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1. Almennar upplýsingar 

1.1 Leikskólinn 

Suðurvellir er fjögurra deilda leikskóli. 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 67 börn í skólanum sem gerir 4,0 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 43,67 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 húsvörður kemur einu sinni til tvisvar í viku og vinnur verkin jafnóðum.  
 
Stærri verkefni eru unnin að sumri til þegar leikskólinn lokar vegna sumarleyfa.  
Sumarið 2014 var áhersla lögð á að endurnýja gólfefni á Lágabjalla, á salernum 
Lyngbjalla og Háabjalla og gangi, gólfin voru flísalögð. Önnur gólf voru bónuð. Á  
útisvæði voru trébekkir, borð og tröppur fúavarið. Hluti af leiktækjum voru máluð,  ekki 
náðist að mála allt sem áætlað var, t.d. útidyrahurðir, rólustaura, rennibraut og girðingu 
að hluta. Sandur á sandsvæði var endurnýjaður. Ekki náðist að laga skemmdir í grasi. 

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 2015. Jafnréttisáætlun var unnin á 
árinu. 

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 
starfi. Hugmyndafræðin er sú að ef barn fær holla næringu og mikla hreyfingu, þá 



 4 

sprettur fram þörf til að skapa. Einkunnarorð Suðurvalla eru: Heilbrigð sál í hraustum 
líkama. 
 
Helstu þróunar- og nýbreytnistörf:  Á árinu var vinnu framhaldið vegna endurskoðunar  á 
skólanámskránni, en áætlað  er að þeirri vinnu ljúki haustið 2015.   
 
Mikilvægt er að  innleiða agastefnu í leikskólanum með það að markmiði að bæta 
hegðun barna og koma í veg fyrir hegðunarerfiðleika í leikskólanum.  Á árinu kynntum 
við okkur agastefnuna PBS en féllum frá því að innleiða þá stefnu. Ætlunin er að skoða 
frekar hugmyndafræði uppeldi til ábyrgðar - uppbygging sjálfsaga. Sú hugmyndafræði 
miðar að því að ýta undir ábyrgðarkennd og sjálfstjórn barna og þjálfa þau í að ræða um 
tilfinningar og átta sig á þörfum sínum.  
 
Á vorönn var unnið með þema sem bar yfirskriftina, náttúra og umhverfi og á haustönn 
þemaverkefnið ég sjálfur.  

2.3 Hátíðir og hefðir 

 Þorrablót Suðurvalla var haldið föstudaginn 31. Janúar. Að venju var eldri 
borgurum  boðið og gaman var 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 á Háabjalla, 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 skreyttu börnin veggi 
stofnana í bænum með verkum sínum og kórinn söng fyrir starfsmenn á 
bæjarskrifstofu. 

 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 og eldri. 

 Umferðaþema var dagana 5. – 16. maí. 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. Í 
tengslum við þessa vinnu kom Lúlli löggubangsi í heimsókn, einnig 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. Hjóldagur var haldin á 
þemadögum. Börnin í elsta og næst elsta árgangi komu með hjólin sín í 
leikskólann. Bílaplaninu var lokað fyrir umferð frá kl. 10:00 – 12:00 og lögreglan 
kom í heimsókn og ræddi við börnin, skoðaði hjólin þeirra og gaf þeim límmiða á 
hjólin. 
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 Elstu barna starf:  Á vorönn var unnið könnunaraðferðar verkefni sem öll deildin 
vann saman sem einn hópur. Unnið var verkefni um báta,  hópurinn nýtti sér 
margar leiðir til þess að kanna viðfangsefnið m.a. heimsóknir á bókasafnið og 
fengu lánaðar bækur um báta, vettvangsferðir niður á Vogahöfn þar skoðuðu 
börnin bátana við smábátahöfnina, leitað var eftir upplýsingum á netinu og horft 
var á myndband um báta.  Hópurinn heimsótti sérfræðing um báta en Þórður 
Guðmundsson eigandi vélaverkstæðisins Toggi ehf. tók á móti hópnum og var 
með mynda og sögusýningu um báta frá gamalli tíð og að nútímanum, að því 
loknu fengu börnin að fara um borð í bátinn hans Gjafar sem hann var að gera 
við og stóð fyrir utan verkstæðið.  Börnin smíðuðu síðan eigin bát úr brettatimbri 
sem rekstrastjóri Þórbjörns hf. gaf hópnum.  Útskrift hópsins var síðan stíluð inn 
á að fara á DUUS og skoða bátasýningu.     

