
 
 

Araklettur Starfsáætlun 2017-2018 

 
Leikskólar gera starfsáætlun þar sem fjallað er um árlega starfsemi leikskólans, birt 
skóladagatal og ýmsar aðrar hagnýtar upplýsingar um skólahald hvers leikskóla. Þar geta 
einnig komið fram helstu áherslur í foreldrasamstarfi, innra mati, tengslum leikskóla og 
grunnskóla, stoðþjónustu og fyrirkomulagi öryggis- og slysavarnamála eftir því sem við á. 
Áætlunin er unnin í nánu samstarfi við leikskólakennara, annað starfsfólk, börn og foreldra. 
Unnt er að vinna starfsáætlun þannig að starfsemi síðasta skólaárs sé metin við gerð 
hennar. Þannig gefst tækifæri til að ræða árlega þá þætti sem þessir aðilar telja mikilvæga 
og eru ánægðir með og jafnframt þá þætti sem þeir telja að megi bæta. Áætlunin þarf að fá 
umsögn foreldraráðs áður en nefnd kjörin af sveitarstjórn tekur hana til afgreiðslu 
samkvæmt lögum um leikskóla. Leikskóli verður að vera í stöðugri þróun, fylgja straumum 
og stefnum á hverjum tíma og auka þekkingu og framfarir í leikskólanum til hagsbóta fyrir 
skólasamfélagið í heild. Þróunarstarf getur m.a. falist í skipulögðum verkefnum sem eiga að 
leiða til nýbreytni, þróunar og umbóta í leikskólastarfinu. Markmið þróunarverkefnis, 
tímaáætlun, skipulag og leiðir þurfa að liggja fyrir áður en það hefst. Meta þarf árangur þess, 
hvort og hvernig markmið náðust og miðla reynslunni með öðrum sem að leikskólastarfi 
koma. 
  
Starfsáætlun  

● Árleg starfsemi leikskólans.  
● Skóladagatal   
● Hagnýtar upplýsingar 
● Öryggis og slysavarnarmál 
● Þróunarstarf. Tímaáætlun, skipulag og leiðir.  
● Foreldrarráð og fræðslunefnda skal samþykkja starfsáætlun.  
● Starfsáætlun þessi er í þróun og þeir þættir sem ekki birtast hér eru í endurskoðun. 

Starfsáætlunin verður metin vorið 2018 og mat á starfsáætluninni gildir sem 
ársskýrsla.  
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Starfsáætlun Araklettur  2017-2018  

Skólastefna Vesturbyggðar 
Starfsemi Arakletts byggir á Aðalnámkskrá grunnskóla og skólastefnu Vesturbyggðar. 
Stefnu skólans og framkvæmd skólastefnu birtist í skólanámskrá Arakletts. Skólanámskrá 
verður í endurskoðun á yfirstandandi skólaári 2017-2018.  

Leiðarljós Vesturbyggðar 
● Sýnum hvort öðru tilitssemi og virðingu 
● Virðum skoðanir annarra 
● Tökum  vel á móti þjónustunotendum/aðilum 
● Bjóðum góðan daginn brosandi 
● Verum jákvæð og hrósum 
● Sýnum hollustu og trúnað 
● Gleðjumst yfir velgengni samstarfsfélagana 
● Allir hafa rétt til að tjá skoðanir sýnar 
● Leggjum okkur fram við að koma vel fram við aðra 

(Gullna reglan) 

Stefna og hugmyndafræði  
Stefna leikskólans Arakletts er Lífsmenntarstefna (Living Values Education) og framkvæmd 
hennar  lýst í námskrá Arakletts og litar læisisáætlun og kennsluáætlun skólans.   
 
Lífsmennt varð til í kjölfar alþjóðlegs verkefnis sem Brahma Kumaris stóð að árið 1995 á 50 
ára afmæli Sameinuðu þjóðanna og fólst í að beina athygli að tólf alþjóðlegum gildum undir 
yfirskriftinni „Deilum gildum okkar til að skapa betri heim“. Bókin Lífsmennt inniheldur 
námsáætlun og viðfangsefni í lífsgildum er skrifuð m.a. fyrir kennara  er þróuð og skrifuð af 
Diane Tillmann og Diana Hsu, þýðing Erla Björk Steinsdóttir. 

Tilgangur og markmið lífsmenntar  
Tilgangurinn  er að veita leiðbeiningar og verkfæri til  þróunar manneskjunnar í heild sinni 
(the whole person) og viðurkenna að hver einstaklingur er samsettur af líkamlegum, 
vitsmunalegum, tilfinningalegum og andlegum þáttum. 

Markmið okkar eru: 
● Að hjálpa einstaklingum að hugleiða og vinna með mismunandi gildi og að gera sér 

grein fyrir jákvæðum afleiðingum þess að tjá þau í tengslum við sjálfa sig, aðra, 
samfélagið og heiminn í heild. 
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● Að dýpka skilning, ástæðu/tilgang og ábyrgð með tilliti til persónulegra og 
félagslegra ákvarðana. 

● Að hvetja einstaklinginn til að velja eigin persónulegu, félagslegu, siðferðilegu og 
andlegu gildi og vera meðvitaður um hagnýtar aðferðir við þróun og dýpkun þeirra. 

● Að hvetja kennara og starfsfólk til að líta á menntun sem leið til að efla með 
nemendum lífsspeki og þannig auðvelda heildarvöxt þeirra, þróun og val svo að þeir 
geti tekið þátt í samfélaginu af virðingu, sjálfstrausti og finni lífi sínu tilgang.  

 
Þýð. Hallveig Ingimarsd. (http://www.livingvalues.net/purpose.html) 
  
Lífsmennt styðst við kenningar Howard Gardner en hann flokkar greind manna í átta flokka: 
Málgreind, rök- og stærð-fræðigreind, rýmisgreind, tónlistargreind, líkams- og hreyfigreind, 
sjálfsþekkingargreind, samskiptagreind og umhverfisgreind. Hann telur að börn læri á ólíkan 
hátt allt eftir því hvaða greind er ríkjandi og því mikilvægt að hafa námsumhverfi og kennslu 
eins fjölbreytta og kostur er. 
 
Námsefnið krefst þess að starfsmenn tileinki sér gildin, því börn læra best það sem fyrir 
þeim er haft og eru því móttækilegust þegar þau sjá aðra nota gildin. Kennarar um allan heim 
eru hvattir til að byggja á ríkri menningararfleið sinni þegar þeir flétta námsefnið og gildin inn 
í starfið og það hefur leikskólinn haft að leiðarljósi. 
  
Leikskólinn leggur mikinn metnað í að skapa börnunum  fjölbreytt og öruggt leik- og 
námsumhverfi í virkri samvinnu við forelda. Lögð er áhersla á að nálgast hvert barn þar sem 
það er statt og styrkja það og efla svo það verði virkur þátttakandi í samfélagi skólans. 
Börnunum er sýnd virðing og umhyggja ásamt því að leiða þau til menntunar og þroska. Að 
barnið fái að vera það sjálft og að uppgötva, tjá sig og skapa á sínum forsendum. Börn eru 
forvitin að eðlisfari, þau eru fróðleiksfús og búa yfir mörgum dýrmætum eiginleikum. Þau eru 
skapandi, umhyggjusöm og geta tekið sjálfstæðar ákvarðanir. Í gildisríku umhverfi þrífast 
börn og blómstra. 

Lífsmenntastundir / samverustundir 
Lífsmenntastundir gegna mikilvægu hlutverki fyrir félags- og málþroska barnanna. 
Ýmis fræðsla tengd menningu, listum, Barnasáttmálanum og gildunum fer þar fram. 
 
Lesnar eru sögur, sungið, farið í leiki, hugarflugsæfingar, jógaleiki og rætt saman. 
Fjallað er um heiti daganna og mánaðanna, einnig er veðráttan og tíðarfarið rætt í tengslum 
við árstíðirnar. Með hverju gildi fylgja íhugunaratriði sem eru rædd og skapaðar umræður um 
í barnahópnum og unnið er með hugmyndir þeirra áfram. 
 
Íhugunaratriði um gildin 
 
• Friður er að hugsa jákvætt um sjálfa/n sig og aðra. 
• Virðing er að vera ánægð/ur með hver ég er. 
• Kærleikur er umhyggjusemi. 
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• Ábyrgð er að hjálpa þeim sem þurfa á hjálp að halda. 
• Hamingja er að gleðjast með vinum sínum. 
• Samvinna er þegar allir hjálpast að við verkin. 
• Heiðarleiki er að segja sannleikann. 
• Auðmýkt á samleið með sjálfsvirðingu. 
• Við erum öll einstök og höfum eitthvað dýrmætt að gefa og deila með öðrum. 
• Einfaldleiki er að læra af jörðinni. 
• Eining er skemmtileg og lætur okkur líða eins og fjölskyldu. 
 
Hugrekki er margvísleg og hjálpar okkur til dæmis að þora að segja satt og að vera 
heiðarlegur, að vera vinur og að geta sagt nei. 

 

Saga skólans  
Leikskólinn  Araklettur var byggður árið 1984 og tók til starfa 23. september það ár. Hann 
varð því 30 ára s.l. haust. Áður en leikskólinn var byggður var starfræktur gæsluvöllur á sama 
stað og leikskólinn stendur nú frá árinu 1965.  Árið 1979 var rekinn leikskóli í anddyri 
félagsheimilis Patreksfjarðar. Nafnið Araklettur hlaut leikskólinn á 10 ára afmæli sínu þegar 
efnt var til samkeppni um nafn meðal starfsfólks. Nafnið er dregið af  örnefni í grennd 
skólans. Á fyrri hluta síðustu aldar var sjómaður er lagði upp við klettadrang sem skagaði 
fram í sjó fyrir um það bil miðju þorpinu. Síðan var kletturinn kallaður Araklettur. Frá þessum 
tíma  hafa orðið miklar breytingar, hluti klettsins sprengdur og vegur kominn fyrir framan 
hann ásamt mikilli uppfyllingu. Leikskólinn stendur nú á þessari fyllingu í nálægð við klettinn. 
Á hinn veginn við leikskólann er svæði sem nefnist “Krókur”. Deildirnar þrjár á Arakletti, 
yngsta deildin Klettur, miðdeildin Krókur og elsta deildin Kot. 
 
Námskrá leikskólans byggir á aðalnámskrá leikskóla frá 2011, lögum og reglugerðum fyrir 
leikskóla og Skólastefnu Vesturbyggðar 
 

Hagnýtar upplýsingar 

Opnunartími 
Daglegur opnunartími er frá kl. 7:45 - 17:15 
Sumarlokun 2018 er áætluð  frá 2. júlí – 27. júlí á Arakletti 

Umsókn um vistun  
Nálgast má  eyðublöð hjá leikskólastjóra eða á vefsíðu Arakletts 
http://media.wix.com/ugd/0318ed_d438563ed3ad42e880a7dab92a8aa95b.pdf  
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Uppsagnarfrestur og breytingar á vistunartíma 
Uppsagnareyðublöð og Umsóknareyðublöð vegna breytinga á dvalartíma eru hjá 
leikskólastjóra og á vefsíðu leikskólans 
https://www.leikskolivesturbyggdar.net/Programs 

Viðtalstímar kennara 
 

Tími  Mánud.  Þriðjud.  Miðvikud.  Fimmtud.  Föstud. 

9:45 - 11:00  Vala Dröfn         

13:10-14:25    Sigríður 
Valdís 

     

13:15-14:15  Iwona         

13:00-15:00           

14:00 - 15:00      Aron Ingi     

14:00-15:00    Hallveig 
Guðbjört 

  Hallveig 
Guðbjört 

 

 
Sími: 450-2342,  450-2343,    8338343 

Skólinn í tölum: 
Á skólaárinu 2017- 2018  er útlit fyrir að 45-50 börn á aldrinum 14 mánaða -6 ára verði við 
nám í Arakletti. Aðlögun á milli deilda fer fram í september þar sem starfsfólk er meira og 
minna í orlofi framundir það.  
 
