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Inngangur   
Eins og kveðið er á um í lögum um leikskóla nr. 90/2008 skulu þeir skila starfsáætlun til 

viðkomandi rekstraraðila. Þar er jafnframt kveðið á um að starfsáætlun skuli lögð fyrir 

foreldraráð leikskólans til umsagnar. 

Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með árangursmiðuðum 

markmiðum og umbótamiðuðu innra mati. Hún á að sýna starfsfólki, foreldrum og 

rekstraraðilum hvernig unnið verði að umbótum og nýjum verkefnum á komandi vetri. 

Starfsáætlun leikskólans tekur gildi 1. september ár hvert og skal skilað rafrænt til formanns 

fræðslunefndar fyrir 1. september. Starfsáætlun er lögð fyrir sveitarstjórn til samþykkrar. 

Starfsáætlun Heilsuleikskólans Kærabæjar sýnir þau verkefni sem áætlað er að framkvæma á 

skólaárinu 2020-2021. Áætlunin er í stöðugri þróun og má segja að nýjar hugmyndir vakni 

stöðugt við vinnu að endurmati á verkefnum liðins skólaárs og er því hér um lifandi plagg að 

ræða. 

 

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. 

-  Skóladagatal fyrir árið. 
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Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun 
Tilgangur innra mats er að leggja faglegan grundvöll að endurbótum í leikskólastarfi og vinna 

kerfisbundið að því að auka gæði þess og gera það skilvirkara. 

Markmið innra mats samkvæmt lögum um leikskóla er að: 

‐ Veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, 

starfsfólks leikskóla, viðtökuskóla og foreldra. 

‐ Tryggja að starfsemi leikskóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og 

aðalnámskrár leikskóla. 

‐ Auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum. 

‐ Tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á samkvæmt 

lögum. 

Skólanámskrá leikskólans er skrifleg lýsing á því sem gert er í leikskólanum og á því sem á að 

gera. Þar koma fram bæði markmið og leiðir leikskólans. Skólanámskrá leikskólans setur því 

viðmið fyrir matið. 

Tilgangur ytra mats er að safna upplýsingum um viðhorf foreldra leikskólabarna og starfsmanna 

til að nota við innra mat leikskólans. 

 

Innra mat leikskólans. 
Fyrir hverja viku er sett upp myndræn upplýsingatafla fyrir börn, starfsfólk og foreldra þar sem 

fram koma áætlanir um verkefni vikunnar.  

Svefntími yngstu barnanna ásamt upplýsingum um matarlyst og mætingu allra nemenda er skráð 

á karellen sem er skráningarkerfi tengt heimasíðu leikskólans.  Tvisvar á ári, á starfsdegi í apríl 

og nóvember, eru upplýsingar um stöðu barnanna í hreyfingu, félagsfærni og myndsköpun 

færðar inní Heilsubók barnsins. Þær upplýsingar eru síðan kynntar foreldrum í viðtölum í beinu 

framhaldi.  

Hljóm-2 (athugun á hljóð- og málvitund leikskólabarna) er  lagt fyrir elstu börnin í byrjun 

nóvember og aftur í janúar ef þörf er á. 

 

Gátlisti Heilsustefnunnar er lagður fyrir starfsfólk í janúar 2021 sem hluti af innra mati 

leikskólans. Með þessum gátlista eru starfsmenn að skoða hversu vel við erum að sinna 
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áhersluþáttum Heilsustefnunnar þessir áhersluþættir eru lífsleikni, næring og sjálfshjálp, sköpun, 

hreyfing og skráningar.  

 

Með vorinu verður lagður fyrir spurningarlisti um starf leikskólans á netinu fyrir bæði foreldra 

og starfsfólk. 

 

ECERS er viðurkenndur kvarði til að meta leikskólastarf fyrir þriggja til sex ára börn. Hann 

verður  lagður fyrir allt starfsfólk í mars 2021. 

Tvisvar á ári skoða starfsmenn tengsl sín við nemendur með því að fylla út tengslahring. Það er 

gert með því að fjöldi barna á deild er deilt í 4 og þannig fundið út hversu mörg börn fara í hvern 

hring. Hver starfsmaður fyllir út sinn tengsla hring, börnin sem hann tengist mest fara í innsta 

hring og svo koll af kolli. Skólastjóri fer svo yfir niðurstöður sem eru nafnlausar og skoðað hvort 

öll börn séu í innsta hring hjá einhverjum starfsmanni. Ef ekki þá er reynt að bæta úr því.  

Elstu nemendurnir gera einnig tengslakönnun en með tengslakönnun af þessu tagi er gerð tilraun 

til að kortleggja samskipti, félagslegt munstur og líðan barnanna. Þegar útkoma úr svona könnun 

er skoðuð, verður að slá nokkra varnagla. Áríðandi er að hafa í huga að könnunin er “barn síns 

tíma”, þ.e.a.s. hún túlkar einungis hverjir eru vinir nákvæmlega þann dag sem könnunin er lögð 

fyrir, útkoman yrði ef til vill eitthvað öðruvísi að nokkrum dögum liðnum. Á þessum aldri eru börn 

oft með einum í dag og öðrum á morgun og lítið þarf til að slettist upp á vinskapinn. Ef nýtt barn 

er á deildinni eða í leikskólanum er hætt við að sá spenningur sem fylgir því að leika við það geti 

ruglað niðurstöðurnar að einhverju marki. Allt eru þetta atriði sem hafa ber í huga þegar 

niðurstöður könnunarinnar eru skoðaðar og gerð er áætlun um aðgerðir í framhaldi af henni. 