Svava Bogadóttir skólastjóri Stóru-Vogaskóla tók 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. 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,  12. – 21. 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 28. maí. Farið var með rútu í Reykjanesbæ þar sem 
hópurinn for í DUUS menningarhús og skoðaði bátasýninguna, auk þess var farið 
með hópinn að skoða smábátahöfnina og skessuhellir. Að Því loknu var farið með 
hópinn veitingastaðinn Langbest þar sem allir fengu pitsur og vatn með ferskum 
ávöxtum út í. Eftir hádegið var farið að Háabjalla, en þar er skógræktarfélagið 
Skógfell með skóg. Oktavía formaður skóræktarfélagsins bauð útskriftar hópnum 
að gróðursetja tré í trjálundi sem merktur er leikskólanum.  þegar við komum 
aftur í leikskólann var haldin útskriftarathöfn sem foreldrum var boðið að vera 
viðstaddir.   Börnin sungu sem kór við athöfnina og heldu sýningu með 
verkefnum úr bátaverkefninu.  
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 Að venju stóð foreldrafélagið fyrir sveitaferð. Að þessu sinni var farið þann 23. 
maí að Grjóteyri í Kjós. Veðrið var ágætt þennan dag og allt gekk að óskum. 
Börnin höfðu gaman af að skoða dýrin og líkt og áður var vinsælt að leika 
í leiktækjunum. Í hádeginu var boðið upp á grillaðar pylsur og  mjólk að drekka 

 Umhverfisvika leikskólans var 3.– 6. maí.  Vikuna notuðum við til að smíða ker í 
grænmetisgarðinum okkar, setja svo í  þau grænmeti og sumarblóm í potta.  

 Sumarhátíð leikskólans var þriðjudaginn 24. júní.  Veðrið hefur oft verið betra á 
sumarhátíð leikskólans, en þennan dag var rok og rigning, við létum það ekki 
skemma fyrir okkur og héldum okkar striki. Fyrri part dags var boðið upp á 
andlitsmálningu og fleira skemmtilegt. 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 kom Sirkus ísland og sýndi listir sýnar á útisvæði. Allir skemmtu sér 
konunglega. Að lokum var boðið upp á sólskinsdrykk, vöfflur með rjóma og 
ávexti. 

 Miðvikudaginn 27. ágúst var íþróttadagur hjá okkur. En þá fórum við út með 
íþróttaáhöldin og æfðum okkur í þrautabrautum. 

 Bleikur dagur – Börn og starfsmenn klæddust bleiku þann 7. október til tákns um 
samstöðu í baráttunni gegn krabbameini hjá konum.  

 Þann 9. október átti leikskólinn 23. ára afmæli og í tilefni þess komu allar deildir 
saman í sal leikskólans og sungu afmælissönginn, að söng loknum var boðið upp 
á íspinna.  

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

 Vinavika var 10. -13.  nóvember. Baráttudagur gegn einelti er 8. nóvember ár 
hvert og í tilefni þess ákváðum við að vinna enn frekar með gildi vináttunnar í 
kringum þann dag. Einnig var vinaleikur meðal starfsmanna. 

 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 17. – 21. 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 nokkur jólalög.   

 Þriðjudaginn 9. desember bökuðum við piparkökur sem börnin fóru með heim. 

 Fimmtudaginn 11. desember var foreldrum boðið í morgunverð. Þetta var 
yndisleg stund og gaman að sjá hversu margir gefa sér tíma til að staldra við og 
njóta stundarinnar. 
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 Litlu jólin voru þriðjudaginn 16. 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 áður tvískiptum við  barnahópnum í yngri og eldri hóp þannig að 
börn og starfsfólk á Lága- og Lyngbjalla héldu litlu jólin kl. 10:00 en börnin á 
Háabjalla og Staðarborg kl. 13:00. 

 Á aðventunni er hefð fyrir því að elstu börn leikskólans heimsæki Sivertsen-hús í 
Hafnarfirði. Að þessu sinni var farið miðvikudaginn 17. desember. Fengin var 
safnakennsla og börnunum kynnt hvernig jólin voru í gamla daga. Áður en haldið 
var heim var farið á kaffihús og börnin fengu heitt súkkulaði og pönnukökur. 

 Leiksýningin „Grýla og jólasveinarnir“ var sýnd í sal leikskólans föstudaginn 19. 
desember, sýningin var í boði foreldrafélags leikskólans. Að þessu sinni var gerð 
breyting með þeim hætti að foreldrum var boðið í síðdegiskaffi að lokinni 
sýningu í stað þess að mæta á sýninguna.  

