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Leiðarljós leikskólans.  

 

Waldorfleikskólinn Sólstafir starfar eftir uppeldis og kennslufræðum Rudolf Steiners, 

svokölluð Waldorfuppeldis- og kennslufræði. Leiðarljós stefnunnar er að skapa þær 

aðstæður að kraftur barnsins fái að vaxa, blómstra og að barnið fái að njóta sín og 

þroskast í starfi og leik. Áhersla er lögð á að aðstæður ýti undir eigin vilja og áhuga 

barnsins svo að þeirra lærdómur komi frá innri löngun og forvitni.  „Það læra börn sem 

fyrir þeim er haft“ segir íslensur málsháttur. Í leikskólanum sinna kennarar ákveðnum 

hagnýtum störfum sem nauðsynleg eru í daglegu lífi samhliða umönnun barnanna og eru 

börnin virkir þátttakendur. Kennarar eru með þessu bæði til staðar sem fyrirmyndir og 

innblástur fyrir leik og þróun barnsins sem og stuðningur fyrir barnið.  

Grunnþættir uppeldisstefnu leikskólans eru hrynjandi, fjáls leikur, ímyndunarafl, sköpun 

og fyrirmyndir fullorðinna. Að sjá og upplifa fullorðið fólk við að vinna ýmis handverk 

og dagleg heimilisstörf gefur barninu styrk og innblástur í leikinn. Unnið er með 

náttúrulegan opinn efnivið í því skyni að virkja sköpunarkraft barnanna í leik og starfi. Í 

leikskólanum er komið fram við barnið af virðingu og lagður grunnur að góðri 

félagsfærni. Skapaðar eru aðstæður til þess að barnið fái að vaxa og að það geti notið sín í 

leik og starfi í hlýju og kærleiksríku umhverfi. Hugmyndafræði Steiners byggir m.a á því 

að leikskólar ættu ekki að einkennast af hefðbundnum kennslustundum heldur að efla 

börnin í gegnum leikinn. Hann lagði áherslu á að kennarar segðu sögur, færu í hringleiki 

og segðu börnunum gátur. Á þessum áherslum byggjum við m.a. starfið hjá okkur. 

 

Leikskólinn fylgir sterkum hrynjanda í gegnum daginn, vikuna og árstíðirnar og starfið 

mótast af því. Allt skólastarfið einkennist af þessum hrynjanda sem fylgir 

árstíðahringnum (sjá mynd hér að ofan). Í hlýju og kærleiksríku umhverfi er lagður 

grunnur að góðum mannlegum samskiptum og þeirra virðingu sem barnið hefur rétt á.  
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Starfið byggist á sterku samstarfi við foreldra.  Þannig er lögð mikil áhersla á góð tengsl 

milli heimilis og leikskóla – með samvinnu veitum við börnum okkar meiri öryggi og 

betra atlæti. 

 

 Tilgangi og markmiði Waldorfleikskólans má lýsa á eftirfarandi hátt: 

°Að veita nemendum góða alhliða menntun. 

°Að hlúa að heilbrigðum þroska hjá hverjum nemanda. 

°Að gera hverjum og einum kleift að finna og nýta hæfileika sína. 

°Að hjálpa nemendum að þróa þá færni sem þeir þurfa, til að leggja sitt af mörkum til 

samfélagsins. 

°Að gefa foreldrum val um uppeldisstefnu í samhljómi við þeirra lífssýn. 

 

1. Greinargerð leikskólastjóra 

 Við lítum til baka á skemmtilegt og skapandi ár sem jafnframt var krefjandi og lærdómsríkt. 

Leikskólinn okkar í Sóltúni er ennþá í þróunarferli, sem hófst eftir fluttninginn í nýtt húsnæði, 

haustið 2017 – við erum ennþá að vinna að ýmsum verkefnum á t.d leikskólalóðinni og 

nánara samstarfi við Waldorfskólann við hliðiná okkur. Einnig erum við að þróa starfið á 

deildunum þar sem stærri barnahópur er á hverri deild en var í fyrra húsnæði og minnkað 

hefur verið úr þremur deildum niður í tvær. 

Spennandi tímar bíða okkar á næstkomandi skólaári. Verið er að byggja nýja einingu af 

skólabyggingunni fyrir grunnskólann og er áætlað að þeim framkvæmdum verði lokið núna í 

sumar. Þá er áætlað að leikskólinn okkar sem er á Marargötu flytji inn í hinn helminginn af 

leikskólabyggingunni í Sóltúni. Þetta er áætlað í lok ársins. Þannig er framtíðarsýn skólanna 

að rætast að sameining beggja leikskólana Sólstafa verði til þess að Waldolfskólinn Sólstafir 

verður heildstæður leik- og grunnskóli í einum kjarna í Sóltúni. 

Næstu ár munu einkennast af töluverðum breytingum sem krefjast mikils undirbúnings. Til að 

geta skipulagt fluttninginn og nýja samstarfið sem best eru fulltrúar úr báðum leikskólunum 

og grunnskólanum sem funda á tveggja vikna fresti. Þessir fulltrúar sjá svo um að koma 

ákvörðunum og tillögum til hinna starfsmannanna sem og að taka við tillögum frá þeim. Þetta 

verkefni mun vera áfram haldandi á næstu árum. 

Talsvert hefur verið unnið í skólalóðinni og hefur starfsfólk átt frumkvæði af því starfi. Við 

höfum lagt á okkur aukavinnu til að fegra og bæta umhverfi leikskólans. Það hefur haft bein 

áhrif á vellíðan allra sem stunda störf og leik við skólann.  
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Miklar breytingar voru á starfsmannahaldi hjá okkur og þá sérstaklega á yngri barna deildinni, 

Bjartalandi. Fjórir starfsmenn hófu og létu af störfum á deildinn. Þessar breytingar höfðu 

óneitanlega áhrif á hrynjanda leikskólans og þurftum við nokkrum sinnum að endurskipulegja 

dagsrútínuna og færa starfsfólk milli deilda til að aðstoða við nýjar aðstæður. Þrátt fyrir þessar 

starfsmannabreytingar hefur starfið hjá okkur gengið vonum framar. Stafsmannafundir voru 

nýttir til að styrkja stafsandann, auka samvinnu og samskipti milli stafsfólks.  

Mikið var um veikindi starfsfólks á árinu sem varð þess valdandi að álag á deildum jókst. 

Nokkrum sinnum þurfti þó að grípa til þess ráðs að biðja þá foreldra, sem mögulega gætu, að 

sækja börn sín fyrr. Var það gert til að létta álagi af þeim starfsmönnum sem voru við vinnu 

og höfðu unnið í matartímanum sínum. Foreldrar brugðust undantekningarlaus vel við og 

sýndu skilning á stöðunni.    

2 deildir eru á leikskólanum:  

 Á yngstu deildinni Bjartaland eru 15 börn á aldrinum 18 mánaða til 2,5 ára. 

 Á elstu deildinni Stjörnuloft eru eru 20 börn á aldrinum þriggja til sex ára. 

