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Inngangur 

Starfsáætlun Ungbarnaleikskólans Ársólar sýnir stefnu skólans og þau verkefni sem áætlað er að 

framkvæma á skólaárinu 2017-2018. Hún byggir á innra mati skólans og þeim þróunar- og 

nýbreytniverkefnum sem ráðgert er að framkvæma. Í starfsáætluninni má finna stefnu um starfshætti, 

hlutverk og framtíðarsýn leikskólans, hagnýtar upplýsingar, ýmsar tölulegar staðreyndir, umbótaáætlun,  

símenntunaráætlun og skóladagatal. Sett hefur verið fram stefnukort sem sýnir á myndrænan hátt stefnu 

skólans í skólasamfélaginu, starfsháttum, fjármálum og mannauði. Markmið eru sett fyrir hvern stefnuþátt 

og tilgreindar þær leiðir sem farnar verða til að ná þeim markmiðum. Út frá stefnukortinu eru sett fram 

verkefni sem unnið verður að á skólaárinu og verður hún notuð til að fylgja þeim eftir. Starfsáætlunin er 

ætluð foreldrum, rekstraraðilum og fræðsluyfirvöldum til kynningar á starfinu fyrir komandi skólaár. 

Áætlunin er vinnuplagg fyrir starfsmenn leikskólans og upplýsingaplagg fyrir nýja starfsmenn. Hún er 

einnig hluti af innra mati leikskólans og er mjög gott tæki til að fylgjast með framgangi verkefna. 

Starfið á síðasta skólaári 

Flutningar Ársólar í júlí 2016 úr Sólheimum 31-35 í Völundarhús 1 setti mark sitt á starfið í vetur. 

Útileiksvæðið var tekið í gegn og gert mun öruggari en hafði verið. Innanhús var einnig hugað að 

öryggisþáttum og lögð áhersla á að aðlaga umhverfi leikskólans með þarfir ungra barna í huga. Með 

flutningunum bættist við ein deild og leiksvæðin utan deilda (miðrými, hreyfisalur og listasmiðja) voru 

skipulögð þannig að hægt væri að dreifa börnunum sem mest um húsið.  

Starfsáætlun síðasta skólaárs gekk að nokkru leyti eftir eins og sjá má í mati á umbótaáætlun (fylgiskjal 

3). Fyrir utan að aðlagast nýju leikskólahúsnæði þá fengum við ýmsa fræðslu svo sem leiðir til að efla 

starfsandann, skyndihjálp og sköpun ungra barna. Deildarstjórar fóru á fræðslufund um læsi í leikskólum 

og fagstjóri í hreyfingu tók þátt í Erasmus+ samstarfi við BHRG meðferðarstofnunina í Ungverjalandi 

ásamt öðrum fagtjórum hjá Skólum ehf.  

Markviss og jákvæð vinna er sífellt í gangi til að auka starfsánægju og vellíðan starfsfólks með fyrirlestrum, 

hópavinnu og heilsuhvatningu. Við tókum þátt í Hreyfiviku UMFÍ (Move week) og allt starfsfólk Skóla ehf. 

var í sex vikna hreyfihvatningu sem lauk á sameiginlegum skipulagsdegi Skóla ehf. 7. október 2016. .  

Góð reynsla er komin á Viðverustefnu Skóla ehf. sem hefur leitt til aukinnar viðveru starfsfólks milli ára en 

sambanburður á fjarvistartölum á fyrstu sex mánuðum ársins 2016 og 2017 sýna fækkun fjarvista 

starfsfólks um hátt í 25%! Mjög ánægjuleg þróun og líklega vegna þess að við erum núna í heilsusamlegra 

húsnæði en í Sólheimum 31-35.  

Að þessu sinni notuðum við heimagerð matsgön til að meta þemadagana okkar og umbótaáætlun sem 

við unnum vorið 2016 í innra mati og kom það vel út. Heilsueflandi teymið fyllti út gátlista á vef Embætti 

landlæknis, www.heilsueflandi.is Þar skoðuðum við hreyfinguna, matinn og geðrækt.  

  

http://www.heilsueflandi.is/
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Skólaárið framundan  

 

Við höldum áfram að efla samstarfið með dreifðri forystu og teymisvinnu alls starfsfólks. Starfsánægja og 

vellíðan starfsfólks er mjög mikilvæg og við höldum áfram með viðverustefnuna. Heilsustefnan og 

Heilsueflandi leikskóli eru aðalsmerki okkar og við tökum þátt í þeirri vegferð Skóla ehf. að vera leiðandi í 

heilsueflandi leikskólastarfi á Íslandi. 

Skólar ehf. hafa sótt um Erasmus+ samstarfs styrk með Ungverjalandi, Rúmeníu og Slóvakíu sem tengist 

BHRG aðferðinni og hvernig megi miðla henni enn frekar í viðkomandi löndum. Hvort við fáum styrkinn 

ætti að koma í ljós í júlí 2017. Einnig munum við sækja aftur um Erasmus+ styrk til að halda áfram að 

læra hjá BHRG stofnuninni í Ungverjalandi en það verkefni getur byjað í júní 2018.  

Við erum enn að koma okkur almennilega fyrir í húsnæðinu hér í Völundarhúsum og munum meðal annars 

setja upp frekari hillur í sameiginlega rýminu og gera þar skemmtilegt kubbasvæði fyrir börnin. 

Könnunarleikurinn hefur alltaf spilað stórt hlutverk hjá okkur og stefnum við á að vinna enn frekar með 

hann, bæta í efniviðinn enda hentar hann þeim aldri sem við vinnum með einstaklega vel. Við fáum 

fræðslu í Tákn með tali, Hopp og Hí tónlistarefninu fyrir ung börn og tökum í notkun nýja heimasíðu sem 

gerir allar skráningar auðveldari. Einnig förum við í námsferð til Spánar til að nema Leikur að læra 

kennsluaðferðina sem leggur áherslu á að kenna bókleg fög í gegnum leiki og hreyfingu á skemmtilegan, 

líflegan og árangursríkan hátt. Við gerum ráð fyrir að taka tvo starfsdaga samfellt í maí 2018 til að fara í 

þessa ferð. 

 Við hlökkum til að takast á við þau verkefni sem framundan eru á nýju skólaári með jákvæðni, gleði og 

öflugu samstarfi að leiðarljósi. 
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Mat á leikskólastarfi 

Innra mat 

Tilgangur með innra mati er að tryggja að réttindi leikskólabarna séu virt og að þau fái þá menntun og 

þjónustu sem þeim ber samkvæmt lögum um leikskóla. Innra mati er einnig ætlað að veita upplýsingar 

um starfshætti skólans, stuðla að umbótum og auknum gæðum og er liður í þróun á starfsháttum hans 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Samkvæmt reglugerð nr. 893/2009 um mat og eftirlit í leikskólum og 

upplýsingaskyldu sveitarstjórna um skólahald er hverjum leikskóla gert að leggja mat á árangur og gæði 

skólastarfsins með innra mati og eru markmið þess að: 

 tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár leikskóla 

 tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á samkvæmt lögum 

 veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks leikskóla, 
viðtökuskóla og foreldra 

 auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum 

Mat gefur upplýsingar um hverju þarf að breyta eða hvað þarf að bæta til að ná þeim markmiðum sem 

leikskólinn hefur sett sér í stefnu skólans. Sú vitneskja nýtist til að skilgreina forgangsverkefni og 

skipuleggja aðgerðir til að koma á umbótum. Í kjölfar mats koma fram ákveðnar niðurstöður um hvar 

veikleikar og styrkleikar skólastarfsins liggja sem birtast í sjálfsmatsskýrslu skólans. Í framhaldinu er unnin 

umbótaáætlun þar sem hugað er að því að styrkja veikar hliðar í starfinu og haldið áfram að vinna með 

sterkar hliðar. Þeir þættir sem vinna á áfram með rata svo inn í starfsáætlun skólans. Þannig verða 

niðurstöður innra mats síðasta skólaárs ákveðinn grundvöllur starfsáætlunar skólans. 

