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

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

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

Í starfsáætlun leikskólans skulu koma fram: 

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

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

 Jafnréttisáætlun. 
 Áherslur í starfsáætlun fræðslusviðs sem leikskólinn vinnur að. 
 Starfþróunaráætlun leikskólans og upplýsingar um starfsmannamál.   
 Fjöldi barna, kynjahlutfall, dvalarstundir, fjöldi barna sem njóta sérkennslu og fjöldi barna af 

erlendum uppruna. 
 Upplýsingar um foreldraráð, foreldrafundi og foreldraviðtöl. 
 Umsögn foreldraráðs. 
 Skóladagatal fyrir árið.  

 
Starfsáætlun leikskólans tekur gildi 1. september ár hvert og skal skilað rafrænt til sviðsstjóra 
fræðslusviðs fyrir 1. júlí ár hvert.  Starfsáætlanir eru lagðar fyrir fræðsluráðs til samþykktar. 
Tekið skal fram að leikskólar gera jafnréttisáætlun nú og skal hún koma með starfsáætlun sem 
viðhengi. 
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1. Inngangur 

Á þessu skólaári náðist aldrei að fylla leikskólann af börnum eins og áætlað var. Fjöldinn varð mestur 
159 börn. Við finnum fyrir því að leikskólinn er í hverfi þar sem börnum á leikskólaaldri hefur fækkað 
og nemendur okkar koma víða að úr Hafnarfirði. Tvö börn umsækjenda um alþjóðlega vernd komu í 
leikskólann á skólaárinu. Góður árangur náðist í vinnu í Brúnni með nokkrar fjölskyldur. Nýr 
aðstoðarleikskólastjóri var ráðinn í haust. Viðkomandi hafði áður gegnt stöðu verkefnastjóra í 
skapandi starfi hér í Stekkjarási. Ákveðið var að leggja verkefnastjórastöðuna til hliðar á skólaárinu 
og athuga hvort hægt væri að færa hlutverk aðstoðarleikskólastjóra í átt að verkefnastjórastöðunni, 
alla vega í tengslum við faglega leiðbeiningu. Framan af gekk ekki að manna þriðja flokk í stuðning og 
þrír starfsmenn fóru snemma skólaárs í langveikindi. Sex starfsmenn áttu von á sér í byrjun árs 2019 
og áherslan í mannaráðningum var að fylla í þeirra skörð. Tveir starfsmenn útskrifuðust frá HÍ með 
M.Ed. í leikskólakennarafræðum í febrúar 2019 og einn starfsmaður útskrifaðist frá HA með B.Ed. í 
leikskólakennarafræðum í júní 2019. Deildarstjórar sóttu námskeið í Kríunesi ásamt öðrum 
deildarstjórum í leikskólum Hafnarfjarðar og í framhaldi af því héldu deildarstjórar Stekkjaráss 
þriggja tíma fagfund utan leikskólans í byrjun maí. Hugmyndin er að framhald verði á slíkum fundum 
á næsta skólaári, einn á önn. Það er í höndum eins deildarstjórans að láta það fram ganga en 
stjórnenda að gefa fundunum svigrúm í starfseminni.  

Góður árangur náðist hjá starfsfólki að fást við erfiða hegðun en það var eitt af umbótarverkefnum 
okkar fyrir starfsárið. Uppeldisfræðilegar skráningar hafa eflst á skólaárinu. Fleiri og fleiri eru að ná 
tökum á að taka ópersónugreinanlegar myndir af starfinu, ná færni í hnitmiðuðum texta og góðri 
framsetningu á verkum barnanna. 

Stekkjarás er þátttakandi í Erasmus+ verkefni varðandi útinám leikskólabarna ásamt leikskólum frá 
Litháen, Englandi og Skotlandi. Þetta samstarf er mjög skemmtileg viðbót við starfið og öllum 
starfsmönnum leikskólans gefst tækifæri til að koma að verkefninu á einn eða annan hátt. 
Þátttakendur í ferðum eru dregnir úr nöfnum þeirra sem óska eftir að fara. Einn af deildastjórunum 
er umsjónarmaður verkefnisins og fer í allar ferðir og hefur umsjón ásamt stjórnendum að taka á 
móti þátttakendum í október 2019. 

Útistöðvar eru fastur liður í leikskólastarfinu og eru að öllu jöfnu tvisvar í mánuði og koma mjög vel 
út hvað varðar bætta menningu á útisvæði. Læsisverkefnið var á ábyrgð deildanna þetta skólaár. 
Lögð var áhersla á að deildirnar finndu leiðir til að lesa daglega fyrir öll börn. Samverustundir voru 
endurmetnar með þann tilgang að við séum meðvituð um að söngur, lestur og samtal eigi sér stað 
daglega með og við börnin. 

