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Araklettur Starfsáætlun leikskóla (úr Aðalnámskrá)  
 

Leikskólar gera starfsáætlun þar sem fjallað er um árlega starfsemi leikskólskólans, birta 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 
• Mat á starfsáætlun fari fram að vori  
• Þróunarstarf. Tímaáætlun, skipulag og leiðir.  
• Foreldrarráð skal samþykkja starfsáætlun.  
• Fræðslunefnd skal staðfesta. 

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.. https://content.vesturbyggd.is/wp-
content/uploads/2018/06/skolastefna_vesturbyggear.pdf 

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) 
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Stefna og hugmyndafræði  
Stefna leikskólans Arakletts er Lífsmenntarstefna (Values-based  Education) og starfsemi Araletts þar 
sem framkvæmd hennar er lýst í námskrá Arakletts, læisisáætlun og kennsluáætlunum.   
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. 

• 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. 
http://www.livingvalues.net/purpose.html (Þýð. Hallveig Ingimarsd). 

 
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. 
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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. 
• 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. 
Vorið 2019 stendur til að  starfsfólkið fari til Englands eða Skotlands að skoða og kynnast starfi 
„gildisskóla“ þar. LVBE (Living Value Based Education Schools).  

Lífsmenntarráð, sem samanstendur af starfsfólki og foreldrum  og  fylgist með og fundar um ýmis 
mál sem varða Lífsmenntarstarfið til þess að styðja það og efla enn frekar, er í burðarliðnum og 
verður vonandi orðið virkt fyrir áramót.. 
 
 

Ný viðfangsefni 
Vinátta	–	Fri	for	mobberi		

Leikskólinn tekur þátt í 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. Verkefnið er 
aðallega unnið með 4 og 5 ára börnum. 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 gera það að sínu.  

Umhverfisverkefni	

Leikskólinn Araklettur er umhverfisvænn skóli og flaggar Grænfánanum af stolti síðan 2017.   

Sólblómaleikskóli  

Araklettur gerðist Sólblómaleikskóli í byrjun árs 2015. Leikskólinn styrkir eitt ákveðið barn í SOS 
Barnaþorpi eða styrkir samtökin á annan hátt, t.d. með söfnun einu sinni á ári. Fræðsluefni sem við 
fáum sent stuðlar að því að börnin á Sólblómaleikskólum fræðast um börn í öðrum löndum, hvernig 
þau búa við aðrar aðstæður og hvernig aðstæðurnar eru sambærilegar. Börnin fræðast um önnur lönd 
og aðra menningarheima og læra hversu mikilvægt það er að bera virðingu fyrir öðrum þó svo að 
lifnaðarhættir og aðstæður séu öðruvísi en þau þekkja í sínu umhverfi.  

Heilsueflandi leikskóli 

Leikskólinn er þáttakandi í Heilsueflandi leikskóla 

 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. 
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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. 

 

Öll þessi verkefni; Vináttuverkefnið, Grænfánaverkefnið, Sólblómaverkefnið og 
Heilsuleikskólaverkefnið falla að Lífsmenntarstefnu Arakletts, efla skilning á gildunum og styðja 
okkur við að tileinka okkur þau. Þau gefa okkur tækifæri til að byggja upp, að lífa í virðingu fyrir 
okkur sjálfum og öðrum og stuðla að sterkari og farsælli leikskólabrag.  

1. Um leikskólann  
  
Saga skólans  
Leikskólinn  Araklettur var byggður árið 1984 og tók til starfa 23. september það ár. Araklettur verður 
því 35 ára 2019!  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 vegurkominn 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. 
 
Araklettur er þriggja deilda leikskóli og þar er rými fyrir um 48 börn á aldrinum 14 mánaða -6 ára. 
Húsnæði skólans er um 334 m2  að stærð brúttó, leikrými 145,70 m2, leikrými á barn miðað við 50 börn 
2.91 m2 og heildarrými á barn 6.70 m2. Leikskólinn er sprunginn og getur ekki tekið við fleiri börnum 
fyrr en næsta haust en þá flytjast aðeins þrjú börn yfir á grunnskólastigið svo vandinn stækkar. Lóðin 
er 3120 m2.  Leikskólalóðin var lagfærð að nokkrum hluta í sumar 2018 og kallar hún á allnokkuð 
viðhald árlega.  
 
Námskrá leikskólans byggir á aðalnámskrá leikskóla frá 2011, lögum og reglugerðum fyrir leikskóla 
og Skólastefnu Vesturbyggðar.  
 

Leikskólinn er sprunginn og gera þarf gangskör að byggingu nýs leikskóla hið allra fyrsta svo ekki 
sé verið að eyða peningum í húsnæði sem ekki nær að þjóna hlutverki sínu lengur. Vanda þarf til 
staðarvals og huga að umhverfisþáttum svo sem nálægð við og þar með aðgengi að  óspilltri náttúru 
og friði fyrir umferð og mengun. Gera þarf ráð fyrir ungbarnadeild og fjölnotasal, þriggja herbergja 
deildum,  hið minnsta, góðri vinnuaðstöðu starfsfólks og öðru sem nútímakröfur gera til leikskóla 
og að hægt sé að búa til skjól fyrir verstu áttunum. Þetta skólaár er útlit fyrir að hópurinn verði 
svipaður en að samsetningin breytist.  Það kallar á fleira starfsfólk þar sem viðmiðin kalla á það, 
samanber barngildi. 

  

Vinnu með skólanámskrár fyrir hverja deild fyrir sig í samvinnu við Tröppu er lokið og eru birtar í 
fylgiskjölum. 
Einnig er uppfærslu á námskrá Arakletts að ljúka 
Verið að leggja lokahönd á öryggishandbók leikskólans, starfsmannastefna er í fylgiskjölum ásamt 
jafnréttisstefnu skólans 
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Hagnýtar upplýsingar 

Opnunartími 
Daglegur opnunartími er frá kl. 7:45 - 17:15 
Sumarlokun 2018 er áætluð  frá 18. júní til 15. ágúst 2019. Vonast er til að því verði breytt þar sem 
það er ekki að þjóna starfsemi leikskólans  

Umsókn um vistun  
Nálgast má  eyðublöð hjá leikskólastjóra eða á Vefsíðu Vesturbyggðar 
https://innskraning.island.is/?id=focal2.is&path=%2FEBL-003%3Fsub%3Dvesturbyggd 
 

Uppsagnarfrestur og breytingar á vistunartíma 
Uppsagnareyðublöð og Umsóknareyðublöð vegna breytinga á dvalartíma eru hjá leikskólastjóra og á 
vefsíðu leikskólans. Þar er einnig að finna upplýsingar um leikskólagjöld. Uppsagnarfrestur er einn 
mánuður og miðast við mánaðamót 

Viðtalstímar kennara 

Tími Mánud. Þriðjud. Miðvd. Fimmtud. Föstud. 
9:45-11:00 Deildarstj. 

Króki 
    

13:10-14:25  Deildarstj. 
Kletti 

   

13:15-14:15 Deildarstj.Koti     
14:00-15:00   Sérk.stj   
14:00-15:00  Leiksk.stj.  Leiksk. Stj.  
Sími: 4502342, 4502343, 8338343 
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Skólinn í tölum 
Á skólaárinu 2018- 2019  er útlit fyrir að 50 - 53 börn á aldrinum 14 mánaða -6 ára verði við nám á 
Arakletti. Aðlögun á milli deilda fer fram á tímabilinu júlí – september en fer þó eftir aðstæðum á 
deildum  þar sem starfsfólk er meira og minna í orlofi framundir það. Sumarlokun var  frá og með 2. 
júlí til og með 30. ágúst. Þann 30. var starfsdagur og börnin mættu síðan þann 31. 
Aðlögun barns tekur um það bil eina til tvær vikur og reynt er eftir fremsta megni að einn og sami 
starfsmaður sjái um aðlögun hvers barns. Þessi tími er mikilvægur fyrir foreldra því þá gefst þeim 
tækifæri á að kynnast starfsmönnum og deildarstarfinu. Útskrift elstu barna leikskólans er áætluð í 
maí  eins og vanalega og að viðstöddum foreldrum, kennurum og gestum. 
 

Fjöldi barna á deildum 
 
Deild		 Drengir		 Stúlkur		 Alls	 Heild	 Deildarstjóri	
Klettur	 8	f.2017	 4	f.2017	 12	 16	 Gígja	Þöll	
	 1	f.	2016	 3.	f2016	 4	 	 	
	 	 	 	 	 	
Kot	 2	f.	2013	 1	f.	2013	 3	 14	 Iwona	
	 4	f.	2014	 7	f.	2014	 11	 	 	
	 	 	 	 	 	
Krókur	 7	f.2016	 1	f.2016	 8	 20	 Vala	Dröfn	
	 5	f.	2015	 2	f.	2015	 7	 	 	
	 2	f.	2014	 2	f.	2014	 4	 	 	
	 	 	 	 50	 	
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Starfsmenn  
Fjöldi stöðugilda, menntun, sérkennsla, afleysingar, barnsburðarleyfi, námsleyfi, ársleyfi, hreyfing á 
starfsfólki og fl. skólaárið 2018-2019. Miðað við stöðuna eins og hún er áætluð í ágúst 2018 og fram 
til áramóta 2018-19 

Á nýbyrjuðu skólaári á Arakletti  2018 er áætlað að grunnstöðugildi séu níu (sem er lágmark) miðað 
við gömlu barngildin, nemendafjölda og aldursskiptingu nemenda. Að auki er gert ráð fyrir þremur 
stöðugildum í stuðning ýmist með einstaka barni eða á deild og tveimur sem aðstoð og afleysing. 
Stöðugildi í eldhúsi og ræstingu eru 1,75 og þarf að bæta þar við og breyta eftirfarandi: 

 
Núverandi staða Tillaga að breytingu Breyting um áramót 

Matráður 75% Matráður 75% 8:00-13:00 eða 100% Matráður hættir Ráða þarf 
nýjan 

Aðst. matr. 50% og ræsting 
50% 

Aðst. matr. 75% 9:00-15:00 eða 50% 
9:99-13:00 
Ræsting 50% eftir lokun  
  

Aðst. matr. 75% 9:00-15:00 
eða 50% 
Ræsting 50% eftir lokun  

Aðstoð í eldhúsi 37% ekki á 
launaskrá 

Aðstoð í eldhúsi 37% ekki á 
launaskrá 

Aðstoð í eldhúsi 37% ekki á 
launaskrá 

 

 

Staðan eins og hún er nú. Ath. bleikt er grunnstöðugildi miðað við barngildi 

Starfsheiti Fjöldi Menntun Stöðugildi Deild Tungumál Annað 

Deildarstj. 1 Stúdent. Er að fara í nám 
í leikskólakennarafr. 

100% Krókur Ísl. Verður í lotum 

Starfsm. 1 Búfræðinám 93% Krókur Ísl.   

Starfsm. 1 Highschool 100% Krókur Portúgalska Flyst á Kot 15. sept? 

Deildarstj. 1 Grunnskóli 100% Klettur Ísl.   

Starfsm. 1 Grunnskóli 100% Klettur Ísl.   

This	Photo	by	Unknown	Author	
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Starfsm. 1 Grunnskóli 100% Klettur Pólska   

Starfsm. 1 Grunnskóli 75% Klettur Ísl. Fer í barnsbl. um 
áramót. 

Deildarstj. 1 Iðnskóli Er að byrja í 
leikskl. námi. 

100% Kot Pólska Verður í lotum 

Stuðningur 1 Framhaldsskóli 100% Kot Ísl.   

Starfsm. 1 Stúdent 100% Krókur Ísl. Frá 15. sept til 15. 
apríl 

Stuðningur 1 ? 93% Krókur Ísl. Frá 1. okt 

Starfsm. 1 Er að klára leikskólaliða 50% 
stuðn. 
50% 
staðg. 
deildarstj. 

Krókur Ísl. Verður í lotum 

Leikskólastj 1 Leikskk. Bed. 100%   Ísl.   

Sérkstj 1 Hásk.nám er að klára 
m.a. nám. 

75%   Ísl   

Matráður 1 Iðnskóli 75%   Ísl. Hættir um áramót 

Aðst. matr. 
og ræsting 

1 Grunnskóli 100%   Pólska   
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Fundir  
Undirbúningstímar starfsfólks leikskóla eru ekki samningsbundnir en stuðst er við kjarasamninga 
leikskólakennara varðandi þá enda er ófaglærðu starfsfólki ætlað að skila starfi sem krefst 
leikskólakennaramenntunar samkvæmt lögum (eins og allir vita er lögbundið að ⅔ hluti starfsmanna 
leikskóla skuli hafa leyfisbréf leikskólakenna) og er því eðlilegt að þeir fái nauðsynlegan 
undirbúningstíma. Það hefur hins vegar ekki verið mikið um að aðrir en deildarstjórar hafi komist í 
undirbúning og þeir allt of sjaldan sökum tímaskorts og álags. Til þess að þetta gangi upp þarf að vera 
nægur mannafli til að leysa af og mæta þörfinni. 
 

Áætlun funda skólaárið 2018 - 2019 
Starfs-
manna- 
fundir 

Deildar- 
stjórafundir 
samráðs-
fundir 

Deildar- 
fundir 

Fagnaðar-
fundir 
Lífsmennt 
Gildin 

Fræðslu- 
nefndar- 
fundir 

Skóla- 
stjóra- 
fundir 

Foreldra 
fundir 

Skila 
fundir 

14. ág. 
2.okt. 
30. okt. 
30. 
nóv. 
2019 
2. jan. 
5. feb. 
5. mars 
2. apríl 
7.maí 
júní 

Alla 
mánudaga 
og síðan 
eftir þörfum 

Deildir 
hafa 
samráð. 
Og hafa 
fundi 
mánaðar-
lega. 
  

21. sept. 
og síðan 
seinasta 
föstudag í 
mánuði 
eftir því 
sem við 
verður 
komið 

11. sept. 
13. nóv. 
8.jan.  
12. feb. 
12 mars 
9. apríl 
14. maí 
11.júní. 
10.sept 

4. sept. 
2. okt. 
6. nóv. 
15.jan. 
5. feb. 
5. mars 
2. apríl 
7. maí 
4.júní. 
3.sept 

18. okt. 
Deilda-
fundir 
fyrir 
foreldra 
eru í 
bígerð. 
Foreldra- 
viðtöl 
11.-  28. 
mars 
2019 

Skilafundir 
milli 
skólastiga 
verður í maí 
2019 

 

Áætlað er að halda níu starfsmannafundi eftir dagvinnutíma. Fundir á dagvinnutíma eru sem hér segir: 
Deildarstjórafundir einu sinni í viku. Sérkennslufundir einu sinni í viku. Deildarfundir á mánaðar 
fresti. Lífsmenntafundir eru áætlaðir sex sinnum á ári. Umhverfisfundir áætlaðir fjórum sinnum á ári. 
Öryggisnefndarfundir tvisvar á ári. Áfallateymisfundir tvisvar á ári, eða eftir þörfum. 

Skipulagsdagar / Námskeiðsdagur 
Skipulagsdagar verða fimm á skólaárinu: Mánudaginn 30. júlí vegna opnunar eftir sumarfrí. 
Föstudaginn 7. september. Mánudaginn 5. nóvember sameiginlegur náms og skipulagsdagur með 
skólum í Vesturbyggð. Fyrirhugaður matsdagur 2. janúar fellur niður til að rýma fyrir ferð starfsfólks í 
maí. Miðvikudaginn 29. og föstudaginn 31. maí: náms og kynnisferð starfsfólks. 

Skóladagatal 
Starfsárið skiptist í haustönn frá september til janúar, vetrarönn frá janúar til mars, vorönn frá mars til 
júní og sumarönn frá júní til september.  
Hægt er að sjá dagatalið á vef leikskólans 
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Starfsþróunaráætlun 2018-2019 
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. Í undirbúningsherbergi 
Arakletts  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. 

