Hér er farið yfir síðasta skólaár og helstu
liði í starfsemi Arakletts skoðuð og metin
í stórum dráttum; hvað gekk vel, hvað má
bæta og hvaða leiðir eru færir til úrbóta

Mat á
starfsáætlun
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Arakletts
2017-2018

Araklettur

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

Skóladagatal
Hagnýtar upplýsingar
Öryggis og slysavarnarmál
Þróunarstarf. Tímaáætlun, skipulag og leiðir.
Foreldrarráð og fræðslunefnda skal samþykkja starfsáætlun.
Starfsáætlun þessi er í þróun og þeir þættir sem ekki birtast hér eru í endurskoðun.
Starfsáætlunin verður metin vorið 2018 og mat á starfsáætluninni gildir sem
ársskýrsla.

Mat á starfsáætlun Arakletts 2017-2018
Í Aðalnámskrá er kveðið á um að leikskólastjóri skuli leggja mat á starfsáætlun vetrarins og
upplýsa fræðsluyfirvöld um hvernig starfsáætlun leikskólans hefði náð fram að ganga.
Í þessu skjali verður lagt mat á hvern þátt í lok hvers kafla. Til að aðgreina texta sjálfrar
starfsáætlunarinnar er matinu komið fyrir í kassa neðst í hverjum kafla.

Hagnýtar upplýsingar
Viðtalstímar kennara

Tími

Mánud.

9:45 - 11:00

Vala Dröfn

13:10-14:25
13:15-14:15

Þriðjud.

Miðvikud.

Fimmtud.

Föstud.

Sigríður Valdís
Iwona

13:00-15:00
14:00 - 15:00
14:00-15:00

Sími: 450-2342, 450-2343,

Aron Ingi
Hallveig Guðbjört

Hallveig Guðbjört

og 8338343

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

Stúlkur

Alls

Deildarstjóri

Klettur

12

3

15

Vala Dröfn Guðmundsdóttir

Kot

6

7

13

Iwona

Krókur

8

9

17

Sigríður Valdís Karlsdóttir

Væntanlegir

1

10

11

Fjöldi barna eftir árgöngum
2012

2013

Klettur
Kot
Krókur

2014

2016

Alls

12

3

15

13

13
3

14

17

Væntanlegir

11
(2017)

Samtals

53
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Eftir áramór bættust við 7 börn, flest fædd 2016. En eitt fætt 2017 (barn starfsmanns) og
annað fætt 2015. Urðu börnin því 53 sem er yfir þeim hámarksfjölda sem leyfður er miðað
við hámark barna í lágmarks leikrými sem er 3,5 fermetrar á barn (48 börn). Þetta var ábót
ofan á manneklu og þrengsli sem að sjálfsögðu hafði áhrif bæði á líðan barnanna og á
starfsfólkið.
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, góðri vinnuaðstöðu starfsfólks og
öðru sem nútímakröfur gera til leikskóla og að hægt sé að búa til skjól fyrir verstu áttunum.
Næsta 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.
Áætlun fyrir næsta skólaár:
2013

2014

2015

Klettur
Krókur

4

Kot

3

10

Alls

3

14

2016

2017

8

11

9

7

9

15

11

Alls 52 börn

Starfsmenn 2017-18 og starfsmannamál
Leikskólastjóri: Hallveig Ingimarsdóttir netf. araklettur@vesturbyggd.is, halla@vesturbyggd.is
Staðgengill leikskólastjóra: Aron Guðmundsson
Sérkennslustjóri: Aron Ingi Guðmundsson netf. arongud@vesturbyggd.is ( Var í 100% en er
nú í 75% starfi ).
Nöfn deilda: Klettur/Krókur/Kot.
Deildarstjóri Kletts: Vala Dröfn Guðmundsdóttir, netf. vala@vesturbyggd.is (Er nú með
Krók)
Aðrir starfsmenn: Liza Odchigue Ingvason netf.ingopingo@simnet.is (Er komin í
fæðingarorlof)
Justina Bartkowiak netf. tomi261@vp.pl
Deildarstjóri Króks: Sigríður Valdís Karlsdóttir, netf: siggadisa@vesturbyggd.is (Er hætt).
Aðrir starfsmenn Bjarnveig Ásta Guðjónsdóttir netf.bjarnveigasta@gmail.com
Guðný Ó. Guðjónsdóttir netf. haenuvik@mi.is (Er í launalausu leyfi fram í október).
Stuðningur: Þorbjörg Petrea Pálsdóttir netf. torbjorgskati@gmail.com (Hættir 27. júní).
Deildarstjóri Kots: Iwona netf. iwo.ost.@wp.pl
Stuðningur: Hildur Helgadóttir netf. hildurhelgad@gmail.com (Hætti í mars).
Afleysing: Ana Cristina C Cardoso Pestana netf. annaPes1@hoymail.com
Matráður Arakletti: Rósa Hrafnsdóttir netf. rosahr@simnet.is
Aðrir starfsmenn:
Anna Malinowska Piktel netf.22Piks2@wp.pl
Rósa Guðmundsdóttir netf. rosa@patro.is
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Ráðnir hafa verið eftirfarandi starfsmenn:
Kristín Ósk Matthíasdóttir 82% frá 1.febrúar
Thelma Rún Matthíasdóttir 50% (aðra hverja viku allan daginn) frá 9. jan. en síðan í
100% frá páskum.
Síðan hafa verið ráðnar inn fyrir skólaárið 2018-2019:
Halldóra Braga Skúladóttir 100%
Gígja Þöll Rannveigardóttir 100% hún er deildarstjóri á Kletti.
Einnig er einn starfsmaður kominn til starf úr fæðingarorlofi og skilar 62% starfi.
Á leið inn í haust er einn starfsmaður í 100% starf.
Í starfi inni á deild nú (21. Júní 2018) eru 7,3 stöðugildi ásamt 1,87 stöðugildi í
stuðningi og eitt í afleysingu.

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

•

Deildarstjórafundir einu sinni í viku. Sérkennslufundir einu sinni í viku. Deildarfundir á
tveggja vikna fresti. Lífsmenntafundir sex sinnum á ári. Umhverfisfundir fimm sinnum
á ári. Öryggisnefndarfundir tvisvar á ári. Áfallateymisfundir tvisvar á ári, eða eftir
þörfum.
Smærri fundir svo sem deildarfundir, deildarstjórafundir og vinnustaðafundir eru
haldnir á dagvinnutíma enda hefur starfsfólk heimild til að halda vinnustaðafund allt
að 2 tímum á ári á 12 mánaða tímabili. Þá ber að halda, ef kostur er, í lok vinnudags
eða í kaffitíma þar sem það er hægt.

Meirihluti þessara funda féll niður vegna manneklu og tímaskorts af þeim sökum í vetur.
Það segir okkur að þörf sé á að afleysing í leikskólanum þurfi að vera betri.

Starfsmannafundir
Fundir sem ætlast er til að allt starfsfólk mæti á og eru greiddir í yfirvinnu eru:
starfsmannafundir, þeir eru skipulagðir að hausti í samráði við starfsmenn og hafa verið
greiddir í yfirvinnu fyrir hvern fund eftir lengd hans. Starfsmannafundir með öllum
starfsmönnum leikskólans eru haldnir 5 – 6 sinnum á ári utan daglegs vinnutíma. Á þeim eru
rædd mál er varða leikskólann og starfsemi hans í heild. Leikskólastjóri auglýsir dagskrá með
fyrirvara og stjórnar fundi eða felur öðrum það. Greiddir eru fastir tveir tímar tímar fyrir
starfsmannafund en ef fundur dregst á langinn þá er það einnig greitt. Til þess ætti samt ekki
að þurfa að koma.
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Funda og starfdagaáætlun 2017-18
15. ágúst starfsdagur,
21. ágúst sameiginlegur námskeiðsdagur með Patreksskóla
5. sept. starfsmannafundur,
3. okt, starfsmannafundur,
6. nóv. starfsdagur
1.des. starfsmannafundur.
2. jan. matsadagur og starfsmannafundur,
2. feb. starfsmannafundur,
6, mars starfsmannafundur,
10. apr. starfsmannafundur
16. maí starfsdagur og Opið hús á Arakletti
5. jún. starfsdagur
Þessir fundir og starfsdagar stóðust.