Innra mat 2016-2017 

Á skipulagsdögum yfir skólaárið eru starfsmannafundir þar sem við ræðum starfið, fögnum því sem er 

vel gert og leitum leiða til að gera betur. Haustið 2015 fengum við niðurstöður úr ytra mati Skóla og 

frístundasviðs Reykjavíkurborgar og út frá því unnum við umbótaáætlun. Við erum enn að vinna eftir 

þeirri umbótaáætlun því við höfum ekki náð að meta allt sem kom fram í ytra matinu.  Á vorönn 2017 

skoðuðum við stjórnun, mannauð og leikskólabrag og var það stjórnendateymi leikskólans sem mat 

þessa þætti. Helstu niðurstöður úr matinu eru eftirfarandi og koma fram í fylgiskjali 3: 

 Ekki náðist að fara í nógu mikla markvissa vinnu við þessa þætti meðal annars vegna tímans sem 

fór í flutningana úr Sólheimum. Einnig var enginn aðstoðarleikskólastjóri við skólann meirihlutann af 

skólaárinu 2016-2017 og starfsmannabreytingar höfðu líka áhrif á tímaleysi við að skoða innra 

matið. 

 Í starfsmannakönnun á vorönn 2017 kom í ljós að starfsfólk upplifði að stjórnandi væri sýnilegur svo 

þau markmið náðust í kaflanum um stjórnun og við náðum að samræma betur símenntunar- og 

umbótaáætlun skólans. 

 Varðandi mannauðinn að þá eigum við eftir að endurskoða skólanámskrá með tilliti til áherslna í 

aðalnámskrá en okkur hefur að mestu leiti gengið vel að halda deildarfundi einu sinni í mánuði. 

 Við stöndum okkur vel í að viðhalda viðverustefnunni en þurfum að skerpa á sýnilegum reglum fyrir 

starfsfólk á deildum og þegar nýja heimasíðan verður tekin í notkun haustið 2017 að passa upp á 

að hafa upplýsingar fyrir foreldra á fleiri tungumálum en íslensku. 
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Við innra mat notuðum við einnig heimatilbúin matsgögn til að meta þemadagana okkar – Endurmat á 

þemadögum Ársólar.  Allt starfsfólk kom að matinu og var fyrst unnið í litlum hópum og svo fóru fram 

umræður. Helstu niðurstöður eru eftirfarandi og koma fram í fylgiskjali 4: 

 Almenn ánægja með lita þemadagana okkar og þau listaverk sem börnin gera. 

 Við viljum sleppa dögum á haustönn eins og Dag íslenskrar náttúru og Evrópska 

tungumáladeginum vegna þess að þeir eru á aðlgöunartíma barnanna. 

 Það sem við viljum helst breyta fyrir næsta skólaár er að þegar jólaball fer fram þarf að skipta því í 

tvö holl vegna þess að salurinn ber ekki öll börnin og starfsfólk í einu. 

 Tónlistardagurinn gekk vel en börnin voru ekki vön flæði á milli deilda. Við ætlum því að hafa oftar 

flæði, t.d. á föstudögum eftir síðdegishressingu til að börnin venjist því að leika á fleiri svæðum en 

sínum eigin deildum.  

Heilsueflandi teymi Ársólar fór yfir þrjá gátlista inn á vef Heilsueflandi vef Embætti Landlæknis, 

hreyfing, matur og geðrækt. Helstu niðurstöður eru eftirfarandi: 

 Í hreyfingu náðum við 84% viðmiðum en sumt er erfitt af ná sökum ungs aldurs barnanna í Ársól 

t.d. . liðurinn um umferðarfræðslu og samstarf milli leikskólans og þeirra sem standa að íþrótta- og 

tómstundastarfi á svæðinu. 

 Við náðum 83% viðmiðum í gátlistanum um matinn og sumt eigum við erfitt að ná vegna ungs 

aldurs barnanna, t.d. að þau skammti sér sjálf og taki þátt í að búa til umgengnisreglur í 

matmálstímum. 

 Í geðræktinni náðum við 71% viðmiðum. Sumu náum við ekki vegna aldurs barnanna en við sjáum 

líka að við þurfum að skerpa á ýmsu er kemur að samræmdur uppeldisreglum og fræðslu til 

starfsfólks.  

Á haustönn 2017 mun teymið gera aðgerðaráætlun fyrir þessa þrjá gátlista og vinna samkvæmt þeim 

fer þá fram á næsta skólaári. 

Ytra mat 

Á síðasta skólaári fór ekkert ytra mat fram í Ársól. Ytra mat var síðast framkvæmt af Skóla- og 

frístundasviði Reykjavíkurborgar í maí 2015 og áætlað er að næsta mat á vegum Skóla ehf. fari fram á 

vorönn 2018. 

Matsáætlun 

Skólastarfið er í sífelldri endurskoðun og er það meðal annars gert á deildar-, fag- og kennarafundum yfir 

allt skólaárið. Síðustu ár höfum við notað matstækið Barnið í brennidepli en ákveðið var að notast við nýtt 

matstæki á síðasta skólaári og kom það vel út. Við teljum að þar sem við erum heilsuleikskóli sé 

sérstaklega mikilvægt að meta þá þætti sem snúa að Heilsustefnunni og því ætlum við að halda áfram að 

nota Gátlista Heilsustefnunnar í innra mati að minnsta kosti annað hvert ár. 

Einnig ætlum við að halda áfram að meta starfið útfrá umbótaáætlun sem unnin var haustið 2015 í kjölfar 

ytra mats SFS. Við notum gátilsta sem var útbúinn út frá umbótáætluninni og er einfaldur í notkun. Hægt 

að merkja við lokið/ólokið og setja inn athugasemdir ef þess þarf (sjá fylgiskjal 3). 

Ársól var fyrsti leikskólinn á Íslandi til að skrá sig til þátttöku í verkefninu Heilsueflandi leikskóli á vegum 

Embættis landlæknis eftir að hafa verið þróunarskóli í verkefninu síðan 2013. Gátlistarnir sem eru á vef 
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verkefnisins fylgja mælanlegum markmiðum og önnur viðmiðum og meta árangur. Þessa gátlista munum 

við styðjast við til frambúðar eins og kemur fram í umbótaáætlun (fylgiskjal 1). Allt starfsfólkið mun taka 

þátt í ofangreindum matsaðferðum og verða niðurstöður nýttar í umbótaáætlun fyrir skólaárið 2018-2019. 

Til að meta þroska og framfarir barnanna notum við Heilsubók ungra barna. Skráningar fyrir foreldraviðtöl 

á vorönn fara fram í mars á hverju ári. Allt starfsfólk á viðkomandi deild barns ræðir þroskaframfarir þess 

en það er hópstjóri barnsins sem skráir í heilsubókina með aðstoð deildarstjóra og annars fagfólks ef 

hópstjóri er ekki kennaramenntaður. Fagstjóri í hreyfingu hefur yfirumsjón með skráningu er varðar 

hreyfiþroska barna. 

