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Inngangur 
Enn og aftur tókst ekki fylla leikskólann af börnum, eins og áætlað var í reiknilíkani, en fjöldinn varð mestur 
154 börn en við reiknuðum með 163 nemendum á skólaárinu 2019 til 2020. Ástæðan var sú að ekki var 
eftirspurn eftir plássum á aldursblandaðar deildir. Tvö börn umsækjenda um alþjóðlega vernd komu í 
leikskólann á skólaárinu og eitt barn í slíkri stöðu var sitt annað skólaár hjá okkur. Óvenju margir 
starfsmenn voru í fæðingarorlofi og þrír í langveikindum en að öðruleiti var tiltölulega stöðugt 
starfsmannahald. Við héldum mjög vel áætlunum okkar fram í lok febrúar eða alveg þar til Covid19 fór að 
gera vart við sig. Frá 16. mars skall á samkomubann sem stóð til 4. maí og samkomubannið fól í sér skerta 
viðveru barnanna í leikskólanum. Nemendahópnum var í A og B hópa og börnin mættu annan hvern dag. 
Starfsfólk skiptist líka í A og B og mætti öllu jöfnu líka bara annan hvern dag nema þagar urðu forföll þá 
var starfsfólk kalla út á milli hópa. Mjög lítið var um forfoll og því reyndi ekki mikið á þetta. Leikskólastjóri 
og aðstoðarleikskólastjóri mættu alla daga og voru inni á sínum skrifstofum sem eru aðskildar og engin 
samgangur var á milli. Við funduðum í gegnum Zoom, deildarstjórafundir og samráðsfundir voru haldnir á 
þann hátt líka. Vinna með börnunum í samkomubanninu var samkvæmt venju, hún aðlöguð börnum og 
þeirra hugmyndum þann daginn. Mat okkar starfsmanna var að börnin voru fljót að venjast fámennum 
hópum og nutu þess að vera með aukið rými og meiri athygli. Það voru frekar starfsmennirnir sem söknuðu 
hinna í starfliðinu en þeir nutu þess líka að mæta bara annan hvern dag í vinnu. Þetta gekk heilt yfir mjög 
vel. Við lærðum það á þessum tíma að við erum fljót að aðlagast breyttum aðstæðum og það er gott þegar 
börnin eru heilbirgð í leikskóla, þ.e. ekki að mæta með hor, hósta og hálfslöpp. Starfsfólk Stekkjaráss hefur 
unnið að rannsókn á þessu skólaári sem fór af stað í upphafi skólaárs undir stjórn Hörpu deildarstjóra á 
Þúfu og hefur sú rannsókn elft lærdómssamfélag Stekkjaráss. Stefnt er að því að niðurstöður úr 
rannsókninni verði birtar á hausti komandi. Steinunn deildartjóri á Stekk var valinn menntaleiðtogi 
Stekkjaráss og situr í stýrihópi ásamt fulltrúum allstaðar að úr kefinu sem vinnur að gerð nýrrar 
menntastefnu fyrir Hafnarfjarðarbæ. 
Þáttöttöku okkar í Erasmus+ verkefni varðandi útinám leikskólabarna ásamt leikskólum frá Litháen, 
Englandi og Skotlandi átti að ljúka að mestu á þessu skólári með heimsókn þriggja starfsmanna til 
Skotlands en vegna Covid19 féll sú heimsókn niður og verkefnið var framlengt fram á næsta skólaár. 
Í ár stóð Skólapúlsinn fyrir viðhorfskönnun meðal foreldra og fór hún fram í mars 2020. Einnig á sama tíma 
framkvæmdi Skólapúlsinn vinnustaðagreiningu fyrir Hafnarfjarðarbær. Sérkennslustjórinn lagði mat á sitt 
starf og gerði endurmat á skólaárinu með starfsfólki sérkennslunnar. Leikskólastjóri fór yfir 
umbótaverkefnalistann sem settur var fram í starfsáætlun fyrir skólaárið 2019 -2020. Leikskólastjóri fór 
einnig yfir símenntunaráætlunina og endurmastáætlunina. Viðhorfskönnun var gerð í maí meðal elstu 
barnanna og sá aðstoðarleikskólastjóri um að leggja hana fyrir börnin og vinna úr niðurstöðum. 29. maí á 
skipulagsdegi voru endurmatsumræður um eftirfarandi fjögur atriði: 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 í skólastarfinu? Hvar erum við í skólasamfélagi Stekkjaráss stödd í umhverfismálum og 
hvaða tækifæri eru til viðbótar? Hvernig hafa kubbar nýst í leikskólastarfinu? Leikskólastjóri tók 
umræðuna saman. 
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. Skýrsluna tók saman Alda Agnes, leikskólastjóri. 
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Foreldrar – Skólapúlsinn -  Viðhorfskönnun. 
Skólapúlsinn gerði viðhorftskönnun meðal foreldra í mars 2020 og var svarhlutfallið afar gott eða 95% og 
hefur þetta góð svörun aldrei fengist áður í samskonar viðhorfskönnunum. Líklegt er að þakka megi fyrir 
þetta mikla svörun að aðstoðarleikskólastjóri hringdi í alla þá sem ekki höfðu svarað þegar vika var í að 
könnuninni lyki. Heilt yfir kom könnunin vel út og oftast erum við yfir landsmeðaltali.  Tvennt er sem við 
þurfum að skoða sérstaklega út frá niðurstöðunum en það er flutningur milli skólastiga og vinnubrögð. 
Mat foreldra á vinnubrögðum okkar er afar misjafnt milli deilda, þegar ein deild fær 100% jákvæða einkunn 
fer önnur niður í 60%. Það þarf að greina hvað það er sem gerir þennan mun og bregðast við því. Hver og 
einn deildarstjóri fór yfir niðurstöður og skoðaði sína deild út frá þeim. Þær deildir sem komu illa út úr 
vinnubrögðum ætla að greina það með sínu fólki. Í sambandi við flutning milli skólastiga þá reynum við 
ávalt að fylgja þeim ferlum sem við erum með í tenglsum við samskipti leik- og grunnskóla og hafa reynst 
okkur ágætlega. Þegar viðhorfskönnunin er gerð í mars þá hafði lítið reynt á heimsóknir elstubarnanna í 
grunnskólann því þær voru tímasettar í april og maí og óvíst að foreldrar hafi haft upplýsingar um hvernig 
samstarfið var fyrirhugað. Einnig er annað sem gæti haft áhrif en það er að við erum með börn sem fara í 
marga grunnskóla en skólaskrifstofan hefur lagt áherslu á að við séum í samskitpum við Áslandsskóla fyrst 
og fremst hvað varðar að móta skólasamfélag og tengsl innan hverfis. 
 