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

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

Deildarfundir
Deildarfundi sitja starfsmenn á viðkomandi deild. Á deildarfundum er fjallað um skipulag,
samræmingu á starfsaðferðum og samstarf á deildinni, einnig er fjallað um málefni er varða
einstök börn og barnahópinn í heild. Deildarstjóri stjórnar deildarfundi eða felur öðrum það og
skráðar eru fundargerðir sem liggja frammi á deildum. Deildarfundir eru haldnir þriðju til fjórðu
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hverja viku og aðstoða þá starfsmenn á öðrum deildum með barnahópinn. Leikskólastjóri og
sérkennslustjóri sitja fundina ef þurfa þykir.
Deildarfundir voru allt of fáir og var það aðalega sökum mannaeklu og kannski ekki síður
skorti deildarstjóra þekking og kunnátta til að gera sér grein fyrir mikilvægi þessara funda
og höfðu kannski ekki kjark til að halda þá. (hugl. leikskólastjóra).

Nefndir og ráð
Lífsmenntafundir, umhverfisnefndarfundir, öryggisnefndarfundir og áfallaráðsfundir eru
haldnir fimm sinnum á ári og starfsfólk í sérkennslu og stuðningi fundar einu sinni í viku
Aðeins tókst að hafa örfáa deildarfundi af sömu ástæðum og hér að framan.

Ýmsir fundir
Undir ýmsa fundi flokkast t.d. fundir með leikskólaráðgjöfum eða öðrum sérfræðingum,
nefndafundir vegna undirbúnings fyrir sérstök verkefni og samvinna við foreldra, grunnskóla
eða aðra aðila.
Lögð var áhersla á að þessir fundir stæðust og gerðu þeir það í meiri hluta tilfella.

Starfs/skipulagsdagar
Fimm skipulagsdagar eru á ári og eru þeir ætlaðir til að undirbúa uppeldisstarf leikskólans og
öll mál varðandi starfið. Þeir eru ákveðnir að hausti í samvinnu við Patreksskóla. Á
skipulagsdögum starfsfólk sem vinnur í hlutastörfum mæti allan daginn. Starfsmenn í eldhúsi
taka einnig þátt í skipulags- og námskeiðsdögum en efni getur þó stundum verið annað fyrir
starfsmenn í eldhúsi.
Áætlun um starfsmannafundi stóðst. Gert er ráð fyrir að sameiginlegur námskeiðsdagur
allra skóla í Vesturbyggð og jafnvel Tálknafirði verði aftur 5. nóvember 2018. Og vonandi
verður þetta fastur liður í starfsemi skólanna.
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Tafla yfir fjarveru starfsfólks á skólaárinu:

Mán.

Veik.

Ll. l.

Orl.

V.barn

Lota

Alls

Júlí ág.

1

0

224

2,5

0

227,5

Ág, sept.

2

9

35

2,5

0

48,5

Sept, okt.

16

5

12

3

8

36

Okt. nóv

21,5

9

0

12

5

47,5

Nóv. des.

14

15

5

8

0

42

Des. Jan.

25

15

4

8

0

52

Jan.feb

51

4

2

3,5

0

60,5

Feb. mar.

51

9

0

7

0

60,5

Mar. apr.

35

2

Apr. maí

20,5

0

20

12

0

52,5

Maí jún.

18,5

8

17

20

0

63,5

Alls

265

76

319

91,5

13

741

13

50

Fjarvistir á mánuði að meðaltali eru 61 dagur með orlofi eða tveir starfsmenn frá á
ársgrundvelli. Ef við drögum orlofið frá má gera ráð fyrir að vantað hafi minnst einn
starfsmann allt árið.
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Eins og segir í athugasemdum hér að framan stóðst fundaáætlun enganveginn nema
starfsmannafundirnir. Á þeim fór fram umræða og fræðsla um ýmis málefni leikskólans;
réttindi og skyldur, vinnusiðferði, læsi, lífsmennt, samveruhringinn, umhverfisverkefnið,
starfsmannahandbókina og fl. Þessir fundir virtust skila sér í virkari hugsun og meðvitund
um eigin ábyrgð og eigin getu. Leggja verður áherslu á að mönnun leikskólans hamli ekki
eðlilegu starfi og að nauðsynlegir fundir og samræða starfsmanna geti átt sér stað.
Mikil starfsmannavelta var á skólaárinu var því gripið til þess að ráða inn starfmenn með
börn yngri en ráð var fyrir gert og fjölga þannig enn börnum til að fá starfsfólkið. Annar
starfsmaður vann um tíma aðra hvora viku en er nú kominn í 100%. Einnig má geta þess
að við skólann störfuðu 5 starfsmenn af erlendu bergi brotnir og voru töluð pólska, enska,
portúgalska og svo íslenska í skólanum. Boðið var upp á að fara á vinnutíma í
íslenskunám á “Icelandic online” en það datt niður sökum manneklu. Það er ákveðið álag
að starfa með fólki sem er illa statt í íslenskunni og sárt að ekki skuli hafa tekist betur til í
íslenskukennslunni. Í vor hættu þrír starfsmenn og fengum við tvo í staðinn og erum að
missa einn nú í júní og einn er að fara í fæðingarorlof. Einn kom úr orlofi í júní en vinnur
aðeins 62%.
Mikið var um fjarveru vegna veikinda starfsfólks á skólaárinu. Má rekja veikindi
starfsmanna að mestum hluta til álags vegna manneklu sem varð síðan valdur að meiri
veikindafjarveru sem olli enn meira álagi þannig að til vandræða horfði.
Aðeins ein afleysingarmanneskja var í skólanum sem var ekki nóg og þurfti því
leikskólastjóri oftlega að hlaupa í skarðið, bæði inni á deildum, í eldhúsi og í ræstingu sem
er algerlega óviðunandi.
Einnig þurfti að leita til sérkennslustjóra og skerða þá þjónustu sem börnunum bar til að
láta hlutina ganga. Voru þrátt fyrir það iðulega einn til tveir starfsmenn á deild með allan
hópinn sem er ekki löglegt. Leikskólinn er nú með aðeins einn faglærðan starfsmann
(leikskólastjóra) og stendur á engan hátt undir því að standa við lögbundna kvöð um að ⅔
starfsmanna leikskóla skuli vera með leikskólakennaramenntun.
Unnið hefur verið undirbúningi að breytingum innanhúss til að bæta starfsumhverfið og var
leikskólinn málaður en hefur því verki ekki verið lokið enn. Til stendur að breyta
húsnæðinu og fá þannig, án þess að húsnæðið sé stækkað, aukið svigrúm til að skipta
börnunum á Króki og Kletti betur niður til að skapa meiri ró og ráðrúm til hvíldar, leikja og
verkefna og minnka þannig hávaða og árekstra sem er áberandi í fjölmennum hópi barna í
sama rými.
Vonir standa til að að minnsta kosti verði leikskólinn stækkaður til bráðabirgða og síðan að
byggður verði nýr sem standi undir væntingum, reglum og kröfum til leikskóla. Þörfin er
brýn.
Það er von okkar starfsfólksins að þróunarverkefnið sem við erum að fara af stað með
verði til að minnka álag á alla um leið og gæðin í starfsháttum vaxa.
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Starfsárið
Starfsárið skiptist í haustönn frá september til janúar, vetrarönn frá janúar til mars, vorönn frá
mars til júní og sumarönn frá júní til september.