Elstu nemendurnir leggja einnig mat á leikskólann sinn. Það var gert á myndrænan hátt. 

Börnunum vor sýndar myndir og spurt var leiðinni spurninga eins og ,,Hvað lærir þú í 

leikskólanum?“ ,,Hverju mátt þú ráða í leikskólanum?“ og ,,Hvað gerir fullorðna fólkið í 

leikskólanum?“. Þau eru líka spurð um það í hverju þau vilja vera góð og hvað sé skemmtilegast 

og leiðinlegast og hvar þeim finnist best að leika sér og hvar leiðinlegast og hvað þeim finnist 

best að borða.  
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Áherslur leikskólans fyrir næsta leikskólaár 

Umhverfismál 

 

Markmið vetrarins í umhverfismálum verður sem fyrr endurvinnsla.  Viðfangsefnið  í verkefninu 

Skóli á grænni grein er neysla og er markmiðið að kynnast ýmiskonar neyslu t.d. ætlum við að 

halda áfram að reyna að minnka matarsóun, og endurnýta allt það sem við getum endurnýt svo 

eitthvað sé nefnt. Viðfangsefnin verða rædd á umhverfisnefndarfundum vetrarins og er aldrei að 

vita hvert þeir fundir bera okkur. 

ART 
Í júní 2017 fékk leikskólinn afhenta ART vottun til þriggja ára. ART teymið mætti á vorhátíð 

skólans og afhenti skjal í viðurvist foreldra, barna og starfsfólks skólans. ART vottunin var 

endurnýjun í júní 2020. 

• ART stendur fyrir Aggression Replacement Training  

• ART er fastmótað, uppeldisfræðilegt þjálfunarmódel sem hefur það markmið að fyrirbyggja 

ofbeldi og kenna aðrar leiðir til að leysa samskipta-, tilfinninga- og hegðunarvanda. 

ART kennsluefnið verður  notað í vetur með tveimur elstu árgöngum leikskólans.   

Málrækt 
Málrækt á sér stað allan daginn, ekki síst við daglegar athafnir s.s. við matarborðið og í 

fataklefanum. Á starfsárinu 2020-2021 ætlum við að halda áfram að leggja áherslu á Lubba 

efnið. Því til viðbótar höfum við námsefnið Leikum og lærum með hljóðin, lærum saman og 

sögugrunninn. Í vetur ætlum við einnig að leggja meiri áherslu á tákn með tali (TMT). 

Fátt er mikilvægara fyrir persónu-, félags-, og vitsmunaþroska einstaklings en að ná góðum 

tökum á tungumálinu og geta notað það til fjölbreyttra og gefandi samskipta. Til að fylgjast með 

málþroska barnanna skráum við stöðu barnanna tvisvar á ári á TRAS skráningarlista fyrst þegar 

barnið er um 2,2 ára og síðast þegar barnið er um 4,8 ára. Einnig gerum við Hljóm-2 athugun hjá 

elstu nemendunum og Orðaskil fer heim til foreldra þegar börnin verða 30 mánaða. 
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Í vetur munum við halda áfram þátttöku í þróunarverkefninu sem kallast snemmtæk íhlutun í 

leikskólum sem tilheyra Skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu. 

þróunarverkefnið leggur sérstakri áhersla á málþroska og undirbúning undir lestur. Áætlað er að 

foreldrar fái kynningu á verkefninu á foreldrafundi í september og að því ljúki með handbók. 

 

Tónlist og sköpun 
Ásamt því að syngja í samverustundum kemur tónlistarskólastjórinn og starfsmaður 

tónlistarskólans einu sinni í viku til okkar og spilar á hljóðfæri og syngur með okkur nokkur lög.  

Sköpun er mikilvæg fyrir alhliða þroska barna og við þurfum skapandi hugsun til að verða 

heilsteyptir einstaklingar. Í sköpun þarf að nota ímyndunaraflið og forvitnina til að sjá nýjar og 

frumlegar leiðir, til að leita eftir áhugaverðum möguleikum og gera tilraunir. Skapandi 

starf beinist að ferlinu sjálfu en ekki afurðinni hverju sinni þar sem hugmyndir, tilfinningar, gleði 

og ímyndun fá að njóta sín. Sköpun örvar gagnrýna hugsun og byggir á og hvetur til forvitni og 

áskorana. Með skapandi starfi eykst sköpunarþrá sem stuðlar að frumkvæði, námsáhuga 

og lausnamiðaðri hugsun sem leiðir til þekkingar og leikni eykst.  

Hafa ber í huga að ferlið í sköpuninni er mikilvægt þó svo að enginn afurð liggi eftir. Meiri 

áherslu skal leggja á ferlið en afurðina. Ferlið í sköpuninni nær yfir hugsun, tal, leik, skrif, dans, 

söng, hljóðfæraspilun, tilraunir, umbreytan efnivið og hagræða hugmyndum og efni. 

