
Umbætur vegna foreldrakönnun 
Heilsuleikskólinn Kæribær Kirkjubæjarklaustri vor 2019 

Undraland 
Þátttaka léleg 11/26 = 42% 

 
Nr. Tækifæri til úrbóta Markmið Umbætur/aðgerðir Ábyrgðaraðili Tímamörk 

 

1 
 

1 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 

2 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 

3 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 

4 Ég á góð samskipti við 
starfsfólk á deild barnsins míns 

Að komast yfir 80% 
ánægju 

Ítreka mikilvægi góðrar samskipta og 
námskeið/fyrirlestur í samskiptum 

Deildarstjóri/skólastjóri Alltaf í gangi 

5 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? 

    

6 Þrif við bleyjuskipti Að hreinlæti sé alltaf 
haft í fyrirrúmi  

Fræða starfsfólk um mikilvægi þess að 
þrífa börnin vel við bleyjuskipti 
 

Deildarstjóri Alltaf í gangi 

7 Mér finnst að börnin ættu að 
vera meira úti  

Að börnin fái 
nægilega útiveru 

Skoða hvort hægt er að koma meiri 
útiveru fyrir í dagskipulagi.  

Deildarstjóri Alltaf í gangi 
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8 Starfsfólk mætti vinna betur 
saman 

Góð samvinna  Upplýsa starfsfólk um hvað og 
hvernig við erum að vinna til að 
efla samvinnu. 

Deildarstjóri Alltaf í gangi 

 


