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Inngangur 
Á þessu skólaári náðist aldrei að fylla leikskólann af börnum, eins og áætlað var, en fjöldinn varð mestur 
164 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 þ.e. ekki bara hverfinu. Tvö börn umsækjenda um alþjóðlega 
vernd komu í leikskólann á skólaárinu og góður árangur náðist í vinnu í Brúnni með nokkrar fjölskyldur. 
Nýr aðstoðarleikskólastjóri var ráðinn í haust og í stöðuna var ráðinn sá aðili sem hafði verið verkefnastjóri 
í skapandi starfi hér í Stekkjarási. Ákveðið var að leggja verkefnisstjórastöðuna til hliðar á skólaárinu og 
athuga hvort hægt væri að færa hlutverk aðstoðarleikskólastjórans að einhverju leiti í átt að 
verkefnastjórastöðunni, alla vega í tengslum við faglega leiðbeiningu. Framan af gekk ekki að manna 3. 
flokkinn og þrír starfsmenn fóru snemma skólaárs í langveikindi. Sex starfsmenn áttu von á sér í byrjun árs 
2019 og orkan í mannaráðningum var að fylla í þeirra skörð. Tveir starfsmenn útskrifuðust frá HÍ með 
M.Ed. í leikskólakennarafræðum í febrúar og einn starfsmaður útskrifaðist frá HA með B.Ed. í 
leikskólakennarafræðum í júní. Deildarstórar 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 og er hugmyndin að framhald verði á slíkum fundum á næsta skólaári, einn á önn. 
Það er á höndum eins deildarstjórans að láta það fram ganga en stjórnenda að gefa þeim fundum svigrúm 
í starfseminni. 
Í ár stóð Skólapúlsinn fyrir viðhorfskönnun meðal starfsmanna og fór hún fram í mars 2019. Samhliða þeirri 
viðhorfskönnun framkvæmdi Skólapúlsinn vinnustaðagreiningu fyrir Hafnarfjarðarbær. 
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 endurmastáætlunina. Viðhorfskönnun var gerð 
í maí meðal elstu barnanna og sá aðstoðarleikskólastjóri um að leggja hana fyrir börnin. 31. maí á 
skipulagsdegi 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? Endurmat 
fyrir þá sem nota matsalinn: Hvernig gengur með matsalinn? Aðstoðarleikskólastjóri tók umræðuna 
saman. Þeir tveir starfsmenn sem hafa unnið með vináttuverkefni Barnaheilla lögðu mat á hvernig þeim 
gengur með verkefnið bæði í janúar og svo í maí. 
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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Starfsmenn - Vinnustaðagreining Hafnarfjarðarbæjar Skólapúlsinn 
Við erum að koma í meðalagi í flestum þáttum þessarar viðhorfskönnunar. Þó eru frávik í nokkrum 
atriðum. Tveir hafa upplifað að þeir hafi verið lagðir í einelti á síðustu 6 mánuðum og það kemur á óvart 
þar sem allir starfsmenn fóru í starfsmannasamtöl nú á vorönn og ekkert kom í ljós í þeim sem benti til 
þess að fólk væri að upplifa slíkt. Í starfsmannasamtölum er fólk spurt um líðan og starfsandann. Ferlar 
eru skýrir og sýnilegir á kaffistofunni, og sýna hvað fólk getur gert ef það upplifir einelti og leiðir eru fleiri 
en ein og fleiri en tvær sem fólk getur valið. Starfsmannapúlsinn kom einnig undir í liðnum trú á eigin getu 
og þegar við skoðum spurningarnar sem mynda þennan þátt og svörin við þeim getum við ekki annað en 
verið ánægð. Við teljum svarið „fremur oft“ í raun til þess að gera „rétt“ svar og heiðarlegra en að segja 
„mjög oft eða alltaf“ en það dregur greinilega hratt niður meðaltalinu. Sjá myndir hér að neðan. Við 
ræddum þetta á starfsmannafundinum og það er einmitt þetta að dagurinn líður stundum við að slökkva 
elda og þá eru gæði vinnunnar ekki góð, né afköstin mikil miðað við þá drauma sem við eigum okkur með 
leikskólastarfinu. 
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Aðrir þættur mælast í meðallagi nema þegar kemur að stjórnunin þá mælist marktækt jákvæðari 
niðurstaða, miðað við meðaltalið, þegar kemur að valdeflandi forystu og ræktun mannauðs. Það er vel þar 
sem stjórnendur hafa ljóst og leynt unnið að því að valdefla og styðja starfsfólkið í lærdómssamfélagi 
Stekkjaráss. 
 
Umbótaverkefni: 

 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. 

 

Starfsmenn – Skólapúlsinn -  Starfsmannakönnun leikskóla. 
Farið var yfir niðurstöðurnar á starfsmannafundi 7. maí. Flett yfir alla þætti og staldrað við það sem kom 
undir meðalagi gott miðað við landið allt. Heilt yfir komum við ágætlega út úr könnuninni en eftirtaldir 
þættir voru skoðaðir sérstaklega og skýringa leitað. 
Virkar samræður um starfið. Við erum að koma mjög lélega út úr þessum þætti og meira að segja eru til 
starfsmenn sem sjaldan eða aldrei ræða um hugmyndafræði og stefnu leikskólans. Við leggjum okkur fram 
um að tala meira um starfsaðferðir og sýn en hugmyndafræði og stefnu og það gæti verið hluti af 
skýringunni. Þrátt fyrir hugsanlegar skýringar er mikilvægt að skoða hvort við séum ekki með nógu virkar 
samræður um starfið og það við alla. Þó stjórnendur telja að við leggjum uppúr að halda starfsmannafundi 
og gefa tíma þar til að æfa og kynna starfsaðferðir leikskólans þá er það spurning hvort þátttaka 
starfsmanna, í starfsaðferðunum, inntaki skólanámskrárinnar og aðalnámskrárinnar, sé lítil. 
Samstarf í leikskólanum. Það virðist draga hratt niður í viðmiði við landsskalann þegar fólk svarar „frekar 
sammála“ í stað „mjög sammála“ Á fundinum kom fram að margir starfsmenn sem eru mjög ígrundandi 
með sitt starf svara sjaldan efsta möguleikanum af því að þeir vita að það er alltaf hægt að gera betur.  
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Með tilvísun í myndina þá fannst fundarmönnum þetta jákvæð og heiðarleg einkunnargjöf á samstarf til 
að mynda en í samanburði við landsskalann er útkoman vel fyrir neðan meðaltal. Við viljum hafa samstarf 
gott, það þarf ekki að vera mikið, ef það hentar ekki, en það þarf að vera gott. 
Upplýsingar og stuðningur vegna barna með sérþarfir. Á meðan ánægja með stuðning í leikskólanum við 
börn með sérþarfir hefur aukist þá erum við undir meðalagi varðandi upplýsingar um stuðning vegna barna 
með sérþarfir. Við fundum ekki skýringuna nema þá kannski að við erum með tvö mjög viðkvæm mál í 
gangi sem við leggjum okkur fram um að séu ekki á allra vitorði í leikskólanum enda er það mat okkar að 
það skiptir ekki máli varðandi þroskaframvindu barnanna sem við eiga í málunum. Þeir sem þurfa að viti 
hluti vita þá en aðrir sjá að það er eitthvað að hjá þessum einstaklingum en vita ekki alla málavexti. 
Trú á eigin getu við að tryggja jöfnuð er einnig að dala hjá okkur. Vitum ekki hvað veldur en þetta atriði 
hefur dalað frá síðustu könnun. Við þurfum kannski að velta því fyrir okkur hvað felst í því að tryggja jöfnuð 
og hvernig við getum stuðlað betur að því. 
Símenntunarþörf starfsfólks er heldur minni hjá okkur en meðaltalið á landsskalanum. Við vitum heldur 
ekki hvað veldur en það er vilji til að skapa sem best svigrúm fyrir þá símenntun sem starfsfólk óskar eftir. 
Leikskólinn Stekkjaráss hefur reynt að hafa fræðslu á starfsmannafundum og skipulagsdögum og taka upp 
málefni sem brenna á okkur. 
 
