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1. Almennar upplýsingar 

1.1 Leikskólinn 
Heilsuleikskólinn Suðurvellir er rekin sem þriggja deilda leikskóli.  Börnin 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 og Háibjalli.  Í sameiginlegu 

rými skólans er matsalur,  íþróttasalur, listaskáli og starfsmannaaðstaða.  

Heildarrými skólans er 532 fermetrar og leikrými 209 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 2018 voru 62 börn í skólanum sem gerir  3,3 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 47,19 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 á að koma einu sinni til tvisvar í viku 

og vinna verkin jafnóðum.  Umsjónamaður eigna fær afrit af verkefnalistanum og 

ber ábyrð á að viðhaldi sé sinnt og kallar til iðnaðarmenn þegar þörf er á.  

Stærri verk sem unnin voru á árinu: 

Sumarið 2018 var endurnýjuð leikfangageymsla á lóð leikskólans. Gamla 

geymslan var fjarlægð og sett ný rennibraut og lítið hús til að leika sér í á 

sandsvæðið.  

Nýr gólfdúkur var lagður á tvær eldri deildir leikskólans. Þetta var annar hluti 

dúklagningar og sá þriðji og síðasti verður sumarið 2019. 

Háibjalli og Lyngbjalli voru málaðir og þar var einnig sett hljóðeinangrun upp á 

miðja veggi í kubbaherbergjum. Það er liður í bættri hljóðvist. Einnig var 

sammþykkt á fjárhagsáætlun sveitarfélagsins að setja hljóðeinangrun í matsal, 

listasmiðju og íþróttasal en það var ekki gert á þessu ári. 

Gluggar og hurðir voru máluð að utan og einnig leiktæki og kantar á lóð. 
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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 yfir 

þróunar- og nýbreytnistörf, símenntunaráætlun, rýmingaráætlun og 

viðbragðáætlun ef slys verða á börnum. Þar má einnig finna áætlun um samstarf 

við Stóru-Vogaskóla og skóladagatal.  Starfsáætlunin var birt á heimasíðu 

leikskólans.  Á haustmánuðum 2017 var unnin fjárhagsáætlun fyrir árið 2018 sem 

byggð var á áherslum starfsáætlunar.  

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 hæfilega 

hreyfingu, þá sprettur fram þörf fyrir að skapa.  Einkunnarorð Suðurvalla eru: 

Heilbrigð sál í hraustum líkama. 

Helstu þróunar og nýbreyttnistörf á árinu  2018 voru að hefja innleiðingu 

kennsluaðferðarinnar Leikur að læra. Kristín Einarsdóttir, eigandi og höfundur 

aðferðarinnar er verkefnisstjóri og hefur komið með námskeið bæði fyrir foreldra 

og starfsfólk á haustönn. Innleiðingarferlið tekur ár og er áætlað að Suðurvellir 

verði Leikur að læra skóli haustið 2019. Leikur að læra teymið hefur fundað 

vikulega frá því innleiðingarferlið hófst og unnið að skipulagi og gerð 

foreldraverkefna. 

Hreyfingarteymi yfirfór á árinu áætlanir í hreyfingu og var með sýnikennslu fyrir 

starfsmenn á skipulagsdegi í janúar. Í nóvember tók svo Baldvin Baldvinsson 

íþróttafræðingur að sér að sjá um fagstjórn í hreyfingu og tekur nú alla hópa í 

skipulagðar hreyfistundir. 

Læsisteymið hélt áfram að vinna að áætlunum í málörvun. 

Matsteymið vann að fimm ára áætlun í innra mati leikskólans. Þeirri vinnu er ekki 

lokið og mun teymið vinna áfram að því á árinu 2019 

Markmið í starfsáætlun voru að efla teymisvinnu. Það gekk ágætlega fyrr hluta árs 

2018 en seinni hluta var minna um slíka vinnu sökum tíðra forfalla starfsfólks. Vonir 

standa til að betur takist að halda úti teymisvinnu á árinu 2019. 

2.3 Hátíðir og hefðir 
 Föstudaginn 19. janúar, á bóndadag, buðum við pöbbum og öfum í 

heimsókn til okkar í morgunverð og leik inn á deildum.  Boðið var upp á 

hafragraut og lýsi.  Gaman var að sjá hversu margir sáu sér fært að koma 

og taka þátt í starfi leikskólans.  
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 Þorrablót Suðurvalla var haldið föstudaginn 26. janúar.  Að venju var 

viðburðurinn auglýstur fyrir félagi eldri borgara í Vogum með von um að sem 

flestir sæju sér fært að mæta.  Margir komu og fengu tækifæri til þess að 

skoða skólann og heilsa upp á börnin.  Kór leikskólans söng nokkur lög fyrir 

gestina og svo var boðið upp á hefðbundinn þorramat.     

 Þann 6. febrúar var dagur leikskólans, en þann dag árið 1950 stofnuðu 

frumkvöðlar leikskólakennara fyrstu samtök sín.  Dagurinn var haldinn 

hátíðlegur í ellefta sinn. Leikskólinn hélt upp á daginn með því að halda 

sýningu á verkum barnanna í stofnunum sveitarfélagsins.   

