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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, birt 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 Þróunarfulltrúa 
leikskóla fyrir 1. júlí ár hvert.  Starfsáætlanir eru lagðar fyrir fræðsluráðs til samþykktar. 
Tekið skal fram að leikskólar gera jafnréttisáætlun nú og skal hún koma með starfsáætlun sem 
viðhengi. 
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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, einn starfsmaður fór í fæðingarorlof og tveir 

starfsmenn komu úr fæðingarorlofi 

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. Starfsfólk 

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 

vinuáttuverkefni Barnaheilla. Á árinu fékk starfsfólk fræðslu um vinnu með Barnasáttmála 

sameinuðu þjóðanna í leikskólanum og hóf að innleiða hann í smáum skrefum í starf leikskólans. 

Haldið verður áfram með það verkefni á næsta skólaári. Í framhaldi af vinnu með barnasáttmálann 

var ákveðið að fara í alsherjar endurmat á skólanámskránni. Hófst sú vinna á vorönn 2020 og kemur 

til með að halda áfram á næsta skólaári. Áfram var unnið samkvæmt nýju vinnulagi Brúarinnar í að 

efla stuðning og þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra. 

Vorönn 2020 litaðist óneitanlega af veirufaraldrinum covid 19. Vegna samkomubanns var 

leikskólavist skert frá 16. mars til 4. apríl 2020. Töluverður fjöldi barna, eða um 20 börn kusu að 

mæta ekkert á meðan á banninu stóð. Önnur börn og kennarar mættu í leikskólann annan hvorn dag 

og áttu þau ekki samskipti á milli deilda. Þetta voru krefjandi tímar bæði fyrir börn og starfsfólk og 

vegna þessa féllu niður ýmisir fyrirframskipulagðir fundir sem nota átti til mats og ráðagerða. Af því 



leiðir að matsáætlun fyrir skólaárið 2019-2020 var ekki unnin að fullu eða á þeim tíma sem áætlað 

hafði verið.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun 

2.4 Matsáætlun  

 Hvaða þætti leikskólastarfsins er áætlað að meta? 

 Hvenær/ hve oft verður metið (skipulag matsins)?      

 Hvaða matsaðferðir / matsgögn er áætlað að nýta.  

 Hverjir munu taka þátt í matinu? 

Veturinn 2020-2021 er áætlað að meta eftirfarandi: 

Hvað Hvenær Hvernig Hverjir Ábyrgur 

Skólanámskrá Reglulega yfir 
skólaárið og á 
skipulagsdegi að 
vori 

Óformlegt mat með 
umræðum og 
formlegt mat með 
því að yfirfara 
námskránna 

Allt 
starfsfólk 

Stjórnendatey
mi 

Læsi Gögnum safnað 

allt árið. 

Samantekt á 

deildarfundum í 

október, janúar 

og apríl og 

umræða á 

deildarstjórafund

um í kjölfarið 

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

Allt 
starfsfólk 

Deildarstjórar/ 
læsisteymi 

Vináttuverkefni 
Barnaheilla 

Gögnum safnað 
allt árið. 
Samantekt í 
janúar og maí 

Formlegt mat með 
áætlunar/matsblöðu
m. Óformlegt mat, 
skráningar og 
umræður 

Allt 
starfsfólk 
 

Blæsteymi 

Elstu barna 
vinna 

Gögnum safnað 
allt árið. 
Samantekt á 
teymisfundum 
elstu barna 
kennara 

Óformlegt mat, 
umræður/munnlegt 
mat 

Hópstjóra
r elstu 
barna 

deildarstjóri 

Daglegt starf; 
frjáls leikur, 
samverustundir 
útivera 
Árlegt mat 

Gögnum safnað 
allt árið. 
Samantekt á 
deildarfundum, 
deildarstjórafund
um og 
starfsmannafund
um 

Óformlegt mat, 
skráningar og 
umræður/munnlegt 
mat. 

Allt 
starfsfólk 

Deildarstjórar 



Barnasáttmálin Gögnum safnað 
allt árið. 
Samantekt á 
skipulagsdegi í 
nóvember 2020 
og maí 2021  

Óformlegt mat, 
umræður og 
skráningar 

Allt 
starfsfólk 

Stjórnendatey
mi og 
barnasáttmálat
eymi 
 

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 fyrir fram 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 2019-2020 var 

kaflinn sköpun metinn. 

Skólaárið 2019-2020 var ákveðið að færa framkvæmd og eftirfylgd á mörgum matsþáttum yfir á 

deildarstjóra. Við upphaf haustannar fengu þeir gögn um hvað þætti starfsins ætti að meta yfir árið 

og hvenær ætti að skila því mati. 

Matsáætlun 2019-2020 - Gátlisti fyrir deildarstjóra: 

Læsi 

Deildarstjórar ábyrgir fyrir því að meta læsi í nóvember og mars. Mat byggir á gátlistum. 

Skila niðurstöðum til Bryndísar. 

Blær 

Deildarstjórar ábyrgir fyrir því að ábyrgðarmenn með verkefninu skili mati í janúar og maí. 

Mat byggist á vinnuáætlunarblöðum og huglægu mati. Skila niðurstöðum til Bryndísar. 

Elstu börnin 

Deildarstjórar bera ábyrgð á því að hópstjórar hittist reglulega (t.d. einu sinni í mán) og fari 

yfir hvernig gengur. Samantekt og niðurstöðum skilað til Bryndísar í desember og apríl. 



Daglegt starf 

Deildarstjóri ábyrgur fyrir því að daglegt starf sé metið á deildarfundum yfir skólaárið. Mat er 

óformlegt. Samantekt og niðurstöðum skal skila til Bryndísar í október, febrúar og júní. 

Uppeldisfræðilegar skráningar 

Deildarstjórar ábyrgir fyrir að mati. Skila til Bryndísar í janúar og maí. 

Samvinna milli deilda 

Metin sameiginlega á skipulagsdegi í maí 2020 

SMT 

Metið sameignilega á starfsmannafundum á haust og vorönn 

Sköpun 

Metin sameiginlega á starfsmannafundi í október 

Barnasáttmálinn 

Metum sameiginlega á starfsmannafundi í mars/apríl 

Skil á mati: 

Október Daglegt starf 

Nóvember Læsi 

Desember Elstu börnin 

Janúar Blær / 

uppeldisfræðilegar 

skráningar 

Febrúar Daglegt starf 

Mars Læsi 

Apríl Elstu börnin 

Maí Blær / 

uppeldisfræðilegar 

skráningar 

Júní Daglegt starf 



 

Annað hvert ár eru eftirtaldar áætlanir yfirfarnar og endurmetnar: Áfallaáætlun, Rýmingaráætlun, 

Slysaáætlun, Jafnréttisáætlun.  

 

 

Skólaárið 2019- 2020 voru eftirfarandi þættir starfsins metnir: 

1. Sköpun 
Kaflinn sköpun úr skólanámskrá Tjarnaráss var metinn á haustönn 2019. Matið var huglægt og metið 

með umræðum bæði innan deilda og þvert á deildar. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) er 

sköpun sem grunnþáttur skal stuðla að ígrundun, persónulegu námi og frumkvæði í leikskólastarfi. 

Sköpunarþrá á sér rætur í meðfæddri forvitni og athafnaþrá og stuðlar að frumkvæði einstaklingsins 

og eykur áhuga barna til náms. Sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja 

ímyndunarafl og leika sér með möguleikana  Starfsfólk mat það að sköpun sé mikil í Tjarnarási. Með 

því að gefa frjálsa leiknum rými og tími í daglegu starfi verður til mikil sköpun í leiknum, hann reynir 

á ímyndunarafl, samvinnu og sjálfstæði barnanna. Boðið er upp á opinn efnivið í leik og starfi. Börnin 

nálgast viðfangsefnið á eigin forsendum. Einingakubbar, holukubbar, leikdeig, vatn og sandur eru 

dæmi um opinn efnivið í Tjarnarási. Börnin fá tækifæri til leikrænnar tjáningar sem felst í 

sjálfsprottnum leikjum, leikritum, tjáningu og framsögn.  Kennarar telja sig nota skapandi kennslu í 

starfi sínu, nemendur hafi áhrif og val í eigin námi. Lögð er áhersla á að nota fjölbreyttar leiðir til að 

nálgast viðfangsefnin og reynt er að leggja inn efni sem kemur flæði í gang hjá nemendum. Börnin 

hafa frjálsan aðgang að skapandi efniviði miðað við aldur, unnið er með listgreinar jafnt í hópastarfi 

sem og frjálsum leik. Lögð er áhersla á að sköpunin felist í ferlinu sjálfu ekki síður en útkomunni. 

Börnin fá að njóta sín í myndsköpun með því að skapa og gera tilraunir með ólíkan efnivið t.d. 

vatnsliti, þekjuliti, olíuliti, leir, tréliti, glerlitir, endurnýtanlegt efni, blöð af ýmsum gerðum. 