Umbótaverkefni: 

 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 deildarfundum. 

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

 Innleiða barnasáttmálann um leið og við endurskoðum skólanámskrá Stekkjaráss en í 
barnasáttmálanum er lögð sérstök áhersla á jöfnum. Vona að með því móti styrkist starfsfólk 
til að trúa á eigin getu til að tryggja jöfnuð í starfinu. 
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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. 
Harpa K. starfsmaður innan leikskólans hefur áhuga á að vinna rannsókn innan leikskólans á næsta skólaári 
í framhaldi af starfendarannsókn sem hún vann hér í tengslum við M.Ed. nám sitt í 
leikskólakennarafræðum. Hún hyggst rannsaka hvað það er sem börn fást við í útiveru og huga að því námi 
sem þar fer fram. Deildarstjórar hafa lýst því að þeir séu til í að vera þátttakendur í slíkri vinnu og 
stjórnendur sjá tækifæri til þróunar starfsins ef slík rannsókn færi fram og passar við 
lærdómssamfélagshugsun leikskólans.  
Aukin umræða hefur verið um vistvernd og ábyrga stefnu leikskólans í þeim efnum. Margir vilja leggja 
áherslu á að flokka úrgang meira t.d. flokka lífrænt sorp sér og að öll innkaup taki mið af hvort vörur séu 
vistvænar. 26. júní er dagur þar sem ungu verkafólki um allan heim gefst kostur á að fara til síns yfirmanns 
með tillögur eða athugasemdir sem vinnustaðurinn gæti skoðað eða gert betur í sambandi 
umhverfisvernd.  
 
Umbótaverkefni: 

 Skólasamfélagið styður við og tekur þátt í, eftir atvikum, rannsókn þeirri sem Harpa K. hyggst gera 
á næsta skólaári, fjármagn sé eyrnamerkt rannsókninni og tímaplan rannsóknar 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“ 
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Starfsmenn - Niðurstaða endurmatsumræðna 31. maí 
Á starfsdegi 31. maí var voru eftir talin atriði tekin til endurmats: Hvernig hefur tekist að vinna með erfiða 
hegðun á skólaárinu? Hvernig hafa samverustundir gengið? Hvað finnst okkur um hvíld? Ein spurning var 
til þeirra sem nota matsalinn: Hvernig gengur með matsalinn? Umræðuhópar voru 5 og fékk hver hópur 
90 mín til að ræða saman og skrá niður athugasemdir og hugmyndir. Niðurstöður umræðuhópanna voru 
kynntar fyrir öllum inn í sal þær ræddar. Þetta gert til að fá breiðari mynd. Samantekt umræðnanna sýnir 
að starfsmenn eru jákvæðir og ánægðir með starfið síðasta ár. Það sem hefur mest áhrif á að starfið gangi 
ekki vel er undirmönnun og fjarvera starfsfólks.  Vinna með óæskilega hegðun barna hefur gengið vel í 
vetur og starfsfólkið unnið betur saman við að samræma aðferðir og vinnubrögð. Starfsfólk einhverra 
deilda hefur sett upp ákveðið vinnulag til að samræma aðferðir. Það kom fram að starfsfólk áttar sig betur 
á að hegðun hefur tilgang, leitað er frekar eftir uppruna hegðunarinnar til að fá skilning á henni og í 
kjölfarið unnið jákvætt á einstaklings miðuðum grundvelli.  Þátttakendur voru sammála um að fyrirlestur 
um jákvæðar leiðir til að ýta undir æskilega hegðun og fræðsla um „Gefðu 10“ aðferðina voru góð verkfæri 
í byrjun skólaárs sem nýst hafa vel í starfinu. Þátttakendum fannst að hrós, einstaklingsleiðbeiningar og 
að taka barnið úr aðstæðum hafi virkað best við óæskilegri hegðun. Það sem þátttakendum fannst vera 
mest hamlandi við starfið voru ómarkviss vinnubrögð vegna starfsmannabreytinga.  
Samverustundir hafa gengið misjafnlega eftir deildum en best gengið á þeim deildum sem eru með 
samverustundir reglulega. Einnig er misjafn hvernig samverustundir eru framkvæmdar á milli deilda en 
þátttakendur eru almennt ánægðir með innihald og meðvitaðir um að smærri hópar skili betri árangri. 
Deildar sem eru ekki með fastar samverustundir segja að þeir grípi tækifærin yfir daginn til að lesa og 
spjalla við börn. 
Allir eru sammála um að hvíldartímar séu mikilvægir og nauðsynlegir fyrir börnin. Útfærslurnar eru 
misjafnar eftir deildum en allir hvíla sig yfir daginn. Lesið er fyrir eldri börn og stundum hlustað á sögur 
eða á tónlist á meðan yngri börn sofa yfirleitt enn. Flestir lesa framhaldsögu en það hefur verið áskorun 
fyrir sumt starfsfólk að finna efni sem hentar breiðu áhugasviði og tvítyngi barna. Það var talið mikilvægt 
að starfsfólk sé jákvætt og  sýni áhuga á hvíld vegna þess að viðhorf þeirra hefur áhrif á gengi hvíldarinnar. 
Starfsfólk þarf að vera meðvitað um dagsform barna og passa upp á að eldri hvíld sé ekki of lengi.  
Með því að borða inn í matsal er meira rými innan deildanna, minna uppbrot á leiknum og það er sýnilegt 
að sjálfstæði barna hefur aukist. Matarsóun er minni og umgengi í matsal hefur gengið betur í vetur. Það 
eru skiptar skoðanir á því hvað fólk telur vera ró í matsalnum en starfsfólk er meðvitað um að börnin þurfi 
að ganga rólega og haga sér vel. Það eru einnig skiptar skoðanir um almennt spjall við matarborðin.  Sumir 
upplifa minni samskipti við börn við matarborð og að sum börn flýti sér of mikið á meðan öðrum finnst 
næg tækifæri fyrir samtöl.  
Ókostirnir við matsalinn eru taldir vera mikill kliður og glamur í diskum sem mynda hávaða. Einnig var 
talað um að óþarfa umræður á milli starfsfólks valdi hávaða og valdi stundum meiri truflun en börnin. 
Leitað verður eftir lausnum til að minnka hávaða, glamur í diskum og auka samvinnu og upplýsingaflæði 
um þarfir einstakra barna í matartíma. Sú hugmynd kom að hafa myndrænt yfirlit yfir þau áhöld sem 
börnin eigi að sækja sér hverju sinni.  
Athugsemd var gerð um hádegis mat yngri deilda en þau fá matinn oft kaldan inn á deildir. Ástæðan er 
líklega sú að maturinn er settur fram á vagna á sama tíma og matur sem er settur fram í matsalinn. Þetta 
þarf að skoða betur næsta skólaár. 
 