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

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

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nýjum gildum er fagnað á fagnaðarfundum sem eru að jafnaði seinasti föstudagur í
hverjum mánuði.
Litadagar voru nokkrum sinnum á skólaárinu. Þá koma starfsólk og börn í einhverri
flík í viðeigandi lit.
Húfudagur, náttfatadagur, hjóladagur og dótadagur.
Alþjóðadagur Lífsmenntar 19. október. Gengið fyrir gildin.
Fagnaðarfundur á Degi íslenskrar tungu 16. nóvember en þá er öfum og ömmum
boðið að heimsækja börnin og lesa fyrir þau eða segja sögur og syngja með þeim.
Jólaball er í desember. Oft ber svo við að jólasveinar birtast allt í einu með gleði,
söng og dansi, færandi jafnvel gjafir og nammi.
Þorrablót var á bóndadaginn, pöbbum og öfum var boðið í síðdegiskaffi á Arakletti
Haldið var upp á bolludag, sprengidag og öskudag, en þá var furðufataball og
kötturinn sleginn úr tunnunni. Farið var í gönguferð og sungið fyrir starfsfólk fyrirtækja
og aðra á förnum vegi
Mömmum og ömmum boðið í síðdegiskaffi á Arakletti í tilefni konudagsins.
Patreksdagurinn er grænn dagur á Arakletti og allir mæta í einhverju grænu
Seinasti vetrardagur kvaddur og sumarið boðið velkomið í vinastund
Sólblómadagurinn á Arakletti 29. apríl “Hátíð í bæ”; Börnin koma saman og syngja
um vorið og sumarið. Farið í gönguferð og leiki Við hugsum til hans Tumianis og
sendum honum eitthvað fallegt.
Umhverfisdagar eru tveir: að vori og að hausti. Farið í kring um leikskólann og í
nánasta umhverfi og tínt allt rusl sem við finnum, það er síðan flokkað og talið, skráð
og gengið frá. Síðan er umhverfispartí með kexi og ávaxtasafa
Opið hús er í maí þar sem til sýnis voru verk barnanna og þau sungu fyrir gesti.
Í útskriftarferð elstu barnanna hefur verið farið í Skrímslasetrið á Bíldudal og í
Hvestufjöru í skrímslaleit með nesti.
Vorverkin í garðinum. Sett niður forræktað grænmeti og kartöflur. Sáning.
Sumarhátíð leikskólans er í júní, grill, og leikir.
Uppskeruhátíð, kartöflur eru teknar upp og eldaðar með matnum og gerð góð skil
Dagur íslenskrar náttúru er haldinn með gönguferð, náttúruskoðun og úrvinnslu.
Alþjóðlegi gildisdagurinn, (Worlds values day) gengið fyrir gildin
Fyrsti vetrardagur boðinn velkominn í vinastund/fagnaðarfundi
Aðventa Íslensku jólasveinarnir, piparkökubakstur, foreldrakaffi, jólaball
Jólin/nýárið/þrettándinn gleði og gaman!
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Skólaárið er að vissu marki í hefðbundnum skorðum og tókst, þrátt fyrir manneklu að halda
sjó með flest það sem að börnunum snéri. Það er að þakka elju og dugnaði starfsfólks við
erfiðar aðstæður. Við breyttum ekki mikið út af venjum enda ekki úr miklu að spila með of
fáa og lítt þjálfaða starfsmenn og erum við að mörgu leiti ánægð með starfsárið þrátt fyrir
álagið.
En starfsfólkið kemur iðulega inn á skrifstofu leikskólastjóra til að “pústa”, til að ræða
þreytuna sem ágerist eftir því sem líður á veturinn, vonleysið sem grípur það þegar vantar
helminginn af starfsfólki deildarinnar dag eftir dag og engin breyting í sjónmáli. Andinn var
oft á tíðum kominn all nokkuð niður á við en hefur þó birt til seinasta misserið og er
augljóst að gleðin ríkir hér í húsi oftar og oftar og er það vel.
Streitueinkenni fullorðinna geta birst í eftirfarandi einkennum (Bonnichsen,
Milsted, Netterstrøm, 2007:4 )
https://skemman.is/bitstream/1946/1833/1/Streita%20%C3%AD%20l%C3%ADfi%20leiksk
%C3%B3labarna.pdf

Líkamleg einkenni
• Hjartsláttur
• Höfuðverkur
• Svitaköst
• Innri óróleiki
• Magaverkir
• Lystarleysi
• Tíðari sýkingar
• Sjúkdómar sem eru fyrir,
t.d. psoriasis eða sykursýki
ágerast

Sálræn einkenni
• Leiði
• Þreyta
• Minnistap
• Einbeitingarörðugleikar
• Eirðarleysi

Hegðun
• Svefnleysi
• Sinnuleysi
• Árásargirni
• Pirringur
• Óákveðni
• Aukin notkun örvandi
efna, t.d. kaffi, tóbak eða
áfengi
• Auknar veikindafjarvistir
• Þunglyndi
• Minni kímnigáfa

Ats. Stefnt er að þróunarverkefni „Stöðugleiki, nánd, gæði og gleði“næstu
tvö árin þar sem sérstaklega verður lögð áhersla á starfið inni á deildum leikskólans.
Með skólaþróunarverkefninu kallar innra starfið á stöðugleika í
starfsmannahópnum og að starfsfólkið fái nauðsynlegan undirbúningstíma og tíma
til funda, skráninga, símenntunar og símats. (Þetta er fyrir utan kaffitíma sem er 35
mín. á mann miðað við 100% starf). Kaffitímar á viku eru (grunnstöður á deild) 32
tímar, undirbúningur á sama hóp 35 tímar á viku (Þyrfti að vera meiri). Deildir
skiptast á að halda deildafundi þegar börn eru í útiveru.
Deildarstjóra- og teymisfundir hafa að mestu fallið niður s.l. ár vegna manneklu.
“Leikskólastjóra ber að leitast við að tryggja tíma og rúm í vinnutímaskipulagi til
starfsþróunar, símenntunar og nauðsynlegrar handleiðslu”.
Til þess að þetta verði mögulegt þarf afleysingu á deildirnar helst einn á Klett og annan á
Krók.
Í þróunarverkefninu sem er löngu tímabært verkefni munum við leggja mikla áherslu á
umhyggju, tillitssemi og samhjálp meðal allra í leikskólanum. Jafnframt viljum við nýta öll
tækifæri sem gefast til að fjalla um samkennd og samlíðan gagnvart öðru fólki og að virða
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sérstöðu og sjónarmið hvers einstaklings og veita börnunum stuðning í daglegum
samskiptum.
Leiðir.
Skipuleggja starfið þannig að hver starfsmaður á deild haldi utan um ákveðinn hóp og sinni
honum sérstaklega eins mikið og við verður komið innan skóladagsins.
Hver starfsmaður á deild ber þar með ábyrgð á sínum hópi og í samvinnu við
deildarstjóra, veljur verkefni sem hæfa aldri og þroska 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 Aðalnámskrár leikskóla, Lifsmenntin og gildin fléttast inn í allt starfs
leikskólans með beinum og óbeinum hætti og er sá grunnur sem allt nám og 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
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 hópstóri ef svo ber undir farið t.d. í
útikennslu eða vettvangsferð með sinn hóp í samráði við deildarstjóra og aðra á deildinni.

Skipulag skólans
Fyrrverandi leikskólastjóri hætti formlega í byrjun skólaárs 2017 og tók núverandi
leikskólastjóri sem áður var deildarstjóri í Koti (elstu börn) og aðstoðarleikskólastjóri við í
kjölfarið.
Ekki var ráðinn inn aðstoðarleikskólastjóri og ekki talin þörf á því þar sem starfsstöðin
Tjarnarbrekka var sett undir Bíldudalsskóla og Araklettur varð þar með einn stakur
leikskóli.
Einnig var leikskólastjóra falið að stýra áfram starfi elstu deildar og leiðbeina nýjum
deildarstóra þar eins og kostur væri.
Þetta hefur reynst mikil vinna og væri æskilegt að breyta ráðningu, eða ráða inn
deildarstjóra, sem tæki t.d 50% aðstoðarleikskólastjórastöðu
Hefur leikskólastjóri notið aðstoðar og handleiðslu starfsmanns Tröppu; ( Kristrún Lind
Birgisdóttir) og hefur sú aðstoð stutt mjög vel við starf hans og verður vonandi áfram.
Deildarstjóri á Króki hætti störfum í vor í kjölfar veikinda. Fluttist þá deildarstjóri yngstu
deildar yfir á miðdeild og kom nýr starfsmaður (sem hefur unnið hér áður) og tók við
deildarstjórn þar.
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.
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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.
Æskilegt væri að stofna aftur stöðu aðstoðarleikskólastjóra í 50%, auka starfsgildi í
eldhúsi og breyta stöðugildum þar og að fá afleysingu inn á deildir.

