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Formáli 
 

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

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

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

Í starfsáætlun leikskólans skulu koma fram: 

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

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

 Starfþróunaráætlun leikskólans og upplýsingar um starfsmannamál.   
 Fjöldi barna, kynjahlutfall, dvalarstundir, fjöldi barna sem njóta sérkennslu og fjöldi barna af 

erlendum uppruna. 
 Upplýsingar um foreldraráð, foreldrafundi og foreldraviðtöl. 

 
Þau gögn sem fylgja skulu starfsáætlun eru: 

 Umsögn foreldraráðs. 
 Skóladagatal fyrir árið.  
 Önnur gögn sem óskað er eftir, misjafnt eftir árum. 

 
Starfsáætlun leikskólans tekur gildi 1. september ár hvert og skal skilað rafrænt til sviðsstjóra 
fræðslusviðs fyrir 1. júlí ár hvert.  Starfsáætlanir eru lagðar fyrir fræðsluráðs til samþykktar. 
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1. 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 skipt í A og B hópa og börnin mættu annan hvern 
dag. Starfsfólk skiptist líka í A og B hópa og mætti öllu jöfnu líka bara annan hvern dag nema þegar 
urðu forföll þá var starfsfólk kalla út á milli hópa. Mjög lítið var um forfoll í starfsmannahópnum 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. Leikskólastjóri og 
aðstoðarleikskólastjóri funduðu í gegnum Zoom, deildarstjórafundir og samráðsfundir voru einnig 
haldnir á þann hátt. 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 sumir að mæta annan hvern 
dag í vinnu. 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. 

Þáttöttöku okkar í Erasmus+ verkefni varðandi útinám leikskólabarna ásamt leikskólum frá Litháen, 
Englandi og Skotlandi, átti að ljúka að mestu á þessu skólári. Henni átti að ljúka með heimsókn 
þriggja starfsmanna Stekkjaráss til Skotlands en vegna Covid19 féll sú heimsókn niður og verkefnið 
var framlengt fram á næsta skólaár og heimsóknin til Skotlands er fyrirhuguð snemma árs 2021. 

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 í byrjun skólaárs og situr í 
stýrihópi ásamt fulltrúum allstaðar að úr kefinu sem vinnur að gerð nýrrar menntastefnu fyrir 
Hafnarfjarðarbæ. 

Þátttaka okkar í viðburðum var með hefðbundnu sniði á síðastliðnu skólaári og var skóladagatalinu 
fylgt.  

Skóladagatal fyrir skólaárið 2020-2021 er komið inn á heimasíðu leikskólans. 
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2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun 

2.1 Innra mat leikskólans  

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.  

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

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

2.2 Húsnæði og lóð 

Eftirlit með húsnæði og garði er í daglegu eftirliti starfsmanna leikskólans með ábyrgð 
leikskólastjóra. Starfsmenn deilda sjá um daglega skoðun garðsins og skiptast deildir á viku og viku. 
Allar athugasemdir eru skráðar í þar til gerðar bækur. Lögð er áhersla á að skráð sé í bækurnar allar 
athugasemdir sem þarfnast úrbóta. Ef það er aðkallandi að bæta úr er brugðist strax við og óskað 
eftir aðstoð frá þjónustumiðstöð ef á þarf að halda. Þriggja mánaða skoðanir frá þjónustumiðstöð 
bæjarins eru ekki framkvæmdar samkvæmt skipulagi sem var gert fyrir nokkrum árum. Aðalskoðun 
garðs fór fram 7. maí 2020 en hafði alveg fallið niður árið 2019. Gerðar voru margar sömu 
athugasemdir við garðinn og 2018 þegar síðasta aðalskoðun fór fram. Neyðarljós eru skoðuð árlega 
af rafvirkjum og fór skoðun fram í september 2019. Brunakerfið og slökkvitæki eru skoðuð árlega og 
fór sú skoðun fram í maí 2020. 

