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Inngangur 
Þetta skólaár var annað skólaárið í röð þar sem ekki tókst að fylla í öll laus pláss í leikskólanum vegna þess 
að ekki voru til börn á réttum aldri sem vildu plássin. Mikil endurnýjun var á nemendum þar sem 51 barn 
útskrifaðist úr leikskólanum sumar 2016 og auk þess var eitthvað um að yngri börn hættu vegna flutninga. 
Mest urðu börnin 170 á skólaárinu en áætlun í upphafi skólaársins gerði ráð fyrir 178 börnum. 32 börn 
fædd 2015 fengu inngöngu og skiptust þau á tvær ungbarnadeildir. Þar sem innrita þurfti þetta mörg 2015 
börn var öllum börnum sem fædd voru 2014 komið fyrir á aldursblönduðu deildunum. Tvær af 
aldurblönduðudeildunum höfðu enga nemendur á elsta ári en aftur á móti stóran hóp af 2014 börnum. Á 
þeim deildum voru börnin ekki höfð nema 20 á meðan aðrar aldursblandaðar deildir voru áætlaðar með 
24 nemendur. Lítil starfsmennavelta var á skólaárinu en ráða þurfti í nokkrar stöður í upphafi skólaársins 
þ.á.m. tvær vegna fæðingarorlofs og svo stöðugildi sem kom vegna stuðningstíma sem fengust með nýjum 
nemendum sem innrituðust. Það gekk ekki vel að fylla í þessar stöður og strögluðum við með þær fram 
yfir áramót. Af þeim ástæðum urðu nýliðanámskeiðn sem áætluð voru um haustið færð þar til í janúar 
2017. Vegna þessa tókst ekki að að leysa af alla tímana sem eru kjarasamninsgbundin réttur starfsmanna 
til undirbúnings og ekki bætti úr þegar óvenju mikil veikindi hrjáðu starfsmenn í febrúar en þá var orðið 
fullmannað og væntingar stóðu til að hægt yrði að vinda ofan af þessum uppsöfnuðu tímum. Ekki fékkst 
leyfi til að greiða þessa tíma í viðbótar eftirvinnu né senda börn heim. Að lokum var þetta leyst með því 
að ráða aukastarfsmann til að leysa þetta að hluta og felldir voru niður tveir starfsmannafundir sem búið 
var að áætla á haustönn 2017 til að losa um eftirvinnutíma svo hægt væri að greiða hluta í eftirvinnu án 
þess að þurfa meira fjármagn frá bæjaryfirvöldum.  
Ekki voru nýjar leiðir farnar við innra endurmatið á skólaárinu. Varðandi ytra mat þá stendur 
skólaskrifstofan fyrir foreldrakönnunum annað hvert ár og starfsmannakönnun hitt árið og hefur gert 
samning við Skólapúlsinn til að sjá um þessar kannanir. Í ár stóð Skólapúlsinn fyrir viðhorfskönnun meðal 
starfsmanna  sem fram fór í febrúar 2017. Hafnarfjarðarbær gerði einnig vinnustaðagreiningu meðal allra 
sinna stafsmanna um haustið 2016. Hvor tveggja nýttum við í innra matið. Verkefnisstjórinn í skapandi 
starfi gerði viðhorfskönnun meðal elstu barnanna líkt og í fyrra. Sérkennslustjórinn lagði mat á sitt starf, 
verkefnisstjórinn í skapandi starfi lagði einnig mat á sitt starf og leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri 
fóru yfir umbótaverkefnalistann sem settur var fram í starfsáætlun fyrir skólaárið 2016 -2017. Starfsmenn 
tóku þátt í viðhorfskönnun þann 29. maí sem var til þess gerð að kanna hjá starfsmönnum hvernig þeim 
fannst nýja skipulagið hjá verkefnisstjóranum í skapandi starfi hafa gengið upp, hvernig þeim fannst 
útinámið hafa gengið í vetur og verkefnið um bætta menntun í Hafnarfirði með áherslu á læsi og 
stærðfræði. Reynt var að nýta fagfund þann 7. mars til að kanna þekkingu starfsmanna á grunnþáttum 
menntunar og hvernig þeim tekst að tengja þá við skólanámskrá Stekkjaráss. Einnig fékkst leyfi að nýta 
rannsóknarverkefni sem einn deildarstjórinn gerði í vettvangsnámi sínu sem var tekið hér í leikskólanum. 
Rannsóknarverkefnið var starfendarannsókn þar sem viðkomandi gerði starfendarannsókn þar sem hann 
lagði upp með spurninguna: Hvernig tekst mér að koma auga á og nýta námstækifærin á útisvæðinu og 
hvaða hindranir eru á vegi mínum?   
Starfið var auk þess metið jöfnum höndum á starfsmannafundum, deildafundum, deildastjórafundum og 
á fundum samráðsteymis leikskólans. Auk þess sem ákveðið mat fór fram í starfsmannasamtölum sem 
tekin voru á vorönn. Alda Agnes leikskólastjóri.  
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Viðhorfskönnun meðal starfsmanna 
Í febrúar gerði Skólapúlsinn viðhorfskönnun meðal starfsmanna. Lágmarkssvarhlutfall var 80%. Ef 
svarhlutfallið yrði lægra en 70% voru niðurstöður birtar með fyrirvara en svarhlutfallið okkar hér í 
Stekkjarási var 69,8. Það má því segja að niðurstöðurnar séu með fyrirvara auk þess sem svarhlutfall við 
sumar spurningarnar var mun lægra. 
Almennt um starfsfólk. 
Miðað við samskonar viðhorfskönnun sem fram fór 2015 hefur starfsaldur aukist til muna hér í Stekkjarási 
og er hann nú á pari við meðaltal þeirra 44 leikskóla sem tóku þátt í þessari könnun hjá Skólapúlsinum í 
ár. Nú er 68% starfsmanna með 4 ár eða fleiri í starfsreynslu á leikskóla og starfsfólk sem er með 3 ár eða 
fleiri hér í Stekkjarási er 69% miðað við 66,8 að meðaltali þessarra 44 leikskóla. Fjarvera starfsmanna heila 
daga í febrúar fór langt umfram meðaltal.  Við höfum unnið mikið á undanförnum árum í fjarvistarmálum 
og þessi mikla fjarvera þarna í febrúar eru óútskýrð að öðruleiti en því að innflúensan herjaði kröftuglega 
á starfsmannahópinn og ýmsar aðrar pestir svo fram úr öllu keyrði. Í þessari könnun voru 3 sem sögðust 
hafa orðið fyrir einelti frá samstarfsfólki á síðustu 12 mánuðum. Það er áhyggjuefni og leiðinlegt að það 
skuli ekki vera meira á yfirborðinu, alla vega á meðal samráðsteymis leikskólans þ.e leikskólastjórnenda 
og sérkennslustjóra. 

Umbótaverkefni:  
 Gera skýran feril um hvernig starfsmenn geta unnið úr því þegar þeir upplifa einelti.  
 Fara ýtarlega eftir þeim ferlum sem Hafnarfjarðarbær hefur sett sér varðandi veikindaforföll 

starfsmanna. 
 Skoða leiðir sem stuðlað geta að heilsueflingu starfsmanna í þeim tilgagni að bæta heilsu 

starfsmanna og minnka fjarveru frá vinnu. 
Viðhorf til leikskólans: Þeir þætti sem mældir eru í þessum lið komu viðunandi út, helst er verið að hnýta 
í starfsaðstöðuna. Þegar undirspurningar eru skoðaðar sem mynda þennan þátt þá eru það fjöldi barna á 
deildum sem fólk kvartar yfir og að það séu of fáir starfsmenn miðað við fjölda barna. Einnig kemur þar 
fram að fólk kemst ekki yfir það sem það ætlar og lækkar það ánægjuna með starfsaðstæðurnar. 

Umbótaverkefni: 
 Fara í ítarlega kynningu með starfsfólki um þá reikniformúlu sem sveitarfélagið notar til að reikna 

út fjölda barna per starfsmann og einnig á þeim viðmiðum sem sveitarfélagið notar til að finna út 
hversu mörg börn eru á deildum. 

Uppeldi og menntun: Þessi þáttur kom ágætleg út en of fáir svöruðu þeirri spurningu sem kom lang verst 
út þ.e. aðgegni að ráðgjöf sérfræðinga utan skólans. Fólk finnst það fá litlar upplýsingar um stuðning vegna 
barna með sérþarfir. Annað sem má skoða er hvort samstarfið á leikskólanum sé nógu gott þ.e. á deildum 
og milli deilda, en þar höfum við dalað miðað við könnunna frá 2015. 

Umbótarverkefni: 
 Kynna fyrir starfsfólki hvernig þörf fyrir stuðning fyrir börn er metin, hvenær börn eru metin í 1. 

og 2. flokk og hvað er í boði fyrir börn sem ekki eru metin í þessa  tvo flokka. Fara yfir ferlana og 
þann stuðning sem er í boði frá sérfræðingum skólaskrifstofu. 

 Gera viðhorfskönnun meðal starfsmanna sem skoðar hvað og hvernig samstarf milli starfsmanna 
er æskilegast að þeirra mati, hvað hindrar og hvað er hægt að gera í því sambandi. 

Símenntun og undirbúningstími: Í þessum lið var svarhlutfallið of lítið til að hægt sé að skoða 
niðustöðurnar sem sterkar vísbendingar um eitthvað en hátt hlutfall þeirra sem svöruðu sögðu að ekki 
hefðu verið áhugaverðir kostir í boði og að lítið svigrúm væri til símenntunar vegna vinnutíma. 

