
Hallveig Ingimarsdóttir 

LEIKSKÓLI VESTURBYGGÐAR  Araklettur/Tjarnarbrekka 

INNRA MAT 2017 

 

  



Innra mat Leikskóla Vesturbyggðar 2016 
Niðurstöður 

 
Inngangur 
Mat á skólastarfi er mikilvægur þáttur í framþróun skóla,  markmiðssetningu og áætlunum.  
Í reglugerð um starfsemi leikskóla segir að sérhver leikskóli skuli móta aðferðir til að meta 
uppeldisstarf, stjórnunarhætti og samskipti bæði innan leikskólans og utan. Gera skuli mat með 
hliðsjón af Aðalnámskrá leikskóla, lögum og reglugerð. Gera skuli grein fyrir  framkvæmd og 
niðurstöðum matsins. 
Ný námskrá fyrir Leikskóla Vesturbyggðar var lögð fram haustið 2015 og í júní 2016 lauk 
þróunarverkefninu Lífsmennt sem allir tóku þátt í.  

 

Hér kemur það mat sem lagt var til grundvallar  

Matinu var skipt í eftirfarandi flokka. Ath. við úrlausn matsins var hver þáttur aðgreindur með lit: 

Samskipti Stjórnun Skipulag Sjálfsmat Upplýsinga 
flæði 

 
Samv 
Skólast. 

Aðb 
inni 

Aðb 
úti 

Fagmenntun 

         

Mat gert  á matsdegi Leikskóla Vesturbyggðar 2. janúar 2017 

Í matsþáttum og áherslum í innra mati síðasta skólaárs komu fram eftirfarandi veikleikar að mati 

starfólks. Hér eru starfmenn Leikskóla Vesturbyggðar beðnir að meta hvort náðst hafi að bæta þá 

þætti sem um ræðir. Í síðari þætti matsins er starfsfólk síðan  beðið að svara nokkrum almennum 

athugasemdum sem varpað gætu ljósi á viðhorf þeirra til starfsins, vinnustaðarins og um leið til sjálfs 

sín sem starfmanns. Þessi könnun varr nafnlaus og órekjanleg. Starfsfólk var beðið um að setja hring 

utan um þá tölu sem ætti best við hvert svar þannig; 1, (versti kostur, 3 (hlutlaust) og 5 (besti kostur. 

ATH: að vinstra megin er neikvæð fullyrðing og hægra megin jákvæð. Fólk var beðið um að  merkja 

aðeins við einn kost í hverri spurningu. Einnig var bent á að fyrir neðan hverja spurningu væru auðar 

línur  fyrir athugasemdir eða ábendingar varðandi spurninguna. 

Starfsfólk var vinsamlega beðið að  ígrundað svörin vel svo að matið yrði sem marktækast. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úrbótaáætlun 2016 veikleikar í innra mati í janúar 2016. Hefur, að þínu mati,  tekist að bæta úr 

eftirfarandi þáttum? 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

1. Mannekla er mikil. 
 

1  2  3  4  5   Nóg af starfsfólki 

Aths: Svörin voru 3, 9, 0, 0, 0. Sem segir að fólk álítur að enn eigi leikskólinn við mannekluvanda að etja. 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

2. Þreyta og álag. 
Hætta á kulnun í starfi 

1  2  3  4  5   Mun minna álag en í fyrra 

Aths. 4, 6, 1, 1, 0. Sem segir að starfsfólk telur álag heldur meira en minna. 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

3. Tímaskortur. Störf sitja á hakanum.  
 

1  2  3  4  5   Nægur tími til alls 
 

Aths. 0, 10, 3, 0, 0. Sem bendir til að mannekla hafi mikil áhrif á álag og tímaskort. 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

4. Auka þarf samvinnu milli deilda 1  2  3  4  5   Góð samvinna er milli 
deilda 

Aths. 1, 4, 5, 2, 0. Sem segir að enn megi bæta samvinnu milli deilda. 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