Umbótarverkefni:  

 Starfsfólk deilda mun rýna í það sem betur má fara með áherslu á vinnubrögð og finna leiðir til að 
bæta og breyta í samræmi með starfsaðferðir okkur. Ábyrgð: Leikskólastjóri 

 Gefa foreldrum elstu barnanna greinagóðar upplýsingar um hvernig samskiptum grunn- og 
leikskóla er háttað á síðasta ári barnsins í leikskólanum. Ábyrgð: aðstoðarleikskólastjóri og 
umsjónarmenn með starfi elstubarnanna. 
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Starfsmenn - Vinnustaðagreining Hafnarfjarðarbæjar - Skólapúlsinn 
Mennta- og lýðheilsusvið Hafnarfjarðar óskaði eftir því við alla leikskólastjóra eða 
aðstoðarleikskólastjóra bæjarins að þeir tækju saman niðurstöður úr vinnustaðagreiningu 
Hafnarfjarðarbæjar á ákveðnu eyðublaði. Leikskólastjóri Stekkjaráss fyllti út eyðublaðið og koma þær 
niðustöður hér að neðan. 

1. Starfið 

MATSÞÆTTIR 
NIÐURSTAÐA 

SKÓLA/STOFN. 
Þátttöku-

hlutfall % 
NIÐURSTAÐA 

HAFNARFJARÐAR 
NIÐURSTAÐA 
LANDSINS 

1.1. Vinnuálag 4,9 86,7 4,9 4,8 
1.2. Skýrleiki hlutverks 5,5 86,7 5,0 5,1 
1.3. Ágreiningur um 

hlutverk 4,5 86,7 4,9 4,8 
1.4. Jákvæðar áskoranir í 

starfi 5,1 86,7 5,2 5,2 
 
1. Jákvæðir þættir í niðurstöðum: 
Starfsfólkið er nokkuð öruggt um hver ábyrgð þeirra er, hvert hlutverk þeirra er og til hvers er ætlast af 
þeim. Starfsmenn virðast fá nokkuð skýr verkefni og telja sig oftast hafa aðgang að viðeigandi úræðum til 
að leysa þau sbr. við erum lægri í „ágreiningur um hlutverk“ í samanburðinum - sem er jákvætt. 
2. Þættir sem gefa tilefni til frekari skoðunar og sem viðfangsefni í möguleg umbótaverkefni: 

Við erum á pari í samanburði hvað varðar „jákvæðar áskoranir í starfi“ og þar sjáum við tækifæri til 
úrbóta.  
Tillögur að umbótaverkefnum skólaárið 2020-2021: 

 Stjórnendur skulu leggja sig fram að valdefla starfsmenn og gefa þeim tækifæri til nýta þekkingu 
sína og færni í starfi. Ábyrgað: Leikskólastjóri og/eða aðstoðarleikskólastjóri. 

2. Starfsmenn 

MATSÞÆTTIR 
NIÐURSTAÐA 

SKÓLA/STOFN. 
Þátttöku-

hlutfall % 
NIÐURSTAÐA 

HAFNARFJARÐAR 
NIÐURSTAÐA 
LANDSINS 

2.1. Leikni í starfi 4,8 86,7 5,1 5,1 
2.2. Skuldbinding til 

vinnustaðarins 5,4 86,7 5,3 5,2 
2.3. Skörun vinnu og 

einkalífs 4,6 86,7 4,9 4,8 
1. Jákvæðir þættir í niðurstöðum: 
Starfsfólk er heilt yfir ánægt með að vinna á leikskólanum Stekkjarási og segja að starfið samræmist vel 
gildum þeirra og þeir vilji standa sig sem allra best. 
2. Þættir sem gefa tilefni til frekari skoðunar og sem viðfangsefni í möguleg umbótaverkefni: 
Það hallar á okkur í þættinum leikni í starfi. Spurningarnar sem mynda þann þátt spyrja um gæði 
vinnunnar sem þú vinnur, afköstin sem þú skilar og færni til að leysa vandamál. Hér erum við með háar 
súlur sem segja „fremur oft“ en lágar súlur sem segja „mjög oft eða alltaf“. Stjórnendur hafa áður átt 
samtal um óraunhæfni þess að segja í okkar starfsumhverfi að við „mjög oft eða alltaf“ sýnum gæði og 
mikil afköst þar sem við erum oftar en ekki að bregðast við dag frá degi við allskonar og getum ekki fylgt 
að fullu því sem við ætluðum okkur þann daginn með gæðastarf. Það er engin hjá okkur sem svarar 
„mjög sjalda eða aldrei“ og „fremur sjaldan“ og það eru færri en í samanburðinum. 
Tillögur að umbótaverkefnum skólaárið 2020-2021: 

 Á haustönn 2020 munu eftirtalin atriðiði vera tekin til umfjöllunar á skipulagsdegi: Afköst í starfi, 
gæði í starfi, tækifæri og hindranir. Ábyrgð: Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri. 
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3. Vinnustaðurinn 

MATSÞÆTTIR 
NIÐURSTAÐA 

SKÓLA/STOFN. 
Þátttöku-

hlutfall % 
NIÐURSTAÐA 

HAFNARFJARÐAR 
NIÐURSTAÐA 
LANDSINS 

3.1. Starfsandi 5,6 86,7 5,4 5,3 
3.2. Stuðningur frá 

samstarfsfólki 5,3 86,7 5,3 5,3 
3.3. Stuðningur við 

nýsköpun 5,4 86,7 5,3 5,2 
3.4. Mismunun 4,6 86,7 4,8 4,8 
3.5. Einelti (þú) 0% 86,7 3,8% 4,2% 
3.6. Einelti (séð 2 eða fleiri 

lagða í einelti) 0% 86,7 4,2% 4,4% 
 

1. Jákvæðir þættir í niðurstöðum: 
Það er góður starfsandi hjá okkur í Stekkjarási og allir þeir þættir sem spurt var um í þessum lið koma vel 
út, erum yfir meðaltali í samanburði nema við erum á pari varðandi stuðning frá samstarfsfólki. Við erum 
sérlega ánægð með það að nú hefur engin upplifað einelti eða það að vera vitni að aðrir séu lagðir í 
einelti. 
2. Þættir sem gefa tilefni til frekari skoðunar og sem viðfangsefni í möguleg umbótaverkefni: 
Við stefnum á að viðhalda þeim góða starfsanda sem er hjá okkur og jafnframt bæta í. Vert er að 
viðhalda umræðunni um einelti og hvernig við líðum ekki slíkt á vinnustaðnum. Stuðningur frá 
samstarfsfólki er í meðaltali og þar getum við gert betur. 
Tillögur að umbótaverkefnum skólaárið 2020-2021: 

 Á skipulagsdegi 28.sept. 2020 verður hópefli þar sem áhersla er lög á góðan starfsanda, 
valdeflingu og umburðarlyndi. Ábyrgð: Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri. 

