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Formáli 

Hverjum leikskóla ber samkvæmt lögum um leikskóla að gera sér skólanámskrá. Skólanámskrám er ætlað að vera leiðarvísir starfsmanna en einnig að gefa 
foreldrum og öðrum sem hafa áhuga, upplýsingar um starf leikskólans. Í skólanámskránni koma fram sérkenni leikskólans, þau meginmarkmið sem hann setur 
sér og lýsingar á starfsaðferðum til að ná settum markmiðum. Allir starfsmenn sem voru við störf komu að gerð skólanámskrárinnar þegar hún var í vinnslu, á 
árunum 2012-2014, auk þess sem foreldraráð leikskólans fékk hana til umsagnar áður en hún var gefin út. Nú er skólanámskráin að koma út í annað sinn en 
ætlunin er að hún sé endurskoðuð á tveggja til þriggja ára fresti.  

 

Hafnarfirði, nóvember 2017 

______________________________ 

Alda Agnes Sveinsdóttir 

 

  



2 

Efnisyfirlit 

 
Formáli ................................................................................................................................................ 1 
Efnisyfirlit ............................................................................................................................................ 2 
1 Inngangur ..................................................................................................................................... 4 
2 Leikskólinn Stekkjarás ................................................................................................................... 4 

2.1 Starfsfólk leikskóla ................................................................................................................ 4 

2.2 Hlutverk leikskólastjóra ........................................................................................................ 5 

2.3 Hlutverk leikskólakennara og annarra starfsmanna............................................................. 5 
3 Starfsaðferðir Stekkjaráss ............................................................................................................. 5 

3.1 Leiðarljós leikskólastarfsins ..................................................................................................7  

3.2 Kennsluhættir leikskólans / Leikurinn .................................................................................. 7 

3.3 Námsumhverfi ...................................................................................................................... 8 
4 Grunnþættir menntunar .............................................................................................................. 9 

4.1 Jafnrétti ................................................................................................................................ 9 
4.1.1 Jafnrétti í leikskólastarfinu ........................................................................................... 9 

4.2 Læsi .....................................................................................................................................10 
4. 2. 1 Læsi í leikskólastarfinu................................................................................................10 

4.3 Heilbrigði og velferð ...........................................................................................................11 
4.3.1 Heilbrigði og velferð í leikskólastarfinu ......................................................................11 

4.4 Sjálfbærni............................................................................................................................12 
4.4.1 Sjálfbærni í leikskólastarfinu ......................................................................................12 

4.5 Sköpun ................................................................................................................................13 
4. 5. 1 Sköpun í leikskólastarfi ...............................................................................................13 

4.6 Lýðræði og mannréttindi ....................................................................................................13 
4.6.1 Lýðræði og mannréttindi í leikskólastarfi ...................................................................13 



3 

5 Samþætt og skapandi leikskólastarf ...........................................................................................14 

5.1 Læsi og samskipti ................................................................................................................14 

5.2 Heilbrigði og vellíðan ......................................................................................................... 14  

5.3 Sjálfbærni og vísindi ...........................................................................................................15 

5.4 Sköpun og menning ........................................................................................................... 16  
6 Fjölskyldan, upplýsingamiðlun og leikskólinn ............................................................................17 
7 Tengsl skólastiga og tengsl við nærumhverfið ...........................................................................18 
8 Sérfræðiþjónusta ........................................................................................................................18 
9 Mat og eftirlit .............................................................................................................................20 

9.1 Ytra mat á leikskólastarfi ....................................................................................................20 

9.2 Innra mat á leikskólastarfi ..................................................................................................20 
9.2.1 Mat barna ...................................................................................................................21 
9.2.2 Mat starfsfólks leikskólans .........................................................................................21 
9.2.3 Mat foreldra .............................................................................................................. 21  

 

  



4 

1 Inngangur 

Leikskólinn er fyrsta skólastigið í skólakerfinu og er fyrir börn undir skólaskyldualdri. Leikskóli annast að ósk 
foreldra uppeldi, umönnun og menntun barna á leikskólaaldri í samræmi við lög...  Í leikskólum skal velferð 
og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu starfi. Veita skal börnum umönnun og menntun, búa þeim hollt 
og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði (Lög um leikskóla frá 2008, 1. og 2. gr.). 

2 Leikskólinn Stekkjarás 

Leikskólinn Stekkjarás, Ásbraut 4, Hafnarfirði, tók til starfa 8. september 2004. Skólinn er átta deilda og er í eigu 
Hafnarfjarðarbæjar, sem einnig sér um rekstur hans. Heildarstærð skólans er 1358 m² og leikrými 590 m².  

Leikskólinn er opinn alla virka daga fyrir utan skipulagsdaga og sumarlokanir. Hann opnar á morgnana kl. 7:30 og 
honum er lokað kl. 17:00. Starfsmannafjöldi miðast við fjölda barna og aldur þeirra. Við leikskólann er að minnsta kosti 
ein ungbarnadeild starfrækt og fleiri ef þess þarf. Á ungbarnadeildum eru börnin færri en á hinum deildunum. Aðrar 
deildar skólans eru aldursblandaðar. Heimasíðu skólans er að finna á slóðinni http://www. stekkjaras.leikskolinn.is og þar 
er hægt að finna ýmsan fróðleik um leikskólann. 

2.1 Starfsfólk leikskóla  

Í lögum um leikskóla frá 2008 í 7. gr. segir:  „Starfsfólk leikskóla skal rækja starf sitt af fagmennsku, alúð og samviskusemi.“  

Og í sömu lögum segir:  

Starfsfólk leikskóla skal gæta fyllstu þagmælsku um hagi barna og foreldra þeirra, sem það fær vitneskju 
um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum, fyrirmælum yfirmanna og eðli máls. Þagnarskylda 
helst þótt viðkomandi láti af störfum.  Þagnarskylda starfsfólks leikskóla nær ekki til atvika sem ber að 
tilkynna um lögum samkvæmt (8. gr.).  
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2.2 Hlutverk leikskólastjóra  

Í lögum um leikskóla frá 2008 segir: 

Leikskólastjóri stjórnar daglegum rekstri og starfi leikskóla og gætir þess að leikskólastarf sé í samræmi við 
lög, reglugerðir, aðalnámskrá leikskóla, skólanámskrá og önnur gildandi fyrirmæli. Leikskólastjóri stuðlar að 
samstarfi milli foreldra, starfsfólks leikskóla og annars fagfólks með velferð barna að markmiði (5. gr.).  