Hlutverk, stefna og framtíðarsýn  

Leikskólinn er fyrsta skólastig barnsins og er fyrir öll börn, óháð andlegu og líkamlegu atgervi og er 

leikskólaaldurinn mikilvægur tími náms og þroska hvers einstaklings. Það mikilvægasta í starfi 

ungbarnaleikskóla er að börnin séu örugg og að þau finni fyrir hlýju og kærleika.  Börnin eru oft að fara 

frá foreldrum sínum í fyrsta skipti eftir fæðingarorlof og því enn mikilvægara en ella að vel takist að aðlaga 

börnin  

Hlutverk Ársólar er að skapa öllum börnum jöfn skilyrði til leiks og náms þar sem lögð er áhersla á að 

börnin upplifi sig örugg í nýju og hvetjandi námsumhverfi.  Barnið sem einstaklingur er ávallt haft í 

brennidepli í skipulagningu skólastarfsins og lögð áhersla á að starfshættir taki mið af þroska og þörfum 

einstaklinganna.  

Hlutverk kennara er að vera leiðandi í mótun uppeldis- og menntastarfsins, fylgjast með nýjungum og 

miðla þekkingu. Kennarar eiga að vera góð fyrirmynd í starfi með börnum og leitast við að styrkja faglegt 

hlutverk leikskólans. Þeim ber að sjá til þess að hvert barn sé virt að verðleikum og að námsumhverfið sé 

skipulagt á þann veg að börn fái notið bernsku sinnar (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Kennarar leggja sig 

fram við að stuðla að góðu samstarfi við foreldra og styðja þá í uppeldishlutverkinu með reglulegum 

viðtölum og opnum samskiptum. 

Hlutverk skólastjóra er að vera faglegur leiðtogi og í forystu um þróun metnaðarfulls leikskólastarfs. 

Honum ber að leiða lýðræðislegt samstarf og stuðla að jafnrétti og uppbyggilegum samskiptum með 

velferð barna að markmiði. Skólastjóri ber ábyrgð á að starf leikskólans sé metið reglulega og að 

niðurstöður séu notaðar til úrbóta í þágu starfsins. Honum ber að sjá til þess að starfsfólk fái tækifæri til 

að bæta við þekkingu sína og vera í stöðugri starfsþróun (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).   

Mikilvægasta hlutverk fagmanns í leikskóla (stjórnenda og kennara) er að hafa forystu um að skólastarfið 

sé í stöðugri þróun og stuðla þannig að framförum og virku lærdómssamfélagi til hagsbóta fyrir 

skólasamfélagið í heild.   

Skólastarfið er mótað af hinum ýmsu stefnum og leiðum sem segja til um hvernig skólinn starfar að 

markmiðum sínum. Í stefnu leikskólans er heilsuefling, leikurinn og lífsleikni áberandi þættir. Einnig er 

lögð áhersla á að efla bernskulæsi og stærðfræðihugsun barnanna í gegnum leik og þrautir. 

Í Heilsustefnunni er markmiðið að auka gleði og vellíðan barnanna með áherslu á næringu, hreyfingu 

og sköpun í leik og starfi. Lögð er áhersla á að skapa heilsueflandi umhverfi þar sem markvisst er unnið 

með þroska og heilbrigði þar sem grunnur er lagður að líkamlegri, andlegri og félagslegri velferð. Kjörorð 
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okkar er heilbrigð sál í hraustum líkama og hefur það sýnt sig í rannsóknum á undanförnum árum að 

heilsuefling fyrstu æviárin er grunnur að góðu heilbrigði allt lífið. 

Í Ársól leika börnin saman í hópum með sínum hópstjóra og kynnast því einum starfsmanni betur en 

öðrum. Þetta er mikilvægt fyrir tilfinningatengsl barnsins og einn þáttur í að barnið sé öruggara í 

leikskólanum. Þegar líða tekur á haustið fer skólastarfið að verða markvissara þar sem börnin kynnast 

nýju leikefni, svo sem könnunarleiknum og myndlist, og fara í skipulagðar hreyfistundir með fagstjóra í 

hreyfisal.  

Ársól er Grænfánaskóli sem hefur það að markmiði að börn og starfsfólk læri að vernda og bera virðingu 

fyrir náttúrunni og umhverfinu. Starfsfólkið er meðvitað um að flokka rusl og nýta vel allan efnivið sem til 

fellur. Líkt og heilsustefnan fara þessar tvær stefnur vel saman. 

Aðalmarkmið skólans í lífsleikni eru jákvæð samskipti með áherslu á faglega umhyggju og vellíðan. Sú 

umhyggja felst í ákveðnum vinnubrögðum sem lýsa jákvæðum viðhorfum og virðingu fyrir börnum. 

Námsumhverfi ungra barna er í gegnum leik, þau læra að eiga samskipti við jafnaldra og kennara og læra 

á sitt á nánasta umhverfi. 

Á hverju hausti er nánast alger endurnýjun í barnahópnum og því fer skólastarfið á haustönn að mestu 

leyti í að aðlaga börnin og að þau finni sig örugg í leikskólanum. Í Ársól er þátttökuaðlögun sem felst í 

heimsókn til barnanna áður en þau hefja skólagönguna og síðan eru foreldrarnir virkir þátttakendur í 

leikskólastarfinu í þrjá daga og fá því að kynnast starfinu og starfsfólkinu betur en ella. Reynsla okkar í 

Ársól sýnir að þegar foreldrar eru öruggir með að skilja börnin sín eftir í leikskólanum þá eru börnin þeirra 

einnig rólegri.  Minna verður um grát þegar það kemur að því að barn er skilið eitt eftir á 

aðlögunartímabilinu. Öruggir foreldrar = örugg börn. 

Framtíðarsýn okkar er að byggja upp heilsueflandi og lærdómsríkt samfélag þar sem öllum líður vel og 

gleði ríkir. Samfélag þar sem lýðræði og jafnrétti er í hávegum haft og kemur slíkt til með að skapa 

ábyrgðarfulla borgara í okkar samfélagi. Þannig verðum við betur í stakk búin til að takast á við verkefni 

dagsins og nýta okkur þá reynslu sem við öðlumst á uppbyggilegan hátt. 
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Hagnýtar upplýsingar 

Starfsmenn  

Starfsmannahópurinn 1. Júní 2017 

Nafn Starfshl. Starfssvið Menntun 

Berglind Grétarsdóttir 100 Leikskólastjóri B.Ed. Leikskólakennari 

Árný Sif Reynisdóttir  90 Deildarstjóri B.Ed. Leikskólakennari 

Halldór Kristinn Helgason 100 Fagstjóri B.Ed. Leikskólakennari 

Elísabet Ýrr Jónsdóttir 90 Deildarstjóri Uppeldis- og menntunarfræðingur 

Inga Dóra Magnúsdóttir 100 Leikskólaleiðbeinandi B B.A. í félagsfræði 

Katarzyna Agnieszka Matoga 100 Matráður og leiðbeinandi Magister í stjórnmálafræði 

Rita Banaityté-Siksniené 75 Leikskólaleiðbeinandi B B.A. í félagsráðgjöf 

Steinunn Helga Ómarsdóttir 100 Sérhæfður leiðbeinandi Leikskólabrú 

Anna Vigdís Magnúsardóttir 100 Leiðbeinandi Stúdent 

Guðrún Ingvadóttir 75 Leiðb. Og aðst. Matráður Grunnskólapróf 

Halla Þórdís Magnúsardóttir 100 Leiðbeinandi Stúdent 

Hildur Dagný Kristjánsdóttir 100 Deildarstjóri Starfsmenntun 

Kolbrún Björk Bjarnadóttir 100 Leiðbeinandi Stúdent 

Sara Haraldsdóttir 100 Sérhæfður leiðbeinandi Grunnskólapróf 

Sara Margrét Jóhannesdóttir  100 Leiðbeinandi Stúdent 

Valnea Vis 100 Leiðbeinandi Stúdent 

Þóra Lilja Kristjánsdóttir 100 Leiðbeinandi Starfsmenntun 

Þórdís Steindórsdóttir 75 Leiðbeinandi Stúdent 

    

 

Ef börnum fjölgar í Ársól á skólaárinu þá fjölgar starfsmönnum um þrjá samhliða því. 