 Á deildarstjórafundi snemma haust og í febrúar verður tekin umræða um hvernig okkur tekst til 
við að styða samstarfsfólk okkar. Ábyrgð: Leikskólastjóri. 

4. Stjórnun 

MATSÞÆTTIR 
NIÐURSTAÐA 

SKÓLA/STOFN. 
Þátttöku-

hlutfall % 
NIÐURSTAÐA 

HAFNARFJARÐAR 
NIÐURSTAÐA 
LANDSINS 

4.1. Stuðningur frá 
næsta yfirmanni 5,8 84,4 5,3 5,4 

4.2. Sanngjörn forysta 5,6 84,4 5,3 5,3 
4.3. Valdeflandi forysta 6 82,2 5,3 5,3 
4.4. Ræktun mannauðs 5,6 86,7 5,3 5,4 

 
1. Jákvæðir þættir í niðurstöðum: 
Við höfum komið okkur upp öflugu lærdómssamfélagi þar sem stjórnendur leggja áherslu á að valdefla 
starfsmenn. Yfirmenn ná að vera styðjandi og almennt er andrúmsloftið talið vera sanngjarnt hvað 
varðar forystu innan leikskólans. 
2. Þættir sem gefa tilefni til frekari skoðunar og sem viðfangsefni í möguleg umbótaverkefni: 
Við gætum eflt ræktun mannauðs en þar skorum við lægst í þeim matsþáttum sem lúta að stjórnun. Við 
viljum gera tilraun til að bæta heilsutengda þætti. 
 
Tillögur að umbótaverkefnum skólaárið 2020-2021: 

 Stjórnendur skulu huga vel að starfsaðstæðum og sjá til þess að boðið verði upp á viðburði, eða 
námskeið til að efla heilsu starfsmanna á báðum önnum næsta skólaárs. Ábyrgð: Leikskólastjóri. 
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Starfsmenn - 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 milli starfsmanna, ef upp koma mikil frávik í 
hegðun barna og svo framvegis.  
Starfsmannasamtöl eru tekin árlega á vorönn og er tilgangur þeirra 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. Líkt og áður skiptu leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri þeim á milli sín u.þ.b. til helminga. 
Leikskólastjóri lagði áherslu á að taka viðtöl við stjórnendur leikskólans. Í starfsmannasamtölunum kom 
fram almenn ánægja og starfsfólk virðist sátt við starfsmannandann. 
Umræða í stjórnendahópnum um endurmat og umbótaverkefni hefur leitt til þess að á næsta skólaári 
munu deildir ekki setja sér umbótaverkefni heldur mun hver og einn deildarstjóri endurmeta deildarstarfið 
á deildinni. 
Mikill áhugi hefur verið á Stekkjaráss rannsókninni sem var í gagni á skólaárinu undir stjórn Hörpu 
deildarstjóra á Þúfu og það hefur komið fram spenningur meðal starfsmanna að skoða niðurstöður 
rannsóknarinnar þegar þær birtast væntanlega í haust. Með þátttöku sinni í rannsókninni hafa starfsmenn 
endurmetið aðkomu sína að leik barna á útisvæði og skoðað hvaða námstækifæri gefast þar. 

 
Umbótaverkefni:  

 Stefna skal að því að fá foreldra nýrra nemenda í einstaklingsviðtöl við leikskólastjóra eða 
aðstoðarleikskólastjóra í upphafi skólaársins þar sem starf leikskólans er kynnt. Í viðtölunum verði 
lögð áhersla á samvinnu leikskólans og foreldra að efla málþroska barnanna. Ábyrgð: 
Leikskólastjóri. 

 Lögð verður áhersla á að kynna niðurstöður úr Stekkjaráss rannsókninni og rannsóknarstjóra skal 
gefið svigrúm til að fylgja þeim eftir eins og kostur er. Ábyrgð: Harpa deildarstjóri á Þúfu og 
leikskólastjóri. 