2.3 Hlutverk leikskólakennara og annarra starfsmanna 

Í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 segir: 

Kennarar gegna lykilhlutverki í öllu skólastarfi... Gæði menntunar og árangur skólakerfisins byggist fyrst og 
síðast á vel menntaðri og áhugasamri fagstétt kennara á öllum skólastigum... Fagmennska kennara byggist 
á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins. Fagmennska kennara snýst um 
nemendur, menntun þeirra og velferð (bls. 11).  

Starfsfólk leikskólans á að vera góðar fyrirmyndir í starfi með börnum og leitast við að styrkja lýðræðislegt hlutverk 
leikskólans. Leikskólakennurum ber að sjá til þess að hvert barn fái notið hæfileika sinna og að námsumhverfi sé skipulagt 
á þann veg að börn fái notið bernsku sinnar.  Allt starfsfólk leikskólans á að koma fram við börnin af virðingu, taka tillit til 
og hlusta á þau. Starfsfólki ber að vinna í anda Aðalnámskrár og tileinka sér þá sýn sem sett er þar fram til barna og náms.  

3 Starfsaðferðir Stekkjaráss  

Á Stekkjarási störfum við eftir starfsaðferðum Reggio Emilia og endurspeglast sú uppeldissýn í öllu starfi skólans. Það sem 
einkennir Stekkjarás er m.a skapandi hugsun, notkun opins efniviðar í listsköpun, útinám, leikurinn, aldursblöndun, 
sérkennsla og gott foreldrasamstarf. 
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Leikskólastarf í anda Reggio Emilia  er kennt við borg á Ítalíu. Þar er leikskólastarfið einkum byggt á hugmyndum Loris 
Malaguzzi, en hann var uppeldisfræðilegur leiðtogi leikskólanna. Í Reggio Emilia sýninni er lögð áhersla á skapandi og 
gagnrýna hugsun, lýðræði og það að nota uppeldisfræðilegar skráningar til að nálgast hugmyndir og tilgátur barna. 
Samkvæmt Reggio Emilia sýninni: 

 fæðist hvert barn með 100 mál en er svipt 99 þeirra.  

 hefur hvert barn hæfileika og getu.  

 er umhverfið þriðji kennarinn, barnið lærir af fullorðnum, öðrum börnum og umhverfinu.  

 er það ábyrgð og samvinnuverkefni samfélagsins að ala upp börnin.  

 eiga börn rétt á því að fá ögrandi verkefni sem efla getu þeirra til að takast á við lífið.  

 á menntun að stuðla að því að börn verði frumkvöðlar en ekki fylgjendur.  

 er lýðræði réttur barna.  
 eru börn klár og mikils megnug.  

Hjá okkur eru börnin alltaf í brennidepli. Við lítum á þau sem sjálfstæða og skapandi einstaklinga. Hlustað er á 
hugmyndir barnanna og vinnan aðlöguð að hæfni og möguleikum þeirra. Sýn okkar á börnin og nám þeirra endurspeglast 
í starfi okkar.  Við erum vakandi fyrir því að umhverfið sé námshvetjandi, að börnin fái tækifæri til að læra hvert af öðru 
og að kennarinn sé samverkamaður þeirra. Við reynum með hjálp barnanna að sjá möguleikana í hversdagsleikanum, að 
uppgötva og rannsaka saman. Því eru einkunnarorð skólans: ,,Hugmyndir barnsins, verkefni dagsins”.  

Þegar talað er um aldursblöndun á deildum á Stekkjarási er átt við að barnahópurinn sé samsettur úr fleiri en einum 
árgangi. Tilgangurinn með slíkri hópsamsetningu er fyrst og fremst að skapa börnum á mismunandi aldri námstækifæri 
sem annars myndu ekki skapast í aldurshreinum hópum. Í leikskólanum öðlast barn skilning á gildi samvinnu og þroskar 
með sér samkennd og ábyrgðartilfinningu. Með þátttöku í barnahópi, stórum eða litlum, öðlast barn margþætta félagslega 
reynslu.  

 Hér á Stekkjarási höfum við sett upp litla ReMidu sem við köllum Skapandi efnisveitu og skipar hún stóran sess í 
starfsaðferðum Stekkjaráss. Nafnið er sótt í söguna um Midas konung, sem hafði fengið þá ósk sína uppfyllta, að allt sem 
hann snerti breyttist í gull. Í leikskólunum í Reggio Emilia nota börnin verðlausan efnivið til að útfæra hugmyndir sínar á 
fjölbreyttan og skapandi hátt í byggingar og listaverk. Í efnisveitunni okkar er endurnýtanlegur efniviður sem hægt er að 
nota á fleiri en einn hátt. Börnin fá að vinna með efniviðinn á frjálsan hátt og fá tækifæri til að rannsaka og gera 
tilraunir með hann. Efniviðinn fáum við úr ýmsum áttum, meðal annars frá fyrirtækjum, foreldrum og starfsfólki. 
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3.1 Leiðarljós leikskólastarfsins 

,,Hugmyndir barnsins, verkefni dagsins” er megin leiðarljósið í starfi leikskólans og er drifkrafturinn í starfs- og námsháttum 
hans. Við viljum að starfið sé lýðræðislegt og að börnin hafi áhrif á það sem þau eru að fást við í leikskólanum. 

Önnur leiðarljós sem við höfum sett okkur: 

 Að mæta hverju og einu barni þar sem það er statt og bjóða því verkefni byggt á áhuga og getu hvers og eins. 

 Að umhverfi barnanna sé örvandi og margbreytilegt og gegni því hlutverki að það sé þriðji kennarinn eins og lagt er 
upp úr í starfsaðferðum Reggio Emilia. 

 Að börnin fari með góðar minningar úr leikskólanum sem þau geti yljað sér við í framtíðinni 

3.2 Kennsluhættir leikskólans / Leikurinn  

Í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 segir að:  

Leikur er órjúfanlegur þáttur bernskuáranna og þungamiðja leikskólastarfsins. Leikur er sjálf-sprottinn og 
börnum eðlislægur. Þau leika sér af fúsum og frjálsum vilja og á eigin forsendum. Leikur getur veitt gleði og 
vellíðan en jafnframt falið í sér valdabaráttu og átök. Leikur er meginnámsleið barna. Hann skapar börnum 
tækifæri til að læra og skilja umhverfi sitt, tjá hugmyndir sínar, reynslu og tilfinningar og þróa félagsleg 
tengsl við önnur börn (bls. 37). 