2.4 Sumarleyfi 

Leikskólinn var lokaður í 5 vikur (24 virka daga), frá 7.  júlí til 8. ágúst. Mánudaginn 11. 
ágúst var starfsdagur hjá okkur og börnin  mættu að loknu leyfi þann 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 stefnt er að því að funda mánaðarlega. 
Mötuneyti, matráður og aðstoðarleikskólastjóri  funduðu tvisvar sinnum á árinu.  Farið 
var yfir matseðla og rætt um það sem gengur vel og hvað má bæta.  
Starfsmannafundir voru fimm á árinu og þeir voru nýttir til að vinna nýja skólanámskrá.  
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2.6 Starfsdagar 

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

 Fyrsti starfsdagur ársins var 2. Janúar. Dagskráin var eftirfarandi: Síðasta 
fundargerð lesin og yfirfarin og mat lagt á liðna atburði: Foreldrasamtöl, dag ísl. 
tungu og jóladagskránna. Farið var yfir það sem framundan var: Þorrablót, bollu-, 
sprengi-, og öskudagdag. Undir liðnum ýmis mál var rætt um Fjárhagsáætlun 
2014, námskeiðshandbók, matsteymi, PBIS, markvissa málörvun, starfsáætlun 
leikskólans og vinnufatnað. Undir liðnum önnur mál var fjallað um aðkomu 
foreldra og barna að skólanámskrárvinnunni, hálku á lóð leikskólans, að síðustu 
var skipað  í skemmtinefnd. Að lokum var unnið að skólanámskránni. 

 Annar starfsdagur leikskólans  var 24. mars. Dagskráin var eftirfarandi: 
Fundargerð sl. starfsdags lesin og yfirfarin og mat lagt á liðna atburði: Þorrablót, 
dag leikskólans, öskudag og þemastarfið fyrir áramót. Farið var yfir það sem 
framundan var: Foreldrasamtöl, barnabókadaginn, sumarstarfið, heimsókn 1. 
bekkjar, umferðarvikur, sveitaferð á Grjóteyri og útskrift elstu barnanna. Undir 
liðnum Ýmis mál var rætt um aðkomu foreldra að námskrárvinnu, umgengni - 
bækur, starfsmannahandbók sveitarfélagsins. Önnur mál sem voru: Mat barna, 
málefni barns rædd, farið yfir skóladagatal. 

 Þriðji starfsdagurinn var 2. Júní. Dagskráin var eftirfarandi: Fundargerð sl. 
starfsdags lesin og yfirfarin og mat lagt á liðna atburði: Foreldrasamtöl, 
barnabókadaginn, sumarstarfið, heimsókn 1. bekkjar,  Umferðaþema, sveitaferð 
og útskrift elstu barna. Farið var yfir það sem framundan var: Umhverfisvika og 
sumarhátíð leikskólans. Undir liðnum ýmiss mál var farið yfir samsetningu deilda 
og starfsmannamál vegna skólaársins 2014-2015. Kannað var hvort áhugi væri 
hjá  starfsmönnum um að skipta með sér vinnutímanum til kl. 17:00 á daginn. 
Farið var yfir viðhaldsverkefni sumarsins, rætt var um virðingu fyrir 
fjölbreytileikanum. Farið var yfir starfsmannastefnu sveitarfélagsins Voga. Bent 
var á að vinna þarf jafnréttisáætlun og skila eigi síðar en í október. Önnur mál: 
Hanna kynnti bókina Verum Græn, en hún er í takt við nýja aðalnámskrá og 
áherslur um umhverfismennt. Innra mat: Farið var yfir niðurstöður foreldra- og 
starfsmannakönnunar og umbótaáætlun unnin.  Áætlað var að vinna í 
skólanámskránni og yfirfara handbækur en ekki gafst tími til þess. 