Starfsþróunarsamtöl fóru fram á tímabilinu mars-maí 2017. Leikskólastjóri tók öll samtölin í ár en á 

næsta skólaári munu deildarstjórar taka viðtöl við starfsfólkið á sínum deildum og skólastjóri hittir 

starfsmenn utan deilda. Í verklagi sem Skólar ehf. hafa sett sér er gert ráð fyrir að deildarstjórar taki 

starfsþróunarsamtöl annað árið og leikskólastjóri hitt árið.  
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Skipurit  

 

Símenntun síðasta skólaárs 

 

Starfshópar Námskeið – kennari Markmið Tími 

Allir Happ App og leiðir að hamingju 
Helga Arnardóttir Að auka hamingju starfsmanna. 

Október 2016 

Allir Húmor og gleði í samskiptum 
Edda Björgvinsdóttir 

Að efla starfsandann. Október 2016 

Fagstjóri í 
hreyfingu 

Hreyfing barna 
Erasmus + samstarf við BHRG 
stofnunina í Ungverjalandi 

Að læra að greina börn með skerta 
hreyfifærni frá 3ja mánaða til 12 ára  

Október 2016-
mars 2017 

Deildarstjórar 
Læsi í leikskóla-
Menntamálastofnun 

Fræða um grunnþætti læsis í 
leikskóla og málörvun í daglegu 
starfi 

Október 2016 

Allir Skyndihjálp 
Guðmundur Ingi Rúnarsson 

Að starfsfólk þekki skyndihjálp og 
geti brugðist við í neyð. 

Nóvember 2016 

Allir Sköpun og skapandi leiðir 
Kristín Hildur Ólafsdóttir 

Að leggja áherslu á ferlið í sköpun, 
ekki einungis útkomu 

Janúar 2017 

Nýtt starfsfólk Jákvæðir starfshættir og 
samskipti í Ársól 
Berglind 

Fá fræðslu um hvernig 
starfshættir eru í leikskólanum og 
ábyrgð þeirra í starfi 

Mars 2017 

Allir Kynning á BHRG Erasmus+ 
verkefninu 
Berglind og Halldór fagstjóri 

Að starfsfólk fái upplýsingar um hvað 
verkefnið snýst og hvað BHRG 
stofnunin stendur fyrir 

Mars 2017 

 
  

Skólar ehf

Deildarstjórar

Kennarar

Fagstjórar Sérkennsla
Matráðar, ræstingar 
og annað starfsfólk

Leikskólastjóri
Aðstoðar-

leikskólastjóri
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Símenntunaráætlun 2017-2018 

Starfshópar Námskeið -  kennari Markmið Tími Greiðandi Ábyrgð 

Allir Kynning á Karellen-
Ragnhildur Ólafsdóttir 

Að starfsfólk fái fræðslu um 
nýju heimasíðuna sem er verið 
að taka í notkun 

September 
2017 

Skólar ehf. Skólar ehf. 

Allir Tákn með tali-Mimi Creations 
Að læra undirstöðufærni í 
Tákn með tali og notkun þess í 
daglegu starfi leikskólans 

September 
2017 

Skólar ehf. Berglind 

Allir 
Hopp og hí 
Hildur Halldórsdóttir 

Að starfsfólk læri aðferðir til 
þess að tengja saman tónlist 
og hreyfingu í starfi með 
börnum. 

Október 
2017 

Skólar ehf. Berglind 

Allir Sterk liðsheild- Kvan 
Fræsla um liðsheild og ábyrgð 
starfsmanna í að búa til góðan 
vinnustað 

Október 
2017 

Skólar ehf. Skólar ehf. 

Allir 
Sköpun- upplýsingar um 
kennara kemur síðar 

Fræðsla um sköpun í 
leikskólastarfi með áherslu á 
ferlið og upplifun barnanna 

Október 
2017 

Skólar ehf. Skólar ehf. 

Allir  
Jákvæðir starfshættir og 
samskipti í Ársól-Berglind 

Fá fræðslu um hvernig 
starfshættir eru í leikskólanum 
og ábyrgð þeirra í starfi 

Haustönn 
2017 

Innifalið í 
launum 
skólastjóra 

Berglind 

Allir 
Sameiginlegar 
uppeldisreglur- Berglind 

Að allt starfsfólk beiti sömu 
aðferð í uppeldi/agamálum  

Vorönn 
2018 

Innifalið í 
launum 
skólastjóra 

Berglind 

Allir Leikur að læra 
Að kynna sér nýjar leiðir í 
skólastarfi. 

Vorönn 
2018 

Endurmennt
unarsjóðir 
starfsmanna 

Berglind 
og Árný 



  Ungbarnaleikskólinn Ársól- Heilsuleikskóli 
 

11 
 

Börn 

Á skólaárinu 2016-20167 voru 54 börn í Ársól.  Þann 1. Júní 2016 fækkuðu börnunum aðeins vegna 

flutninga á aðra leikskóla og ekki jafn mörg börn komu í aðlögun í staðinn. Það var val foreldra nýrra barna 

að aðlaga frekar í ágúst 2017. Þann 10. Júní var fjöldinn kominn í 50 börn, 20 stúlkur og 30 drengir. Börn 

fædd árið 2015 voru 39 og 11 börn fædd 2016.  

Á haustönn 2017 tökum við einungis inn börn fædd 2016 og ef pláss losna þegar líður á vorönn 2018 

byrjum við að aðlaga börn fædd í byrjun árs 2017. Á skólaárinu 2017-2018 verða 54 börn í Ársól en við 

höfum fengið leyfi frá Reykjavíkurborg um að fjölga börnum. Hvenær það getur orðið að veruleika fer eftir 

hvernig gengur að manna í stöður leikskólakennara. 

Dvalarstundir barna 10. Júní 2017 

Dvalarstundir Fjöldi 
barna 

6 klst 4 
6,5 klst 1 
7 klst 2 
7,5 klst 5 
8 klst 25 
8,5 13 

 

 Ekkert barn naut sérkennslu á síðasta starfsári. Fjögur börn eiga annað foreldri af erlendu bergi 
og eitt barn þar sem báðir foreldrar eru útlenskir. 

Foreldrar 

Leikskólinn er lögum samkvæmt fyrsta skólastigið í menntakerfinu og annast að ósk foreldra nám barna 

á leikskólaaldri. Foreldrar bera meginábyrgð á uppeldi barna sinna, leikskólanám er viðbót við uppeldi 

foreldra, en er á engan hátt ætlað að koma í stað þess. Á þessum grundvallaratriðum byggist 

foreldrasamvinna.   

