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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 og 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 í upphafi vetrar, en óvænt langtímaveikindi settu svip sinn á 
starfsmannahald þegar leið á veturinn. Einn starfsmaður á yngri deild hætti um áramót. Á haustönn 
fengum við við 3 leikskólakennaranema á 2. og 3. ári við menntavísindasvið Háskóla Íslands sem dvöldu 
hjá okkur í 1 viku. Sömu nemar komu svo aftur til okkar í 3 vikur á vorönn. 

Líkt og síðustu ár hefur starfsfólk leikskólans unnið eftir læsisstefnu Hafnarfjarðar, Lestur er lífsins 
leikur. Nú er læsisvinnan orðin föst í sessi í leikskólanum og hluti af daglegu starfi. Eins og áður hefur 
foreldrum verið sent fræðsluefni um mikilvægi lesturs og málþroska á haust- og vorönn. Sarfsfólk 
Tjarnaráss lítur á leikinn sem aðal náms- og þroskaleið leikskólabarna og leitast við að fara skapandi 
leiðir að námsmarkmiðum þar sem áherslan er lögð á samþætt og skapandi leikskólastarf og samvinnu 
foreldra, starfsfólks og barna. Alla deildir vinna með námsefnið Lubbi finnur málbein og eldri deildarnar 
hófu að vinna með vinuáttuverkefni Barnaheilla á skólaárinu. 
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2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun 

 

2.1 Innra mat leikskólans  

Innra mat er fagleg ígrundun og greining á gögnum um leikskólastarfið þar sem mat er lagt á hversu vel 

tekst að ná þeim gæðum eða þeim árangri sem stefnt er að út frá fyrirfram ákveðnum viðmiðum. Matið 

gerir okkur kleift að kynnast starfinu og finna bestu leiðir til umbóta fyrir börn og starfsfólk. Innra mat 

er unnið út frá eftirfarandi spurningum:  

 Hversu vel stöndum við okkur? 

 Hvernig vitum við það? 

 Hverjir eru okkar styrkleikar og hvaða þætti þurfum við að bæta?  

 Hvað þurfum við að gera til að verða enn betri? 

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 2017-2018 var kaflinn Jafnrétti metinn. 
 
Annað hvert ár eru eftirtaldar áætlanir yfirfarnar og endurmetnar: Áfallaáætlun, Rýmingaráætlun, 
Slysaáætlun, Jafnréttisáætlun 
 
Skólaárið 2017- 2018 voru eftirfarandi þættir starfsins metnir: 
 

1. Jafnrétti 
Kaflinn Jafnrétti úr skólanámskrá Tjarnaráss var metinn á starfsmannafundi í mars 2018. Matið fór fram 
með umræðum í hópum sem allt starfsfólk tók þátt í. Starfsfólk fór yfir kaflann um jafnrétti í 
skólanámskrá leikskólans og lagði mat á hvort unnið væri samkvæmt honum. Helstu niðurstöður voru 
ánægja með jafnrétti í leikskólanum og að unnið sé í samræmi við skólanámskrá. Bæði börn og 
fullorðnir fá tækifæri til að tjá skoðanir sínar og börnum kennt að taka tillit til ólíkra skoðana. Börnin 
velja sér sjálf verkefni og bera ábyrgð á sjálfum sér og gjörðum sínum. Starfsfólk ýtir undir samvinnu og 
samhjálp og öll börn fá sama tækifæri í leik og starfi. Það þarf að endurskoða þá hefð að fara í Rauða 
krossinn með fatnað einu sinni á ári, þetta hefur ekki verið gert. Jafnframt þarf að leggja aukna áherslu 
á að raddir elstu barnanna í leikskólanum fái að njóta sín.   
 
Umbætur fyrir næsta ár felast í því að leyfa elstu börninum að hafa meiri áhrif á hvað unnið er með í 
hópastarfi og vettvangsferðum. Það má gera með reglulegum skoðanakönnunum þannig að skoðanir 
þeirra verði hafðar að leiðarljósi þegar kemur að skipulagningu starfsins með þeim. Einnig er vilji til þess 
að taka upp árlega ferð í Rauða Krossinn aftur á næsta starfsári. 
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2. Uppeldissýn/stefna leikskólans 
Uppeldissýn og stefna leikskólans er metin 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 sömu niðurstöður og síðastliðin ár, þ.e. að dygðarvinna 
og vinna með fjölmenningu hefur látið undan þrátt fyrir að ákveðið hafi verið að hafa þessa vinnu minni 
í sniðum en áður. Starfsfólk telur það vera vegna aukinnar áherslu á læsi og stærðfræði í leikskólanum. 
 
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. Vináttuverkefni Barnaheilla kom inn sem ný áhersla í 
dygðarvinnu á eldri deildum 
Fjölmenning: Vinna með fjölmenningu felst aðallega í fjölmenningardúkkum sem skiptast á að fara 
heim með börnunum. 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 er 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. Lögð er áhersla 
á að efla sjálfstæði barnanna og sjálfstraust. 
 
Umræður fyrir næsta ár og umbótaáætlun felst í því að endurskoða hvernig við kynnum 
uppeldissýn/stefnu leikskólans í skólanámskrá og á heimasíðu fremur en að meta stefnuna á sama hátt 
og gert hefur verið undanfarin ár. Ekki gekk eftir að hafa ábyrgðarmanneskju með dygðum eins og lagt 
var til í síðustu starfsáætlun 
 
 

3. Læsi 
Læsi var metið reglulega yfir skólaárið. Við matið var notast við gátlista 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.  Niðurstaða matsins var ólík eftir deildum. Yngri deildarnar 
hafa ekki unnið eins markvisst með læsið og undanfarin ár. Ástæðan er rakin til langrar aðlögunar og 
mikillar manneklu vegna óvæntra langvarandi veikinda hjá starfsfólki. Leggja þarf aukna áherslu á lestur 
í litlum hópum jafningja og gefa þarf börnunum meiri tækifæri til 
sögugerðar. Jafnframt þarf að huga betur að umhverfinu með tilliti til læsis, 
endurnýja og skipta út.  Á eldri deildum var niðurstaðan matsins 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. Ekki gekk eftir að auka heimsóknum á bókasafn bæjarins en 
starfsfólk vill gera betur þar. Jafnframt þarf að huga betur að umhverfinu, 
endurnýja merkingar á hirslum og hlutum. Vel hefur tekist að tengja læsi og 
hreyfingu saman í sal og útiveru. 