Starfsþróunar-  og símenntaráætlun 
•      5. nóvember: Heilsdagsnámskeið með Patreksskóla 
•      Námskeið í skyndihjálp fyrir starfsfólk leikskóla var haldið á vordögum 
•      Tveir starfsmenn verða í fjarnámi í leikskólakennarafræðum 
•      Tveir starfsmenn verða í leikskólaliðanámi 
•       Leikskólastjóri sótti „Námstefna FSL 2018 – Yfir til þín um“ 18. maí sl. 

markmiðið var „-að styðja félagsmenn til að vera leiðtogar í frjóu og faglegu 
lærdómssamfélagi“.  

•        Handleiðsla fyrir deildarstjóra Trappa 
•        Handleiðsla fyrir sérkennslustjóra Trappa 
•        Handleiðsla fyrir leikskólastjóra vegna breytinga og fl. Trappa 
•        Námskeið í Karellen tveir starfsmenn haust 2018 
•        Námskeið um vinnuvernd í haust 2017 (Margrét Brynjólfsdóttir) 
•        Haldið verður áfram með fræðandi fyrirlestra fyrir starfsfólk á 

starfsmannafundum 
•        Að auki koma námskeið sem starfsfólk fer á eftir óskum hvers og eins, ef það 

samræmist starfi leikskólans og þörf krefur, í samráði við leikskólastjóra. 
•        Hvatningarviðtöl voru fyrir starfsfólk sl. vor og verða aftur í haust. 
•        Starfsfólk getur síðan valið sér námskeið eða fyrirlestra sem tengjast starfinu og 

sótt um styrk til þess hjá sínu stéttarfélagi. 
•        Tveir starfsmann fara í haust á öryggisnámskeið hjá vinnueftirlitinu 
•        Fyrirlestrar um ýmis fræðandi  og uppbyggileg  mál tengd leikskólastarfinu haldnir á 

starfsmannafundum. 
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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 viðkomandi stéttarfélags. 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/                               
Í undirbúningsherbergi  er nokkurt 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 2017-2020 eru:  

• Endruskoðun skólanámskrár 
• Endurskoðun starfsmannastefnu  
• Endurskoðun starfsáætlunar  

Form símenntunar  
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  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  
Stöðugleiki, nánd, gæði og gleði 
Araklettur er að fara af stað með skólaþróunarverkefni;  „Stöðugleiki, nánd, gæði og gleði” sem er 
löngu tímabært verkefni. Með verkefninu kallar  innra starfið á stöðugleika í starfsmannahópnum og 
að starfsfólkið fái nauðsynlegan undirbúningstíma og tíma til funda, skráninga, símenntunar og símats.  
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Markmið:  
Að  skipuleggja nám, leik og starf og skapa þannig stöðugleika, traust, nánd, gæði og gleði  og að 
mæta þörfum barna og starfsmanna á skapandi, skemmtilegan og krefjandi hátt  og stuðla þannig að 
vellíðan allra í leikskólanum. 

Helstu áhersluþættir: 

• Að skapa festu í dagskipulagi, viku- og mánaðarskipulagi og að ársáætlun standi. 
• Skýrt vinnuskipulag sé fyrir hverja deild fyrir sig, í hópaskiptingu og verkaskiptingu svo allir 

séu með á nótunum og að samvinna sé í fyrirrúmi. 
• Komið verði upp samskiptatöflu fyrir athugasemdir og þ.h. 
• Fræðsla til starfsmanna og fagleg umræða. 
• Teymisfundir mánaðarlega. 
• Deildarfundir mánaðarlega. 
• Starfsmannafundir eftir þörfum; nýttir til m.a. eflingar starfsandans, stuðnings,  símenntunar, 

umræðna og hugmyndasmíða. 
• Starfsdagar nýttir til símenntunar, kynnisferða, samats, endurmats og fl. 

Leiðir. 
Starfið er skipulagt þannig að hver starfsmaður á deild haldi utan um ákveðinn hóp og sinni honum 
sérstaklega eins mikið og við verður komið innan skóladagsins. Hver hópstjóri á deild ber þar með 
ábyrgð á sínum hópi og  í samvinnu við deildarstjóra, velur verkefni sem hæfa  aldri og þroska 
barnanna og eru í anda þeirrar stefnu sem skólinn setur sér. Lögð er áhersla á samskipti;  hlýju, 
viðurkenningu og staðfestingu (Berit Bea), fjölbreytni og skapandi starf og leik, og að mæta barninu 
þar sem það er statt. 

Námsþættir: 
Lögð er áhersla á að hafa grunnþætti menntunar í aðalnámskrá leikskóla að leiðarljósi. Grunnþættirnir 
eru: Læsi, Sjálfbærni. Heilbrigði og velferð, Lýðræði og mannréttindi, Jafnrétti og Sköpun. Einnig 
styðjumst við við Fjögreindarkenningu Gardners en hún  tengist inn í Lífsmenntina. 

Búið er að vinna nýjar skólanámskrár fyrir hverja deild fyrir sig í samvinnu við Tröppu. Hér er fyrir 
neðan er sýnishorn af grunninum sem skólanámskrár deildanna byggja  og hverri deild eru síðan sett 
sér markmið og útfærsla sem eru  miðuð við aldur og þroska barnanna á hverri deild. 

• Grunnþáttur: LÆSI 
• Fjölgreindir Gardners: Málgreind,  Rök- og stærðfræðigreind  
• Hæfni: Hæfileikinn til að vinna með tungumál. Öðlast oft mikinn orðaforða, skrifar góðan 

texta, á auðvelt með að flytja ræður og að læra erlend tungumál. 
• Þroskaþættir:  Málþroski, vitsmunaþroski, félagsþroski og fagurþroski, líkams- og 

hreyfiþroski. 
• Lífsmenntin og gildin fléttast inn í allt starf leikskólans með beinum og óbeinum hætti og er sá 

grunnur sem allt starf og samskipti innan skólans byggir á með það að markmiði að efla 
vináttu og samhyggð innan skólasamfélagsins. 

Einnig verður áfram unnið með Grænfánann og vináttuverkefnið. 

Mikilvægt: 
Hópstjóri sér um hópinn sinn í matartíma, samverustund og í hópastarfi og sér til þess að börnin fái 
tækifæri til leikja og samveru. Þannig skapast nánd milli hópstjóra og barnanna og traust og 
viðurkenning á sér stað. Einnig getur hópstjóri ef svo ber undir farið t.d. í útikennslu eða vettvangsferð 
með sinn hóp í samráði við deildarstjóra og aðra á deildinni. 

 “Leikskólastjóra ber að leitast við að tryggja tíma og rúm í vinnutímaskipulagi til starfsþróunar, 
símenntunar og nauðsynlegrar handleiðslu”.   



Þegar skýin fjúka burt bak við fjallið... þá kemst sólin!	

13	
	

Í þróunarverkefninu munum við leggja mikla áherslu á nánd, umhyggju, tillitssemi og samhjálp meðal 
allra í leikskólanum.Verið er að setja þróunarverkefnið inn í dagskipulagið og var unnið  í því verkefni 
á skipulagsdegi 7. september og síðan þarf að keyra það um tíma til að finna hvernig það kemur til 
með að virka og hvernig það þróast. Hópastarfið er þematengt. Horft er til viku í senn og hún metin og 
lengt í verkefninu um aðra viku ef þarf.  Meta þarf og laga agnúa sem hugsanlega finnast. Vonir standa 
til að haust 2019 verði komin góð reynsla af þróunarstarfinu og svo er bara að halda áfram að byggja 
og bæta! 

Í daglegu starfi leikskóla skal leggja áherslu á umhyggju, tillitssemi og samhjálp meðal allra í 
leikskólanum. Jafnframt skal nýta tækifæri sem gefast til að fjalla um samkennd og samlíðan gagnvart 
öðru fólki. Lögð skal áhersla á að virða sérstöðu og sjónarmið hvers einstaklings og veita börnum 
stuðning í daglegum samskiptum. 

  
Leikskóla ber að vera vettvangur þar sem allir: taka virkan þátt í samræðum um almenn málefni, 
hlusta hver á annan og skiptast á skoðunum, bera ábyrgð á sjálfum sér og gjörðum sínum, vinna 
saman og aðstoða hver annan, hafa val um verkefni og vinnubrögð, hafa áhrif á leikskólastarfið, taka 
þátt í heimspekilegum umræðum, vinna að jöfnum tækifærum kynjanna til að takast á við fjölbreytt 
viðfangsefni. 
 

Námsþættir Aðalnámskrár leikskóla, Lífsmenntin og gildin fléttast inn í allt starfs leikskólans með 
beinum og óbeinum hætti og er sá grunnur sem samskipti innan skólans byggir á. Lögð verður áhersla 
á að hafa aðalnámskrá leikskóla sem leiðarljós og að efla vináttu og samhyggð innan 
skólasamfélagsins. Einnig verður áfram unnið með Grænfánann og vináttuverkefnisins 

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.                                                                                   
 

Sólblómaverkefnið 
Araklettur styrkir barn frá Tanzaniu í Sólblómaverkefninu, dreng sem heitir Tumaini Pascal og varð 
hann sex  ára þann 24 febrúar. 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.  

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: 
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. 
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• 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.   

 

Áframhald starf Lífsmenntar og viðbót við það: 
Starfað verður áfram í anda lífsmenntar. Stofna þarf sem fyrst 5 manna Lífsmenntarráð sem 
samanstæði af starfsfólki og foreldrum sem fylgist 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 4 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  

Skipulag skólans 
Fræðslunefnd Vesturbyggðar 
„Skólanefndir sveitarfélaga hafa afar þýðingarmiklu, lögbundnu hlutverki að gegna vegna reksturs 
leik- og grunnskóla í hverju sveitarfélagi. Hlutverkin lúta bæði að faglegum og rekstrarlegum hliðum 
skólahalds, eftirlitsskyldu en um leið ákveðinni frumkvæðisskyldu.  Skólanefnd starfar í umboði 
sveitarstjórnar og fer með málefni skóla eftir því sem lög og reglugerðir kveða á um og samþykktir  
sveitarstjórnar kunna að fela henni.  
 

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 segir um hlutverk skólanefndar í 2. málsgrein 4. greinar: 
Nefnd, kjörin af sveitarstjórn, fer með málefni leikskóla í umboði sveitarstjórnar. Leikskólastjórar, 
starfsfólk leikskóla og foreldrar í sveitarfélagi kjósa hver úr sínum hópi aðal- og varamann til setu á 



Þegar skýin fjúka burt bak við fjallið... þá kemst sólin!	

15	
	

fundum nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétt. Þessu til viðbótar koma verkefni nefndarinnar til 
tals í greinum 11, 14, 28 og 30 í lögum um leikskóla.“  

Formaður fræðslunefndar er Guðrún Eggertsdóttir. 
Fræðslustjóri starfar og hefur verksvið samkvæmt ákvörðun sveitarfélagsins. Skólaskrifstofur 
sveitarfélaga sjá um  sérfræðiþjónustu og/eða faglega rekstrarstýringu skóla og/eða bera ábyrgð á 
henni. 

Fræðslustjóri Vesturbyggðar er Nanna Sjöfn Pétursdóttir 
„Leikskóli er fyrsta skólastigið í skólakerfinu samkvæmt lögum nr.90/2008 um leikskóla og er ætlaður 
börnum undir skólaskyldualdri. Sveitarfélög bera ábyrgð á starfsemi leikskóla. Lögin kveða á um að 
sveitarfélög hafi forustu um að tryggja börnum leikskóladvöl og beri ábyrgð á heildarskipan 
skólahalds í leikskólum sveitarfélaganna. Hvert sveitarfélag skal setja sér almenna stefnu um 
leikskólahald í sveitarfélaginu og kynna fyrir íbúum þess.“ 
Starfsfólk er hvatt til að kynna sér lög um leikskóla og reglugerð um starfsumhverfi leikskóla á 
vefnum: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008090.html 
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/655-2009 
 
 

Skipurit 
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Foreldrasamstarf 
Áherslur 
Í leikskólanum er lögð áhersla á að samstarf heimilis og skóla byggi á virðingu og gagnkvæmum 
skilningi fyrir viðhorfum og þekkingu og er umhyggja og velferð barnanna  höfð að leiðarljósi. 
Samstarfið 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 er varða börnin. Þátttaka foreldra í skólastarfinu er mikilvæg. Foreldraráð er 
starfandi við leikskólann og er hlutverk þess að gefa umsagnir um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem 
snerta starfsemi leikskólans. Foreldrafélag leikskólans hefur að meginmarkmiði að styðja og styrkja 
kennslu og uppeldisstarf leikskólans. 

• Fyrir jólaballið sjá foreldrar um að hafa samband við jólasveinana og bjóða þeim í heimsókn 
og passa upp á að þeir gleymi ekki jólapökkunum. 

• Foreldrar halda utanum föndurdag í desember 
• Kaffi fyrir pabba og afa á bóndadaginn í janúar. 
• Kaffi fyrir mömmur og ömmur í tilefni konudagsins í febrúar. 
• Opið hús í maí – útskrift elstu barna. Þar sem foreldrar hafa kökubasar til fjáröflunar fyrir 

félagið. 
• Sveitaferð/vorferð foreldrafélagsins. 

Markmið  
• Að	standa	vel	að	kynningu	leikskólans	og	starfsemi	hans	í	gegn	um	Karellen	sem	er	skráningarferli	

leikskólans	og	lokaða	foreldrasíðu	á	facebook	og	vefsíðu	Arakletts	sem	mætti	vera	virkari.	
• Að	eiga	góð	dagleg	samskipti	við	foreldra.	
• Að	bjóða	upp	á	foreldraviðtöl	einu	sinni	á	ári	og	oftar	ef	þurfa	þykir.	
• Að	meta	starfsemina	reglulega	með	tilliti	til	sjónarmiða	foreldra.		
• Að	stuðla	að	þátttöku	foreldra	í	leikskólastarfinu.		
• Að	stuðla	að	góðu	samstarfi	við	foreldraráð	og	foreldrafélag	leikskólans.	

 

Fræðsla og upplýsingar til foreldra 
• Fréttir, fræðsla og allar helstu upplýsingar um leikskólastarfið eru á heimasíðu leikskólans, 

https://www.leikskolivesturbyggdar.net/ 
• Á Facebook er lokuð síða fyrir foreldra og starfsfólk þar sem settar eru inn tilkynningar og 

fréttir  og fólk getur átt 
samskipti.https://www.facebook.com/groups/1581037792203936/?ref=bookmarks  

• Foreldrar geta haft samskipti við deild barnsins í Karellenappinu sem er skráningakerfi sem 
leikskólinn notar. 

• 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 
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Foreldrafélag                                                                                                                                                           
 
Við leikskólann eru starfandi foreldrafélag. Þegar barn hefur leikskólagöngu ganga foreldrar sjálfkrafa 
í félagið. Foreldraféagið eru með fjáröflunarstarf; kökubasar og bingó. Það stendur straum af 
leikskýningum og gefur börnum leikskólans jólagjöf auk þess að sjá um jólaföndur og vorferð 
leikskólans en þær eru farin seint í maí eða byrjun júní. Fundargerðum  bæði foreldraráðs og 
foreldrafélags er ætlað að fara aðgengilegar á heimasíðu leikskólans. 
2017 fékk Araklettur styrk til kaupa á einingakubbasetti frá foreldrafélaginu upp á um 100,000,00 kr 
og í ár 2018 sömu upphæð til kaupa á útileikföngum. 
 

Foreldraráð 
     Kjósa skal foreldraráð við leikskóla og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að kosningu í ráðið. Í foreldraráði 
sitja að lágmarki þrír foreldrar. Skal kosning til foreldraráðs fara fram í september á ári hverju og skal kosið til 

eins árs í senn. Foreldraráð setur sér starfsreglur. Leikskólastjóra ber að starfa með foreldraráði. Hlutverk 
foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um skólanámskrá og aðrar áætlanir 

sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan 
leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á 

leikskólastarfi. https://www.althingi.is/altext/stjt/2008.090.html (11. gr. Foreldraráð). 
 

Foreldrar kjósa fulltrúa í foreldrafélag og foreldraráð leikskólans á aðalfundi foreldrafélagsins 
að hausti.  
 
Foreldraráð skipa: 
Sigurbjörg Kristjánsdóttir, sími: 8662769, netf.: sigurbjorgkristjans@gmail.com 
Jórunn Sif  Helgadóttir, sími: 8689347, netf.: jorunnsif@gmail.com  
Kittý Arnars Árnadóttir, 7782839, kitty.arnars@gmail.com 
Sædís Eiríksdóttir, sími: 86976, skessa126@simnet.is 
 

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. 
 