Þegar barnið fær leikskólavist er foreldrum boðið á kynningarfund hjá leikskólastjóra sem sýnir þeim 

leikskólann og kynnir stefnu hans. Samstarf milli heimilis og leikskóla hefst áður en barnið byrjar í 

leikskólanum meðal annars með heimsóknum heim til barnanna. Á þeim tíma er grunnur lagður að 

foreldrasamstarfi ásamt þátttökuaðlögun þar sem jákvæð og opin samskipti eru höfð að leiðarljósi. Í 

aðlögun er lagður grunnur að gagnkvæmum kynnum, trausti og virðingu á milli foreldra og leikskóla.  

Foreldrafundir 

Foreldrafundir eru haldnir einu sinni á ári ásamt kynningarfundi fyrir nýja foreldra á vorönn.  Á 

foreldrafundum eru gefnar margvíslegar upplýsingar um leikskólastarfið.  Skólanámskrá leikskólans og 

aðrar áætlanir eru kynntar og ræddar og skipst er á skoðunum um leikskólauppeldi og þátttöku foreldra í 

leikskólastarfinu. Á fyrsta foreldrafundi ársins er kosið í stjórn foreldraráðs og –félags. 

Foreldrasamtöl 

Deildarstjórar og/eða hópstjóri eiga formlegt samtal við forelda einu sinni á ári á vorönn þar sem foreldrar 

eru upplýstir um stöðu og líðan barnsins í leikskólanum. Samtalið er byggt á upplýsingum um barnið, 

athugunum á færni og þroska í leik og starfi, og Heilsubók barnsins.  Í foreldraviðtölum gefst foreldrum 

tækifæri til að spyrja spurninga og veita upplýsingar um barnið.   

file:///G:/foreldrasamvinna.doc
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Þessi samtöl hafa hingað til verið tvisvar sinnum á ári en reynsla okkar undanfarin ár sýnir að foreldrar 

eru ekki alltaf í þörf fyrir viðtal stuttu efitr að barnið þeirra byrjar í leikskólanum. Frá og með hausti 2017  

verður val fyrir foreldra hvort þau vilji viðtal á haustönn eða ekki.  Foreldrar eiga þess utan alltaf kost á því 

að fá viðtalstíma við kennara ef þeir hafa þörf fyrir að ræða málin.  

Foreldrafélag og foreldraráð 

Foreldraráð leikskólans hefur verið sambland af ráði og foreldrafélagi vegna smæðar skólans. Virkt 

foreldraráð er í Ársól og markmið þess er að tryggja hagsmuni og velferð barnanna í leikskólanum. Einnig 

hefur það með málefni innra starfs leikskólans að gera. Foreldrar eru hvattir til að taka virkan þátt í starfi 

foreldraráðsins og bjóða sig fram í það. Mánaðarlegt foreldrafélagsgjald stendur undir kostnaði við 

vorhátíð leikskólans.  

 

Tengsl á milli skólastiga 

Þar sem Ársól er ungbarnaleikskóli fara börnin ekki yfir á næsta skólastig þegar þau hætta hjá okkur. Þau 

fara þó yfir í umhverfi sem er meira krefjandi og þau þurfa því að vera vel undirbúin fyrir það. Okkar 

hlutverk er að undirbúa þau sem best fyrir þetta næsta skref og það gerum við með því að veita þeim sem 

flest tækifæri til þess að þroskast og dafna í öruggu umhverfi. Við förum í vettvangsferðir um hverfið, 

höfum skipulagðar hreyfistundir, kennum þeim að borða sjálf með áhöldum, að drekka úr opnu glasi, að 

leggja sig inni með öðrum börnum, að leika sér og eiga í samskiptum við aðra og ýmislegt fleira. Allt þetta 

er góður og mikilvægur undirbúningur fyrir framtíðina.  
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Stefnukort 

Í stefnukorti okkar koma fram helstu áhersluþættir næsta skólaárs og sýnir það á myndrænan hátt stefnu 

skólans í skólasamfélaginu, starfsháttum, fjármálum og mannauði. Markmið eru sett fyrir hvern stefnuþátt 

og síðan eru tilgreindar þær leiðir sem farnar verða til að ná markmiðunum í verkefnaáætlun. Stefnuþættir 

skólans skarast þar sem starfshættir hafa áhrif á hvern annan. 

 

 

 

 

 

Skóla-

samfélagið 
Metnaðarfullt 

námsumhverfi 

 

Sjálfsörugg og 

glöð börn 

 

Ánægðir 

foreldrar 

 

Fjármál 

og  

áætlanir 

Ábyrg og gegnsæ 

áætlunargerð 

Samábyrgð á nýtingu 

fjármuna 

Heilsueflandi 

samfélag 
Starfshættir 

Jákvæð og 

uppbyggjandi 

samskipti 

 

 

Leikur og nám Umhverfismennt 

Starfsáægja 

 
Mannauður Starfsþróun 

Skóli sem lærir 

 

Dreifð stjórnun 
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Verkefnaáætlun 

Í verkefnaáætlun eru skilgreind þau verkefni sem stefnt er að því að vinna með á skólaárinu og verður 

hún notuð til að fylgja þeim eftir. Áætlunin er vinnuplagg fyrir starfsmenn leikskólans og upplýsingaplagg 

fyrir nýja starfsmenn. Hún er einnig hluti af innra mati leikskólans og er nýtt til að fylgjast reglulega og 

markvisst með framgangi verkefna. Áherslurnar breytast ekki mikið milli ára því alltaf er hægt að bæta sig 

og því höldum við áfram á þeirri braut sem við höfum verið á. 

SKÓLASAMFÉLAGIÐ 

Að skapa lærdómsríkt skólasamfélag þar sem öllum líður vel og gleði ríkir 

Metnaðarfullt 
námsumhverfi 

 Þróunarstarf í heilsueflingu og hreyfingu ungra barna 

 Efla þekkingu kennara og annars starfsfólks í gegnum símenntun og vinnu við þróunarverkefni 

 Bæta námsumhverfi m.t.t. húsnæðis, búnaðar, útisvæðis og nærumhverfis 

 Efla okkur í Tákn með tali og skráningum 

Sjálfsörugg og  
glöð börn 

 Efla frjálsa leikinn með flæði í gegnum allan leikskólann 

 Hafa leikefni sýnilegra fyrir börnin svo þau eigi auðveldara með að velja sér viðfangsefni 

 Matseðillinn er sífellt í endurskoðun svo að börnin fái fjölbreyttan og næringarríkan mat 

Ánægðir 
foreldrar 

 Viðhafa jákvæð samskipti með virku samstarfi og upplýsingaflæði 

 Kynna vel áherslur skólans og heilsustefnuna fyrir foreldrum 

 Stuðla að öflugu samstarfi milli leikskólans og foreldraráðs/félags 

 

FJÁRMÁL OG ÁÆTLANIR 

Að tryggja ábyrga og gegnsæja nýtingu fjármagns 

Ábyrg og 
gegnsæ 

áætlunargerð 

 Mánaðarleg rekstrarfundir 

 Gera reglulega álagsmat 

 Skráning á innkaupum til að auðvelda áætlunargerð 

Samábyrgð á 
nýtingu 

fjármuna 

 Nýta vel fjármuni og eigur leikskólans 

 Leita tilboða eins og kostur er 

 Nýta leikefni úr endurnýtanlegum efnivið 

 Gera við það sem bilar og farga og afskrá það sem er ónýtt 

 Viðhalda þekkingu starfsfólks í nýtingu og endurvinnsluferli með það að markmiði að nýta alla 
hluti vel 

 Auka kostnaðarvitund starfsfólks 
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STARFSHÆTTIR 

Að stuðla að metnaðarfullum og lærdómsríkum starfsháttum í skólanum 

Heilsueflandi 
samfélag 

 Styrkja heilsueflingu í leikskólanum og vinna að því að hafa áhrif út í samfélagið 

 Taka þátt í verkefninu heilsueflandi leikskóli 

 Taka þátt í Hreyfivikunni 

 Upplýsa alla í leikskólasamfélaginu um nýjungar í bættri næringu í skólanum 

 Efla þekkingu á hreyfiþroska barna og fjölbreyttu hreyfiframboði fyrir börnin 

Jákvæð og 
uppbyggjandi 

samskipti 

 Styrkja þekkingu kennara á heilsustefnunni 

 Hvetja starfsfólk til heilsueflingar 

 Efla vinnusiðferði og gleði starfsmanna 

Leikur 
 og  
nám 

 Efla jafnréttisvitund og skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum 

 Efla þekkingu á hreyfiþroska barna með áherslu á fjölbreytt hreyfiframboð fyrir börnin 

 Efla þekkingu á tónlistarnámi barna og sköpunar með fjölbreyttum hætti. 