Umbætur fyrir næsta ár felast í því að endurskoða læsisáætlun leikskólans, gera hana sýnilegri og setja 
hana upp á einfaldari hátt en áður. Jafnframt hafa meiri og reglulegri eftirfylgni með læsisvinnunni í 
formi fagfunda, jafningjafræðslu og betri stuðningi við yngri deildarnar. Eldri deildarnar ætla að skoða 
hvort koma megi á samstarfi við bókasafn Áslandsskóla þannig að elstu börnin fái tækifæri til að koma í 
heimsóknir þangað. Allt starfsfólk vill auka lestur í litlum jafningjahópum og ætla deildarstjórar að koma 
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því inn í dagskipulagið. Vilji er hjá starfsfólki að endurvekja lestrarátak fyrir foreldra í einhverju formi á 
næsta skólaári, einu sinni á hvorri önn. Áfram skal nota gátlista til að meta læsisstarfið einu sinni á önn, 
deildarstjórar bera ábyrgð á að það verði gert.  
 
  

4. Samvinna milli deilda 
Samvinna milli deilda var metinn á fagfundi vorið 
2018. Matið var óformlegt og fór fram með umræðum  
í faghópnum, eldri deildir og yngri deildir unnu saman. 
Helstu niðurstöður hjá starfsfólki yngri deilda var að 
samvinna milli deilda væri lítil en þó er unnið 
sambærilega á báðum deildum með þá þætti sem lagt 
var upp með í aldursskiptri námsskrá. Starfsfólk eldri 
deilda mat það sem svo að samvinna hafi gengið vel 
þegar eftir henni var leitað. Þó var samstarfið aðallega 
varðandi elstu börnin í leikskólanum. Það hefur verið 
unnið á sambærilegan hátt með sama aldur milli 
deilda, unnið að sömu markmiðum sem sett eru fram í 
aldursskiptri námsskrá en deildarnar fara ólíkar leiðir 
að þessum markmiðum. 

Umbótaáætlun fyrir næsta ár hjá yngri deildum felst í því að hafa samvinnu með Lubba, þannig að einn 
starfsmaður sjái um að halda utan um þá vinnu fyrir báðar deildir með því að skipta út stöfum/hljóðum 
vikulega og gera sýnilegt fyrir foreldra. Einnig vilja deildarnar vinna betur saman með útiveru eftir 
hádegi og ætla að prófa að láta einn starfsmann fara út fyrir báðar deildir kl. 13 til að taka á móti 
börnunum. Eldri deildar vilja reyna að bæta samstarf varðandi yngri hópana sína, deila hugmyndum og 
gera fleiri sameiginleg verkefni. Jafnframt ætlar fagfólk deildanna að vinna saman að því að styðja betur 
við leiðbeinendur með því að safna saman á einn stað hugmyndum og upplýsingum um markmið með 
einstaka þáttum leikskólastarfsins. 

 

5. Aldursskipt námsskrá 
Í vetur hittist starfsfólk 2 sinnum í aldursskiptum hópum. Að hausti var farið yfir námskrá fyrir hvern 
aldur og áherslur í vinnu vetrarins ákveðnar. Hóparnir hittust svo aftur á starfsmannafundi á vorönn þar 
sem áherslur vetrarins voru endurskoðaðar og 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 í mars og var niðurstaða hans góð eða 95,6 % . Framkvæmd 
matsins fór fram með þeim hætti í ár að SMT teymi skólans lagði listann fyrir í eigin skóla. Það sem var 
ábótavant var helst að starfsmenn telja að þeir hafi ekki nægan tíma til að vinna að markmiðum SMT og 
eins mætti fara oftar kerfisbundið yfir óæskilega hegðun nemenda. Í vetur hafa SMT skráningar verið 
gerðar einu sinni 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. 
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Starfsfólk fyllti út SMT píramídann á vorönn og í kjölfarið voru þau börn sem voru í efra lagi send til 
samráðsteymis leikskólans.  
Umbætur fyrir næsta ár felast í því að kynna SMT verkefnaáætlun næsta skólaárs betur fyrir starfsfólki 
og hafa SMT árshjólið sýnilegt á deildum. 
 

                                          
 
 

7. Vinna elstu barnanna í leikskólanum 
Í vetur voru elstu börn leikskólans á tveimur deildum, 28 börn í allt. Annað árið í röð var ætlunin að 
vinna hópaskipt með elstu börnin í hádeginu og var hafist handa við þá vinnu í september. 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. Önnur stöð bauð upp á læsisvinnu á 
skapandi og fjölbreyttan hátt. Á þriðju stöðinni var unnið að listsköpun og sú fjórða bauð upp á 
stærðfræði þar sem m.a. var unnið með hugtök, form og talnagildi á fjölbreyttan og skapandi hátt. Lögð 
var áhersla á frjálsa leikinn og skapandi nám. Kennarar elstu barnanna mátu vinnuna með elstu 
börnunum með óformlegu mati í formi umræðna. Niðustöður matsins voru þær helstar að það gekk illa 
að vinna hópaskipt eftir áramót. Margþættur vandi varð til þess að hópavinnan datt niður eftir áramót, 
m.a. langvarandi veikindi kennara sem sá um stærðfræði og 
sá kennari sem sá um listsköpun baðst undan þeirri ábyrgð 
á miðjun vetri. Einnig fannst þeim of mörg börn í hverjum 
hóp, sérstaklega í slökun. Þrátt fyrir þetta fannst kennurum 
þeim ná að vinna að þeim markmiðum sem sett höfðu verið 
þó leiðir hefðu verið aðrar en upphaflega hafði verið 
ákveðið.  Starfsfólk vill halda áfram að þróa hópaskipta 
vinnu á næsta skólaári. Kennarar, börn og foreldrar hafa 
verið ánægð með þessa vinnu og með því að vinna á 
þennan hátt fara öll elstu börnin í gegnum sama ferlið og fá 
tækifæri til að vinna með börnum og kennurum af öðrum 
deildum. 
 