2.3 Ytra mat   

Skólaskrifstofan stendur fyrir foreldrakönnunum annað hvert ár og fór slík viðhorfskönnun fram í 
mars 2020. Skólapúlsinn framkvæmdi einnig vinnustaðagreining fyrir Hafnarfjarðarbæ sambærilegri 
og á síðasta ári. Eins og fram kom í kaflanum um innra mat leikskólans þá er ýtarlega gert grein fyrir 
öllu mati, bæði ytra og innra mati í sjálfsmatsskýrslu leikskólans. Þar er fjallað betur um hvern lið og 
gerð grein fyrir niðurstöðum matsins og umbótaáformum. 
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2.4 Umbótaáætlun samkvæmt niðurstöðum innra- og ytra mats 
 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. 

 Stjórnendur skulu leggja sig fram að valdefla starfsmenn og gefa þeim tækifæri til nýta 
þekkingu sína og færni í starfi. Ábyrgð: 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 styðja 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. 

2.5 Matsáætlun  

 Viðhorfskönnun meðal starfsmanna hefur farið fram annað hvort ár á vegum skrifstofu mennta- 
og lýðheilsusviðs og er gert ráð fyrir henni í mars 2021. Ábyrgð: Skrifstofa mennta- og 
lýðheilsusviðs. 

 Hafnarfjarðarbær hefur gert vinnustaðagreiningu árlega, gert er ráð fyrir henni í mars 2021. 
Ábyrgð: Hafnarfjarðarbær. 

 Starfsmannasamtöl á vorönn. Ábyrgð: Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri. 
 Árleg viðhorfskönnun verður meðal elstu barnanna í apríl/maí þar sem kannað er viðhorf þeirra 

til ýmissa þátta í starfinu. Ábyrgð: Aðstoðarleikskólastjóri. 
 Foreldraviðtöl á vorönn (einnig á haustönn fyrir þá sem vilja). Ábyrgð: Deildastjórar. 
 Hver deild metur í febrúar, með deildarstarfsmönnum, starf deildarinnar, með áherslu á að meta 

hvað hefur gengið sérlega vel og hvað illa. Ábyrgði: Leikskólastjóri og deildarstjórar 
 Starf deilda verður metið í apríl/maí með viðtölum leikskólastjóra við deildastjóra. 
 Viðburðir og daglegar uppákomur metnar á starfsmannafundum, deildafundum, 

deildarstjórafundum og hjá samráðsteymi leikskólans. Ábyrgð: Stjórnendateymið. 
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3. Áherslur í starfi leikskólans  

3.1 Áherslur leikskólans næsta starfsár 

Á næsta skólaári verða þrjár ungbarnadeildir við leikskólann en síðustu ár hafa þær verið tvær. Færri 
börn eru á ungbarnadeildum en aldursblönduðum og því fækkar nemendum nokkuð í Stekkjarási við 
þessa breytingu á meðan stöðuglidi starfsmanna verða svipuð þar sem yngri börnin þurfa fleiri 
starfsmenn. Áhersla verður lögð á samstarf leikskólans og foreldra og munu í upphafi skólaárs 
leikskólastjóri og/eða aðstoðarleikskólastjóri taka einkaviðtöl við alla foreldra nýrra barna til að 
ítreka samvinnuna ekki síst við að efla málþroska barnanna. Á haustönn verður lögð áhersla á 
upprifjun/kynningu á leikskólastarfi í anda Reggio Emilia og málörvun til handa öllum nemendum. 
Þegar þessi starfsáætlun er gerð í júni 2020 hyggst Hafnarfjarðarbær skera niður tímaúthlutun til 
handa þeim nemendum sem sýna frávik en hafa ekki fengið úthlutaða nema einum eða tveimur 
tímum á dag. Þetta er áhyggjuefni fyrir okkar þar sem við teljum að með þessum tímum höfum við 
náð að gefa börnum með seinkaðan málþroska viðbót sem hefur hjálpað þeim vel áfram. Það mun 
verða erfitt að veita þessum börnum viðbót ef ekki fæst auka stöðugildi til þess og ljóst að ef við 
ætlum að mæta þeim þá þarf að sleppa öðru sem við erum að gera. Þetta kallar á breytingar í 
áherslum leikskólans og þarf að skipuleggjast að mestu innan deilda. Við ætlum að styðja Hörpu 
rannsóknarstjóra til að fylgja niðurstöðum Stekkjaráss rannsóknarinnar vel úr garði auk þess sem 
stefnt er á að fleiri starfsmenn leggi kynningunni lið. Áfram viljum við leggja áherslu á samstarf við 
erlenda aðila og það mun koma í ljós á skólaárinu hvort Erasmus+ verkefnin tvö sem við höfum sótt 
um að vera þátttakendur í verði samþykkt. 