 Aukin athygli verður sett á listir og skapandistarf í vinnu okkar með börnum. Ábyrgð: 
Aðstoðarleikskólastjór. 
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Starfsmenn - Niðurstaða endurmatsumræðna 29. maí 
Hvernig hefur okkur gengið að vinna með tvítyngd/fjöltyngd börn? 
Misjafnt er eftir deildum hvernig starfsmönnum finnst takast til. Hlutfallslega eru fá tvítyngd eða fjöltyngd 
börn á leikskólanum og á tveimur deildum voru þau engin á meðan á öðrum deildum voru börnin nokkur. 
Þeir sem náðu að gefa hverju og einu tvítyngdu/fjöltyngdu barni aukin einstaklingstíma í anda gefðu mér 
10 töldu sig sjá árangur á meðan aðrir náðu því ekki og líta kannski meira á að þessi börn þurfi sérstaka 
stuðningstíma umfram þann tíma sem rúmast í dagsins önn. Það er ljóst að samsetning deildarinnar hefur 
áhrif á þessa vinnu ekki bara hvort tvítyngd/fjöltyngd sé fá eða mörg heldur líka stöðu allra barnanna í 
hópnum út frá þörfinni fyrir einstaklingstíma. 
Hvernig gengur okkur að skilja hvað er jöfnuður og hvernig gengur okkur að tryggja jöfnuð í  
skólastarfinu? 
Skilningur starfsmanna á hvað jöfnuður er virðist vera orðinn nokkuð samhljóma meðal starfsmanna. 
Skilningur á jöfnuði kom illa út í viðhorfkönnunum meðal starfsmanna á vorönn 2019. Ákveðið var að taka 
þessa umræðu upp í tengslum við endurskoðun skólanámskráarinnar haust 2019 og samkvæmt svörunum 
við þessari endurmatsspurningu nú í maí 2020 hefur tekist að auka skilning og starfsmenn almennt á því 
að þeim takist ágætlega að tryggja jöfnuð í starfinu. Umræðuhópurinn á Stekk orðaði skilning sinn á jöfnuði 
á lýsandi hátt: Jöfnuður að okkar mati er að koma fram við öll börn á sama hátt, að gefa þeim sömu 
tækifæri og athygli. Hvert barn á sinn tilvistarétt á sitt pláss í heiminum og það er mikilvægt að við sjáum 
þau og þau finni að þau séu mikils virði. Athyglisvert er hvað margir telja sig tryggja nemendunum jöfnum. 
Það voru þó inn á milli starfsmenn sem sögðu að þetta væri lúmskt t.d. út frá kynjum og ólíkum persónum 
því sumir létu alltaf vita af sér á meðan aðrir vilja týnast í sínum rólegheitum. Jöfnuður er eitt af þeim 
atriðum sem alltaf þarf að halda vakandi í umræðunni og vera meðvitaður um að fordómar okkar og djúpar 
rætur hafa áhrif á okkur alla daga til dæmis út frá þeim námsframboðum sem við bjóðum. 
Hvar erum við í skólasamfélagi Stekkjaráss stödd í umhverfismálum? Hvaða tækifæri eru til viðbótar 
(hugsa mest út frá því hvað get ég gert meira sem einstaklingur eða við sem deild)? 
Umræðan í hópunum um þessa endurmatsspurningu endurspeglaði aukna meðvitund starfsmanna um 
umhverfismál. Flestir hafa bætt sitt framlag til flokkunnar en telja sig geta gert enn betur þá aðallega þegar 
kemur að sóun svo sem matar-, kaldavatns- og pappírssóun. Flokkun á plasti og pappa er að ganga all vel 
en hægt er að bæta um betur með því að skola fernur, nýta blöðin betur og nota minna af plasti. 
Hugmyndir sem hægt væri að bæta við væri til dæmis að nota fjölnota poka undir óhrein föt sem eiga að 
fara heim. Nokkrir komu inn á að fræðsla til barna um endurvinnslu og sóun gæti verið meiri og spurning 
hvort hægt væri að molta. 
Hvernig hafa kubbar nýst í leikskólastarfinu? 
Niðurstaðan úr umræðum við þessari spurningu er sú að kubbar eru mikið notaðir í leikskólanum og það 
allskonar kubbar. Starfsmenn sjá mjög mörg námstækifæri í flestum kubbum og upplifa mikla fjölbreytni í 
leik barnanna með allskonar kubba. Keyptir voru fleiri holukubbar sem komu inn á aldursblönduðu 
deildirnar í byrjun árs og við það urðu þeir vinsælli en nokkru sinni fyrr. Umræðan kom inn á hlutverk 
starfsmanna við notkun holukubba er ekki síður sú að taka þá saman þannig að þeim sé raðað upp á þann 
hátt að það auðveldi börnum að sjá stærð þeirra og lögun. 

 
Umbótarverkefni: 

 Styðja við starfsmenn deilda varðandi lausnir fyrir tvítyngd/fjöltyngd börn sem ekki hafa 
úthlutaðan stuðning vegna málþroska. Ábyrgð: Sérkennslustjóri og aðstoðarleikskólastjóri. 

 Skoða einfaldan útbúnað sem hentar til að gera tilraunir við moltugerð með börnum. Ábyrgð: 
Leikskólastjóri. 
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Endurmat sérkennslustjóra á sérkennslunni 
Leikskólastjóri tók endurmatsviðtal við sérkennslustjórann. Leitast var við að svara eftirfanadi: 
Gagnsemi sérkennslunnar, varð einhver árangur af henni - hver þá helst? 
Óvenju hátt hlutfall barna með frávik og vísbendinar um einhverfu var í árgangi 2014. Einnig voru óvenju 
mörg börn í árganginum af erlendum uppruna sem voru komin stutt í íslenskunni. Stöðugildi í sérkennslu 
hafa sjaldan veri meiri eins og þetta árið. Margt gekk vel en annað hökti. Það munar um metnaðarfulla 
stuðningsaðila sem hafa fagmenntun, reynslu og/eða hafa sótt námskeið til að öðlast réttindi á hina ýmsu 
skimunarlista. Þeir aðilar hafa getað unnið sjálfstætt og náð góðum árangri með sína skjólstæðinga. 
Eðlilega þurfa reynslu minni stuðningsaðilar meiri stuðning frá sérkennslustjóra. Mörg dæmi um að 
stuðningur við börn með klukkutíma eða tvo í stuðning á dag hafi fleytt þeim áfram í málþrosaka á meðan 
hægar gengur með önnur. Klárlega gengur best þegar börnin og stuðningsaðilar mæta vel og hægt að 
fylgja áætlunum. 
Hljóm. Hljóm2-hóparni hafa gengið mjög vel í vetur. Það var hátt hlutfall sem komu illa út úr Hljóm2 
skimuninni en Hljómhópastarfið var stöðugt á þessu skólaári og börnin tóku góðum framförum. 
Samstarf við foreldra. Samstarf við foreldra hefur gengið mjög vel. 
Samstarf við Skrifstofu fræðslu og frístundarþjónustu. Gengur mjög vel, sérkennslustjóri hefur haft gott 
aðgengi starfsfólki skólaskrifstofu. 
Sérkennslustjóri hefur lesið yfir og samþykkt þetta endurmat. 
 
Umbótaverkefni: 

 Huga skal sérstaklega að fjölbreyttum aðferðum til að mæta stuðningi við börn með slakan 
málþroska. Ábyrgð: Sérkennslustjóri. 
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Mat barna 
Viðhorfskönnun meðal elstu barna leikskólans var gerð í maí. Michelle aðstoðarleikskólastjóri sá um að 
leggja könnunina fyrir og voru það 28 börn sem tóku þátt í ár. Notuð var broskalla viðhorfskönnun til að 
afla upplýsingar um upplifanir og skoðanir barna af leik og starfi. Börnin voru spennt að taka þátt og 
niðurstöðurnar sýna að börnin eru jákvæð og hafa gaman af námi sínu.  
Niðurstöðurnar í ár sýna aukningu í jákvæðum svörum þegar horft er yfir heildina samanborið við 
könnunina í fyrra. Ár eftir ár koma upp umræður um hversu mikið börn ráða yfir hvað þau gera í 
leikskólanum á daginn. Í ár eru 18% færri börn sem svara að þeir ráða engu. Í fyrra sagði 51% barna að 
„Gaman saman“ var gaman eða stundum gaman en í ár er er það 79% sem þýða 28% aukningu í jákvæðum 
svörum. Í ár er fleiri börn að njóta þess að vera í hvíld og flestir segja það gaman að hlusta á skemmtileg 
sögu eða tónlist í hvíld. Börnin virðast vera ánægð með dvöl sína í leikskólanum, sátt við starfsfólkið og 
allir eiga vini. Börnin voru spurð, aukaspurningu, um hvað er skemmtilegast að gera í leikskólanum og 
oftast var svarað að skemmtilegast væri að leika í holukubbunum. Kannski hefur þar áhrif að keyptir voru 
inn feiri holukubbar og þeim dreift inn á allar deildir. Spurning hvort mikið fjarvera frá leikskólanum vegna 
Covið19 hafði haft áhrif á svörin sem eru venju fremur jákvæði í ár.  

