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1. Inngangur 

Vesturbyggð  rekur tvo leikskóla. Araklett á Patreksfirði og Tjarnarbrekku á Bíldudal 

Í þessum leikskólum er rými fyrir allt að 70 börn; 50 á Arakletti og 20 á Tjarnarbrekku. 

Sjá heimasíður leikskóla Vesturbyggðar  á slóðinni www.vesturbyggd.is/leikskoli/ 

Hér á eftir fer yfirlit yfir leikskóla Vesturbyggðar ásamt helstu áherslum í starfi þeirra.  

 

1.1. Saga Arakletts 
Leikskólinn  Araklettur var byggður árið 1984 og tók til starfa 23. september það ár. Hann varð því 30 

ára s.l. haust. Áður en leikskólinn var byggður var starfræktur gæsluvöllur á sama stað og leikskólinn 

stendur nú frá árinu 1965.  Árið 1979 var rekinn leikskóli í andyri félagsheimilis Patreksfjarðar. Nafnið 

Araklettur hlaut leikskólinn á 10 ára afmæli sínu þegar efnt var til samkeppni um nafn meðal 

starfsfólks. Nafnið er dregið af  staðheitum í grennd við leikskólann. Á fyrri hluta síðustu aldar var 

sjómaður er lagði upp við klettadrang sem skagaði fram í sjó fyrir um það bil miðju þorpinu. Síðan var 

kletturinn kallaður Araklettur. Frá þessum tíma  hafa orðið miklar breytingar, hluti klettsins sprengdur 

og vegur kominn fyrir framan hann ásamt mikilli uppfyllingu. Leikskólinn stendur nú á þessari fyllingu 

í nálægð við klettinn. Á hinn veginn við leikskólann er svæði sem nefnist “Krókur”. Deildirnar þrjár á 

Arakletti, yngsta deildin Klettur, mið deildin Krókur og elsta deildin Kot. 

1.2. Saga Tjarnarbrekku 
Leikskólinn Tjarnarbrekka hóf starfsemi 1982. Leikskólinn stendur á horni Tjarnarbrautar og við 

gömlu „Maríubrekkuna“ sem nú heitir Brekkustígur í gömlu túni sem tilheyrði Valhöll. En þar var eins 

og víða í íslenskum sjávarplássum stundaður sjálfsþurftarbúskapur og má segja að leikskólahúsið 

standi þar sam fjárhúsið stóð. Umhverfis er rúmgóður leikvöllur. Leikskólinn dregur nafn af 

upprunalegum staðháttum, brekkunni og tjörn sem nú er horfinStarfsemi leikskólans hófst í 

félagsheimilinu Baldurshaga, var þar í stuttan tíma síðan flyst hún að Dalbraut 32. Árið 1972 flytur 

starfsemin í gamla prestbústaðinn sem er við kirkjuna og er þar í 4 ár, því næst er flutt að 

Tjarnarbraut 5 og þar er starfsemin þar til flutt var í núverandi húsnæði. Leikskóli Vesturbyggðar 

lokuðu sem hér segir: Tjarnarbrekka 4 vikur, Araklettur þrjár vikur vikur s.l. sumar vegna sumarleyfa. 

Athugið: Sameiginlega vefsíðu leikskólanna er að finna á slóðinni leikskolivesturbyggdar.net   en verið 

er að vinna nýja síðu. 

