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Formáli 

Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 vinna leikskólar eftir aðalnámskrá leikskóla. 
Samkvæmt henni vinnur hver og einn leikskóli upp sína skólanámskrá þar sem fram kemur á 
hvern hátt leikskólinn uppfyllir þau viðmið sem þar eru sett fram.  

Leikskólar gera starfsáætlun þar sem fjallað er um árlega starfsemi leikskólans, birta 
skóladagatal og ýmsar aðrar hagnýtar upplýsingar um skólahald hvers leikskóla. Áætlunin þarf 
að fá umsögn foreldraráðs áður en fræðsluráð tekur hana til afgreiðslu samkvæmt lögum um 
leikskóla.  

Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með markmiðum og 
umbótamiðuðu innra mati. Hún á að sýna starfsfólki, foreldrum og rekstraraðilum hvernig 
starf leikskólans gekk á síðasta leikskólaári og hvernig unnið verði að umbótum og nýjum 
verkefnum á því næsta.  

Í starfsáætlun leikskólans skulu koma fram: 

 Matsaðferðir leikskólans og umbótamiðuð áætlun sem unnin er út frá niðurstöðum 
innra og ytra mats.  

 Áherslur í leikskólastarfinu sem ætlunin er að vinna að, markmið, leiðir að 
markmiðunum áætlun um hvernig þau verða metin.  

 Jafnréttisáætlun. 

 Áherslur í starfsáætlun fræðslusviðs sem leikskólinn vinnur að. 

 Starfþróunaráætlun leikskólans og upplýsingar um starfsmannamál.   

 Fjöldi barna, kynjahlutfall, dvalarstundir, fjöldi barna sem njóta sérkennslu og fjöldi 
barna af erlendum uppruna. 

 Upplýsingar um foreldraráð, foreldrafundi og foreldraviðtöl. 

 Umsögn foreldraráðs. 

 Skóladagatal fyrir árið.  
 

Starfsáætlun leikskólans tekur gildi 1. september ár hvert og skal skilað rafrænt til sviðsstjóra 
fræðslusviðs fyrir 1. júlí ár hvert.  Starfsáætlanir eru lagðar fyrir fræðsluráðs til samþykktar. 
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1. Inngangur 

            

Hvað einkenndi árið, starfsmannahald, helstu verkefni, viðburði o.þ.h. 
Það er markmið kennara Tjarnaráss að í leikskólanum sé unnið metnaðarfullt fagstarf þar sem hverjum 
nemanda er mætt á eigin forsendum. Helstu styrkleikar Tjarnaráss eru gott starfsfólk með víðtæka 
þekkingu og mikla reynslu sem vinnur af áhuga og eldmóð.  

Við leggjum áherslu á góð samskipti og samvinnu við foreldra og hvetjum þá til að leita til okkar. Við 
sendum foreldrum tölvupóst reglulega og erum með virka heimasíðu. Við erum meðvituð um mikilvægi 
þess að gott upplýsingastreymi sé á milli leikskóla og heimilis og öfugt. Við leikskólann starfar 
foreldrafélag sem vinnur í samvinnu við stjórnendur leikskólans að ýmsum uppákomum fyrir börnin. 

Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír foreldrar. Skal kosning til foreldraráðs fara fram í september á ári 
hverju og skal kosið til eins árs í senn. Foreldraráð hefur umsagnarétt um þessa starfsáætlun, 
skóladagatal  og  meiriháttar breytingar á skólastarfinu. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd 
skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum.   

Uppeldissýn leikskólans hefur sem áður fjórar meginstoðir, dygðir, fjölmenningu, þjónustu við 
mannkynið og að gera sitt besta. Lögð er áhersla á hreyfingu og hollt mataræði.  Dygðavinna er og hefur 
verið rauður þráður í gegnum allt starf leikskólans Tjarnaráss. Unnið var sérstaklega með vináttu, 
hjálpsemi og ábyrgð á fjölbreyttan hátt og í starfinu var lögð áhersla á að fanga hugmyndir og áhuga 
barnanna jafnóðum og skapa þeim farveg.  

Lítil breyting var í starfsmannahópnum, en í apríl fór sérkennslustjóri í árslaunalaust leyfi en nýr kom 
inn. Á vorönn fengum við 3 leikskólakennaranema í vettvangsnám. 

Eins og síðustu ár leggur starfsfólk leikskólans sérstaka á herslu á vinnu með bernskulæsi. Markmiðið 
með þeirri vinnu er að  bæta námsaðstæður nemenda með áherslu á málþroska og læsi. Lögð er áhersla 
á að efla orðaforða, málskilning og máltjáningu barnanna, ásamt því að vera með fræðslu um mikilvægi 
bernskulæsis fyrir starfsfólk og foreldra. Litið er á leikinn sem aðal náms- og þroskaleið leikskólabarna 
og leitast er við að fara skapandi leiðir að markmiðunum þar sem áhersla er lögð á samþætt og 
skapandi leikskólastarf og samvinnu foreldra, starfsfólks og barna. Í vetur hafa allar deildir unnið með 
,,Lubbi finnur málbein“ og þulur mánaðarins ásamt því að leggja sérstaka áherslu á að gera umhverfið 
læsishvetjandi og markvissan lestur fyrir öll börn. 
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2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun 

 

2.1 Innra mat leikskólans  

Í Tjarnarási fer fram símat á starfinu á starfsmanna- og deildarfundum yfir allt skólaárið. Mat á starfi 
leikskólans er bæði formlegt og óformlegt. Oft kemur eitthvað upp í starfinu sem verður til umbóta og 
áhrifa á næstu árum. Skráning á öllum stundum og endurmat í lok þeirra vekur starfsfólk til gagnrýnnar 
hugsunar á hvað gekk vel og hvað ekki.  Skráningar starfsfólks, bæði skriflegar og í formi ljósmynda eru 
notaðar sem matsgögn. Frásagnir barnanna ásamt huglægu mati starfsfólks kannanir til foreldra og 
starfsfólks og ýmis eyðublöð og listar eru einnig dæmi um matsgögn sem notuð eru. Skólanámskrá var 
skipt niður í 5 hluta til að meta á fimm ára tímabili. Skólaárið 2016-2017 var kaflinn Sjálfbærni metinn. 
 
Annað hvert ár eru eftirtaldar áætlanir yfirfarnar og endurmetnar: Áfallaáætlun, Rýmingaráætlun, 
Slysaáætlun, Jafnréttisáætlun 
 
Skólaárið 2016- 20167 voru eftirfarandi þættir starfsins metnir: 
 
 

1. Sjálfbærni 
Kaflinn Sjálfbærni úr skólanámskrá Tjarnaráss var metinn á skipulagsdegi 4. Janúar 2017. Matið fór fram 
með umræðum í hópum sem allt starfsfólk tók þátt í. Starfsfólk fór yfir kaflann um sjálfbærni í 
skólanámskrá leikskólans og lagði mat á hvort unnið væri samkvæmt honum. Helstu niðurstöður voru 
ánægja með hvernig starf leikskólans rímar við kaflann í skólanámskránni. Lögð er áhersla á lýðræðisleg 
vinnubrögð og fjölbreytileikanum fagnað. Börnunum er kennt að umgangast náttúruna með lengri og 
styttri ferðum um nærumhverfið, þau taka þátt í endurvinnslu. Á vorin fara eldri börnin út og huga að 
nánasta umhverfi leikskólans með því að hreinsa upp rusl. Ekki hefur gengið eftir að öll börn sái fræjum 
á vorin þó það sé gert á sumum deildum. Einnig þarf að leggja aukna áherslu á það hvernig spara má 
vatn, rafmagn og pappír. 
 
Umbætur fyrir næsta ár felast í því að allar deildir ætla að sá fræjum að vori. Jafnframt ætlar starfsfólk 
að leggja aukna áherslu á að kenna börnunum hvernig spara má vatn og rafmagn með fræðslu í 
samverustundum og reglulegum umræðum og hvetja börnin til að nýta pappír eins vel og kostur er á 
hverju sinni. 
 