 

 
Umbótarverkefni: 
 Gera uppeldisfræðilegar skráningar tengda kubbavinnu til að allt starfsfólk komi auga á fjölbreytt 

námstækifæri sem bjóðast börnum í leik með kubba. Auk þess að vinna með skráningarnar. 
Unnið á starfmannafundum og eða skiplagsdögum. Ábyrgð: aðstoðarleikskólastjóri. 

  Já  Stundum Nei 
%  

Já 
% 

Stundum 
% 

Nei 
Mér líður vel í leikskólanum 20 7 1 71 25 4 
Það er gaman að koma í leikskólann 16 11 1 57 39 4 
Kennararnir eru góðir við mig 16 12 0 57 43 0 
Það er gaman í samverustund 15 12 1 54 43 4 
Ég á vini í leikskólanum 25 3 0 89 11 0 
Ég fæ stundum að ráða hvað við gerum í 
leiks.  5 18 5 18 64 18 

Það er gaman að fara út í garði 24 4 0 86 14 0 
Það er nóg af leikföngum í leikskólanum 18 10 0 64 36 0 
Það er gaman að fara í salinn 25 3 0 89 11 0 
Það er gaman að fara í Straum og Flæði 24 4 0 86 14 0 
Það er gaman að fara í „Gaman saman“? 14 8 6 50 29 21 
Maturinn í Stekkjarási er góður 14 14 0 50 50 0 
Það er gott að fara í hvíld 13 11 4 46 39 14 
Það er gaman að leika sér í 
einingakubbunum 18 9 1 64 32 4 

Það er gaman að leika sér í holukubbunum 25 2 1 89 7 4 
Hvernig finnst mér í skógarferðum? 18 7 3 64 25 11 
Hvernig finnst mér í „kór“? Eitt barn 
svaraði ekki. 21 6 0 78 22 0 

Er gott að borða í matsalnum 20 7 1 71 25 4 
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Framfylgni umbótaáætlunar sem gerð var fyrir líðandi skólaár 
 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. Það var gert og enginn 
hafði verið lagður í einelti á síðustu 12 mánuðum samkvæmt starfsmannaviðtölunum og 
viðhorfskönnun skólapúlsins. 

 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. Stekkjarásrannsóknin var í fullum gangi á skólaárinu með fullum stuðningi 
aðstoðarleikskólastjóra og leikskólastjóra. Erasmusverkefnið hélt áfram og sótt var um á þessum 
vetri að vera í tveimur öðrum verkefnum sem færu af stað haust 2020. Þegar þetta er skifað er 
ekki vitað hvort þau verkefni verði samþykkt. 

 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. Þetta gert, skólanámskráin var endurskoðuð 
og endurútgefin og góður tími gefinn til að ræða grunnþætti menntunar í tengslum veið 
endurskoðunina. 

 Stuðla að þátttöku allra starfsmanna í umræðum um megin inntak starfsaðferða leikskólans. Gert 
á starfsmannafundum og deildafundum. Þetta gert í tengslum við endurskoðun 
skólanámskráarinnar og í rannsóknarvinnunni. 

 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. Haustfundur deildarstjóra var haldinn en ekki gafst tími á vorönn vegna Covid19. 

 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. Barnasáttmálinn 
innleiddur og endurskoðuð skólanámskrá tók mið af því. Jöfnuður ræddur og metin á 
skipulagsdegi 29. maí 2020 

 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. 
Rannsóknin syrkt og þátttaka meðal starfsmanna mjög góð. Spennandi verkefn sem tókst að efla 
lærdómssamfélagið okkar. 

 Flokka lífrænan úrgang, fara í samvinnu við eldhúsið um hvernig því er best háttað og kaupa tunnu 
og tæmingu á lífrænum úrgangi. Ekki gert. Svör frá bænum að þetta sé ekki vistvænasti kosturinn 
með nýrri gasgerðarstöð er þetta óþarfa vinna sem kostar og mengar þegar þarf að sækja sér til 
okkar lífrænan úrgang. 

 Huga að vistvænum innkaupum og setja ekki efnivið í umhverfi barnanna sem eru þeim og 
umhverfinu skaðleg. Öll innkaup skoðuð út frá þessum gildum hvað varðar leikefni og námsgögn. 
Við erum þó á byrjunarreit og stöðugt þarf að minna á að það er ekki í boði að kaupa sumst s.s. 
glimmer og annað óvottað. 

 Leikskólastjóri vinnur úr tillögum og athugasemdum sem berast í kjölfar 26. júní 2019 á „The 
Global Day of Workplace Action“.  Engar tillögur bárust frá starfsmönnum og minna varð úr 
þessum degi en vonir stóðu til. 

 Leita að lausnum til að minnka hávaða í matsalnum. Matsalurinn var málaður, keyptar myndir og 
hillur á veggina. Gardínur eru í skoðun en á næsta ári mun fækka um eitt borð í salnum sem ætti 
að bæta hljóðvistina við það eitt að þá fækkar um 6 sem eru samtímis í matsalnum. 

 Halda umræðum um samverustundir á lofti og finna tíma til að halda stundir reglulega. Umræða 
um samverustundir urðu í kringum endurskoðun skólanámskráarinnar og kaflann um læsi og er 
þetta eitt af því sem er í stöðugu endurmati á deildum. 



11 
 

 Þeir stuðningsaðilar sem ekki hafa farið á AEPS námskeið  og hafa leyfi til þess fari á námskeiðið. 
Einn fór á slíkt námskeið. 

 Halda því áfram að einu sinni í mánuði hittast sérkennslustjóri og stuðningsfólk á semeiginlegum 
fundi. Þetta hefur gengið. 

 Sérkennslustjóri stefnir að því að hitta stuðningsaðila barns og viðkomandi deildarstjóra til að fara 
yfir stöðu náms þess tvisvar, þrisvar á önn. Þetta gekk ekki eftir, sérkennslustjóri hefur náð einum 
deildarstjóra í þessa vinnu en það hefur ekki gengið upp gagnvart hinum. 