Leikurinn skipar stóran sess í öllu starfi Stekkjaráss. Litið er á leikinn sem mikilvægt tjáningarform sem gefur börnum 
tækifæri til að nýta málin sín hundrað. Á Stekkjarási gefum við leiknum góðan tíma og svigrúm þar sem börnin leika sér á 
eigin forsendum og stjórna leiknum sjálf.  Hann skapar börnum tækifæri til að læra og skilja umhverfi sitt, tjá hugmyndir 
sínar, reynslu og tilfinningar og þróa félagsleg tengsl við önnur börn. Þegar börn leika sér saman skapa þau eigin menningu 
og þurfa jafnframt að skilja hlutina frá sjónarmiði annarra. Á Stekkjarási er lögð áhersla á hinn skapandi þátt í leik barnanna, 
m.a. með opnum efnivið þar sem börnin læra að skapa og leita lausna án þess að binda hugann við fyrirfram ákveðnar 
lausnir. 
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Grunnþættir menntunar fléttast inn í leik barna þegar starfsfólk tengir á markvissan hátt markmið þeirra við leik. 
Leikskólakennarinn kynnir börnum nýja möguleika og skapar þannig sameiginlega reynslu sem nýtist í leik. Mikilvægt er að 
vera vakandi fyrir áhuga barna og því sem gerist, spyrja opinna spurninga og vinna markvisst með það sem börn eru að fást 
við og sýna því áhuga. Í leik læra börn hvert af öðru en hlutverk hins fullorðna í leik barna er engu síður mikilvægt og 
margþætt. 

Í leiknum er kennari oft virkur þátttakandi en þó alltaf á forsendum barnanna. Umhverfið er einn af þremur kennurum 
barnsins og því er það okkar hlutverk að sjá til þess að það sé örvandi og hvetjandi til leikja. Við setjum inn í umhverfið 
kveikjur/innsetningar í formi mynda eða hluta sem grípa athygli barnanna og skapar áhuga þeirra og vilja til að kanna og 
rannsaka. Kveikjurnar geta verið uppspretta endalausra leikja þar sem ímyndunaraflið og hugmyndir barnanna fá að njóta 
sín. 

3.3 Námsumhverfi 

Leikskólinn Stekkjarás, er átta deilda leikskóli. Allar átta deildirnar eru svipaðar að stærð. Sex deildir af þessum átta eru 
með einu aðalrými, tveimur herbergjum, geymslu og klósetti en tvær deildir eru með fjögur rými, geymslu og klósett. Gott 
rými er fyrir fatahólf barnanna og hefur hver deild sér rými fyrir fatahólf framan við deildina. Hverjum tveimur deildum 
fylgir svo útiklósett, þurrkherbergi og fatahengi fyrir starfsfólk. Fyrir hverjar fjórar deildir er myndlistaherbergi og salur. 
Hægt er að opna á milli sala og mynda þannig einn stóran rúmgóðan sal. Í miðjum leikskólanum er eldhús, þvottahús, 
starfsmannaaðstaða og skrifstofurými fyrir stjórnendur. Í sitthvorum endum leikskólans eru rými fyrir bókasafn, 
sérkennslustjóra, geymslur, fundahöld, undirbúningsvinnu og til að vinna að sérstökum stuðningstímum með börnum sem 
ekki geta farið fram inn á deildum. 

Leikskólinn stendur í fallegu umhverfi og stutt er í opið svæði, sem skartar trjágróðri, stöðuvatni, fjalli og ýmsum minjum 
frá mismunadi tímum sem bjóða upp á margbreytileg námstækifæri sem við nýtum okkur í starfinu. Lóð leikskólans er 
rúmgóð með ágætis leiktækjum og gefur góða möguleika á fjölbreyttum leiktækifærum. 

Leikskólinn býður upp á, eftir efnum, nýjustu tæki og námsgögn sem talin eru mikilvæg hverju sinni svo sem tölvur og 
tölvuforrit. Að öðru leiti er stefna skólans að vinna sem mest með opinn efnivið sem hægt er að nýta á margvíslegan hátt 
og sjá tækifærin sem felast í slíkum efnivið. 
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4 Grunnþættir menntunar 

Í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 eru grunnþættir menntunar skilgreindir:  

Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru þannig að börn og ungmenni 
læri að byggja sig upp andlega og líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum. 
Grunnþættirnir snúast einnig um framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þáttí að 
viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa það (bls. 14). 

Grunnþættirnir eru eftirfarandi: Læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð  og sköpun.  

4.1 Jafnrétti  

Markmið jafnréttismenntunar er að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, rækta 
hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, víðsýnis og 
jafnréttis. Í skólastarfi skulu allir taka virkan þátt í að skapa samfélag jafnréttis og réttlætis“ (Aðalnámskrá 
leikskóla, 2011, bls. 19 -20).  

4.1.1 Jafnrétti í leikskólastarfinu 

Í starfsaðferðum Stekkjaráss er lögð áhersla á að mæta hverjum og einum einstaklingi eins og hann er. Við lítum á börnin 
sem sjálfstæða og skapandi einstaklinga og hlustum á hugmyndir þeirra. Starfsaðferðir leikskólans miða við að aðlaga 
vinnuna með börnunum að hæfni og möguleikum þeirra. Lagt er uppúr því að allir eigi rétt á því að rödd þeirra heyrist. Í 
hópastarfi vinna börn og kennarar saman að verkefnum og börnin hafa áhrif á verkefnaval og feril vinnunnar. 
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Grunnur jafnréttismenntunar í Stekkjarási er að leita lausna fyrir öll börn leikskólans svo þau fái notið alls þess sem 
leikskólinn hefur upp á að bjóða. Lögð er áhersla á að vinna gegn staðalímyndum s.s. hvað varðar kyn, ætterni, litarhátt, 
þjóðerni, trúarbrögð og svo framvegis. Unnið er að því að ryðja úr vegi öllum hindrunum sem takmarka aðgengi og þátttöku 
einstakra barna eða barnahópa í viðfangsefnum leikskólastarfsins.  

Starfsfólk skólans leitast við í umræðu og hátterni að vinna gegn allri mismunun og þess er gætt að námsgögn s.s. bækur 
og spil ýti ekki undir mismunandi stöðu og hlutverk kynjanna. Starfsfólkið er til fyrirmyndar í öllu sem viðkemur jafnrétti og 
við mannaráðningar er leitast við að jafna hlut kynja í starfsmannahópnum. Í skólanum er virk jafnréttisáætlun sem er kynnt 
og endurskoðuð reglulega. 