Umbótaverkefni: 

 Leita að lausnum til að minnka hávaða í matsalnum. 
 Halda umræðum um samverustundir á lofti og finna tíma til að halda stundir reglulega. 
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Barnaheill vináttuverkefnið – endurmat Ellenar og Hörpu K. 
Endurmat á vináttuverkefni – haustönn 2018 endurmetin. Harpa K., 4. janúar 2019 
Upphaf – það gekk vel að kynna Blæ til sögunnar eftir sumarfrí. Krakkarnir fengu póstkort frá Edinborg í 
samveru sem var frá Blæ. Við kennararnir fórum síðan til Edinborgar og sóttum Blæ og í framhaldi hófust 
samverustundir. 
Ég ákvað að taka verkefnið fyrir í október og nóvember. Við Fífa skiptum vikunni með okkur þar sem við 
deilum tösku.Ég reyndi að hafa alltaf samverur á mánudögum með efni um Blæ. Það gekk ágætlega að 
koma þessu við og börnin voru áhugasöm og móttækileg. Eldri börnin mundu vel eftir spjöldum sem við 
höfum farið áður í og því var þetta endurtekning fyrir mörg þeirra. Í þessum samverum voru einungis eldri 
tveir árgangarnir á deildinni og yngri tveir árgangarnir voru aðeins að leika með bangsana.  
Litlu bangsarnir eru geymdir allir saman í körfu á deildinni og börnin sækja mis mikið í þá.  
Á vorönninni stefni ég á að taka aftur fyrir 2 mánuði, febrúar og mars og einbeita mér að tveimur eldri 
árgöngunum.  
Endurmat á vináttuverkefni – vorönn 2018 endurmetin. Harpa K., 19. júní 2019 
Harpa og Ellen fóru á námskeið hjá Barnaheill 12. feb. 2019, sem fjallaði um nýtt efni um Blæ bangsa. Efnið 
er ætlað yngri börnum, 0-3 ára og námskeiðinu fylgdi ný taska með námsefni. Eftir námskeiðið ákváðum 
við á Þúfu að Steingerður myndi kynna sér nýju töskuna og sjá um samverustundir með yngri hluta 
deildarinnar og Harpa myndi áfram sjá um eldri hópinn. Samkvæmt Steingerði gekk ágætlega að halda úti 
Blæ stundum til að byrja með og tók hún hópinn í nokkrar stundir í lok febrúar og byrjun mars. Henni 
fannst börnin hafa lítið úthald í svona stundir og langar að prófa að blanda Blæ efninu saman við 
hefðbundnari samverustundir þar sem börnin geta sungið lög sem þau kunna í bland við nýtt efni. Harpa 
var einnig með nokkrar Blæstundir í febrúar og mars og þær voru skrifaðar inn í skipulagið í hádeginu á 
mánudögum. Það hjálpar mikið til að nú er auðveldara aðgengi að tónlistinni með efninu eftir að hún varð 
aðgengileg á Spotify. Litlu bangsarnir hafa svolítið verið í reiðileysi hjá okkur og þeir eru helst notaðir í leik 
allir í einu. Börnin sækja ekki mikið í sinn bangsa. Í heildina tókst ágætlega að fara eftir plani eins og ákveðið 
var en alltaf má gera betur. Það hentar okkur vel að taka stutt tímabil þar sem farið er yfir efnið og hvíla 
það inn á milli. 
Endurmat á vináttuverkefni – haustönn 2018 endurmetin. Ellen, janúar 2019 
Verkefnið byrjaði rólega eftir sumarfrí og voru tekin nokkur skipti þar sem sest var niður bókin lesin, farið 
yfir spjöldin og í leikina. Farið var í verkefnið einu sinni í viku og var ég ein sem tók það að mér. Kom þó 
fyrir að það gleymdist og börnin jafnvel komin út eða farin heim. Tímasetningin á stundunum var því ekki 
að henta. Þátttakan var ekki mikil hjá börnunum og var verkefnið jafnvel ekki sett nógu spennandi fram. 
Á því þarf að finna lausn. Bangsarnir eru ekki mikið notaðir en það kemur einstaka sinnum fyrir að þau vilji 
fá að vera með þá í hvíldinni. Nuddið hef ég ekki notað. Verkefnið hefur því ekki komist á það skrið sem 
ég hefði viljað að það væri komið á. 
En nú höfum við á deildinni ákveðið að taka verkefnið tvisvar sinnum í viku og vinna markvist með það, 
allir á deildinni taka það að sér og verður það sett niður á ákveðið númer. Allir munu lesa og fara yfir efni 
sem er til og síðan er bara að prufa sig áfram. Þá vonandi nær verkefnið flugi og vekur áhuga hjá börnunum. 
Að mínu mati er verkefnið skemmtilegt og vona ég að bæði börnin og starfsfólkinu finnist það líka. 
Endurmat á vináttuverkefni – haustönn 2018 endurmetin. Ellen, júní 2019 
Verkefnið hefur ekki náð því flugi sem við ætluðum okkur á vorönninni og áformin stóðust ekki. Við 
byrjuðum vel og tókum reglulega stundir með börnunum en svo virðist sem það hafi fallið upp fyrir eða 
jafnvel gleymst og við byrjaði í öðrum verkefnum. Áhuginn er fyrir hendi og þurfum við að finna aðrar 
leiðir til að koma verkefninu inn í daglegt skipulag. Vonandi tekst okkur betur til í haust. 
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Endurmat sérkennslustjóra á sérkennslunni 
Gagnsemi sérkennslunnar, varð einhver árangur af henni - hver þá helst? 
Gagnsemi og árangur sérkennslunnar hefur verið nokkuð góður hjá flestum börnunum sem eru 
með úthlutaða sérkennslutíma. Framfarir haldast nokkuð í við væntingar út við frávikum 
barnanna. Því meiri frávik því hægari framfarir. Góð þekking er til staðar hjá starfsfólkinu á AEPS 
listanum og nýtist vel í námskrágerð þar sem notast er við listann  til að setja sér markmið og 
leiðir í sérkennslunni. AEPS listinn nýtist líka vel sem mælitæki á framfarir náms.  
Fram að áramótum var sérkennslan í höndum leiksólasérkennara, þriggja þroskaþjálfa, eins 
starfsmanns með B.A. í sálfræði og eins leiðbeinanda. Seinni hluta skóalársins var sérkennslan í 
höndum leikskólasérkennara, tveggja þroskaþjálfa, eins nema í uppeldis- og kennslufræðum, eins 
leikskólaleiðbeinanda B og eins leiðbeinanda . 
Samskiptabækur/vinnubækur fyrir erlendu börnin voru á nokkrum deildum þetta árið og er 
almenn ánægja með þær.  