 Fjórði starfsdagurinn var 11. ágúst, en það var fyrsti vinnudagur eftir sumarlokun. 
Farið var yfir síðustu fundargerð og viðburði framundan sem voru foreldrafundir, 
íþróttadagur, vetrarstarfið, matjurtagarðurinn, dagur læsis,  dagur  ísl. náttúru, 
skráning í heilsubók barnsins, bleikur dagur, afmæli leikskólans, rýmingaræfing 
og deildarheimsóknir. Farið var yfir starfsáætlun leikskólans skólaárið 2014-2015. 
Starfsmenn voru hvattir til að skoða námskeiðsbæklinginn. Undir liðnum önnur 
mál var farið yfir áætlun funda á skólaárinu. Eftir hádegishlé var farið í hópefli.  
Handbækur - hóparnir fóru yfir starfsmanna- og foreldrahandbækur. Að síðustu 
var unnið á deildum við undirbúning að opnun leikskólans. 
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 Fimmti starfsdagurinn var 22. október. Dagskráin var eftirfarandi: Síðasta 
fundargerð lesin og mat lagt á liðna atburði: Foreldrafundi, íþróttadagur,   
vetrarstarfið/dagskipulagið, matjurtagarður, skráning í heilsubók, bleikur dagur, 
afmæli leikskólans, deildarheimsóknir. Farið var yfir það sem framundan var: 
Starfsmannakönnun, bangsadag, foreldrasamtöl, vinaviku dagur ísl. tungu, 
Jóladagskráin. Undir liðnum ýmiss mál: Öryggisteymi  kynnti viðbragðsáætlun um 
hvernig skuli bregðast við ef sprauta finnst á útisvæði.  Hugmyndir að mati barna 
voru kynntar of einnig niðurstöður úr hljóm-2 prófum. Að síðustu var upplýst um 
nýtt form, eða viðbót við dvalarsamninga. 
 
Kl. 12:00-16:00 var sameiginlegur starfsdagur Sveitarfélagsins Voga. Dagskráin 
hófst með léttum veitingum í hádegi og að þeim loknum hópefli. Þá var 
starfsmannahandbók og forvarnarstefna sveitarfélagsins kynnt. Því næst var farið 
í SVÓT greiningu - hverjir eru styrk- og veikleikar sveitarfélagsins?, hópavinna. 
Fyrir kaffihlé var farið í göngutúr um nágrenni skólans með leiðsögn Hilmars 
Sveinbjörnssonar. Að lokum var unnið í hópum - Hvernig bætum við ímynd 
sveitarfélagsins?  Kynningar á hópavinnu. Samantekt og lok.  
 

 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:  Leikskólinn í samstarfi við Skólapúlsinn lagði könnun fyrir 
foreldra í mars 2014. Þátttaka foreldra var nokkuð góð en svarhlutfall var 82,6%. Þetta 
var í fyrsta sinn sem við nýttum okkur þessa þjónustu og ætlunin er að halda því áfram. 
Könnunin mælir 43 þætti í sex flokkum og er því nokkuð ítarleg og tekur á flestum 
þáttum starfsins. Við túlkun niðstaðna er sem fyrr viðmið leikskólans 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. 
 
Helstu styrkleikar sem fram komu: 

• Niðurstöður gáfu til kynna að foreldrar eru almennt ánægðir með leikskólann 
• Foreldrar telja börnin ánægð í leikskólanum 
• Ánægja er með ferli aðlögunar í leikskólanum 
• Mikil ánægja er með matinn 
• Fram kom að flestir foreldrar telja leikskólann uppfylla þær kröfur sem þeir gera 

fyrir hönd barna sinna 
• Ánægja er með námsumhverfi barnanna  

 
Helstu veikleikar eru:  

• Bæta má upplýsingastreymi enn frekar í leikskólanum. 



 10 

 
Matið er umbótamiðað, að niðurstöðum fengnum var gerð áætlun um umbætur og 
þróun á starfinu. Umbótaáætlun, þ.e. ný markmið og leiðir má finna í starfsáætlun 
leikskólans fyrir skólaárið 2014-2015. 
 
Skráningar í Heilsubók barnsins: Skráningar fóru fram í febrúar og október 2014. 
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 2014 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 2015 var prófið endurtekið á þeim börnum sem komu 
slök út.  
 
TRAS- er skráning á málþroska barna 2-5 ára. Skráningar er á sex mánaða fresti og með 
þeim fá kennarar góða mynd af málþroska barnsins, málnotkun, samskiptum og hlustun. 
Með því að fylgjast náið með framvindu málþroska er auðveldara að grípa til viðeigandi 
íhlutunar ef barn þarf á að halda. Skráningar fara fram á sama tíma og skráning í 
Heilsubók barnsins. 
 
Könnun meðal starfsfólks: Á haustönn var könnun lögð fyrir 17 starfsmenn leikskólans 
og 17 svöruðu, þ.e. 100% þátttaka. Tilgangurinn með könnuninni var að meta gæði 
samskipta, stjórnunar og starfsumhverfis. Svarmöguleikar spurninganna voru: mjög 
sammála, frekar sammála, 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. 
 