Virk 
skólanámskrá 

og 
starfsáætlun 

 Skólanámskrá er lifandi plagg sem er sífellt í endurskoðun, breyta þarf nýjustu útgáfu 
lítillega 

 Efla innra mat skólans enn betur 

 Bæta umhverfi skólans, minnka úrgang og notkun á orku og vatni 

MANNAUÐUR 

Að stuðla að öflugri starfsþróun og samstarfi 

Starfsánægja 

 Efla samstarf, starfsánægju og vellíðan starfsfólks 

 Styrkja heilsueflingarteymi skólans með það að markmiði að efla almenna heilsu og 
vellíðan starfsfólks 

 Leggja lokahönd á móttöku- og eineltisuáætlun 

Starfsþróun 

Skóli sem lærir 

 Stuðla að faglegri samræðu um markmið og leiðir í tengslum við endurskoðun á námskrá 

 Efla fagmennsku með samræðu um skyldur stjórnenda og kennara sem faglegra 
forystumanna í skólamálum 

 Virkja kennara í að miðla hugmyndum og kynna verkefni, ráðstefnur og námskeið sem þeir 
taka þátt í 

 Bjóða upp á metnaðarfulla símenntun í formi fyrirlestra, námskeiða, leikskólaheimsókna 
og hópavinnu á kennarafundum og starfsdögum 

Dreifð stjórnun 

 Að vinna áfram að því að dreifa ábyrgð meðal stjórnenda og annars starfsfólks skólans. 
Það er gert m.a. með því að efla teymisvinnu meðal starfsfólks. 

 Að efla stjórnunarteymi leikskólans sem samanstendur af skólastjóra, aðstoðarskólastjóra 
og deildarstjórum 
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Fylgiskjal 1                                         Umbótaáætlun 2017-2018 

Stjórnun 

Tækifæri til umbóta Leiðir að umbótum Tímasetning aðgerða  Ábyrgðaraðili Matsaðferðir Niðurstöður metnar 

Viðfangsefni sem 
þarfnast umbóta. 

Hvaða aðgerð (ir) 
stuðlar að umbótum.                 

Hvenær hefst og 
hvenær lokið 

Hver ber ábyrgð á að 
umbætur komist til 
framkvæmda 

Hvernig á að meta 
hvort aðgerðir skila 
umbótum 

Hvenær á að meta 
hvort niðurstöður eiga 
að skila árangri.  

Verkaskipting 
stjórnenda skrifleg og 
sýnileg 

Gera verkaskiptingu 
milli skóla- og 
aðstoðarsk.stj. skriflega 
og hafa inn á deildum 
þar sem starfsfólk sér 
hana 

Haust 2017-nýr 
aðstoðarleikskólastjóri 
tók til starfa 1.júlí 2017 Skólastjórar 

Gátlisti út frá 
umbótaáætlun Vorönn 2018 

Gera verklagsreglur um 
einelti og ágreiningsmál Eineltisáætlun Skóla ehf Skólaárið 2017-2018 

Stjórnendateymi Skóla 
ehf. Starfsmannakönnun Vorönn 2018 

Að lýðræði komi fram í 
stefnu leikskólans 

Setja lýðræði í 
skólanámskrá Skólaárið 2017-2018 

Stjórnendateymi 
Ársólar 

Innra mat og uppfærð 
skólanámskrá Vorönn 2018 

Í skólanámskrá þarf að 
gera námssviðum 
aðalnámskrár betur skil 
með markmið og leiðir í 
huga 

Endurskoðun á 
skólanámskrá 

Byrja á þessu skólaári 
og stefnt að því að ljúka 
í júní 2018 

Stjórnendateymi 
Ársólar 

Gera viðmið fyrir öll 
námssviðin og að 
skólanámskráin sé í 
sífelldri endurskoðun Vorönn 2018 

Gera áætlun um 
jafnrétti v.23.grein 
jafnréttislaga 
nr.10/2008 

Vinna við 
jafnréttisáætlun í 
samstarfi við 
rekstraraðila Skólaárið 2017-2018 

Stjórnendateymi Skóla 
ehf. 

Umræður um jafnrétti 
varðandi börnin, 
foreldra og starfsfólk Vorönn 2018 
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Mannauður 

Tækifæri til umbóta Leiðir að umbótum Tímasetning aðgerða  Ábyrgðaraðili Matsaðferðir Niðurstöður metnar 

Verkefni sem þarfnast 
umbóta. 

Hvaða aðgerð (ir) 
stuðlar að umbótum.                 

Hvenær hefst og 
hvenær lokið 

Hver ber ábyrgð á að 
umbætur komist til 
framkvæmda 

Hvernig á að meta 
hvort aðgerðir skila 
umbótum 

Hvenær á að meta 
hvort niðurstöður eiga 
að skila árangri.  

Setja fram markmið og 
leiðir að áherslum 
aðalnámskrár og það 
endurspeglist í starfinu 

Endurskoðun á 
skólanámskrá út frá 
áherslum aðalnámskrár 
og að starfsfólk kynni 
sér aðalnámskrá 

Byrja á þessu skólaári 
og stefnt að því að ljúka 
í júní 2018 

Stjórnendateymi 
Ársólar 

Skráningar, 
starfsmannakönnun, 
gátlisti út frá 
umbótaáætlun 

Vorönn 2018 

Halda deildarfundi 
reglulega 

Halda deildarfundi 
a.m.k 1x í mánuði 

Erum byrjuð og er til 
frambúðar Deildarstjórar Starfsmannkönnun Vorönn 2018 

Sameiginlegar 
uppeldisreglur 

Fræðsla til starfsfólks til 
að samræma reglur og 
hvernig tekið er á 
agamálum 

Fræðsla fer fram 
snemma á vorönn 2018 

Berglind skólastjóri 
Gátlisti út frá 
umbótaáætlun 

Vorönn 2018 
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Uppeldis- og menntastarf 

Tækifæri til umbóta Leiðir að umbótum Tímasetning aðgerða  Ábyrgðaraðili Matsaðferðir Niðurstöður metnar 

Verkefni sem þarfnast 
umbóta. 

Hvaða aðgerð (ir) 
stuðlar að umbótum.                 

Hvenær hefst og 
hvenær lokið 

Hver ber ábyrgð á að 
umbætur komist til 
framkvæmda 

Hvernig á að meta 
hvort aðgerðir skila 
umbótum 

Hvenær á að meta 
hvort niðurstöður eiga 
að skila árangri.  

