbóta er þörf. Eftirfarandi þrjár spurningar eru kjarni sjálfsmats: 

- Hvernig stöndum við okkur? 

- Hvernig vitum við það? 

- Hvað gerum við næst 

Kjarni framúrskarandi leikskólastarfs felst í því að mæta fjölbreyttum 

þörfum allra barna og fjölskyldna þeirra. Leikskólar geta ekki náð 

framúrskarandi árangri einir og sér. Því þarf að leggja áherslu á samstarf 

og samvinnu við foreldra og forráðamenn. Foreldrar hafa mikla reynslu af 

samvistum við börn sín og góða þekkingu á framvindu þeirra í námi í 

leikskólanum og heima fyrir. Því er mikilvægt að taka sjónarmið þeirra með 

þegar ákvarðanir eru teknar hvort heldur sem er í daglegu lífi eða þegar 

erfiðleikar steðja að.   

Leikskóli Fjallabyggðar er að taka í notkun sjálfsmatskerfið Hversu góður er 

leikskólinn okkar sem er heildstætt innra gæðakerfi. Það inniheldur 

gæðaramma þar sem skólastarfinu er skipt upp í þrjá lykilþætti sem ná yfir 

alla þætti starfseminnar. Undir hverjum lykilþætti eru svo gæðagreinar sem 

hjálpa okkur að svara spurningum sem tengjast mikilvægum þáttum í 

skólastarfinu.  

 



 

 

 

Þeir þættir sem teknir verða fyrir á skólaárinu eru Forysta og stjórnun  

 Umbótamiðað sjálfsmat .....................................haustönn 2020 

 Forysta í skólastarfi ..........................................haustönn 2020 

 Breytingastjórnun..............................................vorönn 2021 

 Forysta og starfsmannastjórnun ..........................vorönn 2021 

 Verklag sem stuðlar að sanngirni.........................vorönn 2021 

  



2. FAGLEGAR ÁHERSLUR Í STARFI LEIKSKÓLANS FYRIR 
LEIKSKÓLAÁRIÐ 2020-2021 

 Áfram verður unnið að umbótum á faglega starfinu á grundvelli 

niðurstaðna ytra mats 2017. Umbótaáætlun var gerð í framhaldi af 

ytra matinu og er vinnan við úrbætur í gangi. Áfangaskýrsla sem gerð 

var í maí 2020 sýnir að vinnan gengur samkvæmt áætlun í 

langflestum tilvikum og í framhaldinu var send áætlun um framhaldið 

til Mennta- og menningarmálaráðuneytisins.  

 Áfram verði unnið með dygðir samkvæmt námsefninu Lífsleikni í 

leikskóla. Lífsleikni byggist á alhliða þroska, færni til samskipta, 

rökrænnar tjáningar, og að bera virðingu fyrir umhverfi sínu. 

Lífsleikni byggist á að börnin verði sjálfstæðir einstaklingar og öðlist 

trú á eigin getu. Að börnin tileinki sér innri aga, séu fær um að sýna 

kurteisi og og samkennd og temji sér virðingu fyrir umhverfi sínu. Að 

börnin læri að þekkja tilfinningar sínar eins og gleði, sorg og reiði og 

að hafa taumhald á þeim. Lífsleiknin er m.a. kennd með 

dygðakennslu. Dygðir þessa skólaárs verða Hugrekki, Hófsemi og 

Glaðværð.  

 Leikurinn í allri sinni fjölbreytni er kjarninn í uppeldisstarfi 

leikskólans. Áhersla er lögð á að hver einstaklingur fái að njóta sín. Í 

leikskólanum er lögð áhersla á nærveru, jákvæðni og hlýju. Við 

notum meðal annars námsefnið Leikur að læra sem leggur áherslu á  

tengsl náms og hreyfingar og það hvernig kenna má til dæmis lestur 

og stærðfræði í gegnum leikinn.   