 Þann 16. febrúar buðum við mömmum og ömmum í morgunmat frá kl. 8:00-

10:00 .  Þetta er þriðja árið sem við bjóðum á þennan viðburð.  Margar 

mömmur og ömmur komu í heimsókn og taldist okkur til að dagurinn hafi 

gengið vel.   

 12. febrúar var Bolludagur. Þann dag var boðið upp á fiskibollur í 

hádegismat og rjómabollur í síðdegishressingu.  

 13. febrúar var svo komið að Sprengidegi þar sem allir borðuðu sig sadda 

af saltkjöti og baunum að íslenskum sið. 

 Á Öskudag þann 14. febrúar komu allar deildir saman í alls konar 

furðufötum inni í sal leikskólans.  Þar var kötturinn sleginn úr tunnunni, allir 

fengu ís og síðan var haldið grímuball.  

 Föstudaginn 6. apríl var dagur einhverfunnar. Þann dag mættu börn og 

kennarar í bláu sem er auðkennislitur einhverfu. 

 Rýmingaræfing með Brunavörnum Suðurnesja var 17. apríl. Þá var farið 

yfir og æfð rýmingaráætlun leikskólans. Á eftir sýndu slökkviliðsmenn 

börnunum búnaðinn og þeir sem vildu fengu að prófa hjálmana.  

 Þann 25. maí var farið með börnin í sveitaferð á vegum foreldrafélagsins.  

Farið var í Vikingaheima í Keflavík þar sem dýragarðurinn var skoðaður og 

einnig var hægt að skoða víkingaskipið Íslending. Sú nýbreytni var að 

foreldrar fóru á eigin bílum og var þátttaka mjög góð. Leikskólinn bauð svo 

upp á hressingu fyrir börn og foreldra í dýragarðinum. 

 Umferðaþema var dagana 23.-27. apríl.   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.  

 Hjóladagur var haldin 25. apríl.  Börnin í elsta og næst elsta árgangi komu 

með hjólin sín í leikskólann.  Bílaplaninu var lokað fyrir bílaumferð frá kl. 

10:00 – 12:00. Lögreglan kom í heimsókn og ræddi við börnin, skoðaði 

hjólin þeirra og gaf þeim límmiða á hjólin.  
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 Í tengslum við umferðavikuna kom Umferðarskólinn á vegum 

Samgöngustofu með námskeið fyrir  elstu börnin.   

 Elstu barna starf: Könnunarverkefni er unnið með elsta hópnum á hverju ári, 

leitast er eftir því að vinna verkefni út frá áhuga barnanna.  Þetta árið vildu 

börnin vita meira um sólina. Unnið var á fjölbreyttan hátt og skoðaði 

hópurinn m.a. sólkerfið, stærðarhlutföll, orðið sól, unnu með ritun og margt 

fleira. Þegar könnunarverkefni er unnið er leitast við að skoða viðfangsefnið 

út frá viðmiðum Aðalnámskrár leikskóla um samþætt og skapandi 

leikskólastarf.  Á haustönn unnu elstu börnin stærðfræðiþema þar sem 

helstu hugtök stærðfræðinnar voru skoðuð í gegnum útinám og leik inn á 

deild.  Unnið var með markvissa málörvun og var lögð áhersla á að vinna 

verkefni tengd læsisstefnu leikskólans.     

 Hefð er fyrir góðu samstarfi leik- og grunnskólans:  Svava Bogadóttir 

skólastjóri Stóru-Vogaskóla tók á móti elstu börnunum og kynnti fyrir þeim 

starfsemi skólans.  Frá byrjun febrúar fram í lok maí fóru elstu börnin í 

skólaheimsóknir í Stóru-Vogaskóla.  Skólaheimsóknir eru ein leið í að brúa 

bilið milli skólastiganna.  Á árinu funduðu kennarar beggja skólastiga 

reglulega um þróun og gang mála. Nemendur fyrsta bekkjar Stóru-

Vogaskóla heimsóttu elstu nemendur leikskólans tvisvar á árinu, þ.e.  í maí 

og desember. 

 Umhverfisdagar Sveitarfélagsins Voga,  23. – 30. 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 hjálpuðu til við að fegra bæinn 

með því að tína rusl í vettvangsferðum. 

 Umhverfisvika leikskólans var að venju fyrstu viku júní mánaðar. Þá viku 

eru starfsfólk og börn að gera skólalóðina snyrtilega. Einnig var sett niður í 

matjurtagarð skólanns í þessarri viku Þá var einnig vinnukvöld með 

foreldrum þar sem hjálpast var að með gróðursetningu og fleira.  