Umbótaáætlun fyrir næsta ár felst í því að í börnin verði einn dag á hverri stöð í stað þess að rúlla á 
vikum. Ef upp kemur mannekla og ekki hægt að halda uppi stöðvavinnu verður reynt að láta einungis 
eina stöð falla niður. Þemaverkefnið ,,Bærinn minn“ sem elstu börnin vinna í tengslum við útskrift úr 
leikskólanum verður unnið frá 1. mars og tekur þá við af stöðvavinnunni. Þá vinnur hvor deild með 
sínum börnum en áfram verður samstarf og samvinna.  
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8. 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. 
Niðurstöður matsins var að daglegt starf hafi gengið vel  

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. Deildarnar 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 dag á yngri deildum en þrisvar á þeim eldri. Á morgnana 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. Lóðin er erfið fyrir yngstu 
börnin og því fóru þau minna út en æskilegt væri að hausti og eins yfir veturinn þegar mikill klaki lá yfir 
leiksvæðinu 

Starfsfólk vill halda áfram að vinna á sama hátt á næsta ári. Úrbætur fyrir næsta ár felast í því að halda 
smá saman áfram að endurnýja leikefni á deildum og vonast er til að Hafnarfjarðarbær ráðist í 
framkvæmdir á lóðinni, með því að girða af leiksvæði fyrir yngstu börnin. 

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/ 
Regins 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. Starfsfólk og eftirlitsaðilar mátu leiksvæðið sem 
svo að það henti illa yngri nemendum, en nú eru nemendur að yngjast í leikskólanum. Því hefur verið 
óskað eftir að girða af svæði fyrir yngri börnin og að innan þess svæðis séu leiktæki sem henti yngstu 
börnunum. Sú beiðni var samþykkt og gert er ráð fyrir að afgirt svæði fyrir yngstu börnin verði tilbúið 
þegar leikskólinn opnar eftir sumarfrí. 
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2.3 Ytra mat    

Haustið 2017 fór fram vinnustaðagreining á vegum Hafnarfjarðarbæjar og lágu niðurstöður fyrir í 

febrúar 2018. Niðustöður voru kynntar starfsfólki á starfsmannafundi í febrúar 2018. Svarhlutfall var 

52% og flestir þeir þættir sem mældir voru mælast yfir meðaltali Hafnarfjarðarbæjar.  Helstu 

niðurstöður voru að starfsfólk er í heildina ánægt í starfi en þó kemur fram að starfsandi hafi versnað 

milli ára, en hann mælist samt enn yfir meðaltali miðað við Hafnarfjarðarbæ. Í kjölfar kynningar fór 

starfsfólk í það að skilgreina úrbótarverkefni til að vinna markvisst að þar til vinnustaðagreining verður 

lögð fyrir aftur að ári liðnu. Starfsfólk valdi að skilgreina 6 þætti til að vinna með, sumir þáttanna lúta að 

starfsfólki og stjórnendum en aðrir þættir t.d. vinnuálag snúa meira að úrbótum frá sveitafélaginu. 

Svarhlutfall í greiningunni var ekki nema 52%, sem var rætt og starfsfólk sammála um að þar þurfi að 

gera betur til að fá marktækar niðurstöður. Þættirnir vinnuaðstaða og vinnuálag koma illa út hjá okkur í 

vinnustaðagreiningunni og hefur versnað milli ára. Þetta telur starfsfólk helst koma til vegna álags, 

manneklu, yngri börn innrituð í leikskólann og  lélegrar vinnuaðstöðu bæði fyrir börn og fullorðna. 

Jafnframt telur starfsfólk að vanda þurfi betur til ráðninga og að mikilvægt sé að gera kröfu um 

íslenskukunnáttu.  

Helstu niðurstöður úr umræðum sem ekki eru í umbótaráætlun og snúa að aðstæðum sem leikskólinn 

hefur ekki áhrif á: 

Veturinn 2017-2018 hefur einkennst af óvenju miklum langtímaveikindum starfsmanna ásamt 

því að mikið er um börn með stuðning. Þetta hefur gert starfsfólki erfitt með að sinna faglegu 

starfi eins og það óskar,  því ekki er ráðið inn fyrir þá sem detta út, einfaldlega vegna þess að 

enginn sækir um. Mikil umræða skapaðist um fjölda barna í rými, og fagnar starfsfólk nýrri 

rýmisáætlun þar sem börnum er fækkað um 10. Jafnframt telur starfsfólk nauðsynlegt að 

bregðast við þeim vanda sem er skortur af hæfu starfsfólki með því að vinna að því að bæta 

starfsumhverfi, auka nýliðun í stéttinni og draga úr álagi. T.d. með því að fækka börnum í rými 

og á hvern kennara, auka afleysingu, fjölga undirbúningstímum og færa starfsumhverfið nær 

því sem þekkist á öðrum skólastigum hvað varðar vinnu og ,,starfstíma“. Jafnframt þarf að 

bregðast við veikindum og starfsmannaeklu með því að senda börn heim eða skerða viðveru. 

 
Vor 2018 var framkvæmd foreldrakönnun í leikskólum Hafnarfjarðar. Við höfum ekki upplýsingar um 
svarhlutfall. Foreldrar eru almennt ánægðir með leikskólann og vinnubrögð og telja að börnin sín séu 
ánægð í leikskólanum. Fram kom í könnunni að foreldrar telja upplýsingamiðlun ekki nægjanlega og 
óánægja er með heimasíðu leikskólans. Jafnframt kemur leikskólinn fremur illa út úr mati á 
leikskólabyrjun og flutning milli skólastiga.  
 
Úrbótaáætlun fyrir næsta ár felst í breytingu á aðlögun fyrir ný börn. Deildarstjórar koma til með að 
taka fyrsta viðtal við foreldra í aðlögunarviku barnsins. Í þessu viðtali fer fram gagnkvæm 
upplýsingaöflun og foreldrum geftst tækifæri á að fá svör við spurningum sem vakna þegar barn hefur 
leikskólagöngu. Að hausti mun verða haldinn foreldrafundur fyrir alla foreldra þar sem farið verður yfir 
uppeldissýn og starfshætti leikskólans og hver deild kynnir áherslur vetrarins fyrir foreldrum. 
Varðandi aðra þætti sem komu illa út eigum við erfitt með að gera úrbætur þar sem við teljum okkur 
vera gera eins vel og hægt er. Upplýsingar til foreldra eru settar á heimasíðu, í tölvupósti og á tússtöflur 
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í fataklefa barnanna. Samvinna okkar við Áslandsskóla hefur verið góð og við teljum að flutningur milli 
skólastiga hafi gengið vel hingað til. 
  