 Finna leiðir til að mæta erlendum og tvítyngdum börnum. Aukin áhersla að þetta væru börn 
deildanna en ekki sérkennslunnar, og höfðað til deildarstarfsmanna að „nota gefðu mér 10“ og 
eiga samtal við tvítyngdubörnin á íslensku. 

 Skilgreina vel þriðja flokkinn og hvernig þeim tímum er úthlutað. Ekki tekist eins og ætlunin var. 
 Ef deildastjóri óskar eftir  tíma fyrir einstakt barn eða börn skal hann sækja um það skriflega til 

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

Styttri tími, nýr dagur og önnur tímasetning var prófuð á gaman saman. Starfsmenn ekki ánægðir 
með það og ánægja elstu barnanna ekki aukist við það en s.s. ekki heldur dalað. 

 Ígrunda og ræða hversu mikilvæg félagsfærni og tengslamyndun er í þroska barna. Þessi þáttur 
hefur aukist í umræðunni meðal starfsmanna og félagsfærni og tenglamyndun oftar tekin með í 
umræðu um frávik hjá börnum. Engar töfralausnir er á hvað sé til ráða við dapri félagsfærni. 

 Halda áfram að ræða starfsaðferðir leikskólans og verkefni sem valin eru út frá hugmyndum barna. 
Punktur sem fagmenn og þeir sem lengi hafa starfað í Stekkjarási minna stöðugt á þegar starfið 
með börnunum er til umræðu. Rætt um þetta í tengslum við endurskoðun skólanámskráarinnar. 

Endurmat á umbótaverkefnum deilda fyrir líðandi skólaár. 
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. 

Allt skipulagið hefur gengið mjög vel. Við erum allar mjög ánægðar með það og erum samtaka í þessu 
og við munum halda þessu áfram. 

Blásteinn: 
 Við ætlum að stefna á að skipta hópnum upp í litla hópa og lesa, syngja sem og að passa upp á 

lestur góðra bóka í hvíld með eldri hópnum okkar.  
Lestur almennt gengur mjög vel, lesum í litlum hópum og  börnin dugleg að koma með bækur að lesa. 

Nær alltaf framhaldssaga í eldri hvíld. Skipulagt tónlistarstarf frá október þar sem börnunum er skipt upp 
í tvo hópa og við höfum markvisst tónlistarstarf. Áhersla á texta, takt, söng rythma og hljóðfæranotkun.  

 Einnig ætlum við að vera dugleg að setja upp stöðvar sem örva og gleðja hópinn en þurfum að 
finna út hvort hentar betur að setja upp stöðvar fyrir hádegi eða eftir hádegi.  

Höfum yfirleitt sett upp stöðvar eftir hádegi – kemur betur út þegar við erum stundum færri og förum 
oftar út með stærri hóp fyrir hádegi. Börnin orðin dugleg að biðja um ákveðin verkefni.  

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

Bæði markmiðin hafa gengið vel. Samkomubann hafði góð áhrif á bæði verkefnin. Starfsmenn 
meðvitaðir um mikilvægi þess að hafa börn í minni hópum og gert eins oft og tök eru á. 
Umgengni hefur gengið mun betur, auðvelt að láta börnin ganga frá verkefnunum sínum og 
starfsmenn hafa haldið vinnuborði við ásamt baði og geymslu. Við ætlum að halda áfram með 
bæði verkefnin fram að sumarfríi. 
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Glaðheimar: 
 Koma á fleirum lestrar – sögustundum, bæði fyrir og eftir hádegi. Hver starfsmaður bjóði upp á 

eina stund á dag.  
Komst ekki alveg í að hafa eina stund á mann en það eru samverustundir bæði fyrir og eftir hádegi. En 

þegar færi gefst og börnin sækja í það er bæði lesið og sungið fyrir þau. 
 Vera dugleg að gefa 10 mín þá aðallega þeim börnum sem eru sein í málþroska. 

Hefur gengið mismunandi að halda 10 mínútur á barn. Fer eftir því hvað koma mörg börn inn á 
morgnana hvað var hægt að gefa þeim, notum líka allar stundir yfir daginn sem við getum til að gefa 
þeim tíma. 

 Halda áfram að halda deild og fataklefa fínum. Börnin ganga frá eftir sig. 
Gekk vel. Umsjónamenn og við höfum verið misdugleg að fylgja því eftir að þeir fái sópa og ganga frá í 
fataklefanum. 

Krummakot: 
 Auka fjölbreytni í samverustundum og hafa þær markvissari. 

Við settum upp samverustundarkörfu sem er meðal annars: myndum sem hægt er að tala út frá, þar 
eru loðtöflusögur,bækur, dýr og afkvæmi þeirra, dós sem hægt er að draga miða með næsta lagi sem hægt 
er að syngja, fingrabrúður. Uppá vegg settum við lög úr lubbabókinni. Litakallarnir eru uppá vegg. Þetta 
eru t.d. hjálpartæki sem við settum upp þar sem samverustund er haldin til þess að samverustundina sem 
fjölbreyttasta. 

 Bæta hópastarfið, skoða samsetningu í hópum og hugmyndir að fjölbreyttum verkum sem boðið 
er upp á í hópastarfinu. 

Við erum búin að vera vakandi yfir stærð og samsetningu á hópum barnanna, erum búin að vera með 
fjölbreytt hópastarf. Hins vegnar höfum við verið með meiri málningarvinnu og verkefnagerð en einhvern 
veginn þegar það átti að fara gerast eftir áramót þá fórum við í aðlögunarferli um miðjan janúar og aftur 
um miðjan febrúar. Síðan 16 maí vorum við komin í covid tímann og 4 maí þegar honum lauk vorum komin 
í aðlögun aftur með 2 börnin sem byrjuðu í febrúar.Hópastarfið hefur oft verið markvísara en í ár en þetta 
var sérstök vorönn. 

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

með þeim. 
Það hefur gengið bæði vel og ekki nógu vel. Við þurfum að halda áfram að hafa þetta markmið í huga 

og sjáum enn tækifæri í þeirri vinnu. 
Þúfa: 
 Næsta skólaár ætlum við að 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.  

Þetta verkefni fór aldrei af stað. Málörvun var með öðru sniði á deildinni síðasta skólaárið og strax um 
haustið kom í ljós að þetta fyrirkomulag myndi ekki ganga upp vegna árekstra við aðrar 
vinnustundir/stuðning. Við lögðum áherslu á lestur og málörvunarverkefni í hvíldinni.  Eftir áramótin kom 
nýr starfsmaður á deildina og samverustundir með söng urðu fleiri í kjölfarið. Á deildinni er lesið mikið og 
oft á dag fyrir börnin í litlum hópum. 