Þátttaka okkar í viðburðum var með hefðbundnu sniði á síðastliðnu skólaári og var skóladagatalinu 
fylgt. Skóladagatal fyrir skólaárið 2019-2020 er komið inn á heimasíðu leikskólans. 
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2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun 

2.1 Innra mat leikskólans 

Sérkennslustjórinn lagði mat á sitt starf og gerði endurmat með starfsfólki sérkennslunnar. 
Leikskólastjóri fór yfir umbótaverkefnalistann sem settur var fram í starfsáætlun fyrir skólaárið 2018 
-2019. Aðstoðarleikskólastjóri fór yfir símenntunaráætlunina og endurmatsáætlunina. 
Viðhorfskönnun var gerð í maí meðal elstu barnanna og sá aðstoðarleikskólastjóri um að leggja hana 
fyrir börnin. Á skipulagsdegi 31. maí voru endurmatsumræður um eftirfarandi fjögur atriði: Hvernig 
hefur tekist að vinna með erfiða hegðun á skólaárinu? Hvernig hafa samverustundir gengið? Hvað 
finnst okkur um hvíld? Hvernig gengur með matsalinn? Aðstoðarleikskólastjóri tók umræðuna 
saman. Þeir tveir starfsmenn sem hafa unnið með vináttuverkefni Barnaheilla lögðu mat á, bæði í 
janúar og svo um vorið, hvernig þeim gengur með verkefnið. Starfið var auk þess metið jöfnum 
höndum á starfsmannafundum, deildafundum, deildarstjórafundum og á fundum samráðsteymis 
leikskólans. Auk þess sem ákveðið mat fór fram í starfsmannasamtölum sem tekin voru á vorönn.  

Ytra matið er einnig nýtt til innra mats, sjá hér að neðan. 

Ítarlega er gert grein fyrir öllu mati, bæði ytra og innra mati í sjálfsmatsskýrslu leikskólans. Þar er 
fjallað betur um hvern lið og gerð grein fyrir niðurstöðum matsins og umbótaáformum. 

2.2 Húsnæði og lóð 

Eftirlit með húsnæði og garði er í daglegu eftirliti starfsmanna leikskólans með ábyrgð 
leikskólastjóra. Starfsmenn deilda sjá um daglega skoðun garðsins og skiptast deildir á viku og viku. 
Allar athugasemdir eru skráðar í þar til gerðar bækur. Lögð er áhersla á að skráð sé í bækurnar allar 
athugasemdir sem þarfnast úrbóta. Ef það er aðkallandi að bæta úr er brugðist strax við og óskað 
eftir aðstoð frá þjónustumiðstöð ef á þarf að halda. Þriggja mánaða skoðanir frá þjónustumiðstöð 
bæjarins eru ekki framkvæmdar samkvæmt skipulagi sem var gert fyrir nokkrum árum. Aðalskoðun 
garðs fyrir 2019 hefur ekki farið fram þegar þetta er skrifað og er víst ekki á áætlun næst fyrr en 
2020. Garðurinn var síðast skoðaður í maí 2018. Neyðarljós eru skoðuð árlega af rafvirkjum og fór 
skoðun fram í september 2018 og er næsta skoðun áætluð í ágúst/september 2019. Brunakerfið og 
slökkvitæki eru skoðuð árlega og fór sú skoðun fram í maí 2019. 

2.3 Ytra mat   

Í ár stóð Skólapúlsinn fyrir viðhorfskönnun meðal starfsmanna og fór hún fram í mars 2019. 
Samhliða þeirri viðhorfskönnun framkvæmdi Skólapúlsinn vinnustaðagreiningu fyrir 
Hafnarfjarðarbæ.  Eins og fram kom í kaflanum um innra mat leikskólans þá er ýtarlega gert grein 
fyrir öllu mati, bæði ytra og innra mati í sjálfsmatsskýrslu leikskólans. Þar er fjallað betur um hvern 
lið og gerð grein fyrir niðurstöðum matsins og umbótaáformum. 
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2.4 Umbótaáætlun samkvæmt niðurstöðum innra- og ytra mats 

 Í starfsmannasamtölum á vorönn 2020 munum við sérstaklega spyrja um hvort starfsfólk 
hafi upplifað einelti eða hvort þeir hafi orðið vitni að aðrir séu lagðir í einelti. 

 Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri styðja við og veita verkefnum framgang sem 
starfsmenn hafa áhuga á að fara í sem sannarlega styðja við fagmennsku starfsmanna og 
starfsaðferðir leikskólans. 