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. 
• Félagasamtök hafa gegn um árin styrkt leikskólann á ýmsan hátt; aðallega með 

peningagjöfum. 
• Lyonsmenn gáfu styrk til kaupa á einum Ipad og til bókakaupa  sl. vor 2018. 
• Foreldrafélagið hefur gefið leikskólanum leikföng og seinast gaf félagið skólanum hundrað 

þúsund krónur til kaupa á útileikföngum  
• 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. 
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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.   
 

Mjög gott  samstarf er við starfsmenn áhaldahúss og aðra sem koma að framkvæmdum innanhúss og á 
lóð. 

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 við grunnskóla 
Leikskólinn tekur þátt í sameiginlegum námskeiðsdegi með grunnskóla og leikskóla í Vesturbyggð   5. 
nóvember nk. og standa vonir til að slíkt  verði árlegt. 

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. 

 

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 allir  kakó og ristað 

brauð og síðan er sungið saman og sungist er á.  
• eimsóknir í grunnskólann eru 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.  

Vonast er til að elstu nemendur grunnskólans komi eins og í fyrra og  og fylgi elstu börnum Arakletts í 
sameiginlega dansstund á vegum Dansskóla Köru þar sem þeir aðstoða börnin við að taka þátt og 
fylgja þeim síðan aftur til baka.   

Íþróttahúsið stendur 4 og 5 ára börnum til boða einu sinni í viku og verður farið með hópinn á 
þriðjudagsmorgnum..  
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. 
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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 eru áætlaðir að vori en verða í haust vegna 2012 árgangsins 
en næsta vor vegna 20113 árgangsins. 
Þegar börn flytjast á milli leikskóla eða fara í grunnskóla sjá deildarstjórar elstu barna og 
sérkennslustjóri ef þess er þörf um að nauðsynlegar upplýsingar fylgi þeim með tryggum hætti. Börnin 
heimsækja grunnskólann á vorönn á Arakletti. Grunnskólabörnin heimsækja gamla leikskólann sinn að 
vori. 

Kynning á leikskólanum  
Á heimasíðu leikskólans https://www.leikskolivesturbyggdar.net/ koma fram allar helstu 
upplýsingar um starfið.  

Lokuð síða fyrir foreldra á facebook er notuð til að auglýsa atburði og annað sem varðar starfið. 
Karellenappið er notað í samskiptum við foreldra vegna einstakra barna. 
Mikið er lagt upp úr góðum tengslum við foreldra, og foreldrafélag og verið er að virkja foreldraráð og 
teljum ánægða foreldra kynna leikskólann best.  

 

Móttaka og aðlögun nemenda 
Á  Arakletti er svokölluð “hefðbundin aðlögun” Þar sem foreldri og barn mæta  á deildina 
eftir sérstakri aðlögunaráætlun. Aðlögunartími er áætlaður ein vika en getur verið styttri eða 
lengri eftir því hvernig ferlið gengur. Aðlögunarferli er í nokkurn vegin svona:  
1.dagur: xx. x. 20xx Foreldri/ar og barn koma kl. 9:15 í stutta heimsókn u.þ.b. 60 mín og 
skoða leikskólann. 
2. dagur. xx. x. 20xx. Foreldri/ar og barn koma kl. 9:15 , kynnast öðrum börnum, starfsfólki 
og starfinu lítilega ( u.þ.b. 60 mín ). 
3. dagur: xx. x. 20xx.  Foreldri/ar og barn koma kl. 10:00 , foreldri bregður sér frá í u.þ,b. 30 
mín. Heimsókn stendur í u.þ.b. 70 mín. eða til 11:10 
4 dagur: xx. x. 20xx.  Foreldri/ar og barn komi kl. 08:30.og taki þátt í morgunverði Foreldri 
bregður sér frá og kemur aftur kl. 11:30. 
5. dagur: Komið er kl. 8:00 og verið eins lengi og deildarstjóri og foreldrum þykir hæfa. Farið 
yfir með foreldri/um og metið hvort þörf er á lengri aðlögunartíma. Annars er barnið talið 
aðlagað og kemur á mánudagi og er allan dvalartímann án fylgdar foreldris. 
  
Æskilegt er að foreldri nái snemma í  barnið fyrstu vikuna. 
 

Forvarnir 
Það er mikilvægt að hefja forvarnarstarf strax á leikskólastigi og það gerum við með  því 
meðal annars að vinna með góðan skólabrag, eiga jákvæð samskipti, sýna vinsemd og 
virðingu og fagna fjölbreytni í nemendahópnum. 

Leikskólinn Araklettur starfar í anda Lífsmenntar og er þar lagður grunnur að virðingu og 
samkennd.  

Markviss, öflug málörvun og góð íslenskukennsla ýtir undir læsi og þar með velgengni 
barnanna sem þátttakendur í samfélafinu. 

Vináttuverkefni barnaheilla hjálpar okkur við að koma í veg fyrir einelti. 
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Dagsskipulag    
Gert er dagskipulag fyrir hverja deild þar sem helstu þættir í daglegu sterfi leikskólans eru tímasettir  
Skipulagið í heild sinni er að finna á heimasíðu leikskólans.  

Þar sem aðeins þrjú börn eru í elsta árgangi skólaárið 2018-19 verður þeim boðið í sér vinnustundir í 
hádeginu í sérkennsluherbergi og skiptast leikskóla- og sérkennslustjóri á að sjá um þær. Hin ellefu eru 
í hvíld og hefðbundnu starfi á deild í hádegi og er það sniðið að aldri og þroska þess hóps. Umsjón 
með því starfi verður í höndum deildarstjóra 

Menning, hefðir og hátíðir 
 Nýjum gildum var fagnað nokkrum sinnum á árinu.  
 Litadagar, hatta- og aðrir „hinsegin-“dagar  nokkrum sinnum á skólaárinu 
 Jólaball  í desember  
 Þorrablót var á bóndadaginn, pöbbum og öfum var boðið í síðdegiskaffi á Arakletti 
 Haldið er upp á bolludag, sprengidag og öskudag, en þá er 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 
 Blár dagur; Dagur einhverfunnar 2. Apríl, allir mæta í einhverju bláu 
 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“. Sungið um vorið og sumarið. Farið í 

gönguferð og leiki 
 Umhverfisdagur að vori. Farið er  í kring um leikskólann og í nánasta umhverfi og tínt allt rusl 

sem við finnum, flokkað talið, skráð og gengið frá 
 Opið hús er í maí  þar sem til sýnis voru verk barnanna og þau syngja fyrir gesti.  
 Úskrift elstu barna er í maí eða júní eftir atvikum með hátíðlegri athöfn.  
 Í útskriftarferð elstu barnanna var farið í Skrímslasetrið á Bíldudal sem var lokað vegna 

rafmagnsleysis  og í Hvestufjöru í skrímslaleit með nesti. Það verður endurskoðað næsta vor 
2019 

 Sumarhátíð leikskólans er í júní, grill, og leikir  
 Uppskeruhátíð, kartöflur teknar upp og eldaðar með matnum og gerð góð skil 
 Dagur íslenskrar náttúru 16, september 
 Alheimsdagur Lífsgilda 19. október 
 Fyrsti vetrardagur boðinn velkominn í vinastund/fagnaðarfundi 
 Dagur íslenskrar tungu 16. nóvember 
 Aðventa Íslensku jólasveinarnir, piparkökubakstur, foreldrakaffi, jólaball 
 Jólin/nýárið/þrettándinn gleði og gaman 

Vorverkin í garðinum.  

Sett niður forræktað grænmeti og kartöflur. Trjábeðin hreinsuð gefinn áburður og vökvað. 
Tekið til í útiskúrnum. Börnin búa til útilistaverk; hljóðverk, myndverk, mála steina, 
flöskublóm og ýmislegt annað skemmtilegt. Þau skreyta lóðina og fegra fyrir sumarhátíð 
leikskólans 
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Öryggisáætlun 
Öryggishandbók Arakletts er í vinnslu 

Slys 

Slys eru  skrá á þar til gerð eyðublöð. Ef þörf krefur, og ekki næst í foreldra, þá farið með hinn slasaða 
á heilsugæslustöðina. Ef um meiriháttar áverka er að ræða er hringt i 112!  Foreldri/forráðamann látin  
vita strax!. Ýtrustu varúðar og fyllsta hreinlætis er gætt  við umönnun hins slasaða. 

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 rýminga  ræfingar 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. Ef talin er þörf á að bæta vinnuaðstæður  sendir vinnueftirlitsmaður skýrslu um hvað er 
að og gefur upp tímamörk um hvenær úrbóum skal  lokið og kemur síðan aftur og tekur út. Í 
leikskólum þar sem eru 10 starfsmenn eða fleiri skal atvinnurekandi tilnefna af sinni hálfu öryggisvörð 
og starfsmenn skulu kjósa úr sínum hóp 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 öryggisverði en hlutverk hennar er 
að tryggja öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi og koma í veg fyrir slys og atvinnutengda 
sjúkdóma. Gert er áhættumat og framkvæmdar nauðsynlegar úrbætur. Starfsmenn deilda sjá m.a. um 
úti og innieftirlit og framkvæma útieftirlit á lóð leikskólans daglega, að morgni. Ábendingum er komið 
til öryggisnefndar og leikskólastjóra.  
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. 
Námskeið um líkamsbeitingu er áætlað í haust 2018.. 
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   
 
Samkvæmt reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum, nr. 1040/2011 
skulu skólar vinna sameiginlega sýn og stefnu um velferð og birta í skólanámskrá.  
Ekki er til sambærileg reglugerð fyrir leikskóla en í lögum um leikskóla, nr. 90/2008 segir að 
meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla skuli meðal annars vera að: 
• hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir hvers og eins svo að 
börnin fái notið bernsku sinnar 
• stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra 
• leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í 
lýðræðisþjóðfélagi 
• rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að styrkja sjálfsmynd þeirra, 
heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta. 
https://www.mms.is/sites/mms.is/files/oryggishandbok_leikskola.pdf 
 
  
Vinnuhópur starfsmanna mun útbúa drög að áætlun um öryggi og velferð barna á Arakletti og mun sá 
hópur skila áætlun, bera undir hagsmunaaðila og kynna áður en skóla lýkur vorið 2019.  
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 
 

Öryggismat 
Heilbrigðis- og vinnueftirlitið eru með reglubundið eftirlit með áherslu á aðbúnað og lóð. Hins vegar 
er innra eftirlit ekki nógu virkt. Tveir starfsmenn fara á öryggismálanámskeið hjá Vinnueftirlitinu í 
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haust og munu vinna áfram með áhættumat og úrbótaáætlun í samræmi við kröfur Vinnueftirlitsins. 
Sumt hefur þegar verið lagað en annað bíður lagfærinar   

Úrbótaáætlun - öryggi og vinnuaðstæður barna 
Innra mat leikskólastjóra.  
 

Svæði Úrbóta vant og framvinda Metið 
Lóð Lóð þarf árlegt viðhald en lítið hefur gerst í 

þeim málum 
Hún er stórskemmd.  
Mikið hefur verið lagað í sumar 2018 en enn 
eru hlutir sem þarf að laga 

Haust 2016 
Haust 2017 
 
Haust 2018 

Hljóðvist Hávaðamæling fór fram í leikskólanum (71-
72 db)  og er búið að taka niður loftið í Koti, 
elstu deildinni og er það til mikilla bóta. 
Ekki hefur verið farið í lagfæringar á hinum 
deildunum (71-72 db) vegna hávaða þar. 

Haust 2017 
 
 
 
 
 
Haust 2018 
 

Bílastæði Búið er að auka lýsingu við bílastæðið. Búið 
er að stækka, malbika og merkja að hluta 
bílastæði leikskólans en eftir er að ganga frá 
öryggismálum varðandi  inn og út akstur. 
 

Vor 2017 
Júní 2017 
Haust 2017 
Haust 2018 
 

Úti Búið að loka hættulegu bili milli 
öryggisveggjar og viðbyggingar  
En þar þarf enn að lagfæra. 
Nokkuð hefur verið um grjóthrun úr 
vegkandinum á Aðalstrætinu niður að 
leikskólanum og þarf að fara yfir það og 
gera svæðið öruggt. 

Vetur 2017 
Haust 2017 
Haust 2018 

Aðgengi Stígurinn upp úr Króknum er enn ekki góður 
en vonandi verður hann lagaður fljótlega. 
Hann er oft notaður af börnum og starfsfólki. 
Ekki gert í sumar 
Aðgengi fyrir fatlaða vantar. 

Haust 2017 
 
 
Haust 2018 
Haust 2018 

Lýsing Lýsing á vinnusvæðum innanhúss er eitt sem 
þarf að fara yfir og  laga. Áríðandi fyrir 
heilsu og líðan barna og starfsfólks 

Haust 2017 
Haust 2018 

Öryggismál Neiðarljós við útgönguleiðir eru ekki fyrir 
hendi. Í rafmagnsleysi í byrjun október 2017 
kveiknuðu ekki neyðarljós í húsinu.  
Hefur ekki verið lagað 

Haust 2017 
Haust 2018 
 
 
Haust 2018 

Öryggi Snjóhengjur myndast stundum á 
þakskeggjum leikskólahússins og skapa 
hættu. Setja þarf upp skýli við innganga svo 
ekki hrynji yfir og valdi hættu og teppi 
aðkomu. Einnig þarf að setja snjógrindur á 
þakbrúnir. 

Vetur 2017 
Haust 2017 
 
 
 
Haust 2018 

Viðvörunarkerfi Efni til uppsetningar nýs 
brunavarnakerfis er komið í hús og beðið 

 
Haust 2018 
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er eftir uppsetningu 
 

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. Í undirbúningsherbergi 
Arakletts  eru staðsett gögn varðandi sí- og endurmenntun.  
Starfsmaður getur sjálfur óskað eftir sð 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.	

Starfsþróunar-  og símenntaráætlun Arakletts 2018-19 
• 5. – 27. apríl 2018: Starfsþróunarviðtöl. 
• 4. – 28. febrúar 2019: Starfsþróunarviðtöl. 
• 25.-26. apríl 2018: Hvatningarviðtöl og aftur í haust 2018 og næsta vor 2019 
• Landvernd 25. apríl 2018: námskeið tengt Grænfánaverkefni Arakletts 
• 17. apríl 2018: Skyndihjálparnámskeið 
• Vor 2018 – vor 2019: Handleiðsla fyrir deildarstjóra yngstudeildar 
• Vor 2018 – vor 2019: Handleiðsla fyrir deildarstjóra miðdeildar 
• Vor 2018 – vor 2019: Handleiðsla fyrir deildarstjóra elstudeildar 
• Vor 2018 – vor 2019: Handleiðsla fyrir sérkennslustjóra 
• Vor 2018 – vor 2019: Handleiðsla fyrir leikskólastjóra vegna breytinga og fl. 
• Námskeið í Karellen: haust 2018 
• 1 – 3. nóvember 2018: ferð til Oxford  á ráðstefnu um gildismiðaða menntun (Values-

based- Education) leikskólastjóri og stafmaður Tröppu. 
• 5. nóvember 2018 sameiginlegur námskeiðsdagur með skólum Vesturbyggðar 
• Til stendur að  senda tvo fulltrúa skólans á Öryggisnámskeið næsta haust 2018. 
• 29. maí -2. júní 2019: Kynnisferð starfsfólks Arakletts erlendis. Stefnan tekin á 

lífsmenntarleikskóla í Englandi eða Skotlandi 
• Að auki koma námskeið sem starfsfólk fer á eftir óskum hvers og eins, svo fremi að 

þau samræmist starfi leikskólans og þörf sé á í samráði við leikskólastjóra. 
• Námskeið í líkamsbeitingu sem áætlað var að yrði á starfsdegi í fyrra verður á næsta 

skólaári 
• Fyrirlestrar um ýmis fræðandi  og uppbyggileg  mál tengd leikskólastarfinu haldnir á 

starfsmannafundum 
• Tveir starfsmenn verða í leikskólaliðanámi næsta skólaár og tveir í 

leikskólakennaranámi. 
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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 viðkomandi stéttarfélags. 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/  Í 
undirbúningsherbergi er nokkurt fagbókasafn; 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 2017-2020 eru:  

• Endruskoðun skólanámskrár 
• Endurskoðun starfsmannastefnu  
• Endurskoðun starfsáætlunar  

Form símenntunar  
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  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. 
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Þróunarverkefni  
Stöðugleiki, nánd, gæði og gleði 
Araklettur er að fara af stað með skólaþróunarverkefni;  „Stöðugleiki, nánd, gæði og gleði” sem er 
löngu tímabært verkefni. Með verkefninu kallar innra starfið á stöðugleika í starfsmannahópnum og að 
starfsfólkið fái nauðsynlegan undirbúningstíma og tíma til funda, skráninga, símenntunar og símats.  