Aðlögun barns tekur um það bil eina til tvær vikur og reynt er eftir fremsta megni að sami 
starfsmaður sjái um aðlögun barnsins. Þessi tími er mikilvægur fyrir foreldra því þá gefst 
þeim tækifæri á að kynnast starfsmönnum og deildarstarfinu. Útskrift elstu barna 
leikskólans verður í maí að viðstöddum foreldrum, kennurum og gestum. 

Fjöldi barna á deildum eftir kyni:  

 Drengir Stúlkur  Alls Deildarstjóri  

Klettur 12 3 15 Vala Dröfn Guðmundsdóttir 

Kot 6 7 13 Iwona  

Krókur  8 9 17 Sigríður Valdís Karlsdóttir 

Væntanlegir  1 10 11  
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Fjöldi barna eftir árgöngum 

 2012 2013 2014 2016 Alls 

Klettur   12 3 15 

Kot  13    13 

Krókur  3 14  17 

Væntanlegir     11 (2017)  

Samtals 13 3 11 3 53 

 

Starfsmenn  
Leikskólastjóri: Hallveig Ingimarsdóttir netf. araklettur@vesturbyggd.is 
  halla@vesturbyggd.is 
Staðgengill leikskólastjóra: Aron Guðmundsson 
Sérkennslustjóri: Aron Ingi Guðmundsson netf. arongud@vesturbyggd.is 
Nöfn deilda: Klettur/Krókur/Kot. 
Deildarstjóri Kletts:  Vala Dröfn Guðmundsdóttir, netf. vala@vesturbyggd.is 
Aðrir starfsmenn: Liza Odchigue Ingvason netf.ingopingo@simnet.is 
Justina Bartkowiak netf. tomi261@vp.pl 
Deildarstjóri Króks: Sigríður Valdís Karlsdóttir, netf: siggadisa@vesturbyggd.is 
Aðrir starfsmenn Bjarnveig Ásta Guðjónsdóttir netf.bjarnveigasta@gmail.com 
Guðný Ó. Guðjónsdóttir netf. haenuvik@mi.is 
Stuðningur: Þorbjörg Petrea Pálsdóttir netf. torbjorgskati@gmail.com 
Deildarstjóri Kots: Iwona netf. iwo.ost.@wp.pl 
Stuðningur: Hildur Helgadóttir netf. hildurhelgad@gmail.com 
Afleysing: Ana Cristina C Cardoso Pestana netf. annaPes1@hoymail.com 
Matráður Arakletti: Rósa Hrafnsdóttir netf. rosahr@simnet.is 
Aðrir starfsmenn:  
Anna Malinowska Piktel netf.22Piks2@wp.pl 
Rósa Guðmundsdóttir netf. rosa@patro.is 

Starfsmannastefna 
 
Leikskólastarfið veltur á því að leikskólinn hafi á að skipa  áhugasömu og hæfu starfsfólki 
sem hefur lítur á starf sitt  tækifæri á að rækta þekkingu sína og hæfileika í framsæknu 
starfsumhverfi. Forsenda þess að ná árangri er að allir leggi sig fram af heilum hug. Sérhver 
starfsmaður ber ábyrgð á sjálfum sér, eigin stöðu og þroska. Jákvætt hugarfar, virðing fyrir 
vinnufélögum og sveigjanleiki í starfi er ávísun á farsæla samvinnu. Með því að starfsmenn 
rækti sína jákvæðu eiginleika og viðhorf verða þeir góðar fyrirmyndir og mikilvægir kennarar 

 
8 

mailto:araklettur@vesturbyggd.is
mailto:halla@vesturbyggd.is
mailto:arongud@vesturbyggd.is
mailto:vala@vesturbyggd.is
mailto:netf.ingopingo@simnet.is
mailto:netf.ingopingo@simnet.is
mailto:tomi261@vp.pl
mailto:siggadisa@vesturbyggd.is
mailto:netf.bjarnveigasta@gmail.com
mailto:netf.bjarnveigasta@gmail.com
mailto:haenuvik@mi.is
mailto:torbjorgskati@gmail.com
mailto:iwo.ost.@wp.pl
mailto:hildurhelgad@gmail.com
mailto:annaPes1@hoymail.com
mailto:rosahr@simnet.is
mailto:netf.22Piks2@wp.pl
mailto:netf.22Piks2@wp.pl
mailto:rosa@patro.is


 

 

lífsgildanna.  Ánægja í starfi er afleiðing af árangrinum sem starfsmaður nær með framlagi 
sínu til leikskólastarfsins.  
 
Lögð er áhersla á góðan starfsanda og að samskipti starfsmanna einkennist af virðingu, 
umburðarlyndi og jákvæðu viðmóti. Unnið er í anda lýðræðis, jafnréttis og fjölmenningar þar 
sem reynsla og þekking alls starfsfólks fær notið sín. Þegar nýr starfsmaður byrjar kynnir 
leikskólastjóri leikskólastarfið en að öðru leyti sjá deildarstjórar um að koma nýjum 
starfsmanni inn í starfið. Fyrstu kynni af nýjum vinnustað skipta höfuðmáli og því mikilvægt 
að allir starfsmenn leikskólans leggi sig fram um að taka vel á móti nýjum starfsmanni. 
 
Leikskóli Vesturbyggðar leggur áherslu á góðan starfsanda og skulu samskipti starfsmanna 
einkennast af virðingu, umburðarlyndi og jákvæðu viðmóti. Unnið skal í anda lýðræðis, 
jafnréttis og fjölmenningar þar sem reynsla og þekking alls starfsfólks fær notið sín. 
Starfsmannastefnan byggir á Lífsmenntinni og þeim gildum sem hún stendur fyrir og eiga 
því einkunnarorð Lífsmenntar „deilum gildum okkar til að skapa betri heim“ vel við.  
 
Leikskólinn er uppeldis- og menntastofnun og forsenda góðs leikskólastarfs er að 
starfsmenn hafi sameiginlega sýn á starfið. Starf í leikskóla er vandasamt og mikilvægt og 
miklar kröfur eru gerðar til þeirra sem þar starfa. Viðhorf starfsmanna til starfsins, 
samstarfsmanna, foreldra og barnanna skiptir höfuðmáli. Það má líkja leikskólastarfinu við 
keðju, þar sem allir hlekkir eru jafn mikilvægir. Jákvætt hugarfar og virðing fyrir vinnufélögum 
er ávísun á farsæla samvinnu. Lögð er áhersla á opin skoðanaskipti og að allir starfsmenn 
beri sameiginlega ábyrgð á góðum starfsanda í leikskólanum. 
 
Við sem vinnum hjá Vesturbyggð störfum fyrst og fremst í þágu bæjarbúa. Það leggur okkur 
því þá skyldu á herðar að setja almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur er okkar 
eigin eða einstakra hópa. Þeim sem vegna starfs síns taka ákvarðanir eða gera tillögur um 
ráðningu á starfsfólki, ber  gæta persónulegs hlutleysis í hvívetna og forðast að láta 
skyldleika, vensl, vinskap eða stjórnmálaskoðanir ráða ákvörðun sinni sbr. ákvæði 
stjórnsýslulaga nr.37/1993. 
Starfsfólk, sem tekur ákvarðanir um kaup á vörum og þjónustu fyrir hönd Vesturbyggðar skal 
ávallt gæta hagsmuna bæjarins og persónulegs hlutleysis við val á viðskiptaaðilum.  

Samvinna og starfsandi 

Árangur, jákvæð samskipti og gæði eru lykilþættir í starfsseminni. Þessir þættir eru samofin 
ferli, sem þýðir að ekki er nóg að ná tökum á einu þeirra heldur verður að vinna með þau öll. 
Mikilvægt er að allir starfsmenn hafi lýðræði og jafnréttissjónarmið að leiðarljósi í 
samskiptum sínum og störfum, bæði gagnvart börnum, foreldrum og samstarfsmönnum.  

Árangur í starfi 

Leikskóli Vesturbyggðar leitast við að byggja  leikskólastarfið á áhugasömu og hæfu 
starfsfólki sem hefur tækifæri á að rækta þekkingu sína og hæfileika í framsæknu 
starfsumhverfi. Forsenda þess að ná árangri er að allir leggi sig fram af heilum hug. Sérhver 
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starfsmaður ber ábyrgð á sjálfum sér, eigin stöðu og þroska. Jákvætt hugarfar, virðing fyrir 
vinnufélögum og sveigjanleiki í starfi er ávísun á farsæla samvinnu. Með því að starfsmenn 
rækti sína jákvæðu eiginleika og viðhorf verða þeir góðar fyrirmyndir og mikilvægir kennarar 
lífsgildanna. 

Jákvæð samskipti 

Starfsgleði er mikilvægur þáttur í leikskólastarfinu og ánægja og virðing fyrir uppeldisstarfinu 
með börnunum og samstarfsfélögum er grundvöllur að ánægjulegum samskiptum. Allir eru 
sameiginlega ábyrgir fyrir góðum starfsanda í leikskólanum. 
 
Ef  starfsmaður vill koma sjónarmiðum sínum á framfæri vegna starfsins, annarra 
starfsmanna, foreldra eða barna talar viðkomandi við deildarstjóra eða leikskólastjóra. 
Góður vettvangur til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri er á deildarfundum, á 
skipulagsdögum og í starfsmannasamtölum. Hægt er einnig að leita til trúnaðarmanna eða 
talsmanns. Þeir eru fulltrúar stéttarfélags síns á vinnustaðnum og því talsmenn starfsmanna 
gagnvart atvinnurekanda. Þeir eru kosnir úr hópi leikskólakennara og starfsmanna FosVest 
eða VerkVest. 

Gæði 

Gagnkvæm virðing fyrir mismunandi störfum og starfsreglum þurfa að ríkja.  Hreinskilni og 
skýr skilaboð eru nauðsynleg. Skýr verkaskipting og vinnufyrirkomulag eru mikilvæg og að 
farið sé eftir því sem ákveðið er hverju sinni. 
Nauðsynlegt er að samræma starfsaðferðir og fara eftir þeim starfsreglum sem settar eru. 
Ef breyta þarf starfsaðferðum eða starfsreglum ber að ræða það, á skipulagsdögum eða 
öðrum fundum, svo hægt sé að taka á málinu í sameiningu. Mjög mikilvægt er að sýna 
sveigjanleika í starfi. Þrátt fyrir verkaskiptingu og starfsreglur verða starfsmenn alltaf að vera 
tilbúnir að breyta og sveigja sig að leikskólastarfinu og þörfum barnanna. 

Mikilvægt er fyrir starfsmenn að: 

● sýna ábyrgð í starfi 
● vera stundvís og reglusamur. 
● vinna eftir fyrirfram ákveðnum markmiðum. 
● vera jákvæður og þar með stuðla að góðum starfsanda. 
● sýna samstarfsmönnum og öðrum virðingu í umtali. 
● taka ekki undir slæmt umtal. 
● vera samvinnuþýður og sýna sveigjanleika í starfi. 
● taka leiðbeiningum vel. 
● virða mannauð og skoðanir samstarfsmanna. 
● koma eigin mannauði og skoðunum á framfæri. 
● vera hreinskilin við samstarfsmenn og gefa skýr skilaboð. 
● viðurkenna að ágreiningur er eðlilegur og er grundvöllur að betra samstarfi. 
● virða þagnarheit. 
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● sýna  frumkvæði í starfi. 
● fylgjast með nýjungum í leikskóla- og uppeldismálum. 
● hafa lýðræði og jafnrétti að leiðarljósi. 
● Við erum öll á sama báti 

Væntingar og kröfur til starfsfólks 
Kennarar skólans starfs eftir þeirri stefnu og því skipulagi sem skólinn hefur. Þeim ber að 
sinna starfi sínu af alúð og virðingu og að hafa hugfast að þeir eru að vinna eitt mikilvægasta 
og mest krefjandi starfið í íslensku samfélagi, það er; kennslu, uppeldi og umönnun barna á 
1. skólastiginu.  
Starfsmaður ber ábyrgð, bæði sem einstaklingur og einnig sem hluti af heildinni. 
 