2. Uppeldissýn/stefna leikskólans 
Uppeldissýn og stefna leikskólans er metinn á hverju ári. Matið fór fram með umræðum á 
deildarstjórafundum, starfsmannafundum og deildarfundum. Allt starfsfólk tók þátt í matinu. 
Samantekt niðurstaðna eftir veturinn leiðir í ljós að dygðarvinna og vinna með fjölmenningu hefur látið 
undan. Starfsfólk telur það vera vegna aukinnar áherslu á læsi og stærðfræði í leikskólanum. Þetta er 
samskonar niðustaða og eftir mat vetrarins 2015-2016 en þá var ákveðið að að hafa vinnu með dygðir 
og fjölmenningu minni í sniðum og vinna þá markvissara með færri þætti. Jafnframt að gera þá þætti 
sýnilegri sem þegar er unnið með. Ekki hefur tekist að gera dygðarvinnuna sýnilegri.  
 
Dygðarvinna fléttast inn í starf deildanna en starfsfólk yngri deilda finnst sem það megi taka sig á að 
vinna markvissar með dygðir á næsta skólaári.  
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Fjölmenning: Vinna með fjölmenningu felst aðalega í fjölmenningardúkkum sem skiptast á að fara heim 
með bönunum. Einnig er lögð áhersla á þjóðfána og menningu þeirra barna sem eru ekki með íslenskan 
uppruna. Mismundandi fánar eru á stólbökum barnanna. 
Þjónusta við mannkynið: Við skolum mjólkurfernur og endurvinnum pappír. Börnin skammta sér sjálf í 
matartímum og er kennt að fá sér ekki meira en það sem þau ætla að borða til að sporna við 
matarsóun. Verðlaus efniviður mikið notaður í listsköpun og frjálsum leik. 
Að gera sitt besta: Starfsfólk er sammála um að allir leggi sig fram um að gera sitt besta. Börnin eru 
orðin sjálfstæð t.d. í listsköpun eru þau sjálfstæð og hafa sjálfstraust til að standa með sínum verkefnum 
án þess að þurfa að herma hvort eftir öðru. 
 
Umræður fyrir næsta ár og umbótaáætlun felst í því að hafa það í huga að grípa ekki of fljótt inn í og 
hjálpa, passa að leyfa börnunum að spreyta sig sjálf. Við ætlum að hefja vinnu við vináttuverkefni 
Barnaheilla, en það verkefni tengist dygðarvinnu. Hugmyndin er vináttuverkefnið og dygðarvinnan verði 
samofin. Starfsfólk ætlar að leggja aukna áherslu á að börnin nýti pappírinn vel og einnig að fylgjast 
betur með sápu- og pappírsþurrkunotkun. Starfsfólk ætlar að fylgja því betur eftir að umsjónarmenn 
beri ábyrgð á skolun mjólkurferna. Jafnfram kom sú hugmynd að prófa að hafa eina  
ábyrgðarmanneskju á deild sem hefur yfirumsjón með dygðunum. 
 
 

3. Læsi 
Læsi var metið reglulega yfir skólaárið. Við matið var notast við gátlista (sjá viðhengi) sem metur 
umhverfi leikskólans með tilliti til hversu læsishvetjandi það er ásamt læsishegðun barna og kennara. 
Jafnframt fór matið fram með umræðum og skráningum starfsfólks. Allt starfsfólk tók þátt í matinu sem 
fór ýmist fram innan deilda eða aldursskipt þvert á húsið. Niðurstaðan matsins var sú að áætlun 
vetrarins gekk eftir og starfsfólk vill halda áfram á sama hátt. Starfsfólki finnst það vinna á fjölbreyttan 
hátt og með því að vera með vinnuáætlun og gátlista sé auðvelt að halda utan um læsisvinnu. Börnin 
eru áhugasöm. Ákveðið var að hafa ekki bókaorm á vorönn vegni lítillar þátttöku á haustönn.  Starfsfólk 
er ánægt með hvernig gengur hefur að færa læsisvinnuna til yngri barnanna í  leikskólanum og hvernig 
tekist hefur að byggja ofan á þekkingu þeirra þekkingu. Á síðasta ári settum við okkur það markmið að 
mæta hverju barni þar sem það er statt óháð aldri og að tengja læsi og hreyfingu saman í auknu mæli.  
Starfsfólk mat það að hvoru tveggja hefði gengið vel. Læsi er í auknu mæli notað í sal og í útiveru og 
námskeiðið ,,Leikur að læra“ sem starfsfólk fékk haustið 2016 gaf nýjar hugmyndir og tækifæri til frekari 
þróunar á verkefnum tengd læsi og hreyfingu. 
 
Á eldri deildum kom eftirfarandi fram úr gátlistum:                    
Umhverfi deildar 

 Of mikið á veggjum, vantar listaverk barna 

 Þarf að endurnýja algeng orð sem eru plöstuð á hluti 

 Erum ekki með heyrnartól í hlustunarkrók 

 Þarf að athuga listaverk barnanna, eru ekki til sýnis í þeirra hæð 

Bækur og lestur 

 Vantar að bókahorn sé vel skipulagt og notalegt 

 Ekki nóg úrval bóka fyrir börn að velja úr í frjálsum lestri 

 



7 
 

Efniviður 

 Börnin hafa ekki gott aðgengi að stafrófsbókum 

 Ekki gott rými sem börn hafa aðgang að til að stunda listsköpun 

 Börnin hafa takmarkaðan aðgang að spjaldtölvum/tölvum 

 Takmarkaður efniviður í hlutverkaleik 

 Vantar efnivið í hlutverkaleik sem inniheldur prentað efni             

Mál og læsis verkefni 

 Vantar að æfa rím í gegnum spil, leiki og þulur 

Foreldrasamvinna 

 Vantar að hafa tungumál og menningu hvers barns sýnileg í leikefni og bókum 

Kennarinn 

 Þarf að bæta einstaklingslestur 

 Kennarar þurfa að taka meiri þátt í hlutverkaleik barnanna 

Á yngri deildum kom eftirfarandi fram úr gátlistum: 

Umhverfi deildar 

 Þarf að merkja leikefni 

 Vantar upp á merkingar á algengum hlutum  

 Vantar upp á að ýmsir textar séu sýnilegir, s.s. ljóð, söngvar eða textagerð 

 Þarf að endurskoða hlustunarhorn, ekki heyrnatól 

Efniviður 

 Vantar upp á efnivið í hlutverkaleik sem inniheldur algengt prentað efni 

Bækur og lestur 

 Hefur ekki verið farið á bókasafnið reglulega 

Mál og læsis verkefni 

 Hefur ekki verið áhersla á að yngri börnin klappi atkvæði reglulega 

 Ekki hefur verið farið í vettvangsferðir sem hafa verið nýttar í að skoða ritmál 

Foreldrasamvinna 

 Starfsfólk hefur ekki skipt sér af skoðunum ungbarnaeftirlits, hvatt foreldra 

Umbætur felast í því að starfsfólk ætlar að skoða hvort hægt sé að fara aðrar leiðir í foreldrasamstarfi á 
haustönn. Starfsfólk ætlar að merkja hirslur þar sem leikföng barnanna eru. Jafnframt er stefnt að 
reglulegum heimsóknum í bókasafnið með vorinu ásamt vettvangsferðum. Eldri börnunum hefur verið 
kennt að klappa atkvæði, skoðað hvort það sé eitthvað sem hægt er að gera með yngri hópnum. 
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4. Stærðfræði 
Með verkefni Hafnarfjarðarbæjar um bættan námsárangur hefur sjónum verið beint sérstaklega að 
stærðfræði innan leikskólans. Stærðfræði í leikskólanum var metin á skipulagsdegi vorið 2017. Tekin var 
staðan á því hvað er verið að gera í stærðfræði núna og hvaða námsgögn leikskólinn á.  
Matið fór fram með umræðum í hópum, allir starfsfmenn tóku þátt, starfsfólk fékk spurningar til að 
taka mið að við matið: 

 Hvernig höfum við unnið með stærðfræði í vetur? 

 Hvaða efnivið/námsgögn eigum við? 

 Hvaða efnivið/námsgögn notum við? 