 Auka þátttöku starfsmanna í umræðum um starfið, svo sem um grunnþætti menntunnar 
sem koma fram í aðalnámskrá leikskóla og námssvið leikskóla sem koma þar einnig fram. 
Gert í tengslum við endurskoðun skólanámskrá leikskólans. 

 Stuðla að þátttöku allra starfsmanna í umræðum um megin inntak starfsaðferða 
leikskólans. Gert á starfsmannafundum og deildafundum. 

 Stjórnendur skoða samstarf út frá þörfum hvers og eins og reyna að mæta sem flestum 
hvað það varðar, meðal annars að koma því í kring að áform um fagfundi deildastjóra  á 
næsta skólaári nái fram að ganga. 

 Innleiða Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um leið og við endurskoðum skólanámskrá 
Stekkjaráss. Í Barnasáttmálanum er lögð sérstök áhersla á jöfnuð og með þessari vinnu 
standa vonir til að starfsfólk styrkist í trú á eigin getu til að tryggja jöfnuð í starfinu. 

 Skólasamfélagið styður við og tekur þátt í rannsókn eins deildarstjóra á næsta skólaári. 
Fjármagn verður eyrnamerkt rannsókninni og tímaplan hennar sett inn í starfsáætlun eins 
og við á. 

 Flokka lífrænan úrgang, fara í samvinnu við eldhúsið um hvernig því er best háttað og 
kaupa tunnu og tæmingu á lífrænum úrgangi. 

 Huga að vistvænum innkaupum og setja ekki efnivið í umhverfi barnanna sem eru þeim 
og umhverfinu skaðleg. 

 Leikskólastjóri vinnur úr tillögum og athugasemdum sem berast í kjölfar 26. júní 2019 á 
„The Global Day of Workplace Action“. 

 Leita að lausnum til að minnka hávaða í matsalnum. 
 Halda umræðum um samverustundir á lofti og finna tíma til að halda stundir reglulega. 
 Þeir stuðningsaðilar sem ekki hafa farir á AEPS námskeið  og hafa leyfi til þess fari á 

námskeiðið. 
 Halda því áfram að einu sinni í mánuði hittast sérkennslustjóri og stuðningsfólk á 

semeiginlegum fundi. 
 Sérkennslustjóri stefnir að því að hitta stuðningsaðila barns og viðkomandi deildarstjóra 

til að fara yfir stöðu náms þess tvisvar, þrisvar á önn. 
 Finna leiðir til að mæta erlendum og tvítyngdum börnum. 
 Skilgreina vel þriðja flokkinn og hvernig þeim tímum er úthlutað. 
 Ef deildastjóri óskar eftir  tíma fyrir einstakt barn eða börn skal hann sækja um það 

skriflega til samráðsteymis leikskólans.Halda áfram að leita leiða til að hafa Gaman-
saman skemmtilega og jákvæða stund fyrir öll börn. 

 Ígrunda og ræða hversu mikilvæg félagsfærni og tengslamyndun er í þroska barna. 
 Halda áfram að ræða starfsaðferðir leikskólans og verkefni sem valin eru út frá 

hugmyndum barna. 
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Umbótarverkefni deilda: 
Álfheimar: 

 Bæta skipulag og vinnubrögð þegar börnin eru að fara út. 
 Starfsmaður sem fer fyrstur út þarf að vera snöggur að klæða sig og koma fyrsta hóp út. 

Fífa:  
 Bæta umgengni á deild hvað varðar vinnuborð, baðherbergi og geymslu. 
 Hafa oftar minni hópa með markvissari verkefnum. 

Glaðheimar: 
 Koma á fleiri lestrar/sögustundum, bæði fyrir og eftir hádegi. Hver starfsmaður bjóði upp á 

eina stund á dag. 
 Vera dugleg að gefa 10 mín. þá aðallega þeim börnum sem eru sein í málþroska. 
 Halda áfram að halda deild og fataklefa fínum. Börnin ganga frá eftir sig. 

Blásteinn: 
 Stefna á að skipta börnunum upp í litla hópa og lesa og syngja. Passa upp á lestur góðra bóka 

í hvíld með eldri hópnum.  
 Vera dugleg að setja upp stöðvar sem örva og gleðja börnin,  þurfum að finna út hvort 

hentar betur fyrir hádegi eða eftir hádegi.  
Stekkur: 

 Halda áfram og bæta í vinnu með yngri árgöngum deildarinnar. Hafa markviss verkefni og 
stundir með þeim. 