Hreyfing 
Ásamt því að nota okkar stóru lóð til að hreyfa okkur förum við reglulega út fyrir leikskólalóðina 

í gönguferðir. Einu sinni í viku förum við svo í íþróttahúsið þar sem við verðum með 

hreyfistundir fyrir nemendur á Ævintýralandi undir stjórn íþróttakennara grunnskólans. Á sama 

tíma eru nemendur Undralands með skipulagða hreyfistund hér í leikskólanum.  

PALS og vísindasmiðja 
Tvisvar í viku eftir áramót verður PALS hjá nemendum í tveimur elstu árgöngunum.  

PALS aðferðin fyrir leikskóla var þróuð af Doug Fuchs, Ph.D. og Lynn Fuchs, Ph.D. í peabody 

College við Vanderbilt University í Tennessee-fylki.  



Starfsáætlun Heilsuleikskólans Kærabæjar  

7 
 

Markmiði er að þjálfa samtímis hóp af nemendum í stafaþekkingu með jafningjamiðlaðri nálgun 

(félagakennslu). Nemendur eru paraðir saman og skiptast þeir á að vera kennari (þjálfari) og 

nemendur (leikmenn).  

Hlutverk þjálfara er að leiða leikmanninn gegnum verkefnin með því að:  

 Lesa leiðbeiningar spilaspjaldsins fyrir hann 

 Aðstoða hann við að finna svörin 

 

Hlutverk leikmanna er að: 

 Fylgja fyrirmælum þjálfara 

 Vinna verkefnin á spilaspjaldinu 

Aðra vikuna er K-PALS sem er læsiskennsla og hina vikuna er PALS sem er stærðfræðiaðferð.   

Í vísindasmiðju er lögð áhersla á stærðfræði, eðlisfræði og hugtök, markmiðið er að efla 

hugmyndaflug og sköpunargleði barnanna.  Einnig að styrkja þau í þekkingarleit. 

Könnunarleikurinn 
Í vetur stefnum við á að byrja með könnunarleik fyrir yngstu nemendurna okkar þ.e. 2019 

árganginn og verður þeim skipt í tvo hópa þannig að hver nemandi fær einn tíma í viku.  

Könnunarleikur gengur útá að börnin fái að kanna sjálf hvernig hlutir eru og hvað er hægt að 

gera með þeim. 

Könnunarleikur “Heuristic play with objects”. Heuristic er að uppruna gríska orðið “eurisko” og 

þýðir “til að uppgötva” eða “öðlast skilning á……” sem lýsir nákvæmlega því sem þessi börn 

eru að gera. Með því að nota þetta óvenjulega orð er á virðulegan hátt vakin athygli á því hve 

leikur barnanna er merkilegur og mikil reisn yfir honum. Þau starfa af eigin hvötum ef þau fá 

viðeigandi hluti, sjálf  og fyrir sig sjálf, án þess að fullorðnir stýri þeim. 
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Verkefnaáætlun árið 2020  

 

jan feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Þjónusta Hljóm-2 fyrir fimm ára börnin /
Þjónusta Dagur leikskólans /
Þjónusta Dagur íslenskrar tungu /
Þjónusta Heilsudagurinn /
Þjónusta Neysla-Grænfánaverkefni /
Þjónusta PALS-stærðfr. /
Þjónusta K-PALS /
Þjónusta Foreldrasamtöl ? / ?
Þjónusta Foreldrafundur /
Þjónusta Opið hús fyrir foreldra /
Þjónusta Árshátíð í Kirkjubæjarskóla á Síðu /
Þjónusta Art kynnt fyrir foreldrum /
Þjónusta Art með elstu börnunum /
Þjónusta Vor og útskriftarhátíð /
Þjónusta Jólagjafir,kaffihús,ljósahátíð,litlu jólin.. /
Mannauður Starfsmannaviðtöl (símenntun) /

Símenntun Mannauður Símenntunaráætlun lögð fyrir fræðslunefnd
Símenntun Mannauður Starfsmanna fundir /
Símenntun Mannauður Skipulagsdagar /
Símenntun Mannauður Skipulagsdagur vegna þróunarverkefni
Símenntun Mannauður Haustþing leikskóla á Suðurlandi /

Umbætur Skipulagsdagar v/heilsubókar /
Umbætur Mat starfsmanna /
Umbætur Tengslakönnun meðal barnanna /
Umbætur Viðhorfskönnun/mat foreldra rafrænt /
Umbætur Mat fimm ára barnanna á leikskólanum /
Umbætur Tengslahryngur (starfsfólk-börn) /
Umbætur Handbók 2020-2021 fyrir foreldra /
Umbætur Handbók 2020-2021 fyrir starfsfólk /
Umbætur Starfsáætlun Kærabæjar 2021 /
Umbætur Áhættumat /

jan feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

 

Önnur verkefni, dagleg, vikuleg og mánaðarleg.
Viðhald á heimasíðu Í umsjón deildarstjóra/leikskólastjóra
Umhverfisnefndarfundir Haldnir á fimm vikna fresti.
Afmæli barnanna Afmælisbarninu gert hátt undir höfði, kveikt á kertum, flaggað,afmælisbarnið er þjónn, 

útbúinn ávaxtabakki, afmælissöngurinn sunginn.
Lubbi Lubbastundir eru einu sinni í viku þar sem nýtt tákn og málhljóð er kynnt.
Vísindasmiðja Í vísindasmiðju er lögð áhersla á stærðfræði, eðlisfræði og hugtök. 