Á leikskólanum er fjölbreyttur hópur barna frá ýmsum þjóðlöndum – 8 börn eru tvítyngt 

og foreldrar 7 barna eru bæði erlend. 

Starfsmannahópurinn samanstendur af: 

 Á yngstu deildinni Bjartalandi starfa 4 starfsmenn:  3 fagmenntaðir starfsmenn,  1 

leiðbeinandi og 1 starfsmaður sem kemur 2 x í viku eftir hádegi 

 Á elstu deildinni Stjörnuloft starfa 4 starfsmenn: 1 Waldorf leikskólakennari, 1 

fagmenntaður starfsmaður og 2 leiðbeinendur. 

 Í eldhúsi starfar einn starfsmaður. 

1 karlmaður og 8 konur starfa á leikskólanum. 

Eftir sumarfríið munu bíða okkar stórar breytingar í starfsmannahaldi.  Tvei starfsmenn eru að 

hætta vegna fluttnings erlendis og einn mun hefja háskólanám, einn starfsmaður fer í 

fæðingarorlof og einn er að fara í frekari menntun innan Waldorfstefnunnar á leikskóla í Nice, 
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Frakklandi. En við vorum mjög heppin að finna þrjá starfsmenn sem hafa unnið fyrir okkur 

áður eða hafa starfað á Waldorfleikskóla.  

Umbótaþættir 

Leikskólans 

2019-2020 

 

Markmið 

með 

umbótum 

Aðgerðir til 

umbóta 

Tímaáætlun Ábyrgðaraðili Endurmat; 

hvenær og 

hvernig 

Viðmið um 

árangur 

Hvað þarf að 

bæta? 

Að hverju er 

stefnt?          

Hvernig 

framkvæmum 

við það? 

Hvenær 

hefst og 

hvenær 

lokið? 

Hver ber 

ábyrgð? 

Hver 

framkvæmir? 

Hvaða 

aðferðir á 

að nota? 

(könnun,rýn

ihópur, 

safna 

gögnum) 

Viðmið er 

gæðalýsing 

og /eða 

mælikvarði 

sem stuðst er 

við til að 

meta hversu 

vel tókst að 

ná 

markmiði. 

Sameining 

tveggja 

leikskóla í 

einn  

Að einfalda 

starfshætti 

leikskólans 

þar sem öll 

starfsemin 

einkennist af 

sameiningu 

og stuðningi  

 

innleiða 

fjórar vel 

ígrundaðar 

deildir með 

gott samstarf 

sín á milli 

Reglulegir 

fundir allra 

starfsmanna 

fyrir og eftir 

flutning þar 

sem skipulagt 

er samstarf og 

gert ráð fyrir 

erfiðleikum og 

kostum 

 

Sameiginlegir 

foreldrafundir 

með öllum 

foreldrum  

 

 

Hefst 

September 

2019 – 

Skólastjórnend

ur og allt 

starfsfólk 

leikskólans á 

Sóltúni og á 

Marargötu 

Reglulegir 

fundir  

Viðhorfskan

nanir fyrir 

börn, 

starfsfólk 

og foreldra 

Starfshættir 

leikskólans 

einnkanast 

af 

sameiningu 

– Búið er að 

innleiða 

fjórar vel 

ígrundaðar 

deildir með 

gott samstarf 

sín á milli. 
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Sameiginlegar 

vettvangsferðir 

og 

samverustundir 

með börnum 

fyrir og eftir 

flutning 

Garðurinn   Auka 

möguleika í 

garðinum svo 

að hann ýti 

undir alhliða 

leik 

barnanna.  

M.a í fín og 

gróf 

hreyfingum 

 

 

 

 

Söfnum 

efnivið til þess 

að bæta við og 

stækka 

þrautabraut, 

Hanna og 

byggja kofa 

sem hefur 

margþætta 

nýtingu 

Ágúst 2019 

– Júní 2020 

Yfir ábyrgð – 

Tinna Ýr  

 

 

Allt starfsfólk 

og foreldrar 

Skoða 

hvernig 

breytingar í 

garðinum 

eru nýtt af 

börnunum. 

Spurja 

börnin hvað 

þeim finnst 

og hvað 

gæti verið 

bætt 

Breytingar 

hafa tekist 

vel og er 

sýnilega 

búið að 

styrkja og 

ýta undir 

nýjar 

áskoranir 

fyrir börnin. 

Börnin 

ánægð. 

 

2. Innra mat deilda 

 

Innra mat – Stjörnuloft Eldri deild  

Garðurinn:  

Einn  helsti umbótarþáttur fyrir allan leikskólann var garðurinn hjá okkur.  Markmiðið með 

umbótunum var að auka möguleika garðsinins svo að hann ýti undir alhliða leik barnanna m.a 

í fín- og grófhreyfingum. 

 

Styrkleikar: 

Ýmsar breytingar voru gerðar, meðal annars við að finna staðsetningu, moka niður og vernda 

matjurta- og grænmetisgarð. Þetta var allt skipulagt með aðstoð barnanna og voru börnin 
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virkir þátttakendur í öllu ferlinu. Þetta opnaði fyrir ýmsar umræður m.a um mismunandi 

grænmeti, mold og orma. 

 

2018 var ráðist í lóðarframkvæmdir á leikskólalóðinni. Skipta þurfti um jarðveg þar sem  

jarðvegurinn var þéttur og lítið um drenlagnir til að taka á móti regnvatni. Moldinni var 

mokað burt og drenmöl sett í staðinn. Það voru settar drenlagnir tengdar í 4 svelgi og að 

lokum tengt út í brunn. Síðan var settur jarðvegsdúkur og leikskólamöl yfir allt saman sem 

lokafrágangur. Á meðan að þessu stóð var helmingurinn af garðinum undir lagður gröfum og 

krönum. Sett um var tímabundin girðing og fylgdust öll börnin vel með framkvæmdunum, 

sem skapaði umræður og spurningar. Eftir að steinarnir komu í garðinn hafa þeir gengt 

ýmsum tilgangi. Meðal annars sem gersemar fyrir börnin að safna, sem peningar og 

grjónagrautur.  

Ekkert hefur borið á vatnssöfnun á lóðinni eftir framkvæmdirnar og aðgerðin þar af leiðandi 

skilað tilætluðum árangri. 

 

 

Myndir af garðinum  

 

Tækifæri til umbóta: 

- Þetta er aðeins brot af því sem gert hefur. Næstu umbætur sem eru á dagskrá eru kofi og 

skjól sem á að stuðla að margþættri nytingu barna í leiknum.  

-Einnig viljum við auka samstarf við foreldra þar sem bæði foreldrar og börninn geta verið 

ennþá stærri hluti af hugmynda og skipulags ferlinu. 

 

Deila barnahópnum – Auka félagslegtengls milli barna og milli kennara og barna:  
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Sem hluti af umsbótaráætlun okkar vildum við efla tengs barna. Hluti af því var að fara í 

vettvangsferðir með lítinn barnahóp í einu og skoða nærumhverfið. Með þessu móti var 

barnahópnum skipt í minni hópa sem gerði starfið með hverjum hóp nánara og ýtti undir 

nánari tengls barnanna ásamt því að börnin fengu meira rými og tíma til að leika sér. Einnig 

var þetta styrkjandi fyrir stafsfólk að mynda dýpri tengls við þau börn sem þess þurfa. Þessar 

ferðir höfðu sýnileg jákvæð áhrif á félagstengsl barnanna. Stuðst var við mismundi úrfæsrlur 

af hópaskiptum.  