Umræður og umbótaáætlun fyrir næsta ár felst í því að leggja þarf aukna áherslu á tónlist í 

leikskólastarfinu og að samþætta tónlist, myndsköpun, hreyfingu og leikræna tjáningu. Starfsfólk 

telur að börnin þurfi aukin tækifæri til að skapa og gera tilraunir með hljóðfæri og söng. Næsta 

skólaár ætlar starfsfólk að leggja aukna áherslu á það í hópastarfi og samverustundum að börnin fái 

tækifæri til að kynnast ólíkum tónlistarstefnum og skapa með hljóðfærum og söng. Einnig vill 

starfsfólk eldri deilda leggja aukna áherslu á heimsóknir í lista og menningarsöfn. Deildarstjórar ætla 

að bera ábyrgð á þeirri vinnu.  Starfsfólk telur einnig að bæta þurfi bókakost leikskólans til að hægt 

sé að lesa og ræða fjölbreyttar bókmenntir sem hvetja til skapandi hugsunar.  Verið er að yfirfara 

bókasafnið og ætla skólastjórnendur að leggja áherslu á bókakaup næsta skólaár. Jafnframt ætlar 

starfsfólk að halda áfram að nýta sé bókasafn Hafnarfjarðar. 



 

2. Vináttuverkefni Barnaheilla 
Vináttuverkefnið var metið í janúar og maí af vináttuverkefnisteymi leikskólans sem samanstendur 

af einum starfsmanni af hverjum deild. Matið var unnið huglægt með umræðum en einnig stuðst við 

skráningar í tengslum við verkefnið og á Blæstundum deildanna. Almennt kom fram að vel sé haldið 

utan um starfið með Blæ á deildum. Blæstundir eru oftast skráðar og haldið utan um þær skráningar 

af Blæ stjórum.  Starfsfólk er mjög meðvitað um að nýta efnið úr Blæ og tengja það við daglegt starf 

og þar sem gerist hjá börnunum inni á deildum. Á hverri deild er einn umsjónarmaður með Blæ sem 

heldur utan um skráningar og leiðir verkefnið.  Starfið byrjaði vel í vetur og var fastur liður í starfi 

deildanna fram að samkomubanni. Blæstundir eru einu sinni í viku í tvískiptum hópum. 

Umræðuspjöldin og sögur úr bókinni „Bangsinn hennar Birnu eru nýtt í þessum stundum ásamt 

tónlistinni og nuddinu. Á yngri deildum er tónlistin og nuddið aðalatriðið. Börnin fá að hafa 

bangsann sinn í hvíldinni og hefur það gengið mjög vel. Kennarar sjá mikla aukingu í að börnin sæki í 

Blæ ef þeim líður illa eða meiði sig.  Umræðuspjöldin eru notuð jafnóðum á eldri deildum ef eitthvað 

kemur uppá í barnahópnum til að ræða almennt um atvikið í stað þess að nafngreina eða ræða þetta 

tiltekna atvik.  

Umræður og umbótaáætlun fyrir næsta ár er að Blæstjórar þurfa að fylgja því betur eftir að allar 

skipulagðar Blæ stundir séu skráðar. Einnig þarf að koma Blæ inn í skólanámskrá Tjarnaráss.  Teymið 

vill halda áfram að tengja verkefnið við dygðarvinnu leiksklólans en gera það enn sýnilegra næsta 

skólaár með skráningum og upplýsingagjöf til foreldra. Það hefur gefist vel að hafa ákveðna 

teymisstjóra sem halda utan um verkefnið og er vilji til að halda því áfram. Starfsfólk óskar eftir því 

að það væri gott fyrir starfið ef fleiri kæmust á námskeið um Blæ.  

 

3. Læsi 
Læsi var metið reglulega yfir skólaárið og var ábyrgð á því mati í höndum deildarstjóra. Stuðst var 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 fram innan hverrar deildar.  Niðurstaða matsins var svipuð 

milli deilda. Starfsfólk telur að unnið sé samkvæmt læsisáætlun leikskólans og að vilji sé til að vinna 

áfram á sama hátt, áætlun vetrarins hafi að mestu gengið eftir fyrir utan þann tíma sem 

samkomubannið stóð. Vel gekk að fara aftur af stað með skipulagða vinnu eftir að leikskólastarf 

hófst aftur í maí.  Unnið er á fjölbreyttan hátt sem hentar aldri og þroska og með því að vera með 

vinnuáætlun og gátlista er auðvelt að halda utan um læsisvinnuna.  Allar deildir vinna með 

námsefnið Lubbi finnur málbein en að sjálfsögðu er sú vinna sniðin að aldri og þroska barnanna. Í 

þeirri vinnu er unnið með hljóð vikunnar og orð vikunnar á öllum deildum. Á öllum deildum er 

börnunum skipt í getuskipta lestrarhópa sem lesið er fyrir a.m.k. einu sinni á dag. Starfsfólk mat það 

sem svo að umhverfið væri læsishvetjandi, orð og stafir eru sýnileg í deildum , hlutir eru merktir og 

börnin hafa aðgang að skrifföngum og pappír. Börnin eru áhugasöm og námsfús og starfsfólk dregur 

þá ályktun að sú áhersla sem lögð hefur verið á læsi í leikskólanum undanfarin ár sé farin að skila sér 

á þann hátt að læsisvinna er orðin eðlilegur hluti leikskólastarfsins sem fléttast vel inn í daglegt starf. 

Umræður og umbótaáætlun fyrir næsta ár felst í því að starfsfólk vill halda áfram að vinna á sama 



hátt og áður. Þ.e. notast við læsisáætlun, gátlista og vinnuáætlanir til að halda utan um starfið. Ekki 

var farið í sérstakt lestrarátak á þessu skólaárið, en starfsfólk er byrjað að undibúa lestrarátak fyrir 

haustönn 2020 þar sem það vill tengja átakið við námsefnið Lubbi finnur málbein. Á hverri deild er 

einn starfsmaður sem heldur utan um Lubba vinnu. Það hefur gefist vel og vill starfsfólk halda því 

þannig áfram. 

 

4. Uppeldisfræðilegar skráningar 
Uppeldisfræðilegar skráningar voru metnar í janúar og maí. Deildarstjórar báru ábyrgð á matinu sem 

var unnið huglægt með öllu starfsfólki deildanna. Starfsfólk setur myndir inn á heimasíðu leikskólans 

að minnsta kosti einu sinni í viku ásamt deildarfréttum þar sem farið er yfir helstu atriðin i í starfinu. 

Listaverk barnanna eru reglulega hengd upp, bæði inni á deildum og í fataklefunum. Öll börn eiga 

ferilmöppu þar sem er safnað saman listaverkum frá þeim og myndum úr daglegu starfi. Mappan 

fylgir barninu út leikskólagönguna og þannig er lærdómsferill barnsins skráður. Myndrænar 

skráningar, gjarnan með smá texta, eru settar reglulega upp á hverri deild. Oft er um að ræða 

skráningu af ákveðnum viðfangsefnum en einnig er frjálsi leikurinn og útivera oft skráð á þennan 

hátt. Á eldri deildum eru börnin reglulega spurð útí verkin sín og kennarar skrá með þeirra orðum og 

skráningin er látin fylgja verkunum sem hengd eru upp. Allar deildir skrá daglega helstu atburði 

dagsins á mánaðardagatal sem hangir við inngang deildanna. 

Umræður og umbótaáætlun fyrir næsta ár felst í því að starfsfólk er ánægt með að nota ljósmyndir 

við skráningu á starfinu. Þær gefa kennurum tækifæri til að ígrunda og endurmeta starfið, 

foreldrarnir fá aukna innsýn í leikskólalíf barna sinna og börnin njóta þess að skoða og rifja upp. 

Ljósmyndirnar gera allt starfið sýnilegra. Það sem mætti bæta í skráningum eru helst skriflegar 

skráningar á hugmyndum og tilgátum barnanna ásamt skemmtilegum frösum og setningum frá 

þeim. Einnig þurfa kennarar að gera meira af því að skrá jafnóðum hvað gekk vel, hvað gekk ekki vel 

og svo framvegis í daglegu starfi sínu. 

 

5. SMT 
Smt var metið á haustönn 2019. Matið fór fyrst fram á deildarstjórafundum þar sem fram kom 

óánægja með þáverandi fyrirkomulag og lítill vilji til að sækja SMT fundi á vegum Mennta- og 

lýðheilsusviðs. Málefnið var rætt meðal starfsmanna og þar kom ekki fram vilji til að halda áfram á 

fyrri braut. Björk sérkennslufulltrúi leikskóla, Hulda frá Brúnni og Guðbjörg verkefnastýra SMT komu 

og sátu fund með deildarstjórum þar sem málið var rætt. Afstaða deildarstjóranna breyttist ekki við 

þennan fund en samþykkt var að Guðbjörg myndi mæta á skipulagsdag þar sem hún myndi  hitta 

starfsmenn allra deilda og reyna að fá tilfinningu fyrir því hver ástæðan væri fyrir því að fólk vildi 

hætta. Deildarstjórar samþykktu að hætta í SMT starfi utan skólans. Áfram verður unnið með SMT 

innan skólans eins og áður. Skráningar 1 sinni á önn í tvær vikur í senn, geislar og geislaveislur. Eftir 

að skráningavikum lýkur fyllir starfsfólk út í SMT pýramídann. 

 

6. Vinna elstu barnanna í leikskólanum 
Vinna með elstu börnunum var metin af hópstjórum elstu hópanna. Matið var huglægt og fór fram 



með umræðum . Elstu börn leikskólans hafa verið á tveim deildum í vetur. Þeim var skipt í tvo hópa 

þvert á deildar og lögð var sérstök áhersla á læsi, stærðfræði á skapandi hátt ásamt útikennslu þar 

sem sérstök áhersla var lögð á nærumhverfið. 

Vegna samkomubanns riðlaðist starf elstu barnanna töluvert á vorönn þar sem leikskólastarf var 

skert frá 16. mars til 1. maí. Samvkæmt áætlun hefði þessi tími átt að nýtast í verkefnið Bærinn 

minn. Upphafleg áætlun á elstu barna vinnunni gerði ráð fyrir að börnunum yrði skipt í þrjá hópa 

þvert á deildar. Hóparnir urðu hins vegar bara tveir og börn af báðum deildum í hópunum. 