Araklettur Sími: 450-2343 Heimilisfang: Strandgata 20, 450 Patreksfirði 
Netfang: araklettur@vesturbyggd.is 
Tjarnarbrekka Sími: 450-2344 Heimilisfang: Tjarnarbraut 11, 465 Bíldudalur 
Netfang: tjarnarbrekka@vesturbyggd.is 

 

 

http://www.vesturbyggd.is/leikskoli
mailto:tjarnarbrekka@vesturbyggd.is
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1.3. Skipurit leikskóla Vesturbyggðar 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Byggingarleikur í Koti 

Bæjarstjórn

Fræðslu- og 
æskulýðsráð

Bæjarstjóri

Leikskólastjóri

Sérkennslustjóri

Stuðnings og 
sérkennsluaðilar

Deildarstjórar

Leikskólakennarar og 
leiðbeinendur

Matráður , 
aðstoðarmatráður og 

ræsting

Aðstoðarleikskólastjóri
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1.4. Leikskólaráðgjöf 
Leikskólinn hefur aðgang að tveimur sérfræðingum í tengslum við ráðgjöf fyrir einstök börn. Elmar 

Þórðarson, talmeinafræðingur, kemur þrisvar á skólaári í einn til tvo daga í senn. Hann sinnir 

leikskólanum í þessum heimsóknum. Ásþór Ragnarsson, sálfræðingur kemur tvisvar til þrisvar á ári og 

sinnir þá ráðgjöf á sömu stöðum. Einnig naut skólinn leiðsagnar Arnheiðar Jónsdóttur þroskaþjálfa 

varðandi sérstuðning og kennslu á Arakletti á síðasta ári. Þar við bætist þjónusta talmmeinafræðinga 

og atferlisfræðings hjá Tröppu sem býður upp á greiningar og talþjálfun fyrir börn og fullorðna í 

gegnum fjarbúnað.  

  

2. Hugmyndafræði-Stefna  

2.1. Skólastefna Vesturbyggdar 
Í Skólastefnu Vesturbyggðar er lögð rík áhersla 

á öflugt og stöðugt umbótastarf, og að 

þróunarstarf verði fastur liður í starfi skólanna.  

Leikskóli Vesturbyggðar vann þróunarverkefnið 

Lífsmennt, "Living Values", frá 2014 – 2016.  

Leikskólastarf og leikskólauppeldi byggir á 

ákveðnum uppeldisaðferðum og 

hugmyndafræði. Þeir sem vinna að 

leikskólauppeldi sækja og byggja starf sitt á 

hugmyndum og kenningum, viðurkenndum 

fræðiritum og rannsóknum ýmissa fræðimanna 

um það hvernig börn læra og þroskast. 

2.2. Lífsmennt  

Leikskóli Vesturbyggðar starfar í anda námsefnisins Lífsmenntar (Living Values Education). Námsefnið 

er ávöxtur alþjóðlegs verkefnis sem unnið var í tilefni 50 ára afmælis Sameinuðu þjóðanna árið 1995. 

Verkefnið felst í því að beina athygli barna og starfsfólks að tólf jákvæðum alheimsgildum undir 

yfirskriftinni, „Deilum gildum okkar til að skapa betri heim. Með Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

að leiðarljósi var lagður grunnur að markmiði og hlutverki Lífsmenntakennslunnar. Skólar sem vinna 

með gildi leggja aðaláherslu á jákvæðni, gleði og kærleiksrík samskipti. Gildunum er fléttað á 

fjölbreytilegan hátt inn í námið með það að markmiði að undirbúa börnin betur undir lífið. (Mikið efni 

er fengið að láni hjá leikskólanum Álfaheiði í Kópavogi og má víða sjá merki um andblæ frá þeim í 

námskrá leikskólans). 

2.2.1. Lífsmennt byggist á þremur lykilforsendum:  
• Alheimsgildin leggja áherslu á virðingu og reisn allra  manna. Ef við lærum þessi gildi og 

tileikum okkur eykst vellíðan einstaklingsins og samfélagsins. 

• Öllum nemendum er annt um gildin og þegar tækifærin gefast hafa þeir allir hæfileika til að 

læra og skapa á jákvæðan hátt. 

Frá hjóladegi á Arakletti 
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• Nemendur dafna í gildisríku andrúmslofti í jákvæðu, öruggu umhverfi þar sem gagnkvæm 

virðing og umhyggja ríkir. 