 

Styrkleikar: 

Unnin var þar með margvísleg fræðandi og skemmtileg verkefni. Börnin lærðu um skóginn og 

dýralífið, þau fengu að tálga, klifra í trjám, upplifðu hvernig plöntu- og dýrarlífið breytist eftir 

árstíðum. Börnin fengu reynslu af því hvernig það þarf að undirbúa sig misjafnlega í ferðir 

sem þessar eftir árstíðum og veðri og hvað er viðeigangi að taka með hverju sinni. Á veturna 

þurftum við að hafa með okkur vasaljós því um morguninn var en rökkur en um sumar 

þurftum við að taka með okkur sólhatt og sólarvörn og skapaði þetta áhugaverðar umræður á 

meðal barnanna. Við höfum metið að viðmiðin fyrir þessum umbótaþætti sé náð. Starfsfólk 

hefur ákveðið að viðhalda þessu fyrirkomulagi og telst þessum umbótaþætti lokið í bili 

  

Myndir frá vettvangsferð 

Fjölmenning: 

Ekki var unnið að þessum umbótarþætti á þessu skólaári meira enn að safna hugmyndum. Því 

hefur starfsfólk deildarinnar ákveðið að taka þetta sem árfamhaldandi umbótarþætti fyrir 

næsta skólaár.  
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Meðal þeirra hugmunda sem komu fram voru: 

-Safna saman ýmsum sögum, söngvum, tónlist og mat sem eru einkennandi fyrir börnin sem 

eiga uppruna sinn einnig frá annari menningu en þeirri sem er ríkjandi á Íslandi. Þetta verður 

unnið í samstarfi með foreldrum. Seinna verður svo haft dag þar sem eitt land og þeirra 

menning er umfangsefnið og verður þannig kynnt fyrir barnahópnum fjölmenninguna sem er 

þar til staðar. Einnig verður sett ljós á fjölmenningu barnahópsins í dagsrútínu skólans t.d með 

lögum og sögum í morgunhring og sögustund og þegar haldið er upp á afmæli barnanna. 

 

-Hanna og skreyta heimskort með börnunum og út frá þessu er tækifæri til umræðu um hvert 

land og þá menningu sem barnið etv. Þekkir sem og öll lönd heimsins.  

 

Tækifæri til umbóta: 

- Koma af stað teymi með fulltrúum frá báðum deildum sem hefðu ábyrgð á að koma af stað 

þeim verkefnum sem hafa verið ákveðin, að miðla hlutverkum til starfsmanna, halda utan um 

samstafið við foreldra og markvisst endurmeta stöðuna á umbótarþættinum.  

 

Starfsmanna fundir: 

Efla fræðslu milli starfsmanna og stuðla að skilningi og sameiginlegri sýn allra starfsmanna á 

börn, þroska þeirra, réttindi og eðli. 

Einnig er markmiðið að hafa skrifegt alhliða mat á starfsemi leikskólanns, bæta skipulag á 

hátíðum osfv. Halda áfram með þær breytingar sem hófust á þessu skólaári hvað varðar 

fræðslu um hugmyndafræði Waldorfstefnunar á fundum sem og vinnustundir.  

 

Styrkleikar:  

-Á þessu skóla ári hófum við þær breytingar að safnað var punktum fyrir hvern fund 2-3 

dögum fyrir fundinn. Með þessu var fundurinn vel skipulagður og áhrifameiri.  

- Á öðrum hverjum fundi var tileinkaður tími fyrir fræðslu um hugmyndafræði 

Waldorfstefnunar til að auka faglegt starf innan leikskólans og til að kynna betur 

hugmyndafræðina fyrir nýju starfsfólki. 

  

Tækifæri til umbóta: 

- Ræða mikilvægi góðra samskipta við foreldra og forráðamenn í formi skila- og sækja 

aðstæðna.  
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- Fræðslu um hugmyndafræði Waldorfstefnunar og spurja starfsfólk hvar áhugi þeirra liggur.  

- Hafa reglulegar umræður þar sem opið er fyrir hvern og einn starfsmanna að deila sýnum 

skoðunum og viðhorfi á hvernig hægt er að bæta teymisstarfið. 

 

 

Umbótaþættir 

2019-2020 

 

Markmið 

með 

umbótum 

Aðgerðir til 

umbóta 

Tímaáætlu

n 

Ábyrgðaraðili Endurmat; 

hvenær og 

hvernig 

Viðmið um 

árangur 

Hvað þarf að 

bæta? 

Að hverju 

er stefnt?          

Hvernig 

framkvæmum 

við það? 

Hvenær 

hefst og 

hvenær 

lokið? 

Hver ber 

ábyrgð? 

Hver 

framkvæmir? 

Hvaða 

aðferðir á 

að nota? 

(könnun,rýn

ihópur, 

safna 

gögnum) 

Viðmið er 

gæðalýsing 

og /eða 

mælikvarði 

sem stuðst er 

við til að 

meta hversu 

vel tókst að 

ná 

markmiði. 

Garðurinn   Auka 

möguleika 

garðsinins 

svo að 

hann ýti 

undir 

alhliða leik 

barnanna.  

M.a í fín 

og gróf 

hreyfingu

m 

 

Söfnum efnivið 

til þess að bæta 

við og stækka 

þrautabraut, 

Hanna og 

byggja kofa 

sem hefur 

margþætta 

nýtingu 

Ágúst 2019 

– Júní 2020 

Yfir ábyrgð – 

Tinna Ýr  

 

 

Allt starfsfólk 

og foreldrar 

Skoða 

hvernig 

breytingar í 

garðinum 

eru nýtt af 

börnunum. 

Spurja 

börnin hvað 

þeim finnst 

og hvað 

gæti verið 

bætt 

Breytingar 

hafa tekist 

vel og er 

sýnilega 

búið að 

styrkja og 

ýta undir 

nýjar 

áskoranir 

fyrir börnin. 

Börnin 

ánægð. 

Starfsmanna- 

fundir 

Efla fræðslu 

milli 

 

Ræða mikilvægi 

 

Ágúst 

 

Kerstin og allt 

 

Könnun 

 

Vel ígrundað 
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starfsmanna 

og ýta undir 

sameiginleg

a barnasýn  

 

Hafa 

skrifegra 

alhliða mat á 

starfsemi 

leikskólanns 

góðs 

foreldrasamstarf  

 

 Fræðslu um 

hugmyndafræði 

Waldorfstefnunar 

 

Hafa reglulegar 

umræður um 

teymisvinnu 

2019 – 

Júní 

2020 

starfsfólk innan 

starfshópsin

s 

 

Umræða um 

stöðu 

umbótaþátts 

og náið 

samstarf sem 

byggir á 

virðingu. 