Kærleiksheimar sáu um læsi og Glaðheimar um stærðfræði. Hópastarfið gekk vel og var mikil ánægja 

með að blanda saman hópum. Stundum gekk illa að byrja á réttum tíma ef matartíminn dróst á 

langinn og  hópstjórar hefðu stundum viljað lengri tíma. Mikil útikennsla var í læsinu sem var mikil 

ánægja með. Unnið með læsi á fjölbreyttan hátt. Farið út að finna stafi barnanna, og stafi í 

umhverfinu, t.d. á bílum, skiltum ofl. Oft var notast við staf vikunnar úr Lubba. Krítaðir stafir, skrifað í 

snjóinn og margt fleira.  Í stærðfræði var mikið unnið með form, hugtök og talnaskilning. 

Stærðfræðibók var notuð til að kenna vinnubrögð. Hópstjóri í stærðfærði hefði gjarnan viljað vera 

með meiri útikennslu og ætlar að skoða það betur fyrir næsta vetur. Mikil ánægja var með 

hádegisvinnuna þegar báðir hópstjórar voru mættir. Annar hópstjórinn var töluvert frá vegna 

veikinda og hinn vegna vettvangsnáms og því varð oftar breyting á hádegishópastarfinu en 

hópstjórar hefðu viljað en þau voru ánægð með þá vinnu sem þau gerðu þegar þau voru á staðnum. 

Hópstjórum fannst vanta uppá að standa sig betur í skráningum og ætla að skoða það fyrir næsta 

vetur. Útskirftarvinnan og verkefnið Bærinn minn hófst í mars, og var hópurinn búin að fara í eina 

vettvangsferð og komin langt í undirbúningi þegar samkomubann var sett á og leikskólastarf var 

skert. Útskriftarvinnan féll því um sjálft sig og þurfti að útfæra hana upp á nýtt miðað við breyttar 

forsendur. Verkefnið Ég og bærinn minn breyttist í Ég og hverfið mitt. Vettvangsferðum var fækkað 

og ákveðið var að einbeita sér að skólalóðinni við Áslandsskóla, Ásfjalli, skógræktinni og Ástjörn. 

Einnig var farið að heimilum allra barnanna. Börnin teikna/mála sjálfsmyndir fyrir útskriftarverkefni 

og svara spurningum um hvernig þau halda að þau verði í framtíðinni. Útskirftarferðin var einnig 

með breyttu sniði þetta árið. Starfsfólk hafði áhyggjur af því að það yrði alls ekki hægt að fara í 

Vatnaskóg eins og gert hefur verið undanfarin ár. Því skipulögðu hópstjórarnir ferð á Hvaleyrarvatn 

og skálinn við vatnið var leigður einn dag. Ferðin tókst mjög vel og er vilji fyrir að hafa 

útskrifarferðina eins að ári. 

Umræður og úrbætur fyrir næsta ár felast í því að leggja auknar áherslur á skráningar. Heilt yfir var 

ánægja með starfið þennan veturinn en vegna ýmissa óviðráðanlegra aðstæðna þurfti að breyta ansi 

mörgu. Starfsfólk telur sig þó hafa tæklað starfið mjög vel miðað við aðstæður og gert það besta úr 

þvi sem var. Á næsta skólaári verða elstu börnin öll saman á deild og því verður ekki sama áhersla á 

samvinnu milli eldri deildanna. Varðandi mat á vinnunni með elstu börnunum er vilji til þess hjá 

starfsfólki að fá börnin meira með í það að meta starfið með umræðum og myndskráningum á 

næsta ári. 

7. Daglegt starf 
Veturinn 2019-2020 er barnahópurinn þannig að á tveimur eldri deildunum eru 3 árgangar og á yngri 

deildunum eru 2 árgangar. Þegar litið er til daglegs starfs má merkja mun á milli deilda hvernig það 

fer fram. Það er munur á starfi eldri og yngri deilda en jafnframt má sjá áherslumun á milli eldri 

deildanna tveggja og yngri deildanna tveggja. Daglegt starf var metið af starfsfólki deilda í febrúar og 

júní. Matið var óformlegt og fór fram með umræðum og með því að yfirfara skráningar vetrarins. 



 Kærleiksheimar 

o Eru með flæðandi hópastarf, hefur reynst vel þar sem þörfum hvers barns er mætt, 

þau sem eru lengur að vinna fá tækifæri til að vera lengi en þau sem eru fljót þau 

geta klárað á sínum hraða og snúið sér svo að öðrum verkefnum. 

o Í samverustundum er sungið, spjallað, ríma, klappa atkvæði, framsögn, ýmis 

málörvun. Lubbi og Blær eru teknir í samverustundum. 

o Matartímar ganga vel með eldri hópana. Yngri hópar eru að læra almenna borðsiði 

og að sitja kyrr. 

o Í lestrarstundum er börnunum skipt í 2 hópa, eldri og yngri. Gengur mjög vel. Elstu 

börnin vinna stundum áfram með söguna, teikna myndir, umræður o.s.frv. 

o Í frjálsa leiknum er lögð áhersla á að kenna yngri börnunum mottuvinnu, taka eitt 

verkefni og ganga frá eftir sig. Reynt að skipta deildinni þannig að helmingur sé 

frammi, helmingur inni á deild. Starfsfólk er til staðar í frjálsa leiknum til að hjálpa 

börnum að komast inn í leikinn, deila, skiptast á og auka úthald. 

o Útivera er amk 1 sinni á dag fyrir öll börn. Skólahópur fer í vettvangsferðir amk einu 

sinni í viku. Yngri hóparnir far í vettvangsferðir þegar veður og aðstæður leyfa. 

 Ljósheimar 

o Frjáls leikur, starfsfólk ætlar að taka sig á að styðja við börnin í leik. Einnig þarf að 

skipta oftar á dóti milli deilda. Það vantar efnivið í borðverkefni fyrir yngstu börnin, 

líka venjulegt dót. Meira úrval 

o Þarf að bæta samveruna í hádeginu 

o Útivera er regluleg og gengur vel. 

o Hópastarf er flæðandi 

 Stjörnuheimar 

o Útivera gengur mun betur með hverri vikunni. Vantar meiri krefjandi efnivið fyrir 

börnin í litla garðinum. T.d. sparkbíla, laust vegasalt og bolta. Sandur í kassa er illa 

lyktandi af kattarhlandi. Þarf að skipta um sand. Verður að setja netið alltaf á 

sandkassann. 

o Frjálsi leikurinn hefur gengið nokkuð vel. Mikið nám hjá þeim í félagslegum 

samskiptum. Yngstu börnin rekast mest á í frjálsa leiknum, sjálflægnin áberandi en 

mikið nám sem felst í því. Eldri börnin eru farin að hópast meira saman í leik og 

samleikur er góður. Frjálsi leikurinn/hlutverkaleikur er orðin þróaðri. 

o Í samverustundum hefur farið mikil orka í að fá börnin til að sitja kyrr. Þó mikil 

framför þar. Það að syngja saman nær vel til þeirra. Hugmynd að prófa að tvískipta 

samverunni eftir aldri. 

o Hópastarf gengur vel 

o Lestrarstundir eru einu sinni á dag. Börnunum skipt í 3 hópa eftir aldri. Hefur gengið 

vel og jafnvel gefist vel eftir stutta frásögn/lestur með yngstu börnunum að syngja 



með þeim því úthald í lestur er ekki eins og hjá eldri. 

 Glaðheimar 

o Í upphafi dags er frjáls leikur og flæðandi morgunmatur.  

o Tvisvar í viku höfum við hópastarf sem ýmist er sameiginlegt og í flæði eða hver 

hópur fyrir sig. Þar vinnum við meðal annars með sköpun, málörvun og læsi og 

stærðfræði. Hópastarfið gengur mjög vel og er alltaf tvisvar í viku. Við tökum 

stundum fyrir ákveðin þemu, eins og haustföndur þegar við fórum öll saman að tína 

laufblöð og máluðum svo myndir og límdum laufin á. Næsta þema er hrekkjavaka og 

verður hópastarfið í október í tengslum við hana. Þá munum við föndra og vinna 

verkefni tengt efninu. 

o Einu sinni í viku eru vettvangsferðir. Í þeim höfum við það að markmiði að fara út 

fyrir leikskólalóðina, hvort sem um ræðir stuttar gönguferðir um hverfið eða lengri 

ferðir með strætó t.d. á bókasafnið. Ef vettvangsferðir falla niður t.d. vegna veðurs 

brjótum við upp daginn með stöðvavinnu eða einhverjum kveikjum. Tilgangur 

vettvangsferðanna er að gera börnin meðvituð um nærumhverfi sitt og efla 

sjálfstæði þeirra. 

o Einu sinni í viku er farið í salinn í skipulagðar hreyfstundir. Ef Sandra er ekki sjáum 

við um þær sjálf og setjum þá upp þrautabraut eða förum í leiki sem efla 

hreyfiþroska barnanna. 

o Einu sinni í viku er Lubbastund þar sem börnin læra eitt málhljóð í viku. Við í 

Glaðheimum höfum aldursskiptar Lubbastundir, þar sem við teljum getustig 

barnanna á deildinni ólíkt og fer skólahópurinn mun dýpra í stafina en yngri börnin. 