Skoða efniviðinn í 
könnunarleiknum 

Bæta við pokum, 
endurnýja það sem er 
ónýtt, kaupa fleiri 
keðjur, klemmur, stór 
tvinnakefli o.fl. 

Byrja strax og er til 
framtíðar 

Teymi fyrir 
könnunarleikinn 

Gátlistar, skráningar og 
innra mat 

Vorönn 2018 

Tákn með tali 

Fá námskeið í tákn með 
tali til að efla notkun 
þess í daglegu starfi með 
börnunum 

Námskeið á haustönn 
2017 og stöðug notkun 
TMT til frambúðar 

Stjórnendur og 
málræktarteymi 

Gátlistar út frá 
umbótáætlun 

Vorönn 2018 

Efla okkur í Hopp og hí 
námsefninu 

Fá námskeið til 
upprifjunar og nota 
efnið markvisst í 
hópasarfi 

Námskeið á haustönn 
2017 og stöðug notkun 
efnisins til frambúðar 

Stjórnendateymi 
Gátlistar út frá 
umbótáætlun 

Vorönn 2018 

Leikur að læra 

Námsferð til Spánar til 
að kynnast 
kennsluaðferðinni Leikur 
að læra 

Námsferð í maí 2018 Stjórnendateymi 
Gátlistar út frá 
umbótáætlun 

Vorönn 2019 
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Leikskólabragur 

Tækifæri til umbóta Leiðir að umbótum 
Tímasetning 
aðgerða  Ábyrgðaraðili Matsaðferðir Niðurstöður metnar 

Verkefni sem þarfnast 
umbóta.   

Hvaða aðgerð (ir) stuðlar 
að umbótum.                 

Hvenær hefst og 
hvenær lokið 

Hver ber ábyrgð á að 
umbætur komist til 
framkvæmda 

Hvernig á að meta 
hvort aðgerðir skila 
umbótum 

Hvenær á að meta 
hvort niðurstöður eiga 
að skila árangri.  

Vinna með samskipti 
og virðingu í 
starfsmannahópnum 
til að efla traust milli 
allra. 

Störfum eftir 
viðverustefnu Skóla ehf., 
setja á legg starfsteymi 
til að efla samvinnu á 
milli deilda 

Byrja strax og er til 
frambúðar 

Stjórnendateymi 
Ársólar og 
teymisstjórar 

Skrá fundargerðir á 
teymisfundum, innra 
mat, 
starfsmannakönnun 

Vorönn 2018 

Gera reglur sýnilegar á 
deildum og 
samræmdar fyrir 
starfsfólk 

Skrá "óskráðu" reglurnar 
og hafa sýnilegar inni á 
deildum 

Byrja strax og er til 
frambúðar 

Deildarstjórar Starfsmannkönnun Vorönn 2018 

Taka í notkun nýja 
heimasíðu 

Fá kynningu og kennslu í 
notkun á heimasíðu og 
appi til skráningar 

Haustönn 2017 
Stjórnendateymi 
Ársólar 

Gátlisti út frá 
umbótaáætlun 

Vorönn 2018 

Sjá til þess að hagnýtar 
upplýsingar á 
erlendum 
tungumálum séu á 
heimasíðu leikskólans. 

Breyta heimasíðunni svo 
að foreldrar af erlendum 
uppruna geta lesið á 
öðrum tungumálum en 
íslensku 

Þegar ný heimasíða 
fyrir leikskolinn.is 
kemur í gagnið 

Stjórnendateymi 
Ársólar 

Yfirferð á heimasíðu Vorönn 2018 
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Innra mat 

Tækifæri til umbóta Leiðir að umbótum Tímasetning aðgerða  Ábyrgðaraðili Matsaðferðir Niðurstöður metnar 

Verkefni sem þarfnast 
umbóta. 

Hvaða aðgerð (ir) 
stuðlar að umbótum.                 

Hvenær hefst og 
hvenær lokið 

Hver ber ábyrgð á að 
umbætur komist til 
framkvæmda 

Hvernig á að meta 
hvort aðgerðir skila 
umbótum 

Hvenær á að meta 
hvort niðurstöður skila 
árangri.  

Í skólanámskrá þarf að 
fjalla um helstu leiðir 
sem leikskólinn fer við 
að meta innra starf 

Setja fram skýr viðmið 
t.d. hvernig við vinnum 
með listsköpun, 
könnunarleik o.s.frv. og 
hvernig við ætlum að 
meta þessa þætti 

Haustönn 2017 og er til 
frambúðar 

Stjórnendateymi, 
fagstjórar og fagfólk  

Okkar matstæki sem 
við þróum og 
endurskoðun á 
skólanámskrá Vorönn 2018 

Í skólanámskrá sé 
fjallað um hvernig 
markmið leikskólans 
verði metin 
reglubundið 

Að það komi fram í 
skólanámskrá hvernig 
við metum Ársól sem 
heilsueflandi leikskóla 

Haustönn 2017 og er til 
frambúðar 

Stjórnendateymi 
Ársólar 

Notum gátlista 
heilsustefnunnar og 
gátlista heilsueflandi 
leikskóla á vef Embætti 
landlæknis Vorönn 2018 

Gera matsáætlun fram í 
tímann (3-5 ár) 

Skrá hvaða þætti við 
ætlum að meta 2016-2019 

Stjórnendateymi 
Ársólar og fagstjóri 
Skóla ehf. 

Innra mat og 
starfsáætlanir 

Árleg vinna við 
starfsáætlun 

Virkja starfsólk og 
foreldra til virkrar 
þáttöku í 
ákvarðanartöku um 
innra mat og að það 
verði samstarfsverkefni 
þeirra 

Lýðræðisleg 
vinnubrögð starfsfólks 
og virkja foreldraráð til 
samstarfs um innra 
mat 

Er nú þegar byrjað hjá 
starfsfólki, virkjum 
foreldra þegar 
foreldraráð hefur verið 
kosið og er til 
frambúðar 

Stjórnendateymi 
Ársólar 

Innra mat, starfs- og 
foreldrakönnun Vorönn 2018 
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Fylgiskjal 2                                                Skólagatal 2017-2018  
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Fylgiskjal 3                                           Mat á umbótaáætlun 2016-2017 

Stjórnun 

Umbætur Tímasetning Ábyrgðaraðili Matsaðferðir Niðurstöður metnar Lokið Ólokið 

Stjórnandi sýnilegri Strax Berglind Starfsmannakönnun Haustönn 2017 x   

Skrifleg verkaskipting 
stjórnenda Haust 2017 Berglind og Árný Gátlisti Vorönn 2017 

x   

Eineltisáætlun Skóla ehf. Skólaárið 2015-2016 
Berglind og Ólöf 
Kristín Starfsmannakönnun Skólaárið 2016-2017 

  x 

Fundargerðir fyrir 
deildarfundi og 
deildarstjórafundi 

Er byrjað og til 
frambúðar 

Stjórnendateymi 
Ársólar og 
teymisstjórar 

Skoða fundargerðir, 
starfsmannkönnun Vorönn 2016 

x   

Setja lýðræði í 
skólanámskrá 

Byrja á skólaárinu 
2015-2016 

Stjórnendateymi 
Ársólar 

Innra mat og uppfærð 
skólanámskra Vorönn 2017 

  x 

Samræma betur 
símenntunar- og 
umbótaáætlun leikskólans Vorönn 2016 

Stjórnendateymi 
Ársólar 

Innra mat og vinna við 
starfsáætlun Júní 2016 

x   

Gera námssviðum 
aðalnámskrár betur skil í 
skólanámskrá-markmið og 
leiðir 

Byrja á skólaárinu 
2015-2016 

Stjórnendateymi 
Ársólar 

Gera viðmið fyrir öll 
námssviðin og að 
skólanámskráin sé í 
sífelldri endurskoðun Vorönn 2017 

  x 

Starfsmannahandbók 
aðgengileg og uppfærð 
reglulega 

Október 2015 og 
áfram Berglind skólastjóri 

Gátlisti og 
starfsmannkönnun Vorönn 2016 

x x 

Jafnréttisáætlun 
Vinna í samstarfi við 
Skóla ehf. 