 Útskriftarferð elstu barna: Elstu börn leikskólans fóru í útskriftarferð þann 

30. maí.  Farið var með rútu í Fjölskyldu-og húsdýragarðinn í Laugardal. Þar 

voru dýrin skoðuð, farið í leiktæki og leikið sér. Í hádeginu grillaði hópurinn 

pylsur. Eftir hádegi var haldið í skógræktina í Háabjalla þar sem hefð hefur 

skapast að útskrifrarnemendur gróðursetja tré í boði skógræktarfélagsins. 

Að því loknu var leikið í skóginum og borðað nesti.  

 Þann 4. júní var haldin útskriftarathöfn sem foreldrum og forráðamönnum 

var boðið að vera viðstödd. Við athöfnina sungu börnin og svo voru þau 

útskrifuð með viðhöfn af stjórnendum leikskólans. Að vanda var þetta falleg 

og hátíðleg stund.  
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 Sumarhátíð leikskólans var þriðjudaginn 20. júní.  Börnin skreyttu lóð 

leikskólans með veifum og listaverkum, foreldrum var boðið að koma um kl. 

13:00 og var þátttaka mjög góð.  Foreldrafélagið bauð upp á sýningu frá 

Villa vísindamanni og einnig leigði félagið hoppukastala. Að lokum var boðið 

upp á sólskinsdrykk, muffins og ávexti. 

 Þann 28. ágúst var íþróttadagur haldinn hér í leikskólanum. Veðrið var 

slæmt og var því ákveðið að hafa Leikur að læra íþróttadag inni, þar sem 

börn og starfsfólk æfðu sig í aðferðinni.  

 Alþjóðlegur dagur læsis var 8. september.  Sameinuðu þjóðirnar gerðu 

þennan dag að alþjóðadegi læsis árið 1965.  Á þessum degi er fólk, hvar 

sem er í heiminum, hvatt til þess að skipuleggja læsis- og 

lestrarviðburði.   Þennan dag voru börnin hvött til að koma með uppáhalds 

bók að heiman. Bækurnar voru svo lesnar fyrir barnahópinn í leikskólanum. 

 Uppskera úr matjurtagarði var þann 11. september. Að þessu sinni var 

nokkuð góð uppskera af kartöflum. Þær voru svo í matinn næstu daga öllum 

til ánægju. Einnig komu nokkur jarðarber. Því var slegið upp 

jarðarberjaveislu þar sem allir fengu smakk.  

 Mánudaginn 9. október var haldið upp á afmæli leikskólans.  Komið var 

saman inn í íþróttasal leikskólans, sungið afmælis lagið og allir fengu ís.  

 Bleikur dagur – október er mánuður Bleiku slaufunnar, átaksverkefnis 

Krabbameinsfélagsins gegn krabbameinum í konum.  Landsmenn voru 

hvattir til að klæðast einhverju bleiku föstudaginn 12. október.  Börn og 

starfsmenn leikskólann mættu í bleikum fatnaði þennan dag. 

 Dagur íslenskrar tungu föstudaginn 16. nóvember.  Í leikskólanum leggjum 

við rækt við íslenska tungu og leggjum okkur fram við að vanda mál okkar.  

Börn læra það sem fyrir þeim er haft og því mikilvægt að foreldrar og 

kennarar hafi vandað málfar fyrir börnum.   

 Jólasöngstund var alla morgna í desember, börn og starfsfólk komu saman 

í sal leikskólans og sungu nokkur jólalög.   

 Mánudaginn 10. desember bökuðum við piparkökur sem börnin fóru með 

heim. 

 Þriðjudaginn 11. desember var foreldrum boðið í morgunverð.  Þetta var 

yndisleg stund og gaman að sjá hversu margir gáfu sér tíma til að staldra 

við og njóta stundarinnar. 

 Á aðventunni er hefð fyrir því að elstu börn leikskólans heimsæki Sivertsen-

hús í Hafnarfirði.  Að þessu sinni var farið þriðjudaginn 18. 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 
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súkkulaði og piparkökur á Kaffi Pallet. 

 Brúðuleiksýningin „Pönnukakan hennar Grýlu“ var sýnd í sal leikskólans 

fimmtudaginn 13. desember. Sýningin var í boði foreldrafélags leikskólans. 

 

 Foreldrum var boðið í síðdegiskaffi föstudaginn 14. desember.  Þátttaka 

foreldra var mjög góð og varð þetta notaleg jólastund þar sem boðið var 

upp á randalínu, jólasmákökur og heitt súkkulaði.   

 Litlu jólin voru miðvikudaginn 19. desember. Í tilefni dagsins komu allar 

deildir saman og sungu og dönsuðu í kringum jólatréð. Jólasveinar kíktu í 

heimsókn og færðu börnunum gjafir sem foreldrafélagið keypti.  

Hátíðarmatur var á borðum en boðið var upp á hangikjöt og meðlæti að 

íslenskum sið í hádeginu.  Allir skemmtu sér vel og nutu dagsins. 

2.4 Sumarleyfi 
Leikskólinn var lokaður í 5 vikur (24 virka daga), frá 9. júlí til 13. ágúst 2018.  

Mánudaginn 13. ágúst var starfsdagur og börnin mættu að loknu leyfi þann 14. 

