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Inngangur 
 

Samkvæmt lögum um leikskóla skal leikskólastjóri gefa árlega út starfsáætlun þar sem gerð er grein fyrir starfsemi 
skólans. Í þessari starfsáætlun gefur að líta stefnukort leikskólans og megin áherslur næsta skólaár. Stefnukortinu er skipt 
í fjóra þætti, þeir eru, þjónusta, fjármál, starfshættir og mannauður. Megin áherslur fyrir hvern þátt eru útskýrðar nánar í 
áætluninni.  
 
Auk stefnukortsins inniheldur starfsáætlunin upplýsingar um starfsmannahald, umbótaáætlun, helstu áherslur                      
skólaárið 2016 – 2017, símenntunaráætlun, áætlun í málörvun, listsköpun og hreyfingu. Að lokum er áætlun um samstarf 
leikskólans og Stóru-Vogaskóla,  rýmingaráætlun og viðbragðsáætlun ef slys verða á börnum. 
 
Það er von okkar að starfsáætlunin varpi ljósi á áherslur  í starfi leikskólans næsta skólaár, styðji við faglegt starf og veiti 
þær upplýsingar sem henni er ætlað.  
 
 
 

 
 

Fyrir hönd starfsfólks Heilsuleikskólans Suðurvalla,  
María Hermannsdóttir, leikskólastjóri. 
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Hlutverk Heilsuleikskólans Suðurvalla 
 

Hlutverk Heilsuleikskólans Suðurvalla er að veita börnum umönnun og menntun, búa þeim hollt uppeldisumhverfi og 
þroskandi leikskilyrði sem stuðla að öryggi þeirra og vellíðan. Leikskólinn leggur áherslu á að efla alhliða þroska barna í 
náinni samvinnu við foreldra. Leikskólinn er fyrsta skólastigið og er fyrir öll börn. 
 
Við lítum á börn sem skapandi, hæfileikaríka og sterka einstaklinga sem eru fullgildir þátttakendur í samfélagi leikskólans. 
Börnum er sýnd virðing og umhyggja og hlutverk starfsfólks er að veita börnum hvatningu, stuðning og viðfangsefni við 
hæfi. 
 
Suðurvellir er heilsuleikskóli sem vinnur eftir viðmiðum Heilsustefnunnar. Meginmarkmið Heilsustefnunnar er að venja 
börn strax í barnæsku við heilbrigða lífshætti með það í huga að þeir verði hluti af lífsstíl þeirra til framtíðar.                  
  

 
Einkunnarorð Suðurvalla eru „Heilbrigð sál í hraustum líkama“ 

 
 
 

 



5 

 

Nafn Menntun - Starfsheiti Starfshlutfall 

María Hermannsdóttir Leikskólakennari með Dipl. í stjórnun - Leikskólastjóri 1 

Oddný Þóra Baldvinsdóttir Le  Leikskólakennari með Dipl. í stjórnun -  Aðst.leikskólastj. 1 

Ragnhildur H. Finnbogadóttir Leikskólakennari - Sérkennslustjóri 0,88 

Ragnheiður Elísabet Jónsdóttir Leikskólakennari – Hópstjóri 1 

Jelena Ragnarsson Leikskólakennari -  Hópstjóri 1 

Linda Hrönn Levísdóttir Leikskólakennari  með Dipl. í stjórnun - Deildarstjóri 1 

Hildur Björg Einarsdottir Leikskólakennari með meistarapróf - Sérkennari 0,88 

Sigrún Ólafsdóttir B.Ed í leikskólafræðum/leiðbeinandi A  - Deildarstjóri 1 

Baldvin Júlíus Baldvinsson Íþróttakennari – Deildarstjóri A 1 

Þórhildur Sif Þórmundsdóttir Uppeldis- og menntunarfræði – Sérkennari A 1 

Ingunn Hafsteinsdóttir Starfsmaður -  Hópstjóri 0,75 

Helga Rut Guðnadóttir Starfsmaður -  Hópstjóri 1 

Birgitta Ösp Einarsdóttir Starfsmaður -  Hópstjóri 1 

Hulda Birna Blöndal Starfsmaður - Hópstjóri 1 

Sunneva Mist Kiernan Starfsmaður - Afleysing 1 

Ingibjörg Njarðvík Starfsmaður - Afleysing 1 

Ása Jóna Helgadóttir Starfsmaður  í eldhúsi 1 

Fanney Lind Einarsdóttir Starfsmaður í eldhúsi – Háabjalla e.h. 1 (0,38 – 0,62) 