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 þar sem leikurinn er 
hafður í fyrirrúmi með aukna áherslu á læsi og stærðfræði út frá þeim ramma sem áætlun um bættan 
námsárangur í Hafnarfirði hefur sett.  

Umbótaáætlun vegna innra mats: Uppeldissýn leikskólans er enn sem fyrr sú að leikskólabörn séu opin 
fyrir námi, virk og forvitin. Að virkni og áhugi séu grundvöllur fyrir námi, að leikskólabörn læri í gegnum 
leik og að barni sem líður vel á auðveldara með að tileinka sér nám. Við komum til með að halda áfram 
að vinna með læsi á sama hátt og áður með stuðningi og eftirfylgni. Læsisáætlun leikskólans verður 
einfölduð og gerð sýnilegri og aðgengilegri fyrir starfsfólk. Lestrarátak fyrir foreldra verður endurvakið 
og áfram munu foreldrar fá litla fræðslumola um mikilvægi lesturs og um læsi á heimasíðu leikskólans 
eða í tölvupósti. Starfsfólk mun halda áfram að nota gátlista til að meta læsisstarfið einu sinni á önn. 
Þannig náum við að halda utan um hvort við séum að gera það sem við ætlum okkur. Starfsfólk 
Tjarnaráss leggur  mikinn metnað í að frjálsi leikurinn fái tíma og rými í leikskólastarfinu og lögð verður 
áframhaldandi áhersla á leikinn sem náms- og þroskaleið leikskólabarna. Vinna með elstu börnin í 
skapandi námi í hópum þvert á deildar verður í áframhaldandi þróun á næsta skólaári. Prófa á að láta 
börnin vera einn dag á hverri stöð í stað þess að rúlla á vikum. Vinna með vináttuverkefni Barnaheilla 
hófst á þessu starfsári og verður haldið áfram að innleiða það og festa í sessi næsta skólaár og tengja 
það við þá dygðarvinnu sem fyrir er í leikskólanum. Áfram verður stuðst við aldursskipta námskrá 
næsta skólaár til að tryggja að unnið sé að sömu markmiðum fyrir öll börn. Leiðir eru þó ólíkar eftir 
deildum og kennurum. SMT verkefnaáætlun og árshjól mun verða gert aðgegnilegra fyrir starfsfólk og 
sýnilegt á deildum.  Daglegt starf hefur gengið vel og verður unnið á sama hátt og hingað til með ósk 
um endurnýjun á leikefni og lóð í ljósi fleiri yngri barna í leikskólanum. Starfsfólk telur mikilvægt að 
áfram sem og hingað til verði stunduð lýðræðisleg vinnubrögð í Tjarnarási og að samvinna sé í hávegum 
höfð, að börnin læri að taka ákvarðanir, að semja um valkosti og að taka sameiginlegar ákvarðanir. 
Kennarar styðja við námið og eru leiðbeinandi og hvetjandi. 

 

Umbótaáætlun vegna ytra mats:  

Matsþáttur Tækifæri til umbóta hjá 

leikskólanum 

Tækifæri til umbóta hjá 

sveitarfélaginu 

Ábyrgðaraðilar 

Árangur í starfi Starfsfólk ætlar að vera duglegra að 

hrósa hvort öðru. 

 Starfsfólk og 

skólastjórnendur 

 Stjórnendur verði duglegri að veita 

endurgjöf þannig að starfsfólk finni 

að það skipti máli 

 Skólastjórnendur 
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 Starfsfólk verði duglegra að hvetja 

hvort annað í að prófa nýjar leiðir til 

að ýta undir nám barnanna 

 Starfsfólk og 

skólastjórnendur 

Starfsandi Að skólastjórnendur brjóti upp 

starfið á sérstökum dögum með því 

að bjóða upp á e-ð í kaffistofu 

 Skólastjórnendur 

 Að skólastjórnendur bjóði upp á 

eitthvað í kaffistofu þegar álag 

hefur verið mikið til að skapa 

jákvæðara andrúmsloft 

 Skólastjórnendur 

 Að starfsfólk og skólastjórnendur 

hrósi þegar álag er mikið 

 Starfsólk og 

skólastjórnendur 

 Brjóta upp skipulagsdaga með 

hópefli og gera eitthvað 

skemmtilegt sem ekki endilega 

tengist starfinu 

 Skólastjórnendur 

 Að starfsfólk beri ávallt virðingu 

hvert fyrir öðru og sýni kurteisi, 

jákvætt viðmót og eigi opin og 

heiðarleg samskipti sín á milli 

 Starfsfólk 

Upplýsingaflæði Starfsfólk í skertu starfshlutfalli beri 

ábygð á því að afla sér upplýsinga  

 Starfsfólk í skertu 

starfshlutfalli 

 Starfsfólk beri ábyrgð á að skoða 

tölvpóstinn sinn reglulega 

 Starfsfólk 

Vinnuálag  Að garðurinn sé lagaður 

þannig að hann henti 

yngri börnum. Í aðlögun 

komast eldri börn ekki út 

f.h. sem eykur álag 

Sveitarfélagið og 

skólastjórnendur 

  Að fækka börnum á 

deildum. Of mörg börn í 

litlu rými . Sveitarfélagið 

hefur farið í aðgerðir og á 

næsta skólaári verður 

börnum í skólanum 

fækkað niður í 80 

sveitarfélagið 
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  Ef illa gengur að manna 

leikskólann að hausti á 

ekki að hefja aðlögun. Til 

þess að það sé hægt þarf 

samþykki fræðsluyfirvalda 

Sveitarfélag og 

skólastjórnendur 

Vanda til 

ráðninga 

Setja kröfur um góða íslensku-

kunnáttu 

 Skólastjórnendur 

Vinnuaðstaða  Betri tölvukostur Sveitarfélagið 

 
Gerð verður breyting á aðlögun og fyrstu viðtölum til foreldra nýrra barna. Haldið verður áfram að setja 
inn fréttir á heimasíðu leikskólans en jafnframt ætla kennarar að gera tilraun til að gera starfið sýnilegra 
með auknum uppeldisfræðilegum skráningum inni á deildum.  
 