Helstu styrkleikar sem fram komu: 

 Niðurstöður gefa til kynna að starfsfólki líði vel í vinnunni 

 Starfsmenn sýna metnað og áhuga í starfi 

 Ánægja er með stjórnun leikskólans og borið er traust til skólastjórnenda 

 Starfsmenn telja ákvarðanir í leikskólanum byggðar á faglegum forsendum 

 Starfsmenn eru hvattir til að sýna frumkvæði 

 Upplýsingastreymi er talið gott í skólanum og starfsfólk er meðvitað um eigin 
ábyrgð í upplýsingaöflun 

 Starfsfólk þekkir innihald starfsáætlunar, veit hvað framundan er og hvert er 
stefnt 

 Ánægja er með aðbúnað í skólanum 
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 Fyrirlestrar – námskeið nýtast starfsfólki til starfsþróunar 
 
Helstu veikleikar: 

 Niðurstöður gefa til kynna að bæta þarf starfsandann og efla þarf enn frekar 
samstarf og samábyrgð 
 

Ytra mat: Á vorönn lagði sveitarfélagið könnun fyrir alla starfsmenn sveitarfélagsins, 
þátttaka starfsmanna leikskólans var góð, svarhlutfall var 85,5%. 

3. Börn 

3.1 Fjöldi barna – aldur 

Fjöldi barna í leikskólanum: Í desember 2014 var fjöldi barna í leikskólanum 67. 
Börnin eru fædd á tímabilinu 2009-2013, fjöldi barna í árgangi í desember 2014 var 
eftirfarandi: 

 17 börn fædd 2009 

 15 börn fædd 2010 

 16 börn fædd 2011 

 13 börn fædd 2012 

 6 börn fædd 2013 
Kynjahlutfall:  Drengir í námi voru 29 og stúlkur 38.  

3.2 Sérkennsla 

Við leikskólann starfar sérkennslustjóri í 62.5% stöðu. Börn sem nutu sérkennslu í 
desember 2014 voru: 
 

Barn fætt Flokkur Greiningaraðili Stöðugildi 

2012 þroskaseinkun Þroska og hegðunarstöð 18,75 

2009 Þroskaseinkun Sálfræðingur/talmeinafræðingur 56,25% 
 

3.2.1 Samráðsteymi 

Samráðsteymi 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. 
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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 2014 
Fastur fjöldi starfsmann í samráðsteymi leikskólans 3 

Fjöldi funda í samráðsteymi leikskólans 14 

Staða leikskólateymismála:  

 nýtt á árinu 32 

 framhald frá síðasta ári 8 

Tilurð Mála:  

 foreldrar 11 

 starfsfólk skóla 24 

 aðrir 5 

Aldur leikskólabarna sem mál tengjast hverju sinni:  

 1-2 ára 2 

 2-3 ára 7 

 3-4 ára 11 

 4-5 ára 5 

 5-6 ára 15 

Tegundir mála:  

 þroskavandi 1 

 hegðunarvandi 8 

 málþroskavandi 23 

 félagslegir erfiðleikar  

 barnahópur  

 einelti  

 samskiptavandi (foreldrar/starfsmenn)  

 samskiptavandi (starfsmenn/starfsmenn)  

 Annað 10 

Skipting samráðsteymismála eftir kynjum í einstaklingsmálum:  

 drengir 25 

 stúlkur 15 
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4. Starfsmenn 

4.1 Fjöldi starfsmanna, stöðugildi og menntun 

Stöðugildi við leikskólann í desember 2014 voru alls 18,20, þar af eru stöðugildi vegna 
ræstinga og eldhúss 2.07. Stöðugildi við stjórnun og kennslu voru 16,13 og skiptast 
þannig:  

 Leikskólakennarar í 5.88 stöðugildum 

 Leiðbeinandi A í 1 stöðugildi 

 Íþróttakennari í 1 stöðugildi 

 Leikskólaliði í  1 stöðugildi 

 Aðrir starfsmenn  í 7,25 stöðugildi 

4.2 Starfsaldur og breytingar í starfsmannahópnum 

Starfsaldur er eftirfarandi, sjá graf: 
 

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

 Tveir deildarstarfsmenn fengu ekki endurráðningu vegna fækkunar barngilda á 
leikskólanum - samtals 1.75 stöðugildi.  

 Einn starfsmaður í eldhúsi hætti störfum.   

 Einn deildarstarfsmaður í 0.75 stöðugildi lét af störfum um áramótin.  
 