Yngri börnin hlusta á söguna og lagið og hitta Lubba. Skólahópur les söguna, hlustar 

á lagið, finnur orð sem eiga stafinn, skrifar stafinn og teiknar myndir af hlutum sem 

eiga stafinn. Við erum öll afar ánægð með þetta fyrirkomulag. 

o Tveir yngri árgangarnir fara í hvíld, þar sem þau slaka á og hlusta á sögur, það er 

hluti af núvitundarstarfi deildarinnar að börnin hvílist. Á meðan er skólahópurinn í 

skipulögðu starfi, stafavinnu, læsi og stærðfræði.  

o Eftir hádegi er alltaf útivera, þannig að farið er út minnst einu sinni á dag.  

o Eftir kaffitíma er föst lestrarstund þar sem lesið er í litlum hópum skipt eftir aldri og 

getu.  

o Í lok dags er rólegur leikur þar til börnin eru sótt.  

o Allir eru sammála um að flæðið í daglegu starfi gangi vel, allir sinna því sem þeir eiga 

að vera að gera. Fyrirkomulagið á hópastarfinu gengur ofboðslega vel. Við erum búin 

að vinna virkilega flott og faglegt starf þessar fyrstu vikur skólaársins og stefnum að 

því að halda því áfram. 

8. Barnasáttmálinn 
Á síðasta starfsári var ákveðið að leggja aukna áherslu á að kynna og vinna með Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna. Samningurinn felur í sér alþjóðlega viðurkenningu á að börn séu hópur sem 

þarfnist sérstakrar verndar umfram hina fullorðnu og að réttinda þeirra hafi ekki verið nægilega gætt 

í fyrri mannréttindasamningum. Jafnframt felst í honum viðurkenning á því að börn séu fullgildir 



einstaklingar með sjálfstæð réttindi; þau eigi sín eigin réttindi – óháð réttindum fullorðinna. 

Mat á vinnu með Barnasáttmálann fór fram á skipulagsdegi í maí. Matið var óformlegt og fór fram 

með umræðum alls starfsfólks.  Allar deildir eru með Barnasáttmálann í myndum sýnilegan. Á 

skipulagsdegi í nóvember var starfsfólki skipt í 3-4 manna hópa. Hver hópur fór í það að bera saman 

skólanámskrá leikskólans við Barnasáttmálann og finna hugmyndir að verkefnum tengdum honum 

og hvernig mætti gera sáttmálann sýnilegri í leikskólastarfinu. Starfsfólk var almennt ánægt með að 

fá tíma til að leggjast yfir sáttmálann og fá aukinn skilning á hvað í honum felst og hvernig hægt er 

að tengja hann starfi leikskólans. Starfsfólk skoðaði barnasáttmálann í myndum og mat það hvernig 

hægt er að tengja hann starfinu okkar. Að neðan eru helstu niðurstöður úr þessu verkefni:  

Mynd 1 – Jöfn en ekki eins 

Við erum að standa okkur vel hvað þetta varðar. Engum er mismunað og börnin 

fá einstaklingsmiðaða kennslu. Þau fá allt óháð útliti, þjóðerni, félagslegri- og 

þroskastöðu sinni. 

Mynd 2 – Lifa og þroskast 

Við sinnum öllum þörfum barnanna hjá okkur eftir bestu getu, en það má alltaf 

gera betur. Við vitum aldrei hvaða börn fá litla umhyggju heima og því er 

mikilvægt að við höldum vel utan um öll börnin sem við hugsum um, svo allir fái 

knús og umhyggju einhversstaðar, hvort sem það er heima eða í leikskólanum.  

Mynd 3 – Hagsmunir barna í forgang 

Við sem vinnum í leikskóla erum að vinna með hagsmuni barna að leiðarljósi. Við 

mættum hins vegar vera duglegri að útskýra fyrir börnunum af hverju við 

bönnum þeim ákveðna hluti, svo þau skilji að það liggja ástæður að baki því að 

þau mega ekki t.d. klifra eða standa á kennarastólunum, það sé ekki bara 

geðþótta ákvörðun kennarans.  

Mynd 4 – Hafa áhrif 

Þessi mynd tengist lýðræði mikið að okkar mati. Það er mikilvægt að gefa 

börnunum tækifæri til að hafa áhrif á skólastarfið og eigin nám. Það getum við 

gert með því að leyfa þeim að velja sér sjálf verkefni, sem við gerum með frjálsa 

leiknum. Auk þess að leyfa þeim að velja og kjósa um hvað þau vilja gera í 

hópastarfi.  

Mynd 5 – Nafn og ríkisfang 

Við berum mikla virðingu fyrir uppruna allra barnanna sem eru í okkar umsjá. Við 

hlustum á tónlist frá löndunum sem börnin koma frá og höfum uppi fána hins 

lands barnanna okkar.  

Mynd 6 – Fjölskylda og umönnun 

Við sem leikskólastarfsfólk höldum utan um fjölskyldur barnanna sem eru í okkar 

umsjá. Með foreldrasamstarfi, foreldrakaffi og stuðningi við börnin og fjölskyldur 

þeirra.  



Mynd 7 – Heilsuvernd 

Með því að fara reglulega á skyndihjálparnámskeið erum við reiðubúin að takast 

á við óvænt slys eða veikindi barna. Auk þess hlustum við á börnin ef þeim líður 

illa og erum í góðu samstarfi við foreldra barnanna ef okkur finnst þau þurfa á 

læknishjálp að halda. Hins vegar mættum við bæta okkur varðandi 

bráðaofnæmisbörnin, að bera virðingu fyrir því að vera hnetulaus leikskóli þegar 

við erum með börn með bráðaofnæmi fyrir hnetum. Auk þess að passa upp á 

krosssmit, t.d. með smjör og fisk. 

Mynd 8 – Vernd og öryggi 

Við fylgjumst með líðan og aðbúnaði barna. Við erum í samskiptum við foreldra 

og barnaverndaryfirvöld ef grunur leikur á um slæmar heimilisaðstæður. 

Mynd 9 – Menntun við hæfi 

Við erum með mjög fjölbreytta kennslu. Börnin læra í gegnum leikinn en kennsla 

barnanna er dýpkuð eftir því sem þau eldast – þau fá því aldurs- og getumiðaða 

kennslu. Auk þess sinnum við sérkennslu vel, svo þau börn sem þurfa meiri 

stuðning fá hann. 

Mynd 10 – Hvíld 

Öll börn leikskólans nema skólahópur fara í hvíld einu sinni á dag. Skólahópur fer 

á föstudögum.  

Mynd 11 – Leikur, frístundir og menning 

Frjáls leikur í fyrirrúmi bæði inni og úti.  

Mynd 12 – Eigin menning og tungumál 

Sjá númer 1. Mikilvægt að banna ekki börnum að tala saman á sínu móðurmáli. 

Ath Auk þess mikilvægt að bera virðingu fyrir heimamenningu og tungumáli 

barnanna. 

Mynd 13 – Hreint vatn og hollur matur 

Vantar fjölbreytni í matnum. Meira úrval af grænmeti, fjölbreytni í kaffitímum og 

morgunmat. Annars er maturinn hollur. Okkur finnst hins vegar ofnæmisbörnin fá 

of mikið unninn og örbylgjaðan mat í stað t.d. fisks, en það hefur verið lagað. 

Mynd 14 – Heimili 

Við kynnum börnin fyrir ólíkum heimilum. Sendum Blæ heim og kynnumst þar  

heimamenningu barnanna. 

Mynd 15 – Föt við hæfi 

Við klæðum börnin alltaf eftir veðri fyrir útiveru. Minnum foreldra á að koma 

með fatnað við hæfi. 



Mynd 16 – Skoðanir og trú 

Við virðum trú og ekki trú barnanna. Og þvingum ekki okkar skoðanir – eða ekki 

skoðanir upp á þau. 

Mynd 17 – Aðstoð við hæfi 

Sjá númer 9. 

Mynd 18 – Upplýsingar 

Við tökum þátt og kynnum börnunum það sem er að gerast í samfélaginu. T.d. 

með Gleðigöngu, fara í blátt þegar það eru landsleikir og taka þátt í bleika 

deginum. 

Mynd 19 – Tjáning 

Gefa þeim tækifæri til sköpunnar. Sjá mynd 4. 

Mynd 20 – Einkalíf 

Við kennum börnum að setja mörk, biðja um leyfi ef einhver vill knúsa þau og að 

þau megi segja nei. Þau þurfi ekki alltaf að leika við einhvern ef þau vilja leika ein.  

Mynd 21 – Félög og fundir 

Varðar foreldra – ekki leikskólann. 

Mynd 22 – Réttlát málsmeðferð 

Við gefum börnunum tækifæri til að leiðrétta hegðun sína og gjörðir. Og erum 

sanngjörn þegar við tökum á agamálum. 

Mynd 23 – Vinnuvernd  

Börnin hjá okkur taka þátt í þeim verkefnum sem við fáumst við. Fá að leggja á 

borð, sópa upp, þrífa borðin og ganga frá. Þau læra þannig hagnýt störf, án þess 

að vera í einhverri þrælavinnu. 

Mynd 24 – Þekkja réttindi sín 

Með því að innleiða Barnasáttmálann í skólastarfið erum við að undirbúa okkur 

til þess að kenna börnunum að þekkja réttindi sín.  