5. Bæta þarf skipulag  
 

1  2  3  4  5   Gott skipulag er í 
leikskólanum 

Aths. 2, 7, 2, 0, 1. Sem segir að bæta þurfi skipulag innan leikskólans. 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

6. Vantar tíma fyrir deildarfundi. 
 

1  2  3  4  5    Góður timi er ætlaður  
fyrir deildarfundi 

Aths. 6, 3, 2, 1, 0. Skipulag? Mannekla? 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

7. Skortur er á fagmenntuðu fólki 1  2  3  4  5   Vel mannað af fagfólki 
Aths. 3, 5 ,2, 2, 0. Þörf fyrir fagfólk er brýn að mati starfsfólks 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

8. Skortur á kennslutækjum 1  2  3  4  5   Nóg  kennslutækjum 
Aths. 1, 4, 5, 2, 0. Þetta er þegar einingakubbarnir eru að koma í hús á Arakletti svo að ástandið batnar 

allnokkuð við þá. 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

9. Of fáir stafsmannafundir 1  2  3  4  5   Nægilega margir fundir 
Aths. 2, 1, 5, 3, 0. Fólk virðist þarna frekar sátt en ósátt 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

10. Vantar afleysingu vegna sumarleyfa 
til að koma í veg fyrir álag 

1  2  3  4  5   Nægilega séð fyrir 
afleysingum og því ekki 
mikið álag þeirra vegna 

Aths.7, 3, 0, 0, 2. Vegna styttrar sumarlokunar skapaðist mikil þörf fyrir afleysingu vegna sumarleyfa starfsfólks 

ofan á aðrar fjarverur t.d. vegna veikinda. Áhrifanna gætti allt til jóla. 

 



 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

11. Vantar fasta afleysingu vegna 
símenntunnar og veikinda starfsfólks 

1  2  3  4  5   Vel séð fyrir um 
afleysingu. 

Aths. 8, 3, 1, 0, 0. Af sömu ástæðu og getið er um í athugasemdum við 10. fullyrðingu vantar fólk til afleysinga. 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

12. Skortur er á upplýsingum innan 
leiskólans 

1  2  3  4  5   Upplýsingaflæði gott 

Aths. 2, 4, 5, 1, 0. Starfsfólk telur að þetta megi enn bæta. (spurning um manneklu og tímaskort).  

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

13. Skortur á upplýsingum til foreldra og 
tíma til að eiga þau samskipti 

1  2  3  4  5   Nægur tími til 
upplýsingagjafa  

Aths. 0, 4, 6, 1, 1, Enn má og þarf bæta og þar með gefa meiri tíma til samskipta og upplýsingagjafar. 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

14. Vantar tíma og afleysingu vegna 
undirbúningsstarfa 

1  2  3  4  5   Nægur tími og afleysing 
vegna undiebúningsvinnu 

Aths. 5, 3, 3, 1, 0. Hér er sama uppi á teningnum; mannekla.  

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

15. Auka þarf samvinnu skólastiga 1  2  3  4  5    Góð samvinna er milli 
skólastiga 

Aths. 1, 1, 8, 4, 0, Starfsfólk metur samvinnu milli skólastiga frekar góða en slæma. 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

16. Bæta þarf vinnuaðstöðu starfsmanna 1  2  3  4  5   Vinnuaðstaða er góð 
Aths. 5, 4, 2, 1, 0, Ekki hefur tekist að bæta starfsaðstöðu sem skyldi að mati starfsfólks 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

17. Klára þarf lóðarvinnu á  leiksvæðum 
beggja starfsstöðvanna 

1  2  3  4  5   Lóðir eru í fínu lagi 

Aths. 11, 1, 0, 0, 0, Allir eru á einu máli um að klára þurfi lóðir og umhverfi leikskólans á báðum starfsstöðvum. 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

18. Öryggi er ábótavant á bílastæðum og 
leiksvæðum 

1  2  3  4  5   Útisvæði eru ögrugg 

Aths. 5, 5, 2, 0, 0. Sama má segja um öryggismálin. 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