Ráðningar á árinu 

 Einn starfsmaður var ráðin í 1 stöðugildi í eldhús.  

0

1

2

3

4

5

6

0 ár 1 ár 2 ár  4 ár 6 ár 7 ár 8 ár 9 ár 10 ár 14 ár 17 ár

Starfsaldur
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4.3 Starfsmannasamtöl 

Starfsmannasamtöl fóru fram um miðjan mars, starfsmanna hópnum var skipt í tvennt 
og var viðtalið annaðhvort við skólastjóra eða aðstoðarleikskólastjóra.  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.  Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri fóru síðan yfir megin málefni 
sem komu fram í viðtölunum.  
 
Nýir starfsmenn fóru í viðtal með skólastjóra við starfsráðningu og aftur að tveimur 
mánuðum liðnum, en það er liður í móttökuáætlun nýrra starfsmanna leikskólans.  Auk 
þess var tekin ákvörðun um að deildarstjóri mundi funda með nýjum starfsmönnum til 
að fara yfir frammistöðu nýliða og til að veita honum tækifæri til þess að spyrja 
spurningar sem varða starfið á deildum.  

5.  Foreldrasamstarf 

5.1 Foreldrafundir 

Kynningarfundur var haldin þriðjudaginn 12. ágúst fyrir foreldra þeirra barna sem hófu 
leikskólagöngu sína haustið 2014. Tilgangur fundarins var að fara yfir gagnlegar 
upplýsingar, benda á fræðslurit skólans og kynna Heilsustefnuna, Heilsubók barnsins og 
helstu áhersluþætti skólans.  Tveir foreldrar  sóttu fundinn, en aðeins fimm nemendur 
hófu nám í byrjun ágúst.  
 
Foreldrafundur var haldin miðvikudaginn 24. september. Fundurinn var ætlaður til að 
kynna starf leikskólans, áhersluþætti í starfi skólans og nýbreytni og þróunarstarf.  Á 
fundinn mættu rúmlega 30% foreldra. Dagskrá fundarins var eftirfarandi: 
Kynning-  

 Skólastarfið þetta skólaár – starfsáætlun 

 kynning á málþroska mælingum - TRAS 

 Önnur mál og umræða 

5.2 Foreldrafélag Suðurvalla 

Uppákomur foreldrafélagsins á árinu voru eftirfarandi: sveitarferð á Grjóteyri 23. maí, 
þau buðu upp á atriði frá Sirkus ísland á sumarhátíð leikskólans, myndataka elstu 
barnanna og  gjöf til útskriftarnema. Foreldrafélagið bauð upp á leikritið „Grýla og 
jólasveinarnir“ sem var sýnt í í sal leikskólans eingöngu fyrir leikskólabörnin, foreldrum 
var síðan boðið að þiggja veitingar, heit kakó og heimabakaðar smákökur.   
Foreldrafélagið gaf jólagjafir til barnanna á jólaskemmtun leikskólans. Í samstarfi við 
Sveitarfélagið Voga, Kvenfélagið Fjólu og Björgunarsveitina Skyggni  hélt foreldrafélagið 
jólaball í Tjarnasal þann 27. desember. 
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Í foreldrafélagi leikskólans haustið 2014 sátu: 
 
Linda Ösp Sigurjónsdóttir, formaður lindasigur@gmail.com 
Tinna Sigurbjörg Hallgrímsdóttir, varaformaður tinna@throttur.net 
Harpa Bjarnadóttir, gjaldkeri harpaogaggi@hotmail.com 
Kristinn Benediktsson, ritari kristinnben@gmail.com   
Oddný Þ. Baldvinsdóttir, fulltrúi leikskólans oddny@vogar.is 

5.3 Foreldraráð  

Í foreldraráði leikskólans haustið 2014 sátu, auk leikskólastjóra, fimm foreldrar: 
 
Júlía Rós Atladóttir, formaður - jatladottir@gmail.com  
Hildur Björg Einarsdóttir, ritari  - hildurbe@simnet.is 
Kristín Erla Thorarensen, meðstjórnandi - kristineh@simnet.is  
Agnar Breiðfjörð Egilsson, meðstjórnandi - harpaogaggi@hotmail.com  
Anna Sólrún Pálmadóttir, meðstjórnandi - annasolrunp@gmail.com  
 
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.  Farið var yfir Heilsubók barnsins  á 
bæði vor og haust önn, en undanfarin ár hefur verið lögð áhersla á að hafa létt spjall um 
velferð barnsins í haust samtalinu. Þessi breyting er þáttur í að gera úrbætur út frá 
foreldrakönnun sem lögð var fyrir á vorönn 2014 en foreldrar gerðu ákall um að 
leikskólinn veiti foreldrum reglulega gagnlegar upplýsingar um námsferli og þroska 
barna sinna. 