ágúst. 

2.5 Fundir 
Morgunfundir voru alla virka daga kl. 8:15-8:45, þá sitja leikskólastjóri, 

aðstoðarleikskólastjóri, sérkennslustjóri og deildarstjórar.  Á þessum fundum 

skipuleggja stjórnendur hvar starfsmenn sem sinna afleysingu starfa dag hvern í 

samræmi við forföll starfsfólks og undirbúnings leikskólakennara.  Einnig er þessi 

tími nýttur til að koma upplýsingum á framfæri.  Deildarstjórar skrá allar upplýsingar 

og dagskipulagið í dagbækur deilda og starfsmenn nálgast þannig upplýsingar er 

varða deildina.   

Stjórnendafundir voru að haldnir einu sinni í mánuði frá kl. 13:00- 13:45 á vorönn. 

Í haust var ákveðið að fjölga þeim í tvo á mánuði en stytta morgunfundi um 15 

mínútur. Á stjórnnendafundum eru stærri málefni tekin fyrir sem varða samvinnu 

milli deilda.   

Deildarfundir, hver deild fundaði fjórðu hverja viku á þriðjudögum kl. 13:00-13:40.  

Farið var yfir barnahópinn og starfið á deildinni. Sérkennsludeildin fór yfir málefni 

sérkennslu. Stjórnendur lögðu áherslu á að deildir skiluðu inn fundagerðum og að 

allar deildir lesi fundagerðirnar.  Þetta varð til að efla upplýsingaflæði milli deilda.   

Sérkennslustjóri, fundaði að jafnaði mánaðarlega með sérkennslustjórum í 

Hafnarfirði.  Sérkennslustjóri sat alla teymisfundi sem varða börn með greiningar 

en þessir fundir eru að jafnaði á sex til átta vikna fresti.  Foreldrar og deildarstjóri 

viðkomandi barns auk sérkennslufulltrúa frá Fræðslu-og frístunda þjónusta 

Hafnafjarðar sitja þessa fundi.  Sérkennslustjóri nýtur auk þess túlkaþjónustu á 

teymisfundum sem viðkoma tvítyngdum börnum.   
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Samráðsfundir leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra eru eftir þörfum en þó 

að lágmarki einu sinni í viku.   

Fundir samráðsteymis voru að jafnaði einu sinni í mánuði, leikskólastjóri, 

aðstoðarleikskólastjóri og sérkennslustjóri sitja þessa fundi.  Fundinum er ætlað 

að fara yfir mánaðarskýrslu sérkennslustjóra. Einnig fundaði teymið eftir þörfum 

þegar málefnum nemenda var vísað til úrlausnar. Þá sat deildarstjóri þeirrar deildar 

einnig fundinn. 

Forstöðumannafundi sitja leikskólastjóri, skólastjóri grunnskólans, skrifstofustjóri 

bæjarskrifstofu, bæjarstjóri, frístunda- og menningarfulltrúi og forstöðumaður 

umhverfis og eigna.  Fundað var eftir þörfum. 

Eldhúsfundir, Leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri, matráður og 

aðstoðarmatráður funduðu nokkrum sinnum á árinu til þess að samstilla innkaup, 

fara yfir matseðla og ræða ábendingar sem koma frá starfsmannahópnum. 

Starfsmannafundir, fjórir starfsmannafundir voru á árinu.  17. apríl, 22. ágúst, 16. 

október og 7. nóvember.  Fundirnir voru notaðir til að meta skólastarfið, fara yfir 

foreldrakönnun, gera úrbótaáætlun og í innleiðingu Leikur að læra. 

Fagfundir þrír fagfundir voru á árinu. Á þeim fundum var unnið að skipulagi faglegs 

starfs í leikskólanum auk þess sem mat og áætlanir voru unnar. 

Teymisfundir voru eftir þörfum hvers teymis.  Starfandi teymi árið 2017 voru, 

öryggisfulltrúar, umhverfisnefnd, matsteymi, TRAS teymi, tákn með tali teymi, 

jafnréttisteymi, næringarteymi, hreyfingar- og íþróttateymi, Leikur að læra teymi, 

læsisteymi og samráðsteymi. 

Fundir vegna samtarfs leik –og grunnskóla – fundað var tvisvar á árinu til þess 

að útbúa sameiginlega áætlun fyrir samstarf leik- og grunnskóla og til þess að meta 

starfið í lok tímabilsins.  Boðið var til foreldrafundar í febrúar, fyrir foreldra barna 

sem hófu skólagöngu sína haustið 2018.  

Aðalfundur Samtaka Heilsuleikskóla - Þann 8. júní var aðalfundur Samtaka 

Heilsuleikskóla haldinn í Hafnarfirði. Heilsuleikskólinn Hamravellir tók á móti 

fundargestum en svo var haldið í sal á Strandgötu þar sem fundað var. 

Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri mættu á aðalfund samtaka 

Heilsuleikskóla.   