4.   Starfsmannamál 

4.1. Starfsmannahópurinn 1. Maí 

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

14 
1 
1 
2 
5 
3 
22 
1 

90 - 100% 
50% 
25% 
100% 
100% 
100% 
90-100% 
80% 

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

4.2 Starfsþróunarsamtöl 

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

3. september 2019 - Starfsmannafundur: Deildarstjóri Þúfu kynnti rannsókn sem fór af stað í 
Stekkjarási þá um haustið og var með fræðslu um fræðilegan grunn rannsóknarinnar. 
13. september 2019 - Skipulagsdagur:  

 Kynning á Barnasáttmálanum –Ekki fékkst utanaðkomandi aðili til að sjá um kynninguna eins 
og stóð til en 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? – 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 koma í veg fyrir að við bjóðum 
börnunum okkar upp á efnivið sem inniheldur eiturefni? 

 Aðstoðarleikskólastjóri sá um fræðslu um hvernig hægt er að tengja uppeldisfræðilegar 
skráningar við einn eða fleiri grunnþætti. 

1.október 2019 - Starfsmannafundur: Sæunn Kjartansdóttir kom með fræðslu um félagsfærni og 
tengslamyndun barna. 
Í október fóru fram nýliðanámskeið með eftirfarandi skipulagi: 

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

23. október 2019 – Skipulagsdagur: Fræðsla og smiðjur í tengslum við námstækifæri í útiveru. Þessi 
fræðsla var unnin í samstarfi við samstarfsaðila okkar í Erasmus+ verkefninu. Þetta var gert og 
samþætt menntabúðum sem haldnar voru í Stekkjarási á vegum faghóps um skapandi leikskólastarf. 
5. nóvember - Starfsmannafundur: Fræðsla tengd læsi umsjón aðstoðarleikskólastjóra. 
15. nóvember – skipulagsdagur: 

 Jafningja færðsla um tengsl grunnþátta menntunar við Barnasáttmálann fór fram undir 
stjórn leikskólastjóra. 

 Sólveig Reynisdóttir kom með fræðslu fyrir alla starfsmenn um málörvun tvítyngdra barna án 
sér stuðnings 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. 
29. maí – Skipulagsdagur: Hópefli. Ekki varð úr þessu. Við misstum einn skipulagsdag út vegna 
samkomubanns og því ekki tími til. Stutt var í vorgleðina og því annað látið ganga fyrir. 
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 eru í viðbótarnámi við annað háskólapróf til að öðlast kennarapróf með 

áherslu á grunnskólakennslu. 
 Einn starfsmaður er í þroskaþjálfafræði við Háskóli Íslands. 
 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 Hafnarfjarðarbæjar 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. 
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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: Rannsóknarvinna, Harpa Kolbeinsdóttir fór yfir rannsóknargögn og rifjaði upp 
með starfsmönnum ferli rannsóknarinnar. 

Steinunn Jónsdóttir menntaleiðtogi kynnti stöðu á menntastefnu Hafnarfjarðar. 

4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum  

1. september 2020 á starfsmannafundi. Kynning á niðurstöðum Stekkjaráss rannsóknarinnar. 
Ábyrgð: Harpa Kolbeinsdóttir. 
28. september 2020 á skipulagsdegi 

 Skyndihjálpar- og slysavarnarnámskeið hjá Herdísi Storgaard. Ábyrgð: Leikskólastjóri. 
 Hópefli í hádeginu með áhreslu á góðan starfsanda, valdeflingu og umburðarlyndi. Ábyrgði: 

Leikskólastjóri. 
 Menntabúðir í samstarfi við faghóp skapandi starfs í leikskólum. 

Í október verða nýliðanámskeið með eftirfarandi skipulagi: 
 Skapandi starf inni og úti – Aðstoðarleikskólastjóri. 
 Stuðningskennsla – Sérkennslustjóri. 
 Starfsmannahandbók – Aðstoðarleikskólastjóri. 
 Viðverustefna, vinnustund og ýmislegt hagnýtt – Leikskólastjóri. 
 Skólanámskrá – Leikskólastjóri.  