2.2.2. Fjölgreindarkenningin 
Lífsmennt styðst við kenningar Howard Gardner en hann flokkar greind manna í átta flokka: 

Málgreind, rök- og stærðfræðigreind, 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. Og ekki síður að foreldrar taki virkan þátt.  

Kennarar byggja á ríkri menningararfleið sinni þegar þeir flétta námsefnið og gildin inn í starfið og það 

hefur leikskólinn haft að leiðarljósi. 

Lífsmennt var þróunarverkefni Leikskóla Vesturbyggðar frá því í janúar 2014 og var sótt  um stryrk í 

Sprotasjóð. Leikskólinn  fékk úthlutað 600 þús. kr til þróunarstarfsins. Skiptist sú upphæð milli ára; 

250 þús. haustið 2014 og kom síðari hluti styrksins s.l. haust 2016.  

2.2.3. Starfsmenn og Lífsmennt, börnin og Lífsmennt 
Lífsmenntin gildir einnig fyrir yngstu börnin. Starfsfólkið hefur lagt sig fram um að tileinka sér gildin 

og að vera börnunum skýr og góð fyrirmynd. Gefin var út ný námskrá leikskólans 2015 þar sem 

Lífsmenntarstefnan er skýrð. Komin er allnokkur þekking á gildunum og eru börn og starfsfólk að 

vinna með þau í skólastarfinu og  tileinka sér þau betur og betur. Með aukinni reynslu hefur færni í 

Lífsmennt komið smátt og smátt.  Víða sjást merki Lífsmenntarstarfsins ekki síst í samskiptum milli 

starfsmanna innbyrðis, milli starfsmanna og barna, milli barnanna og milli leikskóla og heimila. 
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3. Mat 
Í reglugerð um starfsemi leikskóla segir að sérhver leikskóli skuli móta aðferðir til að meta 

uppeldisstarf, stjórnunarhætti og samskipti bæði innan leikskólans og utan. Mat skal gert með 

hliðsjón af lögum, reglugerð og aðalnámskrá leikskóla. Sérstaklega skal gera grein fyrir framkvæmd 

og niðurstöðum matsins. 

Mati á leikskólastarfi er skipt í innra og ytra mat. Með innra mati er átt við sjálfsmat leikskólanna og 

skal það framkvæmt af starfsmönnum hans. Með ytra mati er átt við úttekt á starfsemi leikskólanna 

sem gerð er af utanaðkomandi aðila. 

3.1. Innra mat 

Mat á starfi leikskólanna er endalaust og fer meðal annars fram á deildar og starfsmannafundum.  

Gert var mat 2. janúar 2016 í tengslum við innra mat frá fyrra ári, sjá matsskýrslu.  

3.2.  Ytra mat 

Ytra mat á  vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins og fór síðast fram 2010.  

3. 3.  Matsaðferðir á stöðu nemenda   

Notað er Hljóm- 

Hljóm- 2 próf sem lagt er fyrir fimm ára nemendur að hausti og endurtekið ef þurfa þykir að vori. 

Hljóm- 2 próf er mat á ákveðnum þáttum í málþroska sem taldir eru gefa vísbendingar um lestrargetu 

nemenda síðar. 

Íslenski þroskalistinn er einnig notaður og eru öll börn á fjórða aldursári skimuð með honum. 

Stuðst hefur verið við matsblöð af Skólavefnunum við almennt mat á þroska og getu nemenda. Það 

mat hefur nú verið uppfært og gert skilvirkara og um leið aðgengilegra fyrir foreldra að fylgjast með.  

Einnig fór skimun fram á 2-3 ára börnum með TRAS lista sem er skráning og utanumhald á málþroska 

yngstu barnanna á síðasta ári en nú er notast við EFI mat í sama tilgangi. 