Jóna K. Stefánsdóttir Ræsting 0,41 

Ása Jóna Helgadóttir Ræsting 0,41 
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Starfsmannahald 
 
Stöðugildi við leikskólann haustið 2016 eru alls 18,33 þar af eru stöðugildi vegna ræstinga og eldhúss 2,44. Stöðugildi við 
stjórnun og kennslu eru 15,89 og skiptast þannig:  

 Leikskólakennarar í 6,76 stöðugildum 

 Leiðbeinandi A, 1 stöðugildi 

 Íþróttakennari, 1 stöðugildi 

 Sérkennari A, 1 stöðugildi 

 Aðrir starfsmenn í 6,13 stöðugildum 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

http://www.leikskolinn.is/sudurvellir/megin.php?vsnid=10&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3636284412126463&stffval=myndaleit&formadg=myndaleit&tg=lmynd&mynd_flk=1&mynd_dnum=4&mynd_man=6&mynd_ar=2016&mynd_nofn=&tegbirt=2&ml_fr=50&ml_fj=10&naestux=N%E6stu+10+myndir#1160606034
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Börn 

 
Haustið 2016 eru 57 börn í leikskólanum, 72 börn geta dvalið samtímis og skólinn er því ekki fullsetinn í byrjun skólaárs.  
 
Eftirfarandi tafla sýnir fjölda nemenda í árgöngum og kynjahlutfall, en stúlkur í námi eru 33 og drengir 24. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fjöldi barna á deildum er eftirfarandi: Á Háabjalla eru 23 börn, Lyngbjalla 19 og Lágabjalla 15.  
 
Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku er 11 og fjöldi tungumála 6, það er: Portúgalska, pólska, rússneska, 
ungverska, lettneska og tælenska. 
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7
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2015 - 1 ÁRS 2014 - 2 ÁRA 2013 - 3 ÁRA 2012 - 4 ÁRA 2011 - 5 ÁRA

Fjöldi nemenda í árgöngum

Stúlkur Drengir
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Skýringar á stefnukorti 
 

 

                                     Hvernig við sköpum gott skólastarf  
    

Menntun við hæfi: 
 Skólanámskrá er lifandi vinnuplagg sem er í sífelldri þróun. 
 Virðing er borin fyrir einstaklingnum, öllum börnum er boðið upp á nám við hæfi. 
 Vel er haldið utanum sérkennslu og einstaklingsnámskrár. 
 Við bjóðum upp á fjölbreyttan efnivið. 
 Með skráningu í Heilsubók barnsins  höfum við yfirsýn yfir þroskaferil hvers barns.   

Heilsuefling: 
 Í Heilsuleikskólanum Suðurvöllum er heilsuefling höfð að leiðarljósi í einu og öllu. 
 Áhersla er lögð á holla næringu, markvissa hreyfingu og listsköpun í leik og starfi. 

Ánægðir foreldrar og nemendur:  
 Við leggjum áherslu á viðurkennandi samskipti, virðing og umhyggja eru leiðandi hugtök í leikskólanum. 
 Við tökum vel á móti börnunum þegar þau koma í leikskólann og þau eru kvödd með nafni í lok dags. 
 Við erum sveigjanleg í samskiptum og komum til móts við óskir foreldra eins og kostur er. 

 
 
                                Hvernig við tryggjum góða nýtingu fjármagns 
 

Raunhæf fjárhagsáætlun: 
 Fjármálaleg markmið leikskólans felast fyrst og fremst í því að byggð er upp raunhæf fjárhagsáætlun. 

Ábyrg nýting: 
 Við förum  vel með eigur leikskólans og nýtum vel það sem til er. 
 Við leitum  ávalt hagstæðustu leiða í innkaupum. 

Reglulegt kostnaðareftirlit: 
Við fylgjumst reglulega með útgjöldum leikskólans með það að markmiði að halda rekstri innan fjárheimilda. 
 