19. Ég er óánægð/ur í starfi mínu 1  2  3  4  5   Ég er ánægð/ur í starfi 
mínu 

Aths. 0, 2, 2, 6, 2. Ánægjulegt er að starfsfólk virðist fremur ánægt með störf sín. 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

20. Ég gæti gert mun betur í starfi mínu 1  2  3  4  5    Ég er ánægð/ur með 
vinnuframlag mitt 

Aths. 0, 1, 1, 6, 3. (1 ósvarað). Starfsfólk er fremur ánægt með  vinnuframlag sitt  

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

21. Mér finnst skorta á vinsemd á 
vinnustaðnum 

1  2  3  4  5    Mér finnst þetta 
vinalegur vinnustaður 

Aths. 0, 1, 2, 8, 0. Starfsfólk metur vinnustað sinn sem vinalegan. 



Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

22. Auka þarf samvinnu milli deilda 1  2  3  4  5   Góð samvinna er milli 
deilda 

Aths. 3, 3, 3, 3, 0. Hér virðist þurfa að bæta enn í en hugsanlega má samt rekja hluta vandkvæða til manneklu 

og álags. 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing   

23.  Ég fæ ekki næga tilsögn í 
starfi 

1  2  3  4  5    Ég fæ þá tilsögn 
sem ég tel mig þurfa 
í starfi mínu 

 

Aths. 0, 3, 3, 5, 1.  Starfsfólk virðist ánægt með þá tilsögn sem það fær í starfi. 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

24. Það er á annara ábyrgð hvernig 
starfsandinn er 

1  2  3  4  5    Ég geri mér grein fyrir því 
að ég ber jafnt og aðrir 
ábyrgð á að viðhalda 
góðum starfsanda 

Aths. 0, 0, 0, 1, 11. Þetta svar skýrir sig sjálft 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

25. Ég treysti ekki samstarfsfólkinu 1  2  3  4  5   Ég treysti 
samstarfsfólkinu 

Aths. 0, 1, 0, 5, 6. Meirihlutinn treystir samstarfsfólki sínu. 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

26. Skortur er á að borin sé virðing fyrir 
mér og starfi mínu 

1  2  3  4  5    Ég finn að mér er treyst 
og að borin er virðing 
fyrir mér og mínum 
störfum 

Aths. 0, 1, 3, 4, 4. Starfsfólki finnst því sýnt traust og að virðing sé borin fyrir störfum þess. 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

27. Mér finnst ekki gaman í vinnunni 1  2  3  4  5    Mér finnst gaman í 
vinnunni 

Aths. 1, 1, 3, 4, 4. Fólki finnst flestu gaman í vinnunni. 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

28. Mér finnst leikskólastarfið erfitt og 
leiðinlegt 

1  2  3  4  5     Mér finnst 
leikskólastarfið krefjandi 
og skemmtilegt 

Aths. 0, 0, 2, 4, 6. Starfsfólki finnst flestu starfið skemmtilegt og krefjandi. 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

29. Tímaskortur, plássleysi og mannekla 
eru aðalvandi leikskólans 

1  2  3  4  5    Leikskólinn á, að mínu 
mati, enginn sérstök 
vandamál. 

Aths. 4, 6, 2, 0, 0. Þetta svar skýrir sig sjálft. 

Nr. Fullyrðing  Einkunn Fullyrðing  

30. Ég hef ekki áhuga né þörf fyrir að 
mennta mig í starfi 

1  2  3  4  5    Mig langar og tel mig 
græða á að mennta mig í 
starfi 

Aths. 0, 1, 3, 1, 7, Starfsfólk sýnir áhuga á að efla sig og mennta sig í starfi og einnig virðist vera áhugi til að 

mennta sig í leikskólakennarsfræðum. 



Síðari hluti 

Sjálfsmat/viðhorf  

Ertu samþykk/ur eða ósamþykk/ur eftirfarandi athugasemdum og stuðlar þú að því að þær séu 

sannar?   