3. 4. Ferlimappa 

Stofnuð er ferlimappa um hvert nýtt barn sem kemur inn í leikskólann og mun sú mappa fylgja 

barninu milli deilda alla leikskólagönguna og efni hennar getur síðan fylgt barninu upp í grunnskóla. Í 

þessari möppu verða meðal annars matsblöðin sem rætt er um hér að framan ásamt t.d. dæmum um 

þróun í teikningu, hæð og þyngd frá ári til árs og fl. Nú þegar eru öll börnin á Kletti og Króki flest  

börnin á Tjarnarbrekku komin með möppur og verða öll með ferilmöppur næsta haust 2017.    

 

 

4. Starfið skólaárið 2016 - 15 
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4.1. Ný viðfangsefni 

 

Vináttuverkefni 

Vinátta eða  Fri for 

mobberi  byggir á nýjustu 

rannsóknum á einelti og á 

ákveðinni hugmyndafræði og 

gildum sem skulu samofin öllu 

skólastarfinu auk raunhæfra 

verkefna fyrir nemendur, 

starfsfólk og foreldra.  

Vináttuverkefnið fellur vel að 

Lífsmentarstefnu leikskólans. 

Leikskólastarfsmenn fóru á 

námskeið sl. haust og hafa því leyfi til að nota það. 

Umhverfisverkefni 

Leikskóli Vesturbyggðar er umhverfisvænn skóli og er Tjarnarbrekka þegar með Grænfánann 

og Araklettur bíður úttektar landverndar.   

Heilsueflandi leikskóli 

Leikskóli Vesturbyggðar 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. 

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. 

  

 

  

Börnin í Koti í gönguferð á öskudegi 
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Heilsueflandi leikskólar  leggja sérstaka áherslu á að vinna með átta 

lykilþætti sem tengjast skólastarfinu.  

Þeir eru: hreyfing, mataræði, geðrækt, öryggi, tannheilsa, fjölskylda, 

nærsamfélag og starfsfólk. 

Gert er ráð fyrir að Heilsueflandi leikskóli setji sér heildræna stefnu um heilsueflandi 

skólastarf, ásamt tímasettri aðgerðaáætlun, og að í skólanámskrá sé tekið mið af stefnunni. Sú 

vinna er eftir. 

Stefnan þarf að vera unnin í góðu samstarfi skólastjórnenda, kennara, annars starfsfólks, 

foreldra, barna og nærsamfélagsins en þannig næst bestur stuðningur við málefnið og 

sameiginlegur skilningur. 

Reglulega þarf síðan að meta árangur stefnunnar og endurskoða í samráði við fulltrúa allra 

þeirra sem áttu þátt í gerð hennar. 
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4.1. Dagskipulag leikskóla vesturbyggðar 

  

Kl. Eldri deildir Klettur Tjarnarbrekka 

7:45 Leikskólinn opnar. Tekið  
á móti börnum á þeirra 
deildum. 

Leikskólinn opnar. Tekið  á móti 
börnum á þeirra deildum. 

Leikskólinn opnar. Tekið  á 
móti börnum  

7:45-8:15 Rólegir leikir/spjall Rólegir leikir/spjall Rólegir leikir/spjall 

8:15-8:30 Tiltekt,handþvottur, 
söngur 

Tiltekt, handþvottur, söngur Tiltekt, handþvottur, söngur 

8:30-9:00 Morgunverður Morgunverður Morgunverður 

9:00 – 
9:15/20 

Samverustund Samverustund Söngstund 

9:20-10:00   Hópastarf, frjáls leikur,  val Frjáls leikur 

9:00 – 
10:30 

Hópastarf, frjáls leikur, 
val 

  