Markmið:  
Að  skipuleggja nám, leik og starf og skapa þannig stöðugleika, traust, nánd, gæði og gleði og að mæta 
þörfum barna og starfsmanna á skapandi, skemmtilegan og krefjandi hátt  og stuðla þannig að vellíðan 
allra í leikskólanum. 

Helstu áhersluþættir: 

• Að skapa festu í dagskipulagi, viku- og mánaðarskipulagi og að ársáætlun standi. 
• Skýrt vinnuskipulag sé fyrir hverja deild fyrir sig, í hópaskiptingu og verkaskiptingu svo allir 

séu með á nótunum og að samvinna sé í fyrirrúmi. 
• Komið verði upp samskiptatöflu fyrir athugasemdir og þ.h. 
• Fræðsla til starfsmanna og fagleg umræða. 
• Teymisfundir mánaðarlega. 
• Deildarfundir mánaðarlega. 
• Starfsmannafundir eftir þörfum; nýttir til m.a. eflingar starfsandans, stuðnings,  símenntunar, 

umræðna og hugmyndasmíða. 
• Starfsdagar nýttir til símenntunar, kynnisferða, samats, endurmats og fl. 

Leiðir. 
Starfið er skipulagt þannig að hver starfsmaður á deild haldi utan um ákveðinn hóp og sinni honum 
sérstaklega eins mikið og við verður komið innan skóladagsins. Hver hópstjóri á deild ber þar með 
ábyrgð á sínum hópi og  í samvinnu við deildarstjóra, velur verkefni sem hæfa  aldri og þroska 
barnanna og eru í anda þeirrar stefnu sem skólinn setur sér. Lögð er áhersla á samskipti;  hlýju, 
viðurkenningu og staðfestingu (Berit Bea), fjölbreytni og skapandi starf og leik, og að mæta barninu 
þar sem það er statt. 

Námsþættir: 
Lögð er áhersla á að hafa grunnþætti menntunar í aðalnámskrá leikskóla að leiðarljósi. Grunnþættirnir 
eru: Læsi, Sjálfbærni. Heilbrigði og velferð, Lýðræði og mannréttindi, Jafnrétti og Sköpun. 
Einnig styðjumst við við Fjögreindarkenningu Gardners en hún  tengist inn í Lífsmenntina. 

Búið er að vinna nýjar skólanámskrár fyrir hverja deild fyrir sig í samvinnu við Tröppu. Hér er fyrir 
neðan er sýnishorn af grunninum sem skólanámskrár deildanna byggja  og hverri deild eru síðan sett 
sér markmið og útfærsla sem eru  miðuð við aldur og þroska barnanna á hverri deild. 

• Grunnþáttur: LÆSI 
• Fjölgreindir Gardners: Málgreind,  Rök- og stærðfræðigreind  
• Hæfni: Hæfileikinn til að vinna með tungumál. Öðlast oft mikinn orðaforða, skrifar góðan 

texta, á auðvelt með að flytja ræður og að læra erlend tungumál. 
• Þroskaþættir:  Málþroski, vitsmunaþroski, félagsþroski og fagurþroski, líkams- og 

hreyfiþroski. 
Lífsmenntin og gildin fléttast inn í allt starfs leikskólans með beinum og óbeinum hætti og er sá 
grunnur sem allt starf og samskipti innan skólans byggir á með það að markmiði  að efla vináttu og 
samhyggð innan skólasamfélagsins. Einnig verður áfram unnið með Grænfánann og vináttuverkefnið. 
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Mikilvægt: 
Hópstjóri sér um hópinn sinn í matartíma, samverustund og í hópastarfi og sér til þess að börnin fái 
tækifæri til leikja og samveru. Þannig skapast nánd milli hópstjóra og barnanna og traust og 
viðurkenning (Gardner) á sér stað. Einnig getur hópstjóri ef svo ber undir farið t.d. í útikennslu eða 
vettvangsferð með sinn hóp í samráði við deildarstjóra og aðra á deildinni. 

“Leikskólastjóra ber að leitast við að tryggja tíma og rúm í vinnutímaskipulagi til starfsþróunar, 
símenntunar og nauðsynlegrar handleiðslu”.   

Í þróunarverkefninu munum við leggja mikla áherslu á nánd, umhyggju, tillitssemi og samhjálp meðal 
allra í leikskólanum.Verið er að setja þróunarverkefnið inn í dagskipulagið og var unnið  í því verkefni 
á skipulagsdegi 7. september og síðan þarf að keyra það um tíma til að finna hvernig það kemur til 
með að virka og hvernig það þróast. Hópastarfið er þematengt. Horft er til viku í senn og hún metin og 
lengt í verkefninu um aðra viku ef þarf.  Meta þarf og laga agnúa sem hugsanlega finnast. Vonir standa 
til að haust 2019 verði komin góð reynsla af þróunarstarfinu og svo er bara að halda áfram að byggja 
og bæta! 

Í daglegu starfi leikskóla skal leggja áherslu á umhyggju, tillitssemi og samhjálp meðal allra í 
leikskólanum. Jafnframt skal nýta tækifæri sem gefast til að fjalla um samkennd og samlíðan gagnvart 
öðru fólki. Lögð skal áhersla á að virða sérstöðu og sjónarmið hvers einstaklings og veita börnum 
stuðning í daglegum samskiptum.                                                                                           

Leikskóla ber að vera vettvangur þar sem allir: taka virkan þátt í samræðum um almenn málefni, 
hlusta hver á annan og skiptast á skoðunum, bera ábyrgð á sjálfum sér og gjörðum sínum, vinna 
saman og aðstoða hver annan, hafa val um verkefni og vinnubrögð, hafa áhrif á leikskólastarfið, taka 
þátt í heimspekilegum umræðum, vinna að jöfnum tækifærum kynjanna til að takast á við fjölbreytt 
viðfangsefni. 

Námsþættir Aðalnámskrár leikskóla, Lífsmenntin og gildin fléttast inn í allt starfs leikskólans með 
beinum og óbeinum hætti og er sá grunnur sem samskipti innan skólans byggir á. Lögð verður áhersla 
á að hafa aðalnámskrá leikskóla sem leiðarljós og að efla vináttu og samhyggð innan 
skólasamfélagsins. Einnig verður áfram unnið með Grænfánann og vináttuverkefnisins 

Undirbúningstímar starfsfólks leikskóla eru ekki samningsbundnir en stuðst er við kjarasamninga 
leikskólakennara varðandi þá enda er ófaglærðu starfsfólki ætlað að skila starfi sem krefst 
leikskólakennaramenntunar samkvæmt lögum (eins og allir vita er lögbundið að ⅔ hluti starfsmanna 
leikskóla skuli hafa leyfisbréf leikskólakenna) og er því eðlilegt að þeir fái nauðsynlegan 
undirbúningstíma. Það hefur hins vegar ekki verið mikið um að aðrir en deildarstjórar hafi komist í 
undirbúning og þeir allt of sjaldan sökum tímaskorts og álags. 

Til þess að þetta gangi upp þarf að vera nægur mannafli til að leysa af og mæta þörfinni. 

 

Mat á leikskólastarfi         
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 framkvæmasjálfir 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: 
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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. Ytra mat fór fram 
síðast árið 2010.  

Innra mat  
"Markmið mats og eftirlits með skólastarfi, og þar með markmið innra mats, er að tryggja að starfsemi 
leikskóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrá leikskóla. Innra mati er ætlað að 
auka gæði skólastarfsins og stuðla að umbótum, tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá 
þjónustu sem þau eiga rétt á samkvæmt lögunum. Innra matinu er einnig ætlað að veita aðilum 
skólasamfélagsins og fræðsluyfirvöldum upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og þróun" (Innra 
mat leikskóla Leiðbeiningar og viðmið fyrir sveitarfélög í tengslum við innra mat leikskóla Björk 
Ólafsdóttir 2010) og (Leiðbeiningar um innra mat leikskóla; Sigríður Siguðrardóttir 2016, Mennta og 
menningarmálaráðuneytið).  
 
Araklettur vinnur sjálfsmatið út frá ofangreindum viðmiðum. Sjálfsmatið samanstendur af 
spurningalistnum, viðtölum, skráningum og fundargerðum svo eitthvað sé nefnt.  
 

Sjálfsmatsáætlun 
• Innra mat yfirfarið vor/sumar 2018. Sjá yfirlit yfir viðmið sem stuðst er við þegar hver þáttur 

er metinn.  
• Stjórnun - haust 2018.  
• Uppeldis og menntastarf - vor 2019.  
• Leikskólabragur - haust 2019 

 

Sjálfsmatsskýrslur  
Sjálfsmatsskýrsla apríl 2018      
 Er á vef leikskólans 
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Starfsmannastefna leikskóla Vesturbyggðar 
Leikskólinn Araklettur er Lífsmenntarleikskóli og leggur áherslu á jákvætt hugarfar, traust 
og virðingu fyrir skjólstæðingum skólans og vinnufélögum. 
Sérhver starfsmaður ber ábyrgð á sjálfum sér, eigin stöðu og þroska. 
Starfsfólki leikskólans ber að starfa í anda Lífsmenntar og að vera  góð fyrirmynd í 
hvívetna. 
Sérhver starfsmaður skal tala  góða íslensku og gera sér far um að vanda mál sitt og 
vera góð málfyrirmynd.  
Sérhver starfsmaður standi vörð um þjóðtunguna í starfi með börnum og styðji erlend börn 
og  starfsmenn, ef eru, í því að læra málið og nota það.  
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.  
Lögð er áhersla á opin skoðanaskipti og að allir starfsmenn beri sameiginlega ábyrgð á 
góðum starfsanda í leikskólanum. 
Starf í leikskóla er vandasamt og mikilvægt og miklar kröfur eru gerðar til þeirra sem þar 
starfa.                                                                                                                                                  
Viðhorf starfsmanna til starfsins, samstarfsmanna, foreldra og barna skiptir höfuðmáli.                                                                                                                                              
Allir starfsmenn eru jafn mikilvægir.  

Lífsgildin Íhugunaratriði um gildin 
      Ábyrgð  

Auðmýkt 
Virðing  
Friður  
Frelsi  
Hamingja 
Gleði 

 

Kærleikur 
Þakklæti  
Hjálpsemi 
Umburðarlyndi  
Hugrekki  
Heiðarleiki 
Vinátta 

Ábyrgð	er	að	hjálpa	þeim	sem	þurfa	á	
hjálp	að	halda.	
Auðmýkt á samleið með sjálfsvirðingu. 
Virðing er að vera ánægð/ur með hver ég 
er. Friður er að hugsa jákvætt um 
sjálfa/n sig og aðra.	 
Frelsi er að njóta lífsins á þess að trufla, 
særa eða meiða aðra. 
Hamingja er að gleðjast með vinum 
sínum. 
Gleði er að vera glaður með sitt 

Kærleikur er umhyggjusemi. 
Þakklæti er að vera þakklátur fyrir það sem 
lífið gefur okkur. 
Hjálpsemi er þegar allir hjálpast að við 
verkin. 
Umburðarlyndi er að taka fólki eins og  
það er. 
Hugrekki er að þora að vera maður sjálfur, 
að geta sagt já, að geta sagt nei. 
Heiðarleiki er að segja sannleikann. 
Vinátta er að vera vinur og treysta öðrum 

 

Viðhorf, Lífssýn 
Jákvætt hugarfar og virðing fyrir vinnufélögum er ávísun á farsæla samvinnu.  
Mikilvægt er að allir starfsmenn hafi lýðræði og jafnréttissjónarmið að leiðarljósi í samskiptum sínum 
og störfum, bæði gagnvart börnum, foreldrum og samstarfsmönnum. 
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. 
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Viðhorf til starfsins, samstarfsfólks, foreldra og barnanna skiptir höfuðmáli. Það má líkja 
leikskólastarfinu við keðju, þar sem allir hlekkir eru jafn mikilvægir.  
Góður vettvangur til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri er á deildarfundum,  á 
starfsmannafundum, 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. 
 

Skyldur 
Við sem vinnum hjá Vesturbyggð störfum fyrst og fremst í þágu bæjarbúa. Það leggur okkur 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. 

Gróska 
Á  Arakletti er  leitast við að byggja leikskólastarfið á áhugasömu og hæfu starfsfólki og stuðla að því 
að það  hafi 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.  
Með því að starfsmenn rækti sína jákvæðu eiginleika og viðhorf verða þeir góðar fyrirmyndir og 
mikilvægir kennarar lífsgildanna.   
Ánægja í starfi er afleiðing af árangrinum sem starfsmaðurinn nær með framlagi sínu til 
leikskólastarfsins. 

Samskipti 
Jákvætt hugarfar, virðing fyrir vinnufélögum og sveigjanleiki í starfi er ávísun á farsæla samvinnu.  
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. Með því að starfsmenn rækti sína jákvæðu eiginleika 
og viðhorf verða þeir góðar fyrirmyndir og mikilvægir kennarar lífsgildanna. Deildarstjórar eru 
talsmenn deilda útávið og bera ábyrgð á samskiptum við foreldra og aðrar deildir Þeir starfsmenn sem 
taka á móti börnunum á morgnana og/eða skila börnunum í hendur foreldra bera ábyrgð á að koma 
upplýsingum til skila og skrá í dagbók deildar. Við tökum hlýlega á móti börnunum og bjóðum góðan 
dag alla daga brosandi! J  

 

Árangur í starfi 
Leikskólastarfið veltur á því að leikskólinn hafi á að skipa  áhugasömu og hæfu starfsfólki sem lítur á 
starf sitt  sem 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.  
Alúð í því sem við erum að gera hverju sinni, jákvæð samskipti og gæði eru lykilþættir í starfseminni. 
Þessir þættir eru samofið ferli, sem þýðir að ekki er nóg að ná tökum á einum þeirra heldur verður að 
vinna með þá alla. Árangur af góðu leikskólastarfi lýsir sér hvað mest í ánægðum, fjörugum og  
kraftmiklum börnum, metnaði og starfsgleði starfsfólks og ánægðum foreldrum.	Að hafa ánægju af 
leikskólastarfinu og gleði og virðing fyrir uppeldisstarfinu með börnunum og samstarfsfélögum er 
grundvöllur að ánægjulegum samskiptum.  

Lýðræði og jafnrétti 
Mikilvægt er að allir starfsmenn hafi lýðræði og jafnréttissjónarmið að leiðarljósi í samskiptum sínum 
og störfum, bæði gagnvart börnum, foreldrum og samstarfsmönnum.                                                             
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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. 

Mikilvæt er 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	
• 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: 
Allt starfsfólk skólans skal starfa eftir þeirri stefnu og því skipulagi sem skólinn hefur.  
Því ber að sinna starfi sínu af alúð og virðingu og að hafa hugfast að við erum að vinna eitt 
mikilvægasta og mest krefjandi starfið í íslensku samfélagi, það er; kennslu, uppeldi og umönnun 
barna á 1. skólastiginu. 
Hver starfsmaður ber ábyrgð, bæði sem einstaklingur og einnig sem hluti af heildinni. 
	

Starfsmanni 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,	
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• að	sýna	stofnuninni,	yfirmönnum	og	öðrum	samstarfsmönnum	virðingu	og	hollustu.	

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

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

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

	

 
 

	

	

	

	

	  



Þegar skýin fjúka burt bak við fjallið... þá kemst sólin!	

33	
	

 

	 	



Þegar skýin fjúka burt bak við fjallið... þá kemst sólin!	