                           
 
 

2.5 Matsáætlun  veturinn 2018-2019 

 
Veturinn 2018-2019 er áætlað að meta eftirfarandi: 

Hvað Hvenær Hvernig Hverjir Ábyrgur 

Heilbrigði 
5 ára 
matsáætlun 
skólanámsskrár 

 Spurningalisti, 
hvernig er unnið 
með heilbrigði 

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 

Vináttuverkefni 
Barnaheilla 
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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 

 

 

 

 

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. Áfram verður lögð áhersla á þátttöku, frumkvæði og  sköpun 
barnanna og boðið upp á fjölbreytt verkefni sem ýta undir sjálfstæði þeirra og virkni þannig að þau eigi 
sem besta möguleika á að tengja námið við fyrri reynslu sína og byggja við þá þekkingu sem þau hafa 
þegar öðlast. Verkefnin sem lögð eru fyrir börnin þurfa að vera krefjandi, áhugaverð og fjölbreytt sem 
jafnframt samræmast aldri og þroska hvers einstaka barns.  Læsi og stærðfræði fá eftir sem áður aukinn 
sess í starfinu og vinna með elstu börnum leikskólans verður í áframhaldandi þróun. Haldið verður 
áfram að innleiða vináttuverkefni Barnaheilla á eldri deildum. Einnig ætlar starfsfólk yngri deildanna að 
leggja aukna áherslu á uppeldisfræðilegar skráningar og gera þær sýnilegar í leikskólanum. 
Sérkennslustjóri mun sjá um að fylgja því eftir að samræma sjónrænt skipulag á öllum deildum. 
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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 sannreynt 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 hlustað 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. 

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 
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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 

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 
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 Leiðir að markmiðum 

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

einingakubba og ,,Í talnalandi“.  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   

Í talnalandi 1 og 2  fyrir elstu börnin                             

 

 Mat 

Huglægt mat starfsfólks,  

Áhugi er hjá starfsólki að taka inn MIO skráningarlistann en 

enn ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvort það verður 

gert.  

 

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. Nærumhverfi , fjölskyldan og Bærinn minn eru meðal þeirra verkefna sem 

unnið verður að. 

 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 

Að efla stærðfræðivitund 

Að brúa bilið á milli leik-og grunnskóla 
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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 
 

Uppeldisfræðilegar skráningar:  

Skráningarnar eru góðar til að gera leikskólastarfið sýnilegt. Þær byggja á hlustun og ígrundun á 
upplifun og skynjun og  eru ætlaðar til þess að auka skilning á því starfi sem fram fer í leikskólanum.  
Skráningar skapa grundvöll til ígrundunar á uppeldisstarfinu fyrir kennarana og geta einnig nýst 
kennaranum til að skoða sitt eigið starf og meta. Uppeldisfræðileg skráning getur verið nótur kennara, 
ljósmyndir, upptökur og jafnvel verk barnanna. Með því að nota skráningar verður kennari meðvitaðri 
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um eigið starf og honum gefst tækifæri til að flétta starfið saman við fræðin. Um leið geta skráningar 
verið kveikja að áframhaldandi starfi með barnið/barnahópinn og opna einnig leið til að þróa og bæta 
starfið. 

Sjónrænt dagskipulag: 

Sjónrænar leiðbeiningar draga úr heyrnrænum áreitum og nálægð kennarans og efla þannig sjálfstæði 
nemandans. Sjónrænar vísbendingar/leiðbeiningar einfalda nám, breytingar og yfirfærslu. Börnin læra 
að þekkja skipulag hvers dags og vita hvers er að vænta. Einnig gerir það leikskólastarfið sýnilegra fyrir 
foreldra/forráðamenn. 

 

4. Starfsmannamál  

4.1  Starfsmannahópurinn 1. maí 

Starfsheiti Fjöldi Starfshlutfall Menntun 

Leikskólakennarar 3 
1 
3 
1 
1 
3 
 

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

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 

Þroskaþjálfi 1 100%    

Þroskaþjálfi 1 90%  

Önnur háskólamenntun 1 
 

50% 
 

 

Ófaglærðir 2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

50% 
100% 
605 
60% 
68,75 
100% 
91,88% 
100% 
100% 
 

Efri bekkir grunnskóla 
Stúdentspróf 
Stúdentspróf 
Framhaldsskólastig 
Efri bekkir grunnskóla 
Efri bekkir grunnskóla 
Matráður/Stúdentspróf 
Aðstoð í 
eldhúsi/kennarapróf 
 

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. 
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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.  Sérkennslustjóri 
og deildarstjóri af eldri deild sátu grunnnámskeið PMTO. Sérkennslustjóri fór jafnframt á APES námskeið 
hjá Greininga- og ráðgjafastöð ríkisins ásamt því að vera í meistaranámi í sérkennslufræðum við 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Í október var Herdís Storgaard með 4 klst skyndihjálparnámskeið 
fyrir starfsfólk. Á haustönn var 4 tíma brunavarnarnámskeið, bæði í verklegt og bóklegt. Á skipulagsdegi 
í nóvember sat allt starfsfólk fræðslufund um móttöku transbarna á vegum skólaskrifstofunnar. Þann 
sama dag kom Sigríður Hulda Jónsdóttir, frá SHJ ráðgjöf,  í leikskólann með fræðslu um 
vinnustaðamenningu og hvernig gera má góðan vinnustað betri. UT stjóri leikskólans hefur setið fundi 
um upplýsingatækni í leikskólum. Einn leikskólakennari fór á vatnslitanámskeið í Frakklandi. Á haustönn 
fóru 9 leikskólakennarar, í tveimur hópum, til Glasgow á story telling námskeið . Þroskaþjálfi sótti 
sérkennsluráðstefnu í New York á vorönn. Í maí fór svo starfsfólk leikskólans í náms- og kynnisferð til 
Berlínar. Þar var farið í heimsóknir í leikskóla og námskeið í listsköpun. 

4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum  

Við höfum hug á að fá handleiðslu fyrir deildarstjóra á næsta starfsári frá Svövu Björg Mörk. Jafnframt 
fyrirlestur fyrir allan starfsmannahópinn um samskipti kennara og barna, hvernig tala á við börn og 
hvernig hægt er að ná fram því besta í hverjum einstakling.  
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5. Aðrar upplýsingar 

 

5.1 Barnahópurinn 1. maí. 

 Fjöldi barna í leikskólanum var 88 

 Kynjahlutfall var 43 stúlkur og 45 drengir 

 Dvalarstundir 755 

 Deildargildi voru 4,75 

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

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

 5 börn er með fæðuofnæmi 

 6 börn eru með fæðuóþol 

 9 börn voru með annað móðurmál en íslensku, pólsku, ensku, litháensku, lettnesku og  
rússnesku,  

 Þjóðerni forsjáraðila voru Íslendingar, Lithái, Letti, Englendingur, Tyrki, Pólverjar og 
Rússar 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. 