Umbótarverkefni: 
 Skólastjórnendur kynna vel þau símnenntunartilboð sem skólaskrifstofan býður uppá og aðrar 

leiðir fyrir starfsfólk til að finna símenntunarmöguleika. 
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Vinnustaðagreining Hafnarfjarðarbæjar 
Allir starfsmenn í öllum stofnunum bæjarins voru beðnir um að taka þátt en svarhlutfall var mjög 
mismunandi hjá stofnunum. Hjá okkur í Stekkjarási var 60% svarhlutfall sem er tæplega nóg til að vera 
marktækt. Samt sem áður gefur þetta svarhlutfall vísbendingar og voru þau atriði sem komu undir 
meðaltali miðað við allan bæinn skoðuð sérstaklega og leitað skýringar og lausna. 
Við vorum undir í fullyrðingunum: 
Ávallt er vandað til ráðninga á vinnustaðnum: Farið var yfir alla ferla og skoðað hvort einhver brotalöm sé 
á því hvernig staðið er að nýráðningum. Auglýst er eftir starfsfólki samkvæmt lögum og þeim reglum sem 
Hafnarfjörður setur sér. Fólk sækir um í umsóknarkerfi bæjarins og allar umsóknir eru afgreiddar. Þeir sem 
koma næst því að uppfylla auglýsinguna eru teknir í viðtöl og leitað er umsagna. Reynt er að hafa 
starfsviðtölin fagleg og leitað eftir fólki sem áhuga hefur á vinnu í leikskóla til framtíðar ef það er í boði. 
Eftir umræður við starfsfólk á starfmannafundi, er helsta ástæðan fyrir því að við séum hér undir 
meðaltalinu talin vera vegna þess að við þurfum að ráða mikið af ófaglærðu fólki sem ætlar að stoppa 
stutt við. 
Ég sé mig í starfi hjá Hafnarfjarðarbæ eftir 2 ár: Hér komum við líka aðeins undir meðaltalinu og teljum að 
ástæðina sé sú saman og í liðnum hér fyrir ofan. Mikið er um að ráðið sé starfsfólk sem ætlar sér að vera 
í eitt eða tvö ár. Taka sér frí úr skóla og fara svo að læra eitthvað allt annað. 
Einelti – já einu sinni: Við höfðum líka áhyggjur af því að 3,6 % sögðust hafa orðið fyrir einelti einu sinni. 
Það er einn miðað við að 60% hafi svarað könnuninni. Það er slæmt ef fólk er að upplifa einelti og enginn 
veit af því. Samkvæmt könnuninni hafði enginn starfsmaður orðið vitni að einelti. 

Umbótarverkefni: 
 Leikskólastjóri og/eða aðstoðarleikskólastjóri fara á námskeið og rifja upp hvernig gott 

atvinnuviðtal er. Reynt að finna námskeið sem tekur mið af aðstæðum í leikskólum almennt þ.e. 
ekki sé verið að tala um að velja þann hæfasta út hópi mjög hæfra, heldur sigta út mögulega þá 
sem vilja vinna til lengri tíma. 

 Setja upp skýran feril sem fólk fer eftir ef það upplifir einelti. 
 

Starfsmannasamtöl, fundir og skipulagsdagar. 
Starfið er metið jöfnum höndum á starfsmannafundum, deildarfundum, deildastjórafundum og fundum 
samráðsteymis leikskólans. Mat sem fram fer með slíkum hætti er að mestu bætt jafnóðum eftir því sem 
við á og á þetta til dæmis við ef vandamál sem koma upp á mill starfsmanna, ef upp koma mikil frávik í 
hegðun barna og svo framvegis.  
Starfsmannasamtöl eru tekin árlega á vorin og tilgangur þeirra er að gefa starfsfólki tækifæri á að ræða 
líðan sína, faglegar áherslur og mat þeirra á hvaða símenntun þau þurfa á að halda til að þróa sig frekar í 
starfi. Í vetur líkt og árin áður skiptu leikskólastjóri og aðstoðarleiskólastjóri þeim á milli sín u.þ.b. til 
helminga. Leikskólastjóri lagði áherslu á að taka viðtöl við stjórnendur leikskólans. Niðurstöður 
starfsmannaviðtala voru þær helstar að starfsmenn eru almennt ánægðir í starfi sínu. Vinustaðamórallinn 
nokkuð góður en ólíkar þarfir til samvinnu eru á meðal deildarstjóranna. Meðan sumir vilja vinna í mikilli 
samvinnu með öðrum deildarstjórum þá vilja aðrir hafa deildina sína meira eftir sínu höfði og eru ekki til í 
að breyta til að mæta öðrum deildum. 

Umbótaverkefni: 
 Leikskólastjóri tekur viðtöl við alla deildarstjórana og kannar hug þeirra til samvinnu út frá 

hindrunum og tækifærum. 
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Starfsmenn - niðurstaða umræðuhópa 7. mars. 
Á fagfundi þann 7. mars var aðstoðarskólastjórinn með kynningu í sal þar sem farið var yfir grunnþætti 
menntunar eins og þeir eru settir upp í Aðalnámskrá leikskóla og eins hvernig þeir eru útfærðir í 
Skólanámskrá Stekkjaráss. Að lokinni kynningu  og umræðu var starfsmannahópnum skipt upp. Hóparnir 
voru settir saman þannig að deildirnar unnu saman. Verkefni fólst í að finna á hvaða hátt þættir í daglega 
starfinu tengjast grunnþáttum menntunar og hvernig okkur tekst að gera þá sýnilega í skólastarfinu. Þegar 
starfsmenn deildanna höfðu rætt saman kom hópurinn allur saman í sal þar sem fólk skrifaði stikkorð á 
spjöld merkt hverjum grunnþætti. Þar sem það setti athafnir daglegs lífs í samhengi við þann grunnþátt 
sem því fannst það eiga við.  
 
Þættir sem starfsfólk nefndi í tengslum við hvern grunnþátt voru: 
Læsi: Skilja umferðarskilti, lesa í lógó (skilja merkingu). Þekkja stafinn sinn. Hvaða hljóð eru á bakvið 
bókstafi. Hvaða gildi eru á bak við tölustafi. Lesa í umhverfið – árstíðir. Samvera, lestur, klapp. Allt starf í 
leikskólanum. Á mjög mörgum stöðum og stundum s.s. með almennri umræðu við börnin um samskipti 
og tilfinningar. Lesa og syngja. Skoða tákn, texta og myndir. Hvernig við tökum á móti börnum. Hvernig við 
kveðjum börnin. Skógarferðir. Stafir upp á vegg. Söngur. Lesa bækur. Samverustundir. Útivera. Fataklefinn. 
Setja orð á athafnir.  Umræða við matarborðið. Hugtök og hreyfing í sal. 
Sköpun: Könglar. Greinar. Drulla. Þroska hugsun sína. Hlutverkaleikir. Efniviður til staðar. Geymum allt. 
Úti að leika í snjónum. Með mikinn efnivið inni á deildum. Einingarkubbar og alls konar kubbar. Leikræn 
tjáning t.d. með söng. Leirinn. Mála. Teikna. Bullum lög. Rím og að leika með hljóðfæri. 
Jafnrétti: Leyfa öllum röddum að heyrast. Fjölbreytni. Sömu tækifæri til náms. Sömu tækifæri til leiks. 
Karlar eru líka að skipta um bleyjur og að allir fá sama magn af ávöxtum í samveru. 
Lýðræði og mannréttindi: Samræður, (meirihlutinn ræður) hvaða bók á að lesa. Búningaleikur. Bera 
virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Velja verkefni sjálf. Spyrja spurninga og að allir eru jafnir í 
leikskólanum. 
Heilbrigði og velferð: Vikulegar skógarferðir. Lesa í tilfinningar. Vera góð við hvort annað. Geta klætt sig 
sjálf. Klósettferðir – gera sjálf. Trú á eigin getu. Bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Útivera. 
Vettvangsferðir. Hreyfing. Hrós. Vellíðan barns er lykillinn að því að barn geti lært. Hér eru starfsmenn og 
kennarar fyrirmyndir. Þvo hendur. Leikur. Skógarferðir. Salurinn og dans. 
Sjálfbærni: Vera góð við hvort annað. Bera virðingu fyrir umhverfinu. Re-mida. Endurvinnsla. Loka. Hvetja 
til að fá sér minna á diskinn. Rækta, gróðursetning. Útivera, skógaferðir, gönguferðir. Flokka pappír og 
plast. Sóum ekki mat. Ræðum við börnin um það sem við erum að nota frá Re-midu. Árstíðirnar. Meðferð 
á hlutum og efni (úti og inni). Aðstoða sig sjálf við matarborðið. Aðstoða sig sjálf í fataklefa og flokka í 
efnisveitu. 
 
Í ljós kom að þekking Starfsfólk er á mjög misjöfnu stigi. Allt frá því að í skólanum starfar fólk með 
afburðaþekkingu á Skólanámskrá Stekkjaráss og hvernig við tengjum daglegt starf okkar við hana. En 
einnig erum við með nýtt starfsfólk sem hefur minni þekkingu á skólanámskrá og tenginu hennar við 
daglegt starf. 

Umbótarverkefni: 
 Starfsfólk með yfirburðaþekkingu miðli þekkingu sinni með markvissum hætti til þeirra sem minni 