 Við erum aðili að þjóðarátaki um læsi og vinnum á grundvelli þess að 

ákveðnum þáttum til að styðja við læsi í sinni víðustu mynd. Hafin er 

vinna við læsisstefnu leikskólans og mun hún síðan verða hluti af 

læsisstefnu sveitafélagsins þegar fram líða stundir.   

 Námsefnið Lubbi finnur málbein er notað í leikskólanum til að styðja 

við hljóðkerfismyndun barnanna og tilfinningu þeirra fyrir 



málhljóðunum. Starfsfólk hefur setið námskeið í notkun námsefnisins 

og það er nýtt mjög markvisst í leikskólastarfinu. 

 Tákn með tali er markvisst notað til stuðnings máltöku. 

Sérkennslustjóri sér um að leggja inn ný tákn tvisvar í mánuði og 

starfsfólk er einnig duglegt að finna tákn yfir hluti og hugtök í daglegu 

starfi. 

 Við munum halda áfram að innleiða Uppeldi til ábyrgðar. Uppeldi til 

ábyrgðar miðar að því að ýta undir ábyrgðarkennd og sjálfstjórn 

barna og þjálfa þau í að ræða um tilfinningar og átta sig á þörfum 

sínum. Vinnuaðferðunum er einnig ætlað að styðja starfsmenn skóla 

við að móta sér skýra stefnu varðandi samskipti og agamál. Við 

leggjum áherslu á að leggja grunninn, kynna börnin fyrir orðanotkun 

og aðferðum Uppeldis til ábyrgðar og að starfsfólk temji sér þau 

vinnubrögð. Allt starfsfólk leik- og grunnskóla sat námskeið í Uppeldi 

til ábyrgðar í september. 

  



3. STARFSMANNAMÁL 

STARFSMENN VETURINN 2020-2021 

Starfsheiti Fjöldi Starfshlutfall Menntun 
Leikskólakennarar/kennarar 
með leyfisbréf til kennslu  
Þar með taldir stjórnendur.  

8 5 í 100% 
starfi;     
3 í 75-90% 
starfi  
 
  
 

Leikskóla-
kennaramenntun  

Grunnskóla-
kennaramenntun 

 Auk þess eru tveir 
með framhaldsnám í 

stjórnun 

Leiðbeinendur með 
háskólamenntun á 

uppeldissviði 

2 1 í 100% 
1 í 75% 

Bed í 
menntunarfræði 

Aðstoðar-leikskólakennarar 1 Í 100% starfi Diplóma í 
leikskólakennslu 

 
Starfsmenn með aðra 
háskólamenntun 
 

 
1 

 
1 x 50% 

 
Iðjuþjálfi,   

Leikskólaliðar, 
stuðningsfulltrúar  

3 Í samtals  
2,5 
stöðugildum 

Menntun á 
framhaldsskólastigi 

sniðin að 
starfsmönnum 
leikskóla og 
grunnskóla 

Starfsmenn með 
framhaldsskólamenntun 

8 7 í 100% 
1 í 75% 

 

Framhaldsskólapróf. 
3 eru í háskólanámi, 

tveir þeirra í 
menntunarfræði og 

einn í 
þroskaþjálfanámi. 

Starfsmenn án 
framhaldssk.mennt. 

15 Í 13,5 
stöðugildum 

Með grunnskólapróf 
og nokkrir með 

einhverjar einingar í 
framhaldsskóla án 
þess að hafa lokið 

framhaldsskólaprófi. 
          

 

Leikskólinn hefur á að skipa reyndu og hæfu starfsfólki, bæði faglærðu og 

ófaglærðu í bland við nýliða sem eru að stíga sín fyrstu skref í 

leikskólastarfinu. Enn eigum við langt í land að uppfylla það markmið að 

tveir þriðju hlutar starfsmanna séu með leikskólakennaramenntun og leita 



þarf leiða til að auka hlutfall leikskólakennara t.d. með því að hvetja 

starfsmenn til að fara í leikskólakennaranám og auglýsa reglulega eftir 

leikskólakennurum.   

STARFSÞRÓUNARSAMTÖL 
Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri munu boða alla starfsmenn í  

starfsþróunarsamtal í mars. 