34	
	

 

 

Starfsáætlun næsta leikskólaár 2017 – 2018  
Uppeldisstarfið  

Uppeldisstarfið verður með svipuðu sniði og undanfarin ár.  

En vegna aðstæðna (einn faglærður leikskólakennari, mannekla, of mörg börn á starfsmann og í 
rými), er ekki  hægt að búast við að leikskólinn geti staðið undir þeim kröfum sem til hans eru 
gerðar og þau markmið sem hann setur sér. Segja má að hér sé bjartsýnin það afl sem hefur og mun 
áorka því sem áorkað verður. 
Lögð verður áhersla á samskipti og að efla alhliða þroska barnanna og útfærir hver deild starfið eftir 
aldri og getu þeirra. Náin samvinna er á milli allra deilda þannig að samfella verður í námi barnanna.  

Meginmarkmið leikskólastarfsins er að efla jákvæða sjálfsmynd barnanna, siðvit og að þau læri að 
bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfinu. Námsvið leikskólans eru samofin öllu starfi 
leikskólans og tengjast leik og daglegum störfum. Unnið verður með tíu gildi á skólaárinu og fléttast 
þau inn í allt skólastarfið. Gildin eru, Friður, Frelsi, Ábyrgð, Viðurkenning, Vongleði, Hugrekki, 
Þolinmæði, Óeigingirni, Hjálpsemi og Jöfnuður  

Mikil áhersla verður lögð á þátttöku barna í daglegum störfum og að leikur og leikgleði fái að njóta sín 
bæði inni og úti. Eins og sjá má hefur dagskipulagi verði breytt eilítið en liðir verða samt í nokkuð 
föstum skorðum og með svipuðu sniði á öllum deildum. 

 

Verið er að setja þróunarverkefnið inn í dagskipulagið og verður unnið  í því verkefni á skipulagsdegi 
7. september og síðan þarf að keyra það um tíma til að finna hvernig það kemur til með að virka og 
hvernig það þróast. Síðan þarf að meta og laga agnúa sem hugsanlega finnast. Vonir standa til að haust 
2019 verði komin góð reynsla af þróunarstarfinu og svo er bara að halda áfram að byggja og bæta! 

Leikskólinn hefur notið og nýtur aðstoðar og handleiðslu starfsmanna Tröppu; ( Kristrún Lind 
Birgisdóttir og Erla Björk Sveinbjörnsdóttir) og hefur sú aðstoð  stutt mjög vel við uppbyggingu 
skólastarfsins. 

Það er mikil vinna að taka á móti nýju starfsfólki, kenna því og þjálfa og er það dýrt spaug að missa 
það svo aftur og þurfa að byrja allt upp á nýtt. 

Þetta er sérstaklega krefjandi  þegar fólk er ófaglært og hefur litla sem enga þekkingu eða reynslu af 
því sem fram fer og er krafist af starfsfólki leikskóla. Það er því mikilvægt að leggja áherslu á að 
halda í gott fólk, hlú að því og efla og hvetja og styðja til þess að mennta sig í faginu. 

Æskilegt væri að stofna aftur stöðu aðstoðarleikskólastjóra  í 50%, auka starfsgildi í eldhúsi og 
breyta stöðugildum þar og að fá  afleysingu inn  á deildir. 
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Námsumhverfi leikskóla1  
 
Nemendamiðað nám, námið byggist að mestu á samskiptum. 
Nemendur eru virkir  skapendur þekkingar. Námið miðast við 
fjölbreytta miðla þar sem öll skilningarvit eru örvuð. Það einkennist 
af yfirferð efnis í bland við þema- og könnunarverkefni,  raunverulegar 
aðstæður og alvöruverkefni. Vinnan er bæði einstaklingsbundin en 
aðallega ríkir samvinna. Farnar eru margar leiðir að marki og ekki eru 
allar niðurstöður endilega eins. 
 
 

	

Þessi	mynd	sýnir	hluta	af	myndverkum	barnanna	á	Arakletti	sem	voru	á	útisýningu	í	sumar	 	

																																																													
1	Sótt af file:///C:/Downloads/grunnth_laesi.pdf 30.júní 2017	
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Námsmat og skimanir í Arakletti 
Mats/skimunarlistar Aldur Hversu oft Aths. 
Efi Lagt fyrir börn frá 3 til 

5 ára 
2x á ári, samtals 8x Þarf réttindanámskeið til að mega 

nota hann. 
Snemmtæk íhlutun  Á við frá upphafi til 

enda leikskólagöngu 
Alltaf þegar þörf krefur Sérkennari og starfsfólk deildar 

Íslenski þroskalistinn Lagður fyrir 3 ára börn  Einu sinni Þarf réttindanámskeið til að mega 
nota hann. 

HLJÓM-2 próf Lagður fyrir 5 – 6 ára 
börn 

Einu sinni að hausti og 
aftur að vori ef þarf 

Þarf réttindanámskeið til að mega 
nota hann. 

Sjónræn stafaþekking Lagt fyrir börn 5 – 6 ára  Þrisvar sinnum: í 
október, janúar og í 
mars. 

 

Ískenski 
málhljóðamælirinn 

Lagður fyrir börn frá 
þriggja ára aldri 

Að hausti, í janúar og 
að vori efti því sem 
þurfa þykir 

Það þarf réttindapróf til að nota 
mælinn.  
Leikskólastjóri 

Skil milli skólastiga Elstu nemendur Að vori eða hausti  Sérkennslustjóri og/eða 
leikskólastjóri 

 
EFI–2 málþroskaskimun 
er ætluð til notkunar í leikskólum fyrir leikskólakennara eða annað sérmenntað starfsfólk:		 
–	Er	verkfæri	til	að	grípa	til	þegar	upp	kemur	grunur	um	frávik	frá	aldurssvarandi	málþroska.		
–	Gefur	markvissar	niðurstöður	til	að	meta	betur	en	áður	var	hægt	hvort	þörf	er	á	frekari	greiningu	
fagaðila.		
–	Niðurstöður	sýndar	á	hundraðstölukvarða	nýtast	vel	við	ráðgjöf	til	foreldra.	EFI–2 
málþroskaskimun er ætlað að finna þau börn sem víkja mest frá meðalfærni jafnaldra í 
málskilningi og máltjáningu.		
Tilgangur með skimun 
• Börn með frávik frá eðlilegum málþroska þurfa alls ekki að vera sein í hreyfiþroska, 
félagsþroska og vitsmunaþroska 
• Því þarf að meta málþroska sérstaklega. 
EFI-2 er málþroskaskimun sem lögð er fyrir öll börn á fjórða ári. Barn og kennari eiga rólega 
stund og skoða saman myndabók. Svör barnsins gefa vísbendinu um hvar það er statt í 
málþroskaferlinu. Tilgangurinn er að kanna málskilning og tjáningarfærni barnsins og finna 
þau börn sem þurfa á markvissri málörvun að halda. 
Höfundar EFI-2 eru Elmar Þórðarson, Friðrik Rúnar Guðmundsson og Ingibjörgu 
Símonardóttir talmeinafræðingar. 
Ef niðurstöður gefa til kynna einhver frávik í málþroska barnsins verður haft samband við 
foreldra.  
Íslenski þroskalistinn 
er frumsaminn hérlendis og ætlað að meta þroska þriggja til sex ára barna með því að afla 
upplýsinga frá mæðrum þeirra. Mæður svara stöðluðum spurningum um mál- og hreyfifærni 
barna sinna á þeim tíma þegar listinn er fylltur út. Þó að ætlast sé til þess að mæður svari 
listanum getur verið réttlætanlegt í vissum tilvikum að aðrir geri það. 
(http://www.pisaprof.is/vefur/stodlud_prof/isl_troskalisti/1_almenn.html) 
 
HLJÓM-2 
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er próf – greiningartæki í leikjaformi sem kannar hljóðkerfisvitund elstu barna í leikskólanum. 
Ef niðurstöður gefa til kynna einhver frávik í málþroska barnsins verður haft samband við 
foreldra.  
Höfundar eru talmeinafræðingarnir Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir og 
Amalía Björnsdóttir aðferðafræðingur.  
(http://www.namsmat.is/vefur/troskamat/HLJOM/hljom.html) 
 
Sjónræn stafaþekking 
Sjónræn stafaþekking er fengið að láni hjá leikskólanum Iðavelli á Akureyri og sýnir framför 
barns á seinasta ári í leikskóla í að þekkja stafina. Stafaþekking er talin vera einn af 
grunnþáttum í læsi barna en rannsóknir á þróun stafaþekkingar sýna að skýringin sé ekki 
alveg svo einföld. Langtímarannsókn á stafaþekkingu finnskra barna (Torppa, Poikkeus, 
Laakso, Eklund og Lyytinen, 2006) sýndi að það sem veitti ákveðnustu forspána um erfiðleika 
við að læra bókstafi í fyrsta bekk byggðist ekki síður á næmi þeirra fyrir hljóðum 
tungumálsins (t.d. hljóðkerfisvitund og hljóðminni). „Þessir þættir héldu forspárgildi sínu 
jafnvel eftir að tekið hafði verið tillit til greindar, áhuga barns á lestri og umhverfislegra 
breyta, eins og t.d. menntunar móður og stafakennslu heima fyrir. Þessar niðurstöður benda 
til þess að þekking á heitum og hljóðum stafanna byggist ekki aðeins á umhverfislegum 
þáttum, heldur einnig á færni við að vinna með hljóðkerfi tungumálsins“. 
(http://lesvefurinn.hi.is/node/175). 
	

Íslenski málhljóðamælirinn                                                                                                                   er 
nýstárleg lausn í skimunartækni sem metur framburð íslensku málhljóðanna. Málhljóðamælirinn er 
ætlaður fagaðilum  leik-, grunnskóla og  stofnana til að skima frávik í framburði og koma með ábend-
ingar um næstu skref. 

„Það er mikilvægt að fylgjast vel með og greina þau börn strax sem þurfa á aðstoð að 
halda á öllum sviðum máls og tals. Ef við ætlum að ná betri árangri í læsi í alþjóðlegum 
samanburði þá verðum við að byrja á grunninum, grasrótinni, svo hægt sé að halda áfram 
að byggja ofan á þekkingu þeirra,“ segir Bryndís Guðmundsdóttir talmeinafræðingur og 
höfundur forritsins. 

Hún vill jafnframt að það verði fest í sessi að markvisst verði skimað fyrir málhljóðunum hjá 
leikskólabörnum. Barn sem skilst illa strax á aldrinum tveggja og hálfs árs til þriggja og 
hálfs árs er líklegra til að hafa slakari getu í hljóðkerfisvitund við 5 ára aldur sem gefur vís-
bendingar um að það gæti átt í erfiðleikum með læsi. Því fyrr sem fylgst er með hvernig 
börnum gengur að mynda málhljóðin því betra, að sögn Bryndísar.“ 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2017/11/16/godur_grunnur_er_lykill_ad_laesi/ 
 
Ef niðurstöður gefa til kynna einhver frávik í málþroska barnsins verður haft samband við 
foreldra.  
 

 

 



Þegar skýin fjúka burt bak við fjallið... þá kemst sólin!	

38	
	

9. Námssvið 
Námssvið leikskóla eru læsi og samskipti, heilbrigði og vellíðan, sjálfbærni og vísindi auk 
sköpunar og menningar og byggja á grunnþáttum menntunar og aðalnámskrá leikskóla. 

9.1.Læsi og samskipti  
Málrækt mun fléttast inn í allt starf leikskólans og áhersla lögð á að börnunum gefist kostur á að tjá 
hugsanir sínar, færa rök fyrir máli sínu og leysa úr ágreiningsmálum sem upp koma. Ýmsar leiðir 
verða farnar til að efla málþroska í daglegu starfi, í leik,við lestur, sögugerð og myndsköpun. Ritmál 
er sýnilegt á öllum deildum. Á deildum eru kennd námsefnin Teiknitúlkun, Bína bálreiða, Lubbi 
finnur málbein, Leikum og lærum með hljóðin, lestur úr skissuteikningum og fl..  

Börnin fara í Lífsmenntastundir þar sem m.a. þau íhugunaratriði sem fylgja hverju gildi eru rædd, 
unnið úr þeim með söng, á myndrænan hátt eða í leik. Ræddar eru nokkrar greinar Barnasáttmálans 
sem fjalla um lýðræði og mannréttindi barna m.a. rétt barna til að eiga fjölskyldu, nafn, heimili og að 
tjá skoðanir sínar.  

Börn sem eru saman í hóp vinna að ákveðnum verkefnum allt eftir aldri, getu og áhuga. Þau læra að 
þekkja hvert annað og treysta hvert öðru og er þar lagður grundvöllur að góðu samstarfi og vináttu.  

Bókaormurinn er læsisverkefni þar sem foreldrar lesa heima fyrir börnin og/eða að barn kemur með 
bók sem það vill láta lesa fyrir sig. Við hverja lesna bók kemur barnið með pappírshring með nafninu 
sínu og nafni bókar eða sögu og hver las og er hringnum bætt við orminn sem lengist við hverja sögu. 

Elstu börnin fara aðra hvora viku á bókasafnið og fá upplestur og að velja sér bækur til að fara með í 
leikskólann.   

 

9.2. Læsi málörvun 
Áhersla er lögð á málörvun og undirstöðuþætti læsis. Kennari þarf að hafa næmni og skilning á hvað 
er mikilvægt að þjálfa með nemandanum.                                                                                       Það 
eru m.a. eftirfarandi þættir: 

 að hlusta 
 að kunna að bíða 
 að sitja kyrr 
 að skiptast á  
 að horfa 
 að veita athygli 
 að einbeita sér  
 að hafa eftir orð og ljóð og hljóð, (herma) 
 að taka þátt 
 að hafa ánægju af því að læra í gegn um leikinn 

Yngstu	nemendur	14	mán	–	3	ára	

 Öll minni leikföng eru flokkuð og sett í sérstaka skúffu eða kassa sem merktur er með heiti og 
mynd. Þannig læra börnin að flokka og tengja mynd og leikfang og síðar orð og mynd. Þarna 
eru þau einnig að læra undirstöðuatriði í stærðfræði. 

 Mikið er sungið og leiknir dans og hreyfileikir 
 Lesið er  nánast daglega með börnunum og sagðar loðtöflusögur 
 Mikil áhersla er lögð á að tala við börnin  
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 Orð og athöfn er aðall starfs með yngstu nemendunum 
 Í  tengslum við Lífsmenntina eru öll börn eru með myndir af fjölskyldunni sinni uppi á vegg. 
Það skapar öryggi og umræður við börnin  

 Samverustundir með bangsa. Öll börnin faðma bangsann í upphafi og í lok stundar og læra að 
segja eitthvað fallegt við hann. 

Miðstig	3	til	4	ára	börn	

 Merkingar bæði orð og myndir eru á flestu innan deildar 
 Dagskipulag er myndrænt 
 Unnin er vinnubók sem hæfir aldri barna og þroska. 
 Stuðst er m.a. við efni á skólavef.  
 Lögð verður áhersla á samskipti og samvinnu.   
 Frjáls leikur  
 Sköpun og tjáning 
 Spil og púsl 
 Hjálpsemi 
 Sjálfshjálp 
 Tillitssemi og virðing fyrir sjálfum sér og öðrum. 
 Sögustundir eru daglega svo og er sungið mikið með börnunum 
 Mikið er talað við börnin og áfram fylgja orð athöfn. 
 Í boði er að skoða og ræða bækur og myndir, og öll börnin eru með myndir af fjölskyldunni 

sinni uppi á vegg. 
 Í boði er að teikna og skrifa og og farið er í leiki. 
 Börnin fara með bangsa og helgardagbók heim um helgi og skrifa með foreldrum í bókina 

eitthvað sem þeim finnst merkilegt og það er lesið fyrir hina í samverustund. 
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Elstu	nemendur	5	–	6	ára	

 Unnið er í vinnubók að hluta. 
 Nemendur teikna sjálfir sína forsíðu og merkja.  
 Efni: ég sjálf/ur og umhverfi mitt 
 Lögð er rík áhersla á sköpun og tjáningu, söng og að hlusta á sögur ýmist sagðar eða lesnar. 

