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1. Almennar upplýsingar 

1.1 Leikskólinn 

Heilsuleikskólinn Suðurvellir er fjögurra deilda. Börnin sem þar dvelja eru á aldrinum 
eins árs til sex ára og dvalartími þeirra er frá fjórum klst. upp í níu og hálfa klst. á dag. 
Leikskólinn er opinn alla virka daga frá kl. 7:30 - 17:00. Deildirnar eru aldursskiptar, þær 
heita Lágibjalli, Lyngbjalli, Háibjalli og Staðarborg. Í sameiginlegu rými skólans er 
matsalur,  íþróttasalur, listaskáli og starfsmannaaðstaða.  

Heildarrými skólans er 626 fermetrar og leikrými 274 fermetrar. Í reglugerðum og lögum 
um leikskóla er kveðið á um að hvert barn skuli hafa að minnsta kosti 3,0 m² í leikrými. Í 
desember voru 81 barn í skólanum sem gerir 3,38 m² á barn. Í reglugerð um starfsemi 
leikskóla kemur fram að miða skuli a.m.k. við 30-40 m² rými fyrir hvert barn á 
útileikskvæði. Lóð skólans er 2926 m² sem gerir 36,12 m² á barn. 

1.2 Viðhald 

Um viðhald í leikskólanum sér húsvörður leikskólans og Stóru-Vogaskóla. Vinnutilhögun 
er þannig háttað að starfsmenn leikskólans skrá allt nauðsynlegt viðhald á þar til gert 
eyðublað og umsjónarmaður kemur einu sinni til tvisvar í viku og vinnur verkin 
jafnóðum.  
 
Stærri verkefni eru unnin að sumri til þegar leikskólinn lokar vegna sumarleyfa.  
Sumarið 2013 var áhersla lögð á að mála leikskólann að innan. Á  útisvæði var girðingin 
umhverfis matjurtagarðinn máluð, tré- bekkir og borð, tröppur og trékantar á 
rólusvæðum var fúavarið. Ungmenni í unglingavinnunni sáu um að halda lóðinni 
snyrtilegri yfir sumarmánuðina, gras var slegið og rakað og stéttin sópuð. Sandur á 
sandsvæði var endurnýjaður. Innandyra voru gólf bónuð. 

2. Skólastarfið 

2.1 Starfsáætlun 

Á hverju hausti er gefin út starfsáætlun fyrir skólaárið. Í áætluninni gefur að líta 
stefnukort leikskólans og megin áherslur skólaársins. Auk þess inniheldur starfsáætlunin 
verkefnaáætlun, mælikvarða og viðmið, umbótaáætlun, yfirlit um þróunar- og 
nýbreytnistörf, símenntunaráætlun, rýmingaráætlun og viðbragðáætlun ef slys verða á 
börnum. Auk þess eru sönglög og þula mánaðarins kynnt og áhersluþættir hvers 
mánaðar í hreyfingu og listsköpun. Þar má einnig finna áætlun um samstarf Stóru-
Vogaskóla og skóladagatal. Starfsáætlunin var birt á heimasíðu leikskólans. Á 
haustmánuðum var unnin fjárhagsáætlun fyrir árið 2014. 

2.2 Sérstakar áherslur, þróunar- og nýbreytnistörf 

Í leikskólanum er starfað eftir Viðmiðum heilsustefnunnar með það að markmiði að auka 
gleði og vellíðan barna með áherslu á hreyfingu, holla næringu og listsköpun í leik og 
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starfi. Hugmyndafræðin er sú að ef barn fær holla næringu og mikla hreyfingu, þá 
sprettur fram þörf til að skapa. Einkunnarorð Suðurvalla eru: Heilbrigð sál í hraustum 
líkama. 
 
Helstu þróunar- og nýbreytnistörf:  Á árinu var hafist handa við endurskoðun  á 
skólanámskránni, en áætlað  er að þeirri vinnu ljúki haustið 2015.   
 
Hafin var vinna við að kynna okkur agastefnuna PBS og ætlunin er að skoða einnig SMT 
skólafærni. Mikilvægt er að  innleiða agastefnu í leikskólanum með það að markmiði að 
bæta hegðun barna og koma í veg fyrir hegðunarerfiðleika í leikskólanum.  Ákvörðun 
verður svo tekin um hvaða stefna verður fyrir valinu og þá hefst vinnan við að innleiða 
stefnuna en það getur tekið þrjú til fimm ár.  
 
Á haustönn var unnið með þema sem bar yfirskriftina: Ég sjálfur.  
 

2.3 Hátíðir og hefðir 

 Þorrablót Suðurvalla var haldið föstudaginn 25. Janúar. Eldri borgurum var boðið 
og gaman að sjá hversu margir sáu sér fært að mæta. Kór leikskólans söng 
nokkur lög fyrir gestina  og einnig bauð kórinn verðandi kórfélögum, þ.e. börnum 
í rauða hóp, en elstu börnin í leikskólanum ár hvert, skipa kórinn. Svo var boðið 
upp á hefðbundinn þorramat. 

 Dagur leikskólans var 6. febrúar en þann dag árið 1950 stofnuðu frumkvöðlar  
leikskólakennara fyrstu samtök  sín. Í tilefni dagsins var farið í skrúðgöng.  

 Hefðir á Bolludag og Sprengidag voru í hávegum hafðar.  

 Á Öskudag héldum við furðufataball og kötturinn var sleginn úr tunnunni. Við 
skiptum börnunum í tvo hópa, þ.e. yngri börnin hittust kl. 10:00 og þau eldir kl. 
11:00.  