Honum ber: 

● að lesa starfsmannahandbókina reglulega og tileinka sér hana, 
● að vera stundvís og reglusamur, 
● að sýna áhuga, ábyrgð, frumkvæði og sjálfstæði í starfi, 
● að þekkja og fara eftir skipulagi leikskólans, 
● að fylgjast með og fara eftir starfsáætlun, 
● að virða þagnarskyldu, 
● að sýna áhuga og eftirtekt og leita svara um þarfir hvers einstaks nemanda,  
● að efla samvinnu við annað starfsfólk og foreldra, 
● að sýna ávallt fyllstu kurteisi, 
● að sýna stofnuninni, yfirmönnum og öðrum samstarfsmönnum virðingu og hollustu. 

Siðareglur kennara: 
1. Menntar nemendur. 
2. Eflir með nemendum gagnrýna hugsun, virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, umhverfi 

og menningu. 
3. Sýnir nemendum virðingu, áhuga og umhyggju. 
4. Skapar góðan starfsanda og hvetjandi námsumhverfi. 
5. Hefur jafnrétti að leiðarljósi. 
6. Vinnur gegn fordómum, einelti og öðru ranglæti sem nemendur verða fyrir. 
7. Kemur vel fram við nemendur og forráðamenn og virðir rétt þeirra 
8. Gætir trúnaðar við nemendur og forráðamenn og þagmælsku um einkamál þeirra 

sem hann fær vitneskju um í starfi sínu. 
9. Viðheldur starfshæfni sinni og eykur hana. 
10. Vinnur með samstarfsfólki á faglegan hátt. 
11. Sýnir öðrum fulla virðingu í ræðu, riti og framkomu. 
12. Gætir heiðurs og hagsmuna stéttar sinnar. 

 
11 



 

 

Hefðir starfsmannahópur  
● Á föstudögum er aukakaffitími fyrir hádegi gera starfsmenn sér glaðan dag og deildir 

skiptast á um að koma með veitingar ca. einu sinni í mánuði og gera hlýlegt á 
kaffistofunni. 

● Á starfsdegi eftir sumaropnun fer starfsfólk saman í hádeginu og fær sér að borða 
saman. 

● Í enda nóvember eða byrjun desember eru „litlujól starfsfólks”. Starfsfólk kemur 
saman og borðar og hefur gaman fram eftir kvöldi. 

● Starfsmenn sem unnið hafa í 5, 10, 15, 20 ár o.s.frv. eru heiðraðir með gjöf frá 
leikskólanum á afmælisdegi leikskólans 

● Leynivinur er í desember og þá fær maður eina gjöf á viku til jóla (eitthvað smálegt) 
frá leynivini sem kemur í ljós hver er með síðustu gjöfinni.   

● Vinavika er í janúar 
● Lífshlaupið í febrúar 
● Sumargleði í júní 
● Skemmtinefnd er starfandi við skólann en það er á ábyrgð allra starfsmanna að 

koma með tillögur og ábendingar til að lífga upp á starfsandann. Þegar starfsmaður 
hættir í leikskólanum gefur leikskólinn honum kveðjugjöf. Starfsmanni sem er að 
hætta er frjálst að koma með veitingar. Starfsmenn gefa vinnufélaga sængur-, 
brúðar-, eða afmælisgjöf á heilum tug og sér gjaldkeri starfsmannasjóðs um í 
samvinnu við starfsfólk að kaupa gjöf. Starfsmanninum er frjálst að koma með 
veitingar í leikskólann. Starfsmenn ásamt foreldrum og börnum styrkja framfærslu 
Tumanis, styrktarbarns leikskólans. Haldið er upp á afmæli hans og safnað í leiðinni 
peningum til styrktar honum. 

Fundaáætlun  
 
Áætlað er að halda sex sameiginlega starfsmannafundi eftir dagvinnutíma. Fundir á 
dagvinnutíma eru sem hér segir :  
 

● Deildarstjórafundir einu sinni í viku. Sérkennslufundir einu sinni í viku. Deildarfundir  á 
tveggja vikna fresti. Lífsmenntafundir sex sinnum á ári. Umhverfisfundir fimm sinnum 
á ári. Öryggisnefndarfundir tvisvar á ári. Áfallateymisfundir tvisvar á ári, eða eftir 
þörfum. 

● Smærri fundir svo sem deildarfundir, deildarstjórafundir og vinnustaðafundir eru 
haldnir á dagvinnutíma enda hefur starfsfólk heimild til að halda vinnustaðafund allt 
að 2 tímum á ári á 12 mánaða tímabili. Þá ber að halda, ef kostur er, í lok vinnudags 
eða í kaffitíma þar sem það er hægt. 

Starfsmannafundir 
Fundir sem ætlast er til að allt starfsfólk mæti á og eru greiddir í yfirvinnu eru: 
starfsmannafundir, þeir eru skipulagðir að hausti í samráði við starfsmenn og hafa verið 
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greiddir í yfirvinnu fyrir hvern fund eftir lengd hans. Starfsmannafundir með öllum 
starfsmönnum leikskólans eru haldnir 5 – 6 sinnum  á ári utan daglegs vinnutíma. Á þeim 
eru rædd mál er varða leikskólann og starfsemi hans í heild. Leikskólastjóri auglýsir dagskrá 
með fyrirvara og stjórnar fundi eða felur öðrum það. Greiddir eru fastir tveir tímar  tímar fyrir 
starfsmannafund en ef fundur  dregst á langinn þá er það einnig greitt. Til þess ætti samt 
ekki að þurfa að koma. 

Fundir – skipulagsdagar – undirbúningstímar 
Fundir og skipulagsdagar eru mikilvægur þáttur í starfi leikskólans. Þeir eru ætlaðir til þess 
að undirbúa starfið, skipuleggja og meta. Það er á ábyrgð hvers og eins að koma á framfæri 
því sem honum liggur á hjarta og því er virkni hvers og eins mikilvæg. Að hausti er gefið út 
fundardagatal þar sem fram koma dagsetningar á fundum skólaársins. Fundargerðir eru 
settar á upplýsingatöflu á kaffistofu en fara síðan í fundarmöppu sem er öllum aðgengileg. 
Starfsmanni er skylt að kynna sér fundargerðir þeirra funda og skipulagsdaga sem hann 
mætir ekki á. 

Deildarstjórafundir  
Vikulega deildarstjórafundi sitja leikskólastjóri,  sérkennslustjóri og deildarstjórar 
leikskólans. Hlutverk þessara funda er að ræða faglegt starf, samræma uppeldisstarfið milli 
deilda og það sem er sameiginlegt t.d. húsnæði og lóð. Leikskólastjóri stjórnar 
deildarstjórafundum eða felur öðrum það. 

Deildarfundir 
Deildarfundi sitja starfsmenn á viðkomandi deild. Á deildarfundum er fjallað um skipulag, 
samræmingu á starfsaðferðum og samstarf á deildinni, einnig er fjallað um málefni er varða 
einstök börn og barnahópinn í heild. Deildarstjóri stjórnar deildarfundi eða felur öðrum það 
og skráðar eru fundargerðir sem liggja frammi á deildum. Deildarfundir eru haldnir  á 
skipulagsdögum i sem eru fimm og þriðju til fjórðu hverja viku og aðstoða þá starfsmenn á 
öðrum deildum með barnahópinn. Leikskólastjóri og sérkennslustjóri sitja fundina ef þurfa 
þykir. 

Nefndir og ráð 
Lífsmenntafundir, umhverfisnefndarfundir, öryggisnefndarfundir og áfallaráðsfundir eru 
haldnir fimm sinnum á ári og starfsfólk í sérkennslu og stuðningi  fundar einu sinni í viku. 

Ýmsir fundir 
Undir ýmsa fundi flokkast t.d. fundir með leikskólaráðgjöfum eða öðrum sérfræðingum, 
nefndafundir vegna undirbúnings fyrir sérstök verkefni og samvinna við foreldra, grunnskóla 
eða aðra aðila.  

Starfs/skipulagsdagar 
Fimm skipulagsdagar eru á ári og eru þeir ætlaðir til að undirbúa uppeldisstarf leikskólans og 
öll mál varðandi starfið. Þeir eru ákveðnir að hausti í samvinnu við Patreksskóla. Á 
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skipulagsdögum starfsfólk sem vinnur í hlutastörfum mæti allan daginn. Starfsmenn í 
eldhúsi taka einnig þátt í skipulags- og námskeiðsdögum en efni getur þó stundum verið 
annað fyrir starfsmenn í eldhúsi. 

Skóladagatal 
https://docs.wixstatic.com/ugd/d37025_eff2eec4829b4884b716c99fe097d085.pdf 

Starfsárið 
Starfsárið skiptist í haustönn frá september til janúar, vetrarönn frá janúar til mars, vorönn 
frá mars til júní og sumarönn frá júní til september.  
  
Mánaðaráætlun 2017-2018. 

Ágúst 2017 

7. Frídagur verslunarmanna 
10. Leikskólinn opnar eftir sumarlokun. Börn sem tóku frí vikuna fyrir lokun mæta. 
15. Starfsdagur 
16. Leikskólinn opnar eftir sumarfrí 
21. Starfsdagur námskeiðsdagur með Patreksskóla 
24. Deildastjórafundur, Grænfánafundur 
31. Fagnaðarfundur 
September 2017 
Inntaka og aðlögun nýrra barna áætluð í september en gæti dregist ef um manneklu verður að ræða. 
5. Starfsmannafundur 
8. Dagur læsis; 
Bókaormsvika  áhersla á lestur góðra bóka 
14. Haustönn: Hópastarf hefst. 
15.Lífsmenntarfundur 
16. Dagur íslenskrar náttúru. Unnið að umhverfisverkefni í tengslum við Grænfánaverkefnið. 
22. Jafndægur að hausti. 
26. Efrópski tungumáladagurinn. 
29. Fagnaðarfundur 
Október 2017 
Aðlögun nýrra barna heldur áfram. 
3. starfsmannafundur 
24. Starfsmannafundur 
6. Deildarstjórafundur. 
17. Foreldrafundur 
21. Fyrsti vetrardagur. Sumarið kvatt og vetri heilsað með kakó og söng. 
24 Starfsmannafundur 
27. Fagnaðarfundur Frelsi 
 