Þjónusta 

Fjármál 
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                                 Hvernig við náum árangri        
 
 
Innra mat: 

 Á Suðurvöllum er unnið innra mat og stuðst er við niðurstöður til að þróa og bæta starfið.  
Virk starfsáætlun: 

 Starfsáætlunin byggir á innra mati skólans. 
 Starfsmenn, foreldrar og börn koma að gerð starfsáætlunar. 
 Áætlunin er lifandi vinnuplagg sem er í stöðugri þróun. Á meðan starfinu vindur fram er stuðst við leiðsagnarmat 

svo unnt sé að glöggva sig á hvernig miðar og það haft til hliðsjónar við næstu skref.  
Virkt  upplýsingastreymi: 

 Skólanámskrá er öllum aðgengileg á heimasíðu leikskólans. 
 Starfsmannahandbók er í sífelldri þróun, starfsmenn koma allir að gerð hennar og nýta sér handbókina. 
 Á Suðurvöllum eru upplýsingar aðgengilegar öllum í skólasamfélaginu. Heimasíða skólans er uppfærð a.m.k. einu 

sinni í viku, með því gerum við starfið sýnilegra í formi mynda og frétta af starfinu.  
 Foreldrar eru auk þess upplýstir í daglegum samskiptum, samtölum og með tölvupósti. 
 Upplýsingatöflur í fataherbergjum eru nýttar til upplýsingamiðlunar. 
 Vikulega kemur út Starfsmannapóstur með helstu upplýsingum um það sem framundan er. 
 Í dagbókum deilda nálgast starfsfólk allar nauðsynlegar upplýsingar. 

 

Samstarf og samábyrgð: 
 Virkt samstarf er milli alls starfsfólks á Suðurvöllum. 
 Áhersla á samábyrgð allra starfsmanna á barnahópi leikskólans. 
 Rík áhersla á samvinnu  og liðsheild, við vinnum saman sem ein heild og stefnum öll að sama marki.  
 Samræmi milli kennara og samhæfing í störfum án þess að það skerði sjálfstæði þeirra.  
 Jafnréttis er gætt í leik og starfi. 

 
 
 
 

Starfshættir 
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                              Hvernig við vinnum saman 
 
Styðjandi starfsumhverfi: 

 Starfsfólk fær hvatningu og stuðning í starfi. 
 Á Suðurvöllum er lögð áhersla á að nýta mannauðinn, hæfni hvers og eins fær að njóta sín með verkefnum við 

hæfi. 
Virk símenntun og starfsþróun: 

 Virk símenntun sem allir starfsmenn njóta. 
 Símenntun tekur mið af þörfum leikskólans og áhuga starfsfólks. 

Ánægðir starfsmenn                                                                                                     : 
 Menning skólans einkennist af samvinnu og uppbyggilegum samskiptum þar sem jákvæðni og gleði ríkir. 
 Starfsmannaviðtöl eru einu sinni á ári og oftar ef þörf er á. 
 Á Suðurvöllum hlustum við hvort á annað og framlag allra er metið.  
 Starfsfólk  á hlutdeild í umbótum og árangri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mannauður 
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Verkefni 2016 - 2017 
 

Þjónusta Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des. Jan. Feb. Mars Apríl Maí Júní 

Aðlögun            

Foreldrafundur            

Kynningarfundur            

Foreldrafundur elstu barna            

Foreldrasamtöl            

Fundir með foreldrafélagi            

Fundir með foreldraráði            

Hljóm-2 próf – elsti árg.            

Skráning í Heilsubók barnsins            

Viðhorfsk.  meðal foreldra            

Einstaklingsnámskrárgerð            

Stundatöflur             

Íþróttadagur            

Sameiginleg söngstund í sal            

Vetrarstarf             

Sumarstarf             

Uppskera/matjurtir            

Dagur læsis            

Dagur ísl. náttúru            

Afmæli Suðurvalla            

Rýmingaræfing            

Deildarheimsóknir            

Foreldramorgunverður            

Bangsadagur            
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Þjónusta Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des. Jan. Feb. Mars Apríl Maí Júní 

Dagur ísl. tungu            

Fyrsti bekkur  í heimsókn            

Piparkökubakstur            

Sívertsenhús-elstu börnin            

Litlu jólin            

Leiksýning            

Þorrablót            

Pabba og afa dagur            

Dagur leikskólans            

Öskudagsskemmtun            

Mömmu og ömmu dagur            

Barnabókadagur            

Hjóladagur – tveir elstu árg.            