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

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

Foreldrafélag
Foreldrafélagið er samstarfsvettvangur foreldra sem eiga börn í leikskólanum.
Markmið félagsins er að stuðla að samræðu og samvinnu til að tryggja sem best velferð
barna í leikskólanum og að styðja og styrkja það uppeldisstarf sem þar er unnið.
Kosið er á aðalfundi foreldrafélagsins að hausti í bæði stjórn og varastjórn foreldrafélags og
eru stjórnendur samhliða fulltrúar í foreldraráði nema að annað sé ákveðið á aðalfundi.
Aðkoma þessa félags er mikill styrkur fyrir leikskólastarfið.
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Fundargerðir bæði foreldraráðs og foreldrafélags munu verða aðgengilegar á heimasíðu
leikskólans.
Fundargerðir hafa ekki ratað á heimasíðu leikskólans og er óvíst um hvort af verði vegna
nýrra laga um persónuvernd. Það verður kannað og ákveðið þegar hlutir skýrast .

Stjórn foreldrafélag Arakletts 2017 skipa:
Nafn

Netfang

Símanúmer

Sigurbjörg Kristjánsdóttir sigurbjorgkristjans@gmail.com

8662679

Jórunn Helgadóttir

jorunnsif@gmail.com

8689347

Kittý Arnars Árnadóttir

kitty.arnars@gmail.com

7782839

Sædís Eiríksdóttir

saedis.eiriksdottir@landsbankinn.is 8673765

Ný stjórn var kosin í vor 2018 á aðalfundi foreldrafélagsins og hana skipa:
Ann Cecilia Ursin Hilling, netf: ac@hillman.no sími: 004790133729
Kittý Arnars Árnadóttir, netf: kitty.arnars@gmail.com sími: 7782839
Sigurbjörg Kristjánsdóttir, netf:sigurbjorgkristjans@gmail.com sími: 8662679
Gunnþórun Bender, netf: gunnthorunn@wa.is sími: 6980825.

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

Á jólaballinu sjá foreldrar um að hafa samband við jólasveinana og bjóða þeim í
heimsókn og passa upp á að þeir gleymi ekki jólapökkunum.
Morgunverður/kaffi fyrir pabba og afa á bóndadaginn í janúar. ∙
Morgunverður/kaffi fyrir mömmur og ömmur í tilefni konudagsins í febrúar.
Opið hús í maí – útskrift elstu barna.
Sveitaferð/vorferð foreldrafélagsins

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.
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Foreldraráð
Foreldraráð er lögboðinn vettvangur foreldra til að koma skoðunum sínum á framfæri við
skólastjórnendur um innihald, áherslur og skipulag skólastarfsins. Hlutverk foreldraráðs er að
gefa umsagnir til leikskóla og skólanefndar um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða
starfsemi leikskólans. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiriháttar breytingar í
leikskólastarfinu og fjallar um ýmiss mál tengd leikskólastarfinu.
Foreldrar kjósa fulltrúa í foreldrafélag og foreldraráð leikskólans á aðalfundi foreldrafélagsins
að hausti.
Foreldraráð Arakletts 2017 skipa:
Nafn:
Sigurbjörg Kristjánsdóttir, sigurbjorgkristjans@gmail.com, 8662679
Jórunn Helgadóttir, jorunnsif@gmail.com, 8689347
Kittý Arnars Árnadóttir, kitty.arnars@gmail.com, 7782839
Sædís Eiríksdóttir, saedis.eiriksdottir@landsbankinn.is, 8673765
Foreldraráð 2018- 19 skipa:
Nafn:
Ann Cecilia Ursin Hilling, netf: ac@hillman.no sími: 004790133729,
Kittý Arnars Árnadóttir, netf: kitty.arnars@gmail.com sími: 7782839,
Sigurbjörg Kristjánsdóttir, netf:sigurbjorgkristjans@gmail.com sími: 8662679
Gunnþórun Bender, netf: gunnthorunn@wa.is sími: 6980825.

Foreldraráð 2018- 19 skipa:
Nafn:
Ann Cecilia Ursin Hilling, netf: ac@hillman.no sími: 004790133729,
Kittý Arnars Árnadóttir, netf: kitty.arnars@gmail.com sími: 7782839,
Sigurbjörg Kristjánsdóttir, netf:sigurbjorgkristjans@gmail.com sími: 8662679

Gunnþórun Bender, netf: gunnthorunn@wa.is sími: 6980825.

Fræðsla og upplýsingar til foreldra
•

Fréttir, fræðsla og allar helstu upplýsingar um leikskólastarfið eru á heimasíðu
leikskólans og á Facebooksíðu foreldra, https://www.leikskolivesturbyggdar.net/
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•
•
•
•
•
•
•
•

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

Foreldrasamstarf var með svipuðu sniði og áður. Foreldrakaffi, pabba- og afakaffi og
mömmu- og ömmukaffi voru vel sótt og Opið hús einnig. Foreldrar fóru í árlega sveitaferð í
vor og var þátttaka góð. Við höfum á tilfinningunni að foreldrar séu ánægðir með
leikskólann treysti okkur fyrir börnunum sínum sem er ánægjulegt.
Foreldrafélagið styrkti leikskólann um 100,000 kr. til kaupa á útileikföngum í vor og var það
vel þegið..
Við tókum upp þá nýbreytni að opna facebooksíðu fyrir foreldra og starfsfólk og hefur það
gefist vel. Við fáum þó frekar fá “læk” á það sem við setjum þar inn. (Og nú gæti hugsast
að þeirri síðu yrði loka vegna nýrra laga um persónuvernd).
Við tókum upp skráningakerfið Karellen og er inni í því ágætt samskiptakerfi sem við erum
að nota meir og meir með góðum árangri.Vefsíðan er öll að koma til en hefur ekki verið að
skila sínu sem skyldi.
Verið er með aðstoð frá Tröppu að reyna að gera hana virkari og að virkja starfsfólkið í að
nota hana.

18

Dagskipulag
Kot - elstu nemendurnir
Tími
Kl: 7:45
7:45- 8:15
8:15 -8:30
9:30 -9:00
9:30 -9:00

Athöfn
Leikskólinn opnar
Róleg stund
Morgunstund
Morgunverður
Samverustund

9:00-11:15

Hópastarf/frjáls
leikur

11:15-11:30
11:30-12:00
12:3013:00

Tiltekt
Hádegisverður
Málörvun

13:00-14:50
15:00 15:30
15:30 16:00
16:0017:15
17:15

Útivera
Síðdegishressing

Nánari skýring
Við bjóðum góðan dag alla daga!
Teikna/púsla/skoða bækur,spjalla saman, tengjast
Tiltekt, handþvottur Lífsmenntarstund, jarðtenging söngur
Þjónar leggja á borð
Góðan daginn, dagatalið, veðrið, söngur, saga, söngur
Hringur þakkir
Til skiptis: Sköpun/tjáning, Hreyfing, Læsi
Málörvun, Val, Vinastund/dans/útikennsla
Lífsmenntin fléttast beint og óbeint inn í leik og starf
Frágangur, handþvottur (söngur)
Þjónar leggja á borð
Farið í söngleiki, hlustað á sögur og/eða búin til leikrit,
farið í orðaleiki, spilað, farið í myndskynjunarleiki, Lubbi kemur í
heimsókn
Ef ekki viðrar eru í boði frjálsir leikir og einstöku sinnum er bíó.

Frjáls leikur

Börnin flytja sig yfir á Klett kl. 16:00

Skil

Skilað er fyrir allar deildir á Kletti frá kl. 16:00

Leikskólinn lokar

Krókur - miðhópur
Tími
Kl: 7:45
7:45 – 8:15
8:15 -9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:30
10:30 –
11:45
11:45-12:00
12:00-12:30
12:30 –
13:00
13:00-14:50
15:00 –
15:30
15:30 –
16:00
16:00 –
17:15
17:15

Athöfn
Leikskólinn opnar
Róleg stund
Morgunstund
Morgunverður
Hópastarf/frjáls
leikur
Útivera

Nánari skýring
Við bjóðum góðan dag alla daga!
Teikna/pússla/skoða bækur
Tiltekt, söngur, handþvottur Lífsmenntarstund, veður, dagur,

Komið inn úr útiveru
Hádegisverður
Hvíld/rólegheit

Fyrst þau yngstu inn. Frágangur, handþvottur

Útivera
Síðdegishressing

Ef ekki viðrar eru í boði frjálsir leikir og einstöku sinnum er bíó.