Í kjölfar þessarar vinnu var ákveðið að búa til teymi þvert á allar deildar til að halda utan um vinnu 

með Barnasáttmálann í leikskólanum. Teymið hittist reglulega og fer yfir starfið og kemur með 

hugmyndir og styður við starfið inni á deildum. Á starfsmannafundi í mars 2020 fengum við 

fyrirlestur um Barnasáttmálann í leikskólum frá Ellen Calmon sem er verkefnastýra um 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna á Nýsköpunarsmiðju skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar 

og formaður stjórnar Mannréttindarskrifstofu Íslands. Eins og með önnur verkefni hafði 

samkomubann töluverð áhrif á framhald vinnunnar með Barnasáttmálann. Fljótlega eftir 

fyrirlesturinn var leikskólastarf skert og áframhaldandi vinna því ekki eins og ráð hafði verið fyrir 

gert. Barnasáttmálateymið hittist þó fljótlega eftir samkomubann og gerði áætlun fram á næsta 



skólaár. Unnið skal með afmarkaða þætti úr barnasáttmálanum til að byrja með og verður lögð meiri 

áhersla á þessa vinnu á eldri deildum leikskólans. 

Umræður og umbótaáætlun fyrir næsta ár felst í því að starfsfólk vill halda áfram á sömu braut. 

Vinnan er ekki komin eins langt á veg og til stóð vegna ófyrirsjánlegra atburða en allir eru sammála 

um gildi verkefnisins og mikilvægi þess að halda áfram og leggja aukna áherslu á að kynna 

barnasáttmálann fyrir foreldrum á næsta skólaári.   

 

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 Regins sem eru eigendur hússins. Húsnæðið og lóð er svo yfirfarið af húsverði og hann kallar 

til viðeigandi aðgerða ef þurfa þykir. Klárað var að mála allan leikskólann innan húss á síðasta ári. 

BSI á Íslandi skoðaði leiksvæðið sumarið 2019.  

2.3 Ytra mat   

Skólapúlsinn framkvæmdi foreldrakönnun í mars 2020. Niðurstöður voru mjög góðar og leikskólinn 

oftast yfir landsmeðaltali. Foreldrar virðast almennt ánægðir með leikskólann og vinnubrögð. 

Sértaklega ánægjulegt er að leikskólinn hefur bætt sig á milli ára í flestum þáttum sem spurt er um í 

könnuninni. Þeir þættir sem hafa lækkað á milli ára er tímasetning viðburða og flutningur barna milli 

deilda.  

Úrbótaáætlun fyrir næsta ár er að skoða hvort breyta megi tímasetningum á viðburðum sem krefjast 

nærveru foreldra, þá helst hvort eigi að hafa viðburði til skiptis á morgnanna og seinnipartinn til að 

hægt sé að koma til móts við ólíkar þarfir foreldra. Starfsfólk ræddi einnig hvernig breyta megi 

flutningi barna á milli deilda, starfsfólk er almennt ánægt með það fyrirkomulag sem er til staðar og 

finnst það ganga mjög vel með tilliti til barnanna. Það er búið að reyna að bjóða foreldrum fund á 

nýjum deildum en það koma illa út vegna mjög lélegrar mætingar frá foreldrum, í sumum tilfellum 

mætti enginn. Í stað þess á að senda foreldrum nákvæma aðlögunaráætlun og bjóða þeim að fylgja 

börnunum sínum yfir á nýja deild, þá geta þeir sem það vilja staldrað við og fylgst með barninu í leik 



og starfi á nýrri deild og átt samtal við starfsmenn. 

Starfsmannakönnun var framkvæmd á vegum skólapúlsins á vorönn 2020. Sú könnun kom alls ekki 

eins vel út og foreldrakönnunin. Leikskólinn hefur lækkað í svo til öllum þáttum sem könnunin tók til 

og er einnig undir landsmeðaltali í flestum þáttum. Niðurstöður könnunarinnar voru kynntar fyrir 

starfsfólki og ræddar á starfsmannafundi í lok maí. Að því loknu var starfsfólki skipt í hópa til að 

ræða dýpra og koma með tillögur að úrbótum. 

Umræður og leiðir til umbóta eftir hópavinnu fólu meðal annars í sér eftirfarandi: 

Of mikil miðstýring frá bænum, mikið af verkefnum sem starfsfólk nær ekki að 

fullklára og því líður eins og það þurfi að flýta sér að klára án þess að njóta 

verkefnanna, t.d. SMT, Blær, Lubbi, brunaverðir. Vilji er til að taka eitthvað 

ákveðið verkefni t.d. Barnasáttmálann og þróa það áfram 

Við þurfum að gera stefnuna okkar skýrari og einbeita okkur meira að okkar 

gildum. Gera fáa hluti betur og hafa markvissa stefnu sem hægt er að styðjast 

við. 

Stjórnendur þurfa að koma meira inn á deild yfir daginn og fylgjast með daglegu 

starfi, vera sýnilegri 

Starfsfólk þarf að skipta börnum upp í færri hópa og virkja mottuvinnu til að 

minnka vinnuálag. 

Það þarf að fækka börnum á deildum og bæta vinnuaðstöðu. Í samkomubanni 

þegar barnahóparnir voru minni fannst starfsfólki það tengjast börnunum betur 

og þau fengu meiri tíma og rými og nutu sín betur og tóku miklum framförum 

Starfsfólk þarf að vera duglegra að hittast utan vinnutíma til að efla 

starfsandann og fara saman í allskonar hópefli 

Starfsfólk þarf að gera meira af því að hrósa og hvetja hvort annað 

Mikilvægi samskipta, starfsfólk þarf að muna að eiga hreinskiptin samskipti og 

að tekið sé á málum jafnóðum. 

Það þarf að vera meira samráð innan deilda, meiri valddreifing innan 

starfsmannahópsins 

Það þarf að vera meiri upplýsingagjöf til alls starfsfólks 

 

Menntamálastofnun hafði ákveðið að fram fari ytra mat á starfsemi leikskólans Tjarnarási vorið 

2020, en vegna covid19 varð ekki af því, reyndar heyrðum við ekkert frá mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu og vitum ekki hvort var hætt við eða hvort matið verði á haustönn. 



 

2.3. 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.  

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 þar sem það hefur gengið vel hjá okkur og sú vinna er orðin fastur liður í starfi 

skólans. Unnið er eftir læsisáætlun leikskólans og gátlistar og vinnuáætlanir notaðar til mats og 

skipulags. Blása átti til lestrarátaks með foreldrum á vorönn en það fór aldrei af stað vegna 

samkomubanns. Það verður gert á haustönn 2020 og hefur starfsfólk ákveðið að tengja það við 

Lubbavinnu með því að fá foreldra til að skrá lestur á lubbabein og hengja upp á vegg í fataklefum. 

Einnig er ætlunin að halda áfram að birta fróðleiksmola á heimasíðu um mikilvægi lesturs og 

bernskulæsi. Áfram verður læsisvinna metin einu sinni á önn með, til að starfsfólk nái að halda utan 

um það hvort það sé að gera það sem áætlanir segja til um. 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. Starfsfólk ætlar að taka átak í mottuvinnu. Unnið 

verður áfram á sama hátt í daglegu starfi, misjafnt er eftir deildum hvernig útfærsla á hópastarfi og 

samverustundum er en hver deild er ánægð með sitt fyrirkomulag og vill halda því áfram. 

Uppeldisfræðilegar skráningar hafa gengið vel, mikið er um myndrænar skráningar á yngri deildum 

sem gefur foreldrum góða innsýn í daglegt starf og börnin njóta að skoða. Á eldri deildum er meiri 

skrifleg skráning í tengslum við ýmsa vinnu barnanna á deildinni. Starfsfólk ætlar að leggja aukna 

áherslu á skráningar fyrir sig til að fylgjast með starfinu og auðvelda mat á því. Einnig til að fylgjast 

með einstaka börnum í barnahópnum. Vinna með vináttuverkefni Barnaheilla er að festa sig í sessi 

á öllum deildum leikskólans og það tengist vel þeirri dygðarvinnu sem fyrir er í leikskólanum. Í vetur 

var myndað svokallað Blæsteymi, sem samanstendur af einum starfsmanna af hverri deild. Meðlimir 

þessa teymis halda utan um vinnuna á sinni deild . Teymið ætlar að hittast reglulega næsta skóalár 

og bera saman bækur sínar og deila reynslu og hugmyndum. Það á að leggja aukna áherslu á að skrá 

Blæstundir til að halda betur utan um verkefnið. Á næsta skólaári ætlar teymið að leggja áherslu á 



fræðslu til foreldra og von er til þess að hægt sé að senda fleira starfsfólk á námskeið í efninu. Stóri 

Blær hefur farið heim með börnunum um helgar og því verður haldið áfram á næsta skólaári.  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. Halda á áfram að vera með SMT 

skráningar einu sinni á önn í tvær vikur í senn. Starfsfólk vill leggja aukna áherslu á tónlist í 

leikskólanum, allar deildir ætla að setja meiri tónlist inn í hópastarfið hjá sér. Eldri deildarnar vilja 

fjölga ferðum á menningar- og listasöfn og halda áfram að nota bókasafn Hafnarfjarðar. Næsta 

skólaár verða elstu börnin öll saman á deild og því verður ekki sama hópavinna hjá þeim og verið 

hefur síðustu ár. Hópstjórar elstu barnanna vilja leggja aukna áherslu á skráningar á starfinu og að 

börnin taki þátt í mati. Skólanámskráin er í alsherjar endurmati þar sem starfsfólki þótti hún vera 

orðin úrelt, mörg ný verkefni hafa komið inn í starfið sem eru að verða fastur liður í leikskólastarfinu 

en er ekki getið í námskránni. Framhald verður á þeirri vinnu á næsta skólaári. Mikill hugur er í 

starfsfólki að innleiða Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna í starfið og hafa hann að leiðarljósi. 