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. 
Við höfum haft fókus á hvert barn og hjálpað þeim að nota orðin sín. Og flutt fókus á það jákvæða með 
því að hjálpa þeim í verkefni í stað þess að eiga neikvæð samskipti.  
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Símenntunaráætlun skólaársins 2019 -2020 endurmetin 
3. september 2019 - Starfsmannafundur: Deildarstjóri Þúfu kynnir rannsókn sem er að fara af stað í 
Stekkjarási og verður með fræðslu um fræðilegan grunn rannsóknarinnar. Gert. 
13. september 2019 - Skipulagsdagur:  

 Kynning á Barnasáttmálanum – Utanaðkomandi aðili. Ekki fékkst utanaðkomandi aðili og 
leikskólastjóri sá um kynningu eftir að hafa fengið leiðbeiningar frá starfsmanni UNICEF í gegnum 
tölvupóst. 

 Hvað getum við gert meira til að vera vistvænn leikskóli? – Utanaðkomandi aðili. Starfsmenn frá 
Vinnueftirlitinu komu með fræðslu sem gekk út á fræðslu um vistvæn innkaup og um eiturefni 
sem leynast víða í umhvefinu í leikskólanum. Hvað er hægt að gera til að til að koma í vegfyrir að 
við bjóðum  börnunum okkar upp á efnivið sem inniheldureiturefni? 

 Fræðsla um hvernig hægt er að tengja uppeldisfræðilegar skráningar við einn eða fleiri grunnþætti 
– Aðstoðarleikskólastjóri. Þessi fræðsla fór fram. 

1.október 2019 - Starfsmannafundur: Fræðsla um félagsfærni og tengslamyndun í þroska barna. -
Utanaðkomandi aðili. Sæunn Kjartansdóttir kom með fræðslu um félagsfærni og tengslamyndun barna. 
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.  

Nýliðafræðslan fór fram samskvæmt áætlun. 
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. Þetta var gert og samþætt menntabúðum sem haldnar voru í Stekkjarási á vegum 
faghóps um skapandi leikskólastarf. 
5. nóvember - Starfsmannafundur: Fræðsla tengd læsi. Umsjón: Aðstoðarleikskólastjóri. Þetta gert. 
15. nóvember - Skipulagsdagur: Tengsl grunnþátta menntunar við Barnasáttmálann. Umsjón: 
Leikskólastjóri. Þetta gert. 
Á haustönn 2019 fara tveir til þrír starfsmenn á námskeið í tengslum við málörvun tvítyngdra barna. Engin 
fór á slík námskeið en Sólveig Reynisdóttir kom með fræðslu á skipulagsdaginn fyrir alla starfsmenn um 
málörvun tvítyngdra barna án sérstuðning með því að kynna M.ed. ritgerð sína sem heitir: Leiktu, lestu og 
spjallaðu. 
19. febrúar 2020 – Skipulagsdagur: Jafningjafræðsla í fjórum málstofum í umsjón starfsmanna. Ábyrgð: 
Aðstoðarleikskólastjóri. Þetta fór fram. 
29. maí – Skipulagsdagur: Hópefli. Ekki varð úr þessu. Við misstum einn skipulagsdag út vegna 
samkomubanns og ekki tími til. Stutt var í vorgleðina og því annað látið ganga fyrir. 
Auk þess verða starfsmenn hvattir til að sækja námskeið á vegum skólaskrifstofu sem og önnur námskeið 
sem tengjast skólastarfinu. Gert. 
Leitað leiða til að vera með örfræðslu til að miðla og fræða starfsfólk í stað „Fræðandi föstudaga“. Tókst 
ekki. 
Önnur símenntun, sú helsta utan símenntunaráætlunar. 

 Tveir starfsmenn eru í námi í leikskólakennarafræðum.  
 Tveir starfsmenn eru á öðru ári í uppeldis- og menntunarfræðum. 
 Tveir starfsmenn er í viðbótarnámi við annað háskólapróf til að öðlast kennarapróf með áherslu 

á grunnskólakennslu. 
 Einn starfsmaður er í þroskaþjálfafræði við Háskóli Íslands. 
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 Einn starfsmaður útskrifaðist úr Matartækninámi í desember 2019.  
 Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri:  Fagleg forysta, námskeið haldið af 

Hafnarfjarðarbæ/Háskóla Íslands. Námskeið hætt vegna Covið 19. 
 Tveir starfsmenn fóru á Íslensku námskeið í boði Hafnarfjarðarbæ á haustönn. 
 Starfsmenn tóku þátt í rannsóknarvinnu um námstækifæri barna á útisvæði Stekkjaráss undir 

stjórn Harpu Kolbeinsdóttur sem stóð yfir allt skólaárið. 
September 2019: Rannsóknarfundur/Stekkjaráss rannsóknin 
Október 2019: 

Menntabúðir voru haldnar eftir hádegi í Stekkjarási á vegum Faghóps um skapandi  
leikskólastarf fyrir starfsmenn og gesti á skipulagsdegi. 
Einn starfsmaður fór á ADHD námskeið. 
Einn starfsmaður fór á námskeið um kvíða: Kvíði 101 
Rannsóknarfundur/Stekkjaráss rannsóknin 

Desember 2019: Starfsmannafund: Hópefli- Dóri DNA las uppúr bók sinni Kokkáll og kynnti náttúruvín 
sem hann flytur inn. 
Janúar 2019: 

Einn starfsmaður fór á námskeiðið: Verndum þau. 
Einn starfsmaður fór á málþing hjá Málefli. 
Einn starfsmaður fór á námskeið um tengslaröskun. 
Rannsóknarfundur/Stekkjaráss rannsóknin 

Febrúar 2020: 
Þrír starfsmenn fóru á námskeið á vegum Kragans. Málþroski og læsi í gegnum leik. 
Starfsmannafundur: Leikskólastjóri ræddi um trúnað við vinnustaðinn og skólasamfélag Stekkjarás 
með áherslu á börn, samstarfsfólk og foreldra.  
Á skipulagsdegi var kynning á Brúnni. Leikskólastjóri kynnti verkferla í vörður 1. en Hulda Björk 
Finnsdóttir og Björk Alfrefsdóttir kynntu samvinnu á milli fjölskyldu- og barnamálsviðs og mennta- og 
liðheilsusviðs. 

Mars 2020: 
Fjórir starfsmenn fóru til Belfast á námskeið: Moving Outdoors: enhancing physical development 
through childrens´s natural play. 