9;45- 10:00  Ávaxtastund Ávaxtastund 

10:00-
11:00 

  Hópastarf 

10:-11:15  Útivera  

 10:30- 
10:45 

Ávaxtastund   

 10:45- 
11:15 

Hópastarf, frjáls leikur val   

11:15-
11:30 

Tlitekt, handþvottur, 
söngur 

Tiltekt, handþvottur, snyrting og 
söngur 

Tiltekt, handþvottur, snyrting 
og söngur 

11:30- 
12:00 

Hádegisverður Hádegisverður Hádegisverður 

12:-13:00 Hvíld, verkefni, frjáls 
leikur,  

Hvíld Hvíld 

13:00-
14:45 

Útivera  Frjáls leikur/útivera  

13:00 – 
15:00 

  Útivera 

13:00 – 
14:00 

Tónlistartími á 
miðvikudögum í Koti 

  

14:45-
15:00  

Tiltekt, handþvottur Tiltekt, handþvottur  

!5:00-15:20   Tiltekt, handþvottur 

15:00-
15:30 

Síðdegishressing Síðdegishressing  

15:20-
15:40 

  Síðdegishressing 

15:30- 
16:00 

Rólegir leikir Skil Rólegir leikir  Skil Rólegir leikir  Skil 

16:15  Leikskólinn lokar Leikskólinn lokar Leikskólinn lokar 
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 5.  Starfsmannamál Araklettur 

5. 1. Starfsmenn: 

Helga Bjarnadóttir er  leikskólastjóri Leikskóla Vesturbyggðar. 

Krókur:  

Sigríður Valdís Karlsdóttir er deildarstjóri á  Króki, aðrir starfsmenn voru: Gígja Þöll Rannveigardóttir 

og Jóhanna Margrét Magnúsdóttir.  

Klettur: 

Hulda Hjördís Gísladóttir veiktist alvarlega og hætti sem deildarstjóri og tók Guðrún Helgadóttir við 

keflinu til bráðabyrgða og sinnti deildarstjórn til áramóta og áfram í janúar 2017. Þá tók Vala Dröfn 

við. Aðrir starfsmenn:, Svandís Hjartardóttir kom inn 15. ágúst, Steinunn Jóhannsdóttir hætti 30. 

september. Elín Dórothea ráðin inn frá 6. júní.  Heiðdís Þorsteinsdóttir kom síðan inn sl. haust  

tímabundið til áramóta og var fram í febrúar.  

Tjarnarbrekka: 

Birna Guðrún Jónsdóttir hætti sem  deildarstjóri á sumarleyfi.  Lára Þorkelsdóttir tók við. Aðrir 

starfsmenn eru Elínborg Benediktsdóttir og Rut Ólafsdóttir. Elínborg hefur verið frá vinnu vegna 

veikinda allt sl. haust og hafa Halla Hjartardóttir og Josephine Wade skipst á að hlaupa í skarðið fyrir 

hana. 

Kot: 

Hallveig Ingimarsdóttir er aðstoðarleikskólastjóri og var hún verkefnisstjóri með þróunarverkefninu 

Lífsmennnt til enda (júní 2016) og einnig sinnti hún sérkennslu eftir því sem hægt var fram til 6. 

september. Hún sinnir einnig deildarstjórn. Linda Kristín Smáradóttir vann fram að sumarlokun ásamt 

Iwonu. Iwona Ostaszewska er  deildarstjóri á móti Hallveigu frá 1. september sl. Stuðningi í Koti vegna 

barns með einhverfu sinnti Halldóra Braga Skúladóttir.  

Mötuneyti: 

Matráður: Rósa Hrafnsdóttir. Erfitt var að fá starfsmann sem aðstoð í eldhús og í ræstingu og þurfti 

matráður oft að vera einn að störfum og hljóp starfsfólk eins og það gat undir bagga og í ræstingu. 

Marlena Napiorkowska var ráðin sem aðstoðarmatráður og ræstitæknir  6. okt? Aðstoðarmaður 

síðdegis  í eldhúsi er enn Rósa Guðmundsdóttir. 