Teymi þvert á allar deildar hefur verið sett á laggirnar til að halda utan um þá vinnu. Vegna 

samkomubanns datt aðeins botnin úr því sem byrjað var á en þráðurinn verður tekinn upp aftur á 

næsta skólaári.  Á síðasta skólaári vann allt starfsfólk tengslakönnun, einu sinni á hvorri önn. Þá kom 

í ljós að börn og kennarar tengjast ólíkum böndum og öll börn voru í innsta hring hjá einhverjum 

kennara. Þetta vill starfsfólk halda áfram að gera á næsta skólaári. 

 

Umbótaáætlun vegna ytra mats:  

Gerð verður sú breyting að foreldrar fá aðlögunaráætlun fyrir börnin þegar þau skipta um deildir. 

Tímasetningar á viðburðum á vegum skólans verða endurskoðaðar með tilliti til þess að reyna að 

koma til móts við sem flesta. Reynt verður að tímasetja viðburði til skiptis fyrir og eftir hádegi efti því 

sem við verður komist.  

 Umbætur Ábyrgð 

Of mikil miðstýring Stjórnendur séu vakandi fyrir 

því að taka ekki við öllum 

verkefnum, eiga meir samráð 

við starfsmannahópinn 

Stjórnendateymi 

 

Óskýr stefna Endurskoðun skólanámskrár í 

takt við breyttar áherslur í 

starfi 

Stjórnendateymi 

Sýnileiki stjórnenda Stjórnendur leggi sig fram um 

að fara relulega inn á hverja 

deild, fylgjast með, hrósa og 

ræða 

Stjórnendateymi 

 

Vinnuálag á deildum Færri og smærri barnahópar, 

nýta öll rými, mottuvinna 

Deildarstjórar, starfsfólk 



Hópefli og starfsandi Starfsfólk skipuleggi oftar 

hitting utan vinnu, hrósi og 

hvetji hvort annað 

Allt starfsfólk 

Samskipti Allir eigi opin og hrein 

samskipti og tali um málin við 

þá sem við á í hvert sinn 

Allt starfsfólk 

Valddreifing Stjórnendur hafi meira samráð 

við allt starfsfólk í málum er 

varða t.d. börn á deildum, 

skiptingu á deildar o.s.frv. 

Stjórnendateymi, 

deildarstjórar 

Upplýsingagjöf Deildarfundargerðir verði 

framvegis sendar á allt 

starfsfólk. Deildarstjórar leggi 

sig fram að koma upplýsingum 

á framfæri og starfsfólk beri 

sig eftir því að leyta eftir uppl. 

Eftir því sem við á 

Allt starfsfólk 

 

Varðandi þá þætti sem lúta að fækkun barna á deildum og starfsaðstæður eru það atriði sem liggja 

hjá bæjarfélaginu að skoða. Starfsfólk hvetur bæinn til að endurskoða ákvörðun sína varðandi 

sumaropnun leikskóla og jafnframt að fylgja eftir tillögum sem nefnd um bættar starfsaðstæður í 

leikskólum setti fram. 

 

 
 

 

 



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.  Við ætlum að halda áfram 

að vinna með læsi og stærðfræði, bæði á formlegan og óformlegan hátt. Læsi verður enn metið 

reglulega yfir árið. Ákveðið var að breyta fyrirkomulagi á elstu deildunum þannig að öll börn í elsta 

hóp verða saman á einni deild næsta skólaár. Það er mögulegt að gera það því hópurinn er ekki svo 

stór. Með þessu viljum við tryggja að börnin fái gott félagaval og að þau kynnist vel. Jafnframt að 

jafnræði sé gætt í þeim tækifærum sem eru í boði fyrir þennan hóp. Haldið veður áfram að vinna með 

vináttuverkefni Barnaheilla á öllum deildum og það fest enn betur í sessi. Meðan verð er að festa 

verkefnið í sessi teljum við mikilvægt að verkefnið sé áfram metið reglulega yfir skólaárið og að á 

hverri deild sé einn ábyrgðarmaður yfir verkefninu.  Á öllum deildum verður unnið með Lubbi finnur 

málbein og orðaforðalista MMS.  Fyrirhuguð er vinna með Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna, að 

halda áfram að endurskoða skólanámskránna með hann í huga og innleiða hann inn í skólastarfið 

þannig að börn, starfsfólk og foreldrar þekki innihald Barnasáttmálans og hann sé virtur í 

leikskólastarfinu. 

 

1. Leikskólastarf í anda Barnasáttmálans 

Starfsfólk hefur hug á því að vinna meira með Barnasáttmálann og festa hann í sessi sem einn af 

hornsteinum leikskólastarfsins. Samningurinn felur í sér alþjóðlega viðurkenningu á að börn séu 

hópur sem þarfnist sérstakrar verndar umfram hina fullorðnu og að réttinda þeirra hafi ekki verið 

nægilega gætt í fyrri mannréttindasamningum. Jafnframt felst í honum viðurkenning á því að börn 

séu fullgildir einstaklingar með sjálfstæð réttindi; þau eigi sín eigin réttindi – óháð réttindum 

fullorðinna. Á síðasta skólaári var byrjað smátt og sáttmálinn kynntur fyrir börnum, starfsfólki og 

foreldrum.  Búið er að útbúa vinnuáætlun fyrir næsta ár sem var unnin af Barnasáttmálateyminu 

ásamt stjórnendurm. Ábyrgðaraðilar með verkefninu eru stjórnendur og Barnasáttmálateymið. Gert 

er ráð fyrir að teymið hittist einu sinni í mánuði og meti verkefnið og að jafnframt verði mat í öllum 

starfsmannahópnum á skipulagsdögum í nóvember og maí á næsta skólaári. 

Leiðarljós: Börn eru skapandi og getumikil og þurfa áhugavert umhverfi þar sem 

leikurinn er í fyrirrúmi. Börn þroskast best í jákvæðu og öruggu umhverfi þar sem borin er 

virðing fyrir þeim og skoðunum þeirra. 

Megin markmið  Undirmarkmið  Leiðir Viðmið um gæði / 

birtingamyndir í skólastarfi 



 

 Börn, 
starfsfólk og 
foreldrar 
verði 
meðvitað 
um 
Barnasáttm
álann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Að börnin 
þekki 
innihald 
Barnasáttm
álans miðað 
við aldur og 
þroska 

 Að 
starfsfólk 
þekki 
innihald 
Barnasáttm
álans 

 Að foreldrar 
þekki 
innihald 
Barnasáttm
álans 

 

 Að unnið sé í 
skipulögðum 
stundum á 
eldri deildum 
með 
afmarkaða 
þætti 
Barnasáttmála
ns  

 Að 
könnunaraðfer
ðin sé notuð 
þegar fjallað er 
um ný hugtök í 
barnasáttmála
num 

 Hafa 
Barnasáttmála
nn sýnilegan á 
myndrænan 
hátt á öllum 
deildum  

 Fyrirlestur um 
Barnasáttmála
nn fyrir allt 
starfsfólk 3. 
mars, Ellen 

 Unnið með 
bókina Rúnar 
góði e. Hönnu 
Borg 

 Endurskoða 
skólanámskrá 
með 
Barnasáttmála
nn í huga. 

 

 Að Barnasáttmálinn 
sé virtur í 
leikskólanum 

 Að börnunum líði 
vel í leikskólanum 

 Að  leikskólastarfið 
snúist alltaf um 
hvað barninu er 
fyrir bestu og að 
velferð barnsins sé 
alltaf í fyrirrúmi 

 Haldið sé upp á 
afmæli 
Barnasáttmálans 
20 nóv ár hvert 

 Að börnin fái að 
láta skoðanir sínar í 
ljós um málefni er 
varða þau með því 
að hafa 
skoðanadag einu 
sinni í mánuði 

 Barnasáttmálinn sé 
hluti af 
skólanámskránni  

 

 

 

 



Við sjáum fyrir okkur að vinna eftir þessari áæltun á haustönn 2020. Einnig hefur teymið 

ákveðið að leggja áherslu á 12. og 24. grein sáttmálans. 

12. grein – Réttur til að láta skoðanir sínar í ljós og til að hafa áhrif 

Við viljum að börnin í Tjarnarási taki meiri þátt í ákvarðanatöku í leikskólanum. Til dæmis 

með því að: 

 Hver deild velji hvað er í matinn einu sinni á önn. 

 Taki þátt í að velja hvaða leikföng eru keypt. 

 Kjósi um hvert sé farið í vettvangsferðir. 

 Velji einu sinni í mánuði hvað er gert í hópastarfi. 

24. grein -Heilsuvernd barna 

Einnig viljum við í haust leggja áherslu á heilsuvernd barna. Hugmyndir að vinnu/verkefnum 

sem snúa að heilsuvernd. 

 Taka þátt í tannverndarviku. 

 Stuðla að aukinni vatnsdrykkju með því að börn á öllum deildum hafi aðgang að 

hreinum glösum. Við sjáum fyrir okkur að keypt verði glös og þau geymd inni á WC á 

hverri deild. Til dæmis væri hægt að hafa þannig kerfi að ef glösin snúa niður eru þau 

hrein en ef þau snúa upp eru þau skítug. 

 Leggja áherslu á handþvott. Myndrænar leiðbeiningar á hverri deild. 