 Umferðavika var dagana 18.- 22. mars. En þá var málefnið umferðin okkur öllum 
enn ofar í huga en venjulega.  Markmiðið er að efla þekkingu barnanna á 
umferðarreglum og færni í að fara eftir þeim. Áhersla var lögð á umferðaröryggi 
og öryggisbúnað, t.d umferðarreglur og mikilvægi þess að nota bílbelti/bílstól. 

 Mánudaginn 18. mars kom Lúlli löggubangsi í heimsókn, en sú heimsókn var 
tengd umferðaþema.  

 Fimmtudaginn 30. maí fengum við heimsókn frá umferðarskólanum. Elstu börnin  
voru frædd um umferðina með skemmtilegu ívafi.  Að heimsókn lokinni fengu 
börnin litabók skreytta persónum úr Kátugötubókunum sem þau þekkja flest vel. 
Þetta var í fyrsta sinn sem við fengum umferðarskólann í heimsókn, mikil ánæga 
var með hann og áætlað er að endurtaka að ári. 
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 Elstu barna starf: .  Á vorönn var unnið þemaverkefni sem tengdist áhugasviði 
hvers hóps, verkefnin voru til sýnis við útskrift barnanna. Í janúar tók Svava 
skólastjóri Stóru-Vogaskóla á móti elstu börnunum og kynnti fyrir þeim starfsemi 
skólans.  Frá byrjun febrúar fram í byrjun mars fóru elstu börnin í 
skólaheimsóknir í Stóru-Vogaskóla. Heimsóknirnar fóru fram á þriðjudögum og 
fimmtudögum, hvert barn var einn dag í skólanum.  Skólaheimsóknir eru hluti af 
samstarfi leik- og grunnskólans um að brúa bilið milli skólastigana, kennarar 
beggja skólastiga funduðu reglulega um þróun og gang mála. Á haustönn unnu 
elstu börnin stærðfræðiþema þar sem helstu hugtök stærðfræðinnar voru 
skoðuð í gegnum útinám, þema sem tengist ég sjálfur var að auki fléttað inn í 
starfið. Unnið var með markvissa málörvun, og var hlustun sérstaklega tekin fyrir 
með því að nýta leiki sem flétta saman stærðfræði og hlustun. 

 Hefð er fyrir því að nemendur fyrsta bekkjar Stóru-Vogaskóla heimsæki elstu 
nemendur leikskólans. Á árinu komu þau tvisvar í heimsókn, þ.e.  í maí og 
desember. 

 Umhverfisdagar Sveitarfélagsins Voga,  13. – 22. maí, voru  haldnir sem fyrr undir 
slagorðinu ,,Vertu til er vorið kallar á þig!”, en það vísar til þess að allir íbúar 
sveitarfélagsins taki höndum saman um að gera fallegan bæ snyrtilegan. Börn og 
starfsfólk á Suðurvöllum létu ekki sitt eftir liggja og tóku virkan þátt í verkefninu 
nú líkt og undanfarin ár.  

 Útskrift elstu barnanna: Að venju fór elsti árgangur leikskólans í 
útskriftarferðalag sem var miðvikudaginn 29. maí. Ferðalagið byrjaði með því að 
farið var með rútu að Háabjalla, en þar er skógræktarfélagið Skógfell með skóg. 
Oktavía formaður skóræktarfélagsins bauð útskriftar hópnum að gróðursetja tré í 
trjálund sem merktur er leikskólanum.  Í hádeginu var farið út að borða á 
Langbest þar fengu börnin pizzu og vatn með jurta eða sítrónubragði.  Eftir 
hádegi fór rútan með okkur í Víkingaheima í Reykjanesbæ þar var 
útskriftahópnum boðið að fara í víkingabúninga og skoða víkingaskipið og 
sýningasalina sem þar eru.  Að loknum var snætt nesti utandyra og börnin fengu 
að leika sér á rekaviðarvirkjum fyrir utan Víkingaheima  Við komuna í leikskólann 
var haldin útskriftarathöfn sem foreldrum var boðið að vera viðstaddir.    

 Þann 16. maí höfðum við hjóladag í leikskólanum sem heppnaðist mjög vel. 
Börnin í gula og rauða hóp komu með hjólin sín í leikskólann. Bílaplaninu var 
lokað fyrir umferð frá kl. 10:00 – 12:00. Lögreglan kom í heimsókn og ræddi við 
börnin, skoðaði hjólin þeirra og gaf þeim límmiða á hjólin.  

 Að venju stóð foreldrafélagið fyrir sveitaferð. Að þessu sinni var farið þann 23. 
maí að Grjóteyri í Kjós. Veðrið var gott þennan dag og allt gekk að óskum. Börnin 
höfðu gaman af að skoða öll dýrin og vinsælt var að leika sér í leiktækjunum. Í 
hádeginu var boðið upp á grillaðar pylsur, mjólk og ávexti. 

 Umhverfisvika leikskólans var 3.– 7. maí.  Vikuna notuðum við til að setja niður 
grænmeti í matjurtagarðinn okkar og sumarblóm í potta. Við gróðursettum 
einnig nokkur grenitré á leikskólalóðinni og snyrtum til í nánasta umhverfi 
leikskólans  
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 Sumarhátíð leikskólans var fimmtudaginn 20. júní.  Dagurinn var frábær í alla 
staði, veður var gott og allir skemmtu sér vel. Fyrri part dags var boðið upp á 
andlitsmálningu og á útisvæði voru íþróttaþrautir, sápukúlur, krít og hljóðfæri. 
Eftir hádegisverð var foreldrum og systkinum barnanna boðið í heimsókn. 
Foreldrafélag Suðurvalla hefur boðið  börnunum upp á skemmtun á sumarhátíð 
leikskólans undanfarin ár og að þessu sinni voru hoppukastalar í boði. Að lokum 
var boðið upp á sólskinsdrykk, vöfflur með rjóma og ávexti. 