þekkingu hafa. Markmiðið er að þekking dreifist sem víðast og tenging grunnþátta menntunar við 
daglegt starf verði sýnileg í daglegu starfi. 
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Starfsmenn – viðhorfskönnun 29.maí 
Samkvæmt starfsáætlun fyrir skólaárið 2016-2017 var fyrirhugað að gera viðhorfskönnun meðal 
starfsmanna í maí til að kanna viðhorf þeirra til þriggja þátta: 1. Verkefnisstjórastöðunnar í skapandi starfi 
eins og hún var framkvæmd þetta skólaárið. 2. Útnámsins, framkvæmd og gang þess á líðandi skólaári. 3. 
Þátttöku og framkvæmd starfsmanna í læsisverkefninu eða eins og nú er rætt um verkefni sem stuðlar að 
bættri menntun í Hafnarfirði með áherslu á læsi og stærðfræði. Aðstoðarleikskólastjórinn tók að sér að 
sjá um þessa viðhorfskönnun, setja fram spurningar, stýra framkvæmd og vinna úr niðurstöðum.  
Þann 29. maí á skipulagsdegi var gerð skoðanakönnun á meðal starfsfólks. Starfsmannahópnum var skipt 
í sjö hópa sem svöruðu spurningum. Notast var við opnar spurningar. Fengu hóparnir um 45 mínútur til 
að svara spurningunum. Í úrvinnslu voru svör tekin úr hverjum þætti og sett saman í samfelldan texta. 
Aðeins ef svör voru eins eða sambærileg var þeim sleppt í samantekt. 
Verkefnastjóra í skapandi starfi: 
Hvernig finnst ykkur skipulag verkefnastjóra hafa nýst í vetur? Hér er átt við viku og viku í senn. 
Almennt er fólk ánægt með fyrirkomulagið. Það sem helst er gagnrýnt er að það sé langt á milli skipta. 
Skipulagið ekki alltaf skýrt og það eigi til að falla niður vegna anna í skólanum. Hugmyndin um eina og eina 
viku þykir mjög sniðug en þörf er á að þróa hana betur. Undirbúa þarf  deildarnar og gott væri að fá 
verkefnastjóra á deildarfund og ræða verkefni vikunnar. Til að virkja alla starfsmenn deildarinnar og safna 
hugmyndum frá öllu starfsfólki. Fram kom athugasemd um að skipulagið henti yngri deildum ekki eins vel 
og eins að gott væri ef hægt væri að vera með skipulagðar stundir líka eftir hádegi. Starf fyrir hádegi hentar 
hinsvegar betur á eldribarnadeildum. Verkefnastjóri þykir mjög gefandi og styðjandi í öllum þeim 
verkefnum sem upp koma og gott að leita ráða hjá honum. 
Hvernig finnst ykkur aðgengi að verkefnastjóra í skapandi starfi (þ.e. til að gefa ráð, hugmyndir, 
samvinna o.s.frv.)? 
Fólk upplifir aðgengi að verkefnastóra sé mjög gott og hann sé hugmyndaríkur og jákvæður. Auðvelt og 
gott sé að leita til hans, ræða hugmyndir og fá góð ráð til að betrumbæta verkefni. Hinsvegar verður oft 
lítið úr verkefnum þar sem viðvera hans er svo slitrótt.  
Hvernig nýtið þið ykkur aðstoð verkefnastjórans? 
Verkefnastjóri er helst nýttur til að koma með hugmyndir að verkefnum og þróa verkefni sem verið er að 
vinna á deildum, sérstaklega með yngstu börnunum.  Fólki finnst sem deildastjórar leiti frekar til 
verkefnastjóra en almennir starfsmenn. Nýir starfsmenn eru gjarnan sendir til hans til að fá upplýsingar. 
Almennt mætti leita meira til hans til að spyrja ráða. Tímaleysi og undirmönnun er nefnd sem skýring á því 
ef verkefnastjóri er ekki nýttur sem skildi. Eins virðist ekki alltaf nást til hans þegar deildunum hentar. „Við 
mættum vera duglegri að muna eftir verkefnastjóra og nýta þekkingu, hugmyndir og brennandi áhuga 
hans á starfinu.“ 
Útinám. 
Hvaða námstækifæri sjáið þið í skógarferðum fyrir börnin?  
Þegar spurt er um námstækifæri eru þættir eins og náttúran og árstíðir áberandi í svörum. En líka þættir 
s.s málörvun, einbeiting, stærðfræði, tölur, andstæður, skordýr, o.s.frv. Í útinámi eru óendanleg tækifæri 
til náms í skóginum bæði vetur, sumar, vor og haust. Þar er hægt að læra á tré og hringrás náttúrunnar. 
Njóta frelsis í meira rými þar sem allir eru glaðir og afslappaðir. Útiveran bíður uppá frelsi og fjölbreytta 
hreyfingu, eykur úthald og samhæfingu, þjálfar gróf- og fínhreyfingar, eflir Sjálfstraust, sjálfsöryggi og 
sjálfstæði.  
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Hvernig væri hægt að bæta skógarferðirnar með tilliti til starfsmanna annars vegar og barna 
hinsvegar: 
Það sem helst væri hægt að gera til að bæta skógarferðir með tilliti til starfsfólks snýr annarsvegar að 
búnaði. Fatnaði, skóm, bakpokum, flautum, GSM síma til að tryggja öryggi og kofa eða eitthvert skjól sem 
hægt væri að fara inní.  Hinsvegar að fjölga starfsfólki, nýta verkefnastjóra í skapandi starfi og kynningu á 
skógarferðum fyrir nýtt starfsfólk. 
Það sem hægt er að gera betur varandi börnin í skógarferðum er eins og með starfsfólk að huga vel að 
klæðnaði barnanna, að börnin séu klædd eftir veðri. Hinsvegar að nægur fjöldi starfsmanna sé í 
skógarferðum og að starfsfólk sé til staðar og á forsendum barnanna, því virkari sem starfsfólk er í 
skógarferðum því betri og þróaðri verða skógarferðirnar. Hvað yngri börn varðar þá mættu skógarferðir 
vera markvissari yfir veturinn og börnin koma síðan í skóginn með fullum krafti þegar vorar. 
Finnst ykkur gaman í skógarferð? 
Því starfsfólki sem tekur þátt í skógarferðum finnst almennt gaman. 
Hvaðan fáið þið hugmyndir fyrir skógarferðir? 
Hugmyndirnar koma frá börnunum, ásamt frá öðru starfsfólki, umræðu um skóginn við aðrar deildir og 
hvað aðrir eru að gera. Einnig koma humymdir úr persónulega reynslubankanum og netinu þá helst 
Pinterest. Til að stækka hugmyndabankann væri gott að hafa kynningu á skógarferðum á haustin, kynna 
efnivið og að hafa fundi um skógarferðir t.d. 4x á ári þar sem deildarstjórar hittast.  
Hvaða hugmyndir hafið þið, sem aukið gætu samstarf á milli deilda og innan skólans varðandi 
skógarferðir? 
Gaman ef það væri hægt að rótera deildum í húsinu – ekki endilega alltaf sömu deildirnar saman. Þar sem 
við höfum ólíkar áherslur gæti veri gaman að blandast þannig kynnast börn á milli deilda leikskólans ásamt 
starfsfólki. Gaman væri líka að fara með aldurshreina hópa í skógarferð t.d. einu sinni á ári, þá allan aldur. 
Ef það væri til auka manneskja sem gæti hjálpað deildum að komast í skógarferð, annað hvort með að 
koma með eða vera eftir heima. Svo er það auðvitað líka samtal starfsmanna á milli deilda sem aukið getur 
samstarfið og útikennsluna. 
Læsisverkefni, framkvæmd og gangur. 
Hvað í starfi ykkar í vetur tengið þið við læsisverkefnið? 
Fólk tengir bækur helst við læsisverkefnið. Við lesum mikið, bækur eru aðgengilegar og við lesum fyrir litla 
hópa. Læsi nýtist vel í samveru og hvíldartíma, þó það megi opna fyrir það betur á öðrum tímum dagsins. 
Stafir uppi á vegg og myndir með stafrófinu. Bókaormurinn er hluti af læsisverkefninu. Á sumum deildum 
eiga allir nöfnin sín á blaði til að skrifa eftir og á öðrum eru myndir af börnunum á borðunum. Stafavísunar 
hjálpuðu til þegar þær voru.  Fleiri þættir voru nefndir s.s. söngur, útivera, gönguferðir, endurtekning, 
tónlist, taktur,  rím, þulur og að nýta skiptiborðsferðir til samræðna. Hinsvegar telur fólk verkefnið ekki 
jafn sýnilegt og áður og gera þurfi eitthvað nýtt til að ögra okkur og börnunum. Við fórum kröftuglega af 
stað en okkur hefur dalað í skólanum. Okkur vantar umræðu um hvert við viljum stefna. 
Eru einhverjir þættir í starfinu sem ykkur þykir mikilvægari en aðrir til að leggja grunn að góðri færni í 
lestri og stærðfræði? 
Mikilvægast er að vera til staðar og grípa tækifærið enda eru einkunnar orð skólans: Hugmyndir barnsins, 
verkefni dagsins. Allt okkar starf stuðlar að þessum markmiðum.  Við þurfum að eiga samræður við börnin 
í matartímanum og við aðrar daglegar venjur. Stuttar og litlar samverur eru mjög mikilvægar og að nýta 
líka einfaldleikann í starfinu til að bæta kunnáttu barnanna. Við þurfum einnig að nýta okkur 
einingakubbana og að telja hluti í verkefnum. Endurtekningar eru mikilvægar og eins málörvum og söngur. 
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Hvaða hugmyndir hafið þið sem gætu verið viðbót við læsisverkefnið? 
Hugmyndir til að styrkja verkefnið eru helst að huga að umhverfinu og að grípa hvert tækifæri sem gefst 
til að auðga umhverfið og áhuga barnanna. Tvær beinar hugmyndir voru nefndar. Börnin komi með bók 
til skiptis í leikskólann. Hún lesin og kynnt einu sinni fyrir áramót og einu sinni eftir áramót. Bangsi heim 
og skrifað hvað var gert heima með honum. Hann færi heim á fimmtudegi og kæmi til baka á mánudegi. 
Sagan lesin fyrir börnin. 

 
Niðurstöður: Niðurstöður þessarar könnunar sýna að starfsfólk er nokkuð sátt með þá þætti skólastarfsins 
sem spurt er um. Nokkrar ábendingar komu fram í svörum sem nýttar verða til hliðsjónar við þróun starfs, 
næsta skólaár. 
Verkefnastjóri í skapandi starfi: Bent var á að þróa mætti skipulagið þannig að það hæfi yngri deildum 
betur og eins að vera með skipulagðar stundir líka eftir hádegi. Auk þess voru við minnt á að muna betur 
eftir verkefnastjóra og að nýta þekkingu, hugmyndir og brennandi áhuga hans á starfinu. 
Útikennsla: Þær athugasemdir sem við fengum varðandi útikennslu voru að gott væri að rótera deildum í 
húsinu. Þannig að ekki endilega færu alltaf sömu deildirnar saman. Gaman væri líka að prófa að fara með 
aldurshreina hópa í skógarferð t.d. einu sinni á ári, þá allan aldur. Hvað starfsmenn varðar þá var stungið 
upp á því að skaffa auka manneskju sem gæti hjálpað deildum að komast í skógarferð, annað hvort með 
því að koma með eða vera eftir heima og að auka samtal starfsmanna á milli deilda um samstarf og 
útikennslu. 
Lestarverkefni: Í könnuninni komu fram þær hugmyndir að börnin komi með bók til skiptis í leikskólann. 
Hún lesin og kynnt einu sinni fyrir áramót og einu sinni eftir áramót. Einnig að vera með  bangsa sem 
börnin færu með heim og skrifað hvað var gert heima með honum. Hann færi heim á fimmtudegi og kæmi 
til baka á mánudegi. Þegar bangsi kæmi aftur í skólann yrði sagan lesin fyrir börnin. Í framhaldi af þessari 
starfsmannakönnun og þeirri umræðu sem verið hefur í starfsmannahópnum.  