 Hvað er vel gert? 

 Tækifæri til umbóta 

Niðurstöður matsins voru þær að við erum að vinna heilmikið með stærðfræði en við þurfum enn að 
gera stærðfræði sýnilegri innan leikskólans. Starfsfólk er orðið meðvitaðra um þá stærðfræði sem fram 
fer í daglegum leik og starfi. Í  áætlun fyrir veturinn 2016-2017 var gert ráð fyrir því að koma stærðfræði 
inn í svipað ferli og læsi, það er að unnið sé eftir ákveðinni áætlun sem metin er jafnt og þétt yfir 
veturinn. Sú áætlun náði ekki fram að ganga og starfsfólk mat það sem svo að samskonar vinna með 
stærðfræði og læsi væri ekki tímabær að svo stöddu. 
 
Úrbætur fyrir næsta ár er að starfsfólk ætlar að nýta Numicon meira í daglegu starfi og á fjölbreyttari 
hátt á næsta skólaári. Einnig verður haldið áfram að gera stærðfræði sýnilega í starfinu með t.d. 
myndrænum skráningum og fréttum á heimasíðu leikskólans. 

 

5. Aldursskipt námsskrá 
Í vetur hittist starfsfólk 3 sinnum í aldursskiptum hópum. Að hausti var farið yfir námskrá fyrir hvern 
aldur og áherslur í vinnu vetrarins ákveðnar. Hóparnir hittust svo aftur í janúar þar sem áherslur 
vetrarins voru endurskoðaðar og að lokum var hist á skipulagsdegi í mai þar sem farið var yfir hvernig 
hefði gengið að vinna eftir aldursskiptum námskrám. Niðustaðan var sú að starfsfólki finnst þessi vinna 
góð og stuðli að því að unnið sé eftir sömu áherslum á öllum deildum. Vilji er til að vinna á sama hátt 
með aldursskipta námskrá næsta skólaár. 
 

6. SMT 
Setlisti var lagður fyrir börn og starfsfólk og var niðurstaða hans góð eða 97% sem er sama niðustaða og 
á síðasta ári.  Í vetur hafa SMT skráningar verið gerðar tvisvar á önn í tvær vikur í senn og var það 
breyting frá því á síðasta ári. Niðurstaðan var sú að stafsfólk tók betur þátt í skráningum en áður og því 
verður haldið áfram á sömu braut næsta skólaár.  
 

7. Ipad vinna 
Vinna með Ipad í leikskólastarfinu var metin að vori. Matið fór fram með umræðum á deildum og 
samantekt. Heilt yfir leikskólann var niðurstaðan sú að Ipadar eru notaðar af starfsfólki til að taka 
myndir og í hvíldarstundum til að hlusta á sögur og rólega tónlist. Jafnframt er gripið til þeirra þegar 
verið er að skoða ákveðið efni/þema með börnunum og verið að leita að upplýsandi og fræðandi efni. 
Smáforrit eru lítið notuð og Ipadar eru sjaldan í boði í frjálsum leiktímum eða hópastarfi fyrir börnin. 
Sérkennarar nota Ipada helst til málörvunar með ýmiskonar smáforritum. 
Úrbætur fyrir næsta ár felast í því að þeir starfsmenn sem hafa áhuga og þekkingu ætla að nýta Ipada 
betur með börnunum í formi t.d.  rafbókagerðar og myndbandagerðar. 
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8. Elstu barna vinna 
Í vetur voru elstu börn leikskólans á tveimur deildum. Sú nýbreytni var tekin upp að öllum hópnum var 
blandað og skipt í 3 hópa. Hóparnir voru í einskonar stöðvavinnu og voru í eina viku á hverri ,,stöð“ með 
sama kennaranum. Boðið var upp á jóga/slökun í salnum þar sem unnið var með efni frá hugarfrelsi. 
Hinar tvær ,,stöðvarnar“ lögðu áherslu á læsi, stærðfræði, samfélagsfræði, vináttu, hópefli, hreyfingu og 
útikennslu. Lögð var áhersla á frjálsa leikinn og skapandi nám. Kennarar elstu barnanna mátu það sem 
svo að samstarfið hefði gengið vel og að vel hefði gengið að vinna með grunnþætti menntunar. Þeim 
markmiðum sem sett voru að hausti voru náð. Með því að vinna á þennan hátt fóru öll elstu börnin í 
gegnum sama ferlið og fengu tækifæri til að vinna með börnum og kennurum af öðrum deildum. 
Starfsfólki fannst það hafa jákvæð áhrif á börnin, þau blönduðust meira á útisvæði og sóttu frekar í að 
leika með börnum af hinni deildinni en áður. Halda á áfram að vinna með elstu börnin á þennan hátt 
veturinn 2017-2018, en þar sem hópurinn verður stærri þá verður honum skipt í 4 hópa. 
Umbótaáætlun fyrir næsta ár er að starfsfólk setji saman í hópa að hausti og að sú hópaskipting verði 
svo endurmetin á mánaðar fresti yfir veturinn. 
 

9. Daglegt starf 
Daglegt starf leikskólans var metið reglulega yfir veturinn á deildarfundum og deildarstjórafundum af 
öllu starfsfólki. Lagt var mat á gæði frjálsa leiksins, samverustunda og útiveru með hagsmuni bæði 
barna og starfsfólks í huga. Matstæki voru ljósmyndir, skráningar og huglægt mat starfsfólks. 

Frjáls leikur: Börnin eru mjög sjálfstæð í verkefnavali og þeim er gefinn góður tími í frjálsum leik. Þau 
hafa aðgang að margskonar verkefnum og efnivið en efniviðurinn er í misgóðu ástandi. Deildirnar eru 
vel skipulagðar og það er auðvelt aðgengi fyrir börnin að ná sér í fjölbreytt verkefni. Það gengur vel að 
nota mottuvinnu. 

Samverustundir: Samverustundir eru tvisvar til þrisvar á dag. Á morgnanna er farið yfir daginn, veðrið 
og umsjónarmenn. Þá er líka ávaxtastund. Í samveru fyrir hádegismat og nónhressingu er spjallað um 
daginn og veginn, sungið, farið með þulur, lesið o.m.fl..  

Útivera: Börnin hafa gott tækifæri til að hreyfa sig óheft og frjáls á útileiksvæði.  Mættum taka okkur til 
og nýta opinn efnivið eins og dekkin til að nota sem blómapotta eða leikpláss.  

Starfsfólk vill halda áfram að vinna á sama hátt á næsta ári. Úrbætur fyrir næsta ár felast í því að 
endurnýja leikefni á deildum, að því leyti sem hægt er með tilliti til fjármagnsúthlutunar frá 
Hafnarfjarðarbæ. Einnig að nýta opinn efnivið á útisvæði 

2.2 Húsnæði og lóð 

Daglegt eftirlit með húsnæði og garði er í höndum starfsmanna leikskólans með ábyrgð leikskólastjóra. 
Athugasemdum er komið til leikskólastjóra sem kemur þeim áfram til húsvarðar á vegum FM húsa sem 
eru eigendur hússins. Húsnæðið og lóð er svo yfirfarið af húsverði og hann kallar til viðeigandi aðgerða 
ef þurfa þykir. BSI á Íslandi skoðaði leiksvæðið  í maí 2017. Einnig komu eftirlitsaðilar frá 
Hafnarfjarðarbæ á vorönn og tóku út leiksvæðið. 

2.3 Ytra mat   

Í desember 2016 fór fram vinnustaðagreining á vegum Hafnarfjarðarbæjar og lágu niðurstöður fyrir í 
mars 2017. Könnunin var framkvæmd af implexa. Svarhlutfall leikskólans var ekki nema 53% . 
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Niðurstöður voru prýðilegar og flestir þættir hærri en meðaltal Hafnarfjarðar í heild sinni. Niðurstöður 
sýndu að starfsfólk upplifir góðan starfsanda og líður almennt vel á vinnustaðnum og er stolt af vinnu 
sinni. Þeir þættir sem komu verst út úr könnuninni lúta að vinnuaðstöðu og tækjabúnaði.  
Í febrúar var Skólapúlsinn lagður fyrir starfsfólk leikskólans. Svarhlutfall var einungis 54%. Spurt var um 

líðan í starfi, starfsanda, daglegt starf, starfshætti, samstarf og samskipti, starfsþróun, símenntun, 

stjórnun og forystu. 