 Aðalfundur foreldrafélagsins var í október  

 Þrír fulltrúar eru í foreldraráði. Kosning í foreldraráð 
er á aðalfundi foreldrafélagsins að hausti. Helstu verkefni fyrir veturinn 2017-2018 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. Haustið 2017 gaf foreldrafélagið leikskólanum veglega gjöf, ljósaborð og 
kubb ásamt segulkubbum. 

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

 Á aðventunni er boðið upp á morgunkaffi og smákökur sem börnin hafa bakað. 
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 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 í 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, 
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, 27. september, 20. Nóvember og 
 2. janúar, þessir þrír voru á sama tíma og í grunnskólunum en vegna námsferðar til Berlínar var 
sótt um leyfi til fræðsluráðs og foreldraráðs um að færa síðustu tvo til 31. maí og 1. júní 
Skipulagsdagar skólaárið 2018-2019 verða jafnframt fimm, 14 september, 9. nóvember,  
2. janúar, 22. febrúar og 31. maí.  

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 
 

Hafnarfirði 1. Júlí 2018 

 
 

_______________________________________________ 
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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Leikskóladagatal: Sjá viðhengi 

Umsögn foreldraráðs: Sjá viðhengi 

 

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? 
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 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? 
 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? 
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 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? 
 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? 

   



26 
 

 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: 

 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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Aldursskipt námsskrá 

Aldursskipt námsskrá (í stöðugri vinnslu og endurmati) 

Námskrá fyrir 2-3 ára 

Markmið 

Daglegar venjur: 

 Að börnin læri að þekkja fötin sín 

 Að börnin læri að þekkja hólfið sitt 

 Að börnin læri smátt og smátt að  klæða sig sjálf 

 Að börnin læri að fara röð  

 Að börnin læri að þvo sér um hendurnar. 

 Að börnin noti mottur fyrir verkefni og gangi frá þegar þau hætta 

 Að börnin borði sjálf og drekki úr glasi 

Læsi: 

 Að börnin þekki Lubba finnur málbein 

 Að börnin þekki lögin í Lubbi finnur málbein 

 Að börnin læri stafinn sinn og einhver hljóð 

 Að börnin læri einfaldar þulur 

 Að börnin fái þjálfun í að hlusta á aðra og tjá sig í hóp (t.d. 

hópastarf/samvera) 

Stærðfræði: 

 Að börnin kynnist tölustöfum 

 Að börnin þekki talnagildi upp í 5 

 Að börnin kynnist einföldum formum; þríhyrningur, hringur, ferhyrningur) 

 Að börnin kynnist litunum og þekki grunnlitina 

Sköpun: 

 Að börnin fái tækifæri að vinna með fjölbreyttan og ólíkan skapandi efnivið; 

fingramálning, þekjulitir, vatnslitir, leir, kubbar, hlutverkaleikur 
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Leiðir 

Daglegar venjur: 

 Byrja á að kenna þeim að klæða sig með því að hjálpa þeim að finna fötin til 

og aðstoða þau. Þegar það er komið fara þá að koma inn með myndirnar í 

hvað á að fara. 

 Setja lítið í glasið og kenna þeim að halda á því og sýna þeim hvernig á að 

halda á hnífapörum. Sýna þeim matarsiði við matarborðið. 

 Kenna þeim að sækja mottuna, leggja hana niður og ná í verkefni. Aðstoða 

þau til að byrja með. 

 Sýna og kenna þeim hvernig á að standa í röð 

 Sýna og kenna þeim hvernig á að þvo hendur 

Læsi: 

 Tvískiptir hópar í vinnu með Lubbi finnur málbein 

 Nota hópastarf og samverustundir í Lubba og bókstafina 

 Hafa bókstafina sýnilega  

 Fara með og kenna  þulur reglulega 

Stærðfræði: 

 Hafa tölustafina sýnilega á deildinni 

 Vinna með talnagildin í hópastarfi 

 Hafa formin sýnileg í umhverfinu, tala um þau og vinna með þau í hópastarfi 

og samverustund 

 Hafa litina sýnilega í umhverfinu, tala um þá og vinna með þá í hópastarfi og 

samverustundum. 

Sköpun: 

 Nýta  hópastarf og frjálsan leik í að bjóða upp á fjölbreytan efnivið 

 Vera með börnunum í leik og kenna þeim að nota efniviðinn 
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Námskrá fyrir 3-4 ára 

Markmið 

Daglegar venjur: 

 Að börnin séu sjálfbjarga í fataklefanum, klæði sig í/úr og gangi frá 

 Að börnin geti fylgt tveggja liða fyrirmælum 

 Að börnin eigi jákvæð og virk samskipti 

 Að börnin tjá sig við aðra og taki þátt í samræðum 

 Að börnin séu tillitssöm og hjálpsöm 

 Að börnin þekki nafn foreldra sinna, heimilisfang og afmælisdag 

 Að börnin þekki helstu líkamshluta 

Læsi: 

 Að börnin haldi áfram að kynnast Lubba  

 Að börnin heyri fjölbreytt og vandað mál 

 Að börnin auki orðaforða sinn 

 Að börnin læri að þekkja stafinn sinn 

 Að börnin geti hlustað á sögur  

 Að börnin geti sagt frá einfaldri atburðarrás og hlustað á aðra segja frá 

 

Stærðfræði: 

 Að börnin byggi ofan á þekkingu sína á tölustöfum 

 Að börnin kynnist fjölbreyttum formum 

 Að börnin þekki litina 

 Að börnin þekki og noti stærðarhugtök (Stór-lítill, stærstur-minnstur, stuttur-langur), 

afstöðuhugtök (við hliðina, á móti, bakvið, á, í, efst, neðst, fyrstur, síðastur, fyrir aftan, fyrir 

framan) og Fjöldahugtök 

Sköpun: 

 Að börnin noti rétt grip 

 Að börnin geti teiknað einfalda höfuðfætlu 

 Að börnin ná að halda rétt á skærum og beita þeim rétt 
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Leiðir 

Daglegar venjur: 

 Hvetja börnin til að reyna sjálf og ekki grípa of fljótt inn í 

 Nota skýr og einföld fyrirmæli (SMT) 

 Æfa börn í framsögn í samverustundum og hópastarfi 

 Veita börnunum tækifæri til að tjá tilfinningar sínar og setja hugsanir sínar í 

orð. 