 Þann 9. október átti leikskólinn 22. árs afmæli og í tilefni þess komu allar deildir 
saman í sal leikskólans og sungu afmælissönginn, að söng loknum var boðið upp 
á íspinna.  

 Miðvikudaginn 28. ágúst var íþróttadagur hjá okkur. En þá fórum við út með 
íþróttaáhöldin og æfðum okkur í þrautabrautum. 

 Bangsadagur sunnudaginn 27. október. Í tilefni dagsins voru börnin hvött til að 
koma með bangsann sinn í leikskólann föstudaginn 25. október, lesnar voru 
bangsasögur og  bangsalög sunginn.  

 Dagur íslenskrar tungu var laugardaginn 16. nóvember. Í leikskólanum leggjum 
við rækt við íslenska tungu og leggjum okkur fram við að vanda mál okkar, en 
það er alltaf hægt að gera betur. Börn læra það sem fyrir þeim er haft og því 
mikilvægt að foreldrar og kennarar hafi vandað málfar fyrir börnum. það eru 
alltaf einhverjir sem gleyma sér og nota slettur sem okkur finnst miður, en þann 
þátt unnum við sérstaklega með dagana 11. -15.  nóvember og hvöttum foreldra 
til þess einnig. Einnig lærðu börnin ljóðið – Sáuð þið hana systur mína – eftir 
Jónas Hallgrímsson. 

 Jólasöngstund var alla morgna í desember, börn og starfsfólk komu saman í sal 
leikskólans og sungu  saman nokkur jólalög.  

 Föstudaginn 6. desember bökuðum við piparkökur sem börnin fóru með heim. 

 Á aðventunni er hefð fyrir því að elstu börn leikskólans heimsæki Sivertsen-hús í 
Hafnarfirði. Að þessu sinni var farið mánudaginn 9. desember. Fengin var 
safnakennsla og börnunum kynnt hvernig jólin voru í gamla daga. Áður en haldið 
var heim var svo farið á kaffihús og börnin fengu heitt súkkulaði og pönnukökur. 

 Þriðjudaginn 10. desember var foreldramorgunverður, en þá er foreldrum boðið 
að setjast niður með börnunum þegar komið var í leikskólann og  þiggja léttan 
morgunverð. Það voru margir foreldrar sem nýttu sér þetta góða boð.  

 Litlu jólin voru þriðjudaginn 17. desember. Í tilefni dagsins var  hátíðarmatur á 
borðum, svo var sungið og dansað  kringum jólatréð. Tveir hressir jólasveinar 
kíktu í heimsókn og færðu börnunum gjafir. Allir skemmtu sér vel og nutu 
dagsins. Eins og árið áður tvískiptum við  barnahópnum þannig að börn og 
starfsfólk á Lága- og Lyngbjalla héldu litlu jólin kl. 10:00 en börnin á Háabjalla og 
Staðarborg kl. 13:00. 

  Leiksýningin „Grýla og jólasveinarnir“ var sýnd í sal Álfagerðis föstudaginn 20. 
desember, sýningin var í boði foreldrafélags leikskólans. Foreldrum og íbúum 
Álfagerðis var boðið á sýninguna.  
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2.4 Sumarleyfi 

Leikskólinn var lokaður í 5 vikur (24 virka daga), frá 8.  júlí til 12. ágúst.  

2.5 Fundir 

Stjórnendafundir voru alla virka daga kl. 8:20-8:50, þá sitja leikskólastjóri, 
aðstoðarleikskólastjóri og deildarstjórar. Á þessum fundum skipuleggja stjórnendur hvar 
starfsmenn sem sinna afleysingu starfa dag hvern í samræmi við forföll og undirbúning 
leikskólakennara.  Einnig er þessi tími nýttur til að koma upplýsingum á framfæri. 
Deildarstjórar skrá í dagbækur deilda og starfsmenn nálgast þannig upplýsingar er varða 
deildina. 
Deildarfundir, hver deild fundaði tvisvar sinnum  í mánuði kl. 13:00-13:40. Farið var yfir 
barnahópinn og starfið á deildinni. 
Sérkennslustjóri, fundaði að jafnaði mánaðarlega með sérkennslustjórum í Hafnarfirði. 
Auk þess hittu deildarstjórar og leikskólastjóri sérkennslustjóra eftir þörfum til að ræða 
málefni barna með sérþarfir. Sérkennslustjóri fundaði eftir þörfum með teymum. 
Samráðsfundir leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra voru að jafnaði tvisvar í viku og 
oftar ef þörf var á.  
Fundir samráðsteymis, fundir voru að jafnaði einu sinni í mánuði.  
Forstöðumannafundi sitja leikskólastjóri, skólastjóri grunnskólans, skrifstofustjóri 
bæjarskrifstofu, bæjarstjóri, frístunda- og menningarfulltrúi, mannauðsráðgjafi og 
félagsmálastjóri. Fundað var eftir þörfum en í framtíðinni er stefnt að því að funda 
mánaðarlega. 
Mötuneyti, matráður og aðstoðarleikskólastjóri  funduðu þrisvar sinnum á árinu.  Farið 
var yfir matseðla og rætt um það sem gengur vel og hvað má bæta. 
Starfsmannafundur, það var einn fundur á árinu, en stefnt er að því að hafa þá fimm á 
næsta ári þar sem vinna á nýja skólanámskrá. 