Athugasemd  Já/nei Nei 

Allir eiga rétt á því að líða vel í vinnunni og njóta vinnugleði 12   

Mikilvægt er að vera hreinskilin og heiðarleg hvert við annað 12   

Mikilvægt er að vera jákvæðu og taka vel á móti börnum, 
foreldrum og samstarfsfólki 

12   

Mikilvægt er að virða, hvetja og hrósa börnum foreldrum og 
samstarfsfólki 

12   

Mikilvægt er að skilja vandamálin eftir heima og sýna þolinmæði 
og jákvæðni á vinnustaðnum 

12   

Hér sýna allir hlýja framkomu 10 1 1 

Við komum fram við aðra eins og við viljum að komið sé fram við 
okkur 

10 1 1 

 Við sýnum öllum kurteisi og hlýju 10 2  

Hér er ekki talað  illa um annað starfsfólk, foreldra né börn 10  2 

Við erum börnunum góð fyrirmynd bæði í orði og í verki 11 1  

Hér er borin viirðing fyrir ólíkum sjónarmiðum 10 1 1 

Hér er öllum mætt af virðingu og börnunum þar sem þau eru stödd 10 1 1 

Hér er ekki talað niður til barnanna 11  1 

Hér eru allir að vinna að sama markmiði; að hugsa vel um börnin 
og líta á alla sem jafningja 

12   

Hér er tekið tillit til annara 10  2 

Hér er fólk ekki baktalað 10 2  

Við erum góð fyrirmynd 9 1 1 

Hér er hlustað á alla 9 1 1 

Hér er hrósað 10 1  

Hér fær fólk stuðning ef á þarf að halda 10 2  

Hér ríkir virðing og væntumþykja fyrir vinnustaðnum og öllum sem 
hér eru 

9 2 1 

Hér má hafa skoðun 11 1  

Brosið byggir brýr milli manna 12   

 244 17 12 

 

 

Takk fyrir þátttökuna.  

Sjálfsmat /viðhorf

1 2 3

Eins og sjá má á síðari hluta matsins: Sjálfsmat 

og viðhorf, svífur almennt jákvæður andi yfir 

vötnum í Leikskóla Vesturbyggðar. Það er 

ánægjuefni að sjá hvað mórallinn í heild sinni er 

góður og að starfsfólkið hefur jákvæða sýn á 

sjálft sig í starfi og í samskiptum. Sömuleiðis er 

starfsfólk ánægt með framlag sitt og viðhorf til 

vinnunnar er jákvætt. Það er skoðun stjórnenda 

að Lífsmenntin hafi lyft andanum og að hún 

skíni í gegn í öllu starfi skólans. 



Helga Bjarnadóttir leikskólastjóri 

Hallveig Guðbjört Ingimarsdóttir aðstoðarleikskólastjóri 

 

 

 

 

Niðurstöður:  