 
Hljóm. 
Í ár voru 15 börn í málörvun það er þau sem komu út í slakri eða mjög slakri færni við fyrirlögn á 
Hljóm2 í haust. Í Hópnum voru einnig 3 börn af erlendum uppruna sem ekki var hægt að leggja 
fyrir Hljóm2 vegna slakrar kunnáttu í íslensku. Við mátum það svo að þarna væri gott tækifæri 
fyrir börnin að fá styrkingu í hljóðkerfisvitund og undirbúning fyrir lestrarnámið. Einnig buðum 
við þremur börnum að vera með sem þurftu styrkingu í að fylgja fyrirmælum, hvatningu í úthaldi 
og einbeitingu. Hóparnir voru þrír fyrir áramót og voru það Sigrún Edda, Jana Hrönn og Agga sem 
voru með hópana. Eftirfylgni var góð og unnið vel. Við aðra fyrirlögn fækkaði verulega í hópunum 
og eftir áramót voru tveir hópar sem Jana og Sigrún Edda sáu um. Gerð var vinnuáætlun fyrir 
fjórar vikur í einu. Vel gekk að halda tímaáætlun og féllu tímar sjaldan niður. 

 
Hvernig skiptist tími þinn milli verkefna, þ.e fundarsetu, undirbúningsvinna bein sérkennsla. 
Þar sem sérkennslan hefur þetta skólaárið verið að mestu leyti í höndum fagfólks hefur aðkoma 
mín aðallega falist í eftirfylgni og endurmati. Ég var með Hljóm hóp 2x í viku fyrir áramót og undri 
vorið hef ég verið með einn nemandi í málörvun einu sinni á dag. 
Mest af vinnutíma mínum fer í stjórnun en í því felst meðal annars að sitja foreldrasamtöl þegar 
deildastjórar óska þess, vera í samstarfi við foreldra,deildastjóra og annað starfsfólk sem óskar 
eftir mínum starfskröftum. Með því að vera ekki mikið í beinni sérkennslu á ég betur með að 
koma til móts við þarfir fólks að hitta mig á mismunandi tímum.   

 
Áherslubreytingar - Framkvæmd- og eftirfylgni. 
Ég tel mikilvægt að halda áfram því fyrirkomulagi að sérkennslufólkið sé ekki talið með 
deildarfólki. Með þessu fyrirkomulagi tel ég að það hafi skapast meiri sátt og virðing fyrir störfum 
sérkennslufólksins. 
Allir sem komu að sérkennslunni gerðu stundaskrá fyrir sína skjólstæðinga en mismunandi var 
hvað hver stuðningsaðili var með mörg börn á sínum vegum og jafnvel á fleiri en einni deild hver. 
Vel gekk að mestu leiti að fylgja stuðningskennslunni eftir þetta árið. Fólkið var metnaðarfull og 
lagði sig fram í vinnu. Vel gekk að fá fólkið í önnur verkefni ef á þurfti að halda.  
Í heildina litið tel ég að virðing sé borin fyrir mikilvægi sérkennslunni í leikskólatarfi og mikilvægi 
þess að börnin fái þann stuðning sem gerir þeim fært að taka þátt og vera virkir nemendur í 
daglegu lífi leikskólans. 



10 
 

Illa hefur gengið að skapa festu varðandi þriðja flokkinn og er nýtingin misjöfn á milli ára. Þetta 
árið nýttum við þriðja flokk m.a. í Hljóm hópanna sem voru þrír. 2-4   einstaklingar fengu 
skipulagðar  og einstaklingsmiðaðar málörvunarstundir 2-3 x í viku. Einnig var aukið stöðugildi á 
deildum vegna kröftugra einstaklinga. Þar sem stuðningur er innan  (þriðji flokkur) deildar fellur 
hann frekar niður eða verður meira ”fljótandi” þ.e. ekki eins markviss og mælanlegur. Þó er mjög 
misjafnt hvernig deildastjórar taka á málum og hversu lausnarmiðaðir þeir eru. 
 
Samstarf við foreldra. 
Samstarf við foreldra hefur verið gott. 
 
Samstarf við Skrifstofu fræðslu og frístundarþjónustu. 
Aðgengi við sérkennslufulltrúa, sálfræðing og talmeinafræðinga er gott. Ávallt er hægt að leita til 
þeirra. Óásættanlegt er hvað bið eftir sérfræðiþjónustu er löng. Á það við alla staði bæði 
fræðsluþjónustuna og annarrar stoðþjónustu sem við þurfum að sækja eftir.  