2.6 Starfsdagar 

Starfsdagar voru  fimm á árinu. Þessa daga sinnir starfsfólk m.a. símenntun, áætlanagerð 
og mati á skólastarfi. 

 Tveimur starfsdögum var slegið saman í mars þegar starfsmenn fóru í náms- og 
kynnisferð til Birmingham í Englandi. Markmiðið með ferðinni var að auka 
þekkingu starfsfólks á leikskólastarfi með það í huga að þróa okkur í starfi. Að 
kynna okkur efnivið/leikefni, námsumhverfi og áherslur í leikskólastarfi í 
Englandi. Auk þess var markmiðið að efla starfsandann og að starfsfólk kynntist 
innbyrðis. Við teljum að markmiðum með ferðinni hafi verið náð. Við fengum 
margar góðar hugmyndir sem hafa komið af stað verkefnavinnu til að auðga 
starfið í leikskólanum okkar. Að ferð lokinni erum við reynslunni ríkari.  Samveran 
hafði jákvæð áhrif á liðsandann í starfsmannahópnum.   

 Þriðji starfsdagurinn var 31. maí. Dagskráin var eftirfarandi: Síðasta fundargerð 
lesin og mat lagt á liðna atburði: Jóladagskrá þorrablót, dagur leikskólans, 
deildarheimsóknir, Umferðavika, hjóladagur, sveitaferð, útskrift elstu barna, 
umferðaskólinn. Farið var yfir það sem framundan var: Umhverfisvika, 
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Sumarhátíðin, frágangur á deildum fyrir sumarlokun. Undir liðnum Ýmiss mál var 
farið yfir:  Viðbragðsáætlun við einelti og tilkynningareyðublöð- samráðsteymi 
leikskóla, skóladagatal 2013-2014, þema, snuðnotkun í leikskólanum, tölvur í 
skólastarfi – tölvukost leikskólans, afmælishald, Stafsmannafélagið – kosið í nýja 
stjórn og skemmtinefnd, hjólin, umgengni. Niðurstöður úr foreldrakönnun voru 
kynntar og mat lagt á innra starf leikskólans – viðmið, skólanámskrá. Mat: 
námskráin, dagskipulagsþættir, lykilþáttur 5 í barnið í brenniepli. Úrbótaáætlun 
unnin, þ.e. ný markmið og leiðir út frá niðurstöðum könnunar og innra mati sem 
fara í starfsáætlun. Kynning á úrbótaáætlun. 

 Fjórði starfsdagurinn var 12. ágúst, en það var fyrsti vinnudagur eftir sumarlokun. 
Farið var yfir síðustu fundargerð og viðburði framundan sem voru foreldrafundir, 
berjamó, íþróttadagur, vetrarstarfið, matjurtagarður, rýmingaræfing, skráning í 
heilsubók, afmæli leikskólans og foreldraviðtöl. Jafnframt var mat lagt á liðna 
viðburði, þ.e. sumarstarfið og sumarhátíðina. Undir ýmiss mál var farið yfir 
fjárhafsáætlun 2014. Leikskólastjóri fór yfir starfsáætlun leikskólans 2013-2014 
og deildir unnu áætlun um þulur og sönglög. Upprifjun á vinnu við skólanámskrá. 
Að síðustu var unnið á deildum við undirbúning að opnun leikskólans. 

 Fimmti starfsdagurinn var 28. október. Dagskráin var eftirfarandi: Síðasta 
fundargerð lesin og mat lagt á liðna atburði: Foreldrafundir, berjamó, 
íþróttadagur,   vetrarstarfið/dagskipulagið, matjurtagarður, rýmingaræfing, 
skráning í heilsubók, afmæli leikskólans, deildarheimsóknir, bangsadagur, 
rýmingaræfing. Farið var yfir það sem framundan var: Foreldrasamtöl, dagur ísl. 
tungu, starfsmannafundur 5. nóv. Jóladagskráin. Undir liðnum ýmiss mál var farið 
yfir:  Niðurstöður úr starfsmannakönnun, á ferð um skólann, starfsmannabörn, 
námskeiðshandbók, markviss málörvun: áherslur – leikir, skólanámskrá: 
upprifjun og vinnan framundan, efnisyfirlit – drög. Kl. 12:00-16:00 var 
sameiginlegur starfsdagur Sveitarfélagsins Voga. Dagskráin hófst með léttum 
veitingum í hádegi og að þeim loknum var svo umfjöllun um orkustjórnun í 
daglegu lífi og starfi. Því næst var unnið saman í hópum að því að skrásetja gildi 
og leiðarljós starfsfólks. 

 

 2.7 Mat á starfi leikskólans 

 
Mat er tæki til að draga fram styrkleika í starfi auk þess að koma auga á það sem betur 
má fara. Sjálfsmat leggur faglegan grundvöll að endurbótum í leikskólastarfi og er leið til 
að vinna markvisst að því að auka gæði skólastarfsins og gera það skilvirkara. Eftirfarandi 
þættir voru liðir í innra mati leikskólans á árinu. 
 
Könnun á meðal foreldra: Spurningalistar voru lagðir fyrir foreldra í maí  2013. Könnunin 
var lögð fyrir 87 foreldra en 71 tóku þátt, eða um 82% foreldra skiluðu könnuninni.  
Svarmöguleikar spurninganna voru atviksorð (alltaf, oftast, stundum, sjaldan og aldrei). 
Viðmið leikskólans er 90%, þ.e. ef svörun við tveimur fyrstu svarmöguleikunum er í 90% 



 9 

tilvika þá er svörun jákvæð, hins vegar ef fyrstu tveir liðirnir ná ekki þeirri prósentutölu 
þá þarfnast sá þáttur endurskoðunar. 
Niðurstöður foreldrakönnunarinnar voru afar jákvæðar.  
 