Krummakot: 
 Auka fjölbreytni í samverustundum og hafa þær markvissari. 
 Bæta hópastarfið, skoða samsetningu í hópum og hugmyndir að fjölbreyttum verkum sem 

boðið er upp á. 
Þúfa: 

 Bæta málörvun elstu barna með því að tvískipta hópunum og hafa litlar 
samveru/vinnustundir. Stelpurnar fá mánudaga og miðvikudaga en strákarnir fá þriðjudaga 
og fimmtudaga. Stundirnar verða á milli kl: 15 og 15:30. Áherslan í þessum stundum verður 
á rím, hljóðgreiningu, taka sundur orð og setja saman og klappa atkvæði. Einnig ætlum við 
að lesa stuttar sögur og syngja.  

Sólgarður: 
 Bæta samskipti við börn og hvernig við tölum við þau. Setja athyglina á það jákvæða og 

hunsa frekar það neikvæða. Ekki eyða miklum orðum í neikvæð samskipti. 

2.5 Matsáætlun fyrir skólaárið 2019-2020 

 Á skipulagsdegi 15. nóvember verður skólanámskrá Stekkjaráss endurmetin með innleiðingu 
Barnasáttmálans að leiðarljósi. Ábyrgð: Leikskólastjóri. 

 Hafnarfjarðarbær hefur gert vinnustaðagreiningu árlega, gert er ráð fyrir henni á skólaárinu. 
Ábyrgð: Hafnarfjarðarbær. 

 Viðhorfskönnun meðal foreldra verður á vorönn. Skólapúlsinn framkvæmir könnunina en 
skólaskrifstofa Hafnarfjarðar stendur fyrir henni. 

 Starfsmannasamtöl á vorönn. Ábyrgð: Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri.  
 Á skipulagsdegi í maí 2020 verða eftirfarandi atriði endurmetin.  

Ábyrgð: Aðstoðarleikskólastjóri. 
 Hvernig hefur okkur gengið að vinna með tvítyngd/fjöltyngd börn?  
 Hvernig gengur okkur að skilja hvað er jöfnuður og hvernig gengur okkur að tryggja 

jöfnuð skólastarfinu? 
 Hvar erum við í skólasamfélagi Stekkjaráss stödd í umhverfismálum? Hvaða tækifæri eru 

til viðbótar? 
 Hvernig hafa kubbar nýst í leikskólastarfinu? 
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 Viðhorfskönnun meðal barna í apríl/maí þar sem kannað er viðhorf þeirra til ýmissa þátta í 
starfinu. Ábyrgð: Aðstoðarleikskólastjóri. 

 Í maí fer fram endurmat á umbótarverkefnum sem deildirnar settu sér fyrir skólaárið 2019 - 
2020. Ábyrgð: Deildastjórar. 

 Foreldraviðtöl á vorönn (einnig á haustönn fyrir þá sem vilja). Ábyrgð: Deildastjórar 
 Viðburðir og daglegar uppákomur metnar á starfsmannafundum, deildafundum, 

deildarstjórafundum og hjá samráðsteymi leikskólans. Ábyrgð: Stjórnendateymið. 
 Sérkennslustarfsfólk endurmetur með sérkennslustjóra gang sérkennslunnar og samstarfið í 

apríl/maí. Ábyrgð: Sérkennslustjóri. 
 Sérkennslustjóri endurmetur starfið sitt í maí lok, byrjun júní. Ábyrgð: Sérkennslustjóri. 

3. Áherslur í starfi leikskólans 

3.1 Áherslur leikskólans næsta starfsár 

Fyrrihluta starfsársins munum við leggja áherslu á að innleiða Barnasáttmálann samhliða því að 
endurskoða skólanámskrána. Sem starfsmannahópur munum við reyna að öðlast sameiginlegan 
skilning á því hvað fellst í því að innleiða Barnasáttmálann og koma því skýrt í orð í skólanámskránni. 
Við endurskoðun á skólanámskránni munum við einnig ræða og efla skilning skólasamfélagsins á 
grunnþáttum menntunar. Innan starfsmannahópsins eru einstaklingar sem hafa lýst vilja til þess að 
taka þátt í rannsókn sem einn deildarstjórinn hefur áhuga á að fara í og mun leikskólinn styðja við 
það verkefni bæði með tíma og peningum eins og áætlanir gera ráð fyrir. Rannsóknin miðar að því 
að skoða nám barna í útiveru. Búið er að mestu að móta það verkefni og kostnaðaráætla. Leikskólinn 
verður 15 ára í haust og í kringum afmælið stefnum við á að láta draum okkar rætast um að koma 
upp skiltum hér í nærumhverfi leikskólans með skráningum á námi barna. Stekkjarás er þátttakandi í 
Erasmus+ verkefni og í október er komið að því að við tökum á móti þátttökuþjóðum. Framlag okkar 
sem gestgjafar verða útistöðvarnar, skráningar og kynning á rannsókninni.  
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4. Starfsmannamál  