Frjáls leikur

Börnin flytja sig yfir á Klett kl. 16:00

Skil

Skilað er fyrir allar deildir á Klettifrá kl. 16:00

Til skiptis: Sköpun/tjáning, Hreyfing, Málörvun, Val,
Vinastund/dans/útikennsla
Fyrst út þau elstu seinast þau minnstu

Hlustað á sögur og róandi tónlist

Leikskólinn lokar

Klettur - yngstu börnin
Tími
Kl: 7:45
7:45 – 8:15
8:15 -9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:30 (styttra eftir
atvikum)

Athöfn
Leikskólinn opnar
Róleg stund
Morgunstund
Morgunverður
Hópastarf/frjáls leikur

Nánari skýring
Við bjóðum góðan dag alla daga!
Frjáls leikur
Tiltekt, söngur, handþvottur Lífsmenntarstund,
Til skiptis: Sköpun/tjáning, Hreyfing, Málörvun, Val,
Vinastund/dans/útikennsla
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10:30 – 11:45 (fyrr
út eftir atvikum og þá
fyrr inn)
11:45-12:00
12:00-12:30
12:30 – 14:00

Útivera

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

Komið inn úr útiveru
Hádegisverður
Hvíld

Frágangur, handþvottur bleiuskipti

14:00 - 15:00
13:00-14:50

Hópastarf frjáls leikur
Hvíld og síðan útivera fyrir
elstu eftir atvikum
Síðdegishressing
Frjáls leikur
Skil
Leikskólinn lokar

Til skiptis: Sköpun/tjáning, Hreyfing, Málörvun, Val,
Yfir vetrartímann er lögð áhersla á útiveru fyrir
hádegi.

15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 17:15
17:15

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

Skilað er fyrir allar deildir á Kletti frá kl. 16:00

Námsvið leikskólans eru samofin öllu starfi leikskólans og tengjast leik og daglegum
störfum.

Meira og minna þurfti að sleppa og eða færa til áætlaða tíma vegna skorts á starfsfólki og
var þá einblínt að að sinna börnunum sem best og halda sjó.
Það gengur ekki til lengdar og varð til þess að draga mjög úr starfsánægjunni.
Erla Sveinbjörnsdóttir starfsmaður Tröppu hefur stutt og eflt deildarstjóra í vetur og vor og
aðstoðað við að finna lausnir þar sem leikskólastjóri sem er eini faglærði starfsmaður
leikskólans, getur ekki verið allsstaðar. Það var og er mikil hjálp í henni og gerum við ráð
fyrir að fá að njóta hennar aðstoðar áfram svo okkur takist að innleiða faglegri vinnubrögð
og auka starfsánægju starfólks og líðan barna.
Vegna starfsmannaskortsins sem hefur hrjáð okkur tókum það ráð að hafa helming
barnanna á Króki (miðdeild) inni og hinn helminginn úti til skiptis til að minnka álag á þau
og starfsmenn og til að geta sinnt börnunum betur. Það gekk vel og skilaði sér ágætlega
og höfum við haldi því af og til en oftar hafa öll verið úti í einu nú þegar tók að hlýna í veðri.
Hvað má fara betur næst?
Það er brýnt að koma í veg fyrir eins og mögulegt er að við lendum í því ástandi sem var
viðvarandi í vetur. Þrátt fyrir það sem gert hefur verið til að reyna að halda í starfsfólkið er
ekki hægt endalaust að vera of fá með of mörg börn í of litlu rými.
Það verður að vera hægt að starfa eftir þeim línum sem leikskóla er ætlað samkvæmt
lögum.
Í vinnslu er að útfæra betur námskrá fyrir deildirnar sem byggir á aðalnámskrá og er
framkvæmanleg, skiljanleg og gott að útfæra.
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Samstarf við grenndarsamfélagið
•

Við fáum slökkviliðið og lögregluna í heimsókn einu sinni til tvisvar á ári þar sem störf
þeirra eru kynnt og ræt er við börnin um eldvarnir og slysavarnir, hjólin og umferðina.
• Hann Rabbi í Albínu gefur okkur pissuveislu árlega.
• Félagasamtök hafa gegn um árin styrkt leikskólann á ýmsan hátt; aðallega með
peningagjöfum. Foreldrafélagið hefur gefið leikskólanum leikföng og seinast gáf
félagið skólanum hundrað þúsund krónur til kaupa á einingakubbum.
• Nýlega fékk Araklettur gjöf frá kvennadeild slysavarnafélagsins á Patreksfirði og
afhenti fulltrúi endurskinsvesti til að auka öryggi leikskólabarna í vettvangsferðum
með því að gera þau sýnilegri. Einnig var sýnikennsla með hjálminn og leikskólanum
fært Númaspilið.
Helstu samstarfsaðilar eru: Félagsþjónusta og barnaverndarnefnd, Greiningar- og
ráðgjafarstöð ríkisins, , HTÍ (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands), Þroska- og hegðunarstöð,
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Túlkaþjónusta Intercultural Ísland, Landvernd, Slökkviliðið,
Values Based Education og SOS Barnaþorp á Íslandi og Trappa.
Allgott samstarf er við starfsmenn áhaldahúss og aðra sem koma að framkvæmdum
innanhúss og á lóð.

Tengsl skólastiga
Meðal meginatriða nýrrar menntastefnu, sem mótuð var með gildistöku laga um leikskóla,
grunnskóla og framhaldsskóla 2008, var að auka svigrúm, sveigjanleika og samfellu á milli
skólastiga og innan hvers skólastigs. Lögð er áhersla á að grunnskólinn komi betur til móts
við ólíkar þarfir barna en það kallar á að svigrúm í skipulagi náms sé aukið, þ.m.t. námslengd
og skil milli skólastiga. Helstu markmið samstarfs og tengsla milli skólastiga eru að skapa
samfellu í námi barna, koma til móts við þarfir þeirra og stuðla að markvissari uppbyggingu
náms. Einnig er markmiðið að treysta gagnkvæma þekkingu og skilning á starfi kennara og
námi nemenda og stuðla að vellíðan og öryggi barna þegar þau flytjast milli skólastiga.
http://namskra.is/books/adalnamskragrunnskola2011/tengslskolastiga
Samstarf er nokkuð gott milli leikskólans og grunnskólans en mætti efla. Samvinna við
grunnskólann er mikilvægur þáttur í leikskólastarfinu og það auðveldar börnunum að flytjast á
milli skólastiga.
Elstu börnin fara í heimsókn grunnskólann í desember og föndra með 1. bekk.
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Fyrsti bekkur kemur síðan í morgunverðarheimsókn líka í desember og fá allir kakó og ristað
brauð og sungið er saman og sungist er á.
Síðan eru heimsóknir í grunnskólann að vori þar sem börnin taka þátt í kennslustund/um og
skoða nýja skólann sinn.
Þessum ferðum mætti fjölga.

Nemendur í 9. og 10. bekk grunnskóla koma í leikskólann einu sinn á önn og eru með
börnunum í leik og starfi.
Elstu nemendur grunnskólans komu og fylgdu elstu börnum Arakletts í sameiginlega
dansstund á vegum Dansskóla Köru þar sem þeir aðstoðuðu börnin við að taka þátt og
fylgdu þeim síðan aftur til baka.
Íþróttahúsið stendur 4 og 5 ára börnum til boða einu sinni í viku.
Einnig bjóða leik- og grunnskólinn upp á óvænta atburði sem ekki eru tímasettir.
Meginmarkmið samstarfsins er að mynda samfellda heild í námi barna þannig að sú þekking
og viðfangsefni sem börnin fást við í leikskólanum verði grunnurinn sem grunnskólanámið
byggir á.
Tengsl leikskóla og grunnskóla kallar á samstarf barna, foreldra og kennara, þar sem velferð,
þroski og menntun barna er í brennidepli.
Foreldrar eru mikilvægir tengiliðir milli skólastiga. Þeir miðla upplýsingum um börn sín og
leikskólagöngu þeirra og eiga rétt á að fá vitneskju um þau gögn sem fylgja þeim úr leikskóla.

Skilafundir eru milli leik- og grunnskóla að vori.
Þegar börn flytjast á milli leikskóla eða fara í grunnskóla sjá deildarstjórar elstu barna um að
nauðsynlegar upplýsingar fylgi þeim með tryggum hætti. Börnin heimsækja grunnskólann á
vorönn. Grunnskólabörnin heimsækja gamla leikskólann sinn á aðventunni og að vori.