Umbótarverkefni: 
 Verkefnastjóri í skapandi starfi, heldur áfram að þróa að bæta það skipulag sem hann lagði upp 

með á síðasta skólaári. 
 Haldið verður áfram að þróa útinámið og farið verður að huga að möguleikum útisvæðis við 

leikskólans í því samhengi. 
 Gerð verður áætlun sem miðar að því að gera læsisverkefnið sýnilegra í daglegu starfi skólans. 
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Mat barna 
Viðhorfkönnun meðal elstubarnanna var gerð í maí. Michelle verkefnisstjórinn í skapandi starfi sá um að 
leggja könnunina fyrir börnin. 31 elsta barn leikskólans af 32 tóku þátt í könnuninni. Notast var við gömlu 
broskalla viðhorfskönnunina. Michelle vill benda á að svarið „stundum“ er að hennar mati jákvæður 
valmöguleiki og barn svari t.d. oft mér líður vel en stundum...  Niðurstöður í þessari viðhorfskönnun eru 
sambærilegar þeim niðurstöðum sem hafa komið fram í hvert skipti sem hún hefur verið framkvæmd. 23% 
barnanna segir að Gaman saman sé ekki skemmtilegt og 26% segja að hvildin sé leiðinleg. Athugavert að 
svipuð tala kemur aftur upp á milli ára og gefur núna tækifæri til að vinna með börnunum að finna leiðir 
til að gera þessar stundir ánæglegar fyrir fleiri. Smávægileg breyting er á jákvæðini til samverustunda. Það 
kom fram í samtali við börnin þegar könnunin var lögð fyrir að börnin vilja fá meira fjölbreytni en ekki bara 
lestur og söng. Fleiri börnum en í fyrra finnst að þau ráði hvað er gert í leikskólanum og öllum finnst nóg 
af leikföngum á móti 18% sem sögðu í fyrra að það væri ekki nóg af leikföngum. 

 
  Já Stundum Nei   %já %stun %nei 

Mér líður vel í leikskólanum 26 3 2 31 84 10 6 
Það er gaman að koma í leikskólann 19 11 1 31 61 35 3 
Kennararnir eru góðir við mig 23 8 0 31 74 26 0 
Það er gaman í samverustund 15 11 5 31 48 35 16 
Krakkarnir í leikskólanum eru vinir mínir 22 9 0 31 71 29 0 
Ég fæ stundum að ráða hvað við gerum í 
leikskólanum 11 16 4 31 35 52 13 
Það er gaman úti í leikskólanum 19 12 0 31 61 39 0 
Það er nóg af leikföngum í leikskólanum 24 7 0 31 77 23 0 
Það er gaman að fara í salinn 31 0 0 31 100 0 0 
Það er gaman að fara í Straum og Flæði 20 11 0 31 65 35 0 
Það er gaman að fara í  „gaman saman“  18 6 7 31 58 19 23 
Maturinn í Stekkjarási er góður 21 8 2 31 68 26 6 
Það er gott að fara í hvild 15 8 8 31 48 26 26 
Það er gaman að leika sér í 
einingakubbunum 21 6 4 31 68 19 13 
Það er gaman að leika sér í holukubbunum 20 7 4 31 65 23 13 
Hvernig finnst mér í skógarferðum? 16 14 1 31 52 45 3 
Hvernig finnst mér í „kór“?  26 3 2 31 84 10 6 

Umbótarverkefni: 
 Umorða spurningar og breyta útliti viðhörfskönnuninar, frá því sem hún er í dag, til að betur sé 

hægt að ná ástæðum fyrir svari barnanna t.d. mér líður „svona“ í leikskólanum af því að... 
 Skoða aðstæður í „gaman saman“ út frá öllum hliðum, og finna leiðir til að auka ánægjuna fleiri 

barna af stundinni. 
 Endurskoða hvort hægt sé að breyta eitthvað  til í sambandi við skipulagið í samverustundum og 

skoða fjölbreytnina í stundunum. 
 Skoða hvað veldur því að 26 % barna eru óánægð í hvíld og hvort hægt sé að breyta einhverju í 

sambandi við hvíldina t.d. lengd hennar, því sem verið er að hlusta á eða hvað er verið að lesa. 
  



10 
 

Barnaheill vináttuverkefnið – endurmat Ellen og Harpa Kolbeins. 
Hafnarfjarðarbær styrkti hvern þann leikskóla, sem er á þeirra vegum og höfðu áhuga, um eina Vináttutösku 
og námskeið fyrir tvo starfsmenn. Við í Stekkjarási ákváðum að vera með og byrja á tveimur deildum og 
voru það deildarstjórarnir Harpa Kolbeins á Þúfu og Ellen á Fífu sem fóru á námskeiðið og innleiddu 
verkefnið á sínar deildir. Þeir kynntu verkefnið fyrir öllum starfsmönnum á skipulagsdegi í febrúar. Báðar 
deildir ákváðu að byrja í mars og kynna þá bangsana til leiks við skemmtilegar aðstæður. Innleiðingin tóks 
ágætlega á báðum deildum og börnin urðu strax mjög hrifin af böngsunum og sækja í þá. Í fyrstu var unnið 
með verkefnið minnst einu sinni í viku á Þúfu en tvisvar á Fífu en þegar leið á vorið var efnið minna notað 
og óreglulegar á báðum deildum. Það voru deildarstjórarnir sem aðalega notuðu efnið en hafa áhuga á að 
fleiri á deildinni noti það og efnið var aðalega notað með tveimur elstu árgöngunum þó svo að öll börnin á 
deildunum tveimur fengu bangsa. Báðir deildastjórarnir velta því fyrir sér hvort mars hafi verið nógu 
heppilegur tími til að byrja á verkefninu og hyggjast byrja af krafti í haust og vonast þannig til að efnið nái 
meiri festu í daglega starfinu. Deildarstjórarnir sjá tækifæri í efninu, finnst það bjóða upp á gagnlegar og 
skemmtilegar umræður. Deildarnar skiptu töskunni á milli sín en hún var geymd í undirbúningsherberginu 
í þeim enda sem deildirnar eru. 

Umbótaverkefni:  
 Í haust 2017 mun Vináttuverkefnið vera kynnt upp á nýtt til leiks á deildunum og sett betur inn í 

starfið á deildunum. 
 Efnið sem er í Vináttuverkefninu kynnt aftur fyrir öllum starfsmönnum Fífu og Þúfu í þeim 

tilgangi að efnið verði nýtt af þeim öllum. 
 Keypt verður ein Vináttutaska í viðbót sem byrjunarefni fyrir aðrar deildir. 
 Endurmat á Vináttuverkefninu verður í maí 2018 og í framhaldi af því verður ákveðið hvort allar 

