
Umbætur vegna foreldrakönnun 
Heilsuleikskólinn Kæribær Kirkjubæjarklaustri vor 2019 

Ævintýraland 
Þátttaka léleg 9/23 = 39% 

 
Nr. Tækifæri til úrbóta Markmið Umbætur/aðgerðir Ábyrgðaraðili Tímamörk 

 

1 
 

1 Ég er ánægð/ur með stjórnun 
deildarinnar 

Að komast yfir 80% 
ánægju  

Kynna vel hvað fer fram á deildinni. Deildarstjóri/leikskólastjóri Alltaf í gangi 

2 Ég tel að barnið mitt fái 
nægilega þjónustu og eða 
sérkennslu 

Að komast yfir 80% 
ánægju 

Kynna betur hvað verið er að gera í 
sérkennslutímum/senda foreldrum 
mánaðralega póst um hvað var verið 
að gera.  

Starfsmaður sérkennslu Alltaf í gangi 

3 Ég er ánægð/ur með eftirfylgni 
sérkennslu 

Að komast yfir 80% 
ánægju 

Kynna betur hvað verið er að gera í 
sérkennslutímum/senda foreldrum 
mánaðralega póst um hvað var verið 
að gera. 

Starfsmaður sérkennslu Alltaf í gangi 

4 Það er auðvelt að ná 
sambandi við starfsmann 
sérkennslu 

Að komast yfir 80% 
ánægju 

Kynna betur hvað verið er að gera í 
sérkennslutímum/senda foreldrum 
mánaðralega póst um hvað var verið 
að gera. 

Starfsmaður sérkennslu Alltaf í gangi 

5 Ég er ánægð/ur með samskipti 
mín við starfsmann sérkennslu 

Að komast yfir 80% 
ánægju 

Kynna betur hvað verið er að gera í 
sérkennslutímum/senda foreldrum 
mánaðralega póst um hvað var verið 
að gera. 

Starfsmaður sérkennslu Alltaf í gangi 

6 Ég er ánægð/ur með 
samskipta- og hegðunarreglur 
sem notaðar eru í 
leikskólanum 

Að komast yfir 80% 
ánægju 

Kynna reglurnar betur fyrir foreldrum. 
Fá hugmyndir frá foreldrum um 
hverskonar reglur þau vilji sjá.  

Deildarstjóri/skólastjóri Janúar 2020 
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7 Ég er ánægð/ur með kynningu 
á nýju starfsfólki  

Að komast yfir 80% 
ánægju 

Fá hugmyndir frá foreldrum um 
hvernig þau vilja fá kynningu á nýju 
starfsfólki 

Deildarstjóri/leikskólastjóri September 2019 

 Er eitthvað sem betur 
mætti fara? 

    

8 Upplýsingar hvað er verið að 
gera. 

Að foreldrar séu 
alltaf vel upplýstir  

Ásamt heimasíðu leikskólans er búið 
að bæta við vikulegum tölvupósti sem 
fer til foreldra á hverjum föstudegi, 
sem er hann líka settur inn á lokað 
svæði foreldra og starfsfólks á 
facebook. Með haustinu munum við 
senda link til foreldra á padlet með 
öllum helstu upplýsingum um skólann 
og starfið hjá okkur. Einnig eru allar 
upplýsingar um skólann er á 
heimasíðu skólans.  
http://kaeribaer.leikskolinn.is/ 
 
 

Deildarstjóri Alltaf í gangi 

9 Upplýsingar ef eitthvað kemur 
fyrir barnið, ef það lendir fyrir 
einhverju.  

Að foreldrar séu 
alltaf vel upplýstir 

Búið er að setja upp miðakerfi sem 
starfsfólk setur á hólf barnanna til að 
minka líkurnar á að missa af 
foreldrum ef það eru einhver skilaboð 

Deildastjóri/leikskólastjóri Alltaf í gangi 
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til þeirra. Kynna vel miðakerfið fyrir 
foreldrum 

10 Mætti stundum skipta 
krökkunum upp í smærri hópa 
svo þeir sömu séu ekki alltaf 
að leika saman 

 Börnunum er skipt upp í smærri 
hópa alla daga – erum ekki að 
skikka börn til að leiks við einhvern 
ákveðið barn né banna börnum að 
leiks saman.  

Deildarstjóri Alltaf í gangi 

 