 Við tókum einnig þátt í alþjóðlegri könnun OECD á leikskólastarfi. Þetta er fyrsta alþjóðlega könnun efnahags- 0g 

framfararstofnunar á leikskólastarfi. Ísland tekur þátt  í henni ásamt átta öðrum löndum. Í rannsókninni er reynt 

að fá mynd af umhverfi og starfsháttum á leikskólastigi barna í öllum þáttökulöndunum, eins hvernig umhverfið 

sem starfsmenn starfa í stuðlar að menntun og velferð barnanna, starfsþróun sem þeir hafa átt kost á, 

starfshætti og hugmyndir um uppeldismál og ýmislegt annað sem varðar forystu, stjórnun og málefni 

vinnustaðarins. Niðurstöður er að vænta 2018 

Ekkert mat var gert á starfsháttum leikskólans á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis. 
 

2.4 Umbótaáætlun samkvæmt niðurstöðum innra- og ytra mats 

Fyrir komandi starfsár er áætlað að halda áfram að vinna á sama hátt og áður með aukna áherslu á læsi 
og stærðfræði út frá þeim ramma sem áætlun um bættan námsárangur í Hafnarfirði hefur sett.  

Umbótaáætlun vegna innra mats: Við komum til með að halda áfram að vinna með læsi á sama hátt og 
áður þar sem sú vinna hefur reynst vel. Einnig ætlum við að halda áfram að vinna með læsi og hreyfingu 
saman og bæta í þá vinnu á næsta skólaári. Við ætlum að hafa bókaorm í samstarfi við foreldra einu 
sinni á skólaárinu í staðinn fyrir tvisvar og reyna að finna eitthvað annað foreldrasamvinnuverkefni með. 
Hirslur undir leikföng verða merktar og bókasafnsferðir verða fleiri. Starfsfólkið á Tjarnarási leggur 
mikinn metnað í að frjálsi leikurinn fái tíma og rými í leikskólastarfinu og lögð verður áframhaldandi 
áhersla á leikinn sem náms og þroskaleið barna. Mikil þörf er á endurnýjun í efniviði fyrir börnin í 
frjálsum leik og mun það vera gert eins og kostur er á. Vinna með elstu börnin í skapandi námi í hópum 
þvert á deildar verður þróuð áfram á næsta skólaári. Numicon stærðfræðikubbar verða teknir í auknum 
mæli inn í frjálsa leikinn og lögð verður áhersla á að skrá og gera vinnu með stærðfræði í leikskólanum 
sýnilega fyrir foreldra, börn og starfsfólk. Hafin verður vinna við vináttuverkefni Barnaheilla á næsta 
skólaári. Fjórir starfsmenn fóru á námskeið og hófu undirbúning fyrir verkefnið á vordögum. Stefnt er að 
því að vinna með verkefnið á 2 eldri deildunum. Verkefnið tengist dygðarvinnu leikskólans og starfsfólk 
væntir þess að það komi til með að gera dygðarvinnuna markvissari. Ákveðið hefur verið að hafa 
ábyrgðarmanna á hverri deild sem heldur utan um vinnu með dygðir.  

Umbótaáætlun vegna ytra mats: Haldið verður áfram að leggja áherslu á opinská og heiðarleg samskipti 

í starfsmannahópnum og gott upplýsingaflæði milli stjórnenda og deilda. Snúið getur verið að laga þá 

annmarka sem komu út úr starfsmannakönnuninni þar sem þeir snúa helst að húsnæðinu, s.s. fundaraðstöðu, 

sérkennslu og fjölda barna á litlum deildum. Nú þegar eru öll svæði leikskólans nýtt til fullnustu og ekki lítur út fyrir 

að  hægt  verði að fækka börnum á deildum. Starfsfólk mun þó áfram leita leiða til að nýta húsakost sem best við 

skipulag starfsins. 
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2.5 Matsáætlun  veturinn 2017-2018 

 
Veturinn 2017-2018 er áætlað að meta eftirfarandi: 

Hvað Hvenær Hvernig Hverjir Ábyrgur 

Jafnrétti 
5 ára matsáætlun 
skólanámsskrár 

Starfsmannafundi 
vor 2018 

Spurningalisti, 
hvernig er unnið 
með jafnrétti 

Allt 
starfsfólk 

Stjórnendateymi 

Uppeldissýn 
/stefna 
Árlegt mat 

Gögnum safnað allt 
árið. Samantekt á 
deildarfundum, 
deildarstjórafundum 
og 
starfsmannafundum 
og í lok annar 

Óformlegt mat. 
Skráningar/munnlegt 
mat/ umræður á 
fundum í stórum og 
litlum hópum 

Allt 
starfsfólk 

Stjórnendateymi 

Læsi Gögnum safnað allt 
árið. Samantekt á 
deildarfundum í 
október, janúar og 
apríl og umræða á 
deildarstjórafundum 
í kjölfarið 

Formlegt mat, 
gátlistar. Óformlegt 
mat, skráningar og 
umræður/munnlegt 
mat. 

Allt 
starfsfólk 

Deildarstjórar/ 
læsisteymi 

Samvinna milli 
deilda 

Starfsmannafundur 
vor 2018 

Óformlegt mat, 
umræður 

Allt 
starfsfólk 

Stjórnendateymi 

Aldursskipt 
Námskrá 
Árlegt mat 

Skipulagsdegi haust 
2017 

Óformlegt mat, 
umræður í 
aldursskiptum 
hópum 

Allt 
starfsfólk 

Stjórnendateymi 

SMT 
Árlegt mat 

Starfsmannafundum 
á haust og vorönn 

Óformlegt mat, 
umræður 

Allt 
starfsfólk 

Stjórnendateymi 

Elstu barna vinna Gögnum safnað allt 
árið. Samantekt á 
teymisfundum elstu 
barna kennara 

Óformlegt mat, 
umræður/munnlegt 
mat 

Elstu 
barna 
teymi, 
Deildar-
stjórar 

deildarstjórar 

Daglegt starf; 
frjáls leikur, 
samverustundir 
útivera 
Árlegt mat 

Gögnum safnað allt 
árið. Samantekt á 
deildarfundum, 
deildarstjórafundum 
og 
starfsmannafundum 

Óformlegt mat, 
skráningar og 
umræður/munnlegt 
mat. 

Allt 
starfsfólk 

Deildarstjórar 
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3. Áherslur í starfi leikskólans  

 

3.1 Áherslur leikskólans næsta starfsár 

Eins og fram kemur í úrbótaáætlun ætlum við að halda áfram að vinna á sama hátt og áður með áherslu 

á frjálsa leikinn og nám í gegnum leik. Læsi og stærðfræði fá eftir sem áður aukinn sess í starfsinu og 

haldið verður áfram að þróa vinnu með elstu börnum leikskólans. Vináttuverkefni Barnaheilla verður 

innleitt. 

Læsi: Í vinnu með læsi verður haldið áfram að vinna eftir sérstakri læsisáætlun leikskólans þar sem áherslan er að 

byggja ofan á fyrri þekingu barnanna. Litið er á leikinn sem helstu náms og þroskaleið barnanna. Við leggjum 

áherslu á að skapa málumhverfi sem nýtist öllum börnum til að efla málþroska og undurbúa þau undir 

áframhaldandi nám því í leikskólanum er grunnur að málfærni og læsi lagður. Lögð er áhersla á að málörvun og 

læsi sé ekki einangraður þáttur í leikskólastarfinu heldur fléttist inn í allt starf og miðist að aldri og þroska 

barnanna. Við leggjum áfram áherslu á læsis og skriftarhvetjandi umhverfi sem hvetur börnin til náms og að 

kennarar séu færir um að grípa þau námstækifæri sem upp koma í leik og daglegu starfi. Málörvun er rauður 

þráður í daglegu starfi leikskólans, leitast er við að leggja góðan grunn í öllum samskiptum, bæði með sögum, 

söngvum, þulum og með því að vera börnunum góð málfyrirmynd. Farið er í málörvandi leiki og börnunum gefið 

tækifæri á að tjá sig og hlusta á aðra. Mikil áhersla er á markvissan lestur a.m.k. einu sinni á dag. Allar deildir 

vinna með ,,Lubbi finnur málbein“. 