Börnin hafa aðgang að bókum. 
 Farið er í ýmsa leiki sem hvetja til lærdóms í orðaforða, hljóðgreiningu og umskráningu. 
 Unnar eru vinnubækur í Lubba og í tölum og talnagildum ásamt því sem gerðar eru ýmsar 

kröfur um eftirtekt, hlustun og lestur í umhverfið. 
 Lögð verður áhersla á samskipti og samvinnu.   
 Frjáls leikur  
 Sköpun og tjáning 
 Spil og púsl 
 Hjálpsemi 
 Sjálfshjálp 
 Tillitssemi og virðing fyrir sjálfum sér og öðrum. 

Sögustundir eru daglega svo og er sungið mikið með börnunum 
Mikið er talað við börnin og áfram fylgja orð athöfn. 
Í boði er að skoða og ræða bækur og myndir, og öll börnin eru með myndir af fjölskyldunni sinni uppi 
á vegg. 
Í boði er að teikna og skrifa og og farið er í leiki 

 

Málörvun.	

Í málörvun er stuðst við bókina Markvissa málörvun og notað þar efni ætlað leikskóla. Einnig 
eru öll tækifæri til málörvunar nýtt börnunum til góða. Unnið er meðal  annars með: 

Orðhlutaeyðingu	 Andheiti	 Rím	
Samstöfur	(atkvæði)	 Hljóðgreiningu		 Hljóðtengingu	
Margræð	orð	 Samsett	orð	 	
Samheiti	
	

Orðbyggingu	
	

Bókstafi	og	tákn	
	

Tölur	og	talnagildi	
	

Talnarunur	 Starfrófið	

Þulur	 Söngvar/ljóð/tónlist	 Orðaleikir	
Búum	til	sögur	 Hljóðskynjunarleikir	 Leikræn	tjáning	
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Bókstafirnir	og	hljóðin		

Innlögn  á einum til tveimur bókstöfum eftir atvikum og þeir ræddir: Hvað segja þeir?, (hljóðin sem 
þeir tákna). Þeir bókstafir  sem geta sagt nafnið sitt (sérhljóðar), eru litaðir rauðir en samhljóðar 
grænir.   Myndin er lituð og lögð áhersla á að vanda sig og klára verkefnið. (Sjá einnig hér síðar um 
LUBBA). 

Lubbi	og	málbeinið	

Þar er lagt inn eitt hljóð í einu og sagan sem fylgir er lesin með áherslum á viðkomandi hljóð og síðan 
rædd.  Við æfum hljóðið og skrifum stafinn (drögum rétt til stafs), sem á hljóðið í Lubbabókina okkar 
og ræðum hvort stafurinn geti sagt nafnið sitt. Ef stafurinn getur sagt nafnið sitt þá er hann litaður 
rauður en grænn ef hann getur það ekki. Síðan syngjum við lagið sem fylgir hljóðinu. Við spilum og 
syngjum þau hljóð sem við erum búin með á undan í Lubbatímanum meðan verið er að undirbúa 
stundina og förum í bullu- og rímleiki og hvetjum til skapandi hugsunar. 

Lærum	og	leikum	með	hljóðin	

Lærum og leikum með hljóðin kennir börnum að segja íslensku málhljóðin rétt, þau læra hljóð 
íslensku bókstafanna og fingrastafrófið um leið og lestrarferlið er undirbúið. Hljóðin eru kynnt í sömu 
röð og íslensk börn tileinka sér þau í máltökunni. Þetta frábæra kennslutæki er nýtt bæði í almennri 
kennslu og í sérkennslu bæði spjöldin og appið.  Lærum og leikum með hljóðin er einu sinni í viku. Þá 
er unnið með hvernig hljóðið er myndað og bullað með það og farið í leiki með hljóðið og orð sem 
eiga það hljóð. Stundum er boðið uppá appið í Ipadnum og eru þá oftast tvö börn í einu í honum.  

Tölur	og	talnagildi	

Nemendum boðið að teikna upp einn tölustaf í einu. Síðan er gildi tölunnar nálgast með því að teikna 
jafn marga hluti á blaðið og talan stendur fyrir. Þá er skrifað (eftir forskrift) heiti tölunnar í bókstöfum. 
Aðallega er þó unnið í gegn um leik og starf og tækifæri sem gefst notuð til að leggja inn og ræða. 

Litir	og	form	

 Nemendur læra formin og litina gegn um leikinn.  
 Þau leika með kubba og form og ýmislegt verðlaust efni.  
 Mikil áhersla er lögð á að teikna, lita og mála. 
 Einungis eru notaðir grunnlitir við málningu og með því að gera tilraunir og blanda 

litunum saman kynnast þau litablöndun af eigin raun. Einnig að kynnast 
grunnaðferðum við að mála.  

 Lokaverkefni í myndsköpun elstu barna er að mála á striga 
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Farið	er	eftir	„Skólastefnu	Vesturbyggðar“	og	„Áherslu	á	læsi	og	lesfimi	í	skólastarfi	Vesturbyggðar“.	
Þar	segir	meðal	annars:		

Meginmarkmið	sameinaðar	læsisstefnu		
• Að	allir	nemendur	í	Vesturbyggð	geti	lesið	sér	til	gagns	og	gamans	áður	en	

grunnskólagöngu	lýkur.		
• Að	mælanlegar	framfarir	verði	á	framförum	leikskóla	og	grunnskólabarna	næstu	fimm	árin.		

Grunnurinn	er	lagður	í	leikskólanum	
Leikskólinn	gegnir	stóru	hlutverki	við	að	efla	málþroska	barna	sem	undanfara	lesturs.	Á	hverjum	
degi	er	unnið	með	hljóðkerfisvitund,	málskilning,	stafina	og	almenna	málörvun	í	gegnum	leik	og	
samskipti	við	börnin.	
Meginmarkmið	leikskólans	

• Að	við	lok	leikskólans	séu	börnin	vel	undirbúin	fyrir	markvissa	áframhaldandi	
lestrarkennslu.		

• Að	markviss	málörvun	hafi	farið	fram	í	fjölbreyttu	málörvunarumhverfi.		
• Að	gripið	sé	strax	inn	í	ef	einhver	merki	eru	um	lestrarörðugleika	nemenda	í	leikskólanum	

og	hlúð	að	grunninum.	
	
	

Lög er rík áhersla á læsi í víðum skilningi með það að markmiði að byggja upp einstaklinga sem eru 
færir til að takast á við lífið og tilveruna, hafi skilning og þekkingu sem gagnast þeim sem heilsteyptar 
persónur í stórum síbreytilegum heimi.  
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9.3 Læsisáætlun leikskólans 
9.3.1. Læsisáætlun 

Þáttur Aðgerð  Hvernig Umsjón 

Hljóðkerfis-
vitund 

Lubba	og		málörvunarstundir	
Málhljóðin,	stafirnir,	(sérhlj.-
samhlj.)	
Hljóðkerfisþættir	
Leikur	að	orðum	á	fjölbreyttan	hátt,	
s.s.	rím,	bull	og	hljóðskynjunarleikir.	

Lubbi	og	málörvun	einu	sinni	í	
viku		
Óbein	málörvun	alla	daga	
	

Sérstakar		hópastundir	1x	–	2x	í	viku.	
Öll	tækifæri	sem	gefast	í	leik	og	starfi	
eru	nýtt;	tónlist,	tjáning,	sköpun,	
dans,	söngur,	samverustundir,	
sögustundir,	alls	staðar,	úti	sem	inni		

Deildarstjóri,	
hópstjóri,			
leiðbeinendur,		
sérkennari.													
Allur	mannauður	
leikskólans	er	virkjaður	
beint	og	óbeint.	

Mál- 

skilningur 

Spjallað um allt milli himins og 
jarðar í fataklefanum, við 
matarborðið, í samverustundum, í 
tjáningu og í leik. Spil sem krefjast 
þess að börnin nái að tengja 
spurningar við það sem spurt er um. 
Bækur 

Tími og rúm til að góð 
samskipti geti átt sér stað. Rætt 
um menn og málefni á líðandi 
stund, áhugamál og sagðir 
brandarar. 
Hvað þýðir orðið? 
Heimspeki.		

Alls staðar, úti og inni á að vera tími 
til að spjalla saman og eiga 
ánægjulega stund með vinum sínum á 
deildinni. Börnin læra að hlusta og 
bera virðingu hvert fyrir öðru og sína 
skilning, vinsemd og hlusta.  

Deildarstjóri 

Hópstjóri 

Allir starfsmenn á deild 

Bókstafa- 

þekking 

Stafrófið, hvaða stafir eru í nafninu 
mínu? 

Hvað heita stafirnir? Hvað segja 
þeir. 

Stafrófið er uppi á vegg og 
tölustafir einnig.               
Nafnið er á stólnum og í 
hólfinu. Stafaleikir, Lubbi. 

Barnið lærir starfrófið í runu og söng. 
Það lærir að þekkja nafnið sitt og 
hvernig hljóðin í stöfunum mynda 
það. Lubbi. 

Deildarstjóri, hópstjóri, 
leiðbeinendur. 

Orðaforði Bækur lesnar, sögur sagðar; 
framhaldssaga fyrir elstu börnin. 
Lífsmenntarsögur, ljóð og þulur. 
Orðaleikir. 

Lögð er áhersla á skýrleika í 
málfari og að hlusta á börnin. 
Einnig að kenna börnunum að 
tjá sig og að hlusta á aðra.  

Sögustundir saga sögð og rifjuð upp 
og rædd á eftir. Bangsastund 1x í viku 
á miðdeild; börnin skiptast á að fara 
heim með helgardagbók og er lesið 
upp fyrir börnin. 

Uppáhalsds bókin mín: barn kemur 
með bók að heiman og hún er lesin í 
hópnum. Lífsmenntarsögur í 
Lífsmenntartíma; mörg ný hugtök 

Allt starfsfólk 

Umskráning 

 

Barnið þekkir  t.d. bókstafi  á hljóði 
þeirra (getur bent á réttan staf eða 
skrifað hann og  þekkir hljóð út frá 
bókstaf  

(Lesvefurinn) 

Mikilvægt er að taka eftir 
þessari þróun og að barnið fái 
tíma og rúm og efnivið til að 
efla hana. Til dæmis með 
orðaleikjum og með; Eitt orð á 
dag bókinni 

Aðgengi að pappír og litum og 
stafapúslum og stafakubbum.  

Eitt orð á dag er vinnubók sem elstu 
börnin fá, þau velja orð, fá fyrirmynd 
og æfa sig að skrifa orðið og teikna 
mynd. Leikir sem ýta undir og efla 
þennan þátt. 

Deildarstjóri, hópstjóri 

leiðbeinendur. 

Ritun Að draga til stafs.  Að leika með 
stafi og fikra sig áfram í að búa til 
orð. 

Börn læra að draga rétt til stafs. 
Þau læra smám saman að tengja 
saman orð og að lesa þau. 

Aðgengi að pappír og litum og 
stafapúslum og stafakubbum.  

Starfsmenn deildar 

Tjáning Leikrit, lífsmennt, söngur, dans 
sköpun og tjáning. Börnin segja frá. 
Ein spurning á viku, umræður. 

Lesin stutt saga og sett á svið 
og  leikin á eftir. 
Lífsmenntarsögur og stundir. 
Dans og söngur. Börnin segja 
frá einhverju sem hefur hent 
þau, heimilisfang, símanúmer 
o.fl.                                 
Teikning, málun. 

Leikir þar sem barn fær lýsingu á 
einhverju og á að geta hvað er. 

Umræður um gildin í Lífsmenntinni 

Deildarstjóri og starfsfólk 
deildar 

Leikið með 

stafi og orð 

Farið í leiki sem hvetja til hugsunar 
og minnis, t.d. orðaleiki á töflu  þar 
sem stafirnir og hljóðin mynda 
eitthvað orð sem börnin finna 
saman  

Stafir og orð. Nöfn barnanna á 
hólfum, stólum og víðar. 
Myndrænt skipulag. Markviss 
málörvun og Lubbi. Sögur 
lesnar og búin til leikrit þar sem 
börnin leika persónur og túlka. 

Nafn barns er tengt við mynd af því 
og barnið lærir að þekkja nafnið sitt. 
Börnin merkja eftir getu myndir sínar. 

Starfsfólk deildar 

Samvinna við Viðtöl Upplýsingaflæði milli heimilis Barn fer heim með spjald til að minna 
á bókina og hljóðið. Barn fer heim 

Starfsfólk og foreldrar 
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foreldra Uppáhalds bókin mín, 
bangsaverkefnið helgardagbók, 
leynihljóðið mitt. Spjall  

og skóla formlegt/óformlegt 

Upplýsingar á vef  

með bangsa og helgardagbók (skiptast 
á). 

Tvítyngd börn Unnið er sérstaklega með 
tvítyngdum börnum 

Lesið er fyrir börnin á 
móðurmáli og á íslensku.  Barn 
taki þátt í sem flestu. 

Sérstakar íslenskustundir með 
einu eða fleiri börnum. 

Skoðum myndabækur, orðabækur og 
förum í leiki sem efla íslenskuna með 
börnunum 

Deildarstjóri sérkennari og 
allir starfsmenn. 

Íslenska sem 2. 
mál 

Lögð er áhersla á að efla 
íslenskukennslu  

Lesið er fyrir börnin á 
móðurmáli og á íslensku.  Barn 
taki þátt í sem flestu. 

Sérstakar íslenskustundir með 
einu eða fleiri börnum. 

Pólskur starfsmaður aðstöðar 
við samskipti við börn og 
foreldra. 

Skoðum myndabækur frá heimalandi 
barns og ræðum. Lærum lög og 
syngjum með börnunum t.d. fyrir jólin 

 

 

. 

Deildarstjóri og allir aðrir 
starfsmenn 

Ath. Umskráning: Hæfileikinn til að breyta bókstöfum orða í rétt málhljóð og tengja saman til að 
mynda orð er kallað Umskráning (decoding). (Lesvefurinn) 

 

 9.4. Áhersla í málörvun, málskilningi og máltjáningu 
 14 mán til 2 

ára 
2 til 3 ára 3 til 4 

ára  
4 til 5 ára  5 til 6 ára Ath.s.  

Samræða x x x x x  
Orð með athöfn hverri x x x x x  
Hlustun/virkni x x x x x  
Framsaga/tjáning   x x x  
Leikræn tjáning x x x x x  
Myndrænt umhverfi x x x x x  
Daglegur lestur bóka x x x x x  
Bækur aðgengilegar/sýnilegar x x x x x  
Orð og hugtök rædd x x x x x  
Söngvar, ljóð, þulur x x x x x  
Efni til sköpunar aðgengilegt  x x x x  
Lubbastundir   x x x  
Markviss málörvun   x x x  
Lærum og leikum  x x x x  
Uppáhaldsbókin mín   x x x Samvinna við foreldra 
Helgardagbókin 
Bangsi fer heim 

 x x   Samvinna við foreldra 

Leynihljóðið mitt   x x x Samvinna við foreldra 
Myndaveggur  
Fjölskyldan mín 

x x x x x  

Framhaldssaga lesin    x x  
Leikir og spil  x x x x  
Bókasafnsheimsókn    x x  
Að draga til stafs    x x  
Rétt grip x  x x x  
Tölur og talnagildi 
 

x  x x x Flokkur og röðun of fl. tengt 
stærðfræði alveg frá byrjun  

Söguaðferðin    x x Kennarar þurfa að fá námskeið í 
söguaðferðinni 

Röðun og flokkun x x     
Einingakubbar  x x x x  

 

 

 
Samræða	
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Markmið: Að börnunum verði eðlilegt  læri að tjá sig við hin ýmsu tækifæri. Að auka þekkingu, 
skilning og orðaforða barnanna. Að spjalla við börnin um heima og geyma og hvetja til máltjáningar í 
öllu starfi og ræða þá ýmist aðstæður eða eitthvað sem vekur athygli þeirra. 

Leiðir: Tala við börnin um það sem er að  gerast  dags daglega. Hvetja til samræðna bæði á milli 
barnanna og við hina fullorðnu. Kenna börnum að  við heilsum og kveðjum og svörum þegar á au er 
yrt. Við leggjum okkur fram um að ná augnsambandi við þann sem við tölum við.  Börnin eru hvött til 
samræðna með því að spyrja opinna spurninga.  