Samstarf við grunnskóla
Leikskólinn tók þátt í sameiginlegum námskeiðsdegi með Patreksskóla 21. september 2017
og er áætlað að endurtaka leikinn 5. nóvember 2018 og er það ánægjulegt.

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

Starfsáætlun um samstarf kennara og starfsfólks:
Skólarnir koma sér saman um starfsdaga eins og mögulegt er vegna starfsemi þeirra.
Skil milli skólastiga eru árlega að vori.
Vonandi verður hægt að koma saman áætlun um meiri samvinnu skólanna sem fyrst.
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Grunnskólinn
Það er ánægjulegt að eiga sameiginlegan námskeiðsdag með grunnskólanum. Það er
mat leikskólastjóra að efla þyrfti samskipti skólanna sérstaklega á yngri stigum.
Eldriborgarar saumuðu poka sem við keyptum síðan af þeim og eru þeir notaðir undir blaut
og óhrein föt barnanna og koma svo hreinir til baka. Þetta hefur stórminnka
plastpokanotkun í leikskólanum.
Við söfnuðum meira en 20,000 kr. og sendum fósturbarninu okkar fyrir jólin ásamt gjöf og
jólakortum frá börnunum.
Einnig er gaman að fá unglingana í unglingavinnunni hingað í útiveruna bæði fyrir okkur og
þá.
Leikskólarnir
Það er hefð að fara saman; Tjarnbrekkungar og Araklettarar, í útskriftarferð að vori og var
farið í skrímslasetrið á Bíldudal og út á Hvestusand. Þetta eru skemmtilegar ferðir og gefa
börnunum tækifæri til að hittast og kynnast.
Í farvatninu er ein slík nú í vor.
Hreyfitímar í Brattahlíð
Ekki var til tími sem hentaði leikskólanum s.l. vetur en gert verður ráð fyrir okkur í
skipulagi næsta skólaárs
Það er mikil vinna sem felst í að fara með börnin í íþróttahúsið, það þarf að hjálpa þeim við
að klæða sig í útifötin, og eftir að uppeftir er komið að hjálpa þeim úr aftur og hafa til tæki
og annað til leikja, ganga síðan frá, klæða börnin síðan aftur í gallana og úr aftur þegar
heim er komið. Þetta er heljarinnar vinna. Þessar ferðir geta dottið niður vegna veðurs eða
fjarveru starfsmanna.
Það væri því miklu æskilegra að vera með fjölnota sal í leikskólanum þar sem börnin geta
gengið að öllu og allir geta notið til ýmissa hreyfi- og dansleikja ásamt því að geta haft
samkomur í góðu rými sem hentar öllum.
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Öryggi og velferð
Eineltisáætlun
Börn
Leikskólinn Araklettur starfar í anda Lífsmenntar og er þar lagður grunnur að virðingu og
samkennd. Ásamt því er leikskólinn þáttakandi í Vináttuverkefni Barnaheilla (Fri frå mobberi)
sem sérstaklega er ætlað til þess að koma í veg fyrir einelti.
Starfsmenn
Starfsmenn leikskólans fara eftir starfsmannastefnu skólans og starfa í anda Lífsmenntar.
Starfsmönnum er óheimilt að leggja annan starfsmann eða aðra starfsmenn í einelti á
vinnustaðnum.
Starfsmönnum er jafnframt óheimilt að áreita annan starfsmann/menn kynferðislega eða
beita þá annars konar ofbeldi á vinnustaðnum.
Hjá Vesturbyggð er eineltisteymi sem tekur við upplýsingum um einelti og/eða áreitni og
bregst við þeim í samræmi við viðbragðsáætlun sveitarfélagsins við því.

Röskun á skólastarfi vegna óveðurs
Þegar veðurspár gefa til kynna að óveður sé í aðsigi fylgjast Lögreglan og Almannavarnir
gaumgæfilega með, hafa samstarf við skólana og gefa út viðvaranir til almennings, gerist
þess þörf. Mikilvægt er að foreldrar sjálfir fylgist með veðri og veðurspám og hagi sér í
samræmi við aðstæður hverju sinni. Foreldrar leggja sjálfir mat á hvort barn mæti
í leikskólann sinn þótt engin tilkynning hafi borist frá yfirvöldum. Meti foreldrar aðstæður svo
að barn mæti ekki í leikskólann skulu þeir tilkynna skólanum um það. Leikskólahald fellur
ekki niður nema að almannavarnir og lögregla ásamt bæjarstjóra og leikskólastjóra meti það
svo.
Öllum þarf að vera ljóst hvernig á að bregðast við ef eldur, jarðskjálfti eða aðrar hamfarir
koma upp í leikskólanum.
Sérstök öryggisáætlun er í gangi og gera þarf áætlun um að starfsmenn og börn hafi
rýmingaræfingar nokkrum sinnum á ári og að öryggismál séu yfirfarin.
Mikilvægt er að starfsmenn kynni sér vel slökkvibúnað, útgönguleiðir og neyðarútganga.
Þörf er á að farið sé yfir útgönguleiðir svo að þær séu virkar þegar á þarf að halda. Einnig
vantar neyðarljós við útganga. Koma þarf upp teikningu af leikskólanum á gangi þar sem
helstu öryggisatriði eru merkt inn á svo allt starfsfólk viti hvar allt er.

Vinnueftirlit
Vinnueftirlit ríkisins hefur eftirlitsskyldu með aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi í leikskólum,
út frá hagsmunum starfsmanna. Fulltrúi frá Vinnueftirliti ríkisins kemur árlega og tekur út
vinnuaðstæður í leikskólanum. Í leikskólum þar sem eru 10 starfsmenn eða fleiri skal
atvinnurekandi tilnefna af sinni hálfu öryggisvörð og starfsmenn skulu kjósa úr sínum hópi
öryggistrúnaðarmann. Leikskólastjóri gegnir hlutverki öryggisvarðar.. Tilkynna skal vinnuslys
og eru eyðublöð og reglur í möppu um vinnueftirlitið.
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Vinnueftirlitið
Vinnueftirlitið kom síðastliðið haust og gerði athugasemdir sem sendar voru til
bæjarverkfræðings og verið er smátt og smátt að lagfæra. Þess má geta að mikið hefur
áunnist síðustu ár í að gera leikskólann þannig úr garði að hann standist kröfur.
Deildarstjóri á Króki var öryggisvörður og tók nýr deildarstjóri á Króki við þegar hinn hætti
störfum
Leikskólastjóri hefur gert drög að viðhalds og eftirlitsbók en hún hefur ekki verið tekin til
skoðunar eða virkjuð.
Þörf er á að halda skrá um þessa hluti og gera úrbótaáætlun og skrá inn árlegt eftirlit svo
hlutir verði ekki látnir danka þar til í óefni er komið sem getur verið kostnaðarsamt.

Öryggisráð, öryggistrúnaðarmaður og öryggisverðir
Öryggisnefnd er starfandi sem skipuð er öryggistrúnaðarmanni og öryggisvörðum 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 ef þurfa
þykir.
Starfsmenn deilda sjá m.a. um úti og innieftirlit og framkvæma útieftirlit á lóð leikskólans
daglega, að morgni. Öllum ábendingum skal komið til skila til öryggisnefndar, til
leikskólastjóra eða á morgunfundi.

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

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

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

Frumkvæði og framsækni
Með framsækni að leiðarljósi er starfsmönnum gert kleift að sýna frumkvæði í starfi og stuðla
þannig að framsæknu skólastarfi. Mikilvægt er því að starfsfólk sé tilbúið að vinna í takt við
nýjar áherslur og takast á við þær breytingar sem kunna að eiga sér stað.
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Að starfsmenn miðli þekkingu sinni til annara starfsmanna og geri starfið sýnilegt út á við t.d.
með fræðslu eða fyrirlestrum.
Lögð er áhersla á að starfsfólkið sýni frumkvæði í starfi. Það getur verið snúið fyrir nýja
ófaglærða og óvana starfsmenn að gera það og skiptir því miklu máli að allir fái
handleiðslu og hvatningu.
Erla hjá Tröppu hefur verið deildarstjórunum mikil stoð og stytta s.l. vetur og hefur
leikskólastjóri verið með fyrirlestra og umræður á starfsdögum og starfsmannafundum sem
gagnast í starfinu.
Tveir deildarstjórar fóru á námskeið um fjölbreytileika í leikskólastarfi og komu þeir
ánægðir og fullir af nýjum, góðum hugmyndum sem hafa haft áhrif til góðs.
En betur má ef duga skal! Þetta er fallegur boðskapur á blaði en til þess að standa við
stóru orðin þarf að gera ráðstafanir til þess að starfsfólki sé mögulegt að vinna vinnuna
sína, undirbúa sig og lesa sér til eða leita upplýsinga og hugmynda. Hér er það enn og
aftur manneklan og skortur á fagfólki sem kreppir að ásamt skorti á góðri vinnuaðstöðu.

