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Áhersluþættir  Efniviður Framkvæmd ábyrðaraðli Verklok/ áætluð verklok 

Mælitæki  TRAS málþroska skráning 
 

Senda kennara á 
námskeið þannig að 
lágmarki sé einn kennari á 
hverri deild með réttindi 
 
TRAS skráningar 

Leikskólastjóri 
 
 
 
 
Þeir sem hafa réttindi 
bera ábyrgð á skráningu 

Lokið   
 
 
 
 
Tvisvar á ári með sex 
mánaða millibili 

Efi-2 málþroskaskimun 
 

Senda kennara á EFI-2 
réttindanámskeið   
 
Efi-2 skráningar  

Leikskólastjóri 
 
 
Sérkennslustjóri  

Lokið 
 
  
Allt árið – við 3,4 ára aldur   

Hljóm-2   
 

Að réttindi séu til staðar 
innan leikskólans 
 
Hljóm-2 skimun 

Leikskólastjóri  
 
 
Sérkennslustjóri  

Lokið  
 
 
September - október og 
endurtekið í janúar fyrir 
þá sem komu út með 
slaka færni á haustprófi  

Samskipti við heilsugæslu  
vegna Brigance og PEDS 

Funda með HSS 
ungbarnaeftirlitinu og 
skipuleggja samstarf 
 
 
 

Leikskólastjóri/ 
aðstoðarleikskólastjóri   
 
 
 
 
 

Lokið  
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Skoða persónuverndar 
lögin í sambandi við 
upplýsingamiðlun milli 
stofnana 
 
HSS hefur samband í 
samráði við foreldra ef 
grunur er um frávik  

 
 
 
 
 
Ungbarnaeftirlitið HSS 

 
 
 
 
 
Allt árið 

Lesið fyrir börnin Tryggja að lestrarstund sé 
gæða stund 

Kennarar eru meðvitaðir um 
að skapa gæða 
lestrarstundir,  stjórnendur 
halda uppi umræðum um 
mikilvægi lesturs  
 
Deildarstjórar sjá til þess að 
dagskipulagið á deild geri 
ráð fyrir gæða lestrarstund 

Stjórnunarteymi  
Allir 
 
 
 
 
Deildarstjórar/ 
stjórnendateymið 

Alltaf  
 
 
 
 
 
September  2016 

Velja vandaðar bækur Ár hvert er gert ráð fyrir í 
fjárhagsáætlun að keyptar 
séu vandaðar bækur  
 
Kennara hjálpast að við að 
benda á vandaðar bækur    
 
Skráningarblað sett upp til 
þess að hægt sé að skrá 
niður tillögur   
 
Undirbúningur nýttur til 
þess að lesa yfir og velja 
bækur fyrir sögustundir 

Leikskólastjóri/ 
aðstoðarleikskólastjóri 
 
 
Allir  
 
 
Aðstoðarleikskólastjóri 
 
 
 
Allir  

Ár hvert að hausti 
 
 
 
Allt árið 
 
 
júní 2016 
 
 
 
Allt árið  
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Lesið aukalega á leiktíma 
 
 
 

Deildarstjórar ýta undir að 
lesið sé fyrir börnin á 
leiktíma- skoða aðstæður á 
deildarfundi 

Deildarstjórar  September 2016 

Hlusta á hljóðbækur þegar 
tækifæri gefst 

Kanna hvað er til af 
hljóðbókum og koma fyrir 
safni af þeim inni í listaskála 

Læsisteymi/sérkennslustjóri Október 2016 

Kennarar séu opnir fyrir 
lestri við ýmsar aðstæður 

Læsisteymi er fyrirmynd og  
hvetur kennara til þess að 
lesa bækur t.d. í 
vettvangsferðum 

Læsisteymi  Allt árið 

Heimalestur  Kennarar hvetja foreldra til 
þess að lesa heima 

Stjórnendur/Deildarstjórar 
senda tölvupóst heim til 
þess að hvetja foreldra til 
heimalesturs 
 
Rætt er um að lesa heima 
fyrir börnin í foreldra 
viðtölum  

Stjórnunarteymi  
 
 
 
 
Deildarstjórar/hópstjórar  

Október 2016  
 
 
 
 
Haust-  og vorönn 2016/17 
og svo framvegis. 