4.1. Starfsmannahópurinn 1. maí 

Starfsheiti Fjöldi Starfshlutfall Menntun 
Leikskólakennari 
Leikskólakennari 
Þroskaþjálfi 
Leikskólaleiðbeinandi A 
Leikskólaleiðbeinandi B 
Leiðbeinandi Hlíf 
Leiðbeinandi Hlíf 

15 
1 
3 
3 
3 
23 
1 

90 - 100% 
50% 
100% 
80 – 100% 
80-100% 
100% 
80% 

Leikskólakennaramenntun 
Leikskólakennaramenntun 
Þroskaþjálfamenntun 
Önnur uppeldismenntun 
Háskólamenntun önnur en uppeldism. 
Grunnskóli, menntaskóli eða iðnmennt 
Grunnskóli, menntakskóli eða iðnmennt 

4.2 Starfsþróunarsamtöl 

Allir starfsmenn eru teknir í starfsmannasamtöl á vorönn ár hvert. Leikskólastjóri og 
aðstoðarleikskólastjóri hafa skipt með sér samtölunum. Leikskólastjóri tekur samtöl við deildastjóra 
og aðra millistjórnendur auk nokkurra annarra starfsmanna og aðstoðarleikskólastjóri tekur svipaðan 
fjölda. Niðurstöður úr starfsmannasamtölum eru nýttar í endurmat. 

4.3 Símenntun síðasta skólaárs  

 Skipulagsdagana 27. og 28. sept. 2018 ferðaðist 40 manna hópur til Edinborgar í náms- og 
kynnisferð. Skipulag ferðar gekk eftir áætlun. 27. sept. var farið í leikskólaheimsóknir en 28.  
sat allur hópurinn námskeið og smiðjur hjá þeim Jan White & Menna Godfrey sem bar 
yfirskriftina: Every child a mover: creating a movement rich culture and environment, 
(þýðing: Hreyfing barna: Að skapa umhverfi sem hvetur til hreyfingar). Þeir sem fóru ekki í 
ferðina unnu ýmis verkefni og heimsóttu leikskólana Bjarkalund og  Sólhvörf. 

 Í október voru nýliðanámskeið eins og fyrirhugað var, aðstoðarleikskólastjóri sá um fræðslu 
um skapandi starf í Stekkjarási og fór yfir starfsmannahandbókina. Sérkennslustjóri fræddi 
um stuðningskennslu og leikskólastjóri fór yfir viðverstefnu, vinnustund og önnur hagnýt 
atriði. Einnig fór hann yfir skólanámskrá Stekkjaráss á öðru námskeiði. 

 Á starfsmannafundi 2. október var áætluð fræðsla og aðferðir til að fást við börn með erfiða 
hegðun en sú fræðsla var færð til 6. nóvember. Í staðinn flutti Birgir Örn frá Auðnast 
fyrirlestur um einelti, ofbeldi og kynferðislega áreitni en það voru tilmæli frá 
Hafnarfjarðarbæ að slík fræðsla færi fram í öllum leikskólum bæjarins.  

 Á starfsmannafundi 6. nóv. flutti Rafn Emilsson, starfsmaður  Hegðun.is,  fyrirlesturinn 
„Jákvæðar leiðir til að ýta undir æskilega hegðun barna og að takast á við krefjandi hegðun“.  

 Á skipulagsdegi 9. nóvember, fyrir hádegi, var Friða Bjarney Jónsdóttir með fyrirlestur um 
aðferð sína  „Gefðu 10“ í Víðistaðakirkju fyrir alla starfsmenn leikskóla Hafnarfjarðar. Eftir 
hádegi flutti aðstoðarleikskólastjóri erindi  um fjölbreyttar leiðir til að gera 
uppeldisfræðilegar skráningar.  

 Á starfsmannafundi 8. janúar var stutt fræðsla og smiðja um forritun. Aðstoðarleikskólastjóri 
og UT verkefnisstjóri skólans skipulögðu stöðvar til að kynna fjölbreyttar leiðir í forritun fyrir 
leikskólabörn í gegnum leik.  

 Skipulagsdaginn 22. febrúar var áhersla á heilsueflingu starfsmanna. Ásgerður 
Guðmundsóttir hélt fyrirlestur og kynningu um rétta líkamsbeitingu og vellíðan í vinnu.  