 
Næsta skólaár. 
Næsta skólaár er nokkuð óráðið enn sem komið er. Það lítur út fyrir að það verði aukning á 
sérkennslutímum á næsta skólaár, þar sem enginn nemandi sem er með úthlutaða 
sérkennslutíma lýkur leikskólanámi á þessu ári, alla vega ekki vegna aldurs. Allir 
stuðningskennarar á vorönn endurmátu starf sitt. Þeir stuðningskennarar sem halda áfram næsta 
skólaár settu sér markmið fyrir næsta skólaár og við markmiðssetningu var haft að leiðarljósi að 
vinna eftir skipulögðum vinnubrögðum/TEACCH og nota AEPS listann í 
einstaklingsnámskráargerð. Sama áhersla verður í sérkennslunni fyrir þau börn sem eiga eftir að 
fá úthlutaðan tíma. 
Áfram held ég í vonina að við getum mætt erlendu og tvítyngdu börnunum betur og skilgreint og 
unnið betur með þau börn sem falla undir þriðja flokkinn. Það er mín óska að við notuð 
eyðublaðið sem útbúið var og deildastjórar sæktu um tíma til samráðsteymisins, og gera þannig 
deildastjóranna vel meðvitaða um að ábyrgðin sé þeirra. 
Mikilvægt að halda áfram að hitta sérkennslufólkið einu sinni í mánuði og fara yfir stöðu mála. 

 
Umbótaverkefni: 

 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. 
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Mat barna 
Viðhorfskönnun meðal elsta árgangs leikskólans var gerð í maí. Michelle aðstoðarleikskólastjóri 
sá um að leggja könnunina fyrir. Öll elstu börnin 35 tóku þátt. Eins og undanfarin ár var broskalla-
viðhorfskönnunin notuð til að afla upplýsingar. Tilgangurinn með þessari könnun er að heyra frá 
börnunum hvernig þau upplifa starfið þannig að hægt sé að skoða starfið út frá sjónarmiðum 
þeirra. Niðurstöður í þessari viðhorfskönnun eru ekki frábrugðnar könnunum síðustu ára. Börnin 
svöruðu oftast „stundum“ sem sýnir að þau gera sér grein fyrir því að aðstæður geta breyst. Við 
bættum við tveimur nýjum spurningum í ár. Við spurðum börnin hver upplifun þeirra væri að 
borða í matsalnum og hvað þeim finnst skemmtilegast að gera í leikskólanum. Hugmyndin með 
að spyrja hvað þeim finnst skemmtilegast að gera var til þess að finna hvaða verkefni eða starf 
væri hægt að virkja enn frekar. Flest börnin segjast hlakka til að hitta og leika við vini sína og sýnir 
það okkur að félagslegi þátturinn er það sem skiptir þau miklu máli í leikskólanum.  Að leika í 
salnum og með holukubba inn á deild er enn þá mjög vinsælt. Í fyrra voru 40% barna sem sögðu 
að það væri gaman að fara í „gaman saman“ en í ár er talan komin niður í 14%. Samkvæmt 
niðurstöðum upplifa fleiri að þeir ráði einhverju í daglegu starfi leikskólans en í  fyrra voru 49% 
sem sögðu að þau ráði engu en í ár sögðust 31%  engu ráða sem er 18% færri en í fyrra. 

  Já  Stundum  Nei  % Já   % stund  % nei 
Mér líður vel í leikskólanum 22 11 2 63 31   
Það er gaman að koma í leikskólann 19 12 4 54 34 11 
Kennararnir eru góðir við mig 16 16 3 46 46 8 
Það er gaman í samverustund 17 11 7 48 31 20 
Ég á vini í leikskólanum 28 7 0 80 20 0 
Ég fæ stundum að ráða hvað við gerum í leiksk. 6 18 11 17 51 31 
Það er gaman að fara út í garði 18 12 5 51 34 14 
Það er nóg af leikföngum í leikskólanum 20 13 2 57 37 6 
Það er gaman að fara í salinn 30 5 0 86 14 0 
Það er gaman að fara í Straum og Flæði 24 10 1 69 29 2 
Það er gaman að fara í „gaman saman“? 5 13 17 14 37 48 
Maturinn í Stekkjarási er góður 11 23 1 31 66 2 
Það er gott að fara í hvíld 12 11 12 34 31 34 
Það er gaman að leika sér í einingakubbunum 13 16 6 37 46 17 
Það er gaman að leika sér í holukubbunum 26 6 3 74 17 8 
Hvernig finnst mér í skógarferðum? 17 11 7 48 31 20 
Hvernig finnst mér í „kór“? 20 10 5 57 28 14 
Er gott að borða í matsalnum 18 12 5 51 34 14 

 
Umbótarverkefni: 

 Halda áfram að leita leiða að hafa „gaman saman“ skemmtilega og jávæða 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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Framfylgni úrbótaáætlunar sem gerð var fyrir líðandi skólaár 
 Hvetja Hafnarfjarðarbæ sem gerir þessa tilteknu viðhorfkönnun að hætta að spyrja um kyn og 

aldur til að minnka möguleikann til að rekja svörin til ákveðinna persóna. Ábyrgð leikskólastjóri. 
Leikskólastjóri ræddi þetta á leikskólastjórafundi. Starfsmannagreiningin hjá Hafnarfjarðarbæ var 
með öðru móti nú í ár og var felld inn í viðhorfskönnun Skólapúlsins meðal starfsmanna. Minni 
raddir voru um að hún væri rekjanleg. 

 Við næstu viðhorfkönnun verður tekin frá sérstök tölva á leikskólanum, sem staðsett er í rólegu 
rými innan leikskólans, til að svara könnuninni og deildarstjóri sér um að hver starfsmaður 
deildarinnar fái tækifæri til að fara í viðkomandi tölvu og svara könnuninni. Hvatning til þáttöku 
verði á höndum allra stjórnenda. Ábyrgð leikskólastjóri. Við fylgdum þessu ekki alveg, heldur 
gáfum tíma til að svara á starfsmannafundi og í boði var að fara í allar tölvur leikskólans og svara 
í I-pötum skólans og fólk mátti svara í símum sínum. Við báðum deildarstjóra að fylgja eftir að 
deildarfólkið svaraði. Við náðum ágætis svarhlutfalli þetta árið. 

 Á starfsmannafundi í maí verði örnámskeið um hvatningu og hrós. Ábyrgð leikskólastjóri. Ekki 
aðstæður að fylgja þessu eftir. Ákváðum að setja mikinn pening í hópeflisnámskeið og létum þar 
við sitja. 