  1 stig 2 stig 3 stig 4 stig 5 stig  Ekki svarað  

1 3 9 0 0 0 0 

2 4 6 1 1 0 0 

3 0 10 3 0 0 0 

4 1 4 5 2 0 0 

5 2 7 2 0 1 0 

6 6 3 2 1 0 0 

7 3 5 2 2 0 0 

8 1 4 5 2 0 0 

9 2 1 5 3 0 0 

10 7 3 0 0 2 0 

11 8 3 1 0 0 0 

12 2 4 5 1 0 0 

13 0 4 6 1 1 0 

14 5 3 3 1 0 0 

15 1 1 8 4 0 0 

16 5 4 2 1 0 0 

17 11 1 0 0 0 0 

18 5 5 2 0 0 0 

19 0 2 2 6 2 0 

20 0 1 1 6 3 1 

21 0 1 2 8 0 1 

22 3 3 3 3 0 0 

23 0 3 3 5 1 0 

24 0 0 0 1 11 0 

25 0 1 0 5 6 0 

26 0 1 3 4 4 0 

27 1 1 3 4 4 0 

28 0 0 2 4 6 0 

29 4 6 2 0 0 0 

30 0 1 3 1 7 0 

Alls: 74 97 76 66 48 2 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fyrsta stig er 20%,  2. Stig er 27%,  3. stig er 21%, 4. stig er 18% og 5. stig 13% . 
Ef tekin er samtala 1. 2. og 3. Þá er útkoman þar 68% 
Ef tekin er samtala 4. og 5. er 31% 
Ef sleppt er að taka með 3. lið sem er 21%  þá 47 % neikvætt og 31% jákvætt 
Ef þriðji liður er lagður við 4. og 5. Þá er útkoman 52% jákvætt. Og þá er 47% neikvætt. 
Ekki svarað 1%. 
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Athugasemdir við svör voru eftirfarandi:  
 

Númer fullyrðingar Stigagjöf  Athugasemd Fjöldi  

1. 1 Já það er mannekla 1 

2. 1 Ekki minna (álag) 
frekar meira 

1 

3. 2 Já tímaskortur, störf 
sitja á hakanum, 
enginn tími í 
undirbúning, vantar 
allan tíma 

1 

4. 2 Má bæta (samvinna 
milli deilda)  

1 

6. 4 Nei það verður að taka 
á hlutunum strax, ekki 
eftirá. (Tími í 
deildarfundi) 

1 

10. 5 Já 1 

13. 5 Gott upplýsingaflæði 
til foreldra, kannski of 
mikið stundum 

1 

15. 4 Það er mjög gott 1 

16. 1 Já hún verður að vera 
betri 

1 

21. 0 Þessu vil ég ekki svara 1 

22. 0 Þarf að hætta að vera 
með skítkast á milli 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Þessi atriði kalla á umræður og/eða úrbætur. 

Flokkur Fjöldi 
Í 
hverjum 
flokki 

Einkunn.  
Jákv 

Einkunn 
neikv 

Hlutlaust 
stig  

Jákvætt Neikvætt Ekki 
svarað 

Samskipti 4   5 39 3  

Stjórnun 7   13 11 59 1 

Skipulag 7   24 15 50  

Eigið mat 5   11 43 6 1 

Ytri aðbúnaður 2   0 2 22  

Innri 
aðbúnaður 

2   7 3 14  

Samstarf milli 
skólastiga 

1   8 4 2  

Upplýsingaflæði 2   11 3 10  

Fagmenntun 1   2 2 8  

    76 112 171 2 

        

Heilt yfir virðist sami vandi blasa við og í fyrra og eru helstu veikleikar settir undir stjórnun og skipulag 

sem að miklum hluta má rekja til viðvarandi manneklu og allnokkurrar starfsmannaveltu, sér í lagi á 

Arakletti.  Að mati starfsfólks er skortur á að  upplýsingaflæði sé nægjanlegt  og einnig er óánægja 

með álag og tímaskort vegna manneklu. Rekja má  þennan starfmannavanda að hluta  til breytinga á 

sumarlokun og þar með aukinni fjarveru starfsmanna vegna orlofstöku. Stafsfólk er óænægt með 

framvindu mála hvað varðar aðbúnað úti sem inni.  Ánægja er hins vegar með samskipti og eigið 

vinnuframlag  í Leikskóla Vesturbyggðar. 

Þörf er á að  bæta úr varðandi starfsmannahaldið og styrkja þar með starfsemi leikskólans. Einnig er 

alltaf nauðsynlegt að skoða betur og kafa dýpra í ýmsa þætti svo sem stefnu og markmið, námssvið 

og fagmennsku og fl. 

Almenn ánægja með: Tekin samtala svara í 4. og 5. lið: 

1. Samskipti 

2. Mat á eigin frammistöðu 

Það sem út af stendur og virðist þurfa athugunar við eru:  Tekin er með samtala svara í 1. og 2. lið:  

1. Stjórnun, Aðallega sem tengist starfsmannaveltu, skorti á fagfólki og breyttum lokunartíma í 

sumarleyfi. 