Starfsmenn undirbúa sig fyrir starfsþróunarsamtalið. Farið verður yfir 

væntingar starfsmanna og þau markmið sem þeir vilja setja sér í vinnu. 

Stjórnendur skrá niður óskir um námskeið og starfsþróun.    

 

SÍMENNTUN  
Árlega er farið yfir handbækur leikskólans, viðbragðsáætlun og 

starfsmannahandbók til kynningar fyrir nýja starfsmenn og til upprifjunar 

fyrir aðra. 

Einn starfsmaður mun sitja námskeið hjá Vinnueftirlitinu fyrir 

öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði á haustönn. 

Hljóm2 námskeið og TRAS námskeið fyrir þá leikskólakennara sem ekki hafa 

nú þegar réttindi til að nota skimunartækið. 

AEPS-námskeið á Greiningarstöð: Sérkennslustjóri á Leikskálum.   

Einnig eru allir starfsmenn hvattir til að vera duglegir að sækja í sína 

starfsmenntunarsjóði og sækja námskeið sem falla undir þeirra starf og 

áhugasvið.  

Leikskólastjóri mun fara á vorráðstefnu Félags Stjórnenda Leikskóla.  

Tveir starfsmenn eru í háskólanámi í menntunarfræðum, einn starfsmaður 

í Med námi til kennsluréttinda, einn starfsmaður í háskólanámi í 

þroskaþjálfafræði og þrír starfsmenn er í leikskólaliðanámi.  



4. AÐRAR UPPLÝSINGAR 

BARNAHÓPURINN 
 Fjöldi barna 1. september 2020 er 105 Þar af 39 á Leikhólum og 66 á 

Leikskálum. 

 Dvalargildi eru 1102 (vistunartími * barngildisstuðull) 

 Á Leikskálum eru 33 drengir og 33 stúlkur 

o Aldursskipting:14 börn fædd 2015; 17 börn fædd 2016; 14 börn 
fædd 2017 10 börn fædd 2018 og 11 börn fædd 2019 

 Á Leikhólum eru 22 drengir og 17 stúlkur 

o Aldursskipting: 9 börn fædd 2015 6 börn fædd 2016; 9 börn 
fædd 2017; 7 börn fædd 2018 og 8 börn fædd 2019 

 Þrjú börn eru með formlega greiningu frá Greiningar- og ráðjafarstöð 
og fá úthlutað stuðningsfulltrúa og sérkennslutímum. Þrír nemendur 
eru í greiningarferli vegna gruns um þroskahömlun og hafa fengið 
úthlutað stuðningi og nokkrir nemendur eru með skilgreindan mjög 
seinkaðan málþroska, sem brugðist er við með ákv. skipulagi á deild 
og sérkennslutímum. Þar að auki eru alltaf nokkur fjöldi barna sem 
nýtur sérfræðiþjónustu frá talmeinafræðingum, sjúkraþjálfurum, 
sálfræðingi, iðjuþjálfa, þroskaþjálfa o.s.frv um lengri eða skemmri 
tíma. 

 Tvítyngd börn í Leikskóla Fjallabyggðar eru 15 þar af eiga 8 börn báða 
foreldra erlenda.  

 

FORELDRASAMVINNA 
FORELDRARÁÐ er starfandi í Leikskóla Fjallabyggðar. Það er skipað tveimur 
foreldrum af Leikskálum og einu frá Leikhólum. Tilgangur foreldraráðs er að 
gefa umsagnir til leikskóla og nefnda um skólanámskrá og aðrar áætlanir 
sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd 
skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra 
fyrir foreldrum. 

Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á 
leikskólastarfi (Lög um leikskóla 90/2008). 



Áætlað er að ráðið fundi tvisvar til þrisvar á ári.   