Ávinningur: Að börnin læri dagleg samskipti og æfist í máltjáningu. 

Orð	með	athöfn	hverri	

Markmið: Að vera börnunum góð fyrirmynd og hafa  orð um alla hluti og athafnir í daglegu starfi, 
ræða við börnin  og hvetja það  til jákvæðra samskipta með opnum spurningum. 

Leiðir: Nota öll tækifæri  sem gefast í daglegu starfi til að styrkja málþroska barnsins s.s í matartíma, í 
útiveru og í leik. Til þess að auka orðaforða ungra barna er nauðsynlegt að temja sér að nota flóknari 
orð og  setningamyndun d. „viltu ná í  tvo bláa bíla , settu þríhyrninginn ofan á kassann með rauða 
lokinu. Kennarar séu vakandi fyrir því að spyrja börnin opinna og jafn vel ögrandi  spurninga til að 
örva hugsun og tjáningu.  

Ávinningur: Aukinn orðaforði, málskilningur og tjáning eflist. 

Hlustun	virkni	

Markmið: Að börnin læri að hlusta á það sem þau heyra og heyra það sem þau eru að hlusta á  og bera 
þannig  virðingu fyrir þeim sem talar hverju sinni. 

Leiðir: Við æfum okkur í að skiptast á að tala og hlusta og grípa ekki fram í fyrir þeim sem hefur 
orðið, t.d. sá sem er með steininn“ má tala. Börnin endursegja frásögn eða upplestur úr bók auk þess 
sem þau eru spurð spurninga úr þeim bókum sem verið er að lesa. Mikilvægt er að horfa á þann sem 
talar og ná augnsamband við hann. 

Ávinningur: Börnin læra að bera virðingu hvert fyrir öðru og sýna biðlund. Þau læra að greina 
aðalatriði úr texta eða frásögn og sýna því áhuga sem verið er að fjalla um. 

 

 

 

 

 

 

 

	

 

Heilbrigði og vellíðan  
Í leikskólanum verður hreyfiþörf  barnanna sinnt með daglegri útiveru. Farið verður í 
gönguferðir/skógarferðir einu sinni í viku eða oftar. Jógaleikir eru fyrir 4 og 5 ára börn í vetur og 



Þegar skýin fjúka burt bak við fjallið... þá kemst sólin!	

46	
	

danstímar eru fyrir öll börn leikskólans. Einnig kemur danskennari og kennir tveimur elstu 
árgöngunum dans viku í senn fyrir og eftir áramót. Boðið er upp á hollt og næringarríkt fæði og 
aðgengi er að vatni á öllum deildum. Lögð er áhersla á kyrrlátar hvíldarstundir.  Matseðlar leikskólans 
eru aðgengilegir á heimasíðu leikskólans. Á yngstu deild er útivera á hverjum degi ef viðrar og einu 
sinni í viku er áætlað að bjóða upp á leikfimi/hreyfileikir. Á eldri deildum Króki og Koti er útivera á 
hverjum degi og gönguferðir af og til aðallega í tengslum við umhverfismennt. Tveir elstu árgangarnir 
fara í hreyfitíma í íþróttamiðstöðina Bröttuhlíð. Danskennsla verður á Koti ½ mánaðarlega.  Lögð er 
áhersla á að öll yngri börn leikskólans eigi kyrrláta hvíldarstund eftir hádegismat. Næst elstu börnin fá 
sögu og verkefni í Lubba og fleira skemmtilegt og rólegt og elstu fara í sér tíma hjá kennurum. Boðið 
var upp á jóga fyrir 4, 5 og 6 ára börn sem er liður í slökun og að börnin þekki líkama sinn, 
persónulegt rými og að þau læri að taka tillit til annarra. Börnin teikna tvær sjálfsmyndir á árinu og 
samhliða þeim er rætt um líðan þeirra og tilfinningar. Bókin Þetta eru mínir einkastaðir er lesin og 
fara fram umræður um innihaldið og er það liður í því að efla jákvæða sjálfsmynd barnanna, styrkja 
þau í því að þau ráða yfir eigin líkama og að geta sagt frá líðan sinni.  

 

Umhverfismennt 
Leikskólinn er grænfánaskóli.  Staðan í  umhverfismálum leikskólans er  metin m.a. með gátlista frá 
Landvernd. Umhverfisnefnd starfar við skólann. Hún tvískipt, annars vegar umhverfisnefnd elstu 
barna ásamt kennurum þeirra og hins vegar umhverfisnefnd skipuð starfsmönnum leikskólans og 
fulltrúa foreldra. Erfitt hefur verið að fá foreldra til að vera með. Nefndirnar leiðbeina, skipuleggja og 
stýra verkefnum í umhverfismálum. Þær starfa samkvæmt lýðræðislegum leikreglum og leggja börnin 
þar sitt af mörkum. Fundir  verða haldnir  nokkuð reglulega.  

Sjálfbærni og vísindi   
Ýmis skemmtileg árstíðarbundin verkefni voru og verða  í gangi sem börnin taka þátt í. Allar 
umbúðir, pappír og rusl er flokkað og lífrænn úrgangur fer til hænanna í sveitinni. Börnin safna saman 
laufblöðum að hausti og búa til haustmyndir. Börnin settu niður forræktað grænmeti og kartöflur og 
stefnir í uppskeruhátíð nú í haust. Sultað var úr rabbarbaranum sem vex við leikskólalóðirnar og 
verður önnur uppskera sumarsins soðin niður fljótlega. Fylgst er með vexti trjáa á lóð leikskólans og 
máluðu börnin steina og skreyttu beðin með þeim í sumar.  

  
                 

Sköpun og menning  
Unnið er með fjölbreyttan efnivið bæði úr náttúrunni og endurnýtanlegan. Lögð er áhersla á að börnin 
tjái sig frjálst í myndsköpun og að sköpunargleðin njóti sín.  

Þess má geta að útskriftarnemendur 2018 
og elsti hópur nú tóku þátt í verkefninu 
„STAÐIR“ í sumar og var sýning á verkum 
þeirra sett upp í fundarsal Vesturbyggðar 
og er enn til sýnis.	 

Ýmsar skemmtilegar hefðir og hátíðir voru 
viðhafðar í leikskólanum þar sem börnin 
voru virkir þátttakendur og mótuðu þar með 
menningu skólans.  



Þegar skýin fjúka burt bak við fjallið... þá kemst sólin!	

47	
	

Útisýning á verkum barnanna á grindverki leikskólans við Strandgötuna sjá mynd 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                

10. Ýmis mál 
10.1 Mat International Values- based Education  
Lögð er áhersla á að finna börnunum verðug verkefni þar sem þau gátu sýnt sína góðu 
eiginleika og má þar nefna þátttöku barnanna í umhverfisstörfum og umhyggjuna fyrir 
Tumai, styrktarbarni leikskólans sem býr í SOS Barnaþorpi í Tanzaníu.  

Á hverri deild er staðsettur baukur og koma foreldrar, börn og starfsfólk færandi hendi og 
safna fyrir framfærslu Tumai  
Araklettur er Sólblómaleikskóli.  Sólblómaleikskólar eru styrktarforeldrar, styrkja þorp eða 
styrkja á annan hátt barnahjálparstarfið hjá SOS. 

Stoðþjónusta Skólaþjónusta 
Sérkennsla, Snemmtæk íhlutun  
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. 

Leikskólaráðgjöf 
Leikskólinn hefur aðgang að tveimur sérfræðingum sem heimsækja skólann reglulega í tengslum við 
ráðgjöf fyrir einstök börn. 
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 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. 

2. Deildar- eða leikskólastjóri skráir athugasemdir sem fara í persónumöppu barnsins. 
3. Deildarstjóri og leikskólastjóri skoða málið við sérkennslustjóra  og/eða fulltrúa úr 

þjónustuteymi leikskóla ef þörf krefur. 
4. Deildarstjóri eða leikskólastjóri upplýsa foreldri/forráðamenn um vinnslu málsins og fylgja 

því eftir. 
5. Jafnframt er þess gætt að upplýsingar um málið séu skráðar skilmerkilega í persónumöppu 

barnsins. 
6. 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. 

7. Ýmis ráðgjöf er veitt foreldrum um starfsemi leikskóla vegna stuðnings, sérúrræða og 
sérkennslu. 

 

Í sérfræðiþjónustu felst annars vegar stuðningur við leikskólabörn og fjölskyldur þeirra og hins vegar 
stuðningur við starfsemi leikskóla og starfsfólk þeirra. Trappa ráðgjöf sinnir sérfræðiþjónustu við 
starfsfólk Arakletts við framkvæmd gildandi menntastefnu sem birtist í Aðalnámskrá leikskóla 2011.  

  
Skólaárið 2017 -2018 nutu  eftirfarandi sérkennslu eða stuðnings 
Trappa Trappa 

atferlismeðferð 
Sérkennsla Íslenskukennsla Málörvun 

elstu barna 
Stuðningur 

 9 – 10 börn 2 börn 9-10 börn 8 börn  3 börn  1 barn 
heilsdags 

1x-2- í viku 1 x í viku 1x-2x í viku 1x – 2x í viku vikulega 2 við deild 
alla daga í 
leik og 
starfi  

Skólaárið 2018 -2019 er útlit fyrir  að eftirfarandi þurfi sérkennslu eða stuðning 
Trappa Trappa 

atferlismeðferð 
Sérkennsla Íslenskukennsla Málörvun 

elstu barna 
Stuðningur 

 9 – 10 börn 2 börn 9-10 börn 8 börn  3 börn  1 barn 
heilsdags 

1x-2- í viku 1 x í viku 1x-2x í viku 1x – 2x í viku vikulega 2 við deild 
alla daga í 
leik og 
starfi  

Ath búið er að ráða í tvær stuðningsstöður en vantar viðbótarafleysingu og einn starfsmann á Kot 
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Úr	útskriftarferð	elstu	nemenda	2018	
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Umsögn	foreldraráðs	Leikskóla	Vesturbyggðar			
		

Inngangur/almennt		
Hlutverk	 foreldraráð	 er	 m.a.	 að	 gefa	 umsagnir	 um	 skólansámskrár	 og	 aðrar	 áætlanir	 sem	 varða	
starfsemi	 leikskólans,	 sbr.	 11.	 gr.	 laga	 um	 leikskóla	 nr.	 90/2008.	 Eftirfarandi	 umsögn	 foreldraráðs	
leikskólans	Arakletts	er	veitt	á	þessum	grundvelli.		
		

	
	
	
	
Umsögn:		
	
		

																						
		
		

___________________________________		
Formaður	foreldraráðs	Leikskólans	Arakletts	
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Fylgiskjöl 

Starfsmannastefna leikskóla 
Vesturbyggðar 
Leikskólinn Araklettur er Lífsmenntarleikskóli og leggur áherslu á jákvætt hugarfar, traust 
og virðingu fyrir skjólstæðingum skólans og vinnufélögum. 
Sérhver starfsmaður ber ábyrgð á sjálfum sér, eigin stöðu og þroska. 
Starfsfólki leikskólans ber að starfa í anda Lífsmenntar og að vera  góð fyrirmynd í 
hvívetna. 
Sérhver starfsmaður skal tala  góða íslensku og gera sér far um að vanda mál sitt og 
vera góð málfyrirmynd.  
Sérhver starfsmaður standi vörð um þjóðtunguna í starfi með börnum og styðji erlend börn 
og  starfsmenn, ef eru, í því að læra málið og nota það.  
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.  
Lögð er áhersla á opin skoðanaskipti og að allir starfsmenn beri sameiginlega ábyrgð á 
góðum starfsanda í leikskólanum. 
Starf í leikskóla er vandasamt og mikilvægt og miklar kröfur eru gerðar til þeirra sem þar 
starfa.                                                                                                                                                  
Viðhorf starfsmanna til starfsins, samstarfsmanna, foreldra og barna skiptir höfuðmáli.                                                                                                                                              
Allir starfsmenn eru jafn mikilvægir.  

Lífsgildin Íhugunaratriði um gildin 
      Ábyrgð  

Auðmýkt 
Virðing  
Friður  
Frelsi  
Hamingja 
Gleði 

 

Kærleikur 
Þakklæti  
Hjálpsemi 
Umburðarlyndi  
Hugrekki  
Heiðarleiki 
Vinátta 

Ábyrgð	er	að	hjálpa	þeim	sem	þurfa	á	
hjálp	að	halda.	
Auðmýkt á samleið með sjálfsvirðingu. 
Virðing er að vera ánægð/ur með hver ég 
er. Friður er að hugsa jákvætt um 
sjálfa/n sig og aðra.	 
Frelsi er að njóta lífsins á þess að trufla, 
særa eða meiða aðra. 
Hamingja er að gleðjast með vinum 
sínum. 
Gleði er að vera glaður með sitt 

Kærleikur er umhyggjusemi. 
Þakklæti er að vera þakklátur fyrir það sem 
lífið gefur okkur. 
Hjálpsemi er þegar allir hjálpast að við 
verkin. 
Umburðarlyndi er að taka fólki eins og  
það er. 
Hugrekki er að þora að vera maður sjálfur, 
að geta sagt já, að geta sagt nei. 
Heiðarleiki er að segja sannleikann. 
Vinátta er að vera vinur og treysta öðrum 

 

Viðhorf, Lífssýn 
Jákvætt hugarfar og virðing fyrir vinnufélögum er ávísun á farsæla samvinnu.  
Mikilvægt er að allir starfsmenn hafi lýðræði og jafnréttissjónarmið að leiðarljósi í samskiptum sínum 
og störfum, bæði gagnvart börnum, foreldrum og samstarfsmönnum. 
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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 til starfsins, samstarfsfólks, foreldra og barnanna skiptir höfuðmáli. Það má líkja 
leikskólastarfinu við keðju, þar sem allir hlekkir eru jafn mikilvægir.  
Góður vettvangur til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri er á deildarfundum,  á 
starfsmannafundum, 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. 
 

Skyldur 
Við sem vinnum hjá Vesturbyggð störfum fyrst og fremst í þágu bæjarbúa. Það leggur okkur 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. 

Gróska 
Á  Arakletti er  leitast við að byggja leikskólastarfið á áhugasömu og hæfu starfsfólki og stuðla að því 
að það  hafi 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.  
Með því að starfsmenn rækti sína jákvæðu eiginleika og viðhorf verða þeir góðar fyrirmyndir og 
mikilvægir kennarar lífsgildanna.   
Ánægja í starfi er afleiðing af árangrinum sem starfsmaðurinn nær með framlagi sínu til 
leikskólastarfsins. 

Samskipti 
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. 
Deildarstjórar eru talsmenn deilda útávið og bera ábyrgð á samskiptum við foreldra og aðrar deildir  
Þeir starfsmenn sem taka á móti börnunum á morgnana og/eða skila börnunum í hendur foreldra bera 
ábyrgð á að koma upplýsingum til skila og skrá í dagbók deildar. 
Við tökum hlýlega á móti börnunum og bjóðum góðan dag alla daga brosandi! J  
 

Árangur í starfi 
Leikskólastarfið veltur á því að leikskólinn hafi á að skipa  áhugasömu og hæfu starfsfólki sem lítur á 
starf sitt  sem 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.  
Alúð í því sem við erum að gera hverju sinni, jákvæð samskipti og gæði eru lykilþættir í starfseminni. 
Þessir þættir eru samofið ferli, sem þýðir að ekki er nóg að ná tökum á einum þeirra heldur verður að 
vinna með þá alla. Árangur af góðu leikskólastarfi lýsir sér hvað mest í ánægðum, fjörugum og  
kraftmiklum börnum, metnaði og starfsgleði starfsfólks og ánægðum foreldrum.	Að hafa ánægju af 
leikskólastarfinu og gleði og virðing fyrir uppeldisstarfinu með börnunum og samstarfsfélögum er 
grundvöllur að ánægjulegum samskiptum.  

Lýðræði og jafnrétti 
Mikilvægt er að allir starfsmenn hafi lýðræði og jafnréttissjónarmið að leiðarljósi í samskiptum sínum 
og störfum, bæði gagnvart börnum, foreldrum og samstarfsmönnum.                                                             
Ef starfsmaður vill koma sjónarmiðum sínum á framfæri vegna starfsins, annarra starfsmanna, foreldra 
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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. 