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 fagbókasafn þar sem eru bækur, bæklingar og greinar sem
tengjast uppeldi, samskiptum og mannrækt og geta starfsmenn fengið þær að láni.

Helstu áhersluþættir skólaárið 2017-2018 eru:
•
•
•

Endurskoðun skólanámskrár
Endurskoðun starfsmannastefnu
Endurskoðun starfsáætlunar

Form símenntunar
Símenntun kennara fer fram innan starfstíma skólans.
Símenntun getur falist í:
• Námskeiðum fyrir kennara
• Ráðstefnum og fræðslufundum
• Fyrirlestrum
• Jafningjafræðslu
• Lestur fagbóka og fagsíðna
• Áhorf myndbanda á netinu
• Formlegt framhaldsnám
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Þörf á símenntun.
Ár hvert metur leikskólastjóri þörf á símenntun í samráði við starfsmenn og út frá áherslum
skólans. Leikskólastjóri skipuleggur símenntun og heldur utan um þá símenntun sem
starfsmenn taka þátt í.
Stór liður í símenntun Arakletts næstu tvö árin verður endurskoðun áætlana. Endurskoðun
og innleiðing áætlana krefst aðkomu alls starfsfólks skólans. Á næstu tveimur árum má segja
að allir formfastir þættir skólastarfsins verði endurskoðaðir.
Farið var af stað með starfsþróunarsamtöl í vor og tókst næstum að klára allan
starfsmannahópinn en ekki alveg sökum veikinda og fjarveru starfsfólks. Vonandi verða betri
heimtur næsta ár.
Leikskólastjóri hefur ekki komist í starfsþróunarviðtal í vor hjá Fræðslustjóra sökum anna.

Starfsþróunar- og símenntaráætlun Arakletts 2018-19

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

5. – 27. apríl 2018: Starfsþróunarviðtöl.
25.-26. Apríl 2018 Hvatningarviðtöl
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 Kristrún Lind Birgisdóttir.
5. nóvember 2018 sameiginlegur námskeiðsdagur með skólum Vesturbyggðar
Til stendur að senda tvo fulltrúa skólans á Öryggisnámskeið næsta haust.
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 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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Þar sem mikil starfsmannavelta hefur verið á Arakletti síðustu ár liggur beinast við að
fræða þurfi starfsfólkið ár hvert um undirstöðuþætti þess að starfa í leikskóla. Það er því
áríðandi að kynna fyrir starfsfólki starfsmannahandbókina og stefnu leikskólans. Einnig er
farið yfir starfsáætlun og námssvið leikskólans, réttindi og skyldur og vinnusiðferði svo
eitthvað sé nefnt. Þá eru kynnt til sögunnar verkefni eins og Grænfánaverkefnið,
Vináttuverkefnið, Sólblómaverkefnið og önnur verkefni sem skólinn vinnur að og eru öll
tengd inn í Lífsmenntarstarfið. Þetta er gert á starfsmannafundum ásamt því að starfsfólk
er hvatt til að lesa sér til. Það hefur hins vegar ekki gengið eins vel og vonir stóðu til vegna
þess að starfsfólk fékk ekki tíma til undirbúnings vegna manneklu.
Erfiðast hefur verið að koma því á að börnunum sé skipt niður í hópa og að einn
starfsmaður hugsi um sinn hóp. Þetta var erfitt af tveimur ástæðum aðallega; Klettur og
Krókur eru hvor um sig tvö þokkalega stór herbergi. Ekkert var inni í stofunum sem gerði
starfsfólki kleift að skipta rýminu niður. Notast var við mottur og var börnum skipt niður á
þær og síðan sat starfsmaður hjá og fylgdist með en tók oftast ekki þátt (var ekki nálægur).
Stundum var starfsfólkið meira að spjalla saman en að sinna börnunum (mat
leikskólastjóra).
Vitnað í ritgerð: “Streita í lífi leikskólabarna” Áhrif streitu fullorðinna á streitueinkenni
barna. Hrund Guðmundsdóttir
(Það er umhugsunarefni hve mikið börnum með sérkennsluþarfir
fjölgar. Það má spyrja hvort þessi aukning eigi að einhverju leyti rætur
sínar að rekja til of lítils rýmis, of mikils hávaða, of mikilla krafna og jafnvel
tíðra breytninga í starfsmannahópnum sem og sífellt aukinnar kröfu til
foreldra um afköst á vinnumarkaði.
Fleiri aðilar í samfélaginu hafa komið auga á þessa þróun og sett
spurningarmerki við það hvert ferðinni sé heitið og hvort við höfum
skipulagt ferðina. Í grein í Læknablaðinu er vakin athygli á fjölgun barna
sem þurfa á sérkennslu að halda sem og á aukningu á notkun geðlyfja fyrir
börn (Arnór Víkingsson og Snorri Ingimarsson, 2006:55).
https://skemman.is/bitstream/1946/1833/1/Streita%20%C3%AD%20l%C3%ADfi%20leiksk
%C3%B3labarna.pdf
Hitt atriðið er að starfsfólkið var meira og minna óvant starfi í leikskóla og gerði sér ekki
grein fyrir þeim mun sem er á að vinna með skipulögðum hópum eða að hafa alla saman.
Þeim fannst þægilegra að geta rabbað saman yfir börnunum en að vera bundin yfir og
sinna hóp. Þau sáu ekki möguleikana sem slíkt skipulag gefur. Deildarstjórar voru þó á því
að þetta þyrfti að laga og var Erla hjá Tröppu mikil hjálp í að styðja og leiðbeina
ófaglærðum deildarstjórum.
Vonir eru settar á nýtt skólaþróunarverkefni sem á að stuðla að meiri nánd við börnin og
meiri gæðum í skólastarfinu í heild. Það kallar að sjálfsögðu á mikla vinnu og stuðning frá
Erlu í tröppu til deildarstjóranna þar sem leikskólastjóri getur ekki sinnt öllu sem þörf er á til
að halda uppi faglegu leikskólastarfi.
Einnig er þörf á öflugri símenntun tengdri verkefninu.
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Búið er að kaupa inn skilrúm á allar deildir til að stúka rými betur af sem er til nokkurra bóta
og til stendur að búa til tvö aukarými á Kletti og Króki með því að sameina salernisaðstöðu
deildanna í annað salernið en skipta því samt á milli þeirra og að hitt rýmið fari undir litla
stofu sem hægt er að vera með hóp í ró og næði. Hitt rýmið er undir háalofti og er hugsað
sem myndlistarrými og um leið afdrep fyrir hóp og síðan, þar sem skilrúmin eru í raun
rennihurðir, á að vera hægt að opna á milli og búa til “sal”. Þessar aðgerðir ættu að létta á
álagi á deildum.
Það er áríðandi að gera eitthvað í þessum málum sem fyrst.
Áfram er þó Kot eitt rými en búið er að setja þar skilrúm sem afmarkar svæði.