 Uppeldisfræðilegar skráningar verða gerðar að rauðum þræði í gegnum allt starf næsta skólaárs 
og tekið tillit til þess í starfsáætlun. Það hefur gengið betur í ár en oft áður. Innan starfsliðsins eru 
aðilar sem eru orðnir nokkuð sterkir í skráningum og í heild er fólk að styrkjast. 

 Starfsfólk sérkennslu heldur deildarfundi einu sinni í mánuði á dagvinnutíma og setur fundagerðir 
á sameignardrifið. Deildarfundir haldnir öllu jöfnu einu sinni í mánuði en horfið var frá því að setja 
fundagerðirnar á sameign vegna viðkvæm málefni sem gætu verið persónurekjanleg. 

 Leikskólastjóri fer í eitt fyrra kaffi og annað seinna kaffi, minnst einu sinni í viku. Leikskólastjóri 
hefur farið oftar í kaffi en áður en ekki alveg einu sinni í viku í hvorn tíma. Mikið ber á því að kallað 
sé á leikskólastjórinn þegar hann fer í kaffi, síminn hringir eða einhver þarf að tala við hann og 
honum finnst það erfitt þ.e. leikskólastjóranum. 

 Skráningar í sal verði nýttar markvisst og með skipulögðum hætti til að gefa upplýsingar á milli 
deilda og alls starfsfólksins í húsinu. Ekki gert. Vangaveltur með salinn eftir að matsalurinn var 
tekin í notkun.  

 Unnið verði að góðu upplýsingaflæði og að gera samtalið að aðaltæki starfsmanna til að samstarf 
sé gott. Gert með því að taka þetta fyrir á starfsmannafundum einu sinni á hvorri önn. Samtal milli 
starfsmanna rætt á deildastjórafundum en starfsmannafundir ekki nýttir til þess. Heilmikil forföll 
á starfsmönnum á starfsmannafundum og mikið af verkefnum sem troða þarf inn á 
starfsmannafundina. Deildastjórar hafa komið sér upp fagfundum, einn á önn og það á eftir að 
koma í ljós hverju það skilar varðandi samstarf. Spurt um upplýsingaflæði í starfsmannasamtölum 
og almenn ánægja er með að upplýsingar liggja fram og aðgengilegar. Fólk þarf bara að lesa sjálft. 
Viðkvæmast eru málefni einstakra barna en þá eiga upplýsingar að vera takmarkaðar. 

 Skerpa þarf á verkefninu bætt menntun í Hafnarfirði með áherslu á læsi og koma með nýja 
innspýtingu í upphafi næsta skólaárs. Við gerðum ekki nóg í þessum þætti og þurfum að skerpa á 
þessu á næsta skólaári. 

 Gera skráningu á vorönn sem fjallar á einhvern hátt um þætti tengda undirstöðu læsis. Ekki gert. 
 Stjórnendur í samráði við sérkennslustarfsmennina skoða aðferðir sem notaðar eru til 

hegðunarmótunar og athuga hvort áhugi sé fyrir því að Stekkjarás komi sér upp einhverri einni 
aðferð til að grípa til umfram aðra. Ákveðið var að fá utanaðkomandi aðila með fyrirlestur.  

 Leita leiða til að auka samráð og samtal meðal starfsmanna í garðinum. Útistöðvarnar hafa hjálpað 
okkur við samráð og samtal meðal starfsmanna í garðinum. Mjög fjölbreytt verkefni í útistöðvum 
með þátttöku langflestra starfsmanna hefur bætt samráðið og samtalið. 
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 Auka samstöðu starfsfólks við að koma í veg fyrir að börn fari niður brekkuna á Flóttasvæði á 
þríhjólum. Við hættum með hjól þannig að þetta vandamál er úr sögunni. 

 Skerpa á reglum varðandi frágang leiktækja í garðinum, bæði fyrir hádegi og eins í lok dags. Tekið 
fyrir á deildastjórafundum og deildstjórar hafa rætt þetta við starfsmenn á deildarfundum. Minna 
kvartað og þetta hefur því borið árgangur. 

 Allir stuðningsaðilar verði færir að nýta AEPS listann sem tæki til að setja sér markamið og leiðir 
ásamt því að nota listann sem matstæki á framfarir náms. Allir faglærðir hafa réttindi og eru færir 
um að nýta APES listann. Það eru tveir ófaglærðir starfsmenn að sinna stuðningi sem fá aðstoð til 
að geta nýtt sér listann handa viðkomandi barni. 

 Annan hvorn mánuð að  minnsta kosti hittir sérkennslustjóri stuðningsaðila og deildarstjóra ef það 
á við og fer yfir stöðu náms stuðningsbarns. Gert. 

 Skoða nýjar leiðir við stuðning barna og deilda þegar um hegðunarvanda barna er að ræða. Gert. 
 Mikilvægt er að finna leiðir til að mæta erlendum og tvítyngdum börnum. Allur 

starfsmannahópurinn fór á námskeið hjá Fríðu Björk „Gefðu 10“ í Víðistaðakirkju í upphafi 
vorannar. Það hefur nýst einhverjum, en áfram hikstum við hér. 

 Skilgreina vel þriðja flokkinn og hvernig þeim tímum er úthlutað. Reynt að gera þetta en erfitt 
hefur verið að fylgja þessu eftir vegna starfsmannahalds. 

 Ef deildarstjóri óskar eftir  tíma fyrir einstakt barn eða börn skulu deildarstjórar sækja um það 
skriflega til samráðsteymis leikskólans. Lítið gerð að þessu. Þrjár umsóknir bárust og erfitt að 
afgreiða þær vegna skort á starfsmönnum til að sinna þessum flokki. 

 Útbúið verður eyðublað sem hægt er að sækja um í þriðja flokk. Eyðublaðið var útbúið. 
 Gera nýtt skipulag um heimsóknir verkefnisstjórans í skapandi starfi á deildirnar í samvinnu við 

deildarstarfsfólkið. Verkefnisstjórastaðan datt niður þar sem sá sem gegndi hanni var ráðinn 
aðstoðarleikskólastjóri. 

 Verkefnisstjórinn í skapandi starfi áætlaði að koma að vinnu leikskólans til að auka gæði 
samverustunda. Verkefnisstjórastaðan datt niður sjá svar að ofan. 