Mikilvæt er 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	
• 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: 
Allt starfsfólk skólans skal starfa eftir þeirri stefnu og því skipulagi sem skólinn hefur.  
Því ber að sinna starfi sínu af alúð og virðingu og að hafa hugfast að við erum að vinna eitt 
mikilvægasta og mest krefjandi starfið í íslensku samfélagi, það er; kennslu, uppeldi og umönnun 
barna á 1. skólastiginu. 
Hver starfsmaður ber ábyrgð, bæði sem einstaklingur og einnig sem hluti af heildinni. 
	

Starfsmanni 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.	
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Siðareglur kennara 
• Menntar	nemendur.	
• 	Eflir	með	nemendum	gagnrýna	hugsun,	virðingu	fyrir	sjálfum	sér	og	öðrum,	umhverfi	og	

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

fær	vitneskju	um	í	starfi	sínu.	
• 	Viðheldur	starfshæfni	sinni	og	eykur	hana.	
• 	Vinnur	með	samstarfsfólki	á	faglegan	hátt.	
• 	Sýnir	öðrum	fulla	virðingu	í	ræðu,	riti	og	framkomu.	
• 	Gætir	heiðurs	og	hagsmuna	stéttar	sinnar.	
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Jafnréttisáætlun skóla 
Jafnréttisáætlun skóla byggir á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10 frá 2008 og 
jafnréttisáætlun sveitarfélagins. Jafnréttisstefnan á við um nemendur, foreldra og starfsfólk skólans og 
á að tryggja að jafnrétti nái til allra í skólasamfélaginu. Sem vinnustaður þarf skóli, með 25 starfsmenn 
eða fleiri, að gera áætlun um hvernig starfsmönnum eru tryggð þau réttindi sem kveðið er á um í 19.–. 
laganna. Sem menntastofnun þarf skólinn, óháð starfsmannafjölda, að uppfylla 22. og 23.gr. laganna 
sem snúa að nemendum. Samkvæmt 18. gr. jafnréttislaga skal endurskoða jafnréttisáætlanir á þriggja 
ára fresti. 
 

Markmið 
Markmið jafnréttisáætlunar skóla er að jafna stöðu kynjanna á vinnstaðnum og í skólanum sem 
menntastofnun nemenda. Til að framkvæma jafnréttisstefnu skólans er sett fram verkefnastýrð 
jafnréttisáætlun með markmiðum, aðgerðum, ábyrgð og tímaramma.  
 

Markmið jafnréttismenntunar er að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, rækta 
hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, víðsýnis 
og jafnréttis. Í skólastarfi skulu allir taka virkan þátt í að skapa samfélag jafnréttis og réttlætis 
(Aðalnámskrár leik,- grunn og framhaldsskóla, 2011).  
 

Ábyrgð  
Skólastjóri ber ábyrgð á að jafnréttisáætlun sé gerð í samræmi við lög og reglur og hún uppfærð 
samkvæmt lögum á þriggja ára fresti. Skólastjóri og deildarstjóri bera ábyrgð á að unnið sé samkvæmt 
aðalnámskrám leik- og grunnskóla í öllu starfi skólans. Jafnréttisfulltrúar skólans vinna með 
skólastjórnendum að útfærslum á vinnu með jafnrétti.  
 

Jafnréttisfulltrúar  
Tveir jafnréttisfulltrúar eru við skólann en hlutverk þeirra er að gæta þess í samráði við 
skólastjórnendur að jafnréttislögum sé fylgt en einnig að vinna að útfærslu hugmynda um vinnu með 
jafnréttishugtakið í skólastarfinu og fá fólk í lið með sér. 
 

Starfsfólk 
19. gr. Launajafnrétti  
Konum og körlum er starfa í skólanum skulu greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara fyrir 
jafnverðmæt og sambærileg störf. Með jöfnum launum er átt við að laun skulu ákveðin á sama hátt 
fyrir konur og karla. Skulu þau viðmið sem lögð eru til grundvallar launaákvörðun ekki fela í sér 
kynjamismun. Starfsmönnum skal ávallt heimilt að skýra frá launakjörum sínum ef þeir kjósa svo. 
 

Markmið Aðgerðir Ábyrgð Tímarammi 

Konur og karlar fái sömu laun og 
njóti sömu kjara fyrir sömu eða 
jafnverðmæt störf. 

Marka stefnu í jafnlaunamálum. 
 

Greina laun og fríðindi starfsmanna 

Stjórnendur 
 

Stjórnendur/ 

Lokið í xx 
20xx 
 



Þegar skýin fjúka burt bak við fjallið... þá kemst sólin!	

57	
	

 

Konur og karlar skulu hafa jafna 
möguleika á launuðum 
viðbótarstörfum innan skólans. 
 

Þess skal gætt að í skólanum ríki 
jafnlaunastefna. 

til að kanna hvort um kynbundinn 
launamun er að ræða. 
 

Leiðrétta launin ef fram kemur 
óútskýranlegur munur á launum 
kvenna og karla. 
 

Jafnlaunavottun 

Launafulltrúi 
 
 

Stjórnendur/ 
Launafulltrúi 
 
 

Sveitarfélag/ 
Skólastjóri 

Lokið í xx 
20xx 

 

20. gr. Laus störf, starfsþjálfun,endurmenntun og símenntun 
Starf sem laust er til umsóknar skal standa opið jafnt konum og körlum.  
Atvinnurekendur skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að konur og karlar njóti sömu 
möguleika til endurmenntunar, símenntunar og starfsþjálfunar og til að sækja námskeið sem haldin 
eru til að auka hæfni í starfi eða til undirbúnings fyrir önnur störf. 
  
Einungis skal gera undantekningar um aðgengi karla og kvenna að störfum sé til þess ætlast að 
viðkomandi starfsmaður sinni baðvörslu stúlkna eða drengja. 
  
 

Markmið Aðgerðir Ábyrgð Tímarammi 

Að tryggja að laus störf 
standi opin til umsókna 
fyrir konur og karla. 
 

Að jafna kynjahlutfallið í 
starfsmannahópnum. 
 

Að allir starfsmenn skóla 
njóti sömu möguleika til 
endurmenntunar. 

Störf í skólanum skulu auglýst þannig að 
einstaklingar af báðum kynjum eigi rétt til 
umsókna. Velja skal þann umsækjanda sem 
hæfastur er til starfsins á grundvelli 
menntunar og reynslu. 
 

Þegar ráðið er í ný störf og valið stendur á 
milli jafn hæfra einstaklinga af gagnstæðu 
kyni skal ráða þann einstakling sem er af 
því kyni sem er í minnihluta. 
 

Stjórnendur skólans skulu tryggja að konur 
og karlar njóti sömu möguleika til 
endurmenntunar og starfsþjálfunar og til að 
sækja námskeið sem haldin eru til að auka 
hæfni í starfi eða til undirbúnings öðrum 
störfum.  
 

Við gerð símenntunaráætlunar sé þess gætt 
að tilboð séu við hæfi beggja kynja. 
 

Allir starfsmenn eru hvattir til þess að 
sækja námskeið eða aðra endurmenntun 

Skólastjóri/ 
fræðslustjóri 

Lokið í apríl 
hvert ár 
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sem nýtist þeim í starfi. 
 

 

21. gr. Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs 

Atvinnurekendur skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera konum og körlum kleift að 
samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu. Ráðstafanir þær skulu m.a. miða að 
því að auka sveigjanleika í skipulagningu á vinnu og vinnutíma þannig að bæði sé tekið tillit til 
fjölskylduaðstæðna starfsmanna og þarfa atvinnulífs, þar með talið að starfsmönnum sé auðveldað 
að koma aftur til starfa eftir fæðingar- og foreldraorlof eða leyfi úr vinnu vegna óviðráðanlegra og 
brýnna fjölskylduaðstæðna.  
 

Markmið Aðgerðir Ábyrgð Tímarammi 

Skólinn sé fjölskylduvænn 
vinnustaður sem leggur áherslu 
á jafnvægi milli vinnu og 
einkalífs. 
 

Starfsfólk er hvatt til að konur 
jafnt sem karlar sinni 
sameiginlegum skyldum sem 
foreldrar ef tveir aðilar eru í 
sambúð t.d. foreldraviðtölum 
skóla, töku fæðingarorlofs ofl. 

Með jafnvægi er átt við að starfsmaður 
geti í samráði við yfirmann sinn eða 
samstarfsfólk stillt vinnuframlagi sínu 
þannig upp að mögulegt sé að sinna 
starfsskyldum og jafnframt að sinna 
skyldu gagnvart fjölskyldu þegar þess 
þarf 
 

Starfsmenn skulu eiga kost á 
hlutastörfum og sveigjanlegum 
vinnutíma eftir því sem aðstæður leyfa. 
 

Gæta skal að vinnuramma og vinna hann 
í samráði við starfsfólk eins og auðið er.  
 

Starfsmenn skulu ganga að störfum 
sínum að afloknum veikinda- eða 
foreldraleyfum eins og kveðið er á um í 
kjarasamningum. 
 

Konum og körlum skal gert kleift að 
minnka við sig vinnu tímabundið vegna 
fjölskylduábyrgðar. 

Skólastjóri  
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Starfsfólk og nemendur 
22. gr. Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg 
áreitni 
Atvinnurekendur og yfirmenn stofnana og félagasamtaka skulu gera sérstakar ráðstafanir til að koma 
í veg fyrir að starfsfólk, nemar og skjólstæðingar verði fyrir [kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni 
eða kynferðislegri áreitni] á vinnustað, stofnun, í félagsstarfi eða skólum.  
Ef yfirmaður er kærður vegna [ætlaðs kynbundins ofbeldis, ætlaðrar kynbundinnar áreitni eða 
ætlaðrar kynferðislegrar áreitni] verður hann vanhæfur til að taka ákvarðanir í tengslum við 
starfsskilyrði kæranda á meðan meðferð málsins stendur yfir og skal þá næsti yfirmaður taka slíkar 
ákvarðanir. 
 

Markmið Aðgerðir Ábyrgð Tímarammi 

Kynferðisleg 
áreitni né 
annað ofbeldi 
er ekki liðið. 
Því eru 
fyrirbyggjandi 
aðgerðir og 
fyrirfram 
ákveðin 
viðbrögð 
nauðsynleg.  

Fræðsla um kynbundið eða kynferðislegt ofbeldi tengd 
lífsleiknikennslu í öllum árgöngum. 
 

Starfsfólk þarf að vera meðvitað um ábyrgð og færar leiðir 
ef upp koma tilvik er varða kynferðislega áreitni. 
 

Í sveitarfélaginu er eineltisteymi/viðbragðsteymi sem hægt 
er að leita til ef upp kemur kynferðisleg eða kynbundin 
áreitni, kynbundið ofbeldi, einelti eða annað andlegt eða 
líkamlegt ofbeldi og þar til gerð viðbragðsáætlun fyrir 
þolendur eða gerendur eða hvern þann sem hefur grun um 
slíkt athæfi. 
 

Telji starfsmaður/nemendur að jafnrétti sé brotið skal hann 
leita til trúnaðarmanns eða stjórnenda til að leita lausna.  
 

Innleiðing ýmissa leiða frá Vinnueftirliti um Viðbrögð við 
einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og 
ofbeldi 
https://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/adbunadur/einelti-
areitni-ofbeldi/ 
 

Skólastjóri  

 

Nemendur 
23. gr. Menntun og skólastarf 
 Kynjasamþættingar skal gætt við alla stefnumótun og áætlanagerð í skóla- og uppeldisstarfi, þar á 
meðal íþrótta- og tómstundastarfi. Á öllum skólastigum skulu nemendur hljóta fræðslu um 
jafnréttismál þar sem m.a. skal lögð áhersla á að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, 
svo sem í fjölskyldu- og atvinnulífi. Kennslu- og námsgögn skulu þannig úr garði gerð að kynjum sé 
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ekki mismunað. Í náms- og starfsfræðslu og við ráðgjöf í skólum skulu piltar og stúlkur óháð kyni 
hljóta fræðslu og ráðgjöf í tengslum við sömu störf.  
 

Markmið Aðgerðir Ábyrgð Tímarammi 

Skólinn leggur ríka áherslu á 
jákvæð samskipti skólans við 
nemendur og foreldra og við aðra 
sem að honum koma á einn eða 
annan hátt á jafnréttisgrundvelli. 
 

Lögð er áhersla á að allt nám búi 
bæði kynin jafnt undir virka 
þátttöku í samfélaginu, bæði í 
einkalífi, fjölskyldulífi og 
atvinnulífi.  
 

Allir nemendur skulu hafa sömu 
tækifæri til náms og möguleika á 
því að taka þátt í öllu skólastarfi.  
 

Í námsráðgjöf og starfsfræðslu fái 
strákar og stelpur fræðslu og 
ráðgjöf í tengslum við sömu störf.  

Í skólanum er unnið samkvæmt 
markmiðum Aðalnámskrár 
grunnskóla þar sem jafnrétti er einn 
af grunnþáttum menntunar.  
 

Í stefnumótun skólans og allri 
áætlunargerð skal kynjajafnrétti haft 
að leiðarljósi. 
 

Starfsfólk kemur fram við nemendur 
og hvert annað af virðingu, 
umhyggju og nærgætni.  
 

Öll viðfangsefni skólans eiga að 
vera á þann veg að hvorki halli á 
stúlkur né drengi enda skal ríkja 
jafnræði og jafnrétti til öflunar 
þekkingar og leikni á fjölbreyttan 
hátt. 
 

Í skólanum er einstaklingsmiðað 
nám og unnið eftir stefnu um skóla 
án aðgreiningar. 
 

Skoða skal með gagnrýni það 
námsefni sem sýnir staðlaðar 
kynjaímyndir eða mismunar 
kynjum. 
 

Drengir og stúlkur fá sama viðmót 
og hvatningu í leik og námi.  
 

Fræðsla um jafnrétti og 
mannréttindi er hluti af 
lífsleiknikennslu skólans. 
 

Jafnréttisfræðsla fer fram í öllum 
árgöngum skólans. 
 

Jafnréttissjónarmið skulu höfð að 
leiðarljósi í öllum námsgreinum. 
Nemendur hljóti fræðslu og ráðgjöf 

Skólastjóri 
 
 
 
 
 

Allir 
starfsmenn 
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varðandi nám og störf óháð kyni  
 

 

Menntun til jafnréttis fjallar um hvernig aldur, búseta, fötlun, kyn, kynhneigð, litarháttur, lífsskoðanir, 
menning, stétt, trúarbrögð, tungumál, ætterni og þjóðerni geta skapað mismunun eða forréttindi í lífi 
fólks. Við undirbúning framtíðarstarfsvettvangs er mikilvægt að opna augun fyrir kynskiptum 
vinnumarkaði og stuðla að því að námsval kynjanna verði minna kynbundið en hingað til. Það varðar 
miklu að ekki halli á kynin í þeim viðfangsefnum sem nemendur fást við heldur grundvallist þau á 
jafnræði og jafnrétti (Aðalnámskrá grunnskóla 2011). 
  
Telji nemandi að jafnrétti sé brotið, á sér eða öðrum í skólanum skal hann leita til umsjónarkennara 
eða skólastjóra.   
 

Heimili og skóli 
Skólinn leggur sig fram um að eiga gott samstarf við heimilin enda er samstarf allra sem að nemanda 
koma lykilþáttur í þroska hans og námi. Foreldrar eru alltaf velkomnir í skólann til samstarfs og 
þátttöku í skólastarfinu enda bera foreldrar ábyrgð á námi barna sinna í samvinnu við skólann.  
 

Skólinn hvetur foreldra af báðum kynjum til að sækja foreldraviðtöl og taka þátt í leik og námi barna 
sinna og öllum foreldrum er ávallt boðið á viðburði á vegum skólans. Þess er ávallt gætt að bæði feður 
og mæður séu boðuð í viðtöl í skólanum og bæði feður og mæður hvött til að mæta. Foreldrum sem 
þess þurfa er býðst túlkaþjónusta í viðtölum.  
	