Helstu styrkleikar sem fram komu: 

• 97% þátttakenda telja börnin alltaf eða oftast ánægð í leikskólanum 
• 94% foreldra finnst barnið fá góðar móttökur þegar það mætir í leikskólann 
• 93% foreldra telja barnið fá hlýlegar kveðjur frá starfsfólki að loknum skóladegi 
• 99% þeirra sem svöruðu könnuninni segja starfsfólkið sýna þeim opið og jákvætt 

viðmót 
• 94% finnst leikskólinn alltaf eða oftast uppfylla þær kröfur sem þeir gera fyrir 

hönd barnanna 
• Flestum foreldrum finnst mjög auðvelt að ræða við stjórnendur skólans um mál 

sem upp koma og brugðist er vel við þeim ábendingum og beiðnum sem komið 
er á framfæri 

• 91% foreldra telja upplýsingastreymi frá leikskólanum nægilega mikið 
• 90% foreldra eru sátt við skólamáltíðirnar 

 
Helstu veikleikar eru:  

• Bæta má upplýsingastreymi á Staðarborg og  Lágabjalla 

• Bæta má móttökur að morgni á Staðarborg 

• Vanda má betur  kveðjur að loknum skóladegi á Háabjalla 

• 61% foreldra segjast fylgjast með heimasíðu leikskólans 

• 72% fylgjast með matseðli leikskólans 

Viðmið hér er 90%. 

 
Matið er umbótamiðað, þ.e. að niðurstöðum fengnum var gerð áætlun um umbætur og 
þróun á starfinu. 
 
Skráningar í Heilsubók barnsins: Skráningar fóru fram í apríl og nóvember 2012. 
Heilsubók barnsins hefur að geyma útfærð skráningablöð varðandi þroska og ýmsar 
upplýsingar um barnið. Skráningin gerir kennurum kleift að fylgjast með 
þroskaframvindu barna og er einnig tæki til að upplýsa foreldra um stöðu þeirra í 
leikskólanum. Skráð er m.a. heilsufar, hæð og þyngd, næring og sjálfshjálp, lífsleikni, 
hreyfing og listsköpun. 
  
Hljóm-2 próf: Að hausti 2013 voru tekin Hljóm-2 próf á elstu börnum leikskólans. 
Prófinu er ætlað að kanna hljóðkerfisvitund barnanna. Þau börn sem komu út með slaka 
færni fóru í markvissa málörvun hjá sérkennslustjóra, auk þess er unnið með markvissa 
malörvun inni á deildum. Í janúar 2014 var prófið endurtekið á þeim börnum sem komu 
slök út.  
Könnun meðal starfsfólks: Á haustönn var könnun lögð fyrir 19 starfsmenn leikskólans 
og 18 svöruðu, þ.e. um 95%. Tilgangurinn með könnuninni var að meta gæði samskipta, 
stjórnunar og starfsumhverfis. Svarmöguleikar spurninganna voru: mjög sammála, frekar 
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sammála, hvorki/né, frekar ósammála og mjög ósammála. Viðmið leikskólans er 90%, 
þ.e. ef svörun við tveimur fyrstu svarmöguleikunum er í 90% tilvika þá er svörun jákvæð, 
hins vegar ef fyrstu tveir liðirnir ná ekki þeirri prósentutölu þá þarfnast sá þáttur 
endurskoðunar. 
Niðurstöður könnunarinnar voru afar jákvæðar fyrir skólann.  
Helstu styrkleikar sem fram komu: 

• Niðurstöður gefa til kynna að starfsfólki líði vel í vinnunni. 
• Ánægja er með þann stuðning og leiðsögn sem skólastjóri og aðstoðarskólastjóri 

veita starfsmannahópnum.  
• Starfsmenn telja sig eiga hlutdeild í umbótum og árangri skólans, veit hvað 

framundan er og hvert við stefnum. 
• Upplýsingastreymi er talið gott í skólanum og starfsfólk er meðvitað um eigin 

ábyrgð í upplýsingaöflun. 
• Áhersla er á samstarf og samábyrgð. 
• Ánægja er með aðbúnað í skólanum. 
• Fyrirlestrar nýtast starfsfólki til starfsþróunar. 

Helstu veikleikar: 

 Niðurstöður gefa til kynna að bæta þurfi starfsandann. Sá þáttur skoraði 89% en 
viðmiðið er 90%. 
 

Á vorönn var lögð könnun fyrir alla starfsmenn sveitarfélagsins, þátttaka starfsmanna 
leikskólans var  heldur dræm, en svarhlutfall var 55%.   

3. Börn 

3.1 Fjöldi barna – aldur 

Fjöldi barna í leikskólanum: Í desember 2013 var fjöldi barna í leikskólanum 81. 
Börnin eru fædd á tímabilinu 2008-2012, fjöldi barna í árgangi í desember 2013 var 
eftirfarandi: 

 18 börn fædd 2008 

 19 börn fædd 2009 

 14 börn fædd 2010 

 18 börn fædd 2011 

 12 börn fædd 2012 
Kynjahlutfall:  Drengir í námi voru 37 og stúlkur 44.  