 

Waldorfhug

myndafræði

n skýrari og 

þar að auki 

faglegri 

vinnubrögð 

Fjölmenning Hafa 

fjölmennin

garlega 

söngva á 

þeim 

tungumálu

m sem eru 

töluð innan 

barnahópsi

ns 

 

Hanna og 

skreyta 

heimskort 

með 

börnunum  

Samvinna með 

foreldrum að 

kenna lög sem 

eru oft sungin 

heima – sem og 

sögur, matur og 

fl. 

 

Hanna og 

skreyta 

heimskort með 

börnunum og út 

frá þessu hafa 

ýmsar 

sösustundir um 

hvert land sem 

hvert barn er 

frá. 

Mars 2020 

– Júní 2020 

Emil – Kerstin 

– Paulina - 

Sædís 

Safna 

gögnum og 

áliti frá 

börnum, 

foreldrum 

og 

starfsfólki 

Auka áhuga 

og forvitni 

innan 

barnahópsin

s fyrir 

fjölmenning

u skólans. 

 

 

 

Innra mat – Bjartaland Yngri deild 
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Vegna mikilla breytinga á starfsmannahaldi þá sérstaklega á yngri barna deildinni var ekki 

tekið á öllum þeim umbótaþáttum sem óskað hefði verið eftir. Hinsvegar í ljósi mikillar 

starfsmannavelltu var tekið fyrir umbótaþáttinn: að efla leiðbeiningu og stuðning við nýtt 

starfsfólk og efla almennt samstarf innan deildar og milli deilda. 

 

Fleiri dýnur : 

Ákveðið var að bæta við dýnum inná hvíldar- og leikherbergi bæði vegna fjölgunnar barna á 

deild en einnig vegna þess að nýtingin á rýminu var ekki til fulls. Hannaðar voru dýnur sem 

falla vel upp við lögun veggja herbergisins en er einnig einfalt að brjóta saman til að færa þær 

til og ganga frá. 

 

Styrkleikar:  

Með þessum breytingum var einfaldara að færa dýnur til og frá.  Rýmið sem leik og hvíldar 

aðstæða hefur einnig marþættari nýtingu.  

Við höfum metið viðmiðin fyrir þessum umbótum náð og starfsfólk hefur ákveðið að viðhalda 

þessu fyrirkomulagi og telst þessum umbótaþætti lokið í bili.  

 

Endurnýja stóla/ bekki/ borð 

Matar/vinnuborðin og stólarnir sem voru inná deild tóku yfir helming af gólfplássi 

deildarinnar. Því var ákveðið að einn af umbótaþættunum væri að finna betri lausn á 

borðskipulaginu svo að hægt væri að nýta rýmið í fleira en bara sem borðpláss. Hönnuð voru 

tvö hringlaga borð sem er léttara að færa til. Keypt var og aðlagað stóla sem tóku minna pláss 

en voru þeir stólar einungis hentugir þeim börnum sem eru 3 ára og eldri.  

 

Styrkleikar: 

Þetta gaf betra pláss innan aðalrýmis deildarinnar og var því hægt að útbúa leikhorn einnig í 

þessu rými.Við höfum metið viðmiðin fyrir þessum umbótum náð og starfsfólk hefur ákveðið 

að viðhalda þessu fyrirkomulagi og telst þessum umbótaþætti lokið í bili. 

 

Nýtt starfsfólk – Samstarf: 

 

Eins og nefnt hefur var mikil starfsmannavellta á þessu skólaári. Í ljósi þess var ákveðið að 

endurmeta viðtökur og leiðbeiningu á nýju starfsfólki. Öll leiðbeining hafði áður verið gerð 

samliða dagsrútinu inná deild. Fyrir fyrsta dag nýrra starfsmanna var þeim gefinn bæklingur 
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um almenna starfsemi skólanns.  

Þessu var ákveðið að halda áfram en einnig var bætt við ýtarlegri upplýsingum sem nýtt 

starfsfólk fékk í hendurnar sem lýstu skipulagi og dagsrútinu leikskólans nánar. Farið var yfir 

starfsmannahandbók skólans og hlutverk leiðbeinenda sem  fyrirmynd fyrir börnin rætt. Reynt 

var í flestum tilvikum að hafa viku sem aðlögunartíma fyrir nýja starfsmenn.  

  

Styrkleikar: 

- Eftir breytingar hefur nýtt starfsfólk fljótt náð tökum á starfsemi leikskólans. 

-Það starfsfólk sem hóf starf eftir breytingarnar eru enn að störfum.  

 

Tækifæri til umbóta:  

- Ræða mikilvægi góðra samskipta við foreldra og forráðamenn í formi skila- og sækja 

aðstæðna. 

- Hafa reglulegar umræður þar sem opið er fyrir hvern og einn starfsmann að deila sýnum 

skoðunum og viðhorfum á hvernig hægt er að bæta teymisstarf 

- Fá að heyra álit fyrrum starfsmanna á þeirri leiðeiningu sem þau fengu þegar þau hófu störf 

og geta þannig betrumbætt viðtökur enn betur fyrir framtíðar starfsmenn.  

 

 

 

Umbótaþættir 

2019-2020 

 

Markmið með 

umbótum 

Aðgerðir til 

umbóta 

Tímaáætlu

n 

Ábyrgðarað

ili 

Endurmat; 

hvenær og 

hvernig 

Viðmið um 

árangur 

Hvað þarf að 

bæta? 

Að hverju er 

stefnt?          

Hvernig 

framkvæmu

m við það? 

Hvenær 

hefst og 

hvenær 

lokið? 

Hver ber 

ábyrgð? 

Hver 

framkvæmir

? 

Hvaða 

aðferðir á að 

nota? 

(könnun,rýnih

ópur, safna 

gögnum) 

Viðmið er 

gæðalýsing 

og /eða 

mælikvarði 

sem stuðst er 

við til að 

meta hversu 

vel tókst að 

ná 

markmiði. 
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Leiðbeining 

nýrra 

starfsmanna 

og samvinna 

starfsmanna 

 

- Taka vel á 

móti nýjum 

starfsmönnum  

 

- Auka 

teymisvinnu  

 

- reglulegt mat 

á samstarfi 

-Ræða 

mikilvægi 

góðs 

foreldrasam

skipta í 

formi skila- 

og sækja 

aðstæðna. 

- Hafa 

reglulegar 

umræður 

þar sem 

opið er fyrir 

hvern og 

einn 

starfsmann 

að deila 

sýnum 

skoðunum 

og viðhorfi 

á hvernig 

hægt er að 

bæta 

teymisstarf 

 

- Fá að 

heyra álit 

fyrrum 

starfsmanna 

á 

leiðbeiningu 

sem það 

fékk þegar 

 

Júní 2019- 

júní 2020 

 

Kerstin 

Tinna  

 

 

Safna gögnum 

 

Rýnishópur 

 

Endurmat með 

öllum 

starfsmönnum 

  

Þegar nýtt 

starfsfólk 

hefur fljótt 

náð tökum á 

starfsemi 

leikskólanns. 