 Markmið 

Að auka upplýsingastreymi varðandi málþroska og læsi til foreldra 

Að upplýsa foreldra um mikilvægi lestrar og þátttöku þeirra í málþroska barna sinn 

Að starfsfólk geri sér grein fyrir mikilvægi leikskólaáranna sem næmisskeiði fyrir málþroska og læsi  

Að starfsfólk þekki og noti leiðir til lestrar sem sannreint hefur verið að hafi jákvæð áhrif á orðaforða og skilning 

leikskólabarna 

Að starfsfólk geri umhverfi leikskólans læsishvetjandi  

Að starfsfólk sé meðvitað um mikilvægi samræðna í öllum aðstæðum leikskólans 

Að starfsfólk sé meðvitað um mikilvægi hlutverkaleiksins í málörvun leikskólabarna 

Að starfsfólk geti valið bækur til lestrar sem henta aldri og áhugasviði 

Að starfsfólk þekki og noti leiðir til að efla máltjáningu barna eftir aldri og þroska 

Að börnin hafi frjálsan og óheftan aðgang að læsishvetjandi efnivið á öllum svæðum leikskólans 

Að börnin öðlist aukinn orðaforða og hugtakaskilning  

Að efla  málskilning, að börnin geti hlusta á, skilið og notið góðra og fjölbreyttra bókmennta 

Að börnin læri að þekkja bókstafina og hljóð þeirra 

Að börnin öðlist aukna færni í máltjáningu og frásagnarhæfni 

Að efla málþroska og að börnin læri vandað mál 

Að börnin geti tjáð sig í heilum setningum (mismunandi eftir aldri) 

 Leiðir að markmiðum 

Upplýsa foreldra og uppalendur um  mikilvægi málþroska/lestrar og vekji athygli á hve þáttur þeirra í málörvun 

og lestri barna er mikilvægur og hvetja þá til virkrar þátttöku. 

Birta efni á vefsíðu/með tölvupósti með upplýsingum um málþroska/lestur og æskilegar lestrarvenjur. 
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Benda á leiðir sem líklegar eru til að stuðla að jákvæðu viðhorfi og árangri. 

Hagnýt fræðsla til starfsfólks, t.d. um bækur, lestur, skjátíma o.fl.  

Gefa kost á fjölbreyttum námskeiðum og kynningarfundum sem tengjast lestri og málörvun 

Styðja við kennara sem áhuga hafa á að tileinka sér nýjungar og fara ótroðnar slóðir í kennslunni 

Kynna og innleiða fjölbreyttar leiðir til lesturs með börnum  

Kynna mikilvægi hlutverkaleiksins í tengslum við málörvun/læsi og innleiða þemakassa 

Umræða um barnabækur, eru allar bækur viðeigandi, hverjar eru betri en aðrar, ráðgjöf við val á viðeigandi 

bókum  

Læsishvetjandi umhverfi og aðgangur að læsis og málörvandi efnivið, Að skapa umhverfi sem vekur áhuga barna 

á lestri og gerir þau meðvituð um ritað mál. M.a með því að hafa ritmál sýnilegt, fjölbreyttan læsisörvandi efnivið, 

óheftur aðgangur að bókum, pappír og skriffærum  

Starfsfólk leggur rækt við að tala vandað mál og eiga virk samskipti við börnin í öllu daglegu starfi: 

Við matarborðið - Í sögu- og samverustundum - Í frjálsum leik - Í fataklefanum - Í útiveru - Með fjölbreyttum 

söngvum, vísum og þulum - Með því að nota orða- og hugtakaútskýringar á markvissan hátt. 

Lubbi finnur málbein 

Markviss lestur a.m.k einu sinni á dag 

Rými og tími fyrir hlutverkaleik (þemakassar) 

Sögugerð, vinna með uppbyggingu frásagnar og kynna hvernig hún skiptist  í þrennt, bæði í sögugerð kennara og 

barna: Kynning aðstæðna – Atburðarás - Sögulok. 

Markviss málörvun í getuskiptum hópum 

 Mat 

Orðaskil á öllum börnum þegar þau eru 3 ára 

Tras 

HLJÓM 2 á öllum börnum í elsta hóp að hausti 

Gátlisti fyrir læsishvetjandi umhverfi. Starfsfólk metur áætlanir og umhverfi reglulega yfir skólaárið  

Viðmið fyrir læsi 

 

Stærðfræði: Litið er á leikinn sem helstu náms og þroskaleið barna. Í gegnum leik og daglegt starf glíma börnin 

við ýmiss konar stærðfræði. Stærðfræði má finna allt í kringum okkur og því leggjum við áherslu á að starfsfólk sé 

vakandi og opið fyrir nýjum hugmyndum og leiðum og grípi þau námstækifæri sem upp koma í leik og daglegu 

starfi. Markviss vinna með Numicon stærðfræðikubba á öllum deildum. Áhersla á að starfsfólk þekki eftirfarandi 

hugtök og sé vakandi fyrir þeim í vinnu með börnunum: Talnaskilningur, rúmfræði, mynstur og algebra, 

mælingar, tölfræði og líkindafræði 

 Markmið 

Að efla með börnunum stærðfræðilega hugsun og talnaskilning og byggja þannig upp góðan grunn fyrir frekara 

stærðfræðnám 

Að efla skilning á ýmsum grunnhugtökum innan stærðfræðinnar 

Að gefa börnunum tækifæri til að nota stærðfræði við lausn viðfangsefna og byggja þannig upp ímyndunarafl, 

frumkvæði og rökhugsun 

Að umhverfið sé vel skipulagt og hvetji til rannsókna og athugana 

Að börnin hafi frjálsan og óheftan aðgang að fjölbreyttum efniviðið sem hæfir aldri og þroska 

Að stærðfræði fléttist inn í daglegt starf og frjálsan leik 
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Að efla talnaskilning barnanna 

Að börnin geri sér grein fyrir því að þrí- fer- og sex standa fyrir fjölda horna í marghyrningum 

Að börnin geti búið til einföld mynstur 

Að börnin geri sér grein fyrir endurtekningu í mynstri (hvenær byrjar endurtekningin) 

Að börn þrói með sér skilning á eiginleikum með því að horfa á, bera saman eða snerta hluti 

Að börnin geti sett fram spurningar og safnað upplýsingum um sig og umhverfi sitt 

 

 Leiðir að markmiðum 

Boðið er upp á fjölbreytilegan stærðfræðitengdan efnivið t.d. fjölbreytt byggingarefni, form, spil, pússl, numicon 

og einingakubba. Montesori verkefni. Teningar, kúlur, tölur, talnagrindur, mælitæki, klukka, spil, perlur , 

mælitæki o.s.frv 

Stærðfræði öpp 

Bækur um hugtök og tölur  

Útivera og nærumhverfi nýtt til rannsókna og uppgvötanna, ferðir þar sem börnin skoða formin í náttúru og 

umhverfi, mæla og skrá og leita að mynstrum 

Börnin hvött til umræðna og rökhugsunar 

Talnaþulur 

Að telja, para saman, flokka og bera saman  hluti                                 

Markvissar stærðfræðistundir með eldri börnunum? 

 Mat 

Gátlisti, erum að vinna að því að útbúa einfaldan gátlista  

Skráningar 

 

Elstu börnin: Vinna með elstu börnin í skapandi námi í hópum þvert á deildar verður þróuð áfram á 

næsta skólaári. Hópstjórar og deildarstjórar á eldri deildum munu halda utan um þá vinnu. Lögð verður 

áhersla á slökun/jóga, skapandi nám þar sem áhugasvið barnanna fær að njóta sín. Læsi og stærðfræði í 

gegnum leik og sköpun. Árstíðirnar, nærumhverfi mitt, ég sjálf/ur, líkami minn,  fjölskyldan, og bærinn 

minn. 