Sérkennsla: 

Aron Ingi Guðmundsson var ráðinn sérkennslustjóri frá 6. september sl.  
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5.2. Starfsmenn 1. desember 2016 

Nafn Starfsheiti Stöðugildi % 

Gígja Þöll Rannveigardóttir Leiðbeinandi 100 

Elínborg A Benediktsdóttir Leiðbeinandi 100 

Rósa Guðmundsdóttir Ekki á launaskrá 37 

Hallveig Ingimarsdóttir Aðstoðarleikskólastjóri 100 

Rut Ólafsdóttir Leiðbeinandi 100 

Lára Þorkelsdóttir Deildarstjóri 100 

Guðrún Helgadóttir Deildarstjóri 100 

Marlena Napiorkowska Aðstoðarmatráður/ræsting 100 

Halldóra Braga Skúladóttir Stuðningur 100 

Helga Bjarnadóttir Leikskólastjóri 100 

Hulda Hjördís Gísladóttir Leikskólaliði 100 

Sigríður Valdís Karlsdóttir Deildarstjóri 100 

Rósa Hrönn Hrafnsdóttir Matráður 75 

Svandís Helga Hjartardóttir leiðbeinandi 100 

Iwona Ostaszewska Leiðbeinandi 100 

Jóhanna Margrét Magnúsdóttir Leiðbeinandi 100 

Elín Dóróthea Sveinsdóttir Leiðbeinandi 100 

Aron Ingi Guðmundsson Sérkennslustjóri 100 

Vala Dröfn Guðmundsdóttir Leiðbeinandi 100 

Heiðdís Fanney Þorsteinsdóttir Annað 100 

Halla Hjartardóttir og Josephine Wade Skiptust á að leysa af  Óvíst 
   

Ath. Gígja sinnt eins og hægt var stuðningi við einhverft barn meðfram starfi sínu á deildinni 

5.3. Fjöldi barna og aldurssakipting 

Aldursskipting á deildum var eftirfarandi: 

               

Deild 2011 2012 2013 2014 2016  alls  

Klettur 0 0 0 11 6   17  

Kot 12 0 0 0 0   12  

Krókur 0 13 3 2 0   18  

Tjarnarbrekka 5 5 2 0 1   13 
 

 17 18 5 11 7 60 
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5.4.  Börn sem njóta sérkennslu/stuðnings/sérfræðiþjónustu 

Samantekt vegna sérkennslu og íslenskukennslu haust 2016  Leikskóli Vesturbyggðar   

Araklettur  Trappa 
Fjöldi t. í 
viku Sérkennsla 

Fjöldi t. í 
viku Íslenskukennsla 

Fjöldi t. í 
viku  Hóptímar 

Fjöldi t. í 
viku Aths. 

  6 
1x í 30 
mín      6 2x 30 mín 3 1x 30 mín   

      2 3x 30 mín     2 Af og til   

      1 2x 30 mín           

      1 1x 30 mín           

                    

 Kot Stuðningur  35 tímar             Einhverfa 

Krókur Stuðningur ?       Einhverfa 

Tjarnarbr. 4 1x 30 mín     2 1x 30 mín     2 útskr. 

Alls 10 5 4 7,5 8 4 5 2   

          
 

Samtals voru 18 börn sem nutu sérfræðiþjónustu á skólaárinu t.d. frá talmeinafræðingum og 

sjúkraþjálfurum og ráðgjafa félagsþjónustu vegna málþroskaraskana og frávika í hreyfiþroska.  

5.5. Starfs- og námskeiðisdagar, endur-og símenntun 

Starfsdagar voru fimm á skólaárinu 

1. Starfsdagur í byrjun skólaárs í ágúst vegna tiltektar við opnun eftir sumarlokun og breytingar. 

2. Starfsdagur og sameiginlegur starfsmannafundur, tengdur læsi og Lífsmennt.  

3-4. Tveir starfsdagar voru nýttir í kynnisferð til Oxford í maí. Þar voru heimsóttir Lífsmenntar- eða 

gildisskólarnir Tower Hill Community Primary School http://www.tower-hill.oxon.sch.uk/website 

Windmill Primary School http://www.windmill.oxon.sch.uk/page/default.asp?title=Home&pid . 