Stjórnarfundir Samtaka Heilsuleikskóla – Oddný Þóra aðstoðarskólastjóri sat  í 

stjórn Samtaka Heilsuleikskóla þar til hún lét af störfum í júlí. 

2.6 Starfsdagar 
Starfsdagar voru  fimm á árinu. Þessa daga sinnir starfsfólk m.a. símenntun, 

áætlanagerð og mati á skólastarfi. 
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 Fyrsti starfsdagur ársins var 16. janúar . Á þessum starfsdegi var farið yfir 

það sem var framundan, veikindaskráningu sveitarfélagsins, samskipti 

starfsfólks í matsal, mat á líðnum atburðum og starfsáætlun. Einnig fóru 

hreyfingateymi, læsisteymi og Leikur að læra teymi yfir það sem þau hafa 

verið að vinna.                 

 Starfsdagur 23. mars var nýttur fyrir skyndihjálparnámskeið frá 

Rauðakrossinum. Svo tók við vinna á deildum. 

 Þriðji starfsdagur ársins var 28. maí. Þann dag var Helga Jóhanna 

Oddsdóttir með fyrirlesturinn „Hvers vegna ætti einhver að vilja vinna með 

mér“.  Einnig voru foreldra- og starfsmannahandbækur yfirfarnar og 

skólastarf metið með gátlista Heilsustefnunnar. 

 

 Fjórða starfsdaginn þann 13. ágúst notaði starfsmannahópurinn til að 

undirbúa deildir til að taka á móti börnum eftir sumarleyfi. Þá var sagt frá 

fyrirhugaðri ráðstefnu Samtaka Heilsuleikskóla á Akureyri í október, farið 

yfir ferli innleiðingar Leikur að læra, bókasafnið og fleiri mál. 

 

 Fimmti starfsdagur ársins var 11. október. Þann dag kynntu þeir starfsmenn 

sem fóru á ráðstefnu Samtaka Heilsuleikskóla efni ráðstefnunnar. Umræður 

um uppfærslu skólanámskrárinnar, Leikur að læra, innihald og skipulag 

sameiginlegra söngstunda var rætt og flokkun sorps. Að lokum var skipt 

niður í hópa og skoðaðar niðurstöður umbótavinnu. 

 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:  

Árið 2018 var lögð fyrir foreldra rafræn spurningakönnun á vegum Skólapúlssins. 

Könnunin fór fram í mars og var svarhlutfalla foreldra 66,7 % og vegna lágs 

svarhlutfalls ber að túlka niðurstöðurnar varfærnislega. Þeir þættir könnunarinnar 

sem ekki náðu viðmiðum leikskólans voru settir í úrbótaáætlun og eru tíundaðir í 

starfsáætlun 2018-2019.   

Skráningar í Heilsubók barnsins: Skráningar fóru fram í febrúar og október 

2018.  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 og áhugasvið barnanna. 
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Hljóm-2 próf: Að hausti 2018 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 málörvun inni á deildum.  

TRAS: Er skráning á málþroska barna 2-5 ára. Skráningar eru 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. 

EFI-2: Er málþroskamat sem ætlað er að meta málskilning og mátjáningu. Hér í 

leikskólanum prófum við öll 3,4 ára börn. Markmiðið með þessari skimun er að 

finna þau börn sem eru með slaka færni í þessum þáttum og setja af stað 

markvissa þjálfun í samstarfi við foreldra. 

Könnun meðal starfsfólks: Í febrúar var lagður fyrir spurningalisti þar sem þeir 

þættir sem ekki náðu viðmiði í könnun Skólapúlssins 2017 voru endurteknir.   

Ytra mat:  Sveitarfélagið lagði ekki fram starfsmannakönnun í ár. Sveitarfélagið í 

samráði við leikskólastjóra sótti um ytra mat Mennta- og 

menningamálaðráðuneytisins og hefur verið valið í ytra mat hjá ráðuneytinu 

haustið 2019.  

3. Nemendur 

3.1 Fjöldi barna – aldur 
Í leikskólanum voru í desember 62 börn. Þau eru fædd á tímabilinu 2013-2017. 

Skipting milli árganga var eftirfarandi: 

 10 börn fædd 2013 

  10 börn fædd 2014 

 14 börn fædd 2015 

 14 börn fædd 2016 

 14  Börn fædd 2017 

 Kynjahlutfall:  Drengir í námi voru 31 og stúlkur 31 

3.2 Sérkennsla 
Við leikskólann störfuðu á árinu 2018 þrír sérkennarar í samtals 2,75 stöðugildum. 

Í desember 2018 var stöðugildið 1. Þar af gegnir einn stöðu sérkennslustjóra í 0,62 

stöðugildi.  

Börn sem nutu sérkennslu í desember 2018 voru: 

Barn fætt Flokkur Greiningaraðili Stöðugildi 
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2016 Einhverfa sálfræðingur 0,38 

2015 3 

börn Málþroskaröskun talmeinafræðingur 0,3 

2013 5 

börn málþroskafrávik talmeinafræðingur 0.3 

    

    

    

    

 

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.  Vísar málefnum einstakra barna til frekari úrlausnar 

innan leikskóla eða í önnur úrræði sem leikskólinn hefur.  Vinnur og afgreiðir 

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 á.   