Umferðaskóli – elstu börnin            

Lúlli Löggubangsi            

Útskriftarferð             

Útskriftarhátíð            

Sveitaferð            

Umhverfisvika            

Sumarhátíð            

Fjármál Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des. Jan. Feb. Mars Apríl Maí Júní 

Skil á fjárhagsáætlun            

Skil á ársskýrslu            

Mat lagt á fjárhagsstöðu            

Skil fyrir launavinnslu            

Skil á dvalargjöldum            
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Starfshættir Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des. Jan. Feb. Mars Apríl Maí Júní 

Innra mat – starfsáætlun            

Mat barna            

Skil á skýrslu – leik- grunnsk.            

Fundir samráðsteymis            

Skilafundur  – grunnskóli            

Fundir - samstarf við grunnsk.            

Starfsáætlun 2016 - 2017 skil            

Heimasíða - uppfæra            

Uppfæra handb. eyðublöð            

Uppfæra allar áætlanir            

Útgáfa Starfsmannapósts            

Mannauður Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des. Jan. Feb. Mars Apríl Maí Júní 

Starfsdagar          2  

Starfsmannasamtöl            

Morgunfundir            

Stjórnunarteymisfundir            

Fagfundir og eftir þörfum            

Starfsmannaf. og eftir þörfum            

Deildarfundir            

Eldhúsfundir            

Viðhorfsk.  meðal starfsmanna            

Símenntunaráætlun - skil            
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Umbótaáætlun 

Markmið Leiðir sem við förum Endurmat 
Að samskipti starfsfólks 
við foreldra séu góð 
  

 Starfsfólk kemur fram við foreldra af virðingu 

 Við heilsum og kveðjum hlýlega 

 Daglega  grípum við þau tækifæri sem gefast til að ræða  við 
foreldra um það sem gengur vel hjá barninu þeirra 

 

Foreldrakönnun 
mars 2017 

Að upplýsingaflæði sé 
gott 

 Við nýtum upplýsingatöflur deilda til að koma uppl. um starfið á 
framfæri  

 Við sendum tölvupósta og minnum á það sem framundan er 

 Heimasíðan er virk og þar má nálgast helstu fréttir af starfinu 

 Deildarfréttir á heimasíðu leikskólans eru uppfærðar að 
vikulega 

 Gagnvirk heimasíða 
 

Foreldrakönnun 
mars 2017 

Að starfsfólk miðli 
þekkingu sín á milli 

 Á starfsdegi segir starfsfólk frá námskeiðum sem það sækir og 
námsferðum 

 Starfsmenn ræða faglega um starfið, miðla þekkingu, reynslu 
og hugmyndum 

 Höldum áfram að vinna með smiðjur á starfsdögum 

 Hugmyndum er safnað í þar til gerðan hugmyndabanka sem er 
svo skoðaður á starfsdögum 

 

Starfsmannakönnun 
febrúar 2017 

Að nýtt starfsfólk fái 
nauðsynlega fræðslu og 
þjálfun í upphafi 
starfstíma 

 Árlega að hausti er nýliðanámskeið 

 Deildarstjóri er leiðbeinandi nýliða, en hann getur falið það 
hlutverk öðrum starfsmanni innan deildar 

 Deildarstjóri tekur leiðbeiningasamtöl  við nýja starfsmenn 
eins og þörf er á 

Starfsmannakönnun 
febrúar 2017 
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Markmið Leiðir Endurmat 
Að starfsfólk fái 
hvatningu frá 
yfirmönnum sínum 
 

 Yfirmenn hvetja starfsmenn markvisst Starfsmannakönnun 
febrúar 2017 

Að starfsfólki sé hrósað 
fyrir vel unnin störf 
 

 Stjórnendur hrósa fyrir vel unnin störf 

 Hvatning til allra starfsmanna um að hrósa samstarfsfólki sínu 
 

Starfsmannakönnun 
febrúar 2017 

Að tillit sé tekið til 
skoðanna starfsfólks og 
ábendinga um 
framkvæmd starfsins 

 Hugmyndabanki opnaður á starfsdögum – umræða 

 Hvetjum starfsfólk til að koma hugmyndum sínum á framfæri til 
deildarstjóra/stjórnenda sem er svo tekið fyrir á 
stjórnendafundum 
 