Lestrar átak  T.d. bókaormur/bókakista Læsisteymi  Janúar/febrúar 2017 

Samstarf við 
bókasafn/auðga lestur 
heima 

Funda með Unu 
bókasafnsverði og athuga 
með mögulegt samstarf  

Leikskólastjóri Ágúst 2016 

Fræðsla fyrir foreldra um 
gildi lesturs fyrir börn 

Á heimasíðu 
 
Á foreldrafundi 
 

Læsisteymi 
 
Læsisteymi 
 

Janúar/febrúar 2017 
 
September 2016 

Frjáls lestur/yndislestur  Að aðstæður séu til staðar í 
leikskólanum fyrir 
yndislestur. 
 
 
 

Til dæmis sófinn frammi á 
gangi- nýta eyrnaskjól- 
kynna starfsmönnum 
möguleikana  

Deildarstjórar Ágúst 2016 
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Vinna með orðaforða, 
málskilning, lesskilning  

Kennarar setja orð á athafnir 
í daglegu starfi 

Allt starfsfólk vinnur með 
orðaforða   

Allir starfsmenn Allt árið/ alltaf 

Í samverustundum er unnið 
með orðaforða 

Unnið er með spil og 
málörvun sem eflir 
orðaforða  

Allir starfsmenn Allt árið 

Börnin fá tækifæri og þjálfun 
í að tjá sig fyrir framan aðra 

Starfmenn skapa aðstæður 
fyrir börnin að koma fram 

Allir starfsmenn Allt árið 

Kennarar leika táknrænan 
leik með börnunum sem 
eflir orðaforða og 
málskilning 

Við nýtum leikinn  Allir  Allt árið  

Ritmálsörvun  Boðið upp á þemakörfur 
sem efnivið í hlutverkaleik  

Útbúa þemakörfur sem 
hvetja til ritmáls- skriftstofu, 
hárgreiðslu, pósthús, 
veitingahús……… 
 
Fræða starfsmannahópinn 
um notkun þemakassa 

Læsisteymi 
 
 
 
 
Læsisteymi 

Október 2016 
 
 
 
 
Starfsdagur í október 

Hlutir í umhverfinu merktir 
með ritmáli  

Merkja leikfangakörfur og 
fleira með ritmáli 

Deildarstjórar/kennarar með 
undirbúning 

Haust 2016 

Þula mánaðarins hengd upp 
á vegg og lesin með 
börnunum 

Prenta út og setja þulu 
mánaðarins upp á vegg 

Deildarstjórar  September 2016 og svo 
framvegis.  

Lesa skilti og fleira í 
umhverfinu í 
vettvangsferðum 

Lesa skilti og fleira í 
vettvangsferðum 

Allir starfsmenn Allt árið 

Tölustafir hengdir upp á 
vegg þar sem börnin sjá þá  

Allar deildir hafa tölustafi 
upp á vegg  

Deildarstjórar/kennarar með 
undirbúning  

Haust 2016 

Blöð og skriffæri eru 
aðgengileg í hlutverkaleik 

Hafa skriffæri og blöð í 
öllum þema kössunum  

Læsisteymi  Október 2016 

Kennara skrifa sögur 
barnanna 

Hópstjórar skrifa niður sögur 
og ljóð sem börnin segja 

Allir starfsmenn  Allt árið 
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Nöfn barnanna eru höfð 
sýnileg 

Allar deildir setja nöfn 
barnanna á sýnilegan stað  

Deildarstjórar/ kennarar 
með undirbúning 

Haust 2016 

Skrifa í sand, nota leir til að 
æfa sig í að búa til stafi  

Sandur og leir aðgengilegur Allir starfsmenn Allt árið 

Matseðill er sýnilegur í hæð 
barnanna 

Útbúa barnamatseðill sem 
er bæði með orðum, 
táknum og myndum 

Aðstoðarleikskólastjóri  Allt árið  

Merkingar á klæðnaði í 
fataklefa 

Fatnaður til útivistar er 
sýndur með myndum og 
orðum á öllum deildum 

Deildarstjórar/ kennarar 
með undirbúining 

Haust 2016 

Myndspjöld eru sýnileg af 
táknum með tali og orðum 

Notað er tákn með tali  Allir starfsmenn  Allt árið  

Á útisvæði eru steinar, 
kubbar og parís merkt tölu- 
og bókstöfum 

Vinnukvöld með foreldrum Stjórnendur Vor 2017 

Endurmat á læsistefnu   Læsisteymi  September ár hvert 