Markmiðið er að efla hugmyndaflug og sköpunargleði barnanna.  
Einnig að styrkja þau í þekkingarleit.

Aðlögun nýrra barna Í umsjón skóla- og deildarstjóra.
Heimsóknir á Klausturhóla Annan hvern fimmtudag eru heimsóknir næst elstu barnanna.
Tónlist Markviss tónlistastund einu sinni í viku.
Kirkjuskólinn ? Prestur kemur aðra hverja viku í heimsókn.
Hreyfing Íþróttakennari  í  íþróttahúsi alla miðvikudagsmorgna.
Útivist Dagleg útivist
Heilsustefnan Undirliggjandi í öllu starfi leikskólans, skráð í Heilsubók barnsins.
Grænfáninn Verkefnisstjóri er deildarstjóri.
Aðlögun að grunnskóla Elstu börnin fara reglulega í kennslustund frá áramótum hjá kennara fyrsta       

bekkjar.
Blær Vináttu stund einu sinni í viku
Innipúki, Logi o g Glóð og Númi umferðar- og öryggisfræðsla einu sinni til tvisvar í mánuði
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Skóladagatal og dagskipulag 

Leikskóladagatal  
 

 

  

ÁGÚST

1 L 1 Þ 1 F 1 S 1 Þ Fullveldisdagurinn 1 F Nýársdagur 1 M 1 M 1 F Skírdagur 1 L Verkalýðsdagurinn 1 Þ 1 F

2 S 2 M 2 F 2 M 2 M 2 L 2 Þ 2 Þ 2 F Föstudagurinn langi 2 S 2 M 2 F

3 M

Frídagur verslunarmanna

3 F 3 L 3 Þ 3 F Kertagerð 3 S 3 M 3 M 3 L 3 M 3 F
Vor- og 
útskriftahátíð 3 L

4 Þ Skipulagsdagur 4 F 4 S 4 M 4 F 4 M 4 F 4 F 4 S Páskadagur 4 Þ 4 F 4 S

5 M Aðlögun á milli deilda 5 L 5 M 5 F 5 L 5 Þ 5 F Dagur stærðfræðinnar 5 F 5 M Annar í páskum 5 M 5 L 5 M

6 F Aðlögun á milli deilda 6 S 6 Þ 6 F 6 S 6 M Þrettándinn 6 L Dagur leikskólans 6 L 6 Þ Skipulagsdagur 6 F 6 S Sjómannadagurinn 6 Þ

7 F Aðlögun á milli deilda 7 M 7 M 7 L 7 M 7 F 7 S 7 S 7 M 7 F 7 M 7 M

8 L 8 Þ Dagur læsis 8 F 8 S

Baráttudagur gegn einelti

8 Þ
Starfsmannafundur 
lokað kl.15:00 8 F 8 M 8 M 8 F 8 L 8 Þ

Starfsmannafundur 
lokað kl. 15:00 8 F

9 S 9 M 9 F Haustþing 8.deildar 9 M Skipulagsdagur 9 M 9 L 9 Þ
Starfsmannafundur 
lokað kl. 15:00 9 Þ 9 F 9 S 9 M 9 F

10 M Aðlögun á milli deilda 10 F 10 L 10 Þ 10 F 10 S 10 M 10 M 10 L 10 M 10 F 10 L

11 Þ Aðlögun á milli deilda 11 F 11 S 11 M 11 F 11 M 11 F 11 F 11 S 11 Þ 11 F 11 S

12 M Menntadagurinn 12 L 12 M 12 F 12 L 12 Þ 12 F 12 F 12 M 12 M 12 L 12 M

13 F Aðlögun á milli deilda 13 S 13 Þ
Starfsmannafundur 
lokað kl. 15:00 13 F 13 S 13 M 13 L 13 L 13 Þ

Starfsmannafundur 
lokað kl. 15:00 13 F Uppstigningardagur 13 S 13 Þ

14 F Aðlögun á milli deilda 14 M 14 M Heilsudagurinn 14 L 14 M 14 F 14 S 14 S 14 M 14 F 14 M 14 M

15 L 15 Þ 15 F 15 S 15 Þ 15 F 15 M Bolludagur 15 M 15 F 15 L 15 Þ 15 F

16 S 16 M Dagur íslenskrar náttúru 16 F 16 M Dagur íslenskrar tungu 16 M 16 L 16 Þ Sprengidagur 16 Þ 16 F 16 S 16 M 16 F

17 M Aðlögun nýrra nemenda 17 F 17 L 17 Þ 17 F 17 S 17 M Öskudagur 17 M 17 L 17 M 17 F Lýðveldisdagurinn 17 L

18 Þ Aðlögun nýrra nemenda 18 F 18 S 18 M 18 F Litlu jólin 18 M 18 F 18 F 18 S 18 Þ 18 F 18 S