3.2 Sérkennsla 

Við leikskólann starfar sérkennslustjóri í 62.5% stöðu. Börn sem nutu sérkennslu í 
desember 2013 Voru: 
 

Barn fætt Flokkur Greiningaraðili Stöðugildi 

2008 IV 0.5 st. Talmeinafr. 6,25% 

2008 IV 1 st. Talmeinafr./sálfr. 12,5% 
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2008 IV 1 st. Talmeinafr./sálfr. 12,5% 

2008 IV 0,5 st. Talmeinafr. 6,25% 

2009 IV 1 st. Sálfræðingur. 12,5% 
 

3.2.1 Samráðsteymi 

Samráðsteymi var stofnað í leikskólanum í lok árs 2012.  Teymið tekur við öllum 
tilvísunum vegna barna sem þurfa sérstakan stuðning eða aðstoð vegna líkamlegra, 
félagslegra og/eða sálrænna erfiðleika. Samráðsteymi fjallar einnig um foreldrasamskipti 
og málefni einstakra deilda er tengjast barnahópum eða starfsmönnum.  
 
Teymið metur þörf fyrir greiningu sérfræðinga (sálfræðinga, talmeinafræðinga, 
sérkennara) vegna tilfinninga og/eða þroskavanda og samþykkja að gerð verði tilvísun 
þar sem það á við. Vísa málefnum einstakra barna til frekari úrlausnar innan leikskóla 
eða í önnur úrræði sem leikskóli hefur. Vinna og afgreiða tilkynningar og aðrar 
upplýsingar til barnaverndaryfirvalda í samræmi við skyldur vegna barnalaga og 
barnaverndarlaga. 
 
Í samráðsteymi sitja leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri, sérkennslustjóri og 
deildarstjóri þeirrar deildar er málið varðar. Fundir eru að lágmarki einu sinni í mánuði 
og oftar ef þörf er þá.   
 
Tölulegar upplýsingar um starfsemi samráðsteymis í leikskólanum er að finna í töflu hér 
neðar, þar má  sjá fjölda mála sem komu til kasta teymis, kynjaskiptingu mála, 
aldursdreifingu og tegundir mála. 
 

Lykiltölur 2012 
Fastur fjöldi starfsmann í samráðsteymi leikskólans 3 

Fjöldi funda í samráðsteymi leikskólans 12 

Staða leikskólateymismála:  

 nýtt á árinu 11 

 framhald frá síðasta ári 4 

Tilurð Mála:  

 foreldrar 4 

 starfsfólk skóla 9 

 aðrir 2 

Aldur leikskólabarna sem mál tengjast hverju sinni:  

 1-2 ára 1 

 2-3 ára 2 

 3-4 ára 2 

 4-5 ára 1 

 5-6 ára 9 
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Tegundir mála:  

 þroskavandi 2 

 hegðunarvandi 2 

 málþroskavandi 3 

 félagslegir erfiðleikar  

 barnahópur  

 einelti 2 

 samskiptavandi (foreldrar/starfsmenn)  

 samskiptavandi (starfsmenn/starfsmenn)  

 Annað 6 

Skipting samráðsteymismála eftir kynjum í einstaklingsmálum:  

 drengir 11 

 stúlkur 4 

 

4. Starfsmenn 

4.1 Fjöldi starfsmanna, stöðugildi og menntun 

 

Stöðugildi við leikskólann í desember 2013 voru alls 19.38, þar af eru stöðugildi vegna 
ræstinga og eldhúss 2.07. Stöðugildi við stjórnun og kennslu voru 17.31 og skiptast 
þannig:  

 Leikskólakennarar í 5.88 stöðugildum 

 Leiðbeinandi A í 1 stöðugildi 

 Íþróttakennari í 1 stöðugildi 

 Leikskólaliði í  1 stöðugildi 

 Aðrir starfsmenn  í 8.43 stöðugildi 
Um áramótin 2013-2014 var einn starfsmaður í fæðingarorlofi. 
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4.2 Starfsaldur og breytingar í starfsmannahópnum 

Starfsaldur er eftirfarandi, sjá graf

 
 
Á árinu urðu eftirfarandi breytingar í starfsmannahópnum:  
 
Starfsmenn sem hættu á árinu 

 5  starfsmenn í 4,71 stöðugildi létu af störfum á árin 
Starfsmenn sem fóru í fæðingarorlof 

 Einn starfsmaður fór í fæðingarorlof samtals 0,75 stöðugildi 
Starfsmenn sem komu úr fæðingarorlofi 

 Tveir starfsmenn komu úr fæðingarorlofi, samtals 1,75  stöðugildi 
Ráðningar á árinu 

 4 starfsmenn voru ráðnir í 3,68 stöðugildi.  

4.3 Starfsmannasamtöl 

Starfsmannasamtöl fóru fram í byrjun mars við skólastjóra og aðstoðarskólastjóra.    
Megintilgangur þeirra var að kanna ánægju og viðhorf starfsmanna í starfi. Stjórnendur 
nýttu tækifærið til þess að fara yfir frammistöðu starfsmanna, rætt var um hvað vel er 
gert og hvað mætti betur fara, starfsmenn voru auk þess hvattir til að leggja mat á eigin 
frammistöðu. Starfsmenn settu sér markmið í samræmi við það sem kom fram.  Nýtt 
fyrirkomulag var tekið upp að þessu sinni en stjórnendur skiptu með sér 
starfsmannahópnum í stað þess að vera saman með viðtölin.  
 
Auk starfsmannasamtala fóru fram frammistöðusamtöl við einstaka starfsmenn. 
 