 Nóvember 2017 
6. Starfsdagur 
Dagskrá: 
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f.h. Námskeið um stjórnun streitu og álags. Ingrid Kulhman. 
e.h. líkamsbeiting Margrét Brynjólfsdóttir (féll niður) 
Fyrirlestur um samveruhringinn Halla 
8. Feðradagurinn, Baráttudagur gegn einelti 
16.  Dagur íslenskrar tungu. 
Fá ömmu og/eða afa í heimsókn til að lesa sögu eða ljóð fyrir börnin eða segja sögur. 
Ath 1. des Fagnaðarfundur. 
Desember 2017 
1 Fullveldisdagurinn 
 Starfsmannafundur, Jólafundur 
3. Alþjóðadagur fatlaðra. 
4. – 7.  Baka og skreyta piparkökurnar. 
8. des. Foreldrakaffi. 
12.  Fyrsti jólasveinninn. Farið með vísur og hver jólasveinn sunginn í bæinn, fram að jólum  
15. des. – 15. jan. frí í hópa og skólastarfi, frjálst úti og inni.. 
14. Litlu jólin Araklettur 
21. Vetrarsólstöður. 
23. Þorláksmessa. Svo koma jólin! 
24. Aðfangadagur jóla 
25. Jóladagur og 26. Annar í jólum lokað. 
27. til 29. Opið. 
31. des. Gamlársdagur. 
 Janúar 2018 
Gildi mánaðar: Vongleði 
1.Nýársdagur. 
2. -  Matsdagur  Innara mat á leikskólastarfi. Starfsmannafundur í enda ef tími vinnst til.   
6. Þrettándinn. Síðasti jólasveinninn fer. 
13. Vetrarönn hefst. 
19. Bóndadagur, þorri hefst. Feðra og afakaffi 
26. Fagnaðarfundur Hugrekki 
Þorrablót í leikskólanum. 
Febrúar 2018 
2. Dagur stærðfræðinnar 
Stærðfræðivika 
Deildarstjórafundur undirbúningur undir foreldraviðtöl  
5. Starfsmannafundur 
6. Dagur leikskólans 
12. – 13. – 14. - Bolludagur, Sprengidagur, Öskudagur (sjá hefðir). 
16. Mömmu og ömmu kaffi. 
18. Konudagur, Góa byrjar. 
 Mars 2018 
2. mars Fagnaðarfundur Þolinmæði 
6. Starfsmannafundur 
7. – 23. Foreldraviðtöl 
19. Listavika 
20. Jafndægur að vori. 
28. Fagnaðarfundur 
29. 30. Skírdagur og föstudagurinn langi 
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Apríl 2018 
1. Páskar 
2. Annar í páskum 
Bókaormsvika 
6.Fagnaðarfundur Óeigingirni 
Deildarstjórafundur 
10. Starfsmannafundur 
19. Sumardagurinn fyrsti. 
27. Fagnaðarfundur Ágæti 
Maí 2018 
Skil á nemendum til grunnskóla 
Heimsókn í grunnskólann 
1. Dagur verkalýðsins. 
11. Mæðradagurinn 
16. Starfsdagur Lokað  Opið hús síðdegis 
20.Hvítasunna 
21. Annar í hvítasunnu 
23. Útskrift elstu nemenda 
Júní 2018 
Sumarhátíðin okkar verður einn góðviðrisdag í júní. 
1. Fagnaðarfundur Jöfnuður 
3. Sjómannadagur 
5. júní. Starfsmannafundur. 
14. Útskriftarferð. Miðast við veður. 
17. júní. Lýðveldisdagurinn. 
22. júní.. Sumarsólstöður. 
29. Fagnaðarfundur Vinátta 
Júlí 2018 
Tiltekt og undirbúningur vegna lokunar 
2. júlí Leikskólinn lokar vegna sumarleyfa.   
júlí starfsdagur Undirbúningur vegna opnunar eftir sumarlokun. 
31.  Araklettur opnar á ný eftir sumarleyfi. 
 
  

  

  
  
  
  
  
 
 
Starfsdagar 
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Skipulagsdagar eru  fimm - sex á skólaárinu: 1. Dagurinn er fyrsti vinnudagur eftir 
sumarlokun. Aðrir dagar eru ákveðinn í samráði við grunnskólann og reynt er að  hafa 
samráð um þá.  Í maí er síðan starfsdagur í tengslum við opið hæús á Arakletti sama dag.  

Sérstakir dagar - siðir og venjur 
 

● Nýjum gildum er fagnað á fagnaðarfundum sem eru að jafnaði seinasti föstudagur í 
hverjum mánuði.  

● Litadagar voru nokkrum sinnum á skólaárinu. Þá koma starfsólk og börn í einhverri 
flík í viðeigandi lit. 

● Húfudagur, náttfatadagur, hjóladagur og dótadagur. 
● Alþjóðadagur Lífsmenntar 19. október. Gengið fyrir gildin. 
● Fagnaðarfundur á Degi íslenskrar tungu 16. nóvember en þá er öfum og ömmum 

bioðið að heimsækja  börnin og lesa fyrir þau eða segja sögur og syngja með þeim. 
● Jólaball er  í desember. Oft ber svo við að jólasveinar birtast allt í einu með gleði, 

söng og dansi, færandi jafnvel gjafir og nammi. 
● Þorrablót var á bóndadaginn, pöbbum og öfum var boðið í síðdegiskaffi á Arakletti  
● Haldið var upp á bolludag, sprengidag og öskudag, en þá var furðufataball og 

kötturinn sleginn úr tunnunni. Farið var í gönguferð og sungið fyrir starfsfólk 
fyrirtækja og aðra á förnum vegi 

● Mömmum og ömmum boðið í síðdegiskaffi á Arakletti í tilefni konudagsins. 
● Patreksdagurinn er grænn dagur á Arakletti og allir mæta í einhverju grænu 
● Seinasti vetrardagur kvaddur og sumarið boðið velkomið í vinastund 
● Sólblómadagurinn á Arakletti  29. apríl Hátíð í bæ; Börnin koma saman og syngja um 

vorið og sumarið. Farið í gönguferð og leiki Við hugsum til hans Tumianis og sendum 
honum eitthvað fallegt. 

● Umhverfisdagar eru tveir: að vori og að hausti. Farið í kring um leikskólann og í 
nánasta umhverfi og tínt allt rusl sem við finnum, það er síðan flokkað og  talið, skráð 
og gengið frá. Síðan er umhverfispartí með kexi og ávaxtasafa 

● Opið hús er í maí  þar sem til sýnis voru verk barnanna og þau sungu fyrir gesti.  
● Í útskriftarferð elstu barnanna hefur verið farið í Skrímslasetrið á Bíldudal og í 

Hvestufjöru í skrímslaleit með nesti. 
● Vorverkin í garðinum. Sett niður forræktað grænmeti og kartöflur. Sáning. 
● Sumarhátíð leikskólans er í júní, grill, og leikir.  
● Uppskeruhátíð, kartöflur eru teknar upp og eldaðar með matnum og gerð góð skil 
● Dagur íslenskrar náttúru er haldinn með gönguferð, náttúruskoðun og úrvinnslu. 
● Fyrsti vetrardagur boðinn velkominn í vinastund/fagnaðarfundi 
● Aðventa Íslensku jólasveinarnir, piparkökubakstur, foreldrakaffi, jólaball 
● Jólin/nýárið/þrettándinn gleði og gaman! 
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Skipulag skólans  
 

Skipurit   

 

 

Fjölskyldan og leikskólinn 

Foreldrasamvinna 
Araklettur  leggur mikið upp úr samvinnu við foreldra. Við upphaf skólagöngu barns er lagður 
hornsteinn að samstarfinu. Dagleg samskipti skipta miklu máli og mikilvægt er að þau 
einkennist af virðingu og samvinnu. Boðið er upp á foreldrasamtöl einu sinni til tvisvar á ári 
eða oftar ef þurfa þykir. Foreldrafélag og foreldraráð er starfandi við skólann sem styður vel 
við starfið. Foreldrar eru ávallt velkomnir í skólann og þeir taka virkan þátt í ýmsum hefðum 
og hátíðum sem skapast hafa í gegnum árin. 
 
Við upphaf leikskólagöngu barns er lagður hornsteinn að samstarfi foreldra og starfsmanna 
leikskólanna. Lögð er áhersla á að samstarfið byggi á gagnkvæmum skilningi og virðingu þar 
sem umhyggja og velferð barnanna er í fyrirrúmi. Samstarf þetta byggir á þeirri forsendu að 
foreldrar beri meginábyrgð á uppeldi barna sinna. Mikilvægt er að starfsmenn leikskólans og 
foreldrar geti treyst hvert öðru, deilt sjónarmiðum sínum og tekið sameiginlegar ákvarðanir 
börnunum til heilla. 
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Í aðlögun gefst foreldrum tækifæri á að kynnast starfsmönnum og starfi leikskólans. 
Foreldrar eru ávallt velkomnir í heimsókn í leikskólann. 

Foreldrasamtöl 
Boðið er upp á foreldrasamtöl einu sinni til tvisvar á ári þar sem rædd er líðan barnsins, nám 
þess og þroski, heima og í leikskólanum. Einnig geta foreldrar óskað eftir viðtali við 
leikskólastjóra, deildar-eða sérkennslustjóra ef vill. 

Foreldrafélag 
Foreldrafélagið er samstarfsvettvangur foreldra sem eiga börn í leikskólanum en markmið 
þess er að stuðla að samræðu og samvinnu til að tryggja sem best velferð barna í 
leikskólanum og að styðja og styrkja það uppeldisstarf sem þar er unnið. Kosið er á 
aðalfundi foreldrafélagsins að hausti í bæði stjórn og varastjórn foreldrafélags og eru 
stjórnendur samhliða fulltrúar í foreldraráði nema að annað sé ákveðið á aðalfundi. Aðkoma 
þessa félags mikill styrkur fyrir leikskólastarfið. Fundargerðir bæði foreldraráðs og 
foreldrafélags munu verða aðgengilegar á heimasíðu leikskólans. 
 
Stjórn foreldrafélag Arakletts 2017 skipa:  
 

Nafn  Netfang  Símanúmer  

Sigurbjörg Kristjánsdóttir  sigurbjorgkristjans@gmail.com  8662679 

Jórunn Helgadóttir  jorunnsif@gmail.com  8689347 

Kittý Arnars Árnadóttir  kitty.arnars@gmail.com  7782839 

Sædís Eiríksdóttir  saedis.eiriksdottir@landsbankinn.is  8673765 

 
Hefðir hafa skapast fyrir þeim verkefnum sem foreldrafélagið stendur fyrir á hverju ári. 
 
 
 
Starfsáætlun foreldrafélagsins:  
 

● Á jólaballinu sjá foreldrar um að hafa samband við jólasveinana og bjóða þeim í 
heimsókn og passa upp á að þeir gleymi ekki jólapökkunum. 

● Morgunverður/kaffi fyrir pabba og afa á bóndadaginn í janúar. •  
● Morgunverður/kaffi fyrir mömmur og ömmur í tilefni konudagsins í febrúar.  
● Opið hús í maí – útskrift elstu barna. 
● Sveitaferð/vorferð foreldrafélagsins 
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Aðlögun að nýju samfélagi 
Í leikskólanum dvelja börn og fjölskyldur sem eru að aðlagast íslensku samfélagi. Í nýju 
samfélagi vakna oft margar spurningar bæði stórar og smáar sem geta varðað allt frá 
innkaupum, menningu, matvöru, tungumáli eða hvað svo sem fjölskyldan gæti þarfnast 
aðstoðar við. Vonir standa til að koma á samstarfi íslenskra fjölskyldna „vinafjölskyldum”, 
sem vilja aðstoða þá sem þess óska til að gera dvöl þeirra og aðlögun að nýju samfélagi 
eins gæfuríka og mögulegt er. Hægt er að gefa sig fram við leikskólastjóra ef foreldrar vill 
taka þátt í stuðningi við nýja fjölskyldu. 
 

Foreldraráð 
Foreldraráð er lögboðinn vettvangur foreldra til að koma skoðunum sínum á framfæri við 
skólastjórnendur um innihald, áherslur og skipulag skólastarfsins. Hlutverk foreldraráðs er 
að gefa umsagnir til leikskóla og skólanefndar um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem 
varða starfsemi leikskólans. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiriháttar breytingar í 
leikskólastarfinu og fjallar um ýmiss mál tengd leikskólastarfinu. 
Foreldrar kjósa fulltrúa í foreldrafélag og foreldraráð leikskólans á aðalfundi 
foreldrafélagsins að hausti. 
 
Foreldraráð Arakletts  2017 skipa:  
 
Nafn 
Sigurbjörg Kristjánsdóttir 
sigurbjorgkristjans@gmail.com 
8662679 
 
Jórunn Helgadóttir 
jorunnsif@gmail.com 
8689347 
 
Kittý Arnars Árnadóttir 
kitty.arnars@gmail.com 
7782839 
 
Sædís Eiríksdóttir 
saedis.eiriksdottir@landsbankinn.is 
8673765 
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Fræðsla og upplýsingar til foreldra 
● Fréttir, fræðsla og allar helstu upplýsingar um leikskólastarfið eru á heimasíðu 

leikskólans og á Facebooksíðu foreldra, https://www.leikskolivesturbyggdar.net/ 
● Í anddyri Kletts og Króks eru upplýsingatöflur þar sem fram koma upplýsingar 

varðandi starfið sem og á útihurðinni í Koti.  
● Sendur er tölvupóstur til foreldra ef þurfa þykir.  
● Foreldrafundur er í október.  Aðalfundur foreldrafélagsins er haldinn hvert haust. 
● Stjórn foreldrafélagsins fundar ásamt fulltrúa leikskólans.  
● Foreldraráð fundar ásamt leikskólastjóra.  
●  Foreldrar eru ávallt velkomnir inn á deildir barna sinna til að fylgjast með börnunum í 

leik og starfi.  Mánaðaráætlun er bæði sett á netið og til foreldra. Á heimasíðu 
Arakletts: https://www.leikskolivesturbyggdar.net/   eru fréttir, myndir og helstu 
upplýsingar um starfið. Einnig  er opin síða á Facebook sem  hægt er að eiga 
samskipti um málefni tengd leikskólanum. 
https://www.facebook.com/groups/1581037792203936/?ref=bookmarks 

Dagsskipulag   

Kot - elstu nemendurnir  
  
Tími  Athöfn  Nánari skýring 
Kl: 7:45  Leikskólinn 

opnar 
Við bjóðum góðan dag alla daga! 