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 2017 

Fastur fjöldi starfsmanna í samráðsteymi leikskólans 3 

Fjöldi funda í samráðsteymi leikskólans 27 

Staða leikskólateymismála:  

 nýtt á árinu                                                                           17 
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 framhald frá síðasta ári 12 

Tilurð Mála:  

 foreldrar 3 

 starfsfólk skóla 23 

 aðrir 3 

Aldur leikskólabarna sem mál tengjast hverju sinni:  

 1-2 ára 0 

 2-3 ára 12 

 3-4 ára 4 

 4-5 ára 4 

 5-6 ára 9 

Tegundir mála:  

 Þroskavandi 5 

 Hegðunarvandi 6 

 Málþroskavandi 14 

 félagslegir erfiðleikar  

 barnahópur  

 einelti  

 samskiptavandi (foreldrar/starfsmenn)  

 samskiptavandi (starfsmenn/starfsmenn)  

 Annað 4 

Skipting samráðsteymismála eftir kynjum í einstaklingsmálum:  

 Drengir 14 

 Stúlkur  15 
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4. Starfsmenn 

4.1 Fjöldi starfsmanna, stöðugildi og menntun 
Stöðugildi við leikskólann í desember 2018 voru alls 18,71 þar af eru stöðugildi 

vegna ræstinga og eldhúss 2,63.  Stöðugildi við stjórnun og kennslu eru 16.08 og 

skiptast þannig:  

Leikskólakennarar í 4.37 stöðugildum 

Leiðbeinandi A  í 1 stöðugildi 

Íþróttakennari í 1 stöðugildi 

Uppeldisfræðingur í 1 stöðugildi 

Stuðningsfulltrúi í 1 stöðugildi 

Aðrir starfsmenn í 7,71 stöðugildum 

4.2 Starfsaldur og breytingar í starfsmannahópnum 
Starfsaldur er eftirfarandi, sjá graf: 

 

 

Á árinu urðu eftirfarandi breytingar í starfsmannahópnum:  

Starfsmenn sem hættu á árinu 

 Þrír leikskólakennarar í 2.875 stöðugildum létu af störfum vegna annarra 

atvinnutækifæra 

 Einn starfsmaður í 100% stöðugildi lét af störfum.  

0

1

2

3

4

5

6

0 ár 1 ár  2 ár 3 ár 6 ár 8 ár 10 ár 11 ár 12 ár 13ár 18 ár 21 ár

Starfsaldur
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Fæðingarorlof 
 

 Einn starfsmaður fór í fæðingarorlof haustið 2018. 

 Einn starfsmaður kom til baka úr fæðingarorlofi haustið 2018 

Ráðningar á árinu  

 Uppeldisfræðingur var ráðinn í 100% stöðu á deild 

 Leikskólaliði var ráðinn í 100% stöðu á deild 

 Einn starfsmaður var ráðinn í afleysingu í 100% stöðu.  

 Tveir starfsmenn voru ráðnir í 100% stöðu sem hópstjórar á deild. 

4.3 Starfsmannasamtöl 
Starfsmannasamtöl fóru fram í febrúar. Starfsmannahópnum var skipt í tvennt og 

var viðtalið annaðhvort við leikskólastjóra eða aðstoðarleikskólastjóra.  Megin 

tilgangur 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 leikskólastjóra 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 fundi með nýjum 

starfsmönnum til að fara yfir frammistöðu nýliða og til að veita honum tækifæri til 

þess að spyrja spurningar sem varða starfið á deildinni. 

5.  Foreldrasamstarf 

5.1 Foreldrafundir 
Þann 14. ágúst 2018 var haldin kynningarfundur fyrir foreldrar barna sem hófu 

leikskólagöngu sína haustið 2018.  Tilgangur fundarins er að fara  yfir gagnlegar 

upplýsingar, benda á fræðslurit skólans og kynna Heilsustefnuna, Heilsubók 

barnsins og helstu áhersluþætti skólans.  

Foreldrafundur var haldin þriðjudaginn 25. september. Efni fundarins var að kynna 

Leikur að læra kennsluaðferðina fyrir foreldrum og kom Kristín Einarsdóttir með 

skemmtilega kynningu. Einnig kynntu foreldraráð og foreldrafélag starfsemi sína 

og kosið var í stjórnir. 
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Góð mæting var á fundinn eða um 44% foreldra. 

 

5.2 Foreldrafélag Suðurvalla 
Uppákomur foreldrafélagsins á árinu voru eftirfarandi: Sveitaferð í landnámssetrið 

í Reykjanesbæ 25 maí, atriði með Villa vísindamanni og hoppukastali á 

sumarhátíð, myndataka elstu barnanna og  gjöf til útskriftarnema.  Foreldrafélagið 

bauð upp á Pönnukökuna hennar Grýlu með  Bernd Ogrodnik sem var sýnt í sal 

leikskólans.  Foreldrafélagið gaf jólagjafir til barnanna á jólaskemmtun leikskólans. 