Í skólanum er öflug sérkennsla og við leitum lausna til að allir geti tekið þátt í leikskólastarfinu af fullri getu (sjá nánar í 
kafla 8 um sérfræðiþjónustu). 

4.2 Læsi 

Læsi snýst um samkomulag manna um málnotkun og merkingu orða í málsamfélagi og er því félagslegt í 
eðli sínu. Það er háð hefð og er því ekki færni sem einstaklingar geta öðlast og beitt óháð stað og stund, 
menningu og gildum. Læsi krefst skriffæra, efnis til að skrifa á og miðils, t.d. bókar, til að koma ritsmíðinni 
á framfæri og snýst því að hluta til um tæknimiðla og verkkunnáttu.“  (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 
16). 

Meginmarkmið læsis er að nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa eigin 
merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á.  

4. 2. 1 Læsi í leikskólastarfinu 

Í starfsaðferðum Stekkjaráss er lögð áhersla á að börnin öðlist þekkingu og hæfni í að lesa í og þekkja umhverfi sitt. Börnunum 
er kennt hvernig skuli haga sér við mismunandi aðstæður, t.d. er ekki sama hegðun æskileg á bókasafninu og í salnum. Einnig 
förum við í vettvangsferðir og leggjum áherslu á útinám með því að fara vikulega í skógarferðir. Á þessu læra börnin að lesa í 
fjölbreytt umhverfi. 

Ritmál er sýnilegt ásamt myndum og merkjum á göngum skólans og í verkefnavinnu með börnunum er unnið með tölur 
og bókstafi ásamt fleiri táknum. Reglulega eru settar upp Kveikjur/innsetningar á ganga skólans til þess að örva nemendur.  
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Við nýtum öll þau tækifæri sem gefast í daglegum samskiptum til að efla íslenska málvitund þar sem börnin læra ný orð 
og hugtök og þróa  þannig tungumálið. Starfsfólk spyr börnin opinna spurninga og við vinnum með málörvun eins og ljóð, 
þulur, ævintýri og sögur. Einu sinni í viku er söngstund á sal, Gaman saman, þar sem allir nemendur skólans koma saman og 
syngja.  

Við nýtum okkur bækur, blöð og tölvur (þó háð þeim tækjakosti sem við höfum yfir að ráða) til að fræðast frekar um það 
efni sem börnin hafa valið sér sem viðfangsefni. Þannig gefst börnunum tækifæri til að lesa í, endurmeta og koma á framfæri 
upplýsingum og þekkingu um það sem þau hafa framkvæmt og lært. Barnateikningar veita börnunum tækifæri til að æfa sig 
fyrir lestur og skrift. þær eru tjáningarleið í tákni, merkingu og mynd. 

 

4.3 Heilbrigði og velferð 

Allt skólastarf þarf að efla heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og vellíðan enda verja börn og ungmenni 
stórum hluta dagsins í skóla… Í skólum þarf að skapa jákvæðan skólabrag og heilsueflandi umhverfi þar sem 
markvisst er hlúð að þroska og heilbrigði frá ýmsum hliðum. Helstu þættir heilbrigði sem leggja þarf áherslu 
á eru: jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, hvíld, andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi, hreinlæti, 
kynheilbrigði og skilningur á eigin tilfinningum og annarra (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 21  ).   

4.3.1 Heilbrigði og velferð í leikskólastarfinu 

Leikskólinn Stekkjarás lítur svo á að heilbrigði og velferð séu veigamiklir þættir í leikskólalífinu. Samkvæmt Reggio Emilia 
sýninni leggjum við áherslu á viðurkennandi og jákvæð samskipti og sýnum hvert öðru umhyggju, hlýju og virðingu.   

Börnin eru hvött og studd til að bjarga sér sem mest sjálf við sem flestar aðstæður s.s. við matarborðið, við að klæða sig 
í útifötin o.s.frv. Þannig stuðlum við að því að barnið öðlist sjálfsöryggi og trú á eigin getu. Persónulegri umhirðu og hreinlæti 
er gert hátt undir höfði í daglegum athöfnum.  
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Við leggjum áherslu á útiveru og  útinám í okkar starfi, þar sem börnin kynnast sínu náttúrulega umhverfi og hreyfingu 
við mismunandi aðstæður. Einnig bjóðum við uppá fjölbreytta hreyfingu í vel útbúnum íþróttasal skólans sem og á 
útisvæðinu. Í skólanum bjóðum við upp á holla og fjölbreytta fæðu. Starfsmenn skulu vera góðar  fyrirmyndir við 
matarborðið, bæði hvað varðar borðsiði og viðhorf til matar. Stöðugt er verið að meta mikilvægi næringar fyrir vöxt og 
þroska barnanna og reynt að uppfylla þau viðmið sem sett eru af manneldisráði fyrir börn á leikskólaaldri.  

 Um hádegisbil er slökun/hvíld fyrir alla nemendur skólans og á hverri deild er rólegt horn eða svæði þar sem hægt er 
að slaka á yfir daginn. Börnin fá tækifæri til að tjá sig á listrænan og skapandi hátt, sem er leið fyrir þau að fá útrás fyrir 
tilfinningum  og hugmyndum sínum. Við það styrkist sjálfsmynd barnsins og andleg vellíðan eykst. 

4.4 Sjálfbærni 

Algengasti skilningur á hugtökunum sjálfbærni og sjálfbær þróun felur í sér að við skilum umhverfinu til afkomenda okkar 
í jafn góðu eða betra ástandi en við tókum við því og við leitumst við að mæta þörfum samtíðar án þess að skerða möguleika 
komandi kynslóða. „Menntun til sjálfbærni miðar að því að gera fólki kleift að takast á við viðfangsefni sem lúta að samspili 
umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags  (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 17).  

4.4.1 Sjálfbærni í leikskólastarfinu 

Sjálfbærni er ríkur þáttur í sýn Reggio Emilia skólastarfsins. Sjálfbærni felur í sér fjölmarga þætti sem tengjast lýðræði, 
samvinnu og þátttöku og að bera virðingu fyrir náttúru og umhverfi. Hún tengist líka menningarlegum, félagslegum og 
efnahagslegum þáttum. Í leikskólanum endurspeglast hugmyndir um sjálfbærni t.d. í innkaupum leikskólans og vali á 
efniviði til sköpunar og leiks með börnum. Með ReMidunni okkar nýtast afgangshlutar og ný tækifæri skapast til að virkja 
sköpunargáfu barnanna með það að leiðarljósi að virða umhverfið, fólk og hluti.  