 Verkefnisstjórinn í skapandi starfi áætlaði að hvetja starfsfólk til að gera uppeldisskráningu til að 
bæta og þróa starf sitt. Verkefnisstjórastaðan datt niður, sjá svar að ofan. Aðstoðarleikskólastjóri 
þessu verkefni. 

 Verkefnisstjórinn kemur með skipulögðum hætti að stuðningi við starfsmenn t.d. í 
undirbúningstímum. Verkefnisstjórastaðan datt sjá svar að ofan. 

 Við skoðum hverju við þurfum að breyta varðandi myndbirtingar og aðra upplýsingagjöf úr 
leikskóastarfinu til að við séum að uppfylla ákvæði nýrrar persónuverndarlöggjafar. Nokkur vinna 
fór í þetta aðallega hjá leikskólastjóra og UT stjóra. Bærinn lét útbúa nýtt eyðublað sem foreldrar 
fylla út varðandi myndatökur og myndbirtingar. Við setjum ekki persónugreinanlegar myndir á vef 
sem hýstur er á „skýi“ Við förum varlega og látum þetta þróast. 

 Endurskoða uppsetningu á „gaman saman“ og leita lausna hvernig hætt er að bæta eða breyta 
stundinni. Aðeins var breytt hverjir stjórna „gaman saman“. Ánægja hefur enn frekar dalað í 
gaman saman og við verðum að skoða þetta á næsta starfsári. 

 Skoða og ígrunda þarf skipulag og markmið með samverustundum til þess að gera þær 
skemmtilegri fyrir börnin. Hver deild endurskoðaði samverustundir inni hjá sér og endurmat fór 
fram í maí 2019. Sumir eru sáttir á meðan aðrir vilja skoða enn frekar skipuleg samverstunda á 
næsta skólaári. 

 Ígrunda þarf hvort unnið er eftir starfsaðferðum leikskólans og einkunnarorða hans „Hugmynd 
barnsins, verkefni dagsins“.  Í ljós kom að 49% elstu barna segjast að þau ráða ekki. Heldur fleiri 
börn segjast ráða einhverju í leikskólanum en áður því nú voru 31% barnanna sem sögðust engu 
ráða.  
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Endurmat á umbótaverkefnum deilda fyrir líðandi skólaár. 
Þúfa: 
 Við ætluðum að hafa samverur kl: 9:30 á morgnana með áherslu á söng. Á haustönninni voru tíð 

starfsmannaskipti á Þúfu og Harpa eini starfsmaðurinn af þeim sem settu markmiðið í fullu starfi. Ekki 
tókst að fylgja markmiðunum eftir og á haustönninni voru u.þ.b. 3 samverur í viku sem voru yfirleitt í 
umsjón Hörpu. Á þessari önn ætlum við að reyna við samverur kl: 11 og byrja í lok janúar þegar við 
erum aðeins búnar að læra að vinna saman. Þá ætlum við að aldursskipta hópnum. 

Fífa: 
 Passa uppá kaffitímann: Það hefur gengið vel og allir passað upp á sinn tíma. 
 Fataklefinn: Hefur gengið vel þegar aðstæður leyfa. Ætlum að halda því áfram. 
 Halda börnunum í verkefnum: Gengur ekki nógu vel, ætlum að halda áfram. Setja niður ákveðin 

verkefni og kennari með ef aðstæður leyfa. 
Álfheimar: 
 Skipta börnunum upp í hópa. Hefur gengið ágætlega, sérstaklega á morgnana. Þurfum að bæta okkur 

í að skipta þeim upp eftir hádegi, eftir hvíld t.d. jafnvel þó okkur finnist tíminn stundum stuttur þá 
nýtist starfsfólk betur ef börnum er skipt milli herbergja. Börnum líður þá líka betur, eins og við gerum 
á morgnana. 

Stekkur: 
 Vera með börnin í tvískiptri samveru að minnsta kosti einu sinni á dag. Höfum ekki staðið okkur sem 

skildi í að hafa tvískipta samveru, en við höfum unnið á annan hátt með samveru, en við höfum unnið 
á annan hátt með samverurnar og málörvun. Við erum t.d. með Lubbastundir hjá tveimur eldri 
árgöngunum einu sinni í viku. Lesa fyrir börnin annað hvort klukkan rúmlega 8:00 eða í kringum 16:00 
að minnsta kosti 3x viku. Lesturinn hefur gengið vel og það er lesið regluleg yfir daginn. Halda 
baðherbergi deildarinnar snyrtilegu og hreinu. Hefur gengið ágætlega en við þurfum að fara að taka til 
í skápunum. 

Sólgarður: 
 Bætt umgengni í fataklefa og þurrkuherbergi. Skipt hafði verið um deildarstjóra og því vantaði aðeins 

upp á eftirfylgni. Samt sem áður var mat deildarfólks að umgengnin væri góð og hefði batnað. 
Krummakot: Deildastjóralaust var á Krummakoti þar sem deildarstjórinn fór í aðgerð. Því hafði 
deildarfólkið ekki tengingu við sett markmið fyrir þetta ár. 

Blásteinn: 
 Koma samverustundum í fastara skipulag. Samverur eru teknar þegar þarf að kynna fyrir börnunum 

einhver sérverkefni eða hópur af börnum er ekki búinn að finna sér verkefni og þá er lesið eða farið í 
leiki með hópnum. Höfum frekar notað seinnipartinn til lesturs í litlum hópum sem hefur gefist vel.  

 Endurskipuleggja stöðvavinnuna með það í huga að bjóða upp á stærri verkefni sem taka yfir lengri 
tíma. Endurskipulag stöðvavinnu hefur ekki alveg gengið eftir, en börnin okkar eru mjög flink að finna 
upp verkefni og þar sem við metum það meira að þau fái tíma til að vinna að sínu þá höfum við frekar 
unnið unnið með þeim og skipt okkur í rýmin til að vera til taks í þeim verkefnum sem eru í gangi. 