Starfsmannakönnun 
febrúar 2017 

Að samstarf milli deilda 
sé gott 

 Samhjálp á álagstímum 

 Bjóðum á uppákomur á deildum 
 

Starfsmannakönnun 
febrúar 2017 

Að í leikskólanum sé 
samstarf alls starfsfólks 
gott 

 Við leggjum okkur fram við að hafa upplýsingaflæði gott 

 Upplýsingaflæði er tvíþætt, við erum dugleg að spyrja ef 
upplýsingar vantar 
 

Starfsmannakönnun 
febrúar 2017 

Að álag í starfi sé 
hæfilegt 

 Starfsfólk leitar til yfirmanna ef álag er talið mikið 
 
 

Starfsmannakönnun 
febrúar 2017 

Að undirbúningstími sé 
nægur 

 Í dagsins önn nýtum við þann tíma sem gefst til undirbúnings, 
t.d. hvíldar- og útisvæðistíma og þá í samráði við deildarstjóra 
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Þróunar- og nýbreytnistörf – áherslur næsta skólaár 
 

Síðastliðið skólaár voru helstu þróunar- og nýbreytnistörf þau að vinna  að endurskoðun matseðla, vinna læsisstefnu og 
ljúka gerð jafnréttisáætlunar. Vinnu var framhaldið við að innleiða tákn með tali og skráningar í formi TRAS. Auk þess var 
lögð áhersla að þróa starfið enn frekar varðandi innra mat, notkun spjaldtölva í starfi með börnum og skapandi starf á 
útisvæði.  
 
Á komandi skólaári er ætlunin að þróunarstarfi verði framhaldið með notkun spjaldtölva í starfi með börnum og skapandi 
starf á útisvæði, auk þess er ætlunin að rækta upp lóðina okkar, byggja upp runnabeð með berjarunnum og setja niður tré. 
Einnig verður áhersla lögð á að þróa þættina næring, hreyfing og læsishvetjandi umhverfi. Haustið 2016 verður ný 
heimasiða tekin í notkun. App fylgir sem breytir samskiptum milli heimilis og leikskóla. Appið auðveldar kennurum að 
miðla skilaboðum til foreldra og myndum af leik og starfi. Appið er einnig verkfæri fyrir foreldra, með auðveldum hætti er 
hægt að koma skilaboðum til skólans um veikindi barns, þar má nálgast upplýsingar um dagskrá skólans, matar- og 
svefntíma barnsins auk þess sem myndir berast strax frá skólanum. 
 
Helstu verkefni í þróunarstarfi næsta skólaár eru eftirfarandi: 
 

Verkefni Markmið Ábyrgð - teymi 
Næring 
 

Efla þekkingu á hollum og næringarríkum mat  Ása Jóna, Maja, Oddný 

Læsishvetjandi umhverfi 
 

Hrinda áherslum læsisstefnu í framkvæmd Baldvin, Hanna, Maja, Oddný 

Spjaldtölvur 
 

Nýta spjaldtölvur í starf leikskólans Baldvin, Hanna, Sigrún 

Útisvæði Að efla skapandi starf á útisvæði 
 

Heiða, Oddný, Sunneva, 
Þórhildur 

Hreyfing 
 

Efla markvisst hreyfinám Baldvin, Maja, Oddný 

Ný heimasíða Bæta upplýsingaflæði og efla samskipti við foreldra 
 

Maja, Oddný   
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Önnur starfandi teymi: 
  

Teymi Nafn - umsjón 
Öryggisfulltrúar Helga Rut, Oddný 

Umhverfisnefnd Hanna, Heiða, Helga Rut 

Matsteymi Baddi, Helga Rut, Linda, Maja, Oddný 

Tras Hanna, Linda, Sigrún 

Tákn með tali Baddi, Hanna, Linda, Sigrún 

Jafnréttisteymi Heiða, Hildur, Maja 

Hreyfing Baddi, Maja, Oddný 

Samráðsteymi Hanna, Maja, Oddný 
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Símenntunaráætlun Suðurvalla 
 
Helstu áherslur símenntunar eru að efla starfsfólk í starfsaðferðum leikskólans, með það að markmiði að auka þekkingu 
og hæfni starfsfólks sem skilar sér í faglegu starfi og aukinni starfsánægju.  
 
Auk þess er tilgangur hennar að veita fræðslu út frá umbótaáætlun, starfsþróunarsamtölum og styðja við þróunar- og 
nýbreytnistörf.   
 