Í öllu okkar starfi leggjum við áherslu á að börnin umgangist umhverfi sitt af virðingu, við flokkum rusl, hugum að 
matarsóun og við förum sparlega í notkun sápu og pappírsþurrku við handþvott. Börnin taka þátt í að hreinsa upp rusl af 
leikskólalóðinni og úr nærumhverfinu.  
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4.5 Sköpun 

Í sköpun felst að móta viðfangsefni og miðla þeim, búa til, gera eitthvað nýtt eða öðruvísi en viðkomandi 
kann eða hefur gert áður. Sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika 
sér með möguleika (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 22 ).  

4. 5. 1 Sköpun í leikskólastarfi 

Leikskólinn Stekkjarás starfar í anda Reggio Emilia og lítum við á börnin sem skapandi og hæfileikaríka einstaklinga. Sköpun 
endurspeglast í öllu starfi leikskólans og er hægt að samþætta hana flestu því sem gert er. Við viljum veita börnunum 
tækifæri til að auka sköpunarhæfni sína, gera umhverfið síbreytilegt og vekja þannig upp forvitni  hjá börnunum og ýta 
undir sköpunargleði þeirra. Sköpun er mikilvæg tjáningarleið sem hjálpar börnum að tjá sig á eigin forsendum og skynja 
umhverfið  

Við vinnum mikið með opinn og endurnýtanlegan efnivið í verkefnavinnu sem leiðir til sköpunar og við hvetjum börnin 
til að leita lausna í allri verkefnavinnu. Við gerum frjálsa leiknum hátt undir höfði því við teljum að í honum fari fram 
mikilvægt sköpunarferli. Einnig nýtum við myndlist, tónlist, dans og leikræna tjáningu til þess að stuðla að sköpun.  

4.6 Lýðræði og mannréttindi 

Forsenda lýðræðis er samábyrgð, meðvitund og virkni borgaranna sem gerir þá færa um að taka þátt í að 
móta samfélag sitt og hafa áhrif nær og fjær. Virðing fyrir manngildi og heilbrigði barna og ungmenna felur 
bæði í sér virðingu fyrir mannréttindum þeirra og viðurkenningu á hæfileikum þeirra og 
þroskamöguleikum.“  (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 19).  

4.6.1 Lýðræði og mannréttindi í leikskólastarfi 

Í leikskóla sem starfar í anda Reggio Emilia, eru viðhöfð lýðræðisleg vinnubrögð. Litið er á barnið sem sjálfstæðan einstakling 
og hluta af því samfélagi sem hann vex upp í. Hinn fullorðni er samverkamaður sem hlustar á rödd barnsins og gefur því 
svigrúm til að uppgötva hæfni sína og getu. Til þess að stuðla að lýðræði og mannréttindum í starfi okkar leggjum við áherslu 
á virka hlustun og gagnkvæma virðingu kennara og barna sem og virkt samstarf heimila og skóla. Við viljum að hugmyndir 
barnsins verði að verkefni dagsins eins og segir í einkunnarorðum skólans.  
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5 Samþætt og skapandi leikskólastarf  

Nám í leikskóla er samþætt og fléttast námsþættir inn í daglegt starf barnanna og efla mikilvæga þroskaþætti hjá þeim. 
Börn læra í gegnum leik og þau læra í samstarfi við önnur börn með stuðningi og hvatningu frá hinum fullorðnu. Námssviðin 
læsi og samskipti, heilbrigði og vellíðan, sköpun og menning, sjálfbærni og vísindi eru undirstaða náms barnanna í skólanum. 
Þau skarast mismikið en haldast þó í hendur við daglegt líf barnanna.  

5.1 Læsi og samskipti  

Í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 segir : 

Læsi í víðum skilningi þess orðs er mikilvægur þáttur samskipta. Læsi í leikskóla felur í sér þekkingu, leikni 
og hæfni barna til að lesa í umhverfi sitt og tjá upplifun sína, tilfinningar og skoðanir á fjölbreyttan hátt (bls. 
42). 

Til þess að stuðla að góðum samskiptum og efla læsi barna á Stekkjarási leggjum við áherslu á eftirfarandi þætti:  

 Að umhverfið  örvi og hvetji til læsis. Ritmálið er sýnilegt með bók- og tölustöfum í sjónmáli barnanna. Merkingar í 
umhverfinu, sjónrænar vísbendingar, myndir og kort hanga á veggjunum. Börnin hafa aðgang að fjölbreyttum 
efniviði og þau eru hvött til þess að nýta sér hann  í skapandi starfi og leik. 

 Jákvæð og uppbyggileg samskipti í gegnum leik og starf. Börnin fá tíma og rými til þess að læra í gegnum leik og  
upplifi að rödd þeirra heyrist. 

 Að tungumálið sé alltaf í forgrunni. Á Stekkjarási leggjum við áherslu á að lesa bækur, hlusta á sögur og ævintýri og 
læra lagatexta, ljóð og þulur. Við viljum efla orðaforða og tjáningu barnanna sem auðveldar þeim notkun 
tungumálsins í samskipum við aðra. 

5.2 Heilbrigði og vellíðan                                                                                

Í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 segir: “Í leikskóla eiga börn að læra um og tileinka sér heilbrigða lífshætti, hollt mataræði, 
hvíld, hreinlæti og hreyfingu. Hreyfing er börnum eðlislæg og stuðlar að vellíðan (bls. 43)“. 
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Börnin læra að umgangast umhverfi sitt og takast á við nýjar aðstæður. Til þess að stuðla að heilbrigði og vellíðan barna 
á Stekkjarási leggjum við áherslu á:  

 Hreyfingu úti og inni. Í skólanum er vel útbúinn íþróttasalur sem öll börnin hafa aðgang að. Við skólann er stór garður 
með leiktækjum sem hvetja til hreyfingar. Í daglegu skipulagi eru hreyfistundir, vettvangsferðir og fjölbreyttir leikir 
sem stuðla að hreyfingu. 