Glaðheimar: 
 Bæta frágang bæði inni á deild og í fataklefa. Allir á deildinni tóku þátt, bæði börn og starfsfólk. Við 

höfum merkt í hillum hvar hlutirnir eiga að vera og gengur betur að setja dótið á sinn stað. Einnig 
höfum við verið meira meðvitað reynt að fá börnin til að taka saman áður en þau fara að gera eitthvað 
annað og hefur það gengið betur. Börnin einnig samvinnuþýðari að hjálpa til að ganga frá þó þau hafi 
ekki verið á svæðinu. Fataklefinn hefur orðið mest útundan í þeirri vinnu. Hann hefur samt skánað 
mikið en börnin eru með svo mikið af fötum að ekki kemst allt í hólfin þó við reynum að hengja inn í 
þurrkherbergið líka. Við erum öll að vilja gerð að bæta okkur þar. Áfram skal haldið með þetta verkefni. 
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Símenntunaráætlun skólaársins 2018 -2019 endurmetin 
 Skipulagsdagana 27. og 28. Sept. 2018 ferðaðist 40 manna hópur til Edinborgar í náms- og 

kynnisferð. Skipulag ferðar gekk eftir áætlun. 27. 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 hreyfingu (lausleg þýðing). Þeir sem fóru ekki með 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 
stuðningskennsluna og leikskólastjóri fór yfir viðverstefnuna, vinnustund og önnur hagnýt atriði. 
Einnig fór hann yfir skólanámskránna á öðru námskeiði 

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

 Á starfsmannafund 6. nóv. flutti Rafn Emilsson, starfsmaður  Hegðun.is  fyrirlestur “Jákvæðar leiðir 
til að ýta undir æskilega hegðun barna og takast á við krefjandi hegðun. Þetta var fræðsla sem 
frestaðist frá október. 

 Á skipulagsdegi 9. nóvember  var Friða Bjarney Jónsdóttir með fyrirlestur „Gefðu 10“ fyrir hádegi 
í Viðstaðakirkja fyrir alla starfsmenn á leikskólum í Hafnarfirði og eftir hádegi flutti 
aðstoðarleikskólastjóri erindi  um fjölbreytta leiðir til að gera uppeldisfræðilega skráningar.  

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

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

 Starfsmannafund 12. mars var Hjördís, kennari í Áslandsskóla með núvitunda námskeið í formi 
fræðslu og æfinga. Hjördís er með fræðslu í boði Hafnarfjarðarbæjar í tengslum við heilsueflandi 
samfélag. 

 Á skipulagsdegi 31 maí. Hópefli: 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 áætlun. 
 Starfsmenn fengu sveigjanleika og voru hvattir til að sækja námskeið á vegum skólaskrifstofu eða 

aðra fræðslu sem þeim bauðst eða vildu fjármagna með styrkjum frá sínum stéttarfélögum. 
Námskeið á vegum skólaskrifstofu voru ekki vel nýtt og hentuðu ekki bæði vegna tímasetningar 
eða manneklu. Leikskólinn er að taka þátt í Erasmus verkefni varðandi útinám leikskólabarna, 
þátttakendur í þessu verkefni koma frá Litháen, Englandi, Írlandi og Íslandi. 
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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 starf  
Nóv. 2018:  Tveir starfsmenn – Kraganámskeið: Leikur og námsumhverfi barna 1 - 3 ára. 

Deildarstjórar á núvitundar námskeið í Kríunes í boði Hafnarfararbær.  
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 – Barnaheil – Vinátta verkefni, taska fyrir yngri börn. 

Mars 2019: Tveir starfsmenn – TEACH námskeið: Skipulag kennsla 
Apríl 2019:  Tveir starfsmenn – Námskeið: Kvíði börn og unglingar  

  Aðstoðarleikskólastjóri á ráðstefnu: Sterkari með mér – Hugarfar skiptir máli. 

Matsáætlun fyrir skólaárið 2018-2019 endurmetin 
 Á haustönn fer fram vinnustaðagreinin Hafnarfjarðar og eru allir starfsmenn Hafnarfjarðar beðnir 

um að taka þátt. Vinnustaðagreiningin fór ekki fram um haustið heldur fór hún fram samhliða 
viðhorfskönnun skólapúlsins meðal starfsmanna leikskóla í mars. 

 Á starfsmannafundi í nóvember og aftur í maí fer fram endurmat á umbótarverkefnum sem 
deildarnar settu sér fyrir skólaárið 2018 - 2019.  Gert í janúar og í maí.  

 Í desember verður endurmatsfundur með starfsfólki Fífu og Þúfu til að skoða hvernig 
„Vináttuverkefnið“ hefur gengið á haustönninni. Hugsað til að skoða framhaldið bæði fyrir þessar 
tvær deildar og allan skólann. Gert  í janúar. 

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

 Starfsmannasamtöl á vorönn. Gert. 
 Á skipulagsdegi í maí verður gerð viðhorfskönnun meðal starfsmanna þar sem eftirtaldir þættir 

verða kannaðir:  Hvernig hefur gengið að vinna með börn með erfiða hegðun í vetur? Hafa nýjar 
áherslur/ráð hjálpað? Hvernig hefur starfsmönnum gengið að vinna uppeldisfræðilegar 
skráningar? Hvernig hafa samverstundir og hvíld gengið á skólaárinu? Erum við að lesa á hverjum 
degi fyrir börn? Fara öll börnin í hvíldarstund? Eru þessar stundir ánægjulegar? Gert. 

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

 Foreldraviðtöl á vorönn (einnig á haustönn fyrir þá sem vilja). Gert. 
 Viðburðir og daglegar uppákomur metið á starfsmannafundum, deildarfundum, 

deildarstjórafundum og hjá samráðsteymi leikskólans. Gert. 
 Sérkennslustarfsfólk endurmetur með sérkennslustjóra gang sérkennslunnar og samstarfið í 

apríl/maí. Gert í júní. 
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 Sérkennslustjóri endurmetur starfið sitt í maí lok, byrjun júní. Gert í júní. 
 Verkefnisstjóri í skapandi starfi endurmetur starf sitt í lok maí byrjun júní. Verkefnisstjóra 

staðan var lögð niður í upphafi skólaárs þar sem sá sem gegndi henni tók við 
aðstoðarleikskólastjórastöðunni. 

 

Samantekt. 
Í þessari skýrslu er mat á starfi leikskólans á þessu skólaári tekið saman. Ytra matið fólst í viðhorfskönnun 
sem Skólapúlsinn gerði meðal starfsmanna leikskóla auk þess sem vinnustaðagreining Hafnarfjarðarbæjar 
var gerð samhliða. Svarhlutfall var 65% og því marktæk. Innra matið var nokkuð fjölbreytt og matsáætlun 
leikskólans var fylgt nánast 100%.  

Samantekt umbótaverkefna fyrir skólaárið 2019-2020: 

 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. 
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 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. 
 
Umbótarverkefni deilda fyrir skólaárið 2019-2020: 

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 geymsla. 
 Hafa oftar minni hópa með markvissari verkefnum. 

Glaðheimar: 
 Koma á fleirum 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: 
 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.  
 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.  
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 í hópastarfinu. 
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.  

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. 
 