 Á starfsmannafundi 12. mars var Hjördís Jónsdóttir, kennari í Áslandsskóla, með 
núvitundarnámskeið í formi fræðslu og æfinga. Hjördís er með fræðslu í núvitund í 
skólastarfi í boði Hafnarfjarðarbæjar í tengslum við heilsueflandi samfélag. 
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 Á skipulagsdegi 31. maí var hópefli og farið í Reykjavík Escape. 
 Það tókst ekki að endurvekja fræðandi föstudaga eða senda starfsmenn á fyrirlestur um 

tvítyngd börn eins og áætlað var, en fyrir utan það hefur símenntmunáætlunin staðist. 
Önnur símenntun 

 Tveir kennarar í framhaldsnámi í leikskólakennarafræðum útskrifuðust í feb. 2019. 
 Einn starfsmaður í grunnnámi í leikskólakennarafræðum útskrifaðist í júní 2019. 
 Tveir starfsmenn eru á öðru ári í grunnnámi í uppeldis- og menntunarfræði. 
 Einn starfsmaður útskrifaðist sem matsveinn í maí 2019. 
 Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri: Markþjálfun og önnur námskeið sem voru haldin af 

Hafnarfjarðarbæ.  
Sept. 2018: Þrír starfsmenn – AEPS námskeið. 
  Einn starfsmaður – Námskeið í Noregi: Relasjoner med barn. 
Okt. 2018:  Einn starfsmaður - Flæði: Hugarástandi í leik og starfi.  
Nóv. 2018:  Tveir starfsmenn – Kraganámskeið: Leikur og námsumhverfi barna 1 - 3 ára. 

Deildarstjórar á núvitundar námskeið í Kríunesi í boði Hafnarfjarðarbæjar.  
Jan. 2019:  Erasmus verkefni: Þrír starfsmenn fóru til Klaipéta í Litháen í febrúar og þrír í júní til  

Cornwall, Englandi. Verkefnið snýst um að miðla hugmyndum að verkefnum og 
uppsetningu útisvæðis í útinámi. 
Matráður og aðstoðarleikskólastjóri fóru á Kraganámskeiðið: Óþol og ofnæmi 
leikskólabarna. 
Matráður fór á Kraganámskeiðið: Að matreiða ofnæmisfæði á öruggan hátt 2. 

Feb. 2019:  Tveir starfsmenn - Vinnustofa: Widget Online. 
  Tveir starfsmenn – Barnaheill – Vináttuverkefni, taska fyrir yngri börn. 
Mars 2019: Tveir starfsmenn – TEACH námskeið: Skipulögð kennsla. 
Apríl 2019:  Tveir starfsmenn – Námskeið: Kvíði barna og unglinga.  
  Aðstoðarleikskólastjóri á ráðstefnu: Sterkari með mér – Hugarfar skiptir máli. 

4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum  

3. september 2019 - Starfsmannafundur: Deildarstjóri Þúfu kynnir rannsókn sem er að fara af stað í 
Stekkjarási og verður með fræðslu um fræðilegan grunn rannsóknarinnar. 
13. september 2019 - Skipulagsdagur:  

 Kynning á Barnasáttmálanum – Utanaðkomandi aðili. 
 Hvað getum við gert meira til að vera vistvænn leikskóli? – Utanaðkomandi aðili. 
 Fræðsla um hvernig hægt er að tengja uppeldisfræðilegar skráningar við einn eða fleiri 

grunnþætti – Aðstoðarleikskólastjóri. 
1.október 2019 - Starfsmannafundur: Fræðsla um félagsfærni og tengslamyndun í þroska barna. -
Utanaðkomandi aðili. 
 
Í október 2019 verða nýliðanámskeið með eftirfarandi skipulagi - Umsjón heimamenn, ábyrgð 
leikskólastjóri:  

 Skapandi starf inni og úti – Aðstoðarleikskólastjóri. 
 Stuðningskennsla – Sérkennslustjóri. 
 Starfsmannahandbók – Aðstoðarleikskólastjóri. 
 Viðverustefna, vinnustund og ýmislegt hagnýtt – Leikskólastjóri. 
 Skólanámskrá – Leikskólastjóri. 

23. október 2019 – Skipulagsdagur:  
 Fræðsla og smiðjur í tengslum við námstækifæri í útiveru. Þessi skipulagsdagur verður unnin 

í samstarfi við samstarfsaðila okkar í Erasmus+ verkefninu þar sem þau verða með okkur 
þennan dag. 