 Markmið 

Að börnin öðlist þekkingu á heimabæ sínum og nánasta umhverfi 

Að barnið þekki hin ýmsu kennileiti bæjarins (Áslandið, Ásfjallið og Ástjörnina, Hvaleyrina). 

Að barnið þekki árstíðirnar.  

Að barnið sé meðvitað um líkama sinn.   

Að barnið sé meðvitað um heilbrigði og hollustu 

Að barnið sé meðvitað um mismunandi fjölskyldubönd 

Að efla hreyfiþroska 

Að efla hlustunarskilning, auka orðaforða og styrkja hljóðkerfisvitund 

Að leggja inn hljóð (bókstafir) 

Að kenna barninu að draga rétt til stafs 
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Að efla stærðfræðivitund 

Að brúa bilið á milli leik-og grunnskóla 

Að stuðla að vellíðan og öryggi við að flytjast á milli skólastiga 
Að efla lesskilning og styrkja hljóðkerfisvitund barnsins 
Framsögn 
Andheiti og samheiti 
Sérnöfn og samnöfn 
Barnið skrifi tölustafi, lögð áhersla á 1-20 
Barnið kynnist formum - hringur, þríhyrningur, ferningur og ferhyrningur 
Að þjálfa rökhugsun 
 

 Leiðir 

Hópavinna    

Könnunaraðferð - Árstíðirnar  

Könnunaraðferð - bærinn minn 

Markviss málörvun (rím, samstöfur, samsett orð, orðahlutaeyðing, hljóðgreining, hljóðtenging) – 

sögulestur – sögugerð 

Stærðfræði - numicon stærðfræðikubbar - einingarkubbar – holukubbar – montissori 

Skriftar- og hljóðainnlögn  

Ritmál / tölutákn sýnilegt 

Hreyfing 

Samverustund                                                                                  

Frjáls leikur 

Mottuvinna 

Útivera 
Unnið með hlustunar- og athyglisleiki (nefnihraði) 
Unnið með hin ýmsu hugtök og eflingu orðaforða 
Lesnar stuttar sögur og framhaldssögur 
Unnið með þulur, vísur og ljóð 
Unnið með sögu- og ljóðagerð 
Vinna með Lubbi finnur málbein 
Unnið er með tölustafi, magn og hugtök 
Tölustafir  teiknaðir, smíðaðir, leiraðir og bakaðir 
Numicon stærðfræðikubbar , einingakubbar og holukubbar 
Montissori verkefni 
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4. Starfsmannamál  

4.1  Starfsmannahópurinn 1. maí 

Starfsheiti Fjöldi Starfshlutfall Menntun 

Leikskólakennarar 2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
 

100% 
50% 
90% 
100% 
93.13% 
100% 
80% 
100% 
 

B.ed 
B.ed. 
B.ed. 
B.ed. 
B.ed. 
B.ed. 
B.ed. 
M.ed 
 

Leikskólasérkennari 1 80% B.ed og diplóma í 
sérkennslu 

Íþróttakennari 1 75% B.ed 

Þroskaþjálfari 1 100%    

Þroskaþjálfari 1 90%  

Önnur 
háskólamenntun 

1 
 

100% 
 

B,A. 
 

Ófaglærðir 3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

50% 
100% 
60% 
50% 
68,75 
100% 
91,88% 
100% 
100% 
 

Efri bekkir grunnskóla 
Stúdentspróf 
Efri bekkir grunnskóla 
Framhaldsskólastig 
Efri bekkir grunnskóla 
Efri bekkir grunnskóla 
Efri bekkir grunnskóla 
Matráður/Stúdentspróf 
Aðstoð í eldhúsi/efri b. G. 
 

Leikskólakennarar við kennslu og stjórnun voru 12 þar af 9 með B.ed. og 3 með M.ed. Annað fagfólk voru 
1 leikskólasérkennari, 2 þroskaþjálfarar, 1 íþróttakennari,  og 1 með aðra háskólagráðu. Ófaglærðir 
starfsmenn voru 11 þar af 6 sérhæfðir. Í eldhúsi var matráður ásamt aðstoðarmanni. 

4.2 Starfsþróunarsamtöl 

Starfsþróunarsamtöl voru í  apríl og maí. Þar var farið yfir meginverkefni starfsmanna, líðan og þróun í 
starfi, persónuleg markmið starfsmanns í starfi, samskipti á vinnustað bæði við yfirmann og aðra 
starfsmenn og skyldur og réttindi. Í starfsmannasamtölunum voru nýtt þar til gerð eyðublöð fyrir 
starfsmannasamtöl til starfsþróunar þar sem starfsmenn fengu viku til meta eigin starfshæfni og fylla út 
og afhenda yfirmanni sem hafði síðan einn dag til að fara yfir og undirbúa sig.  

4.3 Símenntun frá síðasta ári   

Menntanefnd kragans og skólaskrifstofa Hafnarfjarðar buðu upp á fjölbreytta dagsrká námskeiða sem 
starfsmenn voru hvattir til að sækja með tilliti til áhugasviðs síns og þarfa leikskólans. Á skipulagsdegi 
haustið 2016 fékk allt starfsfólk námskeið  í ,,Leikur að læra“. Í febrúar fóru 5 starfsmenn á ráðstefnu 
BECERA í Birmingham þar sem fjallað var um mikilvægi leiksins í leikskólastarfi og kynntar nýjar 
rannsóknir á mikilvægi leiksins í menntun ungra barna.  (http://www.becera.org.uk/becera) Í maí fóru 5 

http://www.becera.org.uk/becera
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starfsmenn á brúðunámskeið í Brighton. Einn starfsmaður fór á grunnnámskeið PMTO. Fjórir 
starfsmenn fóru á námskeið hjá Barnaheill um vináttuverkefni. Á vordögum fóru tveir starfsmenn á 
afmælisráðstefnu Rannung um menntun 5 ára barna. Leikskólastjóri var í markþjálfun á vegum 
skólaskrifstofu Hafnarfjarðar.  

4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum  

Vorið 2018 stefnir starfsfólk leikskólans að náms og kynnisferð til Berlínar. Í haust mun sérkennslustjóri 
sækja apes námskeið hjá Greininga og ráðgjafastöð ríkisins. Tveir starfsmenn munu fara á PMTO 
grunnnámskeið næsta skólaaár. Að auki verður skyndihjálparnámskeið og brunaæfing á 
starfsmannafundum á haustönn. 
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5. Aðrar upplýsingar 

 

5.1 Barnahópurinn 1. maí. 

 Fjöldi barna í leikskólanum var 90 

 Kynjahlutfall var 45 stúlkur og 45 drengir 

 Dvalarstundir 752 

 Deildargildi voru 4,53 

 Sex börn nutu sérkennslu samkvæmt greiningaviðmiðum sérkennslu í 1. og 2. flokki.  

 Fjórtán börn nutu sérkennslu samkvæmt greiningarviðmiðum í sérkennslu í 3. Flokki. 

 2 börn er með fæðuofnæmi 

 6 börn eru með fæðuóþol 

 4 börn voru með annað móðurmál en íslensku, pólsku, ensku og  lettnesku. 

 Þjóðerni forsjáraðila voru Íslendingar, Letti, Lithái, Englendingur, Austurríkismaður, 
Tyrki, Pólverjar og Ameríkani og fjöldi  tungumála voru 7. 

 

5.2 Foreldrasamvinna 

 Áhersla er á góð samskipti og samvinnu við foreldra og hvetjum þá til að leita til okkar. 
Við sendum foreldrum tölvupóst reglulega og erum meðvituð um mikilvægi þess að gott 
upplýsingastreymi sé á milli leikskóla og heimilis og öfugt. 

 Boðið er upp á foreldraviðtöl 2 sinnum á ári, en starfsfólk boðar einungis formlega til 
viðtals að vori og er ætlast til að foreldra mæti a.m.k. þá. 