 

Nýtt 

starfsfólk 

tjáir sig að 

leibeining 

hafi verið 

skýr og það 

telur sig fært 

um starfið 

 

Teymisvinna 

einkennist af 

virðingu, 

þolinmæði, 

þáttöku allra 

og allir eru 

jafnir. 
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þau hófu 

störf og geta 

þannig 

betrumbætt 

viðtökur 

enn betur.  

 

Garðurinn   Auka 

möguleika 

garðsins svo að 

hann ýti undir 

alhliða leik 

barnanna.  

M.a í fín og 

gróf 

hreyfingum 

 

Söfnum 

efnivið til 

þess að 

bæta við og 

stækka 

þrautabraut, 

Hanna og 

byggja kofa 

sem hefur 

margþætta 

nýtingu 

Ágúst 2019 

– Júní 2020 

Yfir ábyrgð 

– Tinna Ýr  

 

 

Allt 

starfsfólk og 

foreldrar 

Skoða hvernig 

breytingar í 

garðinum eru 

nýttar af 

börnunum. 

Spurja börnin 

hvað þeim 

finnst og hvað 

gæti verið 

bætt 

Breytingar 

hafa tekist 

vel og er 

sýnilega 

búið að 

styrkja og 

ýta undir 

nýjar 

áskoranir 

fyrir börnin. 

Börnin 

ánægð. 

 

3.Ytra mat 

 

Lýðræðisleg vinnubrögð okkar eru í forgrunni við innra mat á leikskólanum eins og kemur 

fram í aðalnámskrá leikskóla okkars. Við tökum tillit til sjónarmiða allra þeirra sem að 

starfinu koma; leikskólakennara og annars starfsfólks, foreldra og barna. Skólaeiningar 

Sólstafa eru þrjár. Tveir leikskólar, í Sóltúni 6 og á Marargötu 6, og grunnskóli sem staðsettur 

er í Sóltúni 6.  

 

Styrkleikar: 

-Samráðsfundir leikskólanna og skólans eru haldnir tvisvar í mánuði. Á samráðsfundunum eru 

teknar ákvarðanir um sameiginleg mál skólanna. Stjórnendur leikskólanna funda með stjórn 

skólans á tveggja vikna fresti. Farið er yfir þau mál sem liggja fyrir, atburðir og starfshættir 

eru endurmetnir.  
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-Starfsmannafundir leikskólans eru á tveggja vikna fresti. Á þeim er farið m.a. yfir daglegt 

starf og viðburði og það endurmetið og skipulagt. Skipulag og endurmat nær til allra þátta 

leikskólastarfsins.  

-Foreldrafundir og foreldraviðtöl eru þrisvar á ári, foreldrar og kennarar geta svo óskað eftir 

viðtölum hvenær sem er. 

-Þeir utanaðkomandi aðilar sem taka þátt í ytra matinu eru Heilbrigðiseftirlit 

Reykjavíkurborgar, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, Vinnueftirlit ríkisins og 

Þjónustumiðstöð Laugadals og Háaleitis. 

-Eftirlitsheimsóknir frá Heilbrigðiseftirlitinu, Slökkvuliðinu og Vinnueftirlitinu gengu vel og 

við fengum enga athugasemdir (þessi er frá 2018/19).  

 

Tækifæri til umbóta:  

- Ekki voru neinar viðhorfskannanir frá leikskólanum hvorki til foreldra né strafsmanna – við 

teljum það áhugavert að gera slíkar kannanir á næsta ári eftir fluttning leikskólans. 

Reykjavíkurborg sendi út viðhorfskannannir til foreldra í öllum sínum leikskólum, 

niðurstöður úr þeirri könnun barst til okkar í gær og unnið verður úr þeim niðurstöðum eftir 

sumarfrí. Eftir það verða þeir umbótaþættir sem úr því kemur bætt inn í töfluna. 

- Börn séu virkari þáttakendur í mati leikskólans 

 

4. Starfsþróunarsamtöl og fræðsla 

 

Sólstafir eru með fræðsludaga þar sem erlendir gestir skólans bjóða starfsfólki upp á  

fyrirlestra og vinnustofur út frá hugmyndafræði Waldorfstefnunnar.  

Í október kom Marija Ros Pehrson Waldorfkennari frá Svíþjóð og hélt fyrirlestur fyrir 

starfsfólkið og áhugasama foreldra um uppbyggingu og helstu áherslur í 

Waldorfskólanámskránni. Þann 23. október var haldinn sameiginlegur starfsdagur fyrir báða 

Waldorfleikskólanna í Sóltúni. Kanadísku Waldorfkennararnir Holly og Michal Soule voru 

þar með fyrirlestur og vinnustofu í hugmyndafræði og vinnu Waldorfleikskólakennara. Á 

foreldrafundinum sem haldinn var um vorið kom Waldorfgrunnskólakennari sem mun kenna 

fyrsta bekk næsta skólaár. Hann var með fræðslu um hvernig kennslan og fyrstu árin í 

Waldorfgrunnskóla eru byggð upp. Starfsmannafundir eru haldnir á tveggja vikna fresti frá kl. 

17:00 til kl. 19:00. Á þeim er m.a. fræðsla um hugmyndafræði Waldorfs uppeldisstefnunar. Í 
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vetur hefur t.d. verið fjallað um vatnslitun, þroskaferli barnsins, starfsmenn sem fyrirmyndir, 

umbótaáætlun leikskólans svo fátt eitt sé nefnt. 

Haldnir voru sérstakir fundir til þess að skipuleggja flutning leikskólanns frá Marargötu að 

Sóltúni. Þessir fundir voru haldnir á tveggja vikna fresti frá því í janúar og mun það halda 

áfram á næsta leikskólaári.  

Starfmannasamtöl fóru fram í enda janúar. Viðtölin voru þannig uppsett að starfsfólk fékk 

spurningarblað afhent fyrirfram þar sem það var beðið um að fara yfir spurningar sem 

tengdust starfi og samskiptum.  Starfsfólk fær því tækifæri til að skoða sjálftan sig, væntingar 

sínar, samskipti innan deildar og í leikskólanum sem heild. Hver og einn starfsmaður fékk 

ákveðin tíma og var gefinn klukkustund í hvert viðtal.   

Helstu áherslur sem komu fram í samtölunum voru: 

- Starfsfólk var almennt ánægt í vinnu og fann fyrir góðum starfanda á leikskólanum 

sem og stuðningi og virðingu frá samstarfsfólki. 

- Flestir nefndu að þeir fyndu fyrir álagi og nokkrir nefndu að sumir starfsmenn væru of 

stjórnsamir sem hefði neikvæð áhrif á hina.  

- Einnig kom fram að skipulag og samstarf milli leikskólans og skólans væri erfitt og 

mætti fara betur. Mikið væri óljóst og ekki skipulagt í tíma. 

- Flestir nefndu að það væru óskýrt til hvers á að leita innan skólans varðandi ýmis 

starfsmannamál.  

5. Samstarf leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva 

 

Samstarf er á milli leik- og grunnskólans bæði meðal kennara, foreldra og barna. 