Í samstarfi við Sveitarfélagið Voga, Kvenfélagið Fjólu og Björgunarsveitina Skyggni  

hélt foreldrafélagið jólaball í Tjarnasal þann 20. desember. 

Foreldrafélagið fundaði eftir þörfum.   

Í foreldrafélagi leikskólans haustið 2018 sátu: 
Sindri Jens Freysson, gjaldkeri  

Rakel Kalmann, formaður   

Anna Karen Gísladóttir, meðstjórnandi  

Sunneva Mist Kiernan, meðstjórnandi    

Inga Sigrún Baldursdóttir, meðstjórnandi 

Ragnhildur Hanna Finnbogadóttir, fulltrúi leikskólans  

5.3 Foreldraráð  
Helstu verkefni foreldraráðs voru að veita umsögn um starfsáætlun 2018 – 2019 

og mat á skólastarfi. Umræður voru um starfsdaga, sumarlokun leikskólans, 

lóðarframkvæmdir og búnaðarkaup.  

Í foreldraráði leikskólans haustið 2018 sátu: 
Elín Þuríður Samúelsdóttir, ritari  

Jóhannes Pétur Héðinsson, meðstjórnandi  

Viktoría Ólafsdóttir, formaður 

Guðjón Viktor Guðmundsson, varamaður 

María Hermannsdóttir leikskólastjóri, fulltrúi leikskólans 

5.4  Foreldrasamtöl  
Foreldrasamtöl fóru fram tvisvar sinnum á árinu.  Farið var yfir Heilsubók barnsins 

og skráningar á TRAS.    
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5.5 Foreldraþátttaka  
Á hverju ári hvetjum við foreldra til þess að taka þátt í skólastarfinu með einhverju 

hætti. Þátttaka í viðburðum hefur verið mjög góð og gaman að foreldrar sýni starfi 

skólans áhuga. Vinnukvöld á lóð leikskólans var 6. júní. Þar mættu foreldrar, börn, 

systkyni og starfsfólk og fegraði lóð leikskólans. Að vinnu lokinni bauð leikskólinn 

upp á súpu fyrir alla.  

Eitt af verkefnum Leikur að læra er foreldraverkefnið „á leið inn. Það er lítið verkefni 

sem börn og foreldrar vinna í fataherbergi á leið inn að morgni. Þessi verkefni 

hófust í október alla þriðjudaga og fimmtudaga og mæltust vel fyrir hjá öllum. 

Þátttaka hefur farið fram úr björtustu vonum. 

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 sendi leikskólastjóri tölvupósta til foreldra með það að markmiði að upplýsa 

foreldra um ýmislegt og minna á stærri viðburði. 

Starfsmannapóstur var útgefin 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.  Fundagerðir eru skrifaðir fyrir 

alla starfsmanna-, deildar og stjórnendafundi og eru aðgengilegir fyrir starfsmenn 

að lesa. 

7. Samstarf, ráðgjöf og fræðsla 

7.1  Samstarfsaðilar 
 Sveitarfélagið Vogar er með samning við Fræðslu-og frístunda þjónustu 

Hafnafjarðar.  Leikskólinn hefur haft aðgang að þróunarfulltrúa leikskóla, 

sérkennslufulltrúa og sérfræðiaðstoð á árinu.   

 Leikskólastjóra, aðstoðarleikskólastjóra og sérkennslustjóra stendur til boða 

að mæta á fundi sem Fræðslu-og frístunda þjónusta Hafnafjarðar hefur 

boðið upp á.   

 Leikskólinn hefur tækifæri til að nýta sér Kraganámskeið sem Fræðslu-og 

frístunda þjónusta Hafnafjarðar býður upp á.  Við nýttum það eins og 

mögulegt var. Oft féllu námskeið niður vegna ónægrar þátttöku. Við höfðum 

færri tækifæri nú en oft áður til að bjóða starfsmönnum á námskeiðin og það 

má rekja til manneklu í leikskólanum.  
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 Samstarf hefur verið við Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins vegna málefna 

fatlaðra, en tengiliðir komu reglulega á teymisfundi til að veita handleiðslu 

vegna einstaklinga með greiningu. 

 Samstarf var við Fjölskyldu og velferðarnefnd Sandgerðis, Garðs og Voga 

en fulltrúar þaðan hafa setið í teymum vegna málefna barna með sérþarfir.  

 Samstarf hefur verið við talþjálfun Reykjavíkur og Talþjálfun Suðurnesja 

vegna barna með málþroska frávik. 

 Samstarf við Sjúkraþjálfarann vegna barna með seinkaðan hreyfiþroska.  

 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja hefur verið í samtarfi við leikskólann vegna 

skimunartækja þeirra Briegance og PEDS, en með samþykki foreldra fær 

leikskólinn tilkynningu um hugsanleg frávik hjá börnum.  