Símenntun    Tilgangur Tímabil Hverjir Umsjón/kennari 
Næring Efla þekkingu starfsfólks á næringu 

sem er einn af áhersluþáttum 
leikskólans 

Ágúst Allir Ólöf Sívertsen 
 

Læsishvetjandi 
umhverfi 
 

    

Brunavarnir 
 

Að æfa rýmingaráætlun leikskólans   Október  Allir Brunavarnir 
Suðurnesja 

Slysavarnir 
 

Að efla/viðhalda þekkingu starfsfólks Janúar Allir Rauði krossinn 

Skapandi starf 
 

    

Notkun spjaldtölva í 
skólastarfi 
 

Nýta spjaldtölvur í námi barna    

Hreyfing Kynna okkur kennsluaðferðina 
Leikur að læra.  

Maí Allir Leikur að læra 
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Sköpun 
 

Vikulega vinnum við markvisst með áhersuþætti sköpunar sem tilgreindir eru í töflu. Auk þess vinnum við með fjölbreytt 
tjáningarform listsköpunar s.s. myndlist, tónlist og leiklist.  

 

Mánuður Blár Grænn Rauður Gulur 
Ágúst 
  

Tilraunir með skæri, 
teikning 

Klippa eftir beinni línu Klippa hring Klippa hönd 

September Teikning – sjálfsmynd, 
tilraunir með skæri 

Teikning – sjálfsmynd, klippa 
eftir beinni línu 

Teikning – sjálfsmynd, klippa 
hring 

Teikning – sjálfsmynd, klippa 
hönd 

Október Vinna með litina: Gulur 
 

Vinna með litina: Gulur, 
rauður 

Vinna með litina: Brúnn og 
appelsínugulur 

Vinna með litina 

Nóvember Vinna með litina: Rauður 
 

Vinna með litina: Grænn og 
blár 

Vinna með litina: Fjólublár og 
bleikur 

Vinna með formin: Hringur, 
þríhyrningur og ferhyrningur 

Desember Vinna með litina: Grænn 
 

Klippa eftir beinni línu Klippa hring Klippa hönd 

Janúar Vinna með litina: Blár 
 

Vinna með litina; Gulur, 
rauður, grænn og blá 

Vinna með litina: Svartur, 
hvítur og grár 

Hermt eftir og teiknað: Hring, 
þríhyrning og ferhyrning 

febrúar Vinna með litina: Gulur, 
rauður, grænn og blár 

Teikning Teikning Teikning 

Mars Teikning – sjálfsmynd 
 

Teikning - sjálfsmynd Teikning - sjálfsmynd Teikning - sjálfsmynd 

Apríl Tilraunir með skæri 
 

Klippa eftir beinni línu Klippa hring - hönd Áherslur næstu mánaða: 

Maí Teikning 
 

Teikning Áherslur næstu mánaða:  

Júní Tilraunir með skæri 
 

Vinna með litina   

Júlí Teikning 
 

Klippa - teikna   
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Hreyfing 
 
Börnin fara vikulega í skipulagðar hreyfistundir, hér eru áhersluþættir tilgreindir. 

 
 
 
 

Mánuður Blár Grænn Rauður Gulur 
Ágúst Hopp og hlaup Hopp og hlaup Hopp og hlaup/leikir Hopp og hlaup/leikir 

 

September Hopp og hlaup Hopp og hlaup Hopp og hlaup/leikir Hopp og hlaup/leikir 
 

Október Kast og klifur Kast og klifur Kast og klifur/leikir 
 

Kast og klifur/leikir 
 

Nóvember Jafnvægi og samhæfing Jafnvægi og samhæfing Jafnvægi og samhæfing/ 
leikir 

Jafnvægi og samhæfing/ leikir 

Desember Hopp og hlaup Hopp og hlaup Hopp og hlaup/leikir Hopp og hlaup/leikir 
 

Janúar Kast og klifur Kast og klifur Kast og klifur/leikir 
 

Kast og klifur/leikir 
 

febrúar Jafnvægi og samhæfing Jafnvægi og samhæfing Jafnvægi og samhæfing/ 
leikir 