Þessar heimsóknir voru afar gagnlegar og upplýsandi og munu hafa mikil áhrif á áframhaldandi 

Lífsmenntarstarf leikskólans og eingöngu til góðs.   

Í kjölfarið er búið að skrá Leikskóla Vesturbyggðar inn í eTvinnings og við búin að eignast vinaleikskóla 

í Englandi; Someries Infant School, Wigmore Lane, Luton, Bedfordshire, LU2 8AH 

http://www.someriesinfants.co.uk/ . Möguleikar eru á samstarfi og samvinnu gegnum Erasmus. 

Kostnaður vegna ferðar 

Oxfordferð 3. – 8. maí  þar sem starfsfólk leikskólans kynnti sér Lífsmenntarstarf skólanna og almennt  

hvernig Lífsmenntin hefur þróast og hvernig skólastarf og nærumhverfi hefur þróast með 

Lífsmenntarverkefninu. Gert var ráð fyrir að  þessi ferð yrði að mestu eða öllu leiti fjármögnuð með 

styrkjum úr styrktarsjóðum viðkomandi stéttarfélaga og gekk það eftir.  Sjá fylgiskjal 1. 

5.  Starfsdagur 9 september Vináttufyrirlestur/námskeið 

5.6. Símenntun. 

Símenntun var í formi fyrirlestra á starfsdögum sem starfmenn unnu sjálfir og  um Vináttuverkefnið.  

Leikskólastjóri og Aðstoðarleikskólastjóri fóru á námskeið fyrir stjórnendur leikskóla; Haust í sveitinni.  

http://www.tower-hill.oxon.sch.uk/website
http://www.windmill.oxon.sch.uk/page/default.asp?title=Home&pid
http://www.someriesinfants.co.uk/
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Tveir starfsmenn fóru á Teach námskeið hjá GRR vegna barns sem þarfnast sérþjónustu. 

Aðstoðarleikskólastjóri sótti málþing í nóvember helgað Harriet Cuffaro og einingakubbunum vegna 

kaupa leikskólans á einingakubbasetti.Og tveir fóru á öryggisnámskeið sem haldið var á vegum 

Umhverfisstofnunar. 

5.7.  Fundir  

Foreldrafundur var á vegum foreldra. Einnig voru haldnir  fundir með foreldrum  í október síðastl. á 

vegum leikskólans á báðum starfsstöðvum.  

Starfsmannafundir voru alls 7 á skólaárinu,  5 sameiginlegir og  2 sér hver starfsstöð. Þörf er á að 

fjölga starfmannafundum.   

5.8. Foreldrasamstarf 

Foreldraviðtöl- upplýsingastreymi voru í júní 2016 sökum manneklu og álags á Arakletti og í apríl á 

Tjarnarbrekku. Daglega eru mikil og góð samskipti við foreldra þar sem skipst er á upplýsingum sem 

varða börnin og líðan þeirra. Búið er að stofna lokaða  facebook síðu þar sem hægt er að eiga 

samskipti um málefni leikskólans og barnanna á almennum nótum. 

5.8.1 Styrkir:  

Foreldrafélag Arakletts styrkti kaup á einingakubbum fyrir Araklett fyrir tæp hundrað þúsund krónur 

og varð það vel þegið. 

5.9.  Foreldrafélög-foreldraráð 

Foreldrafélög eru virk og hafa haldið fundi og verið með fjáröflun sem ætlað er til að styrkja 

leikskólana m. a. til leiksfangakaupa. Einnig hefur verið farið í sveitarferðir. Foreldraráð hefur verið 

skipað en ekki verið virkjað almennilega. 

5.10.  Foreldrahandbók 

Foreldrahandbók   var uppfærð um áramót 2016-17 og henni örlítið breytt. Eðlilegt má teljast að hún 

taki breytingum að einhverju leyti eftir atvikum. 