Maí 2020 
Skipulagsdagur: Rannsóknar vinna, Harpa Kolbeinsdóttir fór yfir rannsóknar gögn og rifjaði upp með 
starfsmönnum ferli rannsóknarinnar. 
Steinunn Jónsdóttir menntaleiðtogi kynnti stöðu á gerða menntastefnu Hafnarfjarðar. 
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Matsáætlun fyrir skólaárið 2019-2020 endurmetin 
 Á skipulagsdegi 15. nóvember verður skólanámskrá Stekkjaráss endurmetin með innleiðingu 

Barnasáttmálans að leiðarljósi. Ábyrgð: Leikskólastjóri. Gert. 
 Hafnarfjarðarbær hefur gert vinnustaðagreiningu árlega, gert er ráð fyrir henni á skólaárinu. 

Ábyrgð: Hafnarfjarðarbær. Vinnustaðagreiningin fór fram og unnið var úr niðurstöðum samkvæmt 
formúlu frá skólaskrifstofu. 

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

 Starfsmannasamtöl á vorönn. Ábyrgð: Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri. Gert. 
 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? 
Gert. 

 Viðhorfskönnun meðal barna í apríl/maí þar sem kannað er viðhorf þeirra til ýmissa þátta í 
starfinu. Ábyrgð: Aðstoðarleikskólastjóri. Gert. 

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

 Foreldraviðtöl á vorönn (einnig á haustönn fyrir þá sem vilja). Ábyrgð: Deildastjórar Gert en nú 
fóru flest öll viðtölin fram í síma vegna samkomubanns út af Covid19 sem var á á þeim tíma sem 
viðtölin voru fyrirhuguð. 

 Viðburðir og daglegar uppákomur metnar á starfsmannafundum, deildafundum, 
deildarstjórafundum og hjá samráðsteymi leikskólans. Ábyrgð: Stjórnendateymið. Gert. 

 Sérkennslustarfsfólk endurmetur með sérkennslustjóra gang sérkennslunnar og samstarfið í 
apríl/maí. Ábyrgð: Sérkennslustjóri. Gert. 

 Sérkennslustjóri endurmetur starfið sitt í maí lok, byrjun júní. Ábyrgð: Sérkennslustjóri. Gert með 
því að leikskólastjóri tók viðtal við sérkennslustjórann og fór fyrir starf hennar. 
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Samantekt. 
Í þessari skýrslu er mat á starfi leikskólans á þessu skólaári tekið saman. Ytra matið fólst í viðhorfskönnun 
sem Skólapúlsinn gerði meðal foreldra í mars auk þess sem vinnustaðagreining Hafnarfjarðarbæjar var 
gerð af Skólapúlsinum í sama mánuði. Gott svarhlutfall fékkst í báðum viðhorfskönnunum Skólapúlsins. 
Innra matið var nokkuð fjölbreytt eins og þessi skýrsla skýrir frá og matsáætlun leikskólans var fylgt nokkuð 
vel.  

Samantekt umbótaverkefna fyrir skólaárið 2020-2021: 
 

 Starfsfólk deilda mun rýna í það sem betur má fara með áherslu á vinnubrögð og finna leiðir 
til að bæta og breyta í samræmi með starfsaðferðir okkur. Ábyrgð: Leikskólastjóri 

 Gefa foreldrum elstu barnanna greinagóðar upplýsingar um hvernig samskiptum grunn- og 
leikskóla er háttað á síðasta ári barnsins í leikskólanum. Ábyrgð: aðstoðarleikskólastjóri og 
umsjónar menn með starfi elstubarnanna. 

 Stjórnendur skulu leggja sig fram að valdefla starfsmenn og gefa þeim tækifæri til nýta 
þekkingu sína og færni í starfi. Ábyrgað: Leikskólastjóri og/eða aðstoðarleikskólastjóri. 

 Á haustönn 2020 munu eftirtalin atriðiði vera tekin til umfjöllunar á skipulagsdegi: Afköst í 
starfi, gæði í starfi, tækifæri og hindranir. Áburgð: Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri. 

 Á skipulagsdegi 28.sept. 2020 verður hópefli þar sem áhersla er lög á góðan starfsanda, 
valdeflingu og umburðarlyndi. Ábyrgð: Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri. 

 Á deildarstjórafundi snemma haust og í febrúar verður tekin umræða um hvernig okkur tekst 
til við að styjða samstarfsfólk okkar. Ábyrgð: Leikskólastjóri. 

 Stjórnendur skulu huga vel að starfsaðstæðum og sjá til þess að boðið verði upp á viðburði, 
eða námskeið til að efla heilsu starfsmanna á báðum önnum næsta skólaárs. Ábyrgð: 
Leikskólastjóri. 

 Styðja við starfsmenn deilda varðandi lausnir fyrir tvítyngd/fjöltyngd börn sem ekki hafa 
úthlutaðan stuðning vegna málþroska. Ábyrgð: Sérkennslustjóri og aðstoðarleikskólastjóri. 

 Skoða einfaldan útbúnað sem hentar til að gera tilraunir við moltugerð með börnum. Ábyrgð: 
Leikskólastjóri. 

 Gera uppeldisfræðilegar skráningar tengda kubbavinnu til að allt starfsfólk komi auga á 
fjölbreytt námstækifæri sem bjóðast börnum í leik með kubba. Auk þess að vinna með 
skráningarnar. Unnið á starfmannafundum og eða skiplagsdögum. Ábyrgð: 
aðstoðarleikskólastjóri. 

 Huga skal sérstaklega að fjölbreyttum aðferðum til að mæta stuðningi við börn með slakan 
málþroska. Ábyrgð: Sérkennslustjóri.  

 Stefna skal að því að fá foreldra nýrra nemenda í einstaklingsviðtöl við leikskólastjóra eða 
aðstoðarleikskólastjóra í upphafi skólaársins þar sem starf leikskólans er kynnt. Í viðtölunum 
verði lögð áhersla á samvinnu leikskólans og foreldra að efla málþroska barnanna. Ábyrgð: 
Leikskólastjóri. 

 Lögð verður áhersla á að kynna niðurstöður úr Stekkjaráss rannsókninni og rannsóknarstjóra skal 
gefið svigrúm til að fylgja þeim eftir eins og kostur er. Ábyrgð: Harpa deildarstjóri á Þúfu og 
leikskólastjóri. 

 Aukin athygli verður sett á listir og skapandistarf í vinnu okkar með börnum. Ábyrgð: 
Aðstoðarleikskólastjóri. 

 