19 M Aðlögun nýrra nemenda 19 L 19 M 19 F 19 L 19 Þ 19 F 19 F 19 M 19 M 19 L 19 M

20 F Aðlögun nýrra nemenda 20 S 20 Þ 20 F

Dagur mannréttinda 

barna 20 S 20 M 20 L 20 L 20 Þ 20 F 20 S 20 Þ

21 F Aðlögun nýrra nemenda 21 M 21 M 21 L 21 M 21 F 21 S Konudagur 21 S 21 M 21 F 21 M 21 M

22 L 22 Þ 22 F 22 S 22 Þ 22 F Bóndadagur 22 M 22 M 22 F Sumardagurinn fyrsti 22 L 22 Þ 22 F

23 S 23 M Foreldrafundur 23 F 23 M 23 M Þorláksmessa 23 L 23 Þ 23 Þ 23 F 23 S Hvítasunnudagur 23 M 23 F

24 M 24 F 24 L Fyrsti vetrardagur 24 Þ 24 F
Aðfangadagur jóla - 
lokað 24 S 24 M 24 M 24 L 24 M Annar í Hvítasunnu 24 F 24 L

25 Þ
Starfsmannafundur 
lokað kl. 15:00 25 F 25 S 25 M 25 F Jóladagur 25 M 25 F 25 F 25 S 25 Þ 25 F Skipulagsdagur 25 S

26 M 26 L

Evrópski 

tungumáladagurinn 26 M 26 F 26 L Annar í jólum 26 Þ 26 F 26 F 26 M 26 M 26 L 26 M

27 F 27 S 27 Þ 27 F 27 S 27 M 27 L 27 L 27 Þ 27 F 27 S 27 Þ

28 F 28 M 28 M 28 L 28 M 28 F 28 S 28 S Pálmasunnudagur 28 M 28 F 28 M
Leikskólinn komin í 
sumarfrí 28 M

29 L 29 Þ 29 F 29 S 29 Þ 29 F 29 M Skipulagsdagur 29 F 29 L 29 Þ 29 F

30 S 30 M 30 F 30 M 30 M 30 L 30 Þ Skipulagsdagur 30 F 30 S 30 M 30 F

31 M 31 L 31 F Gamlársdagur / lokað 31 S 31 M Skipulagsdagur 31 M 31 L

SEPTEMBER OKTÓBER NÓVEMBER DESEMBER JANÚAR FEBRÚAR JÚLÍ

Heilsuleikskólinn Kæribær

MARS APRÍL MAÍ JÚNÍ

Skaftárhreppur
Leikskóladagatal 2020 - 2021
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Dagskipulag Ævintýralands 

 

Tími Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur

07:45 - 
08:00

Leikskólinn opnar Leikskólinn opnar Leikskólinn opnar Leikskólinn opnar Leikskólinn opnar

08:00 - 
09:15

Frjáls leikur Frjáls leikur Frjáls leikur Frjáls leikur
sameiginleg 
söngstund kl.08:50

09:15 - 
09:50 Frjáls leikur/PALS Málörvun/Frjáls leikur Frjáls leikur Tónlist Frjáls leikur/PALS

09:50 - 
10:10

Hressing og 
saga/Lubbi/TMT

Hressing og 
saga/Vináttustund

Íþróttahús/Hressing Hressing og saga Hressing og saga

10:10 - 
10:50 Útivist Útivist Íþróttahús

Klausturhólar 
rauði/útivist/bókasafn

Útivist/Málörvun

10:50 - 
11:30

Útivist Útivist Útivist Útivist/Málörvun Útivist/Málörvun

11:30 - 
12:30

Samverustund/Matur Samverustund/Matur Samverustund/Matur Samverustund/Matur Samverustund/Matur

12:30 - 
13:00 Róleg stund Róleg stund Róleg stund Róleg stund Róleg stund

13:00 - 
14:00 Vísindasmiðja

umhverfisnefndar 
fundir/ 5 ára verkefni

Frjáls leikur
Frjáls leikur/útivist/ leikur/ 
5 ára verkefni

Sköpun

14:00 - 
15:00

Kirkjuskóli/ Frjáls 
leikur/ ART hópur 2

ART hópur 2/Frjáls 
leikur/Útivist/ 5 ára 
verkefni

ART hópur 1 /frjáls 
leikur/Útivist

ART hópur 1/Frjáls 
leikur/Útivist

Sköpun

15:00 - 
15:30

Drekkutími Drekkutími Drekkutími Drekkutími Drekkutími

15:30 - 
16:30

Frjáls leikur / útivist Frjáls leikur / útivist Frjáls leikur / útivist Frjáls leikur / útivist Frjáls leikur / útivist

16:30 - 
17:15

Frágangur/ leikskólinn 
lokar

Frágangur/ leikskólinn 
lokar

Frágangur/ leikskólinn 
lokar

Frágangur/ leikskólinn 
lokar

Frágangur/ 
leikskólinn lokar
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Dagskipulag Undralands 

 

Skipulagsdagar  
Skipulagsdagar verða  sjö á skólaárinu 2020-2021 ásamt haustþingsdegi. Fyrsti 

skipulagsdagurinn var 4.ágúst og svo átti að vera var sameiginlegur menntadagur allra skólanna 

innan skólaþjónustu Rangárvalla- og vestur-Skaftafellssýslu 12. Ágúst en vegna COVID-19 var 

hann feldur niður. Í október átti að ver haustþing leikskóla á Suðurlandi haldið á Selfossi en það 

fellur einnig niður vegna COVID-19 en við munum nota hann í námskeið og kynningar fyrir 

starfsfólk hér heima.  Skipulagsdagar þar sem unni er í Heilsubók barnsins eru 9. nóvember og 6. 

apríl. Þeir þrír skipulagsdagar sem eftir eru verða svo notaðir í námsferð til Brighton fara átti í 

síðasta vor en féll niður vegna COVID-19. Ennþá er á áætlun að far ásamt starfsfólki Mánalands 

í Vík. Brighton ferðin verður 27.mars-3. apríl. Síðasti skipulagsdagurinn verður 25. júní og 

verður hann notaður til að þrífa og ganga frá í leikskólanum fyrir sumarfríslokun.  