 Hvetja börnin til að tjá sig og deila fyrir framan hóp 

Læsi: 

 Óheftur aðgangur að bókum og textum 

 Læsishvetjandi efniviður og umhverfi 

 Bjóða upp á fjölbreyttar sögur/bækur í lestrarstundum 

 Vinna markvisst með Lubba í samverustundum 

 Að starfsfólk sé góð málfyrirmynd, noti fjölbreyttan orðaforða 

Stærðfræði: 

 Hafa tölustafina sýnilega á deildinni 

 Vinna með talnagildin í hópastarfi og samverustundum 

 Hafa formin sýnileg í umhverfinu, tala um þau og vinna með þau í hópastarfi 

og samverustund 

 Hafa litina sýnilega í umhverfinu, tala um þá og vinna með þá í hópastarfi og 

samverustundum. 

 Að stærðfræðihugtök séu notuð í daglegu starfi 

Sköpun: 

 Nýta  hópastarf og frjálsan leik í að bjóða upp á fjölbreytan efnivið 

 Vera með börnunum í leik og kenna þeim að nota efniviðinn 
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Námskrá fyrir 4-5 ára 

Markmið 

Þema: Fjölmenning, dygðir, ég sjálf/ur, líkami minn, fjölskyldan 

og nánasta umhverfi: 

 Að barnið sé meðvitað um líkama sinn 

 Að barnið sé meðvitað um mismunandi fjölskyldubönd 

 Að barnið sé meðvitað um við erum ekki öll eins. 

 Markmiðið með dygðavinnu er að barnið beri virðingu fyrir sjálfum sér og 

öðrum. 

 Að barnið sé meðvitað um heilbrigði og hollustu 

 Að barnið skynji og læri að meta sitt nærumhverfi. Áhersla á læsi 

(lesskilningur, orðaforði, hljóðkerfisvitund) 

 Að efla hreyfiþroska 

  Að efla stærðfræðivitund. 

 Að leggja inn hljóð (bókstafi) 

Læsi: 

 Að efla lesskilning og styrkja hljóðkerfisvitund barnsins 

 Að unnið sé með hlustunar- og athyglisleiki 

 Að unnið sé með hin ýmsu hugtök og eflingu orðaforða 

 Að lesnar séu stuttar sögur og framhaldssögur 

 Búum til sögur – sögugrunnur 

 Að unnið sé með vísur og ljóð 

 Að unnið sé með andheiti / samheiti 

Stærðfræði: 

 Að barnið skilji helstu hugtökin 

 Að barnið læri um formin 

 Að þjálfa rökhugsun 

 Að barnið læri um fjölda 

 Að barnið læri tölutáknin allavega frá 0 upp í 10 og skilji þau 
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Leiðir 

Þema: Fjölmenning, dygðir, ég sjálf/ur, líkami minn, fjölskyldan 

og nánasta umhverfi: 

 Hópavinna  

 Markviss málörvun (rím, samstöfur, samsett orð, orðahlutaeyðing, 

hljóðgreining, hljóðtenging), ritmál sýnilegt, sögulestur og unnið með orð í 

tengslum við sögu. 

 Stærðfræði, form, stærð, fjöldi, tölutákn sýnileg 

 Hreyfing, vettvangsferðir, útivera 

 Könnunaraðferð, einingakubbar, holukubbar, samverustund - frjáls leikur 

 Listsköpun, kanna efnivið, liti og form, þemavinna. 

Læsi: 

 Markviss málörvun ( rím, samstöfur, samsett orð, orðahlutaeyðing, 

hljóðgreining, hljóðtenging) og ritmál er sýnilegt 

 Orðaspjallsaðferð (unnið með orð í tengslum við sögulestur) 

 Læra þulur og texta (söguteppi og ótrúleg eru ævintýrin) 

 Tjá sig í hópavinnu og samverustundum 

 Lestur bóka alltaf þegar færi gefst (Læsi) 

 Hlustun og myndun hljóða 

Stærðfræði: 

 Könnunaraðferð 

 Heimspekilegar samræður,  ýmis stærðfræðispil / leikir 

 Einingakubbar, Legó 

 Holukubbar 

 Tölutáknin sýnileg 

 Formin sýnileg 

 Numicon stærðfræðikubbar 
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Námskrá fyrir 5-6 ára 

Markmið 

Námskrá / þema: Árstíðirnar, nærumhverfi mitt, ég sjálf/ur, líkami minn,  fjölskyldan, 

elstu barna verkefni og bærinn minn, Bjartir dagar: 

 Að barnið 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 

 Að efla stærðfræðivitund 

 Að brúa bilið á milli leik-og grunnskóla 

 Að stuðla að vellíðan og öryggi við að flytjast á milli skólastiga 

Læsi: 

 Að efla lesskilning og styrkja hljóðkerfisvitund barnsins 
 Framsögn 
 Andheiti og samheiti 
 Sérnöfn og samnöfn 

Stærðfræði: 

 Barnið skrifi tölustafi, lögð áhersla á 1-20 
 Barnið kynnist formum - hringur, þríhyrningur, ferningur og ferhyrningur 
 Að þjálfa rökhugsun 
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Leiðir 

Námskrá / þema: Árstíðirnar, nærumhverfi mitt, ég sjálf/ur, líkami minn,  fjölskyldan, 

elstu barna verkefni og bærinn minn, Bjartir dagar: 

 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 

Læsi: 

 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 

            -Lagt er inn eitt hljóð í viku. Sama hljóð fyrir allar deildir leikskólans 
            -Við kennum heiti hljóðanna, hljóðin æfð,  
            -Skoðum hvert ferðinni hjá Lubba er heitið hverju sinni. Hvar er þessi           
staður á Íslandi. Hver hefur komið þangað og finnum út á landakortinu hvar 
staðurinn er. 
             -Unnið með lesáttina – lesteppi 
             -Barnið æfir sig í stafagerð og skriftarátt 
             -Hljóð og bókstafir -. Bókstafir klipptir út úr blöðum, leiraðir, bakaðir, 
smíðaðir og borðaðir 

Stærðfræði: 

 Unnið er með tölustafi, magn og hugtök 
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 Tölustafir  teiknaðir, smíðaðir, leiraðir og bakaðir 
 Numicon stærðfræðikubbar , einingakubbar og holukubbar 
 Montissori verkefni 

 

 

 

Læsisáætlun 2018-2019 (drög) 

Læsisáætlun Tjarnaráss 2018-2019/drög 
 

 

Stafainnlögn Lestur Bókasafn Skimanir Orðaforði 

Eldri deildir Lubbi finnur málbein. 