7:45- 8:15  Róleg stund  Teikna/púsla/skoða bækur,spjalla saman, tengjast 
8:15 -8:30   Morgunstund  Tiltekt, handþvottur Lífsmenntarstund, jarðtenging 

söngur 
9:30 -9:00  Morgunverður  Þjónar leggja á borð 
9:30 -9:00  Samverustund  Góðan daginn, dagatalið, veðrið, söngur, saga, söngur 

Hringur þakkir 
9:00-11:15  Hópastarf/frjáls 

leikur 
Til skiptis: Sköpun/tjáning, Hreyfing, Læsi 
Málörvun, Val, Vinastund/dans/útikennsla  
Lífsmenntin  fléttast beint og óbeint  inn í leik og starf 

11:15-11:30  Tiltekt  Frágangur, handþvottur (söngur) 
11:30-12:00  Hádegisverður  Þjónar leggja á borð 
12:30- 13:00  Málörvun  Farið í söngleiki, hlustað á sögur og/eða  búin til leikrit,  

farið í orðaleiki, spilað, farið í myndskynjunarleiki, 
Lubbi kemur í heimsókn 

13:00-14:50   Útivera  Ef ekki viðrar eru í boði frjálsir leikir og einstöku 
sinnum er bíó. 

15:00 -15:30  Síðdegishressing   
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15:30 -16:00  Frjáls leikur  Börnin flytja sig yfir á Klett kl. 16:00 
16:00- 17:15   Skil  Skilað er fyrir allar deildir á Kletti frá kl. 16:00 
17:15  Leikskólinn lokar   
 

Krókur - miðhópur  
 
Tími  Athöfn  Nánari skýring 
Kl: 7:45  Leikskólinn opnar  Við bjóðum góðan dag alla 

daga! 
7:45 – 8:15  Róleg stund  Teikna/pússla/skoða bækur 
8:15 -9:00   Morgunstund  Tiltekt, söngur, handþvottur 

Lífsmenntarstund, veður, 
dagur,  

9:00 – 9:30  Morgunverður   
9:30 – 10:30  Hópastarf/frjáls leikur  Til skiptis: Sköpun/tjáning, 

Hreyfing, Málörvun, Val, 
Vinastund/dans/útikennsla 

10:30 – 11:45  Útivera  Fyrst út þau elstu seinast 
þau minnstu 

11:45-12:00  Komið inn úr útiveru  Fyrst þau yngstu  inn. 
Frágangur, handþvottur 

12:00-12:30  Hádegisverður   
12:30 – 13:00  Hvíld/rólegheit  Hlustað á sögur og róandi 

tónlist  
13:00-14:50   Útivera  Ef ekki viðrar eru í boði 

frjálsir leikir og einstöku 
sinnum er bíó. 

15:00 – 15:30  Síðdegishressing   
15:30 – 16:00  Frjáls leikur  Börnin flytja sig yfir á Klett 

kl. 16:00 
16:00 – 17:15   Skil  Skilað er fyrir allar deildir á 

Klettifrá kl. 16:00  
17:15  Leikskólinn lokar   
 
Klettur - yngstu börnin  
Tími  Athöfn  Nánari skýring 
Kl: 7:45  Leikskólinn opnar  Við bjóðum góðan dag alla 

daga! 
7:45 – 8:15  Róleg stund  Frjáls leikur 
8:15 -9:00   Morgunstund  Tiltekt, söngur, handþvottur 

Lífsmenntarstund,  
9:00 – 9:30  Morgunverður   
9:30 – 10:30 (styttra eftir 
atvikum) 

Hópastarf/frjáls leikur  Til skiptis: Sköpun/tjáning, 
Hreyfing, Málörvun, Val, 
Vinastund/dans/útikennsla 

 
22 



 

 

10:30 – 11:45 (fyrr út  eftir 
atvikum og þá fyrr inn) 

Útivera  Yfir vetrartímann er lögð 
áhersla á útiveru fyrir hádegi. 
Fyrst út þau elstu seinast þau 
yngstu.  

11:45-12:00  Komið inn úr útiveru  Frágangur, handþvottur 
bleiuskipti 

12:00-12:30  Hádegisverður   
12:30 – 14:00  Hvíld 

 
Börnin leggjast í innristofu 
eða eru sett út í vagn. Flest 
sofna 

14:00 - 15:00  Hópastarf frjáls leikur  Til skiptis: Sköpun/tjáning, 
Hreyfing, Málörvun, Val, 

13:00-14:50   Hvíld og síðan útivera fyrir 
elstu eftir  atvikum 

Yfir vetrartímann er lögð 
áhersla á útiveru fyrir hádegi. 

15:00 – 15:30  Síðdegishressing   
15:30 – 16:00  Frjáls leikur   
16:00 – 17:15   Skil  Skilað er fyrir allar deildir á 

Kletti frá kl. 16:00 
17:15  Leikskólinn lokar   
 
  
Námsvið leikskólans eru samofin öllu starfi leikskólans og tengjast leik og daglegum 
störfum.   

Samstarf við grenndarsamfélagið  
● Við fáum slökkviliðið og lögregluna í heimsókn einu sinni til tvisvar á ári þar sem störf 

þeirra eru kynnt og ræt er við börnin um eldvarnir og slysavarnir,  hjólin og umferðina. 
● Hann Rabbi í Albínu gefur okkur pissuveislu árlega. 
● Félagasamtök hafa gegn um árin styrkt leikskólann á ýmsan hátt; aðallega með 

peningagjöfum. Foreldrafélagið hefur gefið leikskólanum leikföng og seinast gáf 
félagið skólanum hundrað þúsund krónur til kaupa á einingakubbum. 

● Nýlega fékk Araklettur gjöf frá kvennadeild slysavarnafélagsins á Patreksfirði og 
afhenti fulltrúi endurskinsvesti til  að auka öryggi leikskólabarna í vettvangsferðum 
með því að gera þau sýnilegri.  Einnig var sýnikennsla með hjálminn og leikskólanum 
fært Númaspilið. 

 
Helstu samstarfsaðilar eru: Félagsþjónusta og barnaverndarnefnd, Greiningar- og 
ráðgjafarstöð ríkisins, , HTÍ (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands), Þroska- og hegðunarstöð, 
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Túlkaþjónusta Intercultural Ísland, Landvernd, Slökkviliðið, 
Values Based Education og SOS Barnaþorp á Íslandi og  Trappa.   
 
Allgott samstarf er við starfsmenn áhaldahúss og aðra sem koma að framkvæmdum 
innanhúss og á lóð. 

 
23 



 

 

Tengsl skólastiga 
Meðal meginatriða nýrrar menntastefnu, sem mótuð var með gildistöku laga um leikskóla, 
grunnskóla og framhaldsskóla 2008, var að auka svigrúm, sveigjanleika og samfellu á milli 
skólastiga og innan hvers skólastigs. Lögð er áhersla á að grunnskólinn komi betur til móts 
við ólíkar þarfir barna en það kallar á að svigrúm í skipulagi náms sé aukið, þ.m.t. námslengd 
og skil milli skólastiga. Helstu markmið samstarfs og tengsla milli skólastiga eru að skapa 
samfellu í námi barna, koma til móts við þarfir þeirra og stuðla að markvissari uppbyggingu 
náms. Einnig er markmiðið að treysta gagnkvæma þekkingu og skilning á starfi kennara og 
námi nemenda og stuðla að vellíðan og öryggi barna þegar þau flytjast milli skólastiga. 
http://namskra.is/books/adalnamskragrunnskola2011/tengslskolastiga 
 
Samstarf er nokkuð gott milli leikskólans og grunnskólans en mætti efla. Samvinna við 
grunnskólann er mikilvægur þáttur í leikskólastarfinu og það auðveldar börnunum að flytjast 
á milli skólastiga.  
Elstu börnin fara í heimsókn grunnskólann  í desember og föndra með 1. Bekk. 
Fyrsti bekkur kemur síðan í morgunverðarheimsókn líka í desember og fá kakó og ristað 
brauð og sungið er saman og sungist er á.  
Síðan eru heimsóknir í grunnskólann að vori þar sem börnin taka þátt í kennslustund/um og 
skoða nýja skólann sinn.  
Nemendur í 9. og 10. bekk grunnskóla koma í leikskólann einu sinn á önn og eru með 
börnunum í leik og starfi.  
Elstu nemendur grunnskólans komu og fyrgdu elstu börnum Arakletts í sameiginlega 
dansstund á vegum Dansskóla Köru þar sem þeir aðstoðuðu börnin við að taka þátt og 
fylgdu þeim síðan aftur til baka.   
Íþróttahúsið stendur 4 og 5 ára börnum til boða einu sinni í viku.  
Einnig bjóða leik- og grunnskólinn upp á óvænta atburði sem ekki eru tímasettir.  
Meginmarkmið samstarfsins er að mynda samfellda heild í námi barna þannig að sú þekking 
og viðfangsefni sem börnin fást við í leikskólanum verði  grunnurinn sem grunnskólanámið 
byggir á.  
Tengsl leikskóla og grunnskóla kallar á samstarf barna, foreldra og kennara, þar sem velferð, 
þroski og menntun barna er í brennidepli. 
Foreldrar eru mikilvægir tengiliðir milli skólastiga. Þeir miðla upplýsingum um börn sín og 
leikskólagöngu þeirra og eiga rétt á að fá vitneskju um þau gögn sem fylgja þeim úr 
leikskóla. 

Skilafundir eru milli leik- og grunnskóla að vori. 

Þegar börn flytjast á milli leikskóla eða fara í grunnskóla sjá deildarstjórar elstu barna um að 
nauðsynlegar upplýsingar fylgi þeim með tryggum hætti. Börnin heimsækja grunnskólann á 
vorönn. Grunnskólabörnin heimsækja gamla leikskólann sinn  á aðventunni og að vori. 
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Samstarf við grunnskóla 
Leikskólinn tók þátt í sameiginlegum námskeiðsdegi með Patreksskóla 21. september  og 
standa vonir til að slíkt  verði árlegt. 

Starfsáætlun um samstarf nemenda:  
Haust/Vetur 
Desember: Börn af Koti fara í heimsókn í fyrsta bekk í föndur  
1. bekkur grunnskólans kemur í morgunheimsókn.  
Vor:  
Heimsóknir elstu barna í Koti heimsækja grunnskólann; taka þátt í kennslustund, fá kynningu 
á skólanum, taka þátt í útileikjum og fl. 
Elstu nemendur grunnskólans koma í starfskynningu í leikskólann á vorönn. 

Starfsáætlun um samstarf kennara og starfsfólks: 
Skólarnir koma sér saman um starfsdaga eins og mögulegt er vegna starfsemi þeirra. 
Skil milli skólastiga eru árlega að vori.   
Vonandi verður hægt að koma saman áætlun um meiri samvinnu skólanna sem fyrst. 

Eineltisáætlun 

Börn 
Leikskólinn Araklettur starfar í anda Lífsmenntar og er þar lagður grunnur að virðingu og 
samkennd. Ásamt því er leikskólinn þáttakandi í Vináttuverkefni Barnaheilla (Fri frå mobberi) 
sem sérstaklega er ætlað til þess að koma í veg fyrir einelti. 