FORELDRAFÉLÖG eru bæði við Leikskála og Leikhóla og eru allir foreldrar 
leikskólans meðlimir þess. Stjórn foreldrafélagsins er kosin ár hvert á 
aðalfundi félagsins. Foreldrafélagið hefur yfirumsjón í samráði við 
leikskólann með ákveðnum uppákomum í leikskólanum og fjármagnar þær. 
Foreldrar greiða árgjald sem nýtt er í þágu barnanna. Einnig stendur 
foreldrafélagið fyrir fjáröflunum og styrkja svo leikskólastarfið með ýmsum 
hætti. Foreldrafundir er haldnir að hausti þar sem starf vetrarins er kynnt. 
Fundur með nýjum foreldrum er haldinn í upphafi skólaársins.   

Formaður foreldrafélags Leikskála er Katrín Drífa Sigurðardóttir og formaður 
foreldrafélags Leikhóla er Hulda Teitsdóttir. 

 

FORELDRAVIÐTÖL eru tvisvar á ári, þar sem farið er yfir líðan, þroska og 

framfarir barnsins ásamt öðru. Fyrir viðtölin eru fylltir út gátlistar varðandi 
þroskaþættina og einnig er farið yfir niðurstöður úr TRAS listum í 
foreldraviðtölunum.  

SAMSTARF LEIK- OG GRUNNSKÓLA 
Samstarf á milli Leikskóla Fjallabyggðar og Grunnskóla Fjallabyggðar er í 
sífelldri þróun. Kennarar á yngsta stigi grunnskóla og kennarar elstu 
leikskólabarnanna hittast reglulega og skipuleggja samstarfið. Elstu börnin 
fara í nokkrar skipulagðar heimsóknir í grunnskólann yfir veturinn og 
kynnast starfinu þar. Einnig eru upplýsingafundir að vori þar sem farið er 
yfir stöðu þeirra barna sem eru að byrja grunnskólagöngu. Áhugi er bæði 
innan leikskólans og grunnskólans að þróa samstarfið meira og hafa meira 
samráð til dæmis um val á námsefni og þess háttar.    

ALMENNAR UPPLÝSINGAR 

 Skipulagsdagar á haustönn:  

o Skipulagsdagur 21.ágúst – Lokað allan daginn. Deildarfundir. 
Námskeið í notkun matskerfisins Hversu góður er leikskólinn 
okkar?   

o 11.september Lokað allan daginn. Sameiginlegt námskeið leik- og 
grunnskóla í Uppeldi til ábyrgðar (Uppbyggingastefnunni) 

o 30.nóvember: Lokað allan daginn. Starfsmannafundur og 
deildarfundir 
 



 Skipulagsdagur á vorönn: 
  

- 4.janúar. Lokað allan daginn. Starf annarinnar undirbúið. 
Starfsmannafundur 

 

- 12.og 14. maí Lokað allan daginn báða dagana. Þessir dagar 

eru fráteknir fyrir námsferð starfsmanna en vegna óvissu á 

covid tímum er nokkuð ljóst að ekki verður farið út fyrir 

landsteinana. Hugsanlegt er að farið verði í náms- og 

kynnisferð innanlands eða skipulagt námskeið á þessum 

dögum.  

Viðbragðsáætlanir 

Viðbragðsáætlun er til fyrir Leikskóa Fjallabyggðar. Hún segir til um hvernig 

bregðast skuli við áföllum og vá. Í henni eru viðbrögð og verkferlar sem 

taka gildi ef áföll verða í leikskólanum en einnig ef alvarleg veikindi, slys 

eða andlát verða í starfsmannahópnum. Viðbragðsáætlunin tekur til 

eldsvoða, jarðskjálfta, fárviðris, alvarlegra slysa eða andláts starfsmanns 

eða barns. Einnig er farið yfir verkferla vakni grunur um ofbeldi eða 

vanrækslu gagnvart barni. Áætlunin er aðgengileg á vef leikskólans. Einnig 

er til áætlun um viðbrögð við heimsfaraldri.  

  

 

Fylgiskjöl: Skóladagatal Leikskóla Fjallabyggðar 2020-2021 

 

  

Olga Gísladóttir, skólastjóri Leikskóla Fjallabyggðar    