Nýir starfsmenn fóru í viðtal með skólastjóra við starfsráðningu og aftur að tveimur 
mánuðum liðnum, en það er liður í móttökuáætlun nýrra starfsmanna leikskólans. 
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5.  Foreldrasamstarf 

5.1 Foreldrafundir 

Kynningarfundur var haldin þriðjudaginn 13. ágúst fyrir foreldra þeirra barna sem hófu 
leikskólagöngu sína haustið 2013. Tilgangur fundarins var að fara yfir gagnlegar 
upplýsingar, benda á fræðslurit skólans og kynna Heilsustefnuna, Heilsubók barnsins og 
helstu áhersluþætti skólans.  Fundur var ágætlega sóttur af foreldrum barna sem voru 
að hefja skólagöngu.  
 
Foreldrafundur var haldin miðvikudaginn 24. september. Fundurinn var ætlaður til að 
kynna starf leikskólans, áhersluþætti í starfi skólans og nýbreytni og þróunarstarf.  Á 
fundinn mætu 33% foreldra. Dagskrá fundarins var eftirfarandi: 
Kynning-  

 Skólastarfið þetta skólaár - starfsáætlun 

 Starf elstu barna 

 Samráðsteymi leikskólans 

 Önnur mál og umræða 

5.2 Foreldrafélag Suðurvalla 

Uppákomur foreldrafélagsins á árinu voru eftirfarandi: sveitarferð á Grjóteyri 23 maí, 
buðu upp á hoppukastala á sumarhátíð leikskólans, myndataka elstu barnanna og  gjöf 
til útskriftarnema. Foreldrafélagið bauð upp á leikritið „Grýla og jólasveinarnir“ sem var 
sýnt í Álfagerði þann 20. desember. Foreldrafélagið gaf jólagjafir til barnanna á 
jólaskemmtun leikskólans. Í samstarfi við Sveitarfélagið Voga, Kvenfélagið Fjólu og 
Björgunarsveitina Skyggni  hélt foreldrafélagið jólaball í Tjarnasal þann 28. desember. 
 
Í foreldrafélagi leikskólans haustið 2013 sátu: 
Sæunn Inga Margeirsdóttir, formaður saeunnm@simnet.is 
Harpa Bjarnadóttir, gjaldkeri harpaogaggi@hotmail.com  
Kristinn Benediktsson, ritari kristinnben@gmail.com 
 
  

5.3 Foreldraráð  

Í foreldraráði leikskólans skólaárið 2012 - 2013 sátu, auk leikskólastjóra, fimm foreldrar, 
þeir eru: 
 
Ingimar Jón Kristjánsson, formaður - ioi@simnet.is  
Oktavía J. Ragnarsdóttir, ritari - Oktaviaj@gmail.com 
Ingvar Leifsson, meðstjórnandi - ileifs@hotmail.com 
Kristín Erla Thorarensen, meðstjórnandi - kristineh@simnet.is   
Agnar Breiðfjörð Egilsson, meðstjórnandi - harpaogaggi@hotmail.com 
  

mailto:saeunnm@simnet.is
mailto:harpaogaggi@hotmail.com
mailto:kristinnben@gmail.com
mailto:ioi@simnet.is
mailto:Oktaviaj@gmail.com
mailto:ileifs@hotmail.com
mailto:kristineh@simnet.is
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Á árinu voru fjórir fundir. Helstu verkefni foreldraráðs voru að veita umsögn um 
skóladagatal og starfsáætlun leikskólans. 
 

5.4  Foreldrasamtöl  

Foreldrasamtöl fóru fram tvisvar sinnum á árinu  Á haustfundi var lagt upp með létt 
spjall við foreldra um líðan barnsins, og á vorfundi var farið yfir Heilsubók barnsins. 

6. Upplýsingastreymi  
Heimasíða leikskólans er okkar helsti upplýsingamiðill. Þar er m.a. að finna námskrá 
leikskólans, starfsáætlanir, skýrslur, fréttir af starfinu o.fl. Einnig nýtum við okkur 
upplýsingatöflur í fataherbergjum leikskólans til að koma skilaboðum áleiðis til foreldra. 
 
Á árinu sendu deildarstjórar og leikskólastjóri í auknu mæli tölvupóst til foreldra með 
það að markmiði að upplýsa foreldra um ýmislegt og minna á stærri viðburði. 
 
Starfsmannapóstur var gefin út vikulega þar komu fram helstu upplýsinga um vikuna 
framundan og tilkynningar um ýmis mál.  Skrifað var daglega í dagbækur til að upplýsa 
starfsfólk um skipulag frá degi til dags.  

7. Samstarf, ráðgjöf og fræðsla 

7.1  Samstarfsaðilar 

 Sveitarfélagið var með samning við Skólaskrifstofu Hafnafjarðar um 
sérfræðiþjónustu. Leikskólinn hefur haft aðgang að, þróunarfulltrúa leikskóla, 
sérkennslufulltrúa og sérfræðiaðstoð á árinu.  Leikskólastjóri, 
aðstoðarleikskólastjóri og sérkennslustjóri hafa reglulega mætt á fundi sem 
skólaskrifstofan hefur boðið upp á.  Starfsmenn leikskólans hafa nýtt sér að fara á 
námskeið sem skólaskriftstofan hefur boðið upp á.   

 Samstarf hefur verið við Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins vegna málefna 
fatlaðra, en tengiliðir komu reglulega á vor önn til að veita handleiðslu vegna 
einstaklings með greiningu. 

 Leikskólinn hefur verið í samstarfi við Stóru-Vogaskóla þar sem unnið er að því að 
brúa bilið milli skólastiga. Innan þess verkefnis hefur samstarf verið við aðrar 
stofnanir í sveitarfélaginu s.s Lestrarfélagið Baldur, íþróttahúsið, frístund og  
bæjarskriftstofuna. 