Elstu nemendur leikskólans koma í skipulagðar heimsóknir í skólann yfir veturinn og kynnast 

staðháttum, fá að sitja í kennslustundum og vinna verkefni með 1.bekk. Ýmsar hátíðir eru 

sameiginlegar og kennarar sem taka við nemendum leikskólans hafa samráð við 

leikskólakennara um tilfærslu nemenda milli skólastiga. Það stuðlar að enn nánara samstarfi á 

milli skólastiga við upphaf skólagöngu.  

Nemendur úr 1. bekk fara með leikskólabörnum í sveitina og fjöruferð, elstu nemendur 

leikskólans taka þátt í hátíðum með grunnskólanum, fara í heimsóknir og á þessu ári voru 

elstu börnunum boðið að vera heilan skóladag með fyrsta bekk.  

Kennarar vinna svo saman að ýmsum málefnum og sitja saman námskeið.  
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- Eftir fluttningin í Sóltún fengum við frábært tækifæri að styrkja samvinnuna milli 

leikskólans og skólans. Elstu nemendur leikskólans gátu tekið virkan þátt með yngstu 

nemendum grunnskólans.  

-  Leikskólabörnin fóru oftar í heimsókn í 1. og 2. bekk þar sem elstu börn leikskólans 

tóku oft þátt í morgunsöng með skólabörnunum og héldu kórtónleika með þeim fyrir 

eldriborgara í hjúkrunarheimilinu Sóltúni og að þeim loknum var börnunum boðin 

hressing. 

- Við fórum með 1. og 2. bekk á tónleika í Hörpu og heimsóttum jólasveinana á 

Þjóðminjasafninu.  

- Við fórum vikulega allt árið á miðvikudögum með eldri leikskólabörninn og nemendur 

úr 1. bekk í vettangsferðir í Öskjuhlíð/ skógarævintýri – aukalega fórum við í 

september í grendarskóg skólans í Öskjuhlíð og lékum okkur í Drekaleik skólans. 

- Við höfum haft ein skipulagsdag sameiginlega með grunnskólanum í vetur og 

námskeið og skipulagdagar komandi vetrar verða skipulögð í samstarfi við starfsfólk. 

Dagsettning og timi       Viðburðir Staðsetning Ábyrð  

Allaf á 

miðvikudögum 

Samelegt 

Vettvangsferð í 

Öskjuhlíð 

Öskjuhlíð  Sigga Líf, Helene, 

Emil 

12.09.  Heimsókn í lífsleikni / 

Mikjálsmessu 

Öskjuhlíð  Kerstin, Sigga Líf 

03.11. Jólabasar  Sóltún 6 Skólan og báðar 

leikskólar 

12.11. Luktarhátið / syngja á 

elliheimilinu í Sóltúni 

Sóltún 1 ÁsaHlín, Héléne, 

Emil 

Desember , Febrúar, 

Maí  

Syngja á elliheimilinu 

í Sóltúni 

Sóltún 1 Ása Hlín, Héléne, 

Emil 

8.02. Þorrahátíð  Sóltún 6   

13.04 Páskaeggjaleit Sóltún 6 Foreldrarfélag skólans 

og Leikskólans 

13.12. Heimsókn á 

þjóðminnjasafnið 

 Kerstin, Sigga Hlíf, 

Marteinn 
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2.10. Sinfóníu tónleikar Hörpu  Hélene, Kerstin, 

Sigga Líf 

02.05. Heimsókn frá 

Umferðarskólanum 

Sóltún 6 Sabine, Emil, Tinna 

03.05 Barnamenningarhátíð  101 Reykjavik Kerstin, Ása Hlín 

07.11. Iceland Airwaves Sóltún 6  Helene, Emil, Vigdís 

29.05.  Sumarhátið Sólstafa Sóltún 6  Báðar leiskólar og 

skólinn 

21.05. Sveitaferð Miðdal í Kjós Marteinn, Kerstin, 

Sabine, Emil 

28.05. Heimsókn í Skólann Sóltún 6  Sigga Líf, Kerstin 

03.06. Útskrifatarleikrit 

Leikskólans 

Sóltún 6  Tinna, Emil. Sabine, 

Kerstin , Sigga 

6. Foreldrasamvinna 

 

Foreldrasamstarfið er mjög mikilvægur partur af starfi Waldorfleikskólans. Það eru haldnir 

tveir foreldrafundir á ári  (13.09.18 og  07.02.19) . Á foreldrafundum er m.a. sungið saman, 

farið yfir leikskóladagskránna, veitt smá fræðsla og sýnishorn af innra starfi leikskólans og 

útskýrt dýpra kenningar Waldorfstefnunar. Einnig er kosið fulltrúa í foreldrarfélagsráðið á 

fyrri foreldrafundinum en á seinni hafa fulltrúarnir kynnt stöðu og vinnu foreldrafélagsins um 

haustönnina og hvað er í vændum fyrir vorönnina. 

Allir foreldrar barna í leikskólanum eru sjálfkrafa meðlimir Foreldrafélagsins. En eins og 

nefnt hefur er lagt til að kjörnir verði 2-3 fulltrúar á fyrri foreldrafundi leikskólans í september 

ár hvert. Fulltrúarnir hafa ábyrgð á að skipuleggja fundi og önnur verkefni félagsins. 

Virkt foreldrafélag er mikilvægur stuðningur við leikskólastarfið, meðal annars á 

skipulögðum viðburðum og vinnudögum og sem umræðuvettvangur fyrir skoðanaskipti. 

Foreldrar hafa komið að starfi leikskólans t.d. með undirbúningi á basar vinnu að hausti og 

vinnudegi að sumri, en við leggjum ríka áherslu á að skapa sterk tengsl á milli leikskóla og 

heimilis. Það er gert með því að foreldrar fái tækifæri til þess að vera í tengslum við og taka 

virkan þátt í  ýmsum störfum innan árstíðartengdu starfi leikskólanns. 
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Á liðnu ári hafa tveir foreldrarfélagsfulltrúar stutt mikið við starf leikskólans meðal annars 

með því að hvetja foreldra til þátttöku í skipulagi og framkvæmd fyrir vinnudaginn og hátíðir 

leikskólans. 

 

Engir foreldrafélagsfundir voru haldnir en brýnt er að úr því verð bætt – samskipti foreldra 

tengt skipulagi og starfi leikskólans átti sér aðalega stað í gegnum e-mail. Á næsta misseri 

munu foreldrarfulltrúar fundast að lágmarki einu sinni á hverri önn til þess að ræða þau 

málefni sem á dagskrá eru. Mun leikskólinn mæla með og fylgja þessu eftir sem og bjóða 

annan fund þar sem fulltrúi leikskólans gæti verið viðstaddur.   

Einnig er markmið að styrkja tengingu milli foreldrarfélag leikskólans og skólans – á þessu 

ári var haldin sameiginleg sumarhátíð Sólstafa og er áætlað að fulltrúar leikskóla- og 

skólafélagsins munu hittast til að skipuleggja fleiri viðburði sem þennan.  