Starfsþróunar- símenntunaráætlun 
Símenntunaráætlun er áætlun Heilsuleikskólans Kærabæjar til að skilgreina og ákveða hver sé 

nauðsynleg símenntun á starfsvettvangi á hverjum tíma, það er fræðsla, ráðgjöf, handleiðsla og 

hverskonar námsstarf fyrir starfsmenn hennar í heild sinni eða einstakra hópa innan hennar.  

Tími Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur
07:45 - 
08:00

Leikskólinn opnar Leikskólinn opnar Leikskólinn opnar Leikskólinn opnar Leikskólinn opnar

08:00 - 
09:15

Frjáls leikur Frjáls leikur Frjáls leikur Frjáls leikur Frjáls leikur

09:15 - 
09:50

Frjáls leikur/vinastund Frjáls leikur/Málörvun Hreyfistund Tónlist/dans
Frjáls leikur/ 
Könnunarleikurinn/ 
málörvun

09:50 - 
10:10

Hressing og 
saga/Lubbi

Hressing og 
saga/TMT

Hressing og saga Hressing og saga Hressing og saga

10:10 - 
10:50

Útivist Útivist Útivist Útivist Útivist

10:50 - 
11:30

Útivist Útivist Útivist Útivist Útivist

11:30 - 
12:30

Samverustund/Matur Samverustund/Matur Samverustund/Matur Samverustund/Matur Samverustund/Matur

12:30 - 
13:00

Hvíld/svefn Hvíld/svefn Hvíld/svefn Hvíld/svefn Hvíld/svefn

13:00 - 
14:00

Frjáls 
leikur/útivist/svefn

Útivist/ frjáls 
leikur/svefn

Frjáls 
leikur/útivist/svefn

Útivist/ leikur/svefn
Frjáls 
leikur/útivist/svefn

14:00 - 
15:00

Útivist/ frjáls leikur
Frjáls 
leikur/Vísindasmiðja

Frjáls leikur Sköpun Frjáls leikur/útivist

15:00 - 
15:30

Drekkutími Drekkutími Drekkutími Drekkutími Drekkutími

15:30 - 
16:30

Frjáls leikur / útivist Frjáls leikur / útivist Frjáls leikur / útivist Frjáls leikur / útivist Frjáls leikur / útivist

16:30 - 
17:15

Frágangur/ leikskólinn 
lokar

Frágangur/ leikskólinn 
lokar

Frágangur/ leikskólinn 
lokar

Frágangur/ leikskólinn 
lokar

Frágangur/ 
leikskólinn lokar
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Símenntun er liður í því að ná þeim markmiðum sem sett hafa verið og er hún gerð með hliðsjón 

af styrkleikum, veikleikum og áherslum leikskólans. 

Starfsþróunarsamtöl eru formleg tvisvar sinnum á ári í september og febrúar. Leikskólastjóri 

tekur þessi viðtöl, notar eyðublöð til stuðnings og afhendir starfsmönnum tíu dögum áður en 

viðtalið er tekið. Leikskólastjóri tekur síðan saman yfirlit og rita báðir aðilar undir og hefst 

viðtalið á því að farið er yfir það sem rætt var um árinu áður, hvað hefur gengið vel og hvað má 

ennþá bæta. 

Starfsmannafundir eru haldnir annan hvern mánuð frá klukkan 15:00 til 17:00. Á þeim fundum 

er farið í ýmsa þætti starfsins sem þarf að samþætta og ýmsar tilkynningar varðandi breytingar. 

Starfsmaður sérkennslu fer yfir einstaklingsnámskrár og allt sem er nauðsynlegt fyrir starfsfólk 

að vita. Farið er yfir hvað er framundan og starfsfólk segir frá fræðslu/námskeiði sem það hefur 

sótt.  

Fagfundir stjórnenda eru einu sinni í mánuði. Þá hittast deildastjórar,starfsmaður sérkennslu og 

leikskólastjóri og fara yfir stjórnunartengd mál ásamt því að ræða um málefni sem tengjast 

faglegri hlið starfsins. Einnig er lögð fram grein eða bókakafli sem tengist starfinu sem lesin er 

fyrir næsta fund og innhald greinarinnar eða kaflans rætt á næsta fundi.  