Jafnvægi og samhæfing/ leikir 

Mars Hopp og hlaup Hopp og hlaup Hopp og hlaup/leikir Hopp og hlaup/leikir 
 

Apríl Kast og klifur Kast og klifur Kast og klifur/leikir 
 

Kast og klifur/leikir 
 

Maí Jafnvægi og samhæfing Jafnvægi og samhæfing Jafnvægi og samhæfing/ 
leikir 

Jafnvægi og samhæfing/ leikir 

Júní Úti íþróttir frjálst  Úti íþróttir frjálst Útiíþróttir frjálst Útiíþróttir frjálst 
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Málörvun  
 

Hér eru áhersluþættir tilgreindir,  hugmyndir að leikjum þeim tengdum er í hillu á gangi og möppu á deildum, það er svo 
barna og starfsfólks að bæta við útfrá áhuga. 

 

Mánuður Blár Grænn Rauður Gulur 
Ágúst Hlustun: 

 
Hlustun: 
 

Hlustun: 
 

Hlustun: 
 

September Hlustun: 
 

Hlustun: 
 

Hlustun: 
 

Hlustun – rím: 
 

Október Hlustun: 
 

Hlustun: 
 

Hlustun: Setningar og orð: 

Nóvember Hlustun: 
 

Hlustun: 
 

Hlustun – rím: 
 

Samstöfur: 
 

Desember Hlustun: 
 

Hlustun – rím: 
 

Hlustun – rím: 
 

Samstöfur: 

Janúar Hlustun – rím: 
 

Hlustun – rím: 
 

Hlustun - rím Hlustun – rím – setningar og 
orð – samstöfur: 

febrúar Hlustun – rím: 
 

Hlustun – rím: 
 

Setningar og orð: Forhljóð: 

Mars Hlustun – rím: 
 

Hlustun – rím: 
 

Setningar og orð: Forhljóð: 

Apríl Hlustun – rím: 
 

Setningar og orð: Samstöfur: Hljóðgreining 

Maí Hlustun – rím: 
 

Setningar og orð: Samstöfur: Hljóðgreining: 

Júní Hlustun – rím: 
 

Setningar og orð: Setningar og orð – samstöfur: Forhljóð – Hljóðgreining: 
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Sönglög og þulur 
 

Fyrir hvern mánuð veljum við fjögur lög og eina þulu, það er svo barna og starfsfólks að bæta við útfrá áhuga 

 

Mánuður Sönglög og þulur 
Ágúst 

 
Þula: Könguló, könguló 
Sönglög: 5 litlir apar, Með sól í hjarta, Það sem er bannað, Bátasmiðurinn, Karl gekk út um morguntíma og  Út um mó, inn í 
skóg 

September Þula: Þumalfingur 
Sönglög: Stærsti hvalur, Söngvasveinar, Tombai,  A og B, Tvö skref til hægri og Sigling.  

Október Þula: Einn og tveir inn komu þeir 
Sönglög: Allir hafa eitthvað til að ganga á, Krummi krunkar úti, Allir krakkar, Skýin, Heyrðu Lobba og Dansi, dansi dúkkan 
mín. 

Nóvember Þula: Sáuð þið hana systur  mína 
Sönglög: Háttatími á himnum, Lagið um tölurnar, Ég get séð með mínum augum,  Kisutangó, Í rigningu ég syng og Hátt upp í 
fjöllunum.   

Desember Þula: Grýla reið með garði 
Sönglög: jólasönglagalisti leikskólans. 

Janúar Þula: Fagur fiskur í sjó 
Sönglög: Á sprengisandi, Nú er úti norðan vindur, Hreyfa og frjósa söngurinn, Pétur dansar og Þorraþræll.  

febrúar Þula: Bokki sat í brunni 
Sönglög: Hreppstjórinn snarpi, Ferskeytlur, Hresstu þig við og Krummi svaf í klettagjá. 

Mars Þula: Krumminn á skjánum 
Sönglög: Höfuð herðar hné og tær, Ryksugulagið, Myndin hennar Lísu, Alli, Palli og Erlingur og Kalli litli könguló. 

Apríl Þula: Sunnudagur til sigurs. 
Sönglög: Óskasteinar, Ég heyri svo vel, vertu til Strætólagið og Lóan er kominn  

Maí Þula: Græn eru laufin 
Sönglög: Víkivakar, Einn  litill, tveir litlir, 3 litlir fingur, Tilfinningarblús, Bráðum fæðast lítil lömb, við göngum mót hækkandi sól 
og Broslagið. 