eldri deildirnar í Stekkjarási fara í verkefnið frá og með hausti 2018. 
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Endurmat sérkennslustjóra á sérkennslunni 
Gagnsemi sérkennslunnar, varð einhver árangur af henni - hver þá helst? 
Flest þau börn sem eru með úthlutaðan stuðning hafa náð góðum árangri og sum nokkuð góðum árangri. 
Þar sem skipulögð kennsla/TEACCH var notuð sem hluti af sérkennslunni komu fram góðar framfarir og 
tel ég að þetta henti vel með okkar starfsaðferðum. Þau börn sem höfðu stuðning vegna hegðunarvanda 
hafa sýnt minni framfarir og í fæstum tilvikum hefur samstarfsvilji barnanna aukist. Starfsmennirnir sem 
hafa verið í stuðningskennslu þetta skólaárið hafa flestir unnið vel og af áhuga. Árangurinn er þó alltaf 
mestur þar sem sem deildastjórarnir og starfsfólk deildar/stuðningskennarar hefur unnið sem heild, allir 
deildarstarfsmennirnir eru virkir þátttakendur og deildastjórinn sýnir sérkennslumálum áhuga og nær því 
að fá deildarstarfsmenn með sé. Þó áhugi sé fyrir hendi hjá deildarstjóra þá tel ég það ekki heillavænlegt 
að deildarstjóri sjái um stuðninginn sjálfur. Unnið var á einni deildinni með samskipabók/vinnubók fyrir 
erlendu börnin og gekk í flestum tilvikum vel. Þetta skólaár hefur þriðji flokkurinn að mestu verið nýttur 
sem aukið stöðugildi á deild vegna krefjandi einstaklinga og í Hljóm tímanna. Einning nýttum við þriðja 
flokkinn fyrir tvo nemendur sem þurftu meiri eftirfylgni og stuðning vegna hegðunar og veikrar 
málfarslegrar stöðu. Nýting þriðja flokksins á deildum var ekki nógu vel skilgreindur fyrir starfsólkinu. 
Allavega fannst deildarstjórum ekki alltaf verið hlustað á þá þegar kreppti að í sarfsmannahaldi og þessi 
stuðningur féll því oft niður og var illa nýttur. Nýting á þriðja flokknum í Hljómtímann og var betur varið 
og þeir féllu mun sjaldnar niður en á deildunum.  
Hljóm. 
Í ár voru 9 börn í málörvun þ.e þau sem komu út í slakri eða mjög slakri færni í fyrirlögn á Hljómi2 í haust. 
Í Hópnum var einning barn af erlendum uppruna sem ekki var hægt að leggja fyrir Hljóm2 vegna slakrar 
kunnáttu í íslensku. Við mátum það svo að þarna væri gott tækifæri fyrir barnið að fá styrkingu í 
hljóðkerfisvitund og undirbúning fyri lestrarnámið. Hóparnir voru tveir fyrir áramót og voru það Kristín 
Ösp og Jana Hrönn sem voru með hópanna. Eftirfylgni var góð og unnið vel. Við aðra fyrilögn fækkaði 
verulega og eftir áramót var einn fimm manna hópur sem Kristín Ösp sá um. Unnið var áfram af áhuga og 
festu. Í heildina litið er ég mjög sátt með Hljómvinnuna í vetur tímar féllu sjaldan niður og það er von mín 
að við getum unnið með sömu áherslur næsta skólaár. 
Hvernig skiptist tími þinn milli verkefna, þ.e fundarsetu, undirbúningsvinna bein sérkennsla. 
Bein sérkennsla hefur ekki verið á mínum höndum þetta skólaár. Þar af leiðandi gat ég sinnt mínum 
verkefnum eftir þörfum hverju sinni. Þetta auðveldar alla vinnu fyrir mig og dregur úr því að sérkennslan 
falli niður vegna annarra verkefna sem ég þarf að sinna. Það er von mín að minn starfskraftur nýtist því 
betur sem stuðningur við deildar og það starfsfólk sem sinnir sérkennslunni. 
Áherslubreytingar -Framkvæmd- og eftirfylgni. 
Áfram var haldið með tilraunina frá því í fyrra að hluti að sérkennslustarfsfólkinu var að nokkru leyti ”mitt” 
starfsfólk. Sérkennslustjóri væri yfir starfsfólkinu sem sæi um stuðninginn og gæti þá sett það í önnur 
sérkennsluverkefni eftir þörfum. Gerðar voru stundaskrár fyrir hvern stuðningaðila fyrir sig. Þetta gekk 
upp að nokkru leyti í ár. Oftast gekk vel að fylga stundaskrá og sérkennslan féll sjaldan niður fyrir utan að 
sjálft stuðningsfólkið var frá vegna veikinda eða fría. Mitt fólk fór sjaldan í afleysingar sem ég tel gott og 
ber vott um virðingu við mikilvægi þess að börnin fá þann stuðning sem þeim ber. Þar sem stuðningur er 
innan deildar fellur hann frekar niður eða verður meira ”fljótandi” þ.e. ekki eins markviss og mælanlegur. 
Þó er mjög misjafnt hvenig deildarstjórar taka á málum og hversu lausnarmiðaðir þeir eru. Eftirfylgni 
sérkennslunar felst í að fara yfir þau markmið og þær leiðir sem við setjum okkur í einstaklingsnámskrám 
og vinnuáætlunum barnanna og einning í foreldraviðtölum/teymisfundum. Þetta gekk sæmilega þetta 
árið. Best þar sem börnin eru með tvo tíma eða fleiri á dag í stuðning. Samstarf við samstarfsfólk hefur í 
aðalatriðum gengið nokkuð vel, þó er misjafn hveru mikil afskipti ég hef að fólkinu sumu stýri ég mikið en 
öðru minna. Flest allir hafa sýnt áhuga, metnað og sjálfstæð vinnubrögð þetta skólaárið. 
Samstarf við foreldra 
Samstarf við foreldra hefur verið nokkuð gott. 
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Samstarf við Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar. 
Aðgangur að sérkennslufulltrúa, sálfræðingi og talmeinafræðingi er gott. Ávallt er hægt að leita til þeirra. 
En það er nánast ekki ásættanlegt hvað bið eftir sérfræðiþjónustu er löng. Á það við alla staði bæði 
Skólaskrifstofuna og aðra stoðþjónustu sem við þurfum að sækja í. Þá er þetta helst bagalegt þegar við 
þurfum stuðning fyrir deildir eða sérkennslustjóra sem fyrst. 
Næsta skólaár: 
Það er von mín að næsta skólaár verið enn betra en þetta ár. Allir stuðningskennarar verði með vel 
skilgreind markmið og leiðir fyrir „sitt“ barn. Eins og staðan er í dag verður nánast eingöngu fagfólk í 
stuðningskennslu næsta skólaár. Því hef ég miklar væntingar því ekki er skortur á verkefnum. Ég tel 
mikilvægt að skoða vel hvaða leiðir við viljum fara og hvaða verkfæri við viljum nota í því að taka á 
hegðunarvanda barnanna. Veruleg vinna var lögð í stuðning og eftirfylgd þetta skólaár en þar náðis nánast 
enginn árangur. Því ber að skoða þetta vel fyrir næsta skóla þ.e. hvað leiðir við viljum leggja áherslu á 
varðandi þessi börn. Einning hef ég ákveðnar væntingar um að mæta erlendum og tvítyngdum börnum 
betur en við höfum gert. Síðan er mikilvægt að skilgreina þau börn sem falla undir þriðja flokk vel og gott 
væri að deildarstjórar þyrftu að sækja um til samráðsteymisins um tímaúthlutun og gera þannig 
deildarstjóranna vel meðvitaða um að ábyrgðin sé þeirra. 

Umbótaverkefni: 
 Allir stuðningsaðilar verða með vel skilgreind markmið og leiðir fyrir „sitt“ barn. 
 Skoða nýjar leiðir við stuðning barna og deilda þegar um hegnunarvanda barna er að ræða. 
 Halda áfram að þróa aðferðir við að taka á móti erlendum og tvítyngdum börnum. 
 Skilgreina betur þriðja flokkinn og hvernig þeim tímum er úthlutað. Ef starfsfólk vill fá tíma fyrir 

einstakt barn eða börn skulu deildarstjórar sækja um það skriflega til samráðsteymis leikskólans. 
 Útbúið verður eyðublað sem hægt er að sækja um í þriðja flokk. 
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Endurmat verkefnastjóra í skapandi starfi  
Ég  vann eftir nýju skipulagi þetta skólaárið í samstarfi við deildarstjóra. Þetta var gert til að auka samskipti 
og samvinnu á milli verkefnastjóra, starfsmanna og barna. Unnið var í samstarfi með einni deild viku í 
senn, fyrir hádegi. Eftir hádegi var ég til staðar til að aðstoða starfsfólk á öðrum deildum, koma með 
hugmyndir, verkefni, ráðleggingar, panta vörur o.s.v. Yfir árs tímabil hef ég þá verið einn mánuð inni á 
hverri deild. Ég aðstoðaði og hafði yfirsýn með ýmsum hefðum og uppákomum eins og ég hef gert síðust 
ár. Einnig hefur vekefnastjórinn unnið að því að setja inn innsetningar til að gera umhverfið námshvetjandi 
og setið læsis tengiliðafundi fyrir hönd skólans. Mér finnst vinnuskipulag siðasta árs yfirleitt hafa gengið 
vel fyrir sig. Ýmsar hefðir og uppákomur hafa stundum komið í veg fyrir að verkefni og skipulag hefur 
gengið upp. Í maí var viðhorfskönnun meðal starfsmanna til verkefnastjórastöðunnar eins og hún var 
framkvæmd í vetur og reynt verður að taka tillit til þeirra athugasemda sem þar komu fram við 
skipulagningu næsta vetrar.  Ég tel að deildarstjórar geti oftar hvatt starfsfólk sitt til að leita til 
verkefnastjórans. Mér finnst að deildarstjórar og annað starfsfólk geti komið með endurgjöf eða 
hugmyndir til að bæta eða breyta samstarfinu við verkefnisstjórann t.d. eftir að búið var að keyra 
skipulagið einu sinni hefði verð hægt að betrumbæta ýmislegt í næstu umferð. Einnig mega deildar nýta 
sér verkefnastjórann betur eftir hádegi bæði inni og úti og á öðrum tímum dagsins til að fá fjölbreytni í 
starfið. 
Annað: 
Ég set fram þá tillögu að skoða samverustundir í samvinnu við deildir til að leita að fjölbreyttum verkefnum 
til að skapa ánægjulega stundir með börnunum og góð námstækifæri. Þessi hugmynd kemur í kjölfarið af 
elstubarnakönnun sem sýnir að 35% barnanna finnast samverustundir stundum skemmtilegar og 16% 
barnanna finnst samverustundir leiðinlegar. Þau börn sem spurð voru um ástæður þess afhverju þeim 
finnst samverustundir leiðinlegar sögðu að þær væru alltaf eins. 
Síðasta haust kenndi ég fyrsta og annars árs nemum í leikskólakennarafræði í HÍ. Sú  reynsla hefur verið 
mjög  lærdómsrík og fékk ég betri innsýn í hvernig fullorðnir læra og kenna. Þetta tel ég hafa nýst mér í 
starfi, þar sem mikill tími er nýttur í fullorðinsfræðslu. Ég tel að kennslan mín í HÍ sé hluti af símenntun 
minni. Ég hef mikinn áhuga á að halda áfram að leita leiða til að þróa starfið,  finna leiðir til að bæta 
skapandi starf skólans og hvetja til vinnu í anda Reggio Emilia. 

Umbótarverkefni: 
 Verkefnisstjórinn í skapandi starfi heldur fund með deildarstjórum eftir að hafa verið eina viku á 

hverri deild til að kalla eftir endurgjöf og hugmyndum að næstu umferð með bæði tímana fyrir 
og eftir hádegi í huga. 

 Verkefnisstjórinn í skapandi starfi kemur að því að leita leiða til að auka fjölbreyttni og ánægju 
barnanna í samverustundum. 