 Brunaeftirlit Suðurnesja sér um brunavarnir og rýmingaræfingar sem fara fram 
árlega. Á þessu ári var æfingin 1. október.  Slökkviliðið kom nokkrum dögum fyrir 
æfinguna og sýndi börnunum búnaðinn sem slökkviliðið notar við sín störf, 
markmiðið var að börnin yrði síður hrædd þegar æfingin færi fram. Allt gekk að 
óskum og að lokinni æfingu fengu elstu börnin að  skoða slökkviliðsbílinn.   

 Bæjarstarfsmenn hafa séð um viðhald húseigna. 
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 Samstarf við skólaeldhús Stóru-Vogaskóla. Áherslur í samstarfinu er að vinna eftir 
Viðmiðum heilsustefnunnar við matargerð. Reglulegir fundir voru haldnir til að 
fara yfir matseðla.  

 Samstarf við Stóru-Vogaskóla um vinnuskipulag húsvarðar, en húsvörður sinnir 
viðhaldi hjá báðum stofnunum.   

 Leikskólinn hefur átt samstarf við Samtök Heilsuleikskóla á árinu, leikskólastjóri 
situr í stjórn samtakanna.   

 Aðstoðarleikskólastjóri vann í samstarfi við aðra meðlimi Samtaka heilsuleikskóla 
að Grunn að Ungbarnaheilsubók og skráningarblaði ætlað börnum yngri en 2 ára. 
Það rit var formlega gefið út af Samtökum heilsuleikskóla haustið 2013.   

 Leikskólinn hefur fengið afnot af salnum í Álfagerði til þess að halda leiksýningar. 

 Leikskólinn hefur verið í samstarfi við lögregluna á Suðurnesjum, en hún hefur 
komið til okkar í umferðarvikunni með fræðslu um umferðaröruggi. Lögreglan 
hefur einnig komið og skoðað hjól barnanna á hjóladeginum.   

7.2  Símenntun 

Á árinu hefur símenntun verið háttað með eftirfarandi hætti: 

 28. febrúar: Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri fóru á ráðstefnu á vegum 
Rannung um starfsánægðu leikskólakennara.  

 Starfsmannahópurinn fór á EducationShow í Birmingham dagana 14-15 mars og 
kynnti sér leikefni og námsgögn. Auk þess var haldin kynning á skólastarfi í 
breskum skóla. 

 16. maí: Sérkennslustjóri fór á vorráðstefnu um sérkennslu málefni. 

 20. Maí: Leikskólastjóri og sérkennslustjóri fóru á kynningu á AEPS 
skráningarkerfi fyrir máþroska barna.  

 5. júní fór aðstoðarleikskólastjóri í kynnisferð á suðurlandi þar sem skoðaðir voru 
3  leikskólar,  leikskólinn Æskukot á Stokkeyri, Leikholt í Skeiða og 
Gnúpverjahreppi og Leikskólinn Gullkistan á Laugarvatni, leikskólastjóri hvers 
leikskóla kynnti starfssemina.  Kynnisferðin var skipulögð af þróunarfulltrúa 
leikskóla Hafnafjarðar.  

 18. september: Fjórir starfsmenn sóttu námskeið ætlað fyrir nýja starfsmenn 
leikskóla.  

 Deildarstjórar sóttu námskeið um Heilbrigði og velferð,  grunnþátt menntunar, í 
tengslum við innleiðingu aðalnámskrá þann 30. september. 

 Á starfsdegi 28. október var kynning á markvissri málörvun fyrir allan 
starfsmannahópinn, þennan sama dag var fyrirlestur um orkustjórnun á vegum 
Sveitarfélagsins Voga á sameiginlegum starfsdegi eftir hádegi. 

 29. október sóttu tveir starfsmenn námskeið um læsihvetjandi umhverfi.   

 31. október sóttu 2 starfsmenn námskeið um stjörnufræði í leikskóla.  

 7. nóvember sóttu tveir deildarstjórar og sérkennslustjóri námskeið um hvernig 
málörvunarefnið sem til er í leikskólanum  er notað á árangursríkan hátt.  
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7.3  Nemar. 

Einn starfsmaður var í leikskólakennaranámi við HÍ á árinu og útskrifaðist á vorönn með 
B.Ed gráðu í Leikskólafræðum, og tveir leikskólakennarar í framhaldsnámi í stjórnun.  
 
Einn nemandi frá FS kom í heimsókn með það að markmiði að kynna sér starfssemi 
skólans. Einn sálfræðinemi kom með það markmið að prófa sálfræðipróf á nokkrum 
nemendum leikskólans. 
 

7.4 Kynning á leikskólanum 

Fulltrúar KÍ, formaður FSL og Formaður FL, auk myndatökumanns komu í heimsókn á vor 
önn. 
 
Fulltrúar Skólaskriftstofu Hafnafjarðar heimsóttu leikskólann og kynntu sína starfsmenn 
fyrir skólaárið 2013-2014. 
 

8. Að lokum 
Í þessari skýrslu hefur verið tekið saman það helsta í starfi leikskólans síðastliðið ár. Í 
heildina var árið gott, skemmtilegt og annasamt. Við þökkum starfsfólki leikskólans vel 
unninn störf og foreldrum ánægjulegt samstarf.  

                                                           
 
 
 
 

      Vogum  14. maí  2014 
 

_________________________________________ 
                                                                      María Hermannsdóttir, leikskólastjóri 
 
 

_________________________________________ 
                                                                     Oddný Þóra Baldvinsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri 