Júní Þula: Vísan um fiðrildin ( Ljóð handa börnum bls. 40)  
Sönglög: Sól, sól skín á mig, hver var að hlægja, Dúkkan hennar Dóru, Í Hlíðarendakoti og Ver göngum svo lettir í lund.  
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Tengsl skólastiga 
 

Markmið með samstarfi Heilsuleikskólans Suðurvalla og Stóru-Vogaskóla er: 

 Að skapa samfellu í námi barna milli skólastiga 

 Að kennarar beggja skólastiga öðlist skilning á starfi hvers annars 

 Að stuðla að vellíðan barna við flutning milli skólastiga 
 
 

Mánuður Verkefni 
September  Kennarar beggja skólastiga funda, leggja drög að starfinu framundan 

 Elstu börn leikskólans sækja íþróttir í íþróttahúsinu einu sinni í viku út skólaárið 
 

Nóvember 
 

 Elstu börn leikskólans skoða bókasafnið í grunnskólanum og fá kynningu á því hvernig meðhöndla á bækur 

Desember 
 

 Fyrsti bekkur heimsækir leikskólann hálfan dag 

Janúar  Elstu börn leikskólans skoða lóð grunnskólans og fræðast um það sem fram fer í frímínútum 

 Kynningarfundur fyrir foreldra í samstarfi við grunnskólann 
 

Febrúar 
 

 Skólastjóri Stóru-Vogaskóla tekur á móti elstu börnum leikskólans og kynnir skólann 

 Skólaheimsóknir – hvert barn fer í litlum hóp ásamt leikskólakennara í heimsókn í grunnskólann einn dag 
 

Mars 
 

 Skólaheimsóknir – hvert barn fer í litlum hóp ásamt leikskólakennara í heimsókn í grunnskólann einn dag 

Maí 
 

 Fyrsti bekkur heimsækir leikskólann hálfan dag 

 Kennarar beggja skólastiga funda og skrifa sameiginlega ársskýrslu 
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Rýmingaráætlun Suðurvalla 

Brunaboði fer í gang, fyrstu viðbrögð við bruna 

Leikskólastjóri /staðgengill 

athugar brunaboða og kemur 
skilaboðum til deilda 

Starfsmaður frá hverri deild 
kannar aðstæður,kemur í 

dyragætt 

Hætt við rýmingu 

Já 

Er reykur eða eldur laus ? 

Nei 

Rýma húsið 

Lyngbjalli 
 
Grasflöt 

Háibjalli 
 
Rólusvæði 

Lágibjalli 
 
Matjurtagarð 

Leikskólastjóri/staðgengill 
hringi í - 1 1 2 

 

Muna eftir að taka kladdann með 

Nafnakall, hver deild athugar hvort börn og starfsmenn hafi skilað sér á sitt útisvæði 

Miðhús 
 
Rólusvæði 

Álfagerði 
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Viðbragðsáætlun ef slys ber að höndum 

Já 

Foreldri er látið vita um  
meiðsl þegar barnið er 

sótt 

Ákvörðun tekin um 
að hringja í foreldri 

Já 

Sá sem kemur að slysi biður 
um að hringt sé í - 1 1 2 

Foreldri metur hvort fara 
þurfi með barn til læknis 

Nei 
 

Nei 

Er slysið alvarlegt ? 
Öll beinbrot, höfuðhögg, 

meðvitundarleysi, brunaslys, 
alvarleg tannslys 

Upplýsir á öðrum deildum 
um slysið og að von sé á 

sjúkrabíl 

Hlúir að barni, fer 
með í sjúkrabíl ef 
þörf krefur 
 

Ef slys verður á barni/starfsmanni þá þarf að fylla út slysaskýrslu á þar til 
gerðu eyðublaði sem er að finna í slysaskráningamöppu á skrifstofu 
skólastjóra. Ef slys er alvarlegt þarf að kalla til lögreglu sem bókar slysið. 
 

Leikskólastjóri/staðgengill 
tilkynnir foreldrum um 

slysið 

Öðrum börnum 
haldið frá slysstað. 
 

Tekur á móti sjúkrabíl 

Látið skólastjóra eða staðgengil hans 
vita af slysinu eins fljótt og auðið er 