6. októrber 2020 á starfsmannafundi. Málörvun fyrir alla. Fræðsluinnlegg frá utanaðkomandi aðila. 
Ábyrgð: Leikskólastjóri.  
3. nóvember 2020 á starfsmannafundi. Afköst í starfi, gæði í starfi, tækifæri og hindranir, 
jafningjafræðsla. Ábyrgð: Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri. 
13. nóvember 2020 

 Námskeið tengt starfi í anda Reggio Emilia. Utanaðkomandi aðili fenginn til að vera með 
fræðsluna. Ábyrgð: Leikskóastjóri. 

 Uppeldisfræðilegar skráningar tengda kubbavinnu, sjáum fjölbreytt námstækifæri sem 
bjóðast börnum í leik með kubba. Fyrri hluti. Ábyrgð: Aðstoðarleikskólastjóri. 
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 Námskeið tengt heilsueflingu. Þrjár til fjórar stöðvar sem fólk getur valið um. Slökun, 
geðrækt og hreyfing. Ábyrgð: leikskólastjóri. 

24. febrúar á skipulagsdegi 2021 
 Uppeldisfræðilegar skráningar tengda kubbavinnu, komum auga á fjölbreytt námstækifæri 

sem bjóðast börnum í leik með kubba. Seinni hluti. Ábyrgð: Aðstoðarleikskólastjóri. 
 Eldvarnarnámskeið. Ábyrgð aðstoðarleikskólastjóri. 

19. mars 2021  á skipulagsdegi. Námskeið tengt heilsueflingu. Þrjár til fjórar stöðvar sem fólk getur 
valið um. Slökun, geðrækt og hreyfing. Ábyrgð: leikskólastjóri. 
25. maí Hópefli. 
Auk þess verða starfsmenn hvattir til að sækja námskeið á vegum skólaskrifstofu sem og önnur 
námskeið sem tengjast skólastarfinu.  
 Og... „Fræðandi föstudagar“ verða endurvaktir! 
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5. Aðrar upplýsingar 

5.1 Barnahópurinn 1. maí. 

 Fjöldi barna: 152 
 Kynjahlutfall: Drengir: 95 stúlkur: 57 
 Dvalarstundir. 1229 
 Deildargildi. 8 
 Fjöldi barna sem nutu sérkennslu samkv. greiningaviðmiðum sérkennslu í 1. og 2. Fl.. 14 
 Fjöldi barna sem nutu sérkennslu með önnur þroskafrávik (málþroskafrávik, 

hegðunarfrávik, þroskafrávik, annað). 17 
 Fjöldi barna með ofnæmi: 1 
 Fjöldi barna með fæðuóþol: 7 
 Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku: 21 
 Fjöldi tungumála: 8 - danska, pólska, litháíska, svissneska, víetnamska, enska, 

portúgalska, tælenska.  
 Þjóðerni forsjáraðila: 10 Pólland, 2 Litháen, 1 Lettland, 3 Víetnam, 3 Bretland, 1 Portúgal 

og 1 Sviss. 

5.2 Foreldrasamvinna 

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

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

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

 Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiriháttar breytingar á leikskólastarfi.  
 

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

Foreldrafundir: Í september/október er foreldrafundur þar sem starfið er kynnt og farið er yfir 
hagnýt atriði. Fundirnir fara fram milli kl. 15 og 16. 