Elstu börnin fá 

stafainnlögn yfir 

veturinn 

Stafir sem leikefni 

Lesið daglega fyrir litla 

hópa 

Bókasafnsferðir með 

elstu börnin 2 á önn?? 

Spurning með 

bókasafnið í 

Aslandsskóla fyrir elstu 

börnin 

HLJÓM-2 lagt fyrir elstu 

börnin að hausti, 

endurtekið í janúar 

fyrir þau sem koma illa 

út. Tras skráningar fyrir 

aðra árganga. Hvetja 

foreldra til að fara með 

börnin sín í 4 ára 

skoðun 

Unnið með orðalista….. 

(eygló) 

Orð vikunar í tengslum 

við Lubba 

Hljóðkerfisvitund Framsögn Sérstök verkefni Sögugerð Snemmtæk íhlutun í 

málörvun 

Samstarf 

Vinna með rím á 

fjölbreyttan hátt; 

hópastarfi og samveru. 

Klappa samstöfur, 

vinna með samsett orð, 

bæði setja saman orð 

og orðhlutaeyðingu. 

Hljóðgreining stafa í 

tengslum við Lubbi 

finnur málbein, 

hlustum eftir fyrsta 

hljóði orðs og tengjum 

við stafi. 

Æfa börnin í að standa 

frammi fyrir hóp og 

segja frá. Láta b0rnin 

endursegja sögur og 

kvæði. 

 Sögugerð í hópastarfi 

eða samverustundum. 

Sögurnar skráðar og 

teiknaðar.  

Börn sem koma illa út 

úr Tras fara í litla 

málörvunarhópa. Börn 

sem koma illa út úr 

HLJÓM-2 fá viðeigandi 

íhlutun  

Samstarf við 

Ásalandsskóla…. 
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Stafainnlögn Lestur Bókasafn Skimanir Orðaforði 

Yngri deildir Lubbi finnur málbein. 

Stafir sem leikefni. 

Rætt um stafi barnanna 

Lesið daglega fyrir litla 

hópa. 

 

Nýta bókasafn 

leikskólans, skipta 

reglulega út bókum, 

láta börnin taka þátt 

Tras frá 2 ára aldri. 

Orðaskil fyrir öll 3 ára 

börn. Hvetja foreldra til 

að fara með börnin sín 

í 2 ára skoðun 

Unnið með orðalista….. 

(eygló) 

Orð vikunar  

Hljóðkerfisvitund Framsögn Sérstök verkefni Sögugerð Snemmtæk íhlutun í 

málörvun 

Samstarf 

Innlögn á einföldu rími, 

þulur og samstöfur 

Börnin æfa sig í að 

syngja fyrir hópinn eða 

segja frá 

 Börnunum sagðar 

sögur og þeim boðið að 

koma með hugmyndir, 

t.d. á 

sögupersónum/dýrum 

og atburðum  

Þau börn sem koma illa 

út á TRAS/Orðaskil eru 

sett í viðeigandi 

málörvunarhópa 

Samstarf milli deilda 

 

Árshjól SMT 2018-2019 

Árshjólið SMT - Tjarnarás 2018-2019 
Tímabili Hvað er gert? Ábyrgðaraðilar Lokið 

24. ágúst Verkefnaáætlun kynnt SMT teymi  Hjördís  

14. sep 

Farið yfir skýr fyrirmæli og óskýr fyrirmæli á 

skipulagsdegi .  Finna út hvaða reglu vantar á 

hvert svæði 

Þórdís/Hjördís   

24 sept. – 28. 

Sept. 

Allar deildir taka inn reglurnar í samveru og 

hópastarfi 

Allar deildir   
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1.okt 

Allar deildir leggja  inn reglurnar í 

samverustund/hópastarfi: hafa hendur og 

fætur hjá sér, nota inniröddina. 
Allar deildir   

1. -12. okt.  SMT skráning 

Allar deildir  

8.okt 

Allar deildir leggja inn reglurnar í 

samverustund/hópastarfi: vera á sínu svæði, 

hlusta á þann sem er að tala. 
Allar deildir   

8.- 12. okt 

Kenna reglu á því svæði sem reglan er á: 

aðstoða hvert annað, sitja í sínu sæti/sínu 

plássi 
Allar deildir   

8.- 12. okt 

Starfsmenn æfa sig í hrósi og að gefa hrósi 

gaum, reynum að eiga ánægjulega viku og verum 

dugleg að hrósa á fjölbreyttan hátt börnum og 

starfsfólki. – útfært betur síðar. Allir starfsmenn  

15. – 19. Okt 
Finna út hvaða reglur vantar á hvert svæði, 

prenta út og bæta við. 
Allar deildir  

15.okt – 19.okt 

Kenna reglu á því svæði sem reglan er á: klæða 

sig í og úr á sínu svæði, hugsa vel um steinana, 

sturta niður og þvo og þurrka hendur. 
Allar deildir   

9. nóv. 
Skipulagsdagur, hrósvika kynnt fyrir 

starfsfólki 

Allir  

9. nóv.       skráning í þríhyrning

Allar deildir   

10. – 14.nóv  Unnið úr skráningum. 

Bryndís   

? SET Listinn 
Hjördís /Þórdís   

24.nóv – 5. des  
Farið yfir skráningarferlið og unnið úr  

skráningum. 
Bryndís   
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Des. 
Endurskoðun á möppunni. Fara yfir hana og taka 

út gamalt efni. 
Deildarnar   

28. jan-8. Feb. Skráningar á deildum 
 Allar deildir   

22. feb.  Samantekt á skráningum 
Allar deildir  

10. apríl 

starfsmannafundur 
SMT þríhyrningur lagður fyrir  

    

7. maí  Starf vetrarins metið á starfsmannafundi 

Allir  

Í júní 
Farið yfir hvernig veturinn hefur gengið, unnið 

nýtt árshjól. SMT teymi   
 

   
 

   

    

    

Leikskóladagatal 

 

Umsögn foreldraráðs: 

 

 