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 upplýsingar um vikuna 
framundan og tilkynningar um ýmis mál.  Skrifað var daglega í dagbækur til að upplýsa 
starfsfólk um skipulag frá degi til dags.  

mailto:lindasigur@gmail.com
mailto:tinna@throttur.net
mailto:harpaogaggi@hotmail.com
mailto:kristinnben@gmail.com
mailto:oddny@vogar.is
mailto:jatladottir@gmail.com
mailto:hildurbe@simnet.is
mailto:kristineh@simnet.is
mailto:harpaogaggi@hotmail.com
mailto:annasolrunp@gmail.com
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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 skólaskrifstofa Hafnafjarðar hefur boðið upp á.   

 Allir starfsmenn leikskólans hafa fengið tækifæri til þess að  nýta sér að fara á 
námskeið sem skólaskrifstofa Hafnafjarðar hefur boðið upp á.   

 Aðstoðarleikskólastjóri og einn deildarstjóri eru í tengiliðahóp læsisverkefnis í 
Hafnafirði.  

 Samstarf hefur verið við Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins vegna málefna 
fatlaðra, en tengiliðir komu reglulega á vorönn 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. 

 Samstarf hefur verið við Skóræktarfélagið Skógfell, en útskriftarhópurinn ár hvert 
gróðursetur tré í trjálundi leikskólans á Háabjalla.  

 Brunaeftirlit Suðurnesja sér um brunavarnir og rýmingaræfingar sem fara fram í 
leikskólanum, að þessu sinni var ákveðið í samræmi við brunaeftirlitið að hafa 
æfingu annaðhvort ár.  Því var ekki brunaæfing haustið 2014.   

 Brunaeftirlitið  var með verkefni og fræðslu fyrir elstu-börnin þann 3. október 
sem heitir Logi og Glóð. Verkefnið er unnið með það að markmiði að fræða 
börnin um brunavarnir.    

 Bæjarstarfsmenn hafa séð um viðhald húseigna. 

 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 er meðlimur í Heilsustefnu samtökunum og fær leikskólastjóri og 
aðstoðarleikskólastjóri boð á aðalfund einu sinni á ári.   

 Leikskólinn bauð eldriborgurum í sveitarfélaginu á þorrablót. 

 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.  

 Samstarf er við Norræna félagi í Vogum, en formaður félagsins kom og las bók 
fyrir börnin á Staðarborg í tengslum við Norrænubókasafnsvikuna sem var vikuna 
10. – 14. nóvember.  Aðstoðarleikskólastjóri mætti á fund félagsins í október sem 
fulltrúi leikskólans.      
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7.2  Símenntun  

Á árinu hefur símenntun verið háttað með eftirfarandi hætti: 

 Þann 16. janúar., 20. feb., 27. mars. og 8. maí: Sérkennslustjóri og deildarstjórar 
Háabjalla og Staðarborg fóru á námskeiðið „Hvernig er málörvunarefnið sem til 
er á leikskólanum notað á árangursríkan hátt?“.  Ásthildur Bj. Snorradóttir kenndi 
á námskeiðinu.  

 22. janúar – einn starfsmaður sótti BETT sýninguna í London.  Á BETT er verið að 
kynna nýungar og þróun í upplýsingatækni.  

 3. febrúar fóru tveir starfsmenn á námskeið með Ásdísi Olsen rektor við Háskóla 
Íslands „Hamingja og velferð“.  

 13.febrúar - þrír starfsmenn fóru á námskeiðið  „Færni til framtíðar“ námskeiðið 
var haldið til að efla þekkingu starfmanna á að efla með einföldum hætti 
hreyfifærni barna með leik úti  í nánasta umhverfi. Sabína Steinunn, M-ed í 
íþrótta- og heilsufræði hélt kynninguna.  

 Þann 3. mars, 14. apríl og 26. maí sóttu tveir deildarstjórar námskeið um íslensku 
sem annað tungumál. Áhersla var lögð á að kenna börnum af erlendum uppruna 
íslenska sem annað tungumál.  Kennari námskeiðsins var Hanna Halldóra 
Leifsdóttir sérkennsluráðgjafi.  