Foreldraviðtöl: Foreldrum standa til boða viðtöl við deildarstjóra/deildarstarfsmann deildarinnar 
sem barnið er á. Öllu jöfnu er boðið upp á eitt viðtal á haustönn og annað á vorönn. Reynt er að fá 
alla foreldra í viðtöl á vorönn en haustviðtölin eru fyrir þá sem skrá sig og mæta án hvatningar. Í 
viðtölum á haustönn er rætt um væntingar foreldra, hugsanlegar vangaveltur um stöðu barnsins og 
starf komandi starfsárs en á vorönn er farið ýtarlega yfir stöðu hvers barns. Þess á milli geta 
foreldrar alltaf óskað eftir viðtali. Í upphafið leikskólagöngunnar tekur leikskólastjóri og/eða 
aðstoðarleikskólastjóri einstaklingsviðtal við foreldra þeirra barna sem eru að hefja leikskólagöngu í 
Stekkjarási. 
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Foreldrafélag: Foreldrafélag er við leikskólann. Stjórn foreldrafélagsins er kosin á aðalfundi 
foreldrafélags leikskólans í september/október ár hver. Í stjórn sitja að meðaltali einn fulltrúi frá 
hverri deild og fleiri frá deildum ef fólk gefur kost á sér. Foreldrafélagið bætir við starf leikskólans 
með margvíslegum stuðningi meðal annars heldur jólaball, býður í sveitaferð, heldur sumarhátíð auk 
þess sem það styrkir útskriftarferð elstu barnanna, kaupir inn tónleika á öskudaginn og jólaleikrit í 
desember svo eitthvað sé nefnt. 

5.3 Samstarf leik- og grunnskóla  

Skólaskrifstofan leggur áherslu á að Stekkjarás sé fyrst og fremst í samstarfi við Áslandsskóla sem er 
grunnskóli hverfisins. Saman mynda Stekkjarás, Áslandsskóli og leikskólinn Tjarnarás 
lærdómssamfélag Áslandshverfis ásamt foreldrum og öðrum þeim sem áhrif hafa á skólastarfið í 
hverfinu. Þessir þrír skólar hafa myndað samstarf á undanförnum árum með sameiginlegum 
fundum. Leikskólinn hefur haft frumkvæði að því að halda þessa fundi en þegar þetta er skrifað 
hefur það verið sett í hendurnar á deildarstjóra yngsta stigsin að hafa frumkvæði. Eins hefur verið 
óskað eftir því við Áslandsskóla að Stekkjarás sé eingöngu í samstarfi við Áslandsskóla hvað varðar 
heimsóknir sem starfsfólk leikskólans hefur séð um að koma með nemendur í. Nemendahópurinn 
sem útskrifast úr Stekkjarási ár hvert er farinn að splittast í 6 til 7 grunnskóla og mjög erfiðlega hefur 
gengið að vera í samstarfi við þá alla og skapa þannig öllum nemendum tækifæri til að hafa kynnst 
þeim grunnskóla sem þeir hefja grunnskólagöngu sína í. 

Í október fara nemendur í heimsókn í Áslandsskóla þar sem starfsmaður grunnskólans tekur á móti 
börnunum og sýnir þeim vistaverur grunnskólans til dæmis skólastofur, bókasafn og matsal. Í apríl 
fara börnin í lengri heimsókn. Dvelja í tvo til þrjá klukkutíma og taka þátt í skólastund, frímínútum og 
borða nesti. 

5.4 Almennar upplýsingar 

Skipulagsdagar næsta skólaárs eru eftirfarandi: 
28. september 2020 
13. nóvember 2020 sameiginlegur flestum grunn- og leikskólum Hafnarfjarðar.* 
24. febrúar 2021 – sameiginlegur flestum grunn- og leikskólum Hafnarfjarðar.* 
19. mars 2021 
25. maí 2021 – sameiginlegur flestum grunn- og leikskólum Hafnarfjarðar.* 

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

5.5 Áætlanir 

Eftirtalar áætlanir eiga að vera aðgengilegar á heimasíðu leikskólans: 

 Viðbragðsáætlun ef upp kemur grunur um:  
 einelti  
 ofbeldi 
 annað 

 Viðbragðsáætlun við. 
 slysum 
 áföllum  
 annað 
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 Öryggisáætlanir 
o rýmingaráætlun 
o vinnuverndaráætlun 
o öryggishandbók 

 Móttökuáætlun (barna) 

Fylgirit 

 Matsgögn 

 Leikskóladagatal fyrir 2020-2021 

 Umsögn foreldraráðs um starfsáætlun þessa 

 Jafnréttisáætlun skal skila sem viðhengi við áætlunina 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008010.html 

 
 
 
 
 

Hafnarfirði, 30. júní 2020 

 
 

_______________________________________________ 
Leikskólastjóri 

 
 
 