 Útinám eða skógarferðir. Á öllum deildum er boðið upp á ögrandi og krefjandi ferðir á svæðið í nánasta umhverfi 
skólans og í kringum Ástjörn. Skógarferðirnar bjóða uppá fjölbreytta hreyfingu og auka úthald barnanna. Í 
skógarferðunum gefst tími og rými fyrir frjálsan leik í öðru umhverfi en vanalega og mikil áhersla er lögð á 
uppgötvunarnám og jákvæð samskipti barna og fullorðinna  

 Næringu og hvíld. Í skólanum er boðið upp á einfaldan og hollan mat börnin fá ávexti daglega og hafa aðgang að 
vatni að drekka. Starfsfólk situr til borðs með börnunum og lögð er áhersla á að matartímarnir séu fræðandi og 
notaleg stund. Öll börn fara í slökun og hvíld yfir daginn.  

 Umhyggju og umönnun. Öllum börnum er sýnd hlýja og virðing. Börnin læra að tileinka sér hreinlæti, jákvæð 
samskipti og þeim er hjálpað við að mynda félagsleg tengsl.   

 Jákvæða sjálfsmynd. Starfsfólk skólans hjálpar börnunum að öðlast trú á eigin getu og takast á við ný viðfangsefni 
og aðstæður. Börnin læra að taka ábyrgð á eigin hegðun og viðbrögðum og leysa úr ágreiningsmálum. 

 Listsköpun. Listir veita börnum andlega vellíðan og efla sjálfsmynd þeirra. Öll börn leikskólans fá fjölbreytt tækifæri 
til listsköpunar. 

5.3 Sjálfbærni og vísindi 

Í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 segir : “Frá fyrstu stundu beita börn ýmsum aðferðum við að kanna og reyna að skilja 
umhverfi sitt. Þau horfa, hlusta, snerta, bragða, handleika, flokka, bera saman, rannsaka og draga ályktanir (bls. 44)”. 

Starfsfólk leikskóla á að styðja við fróðleiksþorsta barna og reyna að hlusta eftir því hvernig börnin skilja hlutina. Í 
leikskóla á að skapa aðstæður og tækifæri sem ýta undir forvitni, ígrundun og vangaveltur barna. Börn eiga að læra að 
bera virðingu fyrir náttúrunni og fá tækifæri til þess að njóta hennar. Börn og starfsfólk eiga að gera sér grein fyrir því að 
þau vistspor sem sérhver einstaklingur skilur eftir sig skipta máli, í nútíð og um alla framtíð.  

Á Stekkjarási er stuðlað að sjálfbærni og vísindalegri hugsun með því að leggja áherslu á eftirfarandi þætti:  
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 Útinám, náttúruna og umhverfið. Í skipulögðu útinámi allt árið um kring komast börnin í kynni við hringrás 
náttúrunnar, lífverur í umhverfinu og lífshætti þeirra. Þau átta sig á fjarðlægðum, áttum og eðli ýmissa krafta í 
umhverfinu. 

 ReMidu. Skapandi efnisveita í skólanum býður upp á fræðslu um nýtingu hluta og endurvinnslu. Börnum er kennt að 
virða náttúruna með því að endurvinna og takmarka rusl. Efniviður Remindunar er m.a. nýttur í listsköpun, leik og til 
námsefnagerðar. 

 Stærðfræði. Í daglegu starfi á leikskólanum er lögð áhersla á tölur, tákn, mynstur, hugtök s.s. form, stærðir og lögun. 
Kubbar af ýmsu tagi eru notaðir í leik, skipulögðum og frjálsum. Börnin vinna verkefni þar sem þau flokka, bera 
saman, rannsaka og draga ályktanir. 

 Einstaklinginn. Börnin læra að vera meðvituð um eigin heilsu og öryggi og taka ábyrgð á sjálfum sér. Þau nýta reynslu 
sína til að læra og búa til nýja þekkingu og starfsfólk reynir að vekja upp löngun til að kanna eitthvað nýtt og óþekkt. 

 Endurvinnslu. Pappi, plast, gler og ljósaperur eru flokkaðar sér og fargað á viðeigandi hátt. Börnin taka þátt í 
flokkuninni þegar því verður við komið. 

5.4 Sköpun og menning  

Í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 segir: 

Sköpun er mikilvægur þáttur í námi og þroska barna. Skapandi starf á fyrst og fremst að beinast að ferlinu 
sjálfu, gleðinni, tjáningunni og náminu sem á sér stað þegar hugmyndir, tilfinningar og ímyndun fá að njóta 
sín. Umhverfi leikskóla á að örva skynjun og styðja við sköpunarkraft barna. Menning er samofin öllu starfi 
leikskóla og tengist leik barna, lýðræði, skapandi starfi og þjóðmenningu. Gera skal barninu kleift að nálgast 
viðfangsefni frá mörgum hliðum og á eigin forsendum. Hlutverk leikskólakennara felst m.a. í því að velja 
leiðir sem hvetja til skapandi hugsunar og sjálfstæðra vinnubragða hjá börnunum (bls. 45). 
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Við viljum að börn séu meðvituð um margbreytileika samfélagsins og að þau læri að bera virðingu hvert fyrir öðru, fyrir 
menningu sinni, sem og annarra. Á Stekkjarási leggjum við áherslu á sköpun og menningu með eftirfarandi þáttum:             

 Listsköpun. Í skólanum eru tvær vel útbúnar myndlistarstofur sem öll börnin hafa aðgang að. Verkefnisstjóri í 
skapandi starfi er faglegur leiðtogi í sköpunarvinnu. Börnunum er boðið upp á fjölbreyttan efnivið og áhöld til að 
skapa, skynja og rannsaka.  

 Tækni. Áhersla er lögð á að efla börn og starfsfólk á sviði upplýsingatækni. Tölvubúnaður leikskólans er háður því 
fjármagni sem rekstraraðilar setja í málaflokkinn hverju sinni en við í Stekkjarási viljum vera í fremstu röð hvað 
varðar þá möguleika sem tæknin býður okkur uppá hverju sinni. 

 Hefðir og siðir. Á starfsferli skólans hafa myndast hefðir sem reynt er að halda í. Meðal árvissra atburða er dagur 
leikskólans, dagur íslenskrar tungu,  jólakaffihús í sal , afmæli leikskólans og útskriftarferð. Auk þess eru þjóðlegir 
dagar eins og bóndadagur, bolludagur, sprengidagur og öskudagur hafðir í heiðri.   