 

Við höfum haldið foreldraviðtöl í febrúar og hafa þau verið auglýst og gefst þá foreldrum 

tækifæri til að hafa samband og finna tíma sem hentar.  Einnig er foreldrum frjálst að panta 

foreldraviðtal hvenær sem er yfir skólaárið. 

Foreldrum leiksólabarnanna er alltaf boðið á þá fyrirlestra um hugmyndafræði 

Waldorfstefnunar sem haldnir eru að minnsta kosti einu sinni á ári.  

 

Einnig má minnast þess að áhugi og þátttaka í foreldrarstarfi leikskólanns hefur talsvert 

minnkað síðustu árin.   

Svo eru t.d. færri og færri foreldrar að taka þátt í föndurkvöldum fyrir basarinn og ýmsum 

viðburðum sem hafa áður fyrr verið mjög vinsæl tækifæri fyrir foreldra og starfsfólk 

leikskólans að hittast og ræða.   

Á mörgum af þessum viðburðum mætti allt starfsfólkið en oft ekki fleiri en 3 foreldrar frá 

þeim 35 börnum sem stunda nám við skólann.  Í ljósi þess var tekin sú ákvörðun að fækka 

föndurkvöldum og breyta fyrirkomulagi basarins.  
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Myndir frá vinnudeigi foreldra 

 

Samskipti við erlenda foreldra 

Þegar sótt er um nám við skólann koma foreldrar í heimsókn og skoða leikskólann. Foreldrar 

fá upplýsingar um stefnu skólans, foreldrarsamstarf og árstíðarhrynjandina. Jafnframt fá 

foreldrar bækling sem kynnir starfsemina, uppeldisstefnuna og aðra mikilvæga þætti í 

skólastarfinu. Þegar umsóknarferlinu er lokið og samþykki liggur fyrir 

koma foreldrarnir með barnið í heimsókn til að skrifa undir dvalarsamning.  

 

Í þessu persónulega viðtali eru gefnar upplýsingar um dagsrútínu leikskólans og aðlögunartíma 

og öllum spurningum svarað. Þetta viðtal getur farið fram á íslensku, ensku, þýsku, dönsku eða 

frönsku. Við bjóðum einnig upp á úrræði eins og túlk en höfum ekki þurft að sækja þá aðstoð 

hingað til. 

 

Við erum í nánu samstarfi við foreldra og fá þau dagsdaglega upplýsingar um líðan barnsins.  

Hægt er að panta viðtalstíma hvernær sem er. 

Mánaðarlega er sent út fréttabréf með upplýsingum um söngva, leikskólastarfið, breytingar, 

vettvangsferðir og aðrar mikilvægar upplýsingar. –

 Þetta fréttabréf er á íslensku og ensku. Jafnfram erum við með lokaðann hóp á Facebook, við 

sendum myndir í tölvupósti og erum með sér dropbox svæði þar sem við deilum myndum 

með foreldrum. 

Við vinnum einstaklingsbundið með læsi, nám og almennan þroska og er sú vinna unnin í 

samvinnu við foreldra, Talmeinastöð Reykjavíkur og Þjónustumiðstöð. Við leggum metnað í 
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að eiga samtarf við foreldra sem einkennist af gagnkvæmu trausti og samvinnu. Foreldrar fá 

einstaklingsviðtöl við leiksskólakennara um stöðu og færni og hæfni barnsins síns. Ef barn 

þarf víðtækari stuðning er það unnið í samvinnu við foreldra þar sem við erum leiðandi og 

ráðgjafandi í ferlinu. Foreldrar fá aðstoð okkar við að sækja um utanaðkomandi þjónustu eins 

og t.d. hjá talmeinastöðinni eða þjónustumiðstöðinni. Við upplýsum foreldra reglulega um 

stöðu barnsins og ef talið er að stuðningur við móðurmál, þroska og læsi þarf lýsum við 

ýtarlega ferlinu fyrir foreldrum og leiðbeinum þeim í gegn um umsóknunarferli bæði hjá 

talmeinastöðinni og þjónustumiðstöðinni.  

 

7. Skipulagsdagar og leikskóladagatal 

Skipulagsdagar eru skráðar í leikskóladagatalinu. Sjá viðhengi. 
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Fylgiskjal 1 - Samantekt um sérkennslu/stuðning 

Fylgiskjal 2 -  Skipulagt starf vegna barna með annað móðurmál en íslensku.  

Fylgiskjal 3 - Umsögn foreldraráðs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. h.  leikskólans .......................................... 

 

 

_______________________________________________  

  Leikskólastjóri   Dagsetning 
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Fylgiskjal 1 

Samantekt um sérkennslu/stuðning 

Í þeim tilfellum sem kennarar hafa haft áhyggjur af alhliða þroska og hegðun barna hefur 

verið haft samband við Þjónustumiðstöð Laugadals og Háaleitis og leitað ráða hjá þeim. 

Málþroskaprófanir hafa ekki farið fram hjá þeim tveimur börnum sem við höfum haft 

áhyggjur af, þar sem foreldrar vildu ekki þiggja þjónustuna. Kennarar hafa unnið markvisst 

með þau börn, ýmist einstaklingslega og í hóp. Notast kennarar m.a við spil sem byggja á 

eflingu orðaforða, lestur, samræðum og leiðbeiningar í frjálsum leik. Leikskólinn hefur einnig 

leitað til Þjónustumiðstöðvar vegna hegðunarfrávika nemenda. Það samstarf hefur gengið vel.  

 

Haldnir eru reglulegir fundir þar sem einstaklingsþarfir barnana eru ræddar, skipulagðar og 

metnar. Allir starfsmenn taka þátt í þessu mati og skipulagningu. Engin sérstæk stoðþjónusta 

er til staðar heldur er einstaklings þörfum hvers og eins sinnt innan veggja dagsskipulagsins á 

deildunum.  

Vísbending Já eða 

nei/fjöl

di 

Ef nei, þarf að koma tímasetning um 

áætlun á innleiðingu hér. 

Hversu mörg börn í 1. flokki njóta 

sérkennslu/stuðnings í leikskólanum? 

Já / 1 

barn  

 

Hversu mörg börn í 2. flokki njóta 

sérkennslu/stuðnings í leikskólanum  

Nei Innleiðing í ágúst/september 

Hversu mörg börn njóta 

sérkennslu/stuðnings í leikskólanum frá 

sérkennslustjóra (önnur en börn í 1. og 2. 

flokki) 

 

9 börn 

 

Hve margir sinna sérkennslu/stuðningi í 

leikskólanum? 

Einn/all

ir 

Einn starfsmaður ber ábyrgð á 

stoðþjónustu leikskólanns en allir 

starfsmenn sinna  

Er til áætlun um málörvun í leikskólanum? Já  

Er til áætlun um snemmtæka íhlutun í 

leikskólanum? 

Já  

Eru gerðar einstaklingsnámskrár í samvinnu 

við hagsmunaaðila (foreldrar, börn og 

 

Já 

Ýtrekað aðeins með 3 börnum á eldri 

deild 
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starfsfólk) 

Eru einstaklingsnámskrár í virkri notkun? Já  

Þekkir starfsfólk deildarinnar þær áherslur 

sem verið er að vinna með  hverju sinni fyrir 

börn með stuðning? 