Námskeið 
Hér eru námskeið sem vitað er um eða við teljum okkur þurfa á að halda á skólaárinu 2020-2021: 

Dagsetning Heiti Tímafjöldi  Þátttakendur  Hvar  Greiðsluleið 

? Námskeið fyrir nýtt 

starfsfólk í leikskólum 

15 

klukkutímar 

Birgir Logi Hvolsvelli, Hellu 

og Vík 

A 

? Blær (0-3 ára) 

Vináttu námskeið  

 Birgir Logi 

Dagný 

Húsnæði 

barnaheilla að 

Háaleitisbraut 13 

Reykjavík 

A 

? Einingakubbar  Starfsfólk 

Ævintýralands 

 B 

? ART  María  A 

? Skyndihjálparnámskeið   Allt starfsfólk Kæribær/Rauði 

krossinn 

A 
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27mars-

3apríl 2021 

Numicon og skapandi 

efniviður 

stærðfræðikubbar 

 Allt starfsfólk Brighton B 

? Könnunarleikurinn  Starfsmenn 

Undralands 

 A 

09.okt.2020 TMT  Allt starfsfólk Kæribær A 

09.okt.2020 Lubbi finnur málbein  Allt starfsfólk Kæribær A 

? Sögugrunnurinn  Allt starfsfólk  A 

? Blær (eldri)  Fanndís  A 

? Tónmál  Allt starfsfólk  B 

27mars-

3apríl 2021 

Mindfulness   Allt starfsfólk  

Klaustur og 

Vík 

Brighton B 

? Námskeið í vinnutækni 

og líkamsbeitingu 

 Allt starfsfólk  A 

 

Þessi námskeiðs listi er ekki tæmandi þar sem Heilsuleikskólinn Kæribær og Skaftárhreppur 

leggja mikið upp úr því að vera með góða símenntun fyrir starfsmenn sína. Enda er það sannað 

að starfsmenn sem sækja símenntun halda meiri starfsánægju og byggi upp góðan starfsanda og 

faglegt starf. Gert er ráð fyrir að símenntunaráætlun starfsmanna sé endurskoðuð og breytt eftir 

aðstæðum, framboði áherslum og þróunarverkefni skólans.  

Starfsmannahópurinn 
Veturinn 2020-2021 verða vonandi 11 stöðugildi en í ágúst og september eru 9,71 stöðugildi við 

leikskólann og afleysing. Þar inní er stjórnunarþátturinn, sérkennsla, og 50% í eldhússtörf. Auk 

þess er ræstitæknir. Leikskólastjóri er með leikskólakennaramenntun og hefur einnig tekið 70 

einingar af meistaranámi í stjórnun menntastofnanna. Deildarstjóri Ævintýralands er í 

leikskólakennara námi, þrír starfsmenn með stúdentspróf, þrír starfsmenn eru búnir með 

einhverja áfanga í framhaldsskóla og þrír eru með grunnskólamenntun. Einn starfsmaðurinn er 

með kennaramenntu frá Póllandi. Ef leyfi fæst til að fjölga starfsgildum þá mun starfsmaður með 

kennaramenntun bætast við.  
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Barnahópurinn 
Barnahópurinn veturinn 2020-2021 er: 

Þrjú börn fædd 2015, ellefu börn fædd 2016, átta börn fædd 2017, sex börn fædd 2018 og níu 

börn fætt 2019.  Samtals eru þetta 37 börn 20 drengir og 17 stúlkur. fjögur börn eiga pólska 

foreldra.  Eitt barn á annað foreldrið frá Póllandi og hitt frá Íslandi og eitt barn á annað foreldrið 

frá Tælandi og hitt frá Íslandi.  

Börn sem njóta sérkennslu vegna framburðar í leikskólanum eru 9 ásamt því að fjölgun hefur 

orði af tvítengdum börnum sem þurfa meiri aðstoð við framburð og orðaforða, óskað hefur verið 

eftir talmeinafræðingi fyrir tvö börn.  

Foreldrasamvinna 
Miðlun upplýsinga til foreldra fer að mestu fram með daglegum samskiptum, á heimasíðu 

leikskólans, töflu í fataherbergi, með tölvupósti og í gegnum facebook síðu. Heimasíðan er: 

http://www.leikskolinn.is/kaeribaer/   

Í desember er foreldrum, systkinum, ömmum, öfum og örðu skyldfólki boðið að gera með okkur 

kerti, í piparkökur og kaffi og á jólaball. Í febrúar er öllum boðið á listasýningu á degi 

leikskólans. Í maí/júní er svo öllum boðið á vor- og útskriftahátíð leikskólans. auðvitað miðast 

þetta við það að við verðum búin að ná tökum á COVID-19. 

Einn foreldrafundur er yfir skólaárið, í september. Við leikskólann starfar foreldraráð með 

þremur fulltrúum foreldra og er það kosið á foreldrafundi í september. Tilgangur foreldraráðs er 

að gefa umsagnir til leikskóla og fræðslunefndar um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða 

starfsemi leikskólans s.s. starfsáætlun sem þessa. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd 

skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. 