2. Upplýsingaflæði, sem rekja má til tímaskorts og álags vegna manneklu.  

3. Innri  aðbúnaður, kennslutæki, rými, starfsmannafjöldi en þó eru miklar vonir bundnar við 

innleiðingu einingakubbastarfs á báðum starfsstöðvum. Þegar hefur farið fram kynning á 

kubbastarfi með börnum og einnig var stutt námskeið í kubbabyggingu og vinnureglum í 

kubbum, þar sem starfsfólkið fékk að prófa sjálft hvernig þeir virka.  

4. Itri aðbúnaður, umhverfi leikskólans, lóð og fl. 

Næstu skref verða síðan að kanna stöðu okkar með tilliti til styrkleika og veikleika og út frá 

því gera nýja úrbótaáætlun 

 



 

Styrkleikar Veikleikar Tækifæri Ógnanir 

Almenn 
ánægja með 
samskipti 
innan 
leikskólans 

Stjórnun 
Mikil starfsmannavelta, 
skortur á fagfólki, 
mannekla. 

Að skapa þær aðstæður 
að leikskólinn verði 
aðlaðandi 
starfsvettvangur og 
eftirsóttur vinnustaður að 
vinna á. 

Skortur á fagfólki þensla í 
samfélaginu 

Almenn 
ánægja 
starfsfólks í 
starfi 

Skipulag 
Tímaskortur 
Álag 

Koma upp skilvirkara 
skipulagi. Ráða inn 
afleysingu vegna 
undirbúningstíma 
starfsfólks og námskeiða.  

Mannekla 

 Mannekla og álag vegna 
fjarveru starfmanna í 
orlofi fram eftir hausti 
sem tengja má of 
stuttum 
sumarlokunartíma 
leikskólans 

Lengja aftur sumarlokun í 
fimm vikur og koma 
skipulagi á þá orlofstöku 
sem út af stendur eftir 
það. 

Kulnun í starfi, 
starfsmannavelta 

 Upplýsingaflæði of lítið Ná utanum skipulag 
vinnutíma með tilliti til 
mannskaps 

Tímaskortur, álag. Aukin 
fjarvera vegna álags og 
þar með veikinda 
starfsfólks. 

 Innri aðbúnaður Fara skipulega yfir og laga 
þá þætti sem ekki eru í 
lagi 

Fjárhagur leikskólans 
gefur ekki mikið svigrúm 
til umbóta. Þó hefur all 
nokkuð áunnist og er það 
vel. 

 Ytri aðbúnaður Klára að ganga frá því sem 
eftir er á lóðum, og í 
umhverfi leikskólans á 
báðum starfsstöðum. 

Útlit er fyrir að 
eyðileggingin  verði meiri 
á lóðum og að öryggi 
barna og starfsfólks sé í 
hættu. 

 

 

 



Úrbótaáætlun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þátttakendur í úrbótastarfi Leikskóla Vesturbyggðar Erfitt er að setja hér inn einstaka starfsmenn sem 

þátttakendur vegna starfsmannaveltu, svo hér er allt starfsfólk sett undir einn hatt hvað varðar 

þátttöku í umbótastarfi leikskólans. 

 

2. ára úrbótaáætlun Leikskóla Vesturbyggðar 2016-17-18 

Verkefni: Markmið: Leiðir 

Stjórnun 
 

Auka hlutfall fagmenntaðra 
og minnka 
starfsmannaveltu 

Skapa verður þær aðstæður að 
leiksólastarfið verði aðlaðandi og álitlegur 
kostur og hvetja þarf og styðja við starfsfólk 
til að mennta sig í leikskólakennarafræðum 

Upplýsingaflæði Efla þarf upplýsingaþáttinn 
innan leikskólans og til 
foreldra 

Koma á skipulagi og þar með tíma sem 
styður betur t. d.  tíma vegna undirbúnings, 
skráningar og samskipta. 

Innri aðbúnaður Bæta starfsumhverfi þar 
sem þarf 

Laga lýsingu, og laga mishitun, bæta við 
rýmum, (ath. skipulag svæða), Klára að gera 
við og endurnýja s.s. á salernum, 
þvottaaðstöðu, eldhús, niðurföll, gólfefni, 
eldhús og kaffistofur og fl. 