5. nóvember - Starfsmannafundur: Fræðsla tengd læsi. Umsjón: Aðstoðarleikskólastjóri. 
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15. nóvember - Skipulagsdagur: Tengsl grunnþátta menntunar við Barnasáttmálann. Umsjón: 
Leikskólastjóri. 
Á haustönn 2019 fara tveir til þrír starfsmenn á námskeið í tengslum við málörvun tvítyngdra barna. 
19. febrúar 2020 – Skipulagsdagur: Jafningjafræðsla í fjórum málstofum í umsjón starfsmanna. 
Ábyrgð: Aðstoðarleikskólastjóri. 
29. maí – Skipulagsdagur: Hópefli. 
Auk þess verða starfsmenn hvattir til að sækja námskeið á vegum skólaskrifstofu sem og önnur 
námskeið sem tengjast skólastarfinu.  
Leitað leiða til að vera með örfræðslu til að miðla og fræða starfsfólk í stað „Fræðandi föstudaga“. 
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5. Aðrar upplýsingar 

5.1 Barnahópurinn 1. maí. 

 Fjöldi barna: 154. 
 Kynjahlutfall: Drengir: 98 stúlkur: 56 
 Dvalarstundir. 1299 
 Deildargildi. 8,94 
 Fjöldi barna sem nutu sérkennslu samkv. greiningaviðmiðum sérkennslu í 1. og 2. flokki. 10 
 Fjöldi barna sem nutu sérkennslu með önnur þroskafrávik (málþroskafrávik, hegðunarfrávik, 

þroskafrávik, annað). 20 
 Fjöldi barna með ofnæmi: 0 
 Fjöldi barna með fæðuóþol: 11 
 Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku: 25 
 Fjöldi  tungumála: 9 - spænska, þýska, pólska, litháíska, svissneska, víetnamska, enska, 

portúgalska. 
 Þjóðerni forsjáraðila: 12 Pólland, 3 Litháen, 1 Þýskaland, 1 Perú, 1 Lettland,  1 Mexíkó, 3 

Víetnam, 2 Bretland, 1 Portúgal og 1 Sviss. 

5.2 Foreldrasamvinna 

Foreldraráð: Þrír til fjórir fulltrúar foreldra skipa foreldraráð leikskólans Stekkjaráss og fleiri, allt að 
sjö ef foreldrar gefa kost á sér. Kosið er í foreldraráð á aðalfundi foreldrafélagsins í september ár 
hvert. Foreldraráð starfar samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008. Hlutverk foreldraráðs er:  

 Að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2 mgr. 5. gr. um skólanámskrá og aðrar 
áætlanir sem varða starfsemi leikskólans.  

 Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans 
og kynningu þeirra fyrir foreldrum.  

 Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiriháttar breytingar á leikskólastarfi.  
 

Foreldrar barna á Stekkjarási geta leitað beint til foreldraráðsins ef málefni eru þess eðlis að 
foreldrar vilja ekki leita til leikskólans beint. Foreldraráðið metur hvert tilfelli fyrir sig og ákveður, á 
fundi, framhald málsins, hvort það sé tilkynnt leikskólastjóra Stekkjaráss eða hvort nauðsyn þykir að 
hafa samband við skólayfirvöld í Hafnarfirði. Foreldraráð starfar sjálfstætt og heldur fundi eins og 
fulltrúar ráðsins telja þörfina vera en vinna samt sem áður í góðri samvinnu við leikskólastjóra 

Foreldrafundir: Haldnir eru foreldrafundir fyrir alla nýja foreldra rétt fyrir miðjan ágúst ár hvert. Þar 
fá nýir foreldrar tækifæri á að kynnast leikskólanum og áherslum hans. Í október eru foreldrafundir 
þar sem starfið er kynnt og farið er yfir hagnýt atriði. Fundirnir fara fram milli kl. 15 og 16. 

Foreldraviðtöl: Foreldrum standa til boða tvö viðtöl á ári. Eitt á haustönn og annað á vorönn. Reynt 
er að fá alla foreldra í viðtal á vorönn en haustviðtölin eru í boði fyrir þá sem skrá sig og mæta án 
hvatningar. Í viðtölum á haustönn er rætt um væntingar foreldra, hugsanlegar vangaveltur um stöðu 
barnsins og starf komandi starfsárs en á vorönn er farið ýtarlega yfir stöðu hvers barns. Auk þessa 
geta foreldrar alltaf óskað eftir viðtali þess á milli. 
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Foreldrafélag: Foreldrafélag er við leikskólann. Stjórn foreldrafélagsins er kosin á aðalfundi 
foreldrafélags leikskólans í september ár hver. Í stjórn sitja að meðaltali einn fulltrúi frá hverri deild 
og fleiri frá deildum ef fólk gefur kost á sér. Foreldrafélagið bætir við starf leikskólans með 
margvíslegum stuðningi meðal annars heldur jólaball, býður í sveitaferð, heldur sumarhátíð auk þess 
sem það styrkir útskriftarferð elstu barnanna, kaupir inn tónleika á öskudaginn og jólaleikrit í 
desember svo eitthvað sé nefnt. 