 Vika þar sem gerð er könnun um það hvernig börn koma í leikskólann (ekki ósvipað 

lestrarátaki). Börn mæta í leikskólann og frammi gætu verið kubbar í þrem litum. Þeir 

sem löbbuðu myndi leggja niður rauðan kubb. Þeir sem hjóluðu leggja niður bláan 

kubb og þeir sem komu á bíl leggja niður grænan kubb. Þannig myndu börnin taka 

þátt og átakið sett fram á myndrænan og áþreifanlegan hátt. 

 

2. Alsherjar endurmat á skólanámskrá 

 

Skólaárið 2019-2020 var mikil umræða í starfsmannahópnum um skólanámskrá leikskólans 

væri orðin úrelt og þyrfti að taka hana til mikillar endurskoðunar. Ákveðið var að fagfólk 

leikskólans myndi hefja þá vinnu með því að lesa námskránna og gera athugasemdir þar sem 

það vildi. Að því loknu var haldinn fagfundur í upphafi árs 2020 þar sem fór fram góð 

umræða um hvaða leið kennarahópurinn vill fara í starfinu og hvað þyrfti að koma fram í 

námskránni og hvað mætti fara út. Á næsta skólaári verður þessari vinnu haldið áfram, með 

fagfundum í byrjun en svo með öllu starfsfólki. Ábyrgðaraðilar með verkefninu eru 

stjórnendur. Gert er ráð fyrir að vinnan við skólanámskrá verði metin í heildina á 

skipulagsdegi vorið 2021. Gert er ráð fyrir að verkefninu verði lokið í maí 2021. 



Markmið:  

Að skólanámskráin endurspegli starf leikskólans 

Að starfsfólk sé sátt við skólanámskránna 

 

Leiðir: 

Fagfundir, þar sem hver kafli er tekinn fyrir og endurskoðaður 

Hópavinna með öllu starfsfólki þar sem endurskoðaðir kaflar eru yfirfarnir  

 

 
 

 

 



4. Starfsmannamál  

4.1. Starfsmannahópurinn 1. maí 

  

Starfsheiti Fjöldi Starfshlutfall Menntun 

    

Starfsheiti Fjöldi Starfshlutfall Menntun 

Leikskólakennarar 3 
1 
1 
1 
3 
 

100% 
80% 
50% 
70% 
100% 

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

Leikskólasérkennari 
 

1 
1 

100% 
75% 

B.ed og diplóma í 
sérkennslu 

B.ed í 
leikskólakennarafræðum 

1 
1 

100% 
50% 
 

B.ed. 
B.ed. 

Þroskaþjálfi 2 100%    

    

Starfsmenn í leikskóla 
 

3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
 

50% 
80% 
91,88% 
100% 
70% 
100% 
56,25% 
 

Efri bekkir grunnskóla 
Stúdentspróf 
Efri bekkir grunnskóla 
Efri bekkir grunnskóla 
Efri bekkir grunnskóla 
Stúdentspróf 
Iðnmeistarapróf 

 
Matráður 
Aðstoð í eldhúsi 
 
 
 
 
 
 

 
1 
1 
 

 
100% 
100% 
 

 
Matráður/Stúdentspróf 
Aðstoð í 
eldhúsi/kennarapróf 
 
 
 

 

Leikskólakennarar við kennslu og stjórnun og sérkennslu voru 11 þar af 8 með B.ed. og 3 með M.ed. 

þar af 2 leikskólasérkennari.  2 eru með B.ed í leikskólafræðum og eru í námi til M.ed.                           

2 þroskaþjálfarar. Starfsmenn í leikskóla voru 10 þar af 6 sérhæfðir. Í eldhúsi var matráður ásamt 

aðstoðarmanni. 

 



4.2 Starfsþróunarsamtöl 

Starfsþróunarsamtöl byrjuðu í  mars en Þar er 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 erunýtt 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. En vegna covid 19 

náðist ekki að taka nema lítinn hluta samtalana en þess í stað voru tekin styttri samtöl en öllum boðið 

síða upp á venjuleg samtöl í maí ef þeir óskuðu eftir því. 

4.3 Símenntun frá síðasta ári   

Menntanefnd kragans og skólaskrifstofa Hafnarfjarðar buðu upp á fjölbreytta dagskrá námskeiða sem 

starfsmenn voru hvattir til að sækja með tilliti til áhugasviðs síns og þarfa leikskólans.  Tengiliðir í Leið 

til læsis sátu reglulega tengiliðafundi. Í janúar fóru fjórir kennarar til Bretlands á BET ráðstefnuna. 

Skólastjórnendur sóttu námskeiðið fagleg forysta á vegum Hafnarfjarðarbæjar og 

Menntavísindasviðs.  Það átti að vera allt skólaárið en féll niður í kjölfar samkomubanns og var því 

ekki klárað. Leikskólastjóri fór á námskeið um faglega leiðtoga í leikskólastarfi. Einn starfsmaður er í 

hópi menntaleiðtoga Hafnarfjarðar sem vinnu að því að enduskoða menntastefnu bæjarins. Í mars 

kom Ellen Calmon með kynningu fyrir starfsfólk á Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna. Allt starfsfólk 

fór á skyndihjálparnámskeið á haustönn 2019. Á skipulagsdegi í nóvember kom Jóel Sæmundsson 

með skemmtilegt hópefli fyrir starfsmannahópinn. Hann lagði áherslu á traust í starfsmannahópnum.  

Einhver námskeið sem starfsmenn höfðu hugsað sér að sækja féllu niður vegna samkomubanns. 

4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum  

Á næsta starfsári viljum við gjarnan að fleira starfsfólk komist á námskeð um Vináttuverkefni 

Barnaheilla. Einng viljum við halda áfram að fræðast Barnasáttmálann og skoða hvort hægt sé að 

kynna sér hvernig aðrir skólar hafa tekið hann markvisst inn í sitt starf.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Aðrar upplýsingar 

 

 

 

5.1 Barnahópurinn 1. maí. 

 Fjöldi barna í leikskólanum voru 76 börn 

 Kynjahlutfall, vardrengir 38 stúlkur 40 

 Dvalarstundir 960 

 Deildargildi er 4 

 1 barn naut sérkennslu samkv. greiningaviðmiðum sérkennslu í 1. og 2. Flokki  

 Fjöldi barna sem nutu sérkennslu með önnur þroskafrávik (málþroskafrávik, hegðunarfrávik, 

þroskafrávik, annað) voru 11 

 3 börn eru fæðuofnæmi 

 9 börn eru með fæðuóþol 

 5 börn  eru með annað móðurmál en íslensku. 

 Fjöldi  tungumála hjá börnum í Tjarnarási voru 8  

 Þjóðerni forsjáraðila voru Íslendingar, þjóðverji, Lithái, Letti, Englendingur, Bandarískur, Tyrki, 

Pólverjar, Serbíukróati og Rússar 

 

5.2 Foreldrasamvinna 

 Þrír fulltrúar eru í foreldraráði. Kosning í foreldraráð er á aðalfundi foreldrafélagsins að hausti 

sem var 25. september. Helstu verkefni fyrir veturinn 2019-2020 voru að lesa yfir 

skóladagatal, og starfsáætlun  

 Foreldrafundur haustsins var 25. September þar sem starfið var kynnt í sal og inni á deildum. 

Eins er foreldrum boðið í morgunkaffi í desember og á Bóndadegi er feðrum og öfum boði í 

hafragraut og slátur og í kringum Konudaginn er mæðrum og ömmum boðið í kaffi og 

rúnstykki 

 Foreldraviðtöl er 2x á ári. Elstu börnin voru í október og önnur börn í febrúar en foreldrar 

geta óskað eftir fleiri viðtölum ef þeir vilja 

 Fimm fulltrúar eru í foreldrafélaginu. Helstu verkefni foreldrafélagsins eru m.a jólaföndur, 

sveitarferð  og sumarhátíð í samvinnu við starfsfólk Tjarnaráss, en vegna Covid 19 var 

sumarhátíðin einungis með börnum og starfsfólki og sveitarferðin blásin af.  

 

 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. 

   

  



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. Elstu börnum leikskólans er boðið á morgunstundir hjá 1 bekk. 

Á vorönn er þau einn skóladag með fyrsta bekk, þar sem þau fylgja þeim í leikfimi, hádegismat og 

kennslustundir. 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, 20. september, 15. nóvember og       

2. janúar, 19. Febrúar og 29.maí  þrír voru á sama tíma og í grunnskólunum  

 Skipulagsdagar skólaárið 2020-2021 verða jafnframt fimm, 18. september, 13. nóvember,    

24. febrúar, 26. mars og 25. maí.  