Að halda í mannskapinn Að minnka 
starfsmannaveltu 

Endurnýja þarf nauðsynlega hlífðarfatnað og 
efla starfsmenn í starfi t.d. með 
námskeiðum.  
Greina börn fyrr ef þau eiga við vanda að 
etja og auka stuðning við börn sem á þurfa 
að halda.   

Ytri aðbúnaður Klára það sem þarf Laga skemmdir á lóðum; hellur, gras, 
hleðslur, hlið og fl. Vantar lýsingu á lóðum 
beggja starfsstöðva. Einnig skýli við útidyr. 
Endurhanna og malbika bílastæði og merkja 
fyrir starfsfólk. Ganga frá í kringum 
viðbyggingu á Arakletti og við kofa á báðum 
stöðvum. 

Ath. Erfitt  að staðsetja  mannelku og þá þætti sem af slíku ástandi skapast. Þess vegna er mannekla 

sett undir stjórnun. 

 

 

• Framlag hvers og 
eins til þess að 
styrkja starf 
leiksólans

• Mat á hvernig til 
hefur tekist og 
hvort markmiðum 
hafi verið náð

• Áætlun gerð um 
úrbætur til þess að 
bæta það sem þarf

• þeir þættir sem þarf 
að laga í starfi 
leikskólans

Veikleikar Áætlun

FramkvæmdMat



Leiðarljós Sýn Stefna 

Markmið Leikskóla 
Vesturbyggðar er að 
bjóða upp á jákvætt 
námsumhverfi sem eflir 
nemendur til dáða í námi 
gegn um leik, samanber 
Lög um leikskóla, 
Aðalnámskrá leikskóla  
og Skólastefnu 
Vesturbyggðar 
 

 
 

Að leikskólinn veiti öruggt 
og traust umhverfi þar sem 
starfsmenn, foreldrar, 
nemendur og aðrir 
hagsmunaaðilar vinna í 
sameiningu að tryggja 
fjölbreytta möguleika til 
náms og þroska. 
-Að leikskólinn stuðli að 
heimssýn þar sem 
nemandinn læri að meta 
fjölbreytileika lífsins; sem 
stuðlar samúð og virðingu 
fyrir öðrum.  
 
Leikskólinn er þátttakandi í 
Vináttuverkefni Barnaheilla frá 
síðasta hausti 2016 
Leikskólinn er einnig 
þátttakandi í verkefninu 
Heilsueflandi leikskóli og mun 
leggja sérstaka áherslu á að 
vinna með átta lykilþætti sem 
tengjast skólastarfinu. Þeir 
eru: hreyfing, mataræði, 
geðrækt, öryggi, tannheilsa, 
fjölskylda, 
nærsamfélag og starfsfólk. 
Leikskólinn er umhverfisvænn 
leikskóli og er Grænfáninn 
kominn á Tjarnarbrekku og á 
leiðinni á Araklett. 

 

Leikskólinn starfar eftir 

Lífsmenntarstefnunni en hún byggir 

á 12 alheimsgildum;  
• Friði  

• Virðingu  

• Kærleika  

• Ábyrgð  

• Hamingju  

• Samvinnu  

• Heiðarleika  

• 𝑨𝒖ð𝒎ý𝒌𝒕  

• Umburðarlyndi  

• Einfaldleika  

• Einingu  

• Frelsi  

• Hugrekki er nýtt gildi 

sem stuðla eiga að því að byggja upp 

betri heim.  Börn blómstra frekar í 

kærleiksríku umhverfi virðingar, 

þolinmæði og skýrra reglna en í 

umhverfi þar sem ásökun, skömm og 

reiði ríkja. Þau hafa gaman af að tjá 

hugsanir sínar og tilfinningar og að 

vera viðurkennd. Orðaforði þeirra og 

hæfileiki til rökrænna og gagnrýnna 

hugsana þroskast samhliða 

félagslegum hæfileikum, 

tilfinningaþroska og sjálfsvirðingu. 

 