Starfsmenn 
Starfsmenn leikskólans fara eftir starfsmannastefnu skólans og starfa í anda Lífsmenntar. 
Starfsmönnum er óheimilt að leggja annan starfsmann eða aðra starfsmenn í einelti á 
vinnustaðnum. 
Starfsmönnum er jafnframt óheimilt að áreita annan starfsmann/menn kynferðislega eða 
beita þá annars konar ofbeldi á vinnustaðnum. 
Hjá Vesturbyggð er eineltisteymi sem tekur við upplýsingum um einellti og/eða áreytni og 
bregst við þeim í samræmi við viðbragðsáætlun sveitarfélagsins við því.  

Viðbragðsáætlun  
- Fyrir starfsmenn 
Einelti: Endurtekin hegðun sem almennt er til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir 
henni verður, svo sem að gera lítið úr, móðga, særa eða ógna viðkomandi eða að valda 
honum ótta. Skoðanaágreiningur eða ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna fellur ekki hér 
undir. 
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Kynferðisleg áreitni: Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni 
verður auk þess sem hún hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, 
einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða 
móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg. 
Ofbeldi: Hvers kyns hegðun sem leiðir til, eða gæti leitt til, líkamlegs eða sálræns skaða eða 
þjáninga þess sem fyrir henni verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennda 
sviptingu frelsis. 
Starfsmönnum er óheimilt að leggja annan starfsmann eða aðra starfsmenn í einelti á 
vinnustaðnum. Starfsmönnum er jafnframt óheimilt að áreita annan starfsmann eða aðra 
starfsmenn kynferðislega eða beita þá annars konar ofbeldi á vinnustaðnum. 
 
Starfsmaður sem telur sig hafa orðið fyrir einelti, kynferðislegri áreitni eða ofbeldi á 
vinnustaðnum eða hefur rökstuddan grun eða vitneskju um slíka hegðun skal upplýsa um 
það samstundis. 
Hjá Vesturbyggð er eineltisteymi sem tekur við upplýsingum af þessu tagi og bregst við þeim 
í samræmi við viðbragðsáætlun. 
Tilkynning. 
Á heimasíðu sveitarfélagsins er þar til gert tilkynningareyðublað sem viðkomandi getur fyllt 
út og afhent félagsþjónustunni  telji hann að honum eða öðrum sé sýnd ósæmileg/ólíðandi 
hegðun frá einum eða fleiri aðilum. Félagsþónustan virkjar teymið eftir að tilkynning berst. 
Starfsmaður getur á öllum tímum leitað til teymisins, ráðfært sig við aðila þess eða fengið 
leiðbeiningar í máli af þessu tagi.  
Teymið hefur formlega vinnslu samkvæmt viðbragðsáæltun á grundvelli tilkynningar um 
einelti eða kynbundið ofbeldi. Tilkynning skal innihalda nafn/nöfn þess sem kvartað er yfir, 
upplýsingar um atvik, atburðarrás, aðstæður,  hvar atvik hafa helst átt sér stað og hvenær. 
 
Í teymi sveitarfélagsins [AJ1] eru: 
Varamenn eru: 
 
Ferlið ef kvörtun eða tilkynning berst: 
 

1. Félagsþjónustan kallar teymið saman. 
2. Teymið kemur saman og gerir verkáætlun. 
3. Teymið aflar frekari gagna frá þeim er tilkynnir eða öðrum sem kunna að hafa 

upplýsingar eða vitneskju um málið. 
4. Teymið gerir aðgerðarplan og leggur undir þann sem tilkynnir. Hann nýtur jafnframt 

viðeigandi og nauðsynlegrar leiðbeiningar  og stuðnings frá eineltisteyminu. 
 
Dæmi um atriði sem ákveðin eru í samráði við þann sem tilkynnir: 
a) Upplýsingaöflun 
b) Vinnsluhraði málsins 
c) Við hvern/hverja er talað og hvenær 
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5.     Telji sá er tilkynnir að honum sé ógnað á vinnustaðnum, sé t.d. ekki vært eftir að hafa 
kvartað, er skoðað með hvaða hætti hægt er að tryggja öryggi hans/líðan  á meðan á könnun 
málsins stendur, t.d. 
 
a) Með tilfærslu eða breytingum á staðsetningu aðila á vinnustaðnum. 
b) Bjóða tilkynnanda upp á sveigjanleika í starfi telji hann það nauðsynlegt. 
 
6.      Meintur gerandi er boðaður í viðtal og upplýstur um efni kvörtunarinnar.  
 
7.      Þegar rætt hefur verið við alla hlutaðeigandi aðila leggur teymi mat á heildarmynd 
málsins, dregur viðhlítandi ályktanir og grípur til aðgerða í samræmi við þær. 
Aðgerðir í þeim tilvikum sem einelti eða kynbundið ofbeldi hefur átt sér stað fer eftir 
alvarleika málsins og öðru s.s. hvort gerandi gengst við ofbeldinu, hvort hann sýni iðrun enda 
hafi ekki verið um ásetning að ræða og hvort hann lofi að láta samstundis af atferlinu. 
Leiki grunur á að ólöglegt athæfi hafi átt sér stað er varðar almenn hegningarlög er 
tilkynnandi hvattur til snúa sér með málið til yfirvalda. 
Í alvarlegustu málum af þessu tagi gæti atvinnurekandi ákveðið að grípa til aðgerða 
sambærilegar þeim sem sem kveðið er á um í Lögum um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins (1996 nr. 70). 
Sé það mat teymisins að kvörtun eigi ekki við rök að styðjast skal engu að síður gripið til 
viðeigandi aðgerða sem hindra aðstæður sambærilegar þeim sem leiddi til þess að 
starfsmaður taldi sig knúinn til að kvarta yfir öðrum starfsmanni. 
 
Nánar um úrvinnsluferli: 
 
Aðgerðir/íhlutun taka mið af fjölmörgum þáttum þ.m.t.: 
a) Alvarleika kvörtunarinnar 
b) Hvort um sé að ræða nýtt mál eða endurtekna hegðun 
Í úrvinnslu felst að hitta aðila eins oft og nauðsyn krefst. Eftirfylgni og eftirlit eru sett í gang 
samhliða úrvinnslunni. Teymið eða umsjónaraðili fylgist með framvindu málsins t.d. með því 
að ræða reglulega við aðila. Eftirfylgni getur verið ákveðin óháð því hvort enn votti fyrir þeirri 
hegðun sem kvartað er yfir. Fundargerðir eru ritaðar þar sem  fram kemur hvað er rætt og 
hvaða ákvarðanir eru teknar á fundi. Þeir sem sitja fundi fá afrit af fundargerð og gefst 
kostur á að koma með athugasemdir við þær. 
Upplýsingar/gögn sem verða til í einstöku máli og varða aðila þess skulu vera aðgengileg 
viðkomandi aðilum. 
Markmið úrvinnslunnar er a.m.k. fjórþætt: 
a) Að upplýsa málið 
b) Stöðva þá hegðun sem tilkynnt var um 
c) Vinna að því að koma samskiptum aftur í viðunandi horf 
d) Vinna að því að tryggja að öllum líði vel á vinnustaðnum 
Í erfiðari málum er: 
a) Rætt við aðila eins lengi og nauðsyn krefst 
b) Athugað með hvort leita þurfi utanaðkomandi sérfræðiaðstoðar 
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Sveitarfélagið hugar að þáttum  sambærilegum þeim sem kveðið er á um í reglugerð 
nr.1000/2004  um að vinnuveitandi skuli stuðla að markvissum forvörnum og aðgerðum 
gegn einelti á vinnustað. 
Samhliða úrvinnslu er auk þess skoðað hvernig: 
a) Forvörnum er háttað og hvort ganga þurfi röskar fram í forvarnarvinnu 
b) Samskiptum stjórnenda og starfsmanna er háttað 
c) Hægt sé að betrumbæta staðarbrag enn frekar enda er jákvæður staðarbragur helsta 
forvörn gegn einelti. 
Málalok og eftirfylgni 
Máli lýkur þegar sá sem tilkynnir lætur vita að sú hegðun sem kvartað er yfir sé hætt. 
Máli lýkur með formlegum hætti með undirskrift tilkynnanda og teymis. Mál er tekið upp að 
nýju ef þörf þykir. 
Fylgst verður áfram með líðan málsaðila og aðstæðum. Einnig er liður í eftirfylgni að veita 
málsaðilum, stundum vinnustaðnum í heild sinni, viðeigandi stuðning eða aðra aðstoð sem á 
við hverju sinni. 
Viðbragðsáætlun er endurskoðuð reglulega og í samræmi við reynslu af vinnslu mála sem 
tilkynnt er um á vinnustaðnum. 

Forvarnir - vímuvarnaráætlun  
Ekki er talin sérsök ástæða til þess að vera með sérstaka vimuvarnaráætlun í leikskólanum 
en í öllu starfi skólans er miðað að því að byggja upp einstakling sem hefur sjálfsvirðingu, 
sjálfstraust og hugrekki  til að geta sagt nei þegar við á. 

Viðbragðsáætlun 
Röskun á skólastarfi vegna óveðurs 

Þegar veðurspár gefa til kynna að óveður sé í aðsigi fylgjast Lögreglan og Almannavarnir 
gaumgæfilega með, hafa samstarf við skólana og gefa út viðvaranir til almennings, gerist 
þess þörf. Mikilvægt er að foreldrar sjálfir fylgist með veðri og veðurspám og hagi sér í 
samræmi við aðstæður hverju sinni. Foreldrar leggja sjálfir mat á hvort barn mæti í 
leikskólann sinn þótt engin tilkynning hafi borist frá yfirvöldum. Meti foreldrar aðstæður svo 
að barn mæti ekki í leikskólann skulu þeir tilkynna skólanum um það. Leikskólahald fellur 
ekki niður nema að almannavarnir og lögregla ásamt bæjarstjóra og leikskólastjóra meti það 
svo. 
Öllum þarf að vera ljóst hvernig á að bregðast við ef eldur, jarðskjálfti eða aðrar hamfarir 
koma upp í leikskólanum. 
Sérstök öryggisáætlun er í gangi og gera þarf áætlun um að  starfsmenn og börn hafi 
rýmingaræfingar nokkrum sinnum á ári og að öryggismál séu  yfirfarin.  
Mikilvægt er að starfsmenn kynni sér vel slökkvibúnað, útgönguleiðir og neyðarútganga.  
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Vinnueftirlit 
Vinnueftirlit ríkisins hefur eftirlitsskyldu með aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi í 
leikskólum, út frá hagsmunum starfsmanna. Fulltrúi frá Vinnueftirliti ríkisins kemur árlega og 
tekur út vinnuaðstæður í leikskólanum. Í leikskólum þar sem eru 10 starfsmenn eða fleiri 
skal atvinnurekandi tilnefna af sinni hálfu öryggisvörð og starfsmenn skulu kjósa úr sínum 
hópi öryggistrúnaðarmann. Leikskólastjóri gegnir hlutverki öryggisvarðar. Tilkynna skal 
vinnuslys og eru eyðublöð og reglur í möppu um vinnueftirlitið. 
 

Öryggisráð, öryggistrúnaðarmaður og öryggisverðir 
Öryggisnefnd er starfandi sem skipuð er öryggistrúnaðarmanni og öryggisvörðumen hlutverk 
hennar er að tryggja öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi og koma í veg fyrir slys og 
atvinnutengda sjúkdóma. Gert er áhættumat og framkvæmdarnauðsynlegar úrbætur ef þurfa 
þykir.  
 