 Foreldrafundur var í september og í maí var fundur fyrir alla nýja foreldra þar sem kynnt 
var stefna leikskólans og farið yfir ýmis hagnýt atriði. 

 Á foreldrafundinum í september hélt sérkennslustjóri erindi fyrir foreldra um mikilvægi 
samskipti foreldra og barns. 

 Fjórir fulltrúar eru í foreldraráði. Kosning í foreldraráð er á aðalfundi foreldrafélagsins að 
hausti. Helstu verkefni fyrir veturinn 2016-2017 voru að lesa yfir skóladagatal, 
skólanámskrána og starfsáætlun.  

 Fjórir fulltrúar eru í foreldrafélaginu. Helstu verkefni foreldrafélagsins eru jólaföndur, 
sveitarferð  og sumarhátíð í samvinnu við starfsfólk Tjarnaráss. Einnig hafa þeir boðið upp 
á krakkahesta. 

 Á bóndadaginn bjóðum við öfum og feðrum í hafragraut og slátur og mæðrum og 
ömmum bjóðum við í morgunkaffi í kringum konudaginn. 
 

 5.3 Samstarf leik- og grunnskóla  

Leikskólinn Tjarnarás og Áslandsskóli eiga í góðu samstarfi við að brúa bil milli leik- og 
grunnskóla. Elstu börn leikskólans fara í nokkrar heimsóknir Áslandsskóla þar sem þau kynnast 
húsakynnunum, heimsækja bókasafnið og skólalóðina. Á vorönn er þau einn skóladag með fyrsta 
bekk, þar sem þau fylgja þeim í leikfimi, hádegismat og kennslustundir. Börn úr Áslandsskóla 
koma í heimsókn í Tjarnarás til að lesa fyrir börnin og yngri kór skólans heldur tónleika í 
Tjarnarási. Jólaball Tjarnaráss er haldið í sal Áslandsskóla. Sjötti bekkur sækir leikskólabörnin 
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fylgir þeim á jólaballið og skemmtir sér með þeim. Að jólaballi loknu fylgja þau börnunum svo til 
baka í leikskólann. 
 

5.4 Almennar upplýsingar 

Síðastliðinn vetur voru 5 skipulagsdagar í leikskólanum, 28. september, 21. nóvember, 4. 
janúar, 22. febrúar og 29. maí. Allir skipulagsdagar voru á sama tíma og í grunnskólanum. 
 
Skipulagsdagar skólaárið 2017-2018 verða jafnframt fimm, 27 september, 20. nóvember, 2. 
janúar, 23. febrúar og 28. Maí. Skipulagsdagar gæti breyst, þar sem við stefnum á að fara erlendis 
og sækja um að færa til skipulagsdaga. 

5.5 Áætlanir 

Eftirtalar áætlanir eru aðgengilegar á heimasíðu leikskólans  undir – Skólastarfið - Starfsáætlanir 

 Viðbragðsáætlun ef upp kemur grunur um einelti 
http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/skj%C3%B6l%20%C3%A1%20vef/ein
eltisa%C3%A6tlun.pdf 

 Rýmingaráætlun  
http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/skj%C3%B6l%20%C3%A1%20vef/ry
mingara%C3%A6tlun16.pdf 

 Áfallaáætlun  
http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/skj%C3%B6l%20%C3%A1%20vef/%C
3%A1falla%C3%A1%C3%A6tlun%202017.pdf 

 Viðbragðsáætlun 
http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/skj%C3%B6l%20%C3%A1%20vef/vid
bragdsa%C3%A6tlun16.pdf 

 Jafnréttisáætlun  
http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/skj%C3%B6l%20%C3%A1%20vef/jaf
nrettisa%C3%A6tlun15-17.pdf 

 Öryggishandbók leikskóla 
http://www.samband.is/media/skolamal/Oryggishanbok_leikskola_2014.pdf 
 

 

Leikskóladagatal: Sjá viðhengi 

Umsögn foreldraráðs: Sjá viðhengi 

 

Hafnarfirði 1. Júlí 2017 

 
 

_______________________________________________ 
Leikskólastjóri 

  

http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/skj%C3%B6l%20%C3%A1%20vef/eineltisa%C3%A6tlun.pdf
http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/skj%C3%B6l%20%C3%A1%20vef/eineltisa%C3%A6tlun.pdf
http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/skj%C3%B6l%20%C3%A1%20vef/rymingara%C3%A6tlun16.pdf
http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/skj%C3%B6l%20%C3%A1%20vef/rymingara%C3%A6tlun16.pdf
http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/skj%C3%B6l%20%C3%A1%20vef/%C3%A1falla%C3%A1%C3%A6tlun%202017.pdf
http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/skj%C3%B6l%20%C3%A1%20vef/%C3%A1falla%C3%A1%C3%A6tlun%202017.pdf
http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/skj%C3%B6l%20%C3%A1%20vef/vidbragdsa%C3%A6tlun16.pdf
http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/skj%C3%B6l%20%C3%A1%20vef/vidbragdsa%C3%A6tlun16.pdf
http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/skj%C3%B6l%20%C3%A1%20vef/jafnrettisa%C3%A6tlun15-17.pdf
http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/skj%C3%B6l%20%C3%A1%20vef/jafnrettisa%C3%A6tlun15-17.pdf
http://www.samband.is/media/skolamal/Oryggishanbok_leikskola_2014.pdf
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Fylgirit 

Matsgögn 

Læsishvetjandi umhverfi -  Gátlisti eldri deild 

 Í lagi Ekki í lagi Athugasemdir/úrbætur 

Umhverfi deildarinnar: 

 Er deildin er vel skipulögð og aðlaðandi? 
 Er efniviður og leiksvæði barnanna skýrt merkt? 
 Er til staðar veggspjald með myndrænu stafrófi í hæð barnanna? 
 Eru algeng orð höfð til sýnis í hæð barnanna? 
 Eru ljóð, söngvar og útdrættir úr sameiginlegri textagerði sýnilegt 

börnunum? 
 Er ritmál sýnilegt á öllum svæðum; s.s. matseðill, upplýsingatafla, miðar, 

nöfn? 
 Les kennarinn og vísar til þess ritmáls sem er sýnilegt á deildinni? 
 Er boðið upp á hlustunarhorn með aðgengi að sögum og söngvum ásamt 

heyrnatólum? 
 Býður dagskipulagið upp á nægan tíma fyrir sjálfstæð verkefni 
 Eru bækur og annar læsishvetjandi efniviður (t.d. skriffæri, leikföng 

tengd bókstöfum og orðum)  í boði á öllum svæðum, og þeim skipt út 
regluega? 

 Eru listaverk barnanna til sýnis á öllu svæðum í þeirra sjónhæð 

   

Bækur og lestur: 

 Sjá öll börnin bókina vel þegar lesið er fyrir hóp? 
 Er til gott úrval af viðeigandi lesefni? 
 Taka börnin virkan þátt í lestrarstund? 
 Eru börnin að auka við orðaforða sinn í lestrarstund? 
 Er bóka,,horn“ sem er notalegt og vel skipulagt? 
 Er nóg úrval bóka fyrir börnin að velja úr (5 bækur per barn)? 
 Eru bækurnar sýnilegar, aðgengilegar og í hæð barnanna (ath bókahillur, 

kápurnar út)? 
 er boðið upp á menningarlega fjölbreyttar bækur á móðurmáli allra 

barnanna? 
 Er nóg pláss til að kennari geti setið og lesið með börnunum? 

   

Efniviður: 

 Endurspeglar efniviðurinn ólíka menningu innan barnahópsins? 
 Hafa börnin gott aðgengi að stafrófsbókum? 
 Hafa börnin aðgang að þrívíddar bókstöfum? 
 Hafa börnin aðgang að litum, blýöntum og pappír? 
 Hafa börnin aðgang að góðu rými þar sem þau geta stundað listsköpun? 
 Hafa börnin aðgengi að fjölbreyttu úrvali bóka? 
 Hafa börnin aðgang að spilum og öðru leikefni sem ýtir undir þekkingu 

þeirra á bókstöfunum? 
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 Hafa börnin aðgengi að tölvum/spjaldtölvum? 
 Er fjölbreytt úrval af efnivið fyrir hlutverkaleik? 
 Er efniviður í hlutverkaleik sem inniheldur algengt prentað efni, s.s. 

tómar pakkningar og merkimiðar og býður upp á textagerð (skrifbækur, 
litir osfrv)? 