 Verkefnisstjórinn í skapandi starfi gerir sér tímaplan sem verður sýnilegt við 9 fundatöfluna. 
Tímaplanið verður til viðmiðunar en þar kemur fram hvenær hann er í undirbúningi,  í hvaða vikum 
hann er á hvaða deild á hvaða tímum og hvenær hann sinnir læsisverkefninu. 
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Útisvæðið - Vettvangsverkefni Hörpu Kolbeins nýtt í endurmat 
Við í Stekkjarási höfum mikið velt fyrir okkur virkni starfsmanna á útisvæðinu og hvaða námstækifæri  
bjóðast þar. Oftar en einu sinni hafa starfsmenn greint frá í viðhorfskönnunum að virkni annarra 
starfsmanna en þeirra sjálfra væri mjög döpur á útisvæðinu og erfiðlega hefur gengið að gera starfsfólk 
áhugasamt að bjóða sérstök verkefni á útisvæðinu. Til að komast eitthvað upp úr hjólförunum með 
útisvæðið fengum við að nýta okkur niðurstöður úr verkefni Hörpu Kolbeins, deildarstjóra á Þúfu, sem 
stundar nú nám í leikskólakennarafræðum í HÍ. Hún var í vettvangsnámi í Stekkjarási og var Unnur 
deildarstjóri á Blásteini leiðsagnakennarinn hennar. Verkefnið sem hún vann í þessu vettvangsnám bar 
heitið Námstækifærin á útisvæðinu. Harpa Kolbeins gerði starfendarannsókn þar sem hún lagði upp með 
fjölþátta spurninguna: Hvernig tekst mér að koma auga á og nýta námstækifærin á útisvæðinu og hvaða 
hindranir eru á vegi mínum?  Í verkefninu skoðaði Harpa sjálfa sig út frá þeim tækifærum og þeim 
hindrunum sem hún upplifði í tengslum við útisvæðið. Harpa Kolbeins komst að því að til þess að hún sjálf 
yrði virk á útisvæðinu þarf hún að fá annað starfsfólk með sér í virknina og til þess að hún næði til annarra 
starfsmanna þyrfti hún að axla ábyrgð sem faglegur leiðtogi. Harpa fann að hún hugsaði mikið um 
kastalann í garðinum og fannst hann geta verið hættulegur og í framhaldi af því komst hún að því að hún 
ætti í togstreitu milli námstækifæra og áhættu í fleiri aðstæðum en í kastalanum. Í vettvangsnáminu kom 
það enn skýrar fram þegar hún hugaði að námstækifærunum á útisvæðinu að útivera væri oft notuð til að 
leysa starfsfólk af til að komast á fundi og annað þegar færra starfsfólk væri til staðar. Þá stæði fólk bara 
vaktina á meðan aðrir væru á fundi eða í samráði. Það fékk hana til að hugsa hvernig við í skólanum notum 
útisvæðið. Í lokinn tók Harpa saman annað sem henni fannst áhugavert í rannsókninni og taldi hafa áhrif 
á virkni og áhuga til að fara út og bjóða verkefni á útisvæðinu. Viðhorf til veðurs hafið mikið um áhugann 
að segja og eins tiltækur fatnaður starfsfólks t.d. til að hægt væri að fara út bæði  fyrir og eftir hádegi. 
Viðhorf hefur áhrif en hún hafði staðið sig af því að horfa út um gluggan og hugsa að veðrið væri það vont 
að hún hætti við útiveru. En svo kom hópur að utan sem dásamaði veðrið og hvað það hefði verið gaman 
úti. Fatnaður hefur líka áhrif á hugsunina um útiveruna. Í verkefninu prófaði Harpa ásamt Unni 
leiðsagnakennaranum að bjóða útistöðvar einu sinni í viku og skoða hvaða áhrif það hefði á námstækifærin 
og virkni starfsmanna. Lykilatriðið þar var að sýna faglega forystu þ.e. hafa forystu um að bjóða verkefni, 
ræða við starfsfólk og biðja það um að vera með, leiðbeina því og biðja það um aðstoð. Öll þau atriði sem 
Harpa týndi til í niðurstöðum sínum höfðu komið fram í öðrum rannsóknum og má ætla að hér í Stekkjarási 
séu fleiri en Harpa að upplifa þessi atriði. Því eru þessi umbótarverkefni sett fram hér að neðan, sem byggja 
á niðurstöðum Hörpu og stefnt á að gera viðhorfskönnun á vorönn þar sem viðhorf starfsmanna til 
útisvæðisins og námstækifæra þar eru könnuð. 

Umbótarverkefni: 
 Harpa Kolbeins, Unnur og/eða aðrir áhugasamir starfsmenn leiði útistöðvadaga 2svar í mánuði líkt 

og búið er að vera að gera nú í mars, apríl og maí 2017. 
 Á starfmannafundi, fagfundi eða á skipulagsdegi taka umræðu um útisvæðið þar sem reynt verður 

að færa umræðuna um útisvæðið frá því að ræða endurtekið um skipulag og svæðaskiptingu yfir 
í að ræða námstækifæri og notkun á svæðinu. 

 Á starfmannafundi, fagfundi eða á skipulagsdegi taka umræðu um útisvæðið út frá togstreitu milli 
áhættu og námstækifæra, hvernig klæðnaður og búnaður starfsmanna sé best til þess fallinn til 
að ýta undir virkni o.s.frv. 
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Framfylgni úrbótaáætlunar í kjölfar mats skólaársins 2016-2017 
Að setja sig í samband við Skólapúlsinn og koma þessum athugasemdum á framfæri og aðstoða þá til að 
útbúa könnun sem virkar og fær fram gott svarhlutfall. 
Þetta var gert. 
Skoða aðstæður í „gaman saman“ út frá öllum hliðum, er hægt að auka ánægjuna þannig að fleiri börn 
hafi gaman að því að koma og þá hvernig. Þetta var líka á verkefnislista sl. árs. 
Við tókum upp á þeirri nýbreytni, að þær deildir sem sýndu því áhuga skiptust á að vera með gaman saman 
og höfum við áhuga á að halda áfram með það því við teljum að með því að setja umsjónina í hendur á 
áhugasömum séu líkur á meiri fjölbreyttni. 
Fylgja eftir vinnunni með einingakubbana sem hófst með stuttum námskeiðum Ingibjargar Þórðardóttur 
á Krummakoti í febrúar. 
Þessu var ekki sérstaklega fylgt eftir. En ánægja barnanna af einingakubbum hefur aukist á milli ára. 
Það var á verkefnalistanum sl. ár að skipuleggja samverustundir og fara yfir skipulag í samverstundum og 
finna jafnvægi á milli lesturs bóka og því að börnunum líði vel. Samkvæmt börnunum finnst þeim 
skemmtilegra að fara í leiki og búa sjálf til sögu en að hlusta á sögu lesna. Það þarf að halda áfram með 
þetta verkefni. 
Rætt var um samverustundir á starfsmannafundi og hugleiðingum velt til deildanna um það hvernig 
samverustundur ganga fyrir. Vert að vinna áfram að þessu. 
Skoða aðstæður á deildum og ath. hvort hægt sé að skapa svæði á deildinni þar sem börnin geta dregið 
sig útúr skarkalanum og fundið sér rólegt afdrep. 
Flestar deildir voru búnar að útbúa geymsluna sína til að skapa þetta rólega afdrep en spurning hvort að 
það hafi verið nýtt sem skyldi. 
Skoða þarf fjölda barna í árgöngum og fjölga yngribarnadeildum í leikskólanum ef árgangarnir telja um 30 
nemendur eins og núna virðist vera. Betra er að þrír elstu árgangarnir dreifist á fimm deildir en 6 til að 
hver árgangur telji að minnsta kosti 6 nemendur. 
Til þessa kom ekki þar sem biðlistinn samanstóð af mun eldri börnum nú haustið 2017. Fjöldi elstu barna 
stefnir í 36 börn og öll börn sem ekki eru orðin tveggja ára í september komast fyrir á ungbarnadeildunum 
þó svo að þær verði bara tvær. Skoða þarf næsta vor hvort fólk sé sammála um að þetta sé heppilegri 
aldursblöndun. 
Halda áfram á þeirri braut sem við erum á varðandi útinámið en styrkja enn frekar samstarf deilda og að 
deilda hugmyndum hvað varðar námsframboð. 
Útinámið blómstraði þetta skólaárið. Kennarar eru í sífellu að bæta við sig þekkingu og reynslu sem styrkir 
okkur í að bjóða upp á námsumhverfi sem styður við og eflir þroska barnanna. Lykilstarfsmenn voru með 
kynningar og námskeið á starfsmannafundum og skipulagdögum þar sem þeir hafa miðlað þekkingu sinni.  
Efla virkni allra starfsmanna sem fara í skógarferðir, taka umræður um það á deildum hverjir fara í 
ferðirnar, allir eða bara þeim sem hafa áhuga? 
Það var gerð viðhorfskönnun á meðal starfsfólks í lok maí þar sem afstaða starfsfólks til skógarferða var 
könnuð. Það eru ekki allt starfsfólk sem fer í skóginn. Það virðist mikið fara eftir áhuga og getu starfsfólks.  
Verkefnisstjórinn mun leggja fram hugmynd að nýrri starfslýsingu fyrir sig, hlutverki og hvernig hann skiptir 
tímanum sínum milli deilda og fleira eins og hann sér stöðuna best nýtta. Stjórnendur munu svo fara yfir 
hvernig hægt er að koma hans hugmyndum í framkvæmd og setja verkefnisstjórastöðuna í nýtt skipulag. 
Michelle gerði nýtt skipulag fyrir veturinn og afstaða starfsfólks til nýs skipulags og framkvæmd 
verkefnastjóra í skapandi starfi var könnuð. Samkvæmt könnuninni ríkir almenn ánæga með störf 
verkefnastjóra og nýtt skipulag. Þó er það tekið fram að enn eru einhverjir hnökrar á skipulaginu sem þarf 
að vinna frekar með. 
Fá starfsfólk til að taka þátt í viðhorfskönnunum sem lýtur að starfi þeirra hjá Hafnarfjarðarbæ. 
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Svarhlutfall starfsmanna í starfsmannakönnun Skólapúlsins var um 69% og í vinnustaðagreiningu 
Hafnarfjarðarbæjar var svarhlutfallið 60%. Ekki er marktækar niðurstöður nema við 80% svarhlutfall. Það 
er alltaf matsatriði hversu mikið stjórnendur eiga að þrýsta á starfsfólk til að ná upp svarshlutfalli en við 
þyrftum samt að fá niðursöður sem eru marktækar. 
Fylgja eftir þeirri áætlun sem gerð var á deildarstjórafundi í maí að fagfundir verði 4. október og 1. 
nóvember 2016 og svo 10. janúar og 2. mars 2017. 
Þessari áætlun var fylgt. 
Flokka sorp meira og skoða hvaða möguleika við höfum til að bæta í sorpflokkunina. 
Við höfum bætt við sorptunnum til að flokka pappír og plast. Auk þess sem á kaffistofu er nú komin fata 
undir plast sem fellur til á kaffistofu starfsmanna. Þrýst hefur verið á bæjaryfirvöld um möguleika á flokkun 
lífræns úrgangs og vonum við að niðurstaða komi í það mál fljótlega. 
Finna farveg til að endurvekja fræðandi föstudaga. 
Umræða hefur verið á deildarstjórafundum um hvaða leiðir eru líklegastar til árangurs og með hvað hætti 
rétt sé að útfæra fræðandi föstudaga. Fræðandi föstudagar voru ekki endurvaktir þetta skólaárið. Skoðað 
fyrir næsta ár. 
Ath. hvort hægt sé og/eða hvort æskilegt sé að vera með nákvæmari símenntunaráætlun. 
Lítill áhugi hefur verið á símenntun hjá starfsfólki í vetur. Við höfum lítið sem ekkert nýtt okkur þá 
fyrirlestra sem í boði hafa verið af hálfu fræðsluskrifstofu. Starfsmenn hafa þó í einhverju mæli verið að 
sækja sér símenntun annarstaðar. Við erum með fólk sem er í skipulögðu námi í leikskólakennarafræðum, 
þroskaþjálfunarfræðum og eins í framhaldsnámi til meistaragráðu. Hinsvegar er það jafnvel sóknarfæri að 
glæða áhuga starfsmanna á þeim námskeiðum/fyrirlestrum sem boðið er uppá hjá skólaskrifstofu. Að 
athuguðu máli er nákvæmari símenntunaráætlun ekki talin vera til þess fallin að glæða áhuga starfsmanna 
á símenntun. 
Halda áfram með það fyrirkomulag að starfsmenn sem sjá um stuðning séu starfsmenn sérkennslustjóra. 
Sérkennslustjóri á að vera í umræðunni ef breytingar eru á starfi þessara aðila þ.e. þeir fara úr stuðningi í 
almennt starf þegar dagurinn er settur upp á níufundi. 
Þetta hefur gengið eftir að mestu leiti.  
Næsta skólaár verði með svipuðum hætti og skólaárið 2015-2016 hvað varðar skipulagið á sérkennslunni. 
Allir verða með vel skilgreind markmið og leiðir fyrir „sitt“ barn. 
Þetta var reynt og gekk að mestu eftir nema erfiðlega gekk að ráða í stuðningsstöður framan af hausti. 
Að nýta þriðja flokkinn að einhverju leyti áfram fyrir erlendu börnin. 
Þetta hefur gengið eftir að mestu. 
Skilgreina þau börn sem falla undir þriðja flokk vel og gott væri að deildarstjórar þyrftu að  sækja um til 
samráðsteymisins um tímaúthlutun og gera þannig deildarstjóranna vel meðvitaða um að ábyrgðin sé 
þeirra. 
Þetta var ekki gert þ.e. deildarstjórar sóttu ekki um fyrir þriðja flokkinn formlega með rökstuddri skriflegri 
umsókn. 
Fylgja þeim áformum um að koma með nýjungar í morgunmat og síðdegishressingu sem var ákveðið að 
skoða og reyna á nýju skólaári á fundi starfshóps um næringarinnhald og samsetningu matar. 
Matráður auk fulltrúa úr starfhópnum fóru yfir hvað það er sem í boði er í morgunmat og síðdegiskaffi. 
Fjárhagsrammi skólans býður því miður ekki upp á miklar breytingar að þessu sinni.  
Halda áfram að þrýsta á fræðsluyfirvöld í bænum að aðgengi að sérkennslusérfræðingum sé betra og þá 
aðallega styttri bið í það. 
Stuðningur við sérkennslu frá skólaskrifstofu er í breytingarfasa og ekki er komin endanleg mynd á hvernig 
það skipulag verður. Látum reyna á nýtt fyrirkomulag. 
Unnið verður áfram í samvinnu við Hafnarfjarðarbæ að bættri viðveru starfsmanna (minnka fjarvistir). 
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Stekkjarás tók þátt í tilraunarverkefni ásamt fimm öðrum leikskólum. Verkefnið miðar að setja upp skýra 
ferla fyrir allar stofnanir bæjarins varðandi veikindafjarvistir, hvernig þær eru tilkynntar og stuðning við 
fólk með mikla fjarveru og til að auðvelda fólki að koma til baka til vinnu eftir langtímaveikindi. Ferlarnir 
eru tilbúnir og farið að vinna eftir þeim.  Ekki er komin víðtæk reynsla á gagnsemina. 
Skoða virkni „annarra“ á útisvæði í ljósi þess að margir töldu marga aðra starfsmenn óvirka á útisvæði. 
Þessi umræða var tekinn fyrir á deildastjórafundum og eins í umræðum þeirra Hörpu Kolb. og Unnar á 
skipulagsdegi þann 29. maí eftir að Harpa Kolb. kynnti verkefnið sitt sem hún vann sem nemi á Blásteini. 
Verkefnið gekk út á að skoða virkni og námstækifæri í garðinum. Fram kom að starfsfólk þarf að líta í eigin 
barm, tala betur saman og biðja um aðstoð á útisvæðinu. Einnig er hægt að ræða betur um útisvæðið og 
námstækifærin sem það býður uppá. 
Auka umræðu um að börnin fái tilfinningu fyrir því að þau ráði einhverju. 
Ekki var unnið sérstaklega með þetta en við ræddum á skipulagsdegi þann 7. mars hvernig við látum 
grunnþætti menntunar sjást í daglegu starfi okkar. Lýðræði er einn af grunnþáttunum og þótt hann hafi 
ekki verið ræddur sérstaklega þá komum við inn á þennan þátt í vinnu okkar með grunnþættina. 
Fara yfir skipulag í samverstundum og finna jafnvægi á milli lesturs bóka og því að börnunum líði vel því 
samkvæmt börnunum finnst þeim skemmtilegra að fara í leiki og búa sjálf til sögu en að 
hlusta á sögu lesna. 
Rætt var um samverustundir á starfsmannafundi og hugleiðingum velt til deildanna um það hvernig 
samverustundur ganga fyrir. Vert að vinna áfram að þessu. 
Ath. hvort ástæða sé til að skoða vinnu okkar með einingakubbana til að auka ánægju barnanna af þeim. 
Samkvæmt viðhorfskönnun meðal elstu barna hefur ánægja barnnanna aukist gagnvart 
einingakubbunum.  
Skoða flestar aðstæður í leikskólastarfinu s.s. hvíld, starf í Straumi og Flæði og fl. staði með tilliti til biðtíma 
barnanna. 
Þetta var ekki gert markvisst. 
Vinna að hugmyndum með starfsfólki hvernig endurvinnanlegur efniviður getur nýst í leik og starfi. 
Í tengslum við ReMidu viku og í gegnum starf verkefnastjóra hefur verið umræða og kynning á gildi 
endurvinnanlegs efniviðs í starfi með börnum.  