 

5.5 Áætlanir 

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

Röskun á skólastarfi 

http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/r%C3%B6skun%20%C3%A1%20sk%C3%B3lastarfi.pdf 

http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/disruption%20of%20school%20operations%20(1).pdf 

Viðbragðsáætlun við áföllum / Áfallaáætlun 

http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/%C3%A1falla%C3%A1%C3%A6tlun%202018%20(1).pd
f 

Jafnréttisáætlun 2018-2021 

http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/jafnr%C3%A9ttis%C3%A1%C3%A6tlun%20leiksk%C3%
B3lans%20tjarnar%C3%A1ss%202018%20(1).pdf 

Rýmingaráætlun 

http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/r%C3%B6skun%20%C3%A1%20sk%C3%B3lastarfi.pdf
http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/disruption%20of%20school%20operations%20(1).pdf
http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/%C3%A1falla%C3%A1%C3%A6tlun%202018%20(1).pdf
http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/%C3%A1falla%C3%A1%C3%A6tlun%202018%20(1).pdf
http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/jafnr%C3%A9ttis%C3%A1%C3%A6tlun%20leiksk%C3%B3lans%20tjarnar%C3%A1ss%202018%20(1).pdf
http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/jafnr%C3%A9ttis%C3%A1%C3%A6tlun%20leiksk%C3%B3lans%20tjarnar%C3%A1ss%202018%20(1).pdf


http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/r%C3%BDmingar%C3%A1%C3%A6tlun%20um%20bj%
C3%B6rgun%20%C3%BAr%20bruna%202018%20(1).pdf 

Viðbragðsáætlun við heimsfaraldri 

http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/vi%C3%B0brag%C3%B0s%C3%A1%C3%A

6tlun%202018%20(1).pdf 

Viðbragðsáætlun ef upp kemur grunur um einelti / Eineltisáætlun 

http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/eineltis%C3%A1%C3%A6tlun%202017.pdf 

Viðbragðsáætlun ef upp kemur grunur um ofbeldi 

http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/grunur%20um%20ofbeldi%20(1).pdf 

Móttökuáætlun fyrir nýtt starfsfólk 

http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/m%C3%B3tt%C3%B6ku%C3%A1%C3%A6t

lun%20n%C3%BDrra%20starfsmanna.pdf 

 

Móttökuáætlun fyrir ný börn 

http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/m%C3%B3tt%C3%B6ku%C3%A1%C3%A6t

lun.pdf 

Viðbragðsáætlun vegna slysa 

http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/vi%C3%B0brag%C3%B0s%C3%A1%C3%A

6tlun%20vi%C3%B0%20slysum.pdf 

Öryggishandbók 

http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/oryggishandbok_leikskola.pdf 

Vinnuverndarstefna 

http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/vinnuverndarstefna%20tjarnar%C3%A1ss%2

02013.pdf 

 

 

 

 

http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/r%C3%BDmingar%C3%A1%C3%A6tlun%20um%20bj%C3%B6rgun%20%C3%BAr%20bruna%202018%20(1).pdf
http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/r%C3%BDmingar%C3%A1%C3%A6tlun%20um%20bj%C3%B6rgun%20%C3%BAr%20bruna%202018%20(1).pdf
http://tjarnaras.leikskolinn.is/tjarnar%C3%A1s/vi%C3%B0brag%C3%B0s%C3%A1%C3%A6tlun%202018%20(1).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? 
 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? 
 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: 

 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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skráningarblað fyrir vináttuverkefnið 

 

 

Vinnuáætlun og endurmat á vináttuverkefni 

 

Vikan: Starfsmaður: Nr. Spjalds: Hvernig er 

áætlað að vinna 

með spjaldið? 

Hvernig gekk? 

Er eitthvað sem 

mátti fara 

betur? 

     



Aldursskipt námsskrá 

Aldursskipt námsskrá  

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 

 



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 

 

 

 

 



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 

 



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 

 

 

 

 



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 

 



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 

 

 

 



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 

 

 

 

 



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 
 Tölustafir  teiknaðir, smíðaðir, leiraðir og bakaðir 
 Numicon stærðfræðikubbar , einingakubbar og holukubbar 
 Montissori verkefni 

 



Læsisáætlun 2020-2021  

 

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 

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, leikrit, 

heimsóknir á bókasafn, 

gestir í 

morgunstundum 



við stafi. 

 

 

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 



 

Verkefnaáætlun í SMT 

Teymisstjóri: Hjördís   

Fulltrúar teymis v/fundar á skólaskrifst: Hjördís og Eygló 

Aðrir fulltrúar í teymi:Eygló, Bryndís, Auður , Unnur Bryndís og Anna Sigga 

Ritari: Bryndís 

 

Ath. Á eldri deildum leikskólans er hefðbundið SMT starf en á þeim yngri 

notum við sögurnar og myndirnar um Bínu til að leggja áherslu á reglur.  Lögð 

er áhersla á að koma í veg fyrir og draga úr óæskilegri hegðun nemenda með 

því að kenna og þjálfa félagsfærni, gefa jákvæðri hegðun gaum með 

markvissum hætti og samræma viðbrögð starfsfólks gagnvart nemendum sem 

sýna óæskilega hegðun. 

Skólaárið 2020-21 

Hvað er gert? Ábyrgðaraðilar Lokið 

Í aðlögun er foreldrum kynntar  SMT og 

Bínureglur 

Deildarstjórar  

Regla mánaðar sett upp á svæði starfsmanna 

og fataklefa.  Póstur sendur til foreldra 

SMT teymið –allir 

starfsmenn 

 

Allar reglur SMT eru lagðar inn í ágúst og 

september  

Deildir  

Framan við dyr yngri deilda er mynd af þeirri 

reglu sem leggja á áherslu á á önn (Bína) 

Deildarstjórar  

Nýjar upplýsingar á heimasíðu skólans. 

 

Verkefnisstjóri /SMT 

teymis eða ritari 

 

Endur- og símenntun tengd SMT  

 

Allir starfsmenn  

Kynning fyrir nýja starfsmenn Þórdís  

 



 Haustönn 

tími Hvað er gert? Ábyrgðaraðilar Lokið 

Ágúst 

 

21. ág 

.ág 

.ág 

 

 

ágúst 

Í aðlögun yngri deilda er lögð áhersla á að kynna starfið með 

Bínu og reglur henni tengdar. 

 Verkefnaáætlun kynnt SMT teymi (gert á deildarstj.fundi) 

 Upprifjun á reglum (deildarstj finni reglur og rifji upp með 

starfsfólki deildar)  

 Innlögn á reglum á Glaðheimum og Kærleiksheimum (fyrri 

innlögn) 

 Innlögn á reglum á Ljós- og Stjörnuheimum (hengja upp reglur á 

svæðum)  

 Uppsetning á sól ( deildarstj. setur á sólina þá umbun sem kosið 

hefur verið lýðræðislega um).  

Deildarstjórar 

 

Hjördís 

Deildarstjórar 

 

Deildarstjórar 

 

Deildarstjóri 

 

 

    

September 

 

18. sept. 

24. sept 

 

                    

 

 

 

 

 Innlögn á reglum á Glaðheimum og Kærleiksheimum (seinni 

innlögn) 

Upprifjun á SMT reglum á skipulagsdegi SMT pepp 

 Teymisfundur leikskólans 

 Upplýsingar á heimasíðu 

  SMT möppur á öllum deildum. (sjá um að yfirfara og kynna fyrir 

starfsfólki á deild). 

 

Deildarstjórar 

Þórdís og Hjördís 

Deildarstjóri 

Bryndís-Hjördís 

Bryndís-Hjördís 

Bryndís/Hjördís 

 

 

 

 

   

Október 

19. okt. 

26. okt-6. 

nóv 

 

 SET-listinn ATH. Ætlum við að skoða hjá hvort öðru 

 SMT skráning 

 

Starfsfólk deilda 

 

 



  

 

Nóvember 

3. nóv 

13.nóv 

13.nóv 

13.nóv 

                   ? 

                 

                 

 

 SMT á starfsmannafundi  Hvernig hefur starfið gengur. Hvar 

megum við bæta? 

 Skráð í þríhyrning 

 Skráning-samantekt (skila samantekt til Eyglóar) 

 Eftirfylgni reglna 

 

Þórdís/Hjördís 

Deildarstjórar 

Deildarstjórar 

Deildarstjórar 

Þórdís/Hjördís 

Deildarstjórar  

 

 

 

Desember 

? 

 

 Umbun fyrir starfsfólk 

 

Hjördís 

 

 

 

Vorönn 

Tími Hvað er gert? Ábyrgðaraðilar Lokið 

Janúar 

16. janúar 

29.janúar- 

10 febrúar 

 

 

 Teymisfundur leikskólans á deildarstjórafundi 

 SMT skráning 

 

Teymi 

Starfsfólk deilda 

 

 

    

Febrúar 

24. febrúar 

 

 

 

 

 SMT á skipulagsdegi 

 Lausnateymi kynnir niðurstöður v. skráninga 

 Samráðsteymi kynnir niðurstöður v. fyrirlagnar á þríhyrningi 

 Skráning-samantekt (skila samantekt til Eyglóar) 

 

Þórdís/Hjördís 

Þórdís/Hjördís 

 



 

? 

 

 Hrósdagur fyrir starfsmenn (dagsetning ákveðin þegar nær 

dregur) 

    

Mars 

 

5. mars 

2. mars 

mars 

 

 

 

 SMT á starfsmannafundi(upplýsingar frá deildum) Skráning í 

þríhyrning 

 Teymisfundur leikskólans  

 Foreldrum kynnt SMT í foreldrasamtölum 

 

 

Hjördís/teymi  

Hjördís/Þórdís 

Deildarstjórar 

 

 

Apríl 

?.apríl 

 

 

 Umbun fyrir starfsfólk 

 

 

Hjördís/Þórdís 

 

Maí 

 

25.maí 

                       

 

 

 

 

 

 

 SMT teymið vinnur verkefnaáætlun næsta skólaárs. 

  Litið yfir farinn veg og horft fram á veginn. 

 Árshjól 2021-22 kynnt. 

 Teymisfundur leikskólans 

 Skráning-samantekt (skila samantekt til Eygló) 

 

 

Teymi 

Þórdís/Hjördís/Eygl

ó 

Þórdís/Hjördís 

deildarstj. 
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Í viðhengi: 

Leikskóladagatal 

Umsögn foreldraráðs 

 

 

 

 
Hafnarfirði 1.07.2020 

 

 

__________________________________ 

Leikskólastjóri 

 

 

 