5.3 Samstarf leik- og grunnskóla  

Skólaskrifstofan leggur áherslu á að Stekkjarás sé fyrst og fremst í samstarfi við Áslandsskóla sem er 
grunnskóli hverfisins. Saman mynda Stekkjarás, Áslandsskóli og leikskólinn Tjarnarás 
lærdómssamfélag Áslandshverfis ásamt foreldrum og öðrum þeim sem áhrif hafa á skólastarfið í 
hverfinu. Þessir þrír skólar hafa myndað samstarf á undanförnum árum með sameiginlegum 
fundum. Leikskólinn hefur haft frumkvæði að því að halda þessa fundi en nú er það sett í hendurnar 
á grunnskólanum næsta skólaár hvort hann kallar eftir fundum í september. Stekkjarás sér um að 
boða nóvemberfundinn sem er á áætlun þar sem fulltrúar allra skólanna þriggja hittast og fara yfir 
lesskimunarprófið sem 1. bekkjar nemendurnir fara í gegnum í september. Heimsóknir elstu 
nemenda leikskólans í Áslandsskóla eru í föstum skorðum og keimlíkar milli ára. Deildarstjóri yngsta 
stigs í Áslandsskóla og starfsmaður frá leikskólanum sjá um það skipulag í gegnum 
tölvupóstssamskipti. 

Leikskólinn Stekkjarás er líka í miklu samstarfi við Hraunvallaskóla þar sem svipaður fjöldi nemenda 
fer í Hraunvallaskóla og Áslandsskóla á hverju ári. Um er að ræða 15 til 20 nemendur sem fara í 
hvorn skóla. 

Dagskráin sem er í gangi þegar nemendurnir koma í heimsókn í grunnskólana er mjög svipuð í 
báðum skólum og einnig svipuð frá ári til árs. Í október fara nemendur í heimsókn í grunnskólana þar 
sem starfsmaður grunnskólanna tekur á móti börnunum og sýnir þeim vistaverur skólans til dæmis 
skólastofur, bókasafn og matsal. Í apríl fara börnin í lengri heimsóknir. Dvelja í tvo til þrjá klukkutíma 
og taka þátt í skólastund, frímínútum og borða nesti. 
 
Við leitum einnig eftir samvinnu við þá grunnskóla sem taka við einum og einum nemenda frá okkur 
og undantekningalaust er það auðsótt. Í þeim tilfellum fá viðkomandi nemendur að koma í stutta 
heimsókn með félögum sínum til að skoða lóðina umhverfis grunnskólann og stundum húsakynni. 

5.4 Almennar upplýsingar 

Skipulagsdagar næsta skólaárs eru eftirfarandi: 
13. september 2019 
23. október 2019 
15. nóvember 2019 – sameiginlegur flestum grunn- og leikskólum Hafnarfjarðar.* 
19. febrúar 2020 – sameiginlegur flestum grunn- og leikskólum Hafnarfjarðar.* 
29. maí 2020 – sameiginlegur flestum grunn- og leikskólum Hafnarfjarðar.* 

* Einstaka grunn- og leikskóli hafa fengið leyfi fyrir öðrum dögum vegna sérstakra ástæðna svo sem náms- og kynnisferða. 
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5.5 Áætlanir 

Eftirtaldar áætlanir og fleiri eru aðgengilegar á heimasíðu leikskólans http://stekkjaras.leikskolinn.is  
 Viðbragðsáætlun ef upp kemur grunur um:  

 einelti  
 ofbeldi 
 annað 

 Viðbragðsáætlun við. 
 slysum 
 áföllum  
 annað 

 Öryggisáætlanir 
o Rýmingaráætlun 
o Vinnuverndaráætlun 
o Öryggishandbók 

 Móttökuáætlun (barna og starfsmanna) 
 Jafnréttisáætlun 

Fylgirit 

 Sjálfsmatsskýrsla leikskólans - skólaárið 2018-2019 endurmetið 

 Leikskóladagatal fyrir 2019-2020 

 Umsögn foreldraráðs með skóladagatali og starfsáætlun fyrir skólaárið 2019-2020 

 Jafnréttisáætlun endurskoðuð 2019 

 
 
 
 
 

Hafnarfirði 

 
 

_______________________________________________ 
Leikskólastjóri 

 
 
 