Umbótaverkefni: 
 Auka fjölbreyttni í samverustundum. 
 Einhvern tímann á vorönninni verður kannað hvort aldurblöndunin sem var þetta skólaárið sé 

heppileg. 
 Gera örstutta könnun meðal starfsmanna af hverju þeir vilja eða vilja ekki taka þátt í 

viðhorfskönnunum varðandi starfið. 
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Símenntunaráætlun skólaársins 2016 -2017 endurmetin 
Nýliðanámskeið sem fyrirhugað var að halda á haustönn voru  haldin í febrúar með hefðbundnu skipulagi. 
Ástæða þess að námskeiðin voru haldin svona seint á skólaárinu var sú að seint gekk að ráða inn nýtt 
stafsfólk í stað þeirra sem hættu á skólaárinu. Stjórnunarteymið hafði umsjón með námskeiðunum.  

Skapandi starf í Stekkjarási – Verkefnisstjóri í skapandi starfi.  
Stuðningskennsla – Sérkennslustjóri.  
Starfsmannahandbókin–Aðstoðarleikskólastjóri.  
Viðverustefnan, vinnustund og ýmislegt hagnýtt – Leikskólastjóri.  
Skólanámskráin –Leikskólastjóri. 

Á Starfsmannafundi 6. sept. 2016 kynnti aðstoðarleikskólastjóri jafnréttisáætlun sem ekki þótti ástæða 
að breyta að þessu sinni.  
Á skipulagsdegi 28. september 2016 var hópeflisnámskeið með námstengdu ívafi. Jóga, leiklist, útieldun, 
sjónlist. Farið var að Hvaleyrarvatni þar sem starfsmannahópurinn dvaldi daglangt. Ábyrgð á skipulagi og 
framkvæmd dagsins hafði verkefnisstjóri í skapandi starfi. 
Í október 2016 fóru tveir starfsmenn til Seattle að skoða leikskóla.  
Í lok október 2016 tók einn starfsmaður þátt í að halda alþjóðlega ráðstefnu um útinám hér á landi. Á 
lokadegi ráðstefnunnar tóku fjórir starfsmenn þátt í fyrirlestradegi. 
21. nóvember 2016. Fyrir hádegi var sameiginlegur skipulagsdagur í öllum leik- og grunnskólum bæjarins 
sem stýrihópur um bætta menntun í Hafnarfirði stóð fyrir. Við mættum í Áslandsskóla ásamt kennurum 
úr Áslandsskóla og Tjarnarási. Þar fengum við fyrirlestur um lærdómssamfélagið í tengslum við verkefnið 
„Lestur er lífsins leikur“. Hver skóli var síðan með kynningu á því hvernig þeir vinna að bættum málþroska, 
auknum orðaforða, læsi og stærðfræði. Framlag Stekkjaráss var m.a. nokkra mínútna myndband sem var 
saman sett af skráningum frá öllum deildum leikskólans þar sem starfsaðferðir okkar í tenglum við 
verkefnið voru kynntar. Eftir hádegi vorum við með vinnu í sal þar sem starfsmenn reyndu að hjálpa hver 
öðrum með Karellen tölvukerfið, læra að setja inn fréttir, myndir o.s.frv. 
4. janúar 2017. Vorum við með fræðslu í starfsaðferðum Reggio Emilia.  Heimamenn sáu um fræðsluna og 
var stafsmannahópnum skipt upp í minni hópa til að reyna að koma sem flestum inn í umræður um 
starfsaðferðirnar.  
23. janúar 2017. Vináttuverkefni Barnaheilla.  Tveir kennarar.  
7. febrúar 2017 Starfsmannafundur kynning á Vináttuverkefni á vegum Barnaheilla, þeir tveir sem fóru á 
námskeiðið í janú,r sáu um kynninguna. 
22. febrúar 2017 var fyrirhugað að vera með kynningar á áætlunum sem Stekkjarás er með en það gekk 
ekki eftir því  bæjarstjórinn, fræðslustjórinn, þróunarfulltrúi leikskóla komu í heimsókn og funduðu  með 
starfsmönnum. Þannig vannst ekki eins mikill tími til að fara yfir allar áætlanir og ferla. Þeir eru þó flestir 
komir á heimasíðu skólans og eru þar aðgengilegir fyrir starfsfólk sem og aðra sem heimasíðuna 
heimsækja. Reglur, ferlar og áætlanir hafa þó verið kynntar. 
22. og 23. mars 2017 fóru þrír á námskeið í myndræna boðskiptakerfinu PECS  
Í apríl 2017 fóru tveir á námskeið hjá Greiningarstöðinni í „Skipulögðum vinnubrögðum“ 
Á skipulagsdegi 29. maí 2017 var námskeiðið „Hvatning og viðhorf“ og flutti Ásgeir Jónsson fyrirlestur um 
efnið. 
Í júní 2017 fór einn starfsmaður til Bretlands til þess að taka þátt í ráðstefnu um útinám og halda fyrirlestur 
sem byggir á reynslu starfsmannsins af útinámi hér í skólanum. Starfsmaðurinn sótti sér margvíslegan 
fróðleik varðandi útinám og heimsótti nokkra útinámsskóla. 
Starfsmenn voru hvattir til, og þeim veitt svigrúm eins og hægt var til að sækja námskeið á vegum 
skólaskrifstofu og á önnur námskeið sem þeim bauðst eða vildu fjármagna með styrkjum sinnum 
stéttarfélaga. Staðreyndin var þó sú þetta árið að starfsfólk Stekkjarás nýttu sér ekki þau námskeið sem 
buðust á vegum skólaskrifstofu. Fór þar saman nokkrir þættir. Námskeiðin þóttu ekki nægjanlega 
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áhugaverð, tímasetningar hentuðu ekki og eins glímdum við við mikið álag vegna manneklu af sökum 
skam- og langtímaveikinda.  
Fyrirhugað var að endurvekja fræðandi föstudaga í einhverri mynd og gefa þar starfsmönnum tækifæri til 
að koma með örfræðslu, miðla og læra. Þetta gekk ekki eftir. Framkvæmd og skipulag var þó rætt og haldið 
verður áfram að vinna að þessu næsta skólaár. 
Á vorönn fór leikskólastjóri á námskeið (nokkur skipti) í markþjálfun ásamt öðrum leikskólastjórum hjá 
Hafnarfjarðarbæ. Námskeiðið var haldið af Hafnarfjarðarbæ. 
Önnur símenntun 