Starfsmenn deilda sjá m.a. um úti og innieftirlit og framkvæma útieftirlit á lóð leikskólans 
daglega, að morgni. Öllum ábendingum skal komið til skila til öryggisnefndar, til 
leikskólastjóra eða á morgunfundi 

Vinnuvernd – lýðheilsa 
Heilnæmt og öruggt umhverfi skapar vellíðan. Virk vinnuverndarstefna er við leikskólann og 
lögð er áhersla á að vinnuumhverfi og líðan starfsmanna sé góð og öll vinna í samræmi við 
vinnuverndarlög. Nauðsynlegt er að starfsmenn noti rétta líkamsbeitingu og hugi að 
áhættuþáttum tengdum starfinu. Til stendur að halda námskeið um líkamsbeitingu fljótlega. 
Lögð er áhersla á hollan og góðan mat, hreint og ómengað loft og snyrtilega umgengni. 
Samkvæmt reglum um tóbaksvarnir á vinnustöðum er öll tóbaksnotkun óheimil í leikskólum. 
Ekki er heimilt að hafa neins konar afdrep fyrir reykingar og nær bannið til húss og lóðar. 
Neysla áfengis og annara vímuefna er bönnuð í húsnæði leikskólans. Félagar í KÍ, VerkVest 
og FOSVEST og hafa möguleika að sækja um ýmsa styrki og námskeið varðandi 
heilsueflingu og eru allar upplýsingar þar af lútandi á heimasíðum eftirfarandi stéttarfélaga, 
sjá: www.ki.is ,  https://verkvest.is/ , http://www.fosvest.is   
 
Börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst (Stjórnarskrá 
lýðveldisins Íslands). Markmið laga og reglugerða um skólahald er meðal annars að tryggja 
að nemendum líði vel. Mikilvægt er að þeir búi við öryggi og að gagnkvæmt traust ríki í 
skólasamfélaginu.  
Þess vegna mun hópur kennara útbúa drög að áætlun um öryggi og velferð barna á Arakletti 
og mun sá hópur hafa skilað áætlun, borið undir hagsmunaaðila og kynna áður en skóla 
lýkur vorið 2018.  
 
Vinna við áætlun um öryggi og velferð barna á Arakletti  mun byggja á handbók 
Menntamálaráðuneytisins sem má sjá hér; 
https://mms.is/sites/mms.is/files/lokautgafa_oryggishandbok_leikskola_agust2015_0.pdf  
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Þróun og starfsþróun   

Starfsþróunaráætlun  
Símenntun kennara má skipta í tvo meginþætti. Þætti sem falla beint að stefnu skólans og 
lögbundinni skyldu hans. Hinsvegar er um að ræða persónulega starfsþróun hvers og eins 
sem þó ber að falla að stefnu skólans hverju sinni.  
 
Símenntun og möguleikar starfsmanna til að þróa sig í starfi eru mikilvægir fyrir hann sjálfan 
og fyrir leikskólastarfið.  
Leikskólinn gerir sí -og endurmenntunaráætlun árlega og miðast hún við að auka starfshæfni 
starfsmanna og hæfni þeirra til að sinna starfi sínu.  
Símenntun leikskólans fer að mestu fram á skipulagsdögum.  
Araklettur  býður starfsmönnum sínum upp á öfluga símenntun og fræðslu þ.e.a.s. námskeið 
og fyrirlestra fyrir starfsmenn leikskólans, þeim að kostnaðarlausu. 
Vesturbyggð býður einnig starfsmönnum sínum upp á öfluga símenntun.  
Á kaffistofu eru staðsett gögn varðandi sí- og endurmenntun.  Starfsmaður getur sjálfur 
óskað eftir að sækja námskeið og fyrirlestra. 
Starfsmaður sem vill sækja námskeið eða fyrirlestur í vinnutíma sínum sækir um það til 
leikskólastjóra sem metur hvort hægt er að verða við beiðninni. 
 
Endur- og símenntun fer meðal annars  fram á skipulagsdögum. 
Starfsfólk getur síðan valið sér námskeið eða fyrirlestra sem tengjast starfinu og sótt um 
styrk til þess hjá sínu stéttarfélagi í samráði við leikskólastjóra. 

Starfsmenntunarsjóður 

Samkvæmt kjarasamningi greiðir vinnuveitandi ákveðið hlutfall af launum starfsmanna í 
vísindasjóð eða starfsmenntunarsjóð stéttarfélags viðkomandi.  Markmið þessara sjóða er 
að tryggja starfsmönnum sí- og endurmenntun án þess að þeir þurfi að bera af því kostnað. 
Reglugerðir sjóðanna kveða nánar á um hvað er styrkhæft. Starfsmaður sækir sjálfur um 
styrk í starfsmenntunarsjóði stéttarfélags síns. 

Frumkvæði og framsækni 

Með framsækni að leiðarljósi er starfsmönnum gert kleift að sýna frumkvæði í starfi og 
stuðla þannig að framsæknu skólastarfi. Mikilvægt er því að starfsfólk sé tilbúið að vinna í 
takt við nýjar áherslur og takast á við þær breytingar sem kunna að eiga sér stað.  
Að starfsmenn miðli þekkingu sinni til annara starfsmanna og geri starfið sýnilegt út á við 
t.d. með fræðslu eða fyrirlestrum.  
Hægt er að sækja um styrki til hinna ýmsu þróunarverkefna t.d. í Sprotasjóð, 
www.sprotasjodur.is og til evrópusamtaka s.s www.leonardo.is , http://www.etwinning.is/ , 
http://www.evropusamvinna.is/ 
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Í undirbúningsherbergi  er fagbókasafn þar sem eru bækur, bæklingar og greinar sem 
tengjast uppeldi, samskiptum og mannrækt og geta starfsmenn fengið þær að láni.  
Skrá þarf í útlánsbók það sem fengið er að láni. 

Helstu áhersluþættir skólárið 2017-2018 eru:  
● Endruskoðun skólanámskrár 
● Endurskoðun starfsmannastefnu  
● Endurskoðun starfsáætluar  

Form símenntunar  
Símenntun kennara fer fram innan starfstíma skólans.  
 
Símenntun getur falist í:  

● Námskeiðum fyrir kennara  
● Ráðstefnum og fræðslufundum 
● Fyrirlestrum   
● Jafningjafræðslu  
● Lestur fagbóka og fagsíðna 
● Áhorf myndbanda á netinu  
● Formlegt framhaldsnám   

Þörf á símenntun.  
Ár hvert metur leikskólastjóri þörf á símenntun í samráði við starfsmenn og út frá áherslum 
skólans. Leikskólastjóri skipuleggur  símenntun og heldur utan um þá símenntun sem 
starfsmenn taka þátt í.  
 
Stór liður í símenntun Arakletts næstu tvö árin verður endurskoðun  áætlana. Endurskoðun 
og innleiðing áætlana krefst aðkomu alls starfsfólks skólans. Á næstu tveimur árum má 
segja að allir formfastir þættir skólastarfsins verði endurskoðaðir. 

Þróunarverkefni  

Grænfáninn 

Leikskólinn leggur áherslu á sjálfbærni og umhverfismennt og er Araklettur  Grænfánaskóli 
frá því í ágúst 2017, fáninn er alþjóðlegt merki um gott umhverfisstarf í skólum. 
Þann 11 febrúar  2016 varð Araklettur Sólblómaleikskóli. Verkefnið er á vegum SOS 
Barnaþorpa og er að norskri fyrirmynd, þar sem leikskólabörn fræðast um börn í öðrum 
löndum ásamt því að leggja sitt af mörkum til þess að gera heiminn að betri stað til að búa í.  
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Sólblómaverkefnið 
Araklettur styrkir barn frá Tanzaniu í Sólblómaverkefninu, dreng sem heitir Tumaini Pascal 
og varð hann sex  ára þann 24 febrúar .  

Lífsmennt  
Lífsmennt  varð til í kjölfar alþjóðlegs verkefnis sem Brahma Kumaris stóð að árið 
1995 á 50 ára afmæli Sameinuðu þjóðanna og fólst í að beina athygli að tólf 
alþjóðlegum gildum undir  yfirskriftinni „Deilum gildum okkar til að skapa betri 
heim“. Bókin Lífsmennt inniheldur námsáætlun og viðfangsefni í lífsgildum er 
skrifuð m.a. fyrir kennara  er þróuð og skrifuð af  Diane Tillmann og Diana Hsu, 
þýðing Erla Björk Steinsdóttir 
Tilgangur verkefnis var og er: 

Að  innleiða viðfangsefnin í lífsgildum sem koma fram í bókinni Lífsmennt í 
starfsemi leikskóla Vesturbyggðar að gera lífsgildin að stefnu leikskólans 
 
Markmið:  

● Að veita nýjum straumum inn í leikskólastarfið og efla þannig 
uppbyggilegt starf leikskólans í víðu samhengi.  

● Að starfsfólkið tileinki sér og kenni lífsgildin og flétti inn í allt starf 
leikskólans.   

● Að skapa börnum og starfsfólki aðstæður til að fjalla um lífsgildin og 
uppgötva hvernig þau nýtast í samskiptum hvert við annað og gagnvart 
sjálfum sér í samfélaginu og á veraldarvísu. 

● Að stuðla að því að kennarar og þeir sem að börnunum koma fái þá sýn að 
menntun er leið til fyrir börnin til að öðlast aukna félagsfærni og þroska. 

● Að dýpka skilning, ábyrgðartilfinningu gagnvart sjálfum sér og öðrum og 
stuðla þannig að auknum þroska, færni og sjálfstæði einstaklingsins.   

 
Farið var 2015  í Kynnisferð í Leikskólann Álfaheiði í Kópavogi sem er viðurkenndur 
„Gíldisleikskóli“, skólinn skoðaður og deildir heimsóttar. Starfsfólk fékk að vera 
með í samverustundum. Síðan hélt Elísabet Eyjólfsdóttir, leikskólastjóri á 
Álfaheiði  fyrirlestur um Lífsmenntina og öllum var boðið í hádegismat með 
starfsfólkinu. 
Leikskólarnir Araklettur og Tjarnarbrekka fóru saman til Oxford 2016 að skoða og 
kynnast starfi „gildisskóla“ þar. En þar er vagga Lífsmenntarkennslu. LVBE (Living 
Value Based Education). Ferðinni var gerð skil í lokaskýrslu þróunarverkefnisins 
“Lífsmennt”,  til Sprotasjóðs í júní sama ár. Til stendur að fara út í maí 2019 og 
skoða lífsmenntarskóla.   
 
Áframhald starf Lífsmenntar og viðbót við það: 

Starfað verður áfram í anda lífsmenntar og er hún orðin að stefnu leikskólans. Stofna þarf 
sem fyrst 5 manna Lífsmenntarráð sem samanstæði af starfsfólki og foreldrum sem fylgist 
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með og fundar um ýmis mál sem varða Lífsmenntarstarfið til þess að styðja það og efla enn 
frekar. 

Vinátta – Fri for mobberi  
Leikskólinn er þáttakandi forvarnarverkefninu “Vinátta” í samvinnu við Barnaheill. Vinátta, Fri 
for mobberi, er þróað og mótað af Red barnet og Mary Fonden í Danmörku og  kom þar fyrst 
út árið 2007. Verkefnið byggir á nýjustu rannsóknum á einelti og hvernig hægt er að 
fyrirbyggja einelti með því að móta góðan skólabrag, eiga góð samskipti og hafa jákvæð 
viðhorf til allra í hópnum. Þátttaka allra; barna, starfsfólks og foreldra er grundvöllur þess að 
vel takist til. Búið er að fá námskeið  haust 2016  með starfsfólki leikskólans.  Verkefnið var 
síðan kynnt á foreldrafundi sama haust 2016.  Verkefnið er unnið með  mið- og elstu deild. 
Eitt af grunngildum verkefnisins er hugrekki þ.e. að þora að láta til sín taka og geta sett sér 
mörk, vera hugrakkur og góður félagi sem bregst við óréttlæti. Þetta gildi höfðar vel til okkar 
og hefur leikskólinn gert það að sínu.  

Heilsueflandi leikskólar 

 Í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 eru heilbrigði og velferð skilgreind sem einn af sex 
grunnþáttum menntunar sem leikskóli á að hafa að leiðarljósi og innleiða í öllu sínu starfi. 
Leikskólinn Araklettur er þáttakandi í verkefninu. Mikill samhljómur er með Heilsueflandi 
leikskóla og grunnþættinum um heilbrigði og velferð. Heilsueflandi leikskóli mun því nýtast 
leikskólanum sem verkfæri til að innleiða grunnþáttinn heilbrigði og velferð. 
 