Berglind og Ólöf 
Kristín 

Umræður um jafnrétti 
varðandi börnin, 
foreldra og starfsfólk Vorönn 2017 

  x 
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Mannauður 

Umbætur Tímasetning Ábyrgðaraðili Matsaðferðir Niðurstöður metnar Lokið Ólokið 
Endurskoða skólanámskrá 
út frá áherslum 
aðalnámskrár og að 
starfsfólk kynni sér 
aðalnámskrá 

Byrja á þessu skólaári 
og stefnt að því að 
ljúka í júní 2016 

Stjórnendateymi 
Ársólar 

Skráningar, 
starfsmannakönnun, 
gátlisti Vorönn 2017 

  x 

Halda deildarfundi a.m.k. 
1x í mánuði 

Erum byrjuð og er til 
frambúðar Deildarstjórar Starfsmannakönnun Vorönn 2017 

x x 

Leikskólabragur 

Umbætur Tímasetning Ábyrgðaraðili Matsaðferðir Niðurstöður metnar Lokið Ólokið 
Starfa eftir viðverustefnu 
Skóla ehf., starfsteymi til 
að efla samvinnu á milli 
deilda 

Byrja strax og er til 
frambúðar 

Stjórnendateymi 
Ársólar og 
teymisstjórar 

Skrá fundargerð á 
teymisfundum, innra 
mat og 
starfsmannkönnun Vorönn 2017 

x   

Gera reglur sýnilegar á 
deildum og samræmdar 
fyrir starfsfólk 

Byrja strax og er til 
frambúðar Deildarstjórar Starfsmannkönnun Vorönn 2016 

  x 

Virkja foreldrafélags 
flipann á heimasíðunni og 
að stjórn og fundargerðir 
birtist þar 

Byrja í október 2015 
og árleg uppfærsla Berglind skólastjóri 

Yfirferð á heimasíðu 
reglulega og 
foreldrakönnun Vorönn 2017 

x   

Sjá til þess að hagnýtar 
upplýsingar á erlendum 
tungumálum séu á 
heimasíðunni 

Þegar ný heimasíða 
fyrir leikskolinn.is 
kemur í gagnið 

Stjórnendateymi 
Ársólar Yfirferð á heimasíðu Vorönn 2017 

  x 

Bæta aðbúnað barna á 
útisvæði, betra undirlag, 
möl í staðinn fyrir sand við 
sandkassann, fleiri rólur 

Skoðað á skólaárinu 
2015-2016 

Rekstraraðilegar 
Skóla ehf. 

Yfirferð á lóð, starfs- 
og foreldrakannanir 

Þetta var gert þegar 
Ársól flutti úr 
Sólheimum í 
Völundarhús 

x   



24 

Fylgiskjal 4 

 
Endurmat á þemadögum Ársólar- vor 2017 

 

Þeir dagar sem metnir voru eftirfarandi: 

 Dagur læsis 

 Dagur íslenskrar náttur 

 Evrópski tungumáladagurinn 

 Bleikur dagur 

 Bangsadagur 

 Dagur íslenskrar tungu 

 Fjólublár dagur 

 Rauður dagur og foreldrakaffi 

 Jólaskemmtun 

 Blár dagur 

 Feðra- og afa kaffi/þorrablót 

 Dagur leikskólans 

 Mæðra- og ömmukaffi 

 Sokkadagur 

 Gulur dagur 

 Umhverfisdagur Ársólar 

 Tónlistardagur 

 

 

Þær spurningar sem voru svaraðar eru eftirfarandi: 

 Hvað var gert (ef ekkert var gert, af hverju): 

 Hvert er markmiðið með því að halda upp á þennan dag? 

 Hvað gekk vel? 

 Hvað gekk illa? 

 Viljum við breyta/sleppa þessum degi fyrir næsta skólaár? 
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Fylgiskjal 5 

Umsögn foreldraráðs 

Foreldraráð leikskólans skipa: 
Rannveig Hera Finnbogadóttir 

Andrea Ida Jónsdóttir 

Þóra Valsdóttir 

 

Um starfsáætlanir leikskóla 

Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 vinna leikskólar eftir aðalnámskrá fyrir 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 skóla- og frístundaráð tekur hana til afgreiðslu samkvæmt lögum um leikskóla.  

Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með árangursmiðuðum 

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 skóla- og frístundasviðs  sem leikskólinn vinnur að. 

 Starfþróunaráætlun leikskólans og upplýsingar um starfsmannamál.   

 Heildarfjöldi barna,  og fjöldi barna sem njóta sérkennslu og barna af erlendum uppruna. 

 Foreldraráð, foreldrafélag, foreldrafundir og foreldraviðtöl. 

 Umsögn foreldraráðs. 

 Skóladagatal fyrir árið.  

 

Starfsáætlun leikskólans tekur gildi 1. september ár hvert og skal skilað rafrænt til skóla- og frístundasviðs fyrir 1. 
júlí. Starfsáætlanir eru lagðar fyrir skóla og frístundaráðs til samþykktar. 
 
 
Mat á leikskólastarfi 

Tilgangur innra mats er að leggja faglegan grundvöll að endurbótum í leikskólastarfi og vinna kerfisbundið að því 

að auka gæði þess og gera það skilvirkara.  

Markmið innra mats samkvæmt lögum um leikskóla er að: 

- Veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks leikskóla, 

viðtökuskóla og foreldra. 

- Tryggja að starfsemi leikskóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár leikskóla. 
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- Auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum. 

- Tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á samkvæmt lögum. 

Skólanámskrá leikskólans er skrifleg lýsing á 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.  

Tilgangur ytra mats er að safna upplýsingum um viðhorf foreldra leikskólabarna og starfsmanna til að nota við innra 

mat leikskólans. Að auki er það  liður í ytra mati skóla- og frístundasviðs og/eða Mennta- og 

menningarmálaráðuneytis.  

 

Hlutverk foreldraráðs 

Samkvæmt  11.gr. laga um leikskóla frá 2008 er hlutverk foreldraráðs að gefa umsagnir til leikskóla og 

nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., 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.    

 

Umsögn foreldraráðs:             

Foreldraráð er ánægt með fyrirliggjandi starfsáætlun Ársólar. Áætlunin er auðskilin, hnitmiðuð og markmið skýr. 

Einnig telur foreldraráð að áhersla á endurmenntun starfsmanna sé mikilvæg. Flott viðverustefna starfsmanna þar 

sem að stöðugleiki er mikilvægur fyrir börn á þessum aldri.  Foreldrarráð er almennt ánægt með upplýsingaflæði 

milli skóla og foreldra. Spennandi verður að sjá þegar að Karellen fyrirkomulagið verður komið í gagnið, aukið og 

auðveldara upplýsingaflæði milli heimilis og skóla.  

Fyrir hönd foreldraráðs.  

Rannveig Hera Finnbogadóttir 

 