Já  

Eru regluleglulegir teymisfundir með 

foreldrum/forráðamönnum og öðrum 

sérfræðingum sem að barninu koma? 

Já  

Er veitt ráðgjöf og stuðningur til foreldra? Já  

Er samstarf við þjónustumiðstöð og aðrar 

stofnanir? 

Já Þjónustumiðstöð laugadals og 

háaleitis – Þjónustu og 

þekkingarmiðstöð fyrir blinda 

Er samvinna milli sérkennslustjóra og 

starfsmanna leikskólans? 

Já Stafsmannafundum og innan 

dagsrútínu á deild 

Veitir sérkennslustjóri fræðslu, ráðgjöf og 

stuðning til starfsmanna? 

Já  

 

Niðurstöður innra mats  

 

Umbótaþættir 

Sérkennsla 

Markmið með 

umbótum 

Aðgerðir til 

umbóta 

Tímaáætlu

n 

Ábyrgðaraðili Endurmat; 

hvenær og 

hvernig 

Viðmið um 

árangur 

Hvað þarf að 

bæta? 

 

Að hverju er 

stefnt?          

Hvernig 

framkvæmu

m við það? 

Hvenær 

hefst og 

hvenær 

lokið? 

Hver ber 

ábyrgð? 

Hvaða 

aðferðir á 

að nota? 

(könnun,rýn

ihópur, 

safna 

gögnum) 

Viðmið er 

gæðalýsing 

og /eða 

mælikvarði 

sem stuðst er 

við til að 

meta hversu 

vel tókst að 

ná 

markmiði. 

 

Bæta 

Bjóða börnum 

uppá betri og 

Koma 

meiru á 

Ágúst 2019 

– Júní 2020 

Kerstin/ Elín Safna 

gögnum  

 

Úrvinnsla úr 
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útvinnslu með 

einstaklingsná

mskrá 

skipulagðari 

stuðning sem 

heldur utanum 

framfarir 

barnanna 

skriflegt 

form 

 

Leiðbeina 

og upplýsa  

alla 

starfsmenn 

Umræður 

við 

starfsmenn 

og foreldra 

Ráðgjafa fra 

þjónustumið

stöð 

einstaklings

námskrám er 

daglegur 

hæuti af 

starfi á deild 

og í samstafi 

við foreldra 

 

Fylgiskjal 2 

Skipulagt starf vegna barna með annað móðurmál en íslensku. 

 

Vísbending Já eða 

nei 

Hvernig?/Með hvaða 

aðferðum?/Dæmi 

Vinna með íslensku sem annað mál og virkt 

tvítyngi 

 

Já  Með endurtekningum, unnið er með 

sömu textana í sögum og söng í eina 

til tvær vikur í senn.  Rætt er um 

innihald sögunnar við börnin og 

merkingu orða, hugtaka og 

setninga. Auk þess er unnið með 

eflingu orðaforða í gegnum spil, 

yndislestur þar sem kennari les fyrir 

barnið og á frumkvæði á samræðum 

Er markviss vinna með daglegan orðaforða? 

(grunnorðaforða) 

Já Gæti farið betur en eru allir 

starfsmenn meðvitaðir um hlutverk 

sitt til að bjóða öllum börnum uppá 

ríkan orðaforða 

Betur t.d hafa orð vikunnar/mánaðar 

 

Er markvisst verið að dýpka orðaforða 

barnanna?  

Já Í gegnum ýmis sérverkefni t.d 

vettvangsferðir (bækut, söngvar, 

sögur og rím sem tilheyra hverju 

viðfangsefni)  

og í gegnum hátíðir 
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Er fylgst með framförum barnanna? Já Fylgst með framförum og skráð. 

Umræða um frammför á 

starfsmannafundum 

Er hugað að öllum þáttum máls og virkri 

þátttöku barnanna? 

 Orðaforði og málskilningur 

 Tjáning og frásögn 

 Hlustun og hljóðkerfisvitund 

 Ritmál 

 Félagslegt tungumál, tilfinningar, 

áhugi, styrkleikar, löngun 

Nei Ritmál er ekki sett í forgang en 

hinsvegar er hugað að læsi í 

víðtækara formi 

Hugað er að öllum öðrum þáttum 

nefnum. 

Lestur – munnlegar sögur – leikrit 

með börnunum – söngar – rím og 

reglur (hljóð og hljóðkerfi) – 

samtalshringir og hringleikir.  
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Fylgiskjal 3 – Umsögn forekdraráðs 

 

Starfsáætlun 2019 – 2020 

Nafn leikskóla 

 

 

 

 

Umsögn foreldraráðs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreldraráð leikskólans skipa: 

 

XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXXXX 

XXXXX XXXXXX 

 

 

Um starfsáætlanir leikskóla 

Leikskólar gera starfsáætlun sem byggir á skólanámskrá leikskólans og menntastefnu 

Reykjavíkurborgar til 2030 sem hefur þá framtíðarsýn að í kraftmiklu skóla- og frístundastarfi 

öðlist börn og unglingar menntun og reynslu til að láta drauma sína rætast og hafa jákvæð 

áhrif á umhverfi og samfélag. Menntastefnunni er ætlað að bregðast við þeim áskorunum sem 

felst í stöðugum samfélags- og tæknibreytingum sem umbreyta uppeldisaðstæðum barna og 

hefðbundnum hugmyndum um menntun. 
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Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með árangursmiðuðum 

markmiðum og umbótamiðuðu innra mati. Starfsáætlun er birt opinberlega og gefur 

starfsfólki, foreldrum og rekstraraðilum meðal annars upplýsingar um hvernig starf 

leikskólans gekk á síðasta starfsári og hvernig unnið verði að mati, umbótum og innleiðingu á 

áherslum úr menntastefnunni og hvernig á að nota þróunarstyrk næsta starfsárs. 

Eftirfarandi upplýsingar koma fram í starfsáætlun: 

 Umfjöllun leikskólastjóra um starf síðasta árs. Tilgreina áherslur í leikskólastarfinu 

sem unnið verður að á komandi starfsári sem tengist menntastefnu Reykjavíkurborgar, 

þróunarstyrk, skólanámskrá og/eða öðrum verkefnum.  

 Niðurstöður innra mats síðasta árs þar sem greining er á helstu styrkleikum og 

tækifærum til umbóta.  

 Matsáætlun sem unnin er út frá niðurstöðum innra og ytra mats, tækifærum til umbóta 

og 

þróunarverkefnum tengt menntastefnu Reykjavíkur og áherslur úr skólanámskrá.  

 Umbótaáætlun deilda þar sem hver deild gerir grein fyrir aðgerðum og leiðum til 

umbóta út frá matsáætlun leikskólans. 

 Starfþróunaráætlun leikskólans byggð á matsáætlun. 

 Skóladagatal fyrir árið þar sem m.a. skipulagsdagar eru tilgreindir.  

 Umsögn foreldraráðs.   

 

 

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:             
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