● Hreyfing  
● Mataræði  
● Geðrækt  
● Tannheilsa  
● Öryggi  
● Fjölskylda  
● Nærsamfélag  
● Starfsfólk  

Mat á leikskólastarfi - mat á vellíðan og námi 
Mat á vellíðan og námi barna felur í sér að safnað er fjölbreyttum upplýsingum um það sem 
börn eru að fást við í leik og starfi. 
Mat beinir sjónum að áhuga barna, getu þeirra, hæfni og styrk sem þau sýna á ólíkan hátt. 
Mat er einstaklingsmiðað og til þess gert að efla hvert barn. 
Á grundvelli matsins skal veita hverju og einu barni námstækifæri og stuðning við hæfi svo 
að þau geti notið leikskóladvalar sinnar. 
  
Mikilvægt er að mat byggist á þátttöku og samvinnu leikskólakennara, 
annarra starfsmanna, foreldra og barna. 

 
33 



 

 

 
 
Þegar fylgst er með þroska, námi og velferð barnanna er lögð áhersla á: 
•  alhliða þroska, 
•  sjálfstæði, 
•  áhugasvið, 
•  þátttöku í leik úti og inni, 
•  félagsfærni og samkennd, 
•  frumkvæði og sköpunarkraft, 
•  tjáningu og samskipti. 

Mat á starfi 
Mat á leikskólastarfi hefur þann tilgang að tryggja að réttindi skólabarna séu virt og þau fái 
þá menntun og þjónustu sem þeim ber samkvæmt lögum um leikskóla. 
Mat á skólastarfi er tvíþætt, innra mat en það er mat sem skólarnir framkvæma sjálfir og ytra 
mat sem utanaðkomandi aðilar vinna t.d. á vegum sveitafélagsins, ráðuneytis mennta – og 
mennningarmála eða annara aðila. Gera skal grein fyrir framkvæmd og niðurstöðum innra 
mats og þeim umbótum sem fyrirhugaðar eru í starfsáætlun leikskólans. 
 
Mat á skólastarfi er tvíþætt: 

Ytra mat 
Ytra mat er mat sem utanaðkomandi aðili vinnur á vegum sveitarfélags, ráðuneytis mennta- 
og menningarmála eða annarra aðila. Fræðslunefnd Vesturbyggðar hefur eftirlit með því að 
starfsemi leikskólans samræmist leikskólalögum, reglugerðum og aðalnámskrá leikskóla. 

Innra mat: 
ECERS kvarði 
Sjáfsmat og mat á innra starfi leikskólans fer fram í ársbyrjun ár hvert. Til stendur að s 
tarfsmenn meti starf leikskólans með ECERS kvarðanum en hann yrði  lagður er fyrir annað 
hvert ár eða eftir þörfum. ECERS kvarðinn tekur til allra þátta í leikskólastarfinu. 

Mat barna 
Börnin meta starfið árlega og er markmiðið að fá sýn barnanna á leikskólastarfinu og þeim 
viðfangsefnum sem þau eru að fást við. 

Ytra mat: 
Mat á stjórnun leikskólans Stjórnunarmat er framkvæmt annað hvert ár en þar meta 
starfsmenn leikskólans stjórnun hans.  
Matið er grunnur að starfsþróunarsamtali leikskólastjóra og fræðslustjóra. 
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Foreldramat 
Foreldrar meta starf leikskólans í rafrænni könnun sem Skólapúlsinn framkvæmir annað 
hvert ár. 
 
 

Jafnrétti 
Leikskólinn leggur áherslu á að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, að 
efla hæfileika sína og lifa lífi í frjálsu, ábyrgu lífi í lýðræðis samfélagi þar sem skilningur, 
friður, umburðarlyndi, víðsýni og jafnrétti ríkir.  
Allir taka skulu allir taka  beinan og óbeinan hátt þátt í að skapa samfélag jafnréttis og 
réttlætis.  
Jafnréttismenntun felur í sér gagnrýna skoðun á viðteknum hugmyndum í samfélaginu og 
stofnunum þess í því augnamiði að kenna börnum að greina þær aðstæður sem leiða til 
mismununar sumra og forréttinda annarra.  
Þetta er gert í öllu starfi leikskólans, í leik  og samveru, við matarborðið og á salerninu og 
hvar  sem tækifæri gefst. 
Lífsmennt er stefna leikskólans. Hún er byggð á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem er 
alþjóðasáttmáli um réttindi barna.  
Jafnrétti er því eitt af þeim mikilvægu gildum sem við virðum og notum í öllu starfi 
leikskólans .http://www.barnasattmali.is/barnasattmalinn/barnasattmalinnstyttriutgafa.html   
 
Barnasáttmálinn var fullgiltur fyrir Íslands hönd árið 1992.  Fullgilding hans felur í sér að 
Ísland er skuldbundið að þjóðarétti til að virða og uppfylla ákvæði sáttmálans. 
Barnasáttmálinn var lögfestur hér á landi 20. febrúar 2013 og er nú hluti af íslenskri löggjöf.  

Réttur til náms 
Leikskólinn er fyrsta stigið í skólakerfinu og annast að ósk foreldra uppeldi og menntun 
barna.  
Æ ríkari áhersla hefur verið lögð á menntunarþátt leikskólans hin síðari ár.  
Nú er litið svo á að eitt af hlutverkum leikskólans sé að búa börn undir grunnskólagöngu.  
Hlutfall barna sem sækja leikskóla hérlendis er með því hæsta sem gerist innan ríkja OECD 
og langflest börn dvelja í leikskólanum 7 klukkustundir á dag eða lengur.  
Meðalaldur barna í leikskólum hefur færst niður á undanförnum árum, auk þess sem 
samsetning barnahópsins hefur breyst töluvert að því leyti að nú eru fleiri börn en áður af 
erlendum uppruna í leikskólum landsins.  
Leikskólinn veitir samfélaginu því einstakt tækifæri til að jafna stöðu barna. Í leikskólanum er 
unnt að veita þeim börnum sem standa höllum fæti félagslega eða heilsufarslega viðeigandi 
umönnun og atlæti án tillits til fjárhagsaðstæðna eða félagslegrar stöðu foreldra.  
Jafnframt er hægt að greina hvers konar þroskafrávik barna snemma og veita þeim 
sérstakan stuðning. https://www.barn.is/malaflokkar/leikskoli/ 
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Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna fjallar um rétt barna til umönnunar og verndar. Í 3. grein 
hans segir: 

Grundvallareglurnar fjórar 
Þó að öll réttindi Barnasáttmálans séu mikilvæg er almennt gengið út frá því að fjögur 
ákvæði feli í sér svokallaðar grundvallarreglur, sem tengja saman ólík ákvæði hans. 
 Grundvallarreglurnar fjórar ganga sem rauður þráður í gegnum allan sáttmálann og er því 
sérstaklega mikilvægt að hafa þær í huga þegar önnur ákvæði hans eru túlkuð, ekki síst ef 
ákvæði sáttmálans vegast á. 
2. grein Jafnræði – bann við mismunun 
Öll börn skulu njóta réttinda Barnasáttmálans án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, 
tungu, trúar, stjórnmálaskoðana, ætternis, fötlunar, félagslegrar stöðu eða annarra aðstæðna 
þeirra eða stöðu eða athafna foreldra þeirra. 
3. grein Það sem barninu er fyrir bestu 
Allar ákvarðanir eða ráðstafanir yfirvalda er varða börn skulu byggðar á því sem er börnum 
fyrir bestu. Setja á lög og reglur sem tryggja börnum þá vernd og umönnun sem velferð 
þeirra krefst. Aðildarríki eiga að sjá til þess að stofnanir og þjónusta sem annast börn 
uppfylli reglur sem stjórnvöld hafa sett, sérstaklega um öryggi, heilsuvernd, fjölda og hæfni 
starfsmanna og yfirumsjón. 
6. grein Réttur til lífs og þroska 
Sérhvert barn á meðfæddan rétt til lífs og skulu aðildarríkin tryggja að það megi lifa og 
þroskast. 
12. grein Réttur til að láta skoðanir sínar í ljós og til að hafa áhrif 
Börn eiga rétt á að láta í ljós skoðanir sínar í öllum málum er varða þau og að tekið sé 
réttmætt tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur þeirra og þroska. Börnum skal veitt 
tækifæri til að tjá sig um eigin málefni við málsmeðferð fyrir dómi eða stjórnvaldi. 
http://www.barnasattmali.is/barnasattmalinn/umbarnasattmalann.html  
 

Jafnréttistefna sveitarfélagsins  
Sjá http://www.vesturbyggd.is/stjornsysla/utgefid_efni/skra/1244/ 
 

Skólaþjónusta - stoðþjónustua  
Leikskóli Vesturbyggðar leggur áherslu á snemmtæka íhlutun, það þýðir að gripið er 
snemma til aðgerða í lífi barnsins ef þörf krefur. Markmiðið með snemmtækri íhlutun er að 
ná fram árangri í framvindu þroska barns  eins fljótt og auðið er.  
Árangur snemmtækrar íhlutunar fer að miklu leyti eftir þátttöku foreldra og samvinnu 
fagfólks sem að barninu kemur.  
Mikilvægt er því að íhlutun hefjist um leið og grunur vaknar um frávik í þroska.  
Vanda ber til skipulags og vinnubragða og gera þarf ráð fyrir heildstæðri þjónustu og 
markvissum aðgerðum þar sem unnið er eftir viðurkenndum aðferðum í kennslu og þjálfun. 

 
36 

http://www.barnasattmali.is/barnasattmalinn/umbarnasattmalann.html
http://www.vesturbyggd.is/stjornsysla/utgefid_efni/skra/1244/


 

 

Leikskólaráðgjöf - sérfræðþjónusta við börn 
Leikskólinn hefur aðgang að tveimur sérfræðingum sem heimsækja skólann reglulega í 
tengslum við ráðgjöf fyrir einstök börn. Þar að auki fá börn talþjálfun og atferlismeðferð í 
gegnum Tröppu þjálfun. Starfsfólk fær sérfræðisráðgjöf frá Tröppu ráðgjöf eftir 
rammasamningi.  
 
Elmar Þórðarson, talmeinafræðingur, kemur þrisvar á skólaári í einn til tvo daga í senn. Hann 
sinnir einstökum leikskólanum í þessum heimsóknum. 
Ásþór Ragnarsson, sálfræðingur kemur tvisvar til þrisvar á ári og sinnir þá ráðgjöf.  
Þar við bætist þjónusta talmmeinafræðinga og atferlisfræðings hjá Tröppu sem býður upp á 
greiningar og talþjálfun fyrir börn og fullorðna í gegnum fjarbúnað. 
 
Framvinda þegar foreldrar/forráðamenn ræða áhyggjur sínar við starfsfólk leikskólans. 
1. Foreldri/forráðamaður/starfsmaður kemur með athugasemd/beiðni til deildarstjóra eða 
leikskólastjóra. 
Deildar- eða leiskólastjóri skráir athugasemdir sem fara í persónumöppu barnsins. 
2. Deildarstjóri og leikskólastjóri skoða málið við sérkennslustjóra  og/eða fulltrúa úr 
þjónustuteymi leikskóla ef þörf krefur. 
3. Deildarstjóri eða leikskólastjóri upplýsa foreldri/forráðamenn um vinnslu málsins og fylgja 
því eftir. 
Jafnframt er þess gætt að upplýsingar um málið séu skráðar skilmerkilega í persónumöppu 
barnsins. 
4. Sérfræðiteymi vinnur eftir atvikum með mál viðkomandi barns í samvinnu við 
foreldra/forráðamenn, og greina vandann ef hann er fyrir hendi, eru ráðgefandi um 
framhaldið og sinna eftirfylgni og endurmati. 
Ýmis ráðgjöf er veitt foreldrum um starfsemi leikskóla vegna stuðnings, sérúrræða og 
sérkennslu. 

Aðgengi að heilsugæslu   
Leikskólinn fær alla hefðbundna læknisþjónustu og ráðgjöf frá læknum og 
hjúkrunarfræðingum HVest á Patreksfirði þegar á þarf að halda. 
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