 Þrír starfsmenn sóttu námskeið um söguaðferðir þann 10. mars.  Ósk Fossdal og 
Anna Svanlaugsdóttir leikskólakennarar heldu námskeiðið.  

 Dagana 19.-23. mars fór Leikskólastjóri á  sýninguna EducationShow í 
Birmingham og kynnti sér nýungar í leikefni og kennslugögnum. Á sýningunni  var 
sótt námskeið í skapandi starf í útikennslu.    

 Á starfsdegi þann 24. mars fóru allir starfsmenn á skyndihjálparnámskeið á 
vegum Rauðakrossins. 

  Þann 26. mars fóru tveir starfsmenn á námskeið um heimspeki með börnum, 
fyrirlesari var Guðbjörg Guðjónsdóttir leikskólakennari. 

 þann 3. apríl sóttu  þrír starfsmenn námskeið um textílmennt í leikskólum.  
Guðrún Björnsdóttir leikskólakennari kenndi þetta efni.  

 Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri sóttu námskeið þann 29. apríl sem bar 
heitið „Leitin að hamingjunni“ fyrirlesari var Ásdís Olsen lektor við 
Menntavísindasvið HÍ.  

 29. ágúst sótti sérkennslustjóri vinnudag sérkennslustjóra, kynning var á 
starfssemi tveggja skóla fyrir hádegi og eftir hádegi var námskeið um notkun 
spjaldtölvu með börnum í sérkennslu. Seinni hluti námskeiðsins um 
spjaldtölvunotkun var á sérkennslustjórafundi stuttu síðar. 

 Tveir deildarstjórar fóru á námskeið þann 18. september um samskipi og 
samtalstækni.  Margrét Sigmundsdóttir sálfræðingur var með fyrirlesturinn.  

 Þann 19. og 25. september fór aðstoðarleikskólastjóri á ráðstefnu um námsögur, 
fyrirlesarar voru frá Ástralíu, Nýjasjáland og Íslandi.   

 þann 25. september sóttu  fjórir starfsmenn námskeið um málörvandi spil og 
leiki, en Ásthildur Bj. Snorradóttir talmeinafræðingur kenndi efnið.  
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 Sérkennslustjóri, einn deildarstjóri og einn starfsmaður sóttu námskeið um 
notkun „Ipad“ spjaldtölvu í leikskólastarfi þann 1. október, en leikskólinn er á 
byrjunar stigi við að innleiða notkun þeirra, þeir sem sóttu námskeiðið eru í 
innleiðingateymi fyrir notkun spjaldtölvu í leikskólanum.  

 Þrír starfsmenn sóttu námskeiðið „leikurinn“, þann 8. október, sem Guðrún 
Bjarnadóttir leikskólakennari kenndi.    

 Þann 8 og 9. október fór sérkennslustjóri á námskeið um foreldrafærni „Færni til 
framtíðar“ sem Heilsugæsla Reykjavíkur stóð fyrir, námskeiðið veitir réttindi til að 
halda námskeið í „Foreldra færni“ fyrir foreldra.  

 Þann 14. október fóru þrír starfsmenn á námskeið um náttúrukennslu, 
námskeiðið var haldið í Kaldárseli, Birna Dís Bjarnadóttir og Ásta Loftsdóttir 
leikskólakennarar voru með fræðslu um starfið sem þar fer fram. 

7.3  Nemar. 

Tveir starfsmenn leikskólans útskrifuðust með diplómu í Stjórnun menntastofnana frá 
Háskóla Íslands á vorönn 2014.  
 
Einn starfsmaður sótti nám við MSS og útskrifaðist sem skólaliði á haustönn 2014.  
 
Einn leikskólakennaranemi á meistarastigi frá HÍ var í starfsnámi á Suðurvöllum, bæði á 
vor- og haustönn í 5 vikur í senn.  Neminn vann könnunarverkefni með hóp á Staðarborg 
á vorönn og vann svo að því að innleiða könnunaraðferðina á Háabjalla með 
starfsmönnum þar á haustönninni.  
  
Tveir nemendur frá FS komu í heimsókn með það að markmiði að kynna sér starfssemi 
skólans.  

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, starfsáætlun leikskólans gekk að mestu 
leiti eftir. Við þökkum starfsfólki leikskólans vel unninn störf og foreldrum ánægjulegt 
samstarf.  

                                                         
 

      Vogum, febrúar. 2015 
 

_________________________________________ 
                                                                      María Hermannsdóttir, leikskólastjóri 
 
 

_________________________________________ 
                                                                     Oddný Þóra Baldvinsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri  
 