6 Fjölskyldan, upplýsingamiðlun og leikskólinn  

Einn af hornsteinum vinnuaðferða Reggio Emilia að vera með gott samstarf milli heimilis og skóla. Við vitum að foreldrar 
þekkja börnin sín best og viljum vera samstarfsaðilar í því að styðja við „hið hæfa barn”. Mikilvægt er að byggja upp öflug 
tengsl sem einkennast af lýðræðislegum vinnubrögðum og fela í sér að allir aðilar, börn, foreldrar og starfsfólk hlusti hvert 
á annað af virðingu. Gagnkvæmur trúnaður milli foreldra og starfsfólks er forsenda þess að barninu líði vel í skólanum. 
Ánægðir foreldrar eru talsmenn leikskólans út á við.  

Foreldrar eru alltaf velkomnir í leikskólann til að fylgjast með og taka þátt í því starfi sem hér fer fram. 

 Á Stekkjarási höfum við valið að bjóða upp á að fyrsta heimsókn fari fram á heimili barnsins þar sem kennararnir fá 
tækifæri til að sjá það í sínu daglega umhverfi og þar með kynnast heimi þess. Í þessari stuttu heimsókn afhendum 
við foreldrum gögn með ýmsum upplýsingum og tökum mynd af barninu. 

 Foreldraviðtöl eru að jafnaði tvisvar á skólaárinu en að sjálfsögðu er foreldrum velkomið að fá viðtal hvenær sem 
óskað er eftir því.  
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 Foreldrum er boðið í kaffi á aðventunni og við sum önnur tækifæri. Boðið er upp á sýningar og uppákomur fyrir 
foreldra eftir tilefnum.  

 Í ágúst ár hvert er haldinn fundur fyrir foreldra þeirra barna sem hefja leikskólagöngu þá um sumarið eða haustið. 
Þar er starf leikskólans kynnt, farið inn á deildir og foreldrum gefst tækifæri til að ganga um skólann og skoða 
húsnæðið. Í október er haldinn kynningafundur fyrir forelra þar sem farið er yfir hagnýtar upplýsingar varðandi 
leikskólann. 

 Við leikskólann starfar foreldraráð, skipað þremur til fjórum foreldrum. Foreldraráðið gefur umsagnir til leikskólans 
um starfsáætlun leikskólans, skólanámskrá og aðrar áætlanir sem leikskólinn gerir, svo og allar viðameiri breytingar 
sem farið er í á leikskólastarfinu. 

 Við leikskólann er starfrækt foreldrafélag og hefur myndast gott samstarf við félagið um ýmsar uppákomur, svo sem 
jólaball, sveitaferð, sumarhátíð, leikrit og fleira í þeim dúr.  

7 Tengsl skólastiga og tengsl við nærumhverfið 

Markmiðið er að stuðla að sem bestu samstarfi við grunnskólann með hag barnanna að leiðarljósi. Stefnt er að því að skapa 
samfellu í námi og upplýsingamiðlun á skilum skólastiga. Elsti árgangur leikskólans fer í tvær heimsóknir í Hraunvallaskóla 
og Áslandsskóla eina að hausti og svo aðra að vori. Innan leikskólans er einn fulltrúi sem er tengiliður við skólana. Ef því 
verður við komið, þá fara þau börn sem eru á síðasta ári og fara ekki í Áslandsskóla eða Hrunvallaskóla, í vettvangsferðir á 
vorönn til að skoða þá grunnskóla sem þau fara í.  

8 Sérfræðiþjónusta 

Í Stekkjarási er litið á hvert barn sem hæfan, sjálfstæðan og skapandi einstakling. Hlustað er á hugmyndir barnanna og 
vinnan er aðlöguð að hæfni og möguleikum þeirra. Við hjálpum barninu að sjá möguleikana í hversdagsleikanum til að 
uppgötva og rannsaka saman í dagsins önn. Samræmist þetta hugmyndafræði heiltækrar skólastefnu þar sem segir að allir 
geti lært, en á mismunandi hátt, og að hver einstaklingur sé metinn út frá hæfileikum sínum.   
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Ef grunur vaknar um frávik í þroska sér sérkennslustjóri um frumathuganir. Ef ástæða þykir er í samráði við foreldra 
kallaðir til aðrir sérfræðingar til frekari ráðgjafar.  Í Stekkjarási er litið til snemmtækrar íhlutunar það er að koma með 
íhlutun um leið og vandi hefur verið greindur. Sérkennsla og stuðningur fléttast að mestu inn í daglegt starf og um leið 
aðlagast barnið barnahópnum og nýtur eðlilegra félagslegra samskipta. Markmið sérkennslu er að styðja við barnið  og 
skapa aðstöðu til að það geti þroskast sem best á eigin forsendum. Sérkennslustjóri ber ábyrgð á og stjórnar skipulagningu, 
framkvæmd og endurmati sérkennslunnar í leikskólanum ásamt leikskólastjóra. 

Árið 2015 fór Hafnarfjarðarbær af stað með verkefnið Lestur er lífsins leikur. Tilgangur verkefnisins er að efla læsi og 
miðar að því að nemendur geti lesið sér til gagns og ánægju við lok grunnskóla. Sem liður í því að greina fljótt þá nemendur 
sem eiga í hugsanlegum erfiðleikum með lestur eru öll börn í leikskólum Hafnarfjarðar skimuð á eftirfarandi listum: 

 Orðaskil  

 HLJÓM-2 
 TRAS 

Skólaskrifstofan leggur upp með að eftirfarandi aðrir listar séu notaðir í leikskólum Hafnarfjarðar til frumathugunar ef 
grunur vaknar um frávik í þroska: 

 AEPS, 

 Gátlisti frá Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar varðandi málþroska  

 Matslisti fyrir tvítyngd börn 

 Matslisti Gerd Strand fyrir fjögurra ára nemendur 

 Kuno Beller 
 AAL – listinn 

 Skráning á hegðun AHA  
 Hreyfiþroskapróf – MOT 4 – 6  

Þau gögn sem fara með barni milli leik- og grunnskóla eru niðurstöður HLJÓM-2 auk allra þeirra persónulegu upplýsinga 
sem nauðsynlegar eru fyrir velferð þess og aðlögun grunnskóla. Má þar nefna niðustöður úr athugunum sérfræðinga. Það 
sama á við ef barn flyst á milli leikskóla, þá eru öll persónuleg gögn sem nauðsynleg eru fyrir velferð þess og aðlögun í nýjum 
leikskóla látin fylgja með auk þess sem TRAS skráningin fylgir börnum sem fara á milli leikskóla í Hafnarfirði.  
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9 Mat og eftirlit   

Lög um leikskóla 2008 kveða á um að hver leikskóli skuli meta með kerfisbundnum hætti gæði skólastarfsins með þátttöku 
foreldra, starfsmanna og barna. Niðurstöður úr matinu skulu birtar opinberlega (gr. 18). Til að þróa og bæta starfið og 
kanna hvort markmiðum skólans hafi verið náð er framkvæmt mat. Matið verður að ná yfir heildarstarf skólans og mikilvægt 
að nota sem fjölbreyttastar aðferðir við það. Sjálfsmatsskýrsla er unnin í maí ár hvert og er samantekt á því mati sem fram 
hefur farið í leikskólanum á starfsárinu sem er að líða. Á grundvelli matsins eru sett fram umbótarverkefni sem birtast í 
starfsáætlun komandi skólaárs. 