Deild Starfsheiti Vinnuhlutfall Námsgráða starfsmanns Vinnustundir skóla
Undraland Starfsmaður í leikskóla 100,00% Framhaldsskólastig, nánari upplýsingar vantar 07:45 - 15:45
Undraland Starfsmaður í leikskóla 100,00% Framhaldsskólastig, nánari upplýsingar vantar 09:00 - 17:00
Undraland/eldhús Starfsmaður í leikskóla 50,00% Grunnskóli, nánari upplýsingar vantar 08:00 - 13:00 - vinnur ekki á mánudögum
Ævintýraland Kennari 100,00% Kennari 08:30 - 16:30
Undraland Starfsmaður í leikskóla 100,00% Stúdentspróf 08:30 - 16:30
Undraland Deildarstjóri í leikskóla 78,12% Framhaldsskólastig, nánari upplýsingar vantar 09:00 - 15:15
Ævintýraland Deildarstjóri í leikskóla 80,00% Iðnmeistarapróf/er í leikskólakennara námi 08:30-16:30 - vinnur ekki á föstudögum
Ævintýraland Starfsmaður í leikskóla 100,00% Stúdentspróf 09:15 - 17:15 

Ævintýraland Starfsmaður í leikskóla 63,75% Grunnskóli, nánari upplýsingar vantar
Vinnur ekki á mánudögum og  frá 08:30 - 13:00 á 

föstudögum hina dagana frá 09:00-16:00
Ævintýraland Starfsmaður í leikskóla 100,00% Stúdentspróf 07:45 - 15:45
Ævintýraland/Undraland Starfsmaður við ræstingar 56,25% Grunnskóli, nánari upplýsingar vantar 17:15 - 19:15 (Ævintýraland)19:15 - 21:45 (Undraland)
Ævintýraland/Undraland Afleysing miðast við vinnuframlag Grunnskóli, nánari upplýsingar vantar 08:30 - 16:30
Ævintýraland/Undraland Leikskólastjóri (aðallega við stjórnun) 100,00% B.Ed í leikskólakennarafræðum og 70 einingar í framhaldsnámi 08:00 - 16:00
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Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi (Lög um 

leikskóla 90/2008) 

 

Foreldrum er boðið upp á viðtal tvisvar sinnum á ári þar sem m.a. er farið yfir skráningar í 

Heilsubók barnsins. 

Foreldrafélag er við leikskólann og borgar hvert heimili, óháð fjölda barna,  500 krónur í félagið 

fyrir hvern mánuð.  

Meginmarkmið foreldrastarfs í leikskóla er að efla samstarf heimila og skóla þannig að það leiði 

af sér öflugra leikskólastarf með það að leiðarljósi að bætta líðan nemenda og árangur í námi. 

Markmið foreldrafélags er að vera samstarfsvettvangur foreldra leikskólabarna. Stuðla að góðum 

skólaanda m.a. með því að vinna að öflugu félagslífi í leikskólanum. Stuðla að auknum kynnum 

barna, foreldra og starfsmanna skólans. Koma á framfæri sjónarmiðum og hugmyndum foreldra 

varðandi leikskólastarfið til skólastjórnenda og foreldraráðs. 

Skipuleggja viðburði í samstarfi við leikskólann. Styðja og hvetja deildarfulltrúa til að efla 

deildaranda og foreldrasamstarf á hverri deild. Koma á umræðu- og fræðslufundum fyrir foreldra 

um uppeldis- og leikskólamál. Veita leikskólanum lið í að bæta aðstæður til leiks og náms. 

Samstarf leik og grunnskóla 
Yngsta stigi grunnskólans er boðið að koma og taka þátt í því að endurvinna pappír ásamt því að 

vinna á skapandi hátt úr verðlausu efni.  Sama dag er farið í ýmsa hreyfileiki enda yfirskrift þessa 

dags ,,Sköpun og hreyfing“. Vordagur er í leikskólanum á hverju vori þar sem við fáum elstu 

nemendur grunnskólans í heimsókn og hjálpa þau okkur við að taka til á leikskólalóðinni og eftir 

hádegi koma yngstu nemendurnir í heimsókn. Elstu börn leikskólans munu eiga fastan tíma hjá 

kennara í grunnskóla  frá áramótum.  
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Lokaorð 
Starfsáætlun gefur skýra yfirsýn yfir helstu verkefni og starfsemi skólans  

Á síðasta skólaári fór fram öflugt og metnaðarfullt starf sem skilaði okkur aukinni starfsgleði og 

nýjum verkefnum. Starfsánægja og gleði einkenndu skólann og væntum við þess að það fleyti 

okkur áfram inn í nýtt skólaár.  

Skólabragurinn er okkur alltaf ofarlega í huga þegar við hefjum nýtt skólaár og munum við halda 

áfram að standa vörð um hann, leggja áherslu á lausnamiðaða nálgun, jákvæð og uppbyggileg 

samskipti. Þetta skólaárið verða áskoranir okkar tengdar skólastarfinu, heilsueflingin, 

umhverfismenntunin og leikskólauppeldið skipa sinn sess og væntum við þess að 

leikskólasamfélagið taki höndum saman í þeim verkefnum.  

Í öllu skólastarfi eru kennararnir fyrirmyndirnar og munum við áfram leggja áherslu á að hvetja 

okkar starfsfólk til dáða í að styrkja innviðinn og hlúa að sjálfum sér.  

Við lítum björtum augum á skólaárið framundan og hlökkum til þess að leggja grunninn að 

heilbrigðum lífsháttum nemenda okkar. 

   

 

_____________________________________________ 

Kirkjubæjarklaustri  15.09.2020 

Guðrún Sigurðardóttir skólastjóri  Heilsuleikskólans Kæribær. 
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Heimildaskrá 
Lög um leikskóla https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008090.html 

Heilsuleikskólinn Kæribær. Námskrá  http://kaeribaer.leikskolinn.is/Skolastarfid/Skolanamskra 

Heilsustefnan http://heilsustefnan.is/ 