Tveir kennarar eru í framhaldsnámi í leikskólakennarafræðum. 
Einn starfsmaður er í grunnnámi í leikskólakennarafræðum. 
Tveir starfsmenn á fyrsta ári í grunnnámi í þroskaþjálfunarfræðum. 
Einn starfsmaður á öðru ári í grunnnámi í þroskaþjálfunarfræðum. 

Samantekt. 
Í þessari skýrslu er mat á starfi leikskólans á þessu skólaári tekið saman. Ytra matið fólst í viðhorfskönnun 
sem Skólapúlsinn gerði meðal starfsmanna og vinnustaðagreiningu á vegum Hafnarfjarðarbæjar. 
Svarhlutfall í viðhorfskönnun Skólapúlsins var 70% og 60% í vinnustaðagreiningunni. Hvort tveggja er ekki 
nægjanlegt hlutfall svo hægt sé að horfa til niðurstaðanna sem sterkar vísbendingar um eitthvað en við 
leyfðum okkur að horfa til þeirra þannig að þarna gætu verið ákveðnir þættir sem þyrfti að skoða. Innra 
matið var nokkuð fjölbreytt og matsáætlun leikskólans var fylgt að öllu leiti. 

Samantekt umbótaverkefna fyrir skólaárið 2017-2018. 
 Gera skýran feril um hvernig starfsmenn geta unnið úr því þegar þeir upplifa einelti.  
 Fara ýtarlega eftir þeim ferlum sem Hafnarfjarðarbær hefur sett sér varðandi veikindaforföll 

starfsmanna. 
 Skoða leiðir sem stuðlað geta að heilsueflingu starfsmanna í þeim tilgagni að bæta heilsu 

starfsmanna og minnka fjarveru frá vinnu. 
 Fara í ítarlega kynningu með starfsfólki um þá reikniformúlu sem sveitarfélagið notar til að reikna 

út fjölda barna per starfsmann og einnig á þeim viðmiðum sem sveitarfélagið notar til að finna út 
hversu mörg börn eru á deildum. 

 Kynna fyrir starfsfólki hvernig þörf fyrir stuðning fyrir börn er metin, hvenær börn eru metin í 1. 
og 2. flokk og hvað er í boði fyrir börn sem ekki eru metin í þessa tvo flokka. Fara yfir ferlana og 
þann stuðning sem er í boði frá sérfræðingum skólaskrifstofu. 

 Gera viðhorfskönnun meðal starfsmanna sem skoðar hvað og hvernig samstarf milli starfsmanna 
er æskilegast að þeirra mati, hvað hindrar og hvað er hægt að gera í því sambandi. 

 Skólastjórnendur kynna vel þau símenntunartilboð sem skólaskrifstofan býður uppá og aðrar leiðir 
fyrir starfsfólk til að finna símenntunarmöguleika. 

 Leikskólastjóri og/eða aðstoðarleikskólastjóri fara á námskeið og rifja upp hvernig gott 
atvinnuviðtal er. Reynt að finna námskeið sem tekur mið af aðstæðum í leikskólum almennt þ.e. 
ekki sé verið að tala um að velja þann hæfasta út hópi mjög hæfra, heldur sigta út mögulega þá 
sem vilja vinna í lengri tíma. 

 Leikskólastjóri tekur viðtöl við alla deildarstjórana og kannar hug þeirra til samvinnu út frá 
hindrunum og tækifærum. 

 Fá utanaðkomandi aðstoð til að greina vandann í samstarfi leikskólastjóra og 
aðstoðarleikskólastjóra og leiðbeina með árangursríkara samstarf. 
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 Starfsfólk með yfirburðaþekkingu miðli þekkingu sinni með markvissum hætti til þeirra sem minni 
þekkingu hafa. Markmiðið er að þekking dreifist sem víðast og tenging grunnþátta menntunar við 
daglegt starf verði sýnileg í daglegu starfi. 

 Verkefnastjóri í skapandi starfi, heldur áfram að þróa að bæta það skipulag sem hann lagði upp 
með á síðasta skólaári. 

 Haldið verður áfram að þróa útinámið og farið verður að huga að möguleikum útisvæðis við 
leikskólann í því samhengi. 

 Gerð verður áætlun sem miðar að því að gera lestarverkefnið sýnilegra í daglegu starfi skólans. 
 Umorða spurningar og breyta útliti viðhörfskönnuninar, frá því sem hún er í dag, til að betur sé 

hægt að ná ástæðum fyrir svari barnanna t.d. mér líður „svona“ í leikskólanum af því að... 
 Skoða aðstæður í „gaman saman“ út frá öllum hliðum, og finna leiðir til að auka ánægju fleiri barna 

af stundinni. 
 Endurskoða hvort hægt sé að breyta eitthvað til í sambandi við skipulag og fjölbreytni í 

samverustundum. 
 Skoða hvað veldur því að 26 % barna eru óánægð í hvíld og hvort hægt sé að breyta einhverju í 

sambandi við hvíldina t.d. lengd hennar, því sem verið er að hlusta á eða hvað er verið að lesa. 
 Haustið 2017 mun Vináttuverkefnið vera tekið upp aftur á Þúfu og Fífu. 
 Keypt verður ein Vináttutaska í viðbót sem byrjunarefni fyrir aðrar deildir. 
 Endurmat á Vináttuverkefninu verður í maí 2018 og í framhaldi af því verður ákveðið hvort allar 

eldri deildirnir í Stekkjarási fara í verkefnið frá og með hausti 2018. 
 Allir stuðningsaðilar verða með vel skilgreind markmið og leiðir fyrir „sitt“ barn. 
 Skoða nýjar leiðir við stuðning barna og deilda þegar um hegðunarvanda barna er að ræða. 
 Halda áfram að þróa aðferðir við að taka á móti erlendum og tvítyngdum börnum. 
 Skilgreina betur þriðja flokkinn og hvernig þeim tímum er úthlutað. Ef starfsfólk vill fá tíma fyrir 

einstakt barn eða börn skulu deildarstjórar sækja um það skriflega til samráðsteymis leikskólans. 
 Útbúið verður eyðublað sem hægt er að sækja um í þriðja flokk. 
 Verkefnisstjórinn í skapandi starfi heldur fund með deildarstjórum eftir að hafa verið eina viku á 

hverri deild til að kalla eftir endurgjöf og hugmyndum að næstu umferð með bæði tímana fyrir og 
eftir hádegi í huga. 

 Verkefnisstjórinn í skapandi starfi kemur að því að leita leiða til að auka fjölbreyttni og ánægju 
barnanna í samverustundum. 

 Verkefnisstjórinn í skapandi starfi gerir sér tímaplan sem verður sýnilegt við 9 fundartöfluna. 
Tímaplanið verður til viðmiðunar en þar kemur fram hvenær hann er í undirbúningi,  í hvaða vikum 
hann er á hvaða deild á hvaða tímum og hvenær hann sinnir læsisverkefninu. 

 Einhvern tímann á vorönninni verður kannað hvort aldurblöndunin sem var þetta skólaárið sé 
heppileg. 

 Gera örstutta könnun á meðal starfsmanna af hverju þeir vilja eða vilja ekki taka þátt í 
viðhorfskönnunum varðandi starfið. 

 Harpa Kolbeins, Unnur og/eða aðrir áhugasamir starfsmenn leiði útistöðvadaga 2svar í mánuði líkt 
og búið er að vera að gera nú í mars, apríl og maí 2017. 

 Á starfmannafundi, fagfundi eða á skipulagsdegi taka umræðu um útisvæðið þar sem reynt verður 
að færa umræðuna um útisvæðið frá því að ræða endurtekið um skipulag og svæðaskiptingu yfir 
í að ræða námstækifæri og notkun á svæðinu. 

 Á starfmannafundi, fagfundi eða á skipulagsdegi taka umræðu um útisvæðið út frá togstreitu milli 
áhættu og námstækifæra, hvernig klæðnaður og búnaður starfsmanna sé best til þess fallinn til 
að ýta undir virkni o.s.frv. 