 Leikskólinn hefur nýtt sér túlkaþjónustu frá ýmsum túlkaþjónustum.  

 Opin kerfi sjá um tölvu þjónustu og hýsingu gagna.  

 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, Álfagerði og  bæjarskriftstofuna. 

 Samstarf hefur verið við Skóræktarfélagið Skógfell, en útskriftarhópurinn ár 

hvert gróðursetur tré í trjálundi leikskólans við Háabjalla.  

 Brunaeftirlit Suðurnesja sér um brunavarnir og rýmingaræfingar sem fara 

fram í leikskólanum.  Á skóladagatali er rýmingaræfing í samræmi við 

ráðleggingar brunaeftirlitsins þriðja hvert ár.  Brunaeftirlitið hefur sent 

fulltrúa í leikskólann með fræðslu fyrir elstu börnin, verkefnið heitir Logi og 

Glóð.  

 

 Deildarstjóri umhverfisdeildar hefur séð um stærri viðhalds verkefni við 

leikskólann sem og leikskólalóðina. 

 Samstarf við Stóru-Vogaskóla um vinnuskipulag húsvarðar, en húsvörður 

sinnir minniháttar viðhaldi hjá báðum stofnunum.   

 Leikskólinn er meðlimur í Samtökum Heilsuleikskóla og fá leikskólastjóri og 

aðstoðarleikskólastjóri boð á aðalfund einu sinni á ári.  

Aðstoðarleikskólastjóri sat sem ritari í Stjórn Samtaka Heilsuleikskóla fram 

í júlí 2018.  

 Leikskólinn bauð eldri borgurum í sveitarfélaginu á Þorrablót og Kór elstu 

barnanna hefur farið í heimsók í Álfagerði fyrir jólin og sungið nokkur lög. 
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 Leikskólinn hefur verið í samstarfi við lögregluna á Suðurnesjum, en hún 

hefur komið til okkar með fræðslu um umferðaröryggi fyrir elstu börnin í lok 

maí.  Lögreglan hefur einnig komið og skoðað hjól barnanna á hjóladeginum 

og svo hefur Lúlli löggubangsi komið með umferðarfræðslu fyrir öll börn 

leikskólans.  

7.2  Símenntun  
Á árinu hefur símenntun verið háttað með eftirfarandi hætti: 

 Á starfsdegi þann 16. janúar var íþróttafræðingur leikskólans með fræðslu 

um skipulag hreyfistunda fyrir alla starfsmenn leikskólans. 

 Þrír starfsmenn fóru á Education show í Birmingham 14 - 16. mars. 

 Sérkennslustjóri sat vorráðsstefnu Greiningarstöðvar þar sem fjallað var um 

einhvefu.  

 Á starfsdegi 23. mars var skyndihjálparnámskeið fyrir alla starfsmenn á 

vegum Rauða krossins.  

 Á starfsdegi 28. maí var fyrirlestur í boði leikskólans um starfsanda og hvað 

hver og einn getur lagt að mörkum til að bæta hann. Það var Helga Jóhanna 

Oddsdóttir mannauðsráðgjafi sem var með þennan fyrirlestur. 

 Einn kennari fór á réttindanámskeið TRAS málþroskamats hjá 

endurmennturn Háskóla Íslands. 

 Einn kennari fór á kraganámskeiðið Leikur og námsumhverfi yngri barna 

sem ætlað var kennurum 1-3 ára barna. Guðrún Bjarnadóttir 

leikskólaráðgjafi var með þetta námskeið. 

 Sjö starfsmenn fóru á ráðstefnu Samtaka Heilsuleikskóla sem haldin var á 

Akureyri í október. Þar voru áhersluþættir Heilsustefnunnar í brennidepli. 

 Tveir starfsmenn sóttu ráðstefnu Leikur að læra í Ásbrú 19. október. 

 

 

7.3  Nemar og aðrar heimsóknir 
Einn kennari stundaði framhaldsnám á Menntavísindasviði HÍ á vorönn 2018 

Einn starfsmaður var í grunnnámi í leikskólakennarafræðum á vorönn en tveir á 

haustönn 

Einn kennari var í viðbótarnámi til B.Ed. í HÍ á haustönn. 

Einn starfsmaður var í háskólabrú Keilis 

Einn starfsmaður var í fjarnámi í Borgarholtsskóla í viðbótarnámi fyrir leikskólaliða 

á haustönn 2018 
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Einn starfsmaður stundaði félagsliðanám við MSS frá hausti 2018 

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.    

 

 

 

 

Ragnhildur Hanna Finnbogadóttir tók saman ársskýrslu 2018.                                                       

      Vogum, febrúar 2019. 

 

_________________________________________ 

                                                                      María Hermannsdóttir, leikskólastjóri 

 

_________________________________________ 

                                                                     Ragnhildur Hanna Finnbogadóttir, 

aðstoðarleikskólastjóri  

 

 