9.1 Ytra mat á leikskólastarfi  

Ytra mat er mat unnið af utanaðkomandi aðililum á vegum sveitarfélags, ráðuneytis mennta- og menningarmála eða 
annarra aðila. Matið felst í úttektum á skólastarfinu eða einstökum þáttum þess. Fræðsluráð hefur eftirlit með því að 
starfsemi leikskóla samræmist leikskólalögum, reglugerðum og aðalnámskrá leikskóla. Það er meðal annars gert með því 
að kalla eftir starfs- og símenntunaráætlunum, skóladagatölum og öðrum forvarnaráætlunum er við á hverju sinni. 
Mennta- og menningarmálaráðuneytið ber ábyrgð á því að fylgjast með því að sveitarfélög uppfylli lögbundnar skyldur 
sínar gagnvart skólum.   

9.2 Innra mat á leikskólastarfi 

Innra mat leikskólans miðar að því að meta leikskólastarfið með kerfisbundnum hætti til að finna veik- og styrkleika 
starfsins á sem víðastan hátt. Matið nær yfir alla þætti leikskólastarfsins og miðar að því að allir helstu hagsmunaaðilar 
leikskólans komi að matinu það er starfsfólk, börn og foreldrar. Stuðst er við fjölbreyttar matsaðferðir og eru þær til dæmis 
í formi viðhorfskannana, viðtala, rýnifunda, rýni í skráningargögn og matslista.  Þess er gætt að prófa nýjar aðferðir í bland 
við þær hefðbundnu og haft til hliðsjónar að matsaðferðirnar séu lýðræðislegar og samofnar leikskólastarfinu. Að vori er 
allt mat tekið saman í endurmatsskýrslu sem birtist á heimasíðu leikskólans og í kjölfarið  er gerð umbótaráætlun sem 
miðar að því að bæta það sem ekki kom nógu vel út og viðhalda því góða. Umbótaráætlunin er liður í starfsáætlun 
leikskólans sem gerð er fyrir hvert skólaár. 
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9.2.1 Mat barna  

Einkunnarorð leikskólans eru „hugmyndir barnsins - verkefni dagsins“ og endurspegla þau áherslur leikskólans að 
starfsfólk lesi í orð og athafnir barnanna og bjóði þeim verkefni í samræmi við hugmyndir þeirra, getu og áhuga. Þannig 
er reynt í daglegu starfi að nálgast mat barnanna á því sem þeim finnst skemmtilegt og áhugavert.  Á hverju ári meta 
börnin á leikskólanum nokkur atriði varðandi leikskólastarfið. Best hefur reynst að leggja fyrir elstu börnin munnlegan 
broskallaspurningalista. Leitast er við að finna nýjar leiðir til að ná fram mati barnanna. 

9.2.2 Mat starfsfólks leikskólans 

Á hverju ári gerir starfsfólk  deilda eigindlegar athuganir á ánægju og líðan nemenda og auk þess á framvindu náms og 
þroska þeirra. Ef eitthvað í tengslum við nemendur kemur ekki nógu vel út er unnið að frekari greiningu á vandanum í 
samstarfi við sérkennslustjóra leikskólans. Starfsfólk metur starfið jöfnum höndum á starfsmannafundum, deildafundum, 
deildastjórafundum og á fundum samráðsteymis leikskólans. Mat sem fram fer með slíkum hætti er mjög oft bætt 
jafnóðum eftir því sem við á og á þetta til dæmis við um ef vandamál koma upp á milli starfsfólks, ef um mikil frávik í 
hegðun eða líðan barna er að ræða og svo framvegis. Annað er sett inn í umbótaáætlun fyrir næsta skólaár. 
Starfsmannaviðtöl fara fram á hverri vorönn. Í þeim eru gerðar eigindlegar athuganir á líðan starfsfólks í starfi, og 
starfsmenn spurðir um stjórnun leikskólans, starfsandann, upplýsingaflæði, hvort starfsmenn finnist þeir vera virtir og 
hlustað sé á sjónarmið þeirra. Annað hvert ár gerir Hafnarfjarðarbær viðhorfskönnun meðal starfsfólks þar sem það eru 
spurðir um sum þau sömu atriði og farið er yfir í starfsmannaviðtölum ásamt ýmsum öðrum spurningum sem nýtast í innra 
mati.  Öryggisnefnd, skipuð starfsfólki leikskólans, fer yfir vinnuöryggi starfsfólks þriðja hvert ár. Í kjölfar þeirra athuganna 
er unnið að úrbótum.  

9.2.3 Mat foreldra 

Foreldraviðtöl standa foreldrum til boða með formlegum hætti tvisvar á skólaárinu þ.e. eitt á haustönn og annað á vorönn. 
Gengið er eftir því við foreldra að þeir mæti að minnsta kosti í viðtalið á vorönn. Í foreldraviðtölum er leitast við að fá mat 
foreldra á því hvernig leikskólinn mætir þörfum barna þeirra. Annað hvert ár gerir Hafnarfjarðarbær athugun meðal 
foreldra þar sem spurt er út í ánægju þeirra með leikskólann, upplýsingaflæði, þekkingu þeirra á starfsaðferðum o.fl. Í 
kjölfar athugasemda foreldra eru gerðar umbætur. Við leikskólann starfar foreldraráð sem fær til umsagnar allar stærri 
breytingar í starfi leikskólans. Ráðið hefur einnig til umsagnar skólanámskrá í smíðum og aðrar áætlanir sem unnið er að 
innan leikskólans. 