5.11. Samstarf við grunnskóla 

Elstu nemendur leikskólanna fara í heimsóknir í grunnskólana nokkrum sinnum á vetri í samvinnu við 

umsjónarkennara 1 bekkjar. Farið verður þrisvar sinnum frá áramótum 2017 til júní á Arakletti en 

nokkuð oftar á Tjarnarbrekku. 
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Lokaorð 

Í skýrslunni koma fram upplýsingar um starf leikskólans og hún varpar ljósi á það mikilvæga starf sem 

þar fer fram.  Áfram er unnið með  námsefni Lífsmenntar og gildunum fléttað inn í daglegt starf sem 

börn og starfsfólk tileinkar sér.  Þá er unnið að vináttuverkefninu sem fellur mjög vel að gildunum og 

á að reynast sem forvörn gegn einelti.   

Við erum heilsueflandi leikskóli með áherslu á hreyfingu gott mataræði og geðrækt.  

Breytingar á starfsfólki og mannekla hafa einkennt veturinn og jaðrað hefur við að loka hafi þurft 

deildum til að tryggja eðlilegt starf og öryggi barnanna.  Staðan er sú að ekki er útlit fyrir breytingar 

þar sem ekki fæst hæft starfsfólk. 

Ég hætti nú störfum sökum aldurs eftir 20 ára starf sem leikskólastjóri.  Þau eru mörg börnin sem ég 

hef annast og þó nokkrir af foreldrunum sem nú eru að koma með börn sín í leikskólann.  Bestu 

þakkir fyrir liðin ár. 

Starfsfólki mínu á liðnu ári þakka ég samskiptin og samveruna og óska ég leikskólanum alls hins besta. 

 

 

                                                                                                                        Helga Bjarnadóttir, leikskólastjóri. 
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Fylgiskjal  

Rekstrareikningur 

Rekstrarreikningur vegna þróunarverkefnisins Lífsmenntar 

 

Námskeið Vinátta Kostnaður:  

Kostnaður við námskeiðið er 10.000 kr. á mann. Sem við fengur afslátt á 8000 

Ein taska með öllu efni kostar 50.000 kr. Keyptar voru tvær fyrir Araklett og ein fyrir Tjarnarbrekku 

Litlir bangsar, 10 stk kosta 3.500 kr. Keyptir voru 50 fyrir Araklett og 20 fyrir Tjarnarbrekku 

Alls 294,500. (er ekki með endanlega tölu). 

Eru því styrkir til Leikskóla Vesturbyggðar tengdir Lífsmenntarverkefninu uppurnir.  

 

Kostnaðarliðir Kostnaður Greiðsla frá 
sprotasjóði 

Launakostnaður vegna Lífsmenntarfunda 
2014 

130,000  

Greiðsla ur Sprotasjóði  250,000 

Launagreiðsla Vesturbyggðar  130,000 

Kynnisferð í Lífsmenntarskóla maí 2014 606,000  

Framlag Vesturbyggðarv/ferðar  6000 

Greiðsla úr Sprotasjóði  350,000 

Kynnisferð til Oxford maí 2016 1,632,000  

Sérfræðikostnaður 0  

Kynnisfundir 135,000  

Launagreiðsla Vesturbyggðar  135,000 

Styrkur frá Vísindasjóði KÍ  450,000 

Styrkur frá Fos Vest  500,000 

Styrkur frá VerkVest  800.000 

Launakostnaður vegna lífsmenntarfunda 
með starfsmönnum 2016 

135,000  

Greidd laun Vesturbyggð  135,000 

Annar kostnaður  95.066  

Annar kostn. gr. af Vesturbyggð  95,066 

Akstur 39,201  

Framlag Vesturb. v/aksturs  39,201 

Efirstöðvar af ferðastyrk (notað í námskeið 
um Vináttuna í haust) 

196,267  

Alls: 2,834,267 2,834,267 