Mál og læsis verkefni: 

 Er lesið fyrir börnin á hverjum degi? 
 Er skipulögð málörvun á hverjum degi? 
 Eru börnin hvött til að gera tilraunir með þykjustuskrift? 
 Eru börnin reglulega æfð í rými í gegnum spil, leiki, þulur osfrv? 
 Er hvatt til notkunar á tungumálinu með þulum og söngvum? 
 Eru börnin hvött til að nota orðaforða sinn yfir daginn? 
 Nota kennarar opnar spurningar til að hvetja börnin til frásagnar? 
 Eru ný orð kynnt reglulega og farið yfir hvað þau þýða? (í lestrarstund 

eða í samræðum) 
 Eru börnin hvött til að leysa vandamál og ágreining með orðum? 
 Eru börnin æfð í að klappa atkvæði reglulega? 
 Er börnunum kennd hljóðin í bókstöfunum? (í gegnum leik og daglegt 

starf) 
 Eru vettvangsferðir nýttar í að skoða ritmálið í umhverfinu? 
 Eru börnin hvött til að merkja myndir með nafninu (stafnum) sínu? 
 Fá börnin tækifæri til að segja sögur sem kennarinn skrifar niður eftir 

þeim? 

   

Foreldrasamvinna: 

 Eru foreldra hvattir til að lesa daglega fyrir börnin sín? 
 Upplýsingum um málörvun og læsi er miðlað til foreldra á fundum og 

með tölvupósti/bæklingum/heimasíðu? 
 Foreldrar eru hvattir til að nýta sér reglulegar skoðanir ungbarnaeftirlits? 
 Tungumál og menning hvers barns er sýnilegt í leikefni, bókum, söngvum 

og orðaforða? 
 Hvert barn er skoðað/metið reglulega með tilliti til málþroska og 

upplýsingum er miðlað til foreldra (TRAS, HLJÓM 2)? 
 Ef upp kemur grunur um seinkaðan málþroska eru viðeigandi skref tekin í 

samstarfi við foreldra? 

   

Kennarinn: 

 Hljóðar stundum orð þegar verið er að lesa fyrir börnin? 
 Kynnir reglulega inn ný orð þegar verið er að lesa fyrir börnin? 
  Á reglulega í upplýsandi samræðum við börnin um þeirra áhugasvið (t.d. 

fékstu ís..hvernig heldur þú að hann sé búin til)? 
 Hvetur börnin til að tjá sig um reynslu sína? 
 Spyr greinandi spurninga í tengslum við textann meðan lesið er fyrir 

börnin og hvetur þau til að tjá sig? 
 Hvetur börnin til að tjá sig í heilum setningum? 
 Heldur utan um málþroska hvers barns með skráningum? 
 Kennir börnunum að skrifa nafnið sitt? 
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 Les fyrir hvert barn reglulega og nýtir þá stund til að tengja persónluega 
við hvert barn? 

 Tekur þátt í hlutverkaleik barnanna og hvetur þau til að nota ný orð? 
 Notar  lýsandi og fjölbreyttan orðaforða í samskiptum og í leik með 

börnunum? 
 Sýnir þú börnunum reglulega notkun ritaðs máls, með því að skrifa með 

þeim lista, bréf, os.frv. 

 

Læsishvetjandi umhverfi -  Gátlisti yngri deild 

 Í lagi Ekki í lagi Athugasemdir/úrbætur 

Umhverfi deildarinnar: 

 Er deildin er vel skipulögð og aðlaðandi? 
 Er efniviður og leiksvæði barnanna skýrt merkt? 
 Er til staðar veggspjald með myndrænu stafrófi í hæð barnanna? 
 Eru algeng orð höfð til sýnis í hæð barnanna? 
 Eru ljóð, söngvar og útdrættir úr sameiginlegri textagerði sýnilegt 

börnunum? 
 Er ritmál sýnilegt á öllum svæðum; s.s. matseðill, upplýsingatafla, miðar, 

nöfn? 
 Les kennarinn og vísar til þess ritmáls sem er sýnilegt á deildinni? 
 Er boðið upp á hlustunarhorn með aðgengi að sögum og söngvum ásamt 

heyrnatólum? 
 Býður dagskipulagið upp á nægan tíma fyrir sjálfstæð verkefni 

   

Efniviður: 

 Eru plast/tré stafir til að hjálpa börnunum að læra nöfn og form 
stafanna? 

 Eru litir, blýantar og pappír aðgegnilegur fyrir börnin? 
 Er fjölbreytt úrval af efnivið fyrir hlutverkaleik? 
 Er efniviður í hlutverkaleik sem inniheldur algengt prentað efni, s.s. 

tómar pakkningar og merkimiðar? 

   

Bækur og lestur: 

 Er boðið upp á fjölbreytt úrval af myndabókum sem börnin hafa 
auðveldan aðgang að? Eru bækurnar með stóru letri, litríkum myndum 
og ljósmyndum? 

 Er lesið fyrir börnin á hverjum degi? 
 Hafa börnin óheftan aðgang að stafrófsbókum? 
 Er farið á bókasafnið reglulega? 
 Er bókum skipt út reglulega? 
 Eru lesnar fyrir börnin bækur í bundnu máli, og bækur sem innihalda 

endurtekningar og fyrirsjáanlegan texta? 
 Er talað um bókina áður en hún er lesin, s.s. hvað er bókarkápa, framhlið, 

bakhlið, rithöfundur, titill osfrv? 

   

Mál og læsis verkefni:    
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 Er skipulögð málörvun á hverjum degi? 
 Er hvatt til notkunar á tungumálinu með þulum og söngvum? 
 Eru börnin hvött til að nota orðaforða sinn yfir daginn? 
 Nota kennarar opnar spurningar til að hvetja börnin til frásagnar? 
 Eru ný orð kynnt reglulega og farið yfir hvað þau þýða? (í lestrarstund 

eða í samræðum) 
 Eru börnin hvött til að leysa vandamál og ágreining með orðum? 
 Eru börnin æfð í að klappa atkvæði reglulega? 
 Er börnunum kennd hljóðin í bókstöfunum? (í gegnum leik og daglegt 

starf) 
 Eru vettvangsferðir nýttar í að skoða ritmálið í umhverfinu? 
 Eru börnin hvött til að merkja myndir með nafninu (stafnum) sínu? 
 Eru börnin hvött til að nota ,,þykjustuskrift“? 
 Er farið reglulega í leiki sem þjálfa rím? 
 Fá börnin tækifæri til að segja sögur sem kennarinn skrifar niður eftir 

þeim? 

Foreldrasamvinna: 

 Eru foreldra hvattir til að lesa daglega fyrir börnin sín? 
 Upplýsingum um málörvun og læsi er miðlað til foreldra á fundum og 

með tölvupósti/bæklingum/heimasíðu? 
 Foreldrar eru hvattir til að nýta sér reglulegar skoðanir ungbarnaeftirlits? 
 Tungumál og menning hvers barns er sýnilegt í leikefni, bókum, söngvum 

og orðaforða? 
 Hvert barn er skoðað/metið reglulega með tilliti til málþroska og 

upplýsingum er miðlað til foreldra (TRAS)? 
 Ef upp kemur grunur um seinkaðan málþroska eru viðeigandi skref tekin í 

samstarfi övið foreldra? 

   

Kennarinn: 

 Lestu fyrir hvert barn reglulega og nýtir þá stund til að tengja 
persónluega við hvert barn? 

 Tekur þú þátt í hlutverkaleik barnanna og hvetur þau til að nota ný orð? 
 Notar þú lýsandi og fjölbreyttan orðaforða í samskiptum og í leik með 

börnunum? 
 Sýnir þú börnunum reglulega notkun ritaðs máls, með því að skrifa með 

þeim lista, bréf, os.frv. 
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