Þróunarverkefni
Lífsmennt
Lífsmennt varð til í kjölfar alþjóðlegs verkefnis sem Brahma
Kumaris stóð að árið 1995 á 50 ára afmæli Sameinuðu þjóðanna og
fólst í að beina athygli að tólf alþjóðlegum gildum
undir yfirskriftinni „Deilum gildum okkar til að skapa betri heim“.
Bókin Lífsmennt inniheldur námsáætlun og viðfangsefni í
lífsgildum er skrifuð m.a. fyrir kennara er þróuð og skrifuð
af Diane Tillmann og Diana Hsu, þýðing Erla Björk Steinsdóttir
Tilgangur verkefnis var og er:
Að innleiða viðfangsefnin í lífsgildum sem koma fram í bókinni
Lífsmennt í starfsemi leikskóla Vesturbyggðar að gera lífsgildin að
stefnu leikskólans
Markmið:
•
•
•

•
•

Að veita nýjum straumum inn í leikskólastarfið og efla þannig uppbyggilegt starf
leikskólans í víðu samhengi.
Að starfsfólkið tileinki sér og kenni lífsgildin og flétti inn í allt starf leikskólans.
Að skapa börnum og starfsfólki aðstæður til að fjalla um lífsgildin og uppgötva hvernig
þau nýtast í samskiptum hvert við annað og gagnvart sjálfum sér í samfélaginu og á
veraldarvísu.
Að stuðla að því að kennarar og þeir sem að börnunum koma fái þá sýn að menntun er
leið til fyrir börnin til að öðlast aukna félagsfærni og þroska.
Að dýpka skilning, ábyrgðartilfinningu gagnvart sjálfum sér og öðrum og stuðla þannig
að auknum þroska, færni og sjálfstæði einstaklingsins.
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Grænfáninn
Leikskólinn leggur áherslu á sjálfbærni og umhverfismennt og er
Araklettur Grænfánaskóli frá því í ágúst 2017, fáninn er alþjóðlegt
merki um gott umhverfisstarf í
skólum.
Þann 11 febrúar 2016 varð Araklettur Sólblómaleikskóli. Verkefnið
er á vegum SOS Barnaþorpa og er að norskri fyrirmynd, þar sem
leikskólabörn fræðast um börn í öðrum löndum ásamt því að leggja
sitt af mörkum til þess að gera heiminn að betri stað til að búa í.

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

Nú er þörf á að fara með það fólk sem nú starfar á Arakletti aftur í heimsókn á Álfaheiði
sem er okkar “fyrirmyndarskóli” til þess að augu þess opnist fyrir því fyrir hvað Lífsmenntin
stendur fyrir og sjái möguleikana sem við getum nýtt okkur og hvernig hugmyndafræðin
litar allt starf leikskólans.
Leikskólarnir Araklettur og Tjarnarbrekka fóru saman í heimsókn á Álfaheiði síðast 2015
með miklum árangri og síðan var farið til Oxford 2016 að skoða og kynnast starfi
„gildisskóla“ þar. En þar er vagga Lífsmenntarkennslu. LVBE (Living Value Based
Education). Ferðinni var gerð skil í lokaskýrslu þróunarverkefnisins “Lífsmennt”, til
Sprotasjóðs í júní sama ár.
Nú er stefnt á aðra ferð í enska eða skoska Lífsmenntarskóla næsta vor (29. Maí til 2.
júní) í þeim tilgangi að efla starfsmannahópinn, kynnast því hvað starfið gengur út á og
verður ferðinni gerð skil í skýrslu um þróunarverkefni Arakletts; Stöðugleiki, nánd, gæði

og gleði.
Áframhald starf Lífsmenntar og viðbót við það:
Starfað verður áfram í anda lífsmenntar og er hún orðin að stefnu leikskólans. Stofna þarf
sem fyrst 5 manna Lífsmenntarráð sem samanstæði af starfsfólki og foreldrum sem fylgist
með og fundar um ýmis mál sem varða Lífsmenntarstarfið til þess að styðja það og efla
enn frekar.
Þetta 5 manna ráð fundaði ekki á skólaárinu 2017-18 vegna manneklu.
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Vinátta – Fri for mobberi
Leikskólinn er þáttakandi forvarnarverkefninu “Vinátta” í
samvinnu við Barnaheill. Vinátta, Fri for mobberi, er þróað og
mótað af Red barnet og Mary Fonden í Danmörku og kom þar
fyrst út árið 2007. Verkefnið byggir á nýjustu rannsóknum á
einelti og hvernig hægt er að fyrirbyggja einelti með því að
móta góðan skólabrag, eiga góð samskipti og hafa jákvæð
viðhorf til allra í hópnum. Þátttaka allra; barna, starfsfólks og
foreldra er grundvöllur þess að vel takist til. Búið er að fá
námskeið haust 2016 með starfsfólki leikskólans. Verkefnið
var síðan kynnt á foreldrafundi sama haust 2016. Verkefnið er
unnið með mið- og elstu deild. Eitt af grunngildum verkefnisins
er hugrekki þ.e. að þora að láta til sín taka og geta sett sér mörk, vera hugrakkur og góður
félagi sem bregst við óréttlæti. Þetta gildi höfðar vel til okkar og hefur leikskólinn gert það að
sínu.
Þetta verkefni skilar árangri og verður áfram unnið með það. Samvinna við foreldra þarf að
aukast og þarf að stefna að því.

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

Hreyfing
Mataræði
Geðrækt
Tannheilsa
Öryggi
Fjölskylda
Nærsamfélag
Starfsfólk

Þau þróunarverkefni sem við höfum tekið inn í starfið í þeim tilgangi að auka á framgang
Lífsmenntarinnar hafa skilað sínu að vissu marki en ekki kannski eins mikið og vonir stóðu
til. Það skýrist enn og aftur af starfsmannaveltunni, tímaskorti, manneklu og skorti á
fagmenntuðum leikskólakennurum.
Maður er að endurtaka sig aftur og aftur og aftur og leggur sig fram um að standa af
sér sjóana og halda stefnunni, gefast ekki upp, missa ekki trúna á að þetta komi allt
saman.
Þetta er stundum eins og að láta einhvern fá eitthvert tæki sem hann þekkir ekki og veit
ekki til hvers er notað. Hann eygir ekki möguleikana, hann missir áhugann, sér ekki
tilganginn, skilar tækinu og fer.
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Þess vegna er mikilvægt að starfsmenn komist frá til að lesa og kynna sér, til að fá
leiðsögn og hvatningu og eftirfylgni og síðast en ekki síst hrós fyrir árangur. Það gleymist
oft að þörf fyrir undirbúning einskorðast ekki eingöngu við fagmenntaða heldur er þörfin
ekki síðri hjá ófaglærðum. Við erum að gera sömu kröfur til þessa fólks að það skili sömu
gæðum og sömu fagmennsku og faglærðir en við gerum sáralítið til að gera þeim kleift að
afla sér þekkingar og að þeir fái nauðsynlega þjálfun og handleiðslu. Það gengur ekki.
Nú verða tveir í háskólanámi næsta vetur í leikskólakennarafræðum og tveir í
leikskólaliðafræðum og mennt er máttur!!

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

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

Mat á starfi
Mat á leikskólastarfi hefur þann tilgang að tryggja að réttindi skólabarna séu virt og þau fái þá
menntun og þjónustu sem þeim ber samkvæmt lögum um leikskóla.
Mat á skólastarfi er tvíþætt, innra mat en það er mat sem skólarnir framkvæma sjálfir og ytra
mat sem utanaðkomandi aðilar vinna t.d. á vegum sveitafélagsins, ráðuneytis mennta – og
mennningarmála eða annara aðila. Gera skal grein fyrir framkvæmd og niðurstöðum innra
mats og þeim umbótum sem fyrirhugaðar eru í starfsáætlun leikskólans.
Mat á skólastarfi er tvíþætt:
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Ytra mat
Ytra mat er mat sem utanaðkomandi aðili vinnur á vegum sveitarfélags, ráðuneytis menntaog menningarmála eða annarra aðila. Fræðslunefnd Vesturbyggðar hefur eftirlit með því að
starfsemi leikskólans samræmist leikskólalögum, reglugerðum og aðalnámskrá leikskóla.
Mat á stjórnun leikskólans er inni í innra mati og þar meta starfsmenn leikskólans stjórnun
hans.
Unnið er að nýju mati sem verur tekið í gagnið næsta skólaár.
Matið er grunnur að starfsþróunarsamtali leikskólastjóra og fræðslustjóra

Innra mat:
Í innra mati hefur verið stuðst við mat sem unnið var af leikskólastjórum á Suðurlandi í
samvinnu við Skólaskrifstofu Suðurlands.
Verið er að vinna nýtt mat sem ætti að vera tilbúiðeftir árámót 2019

Innra mat, í vetur var gerð könnun meðal starfsmanna leikskólans um viðhorf þeirra
til leikskólans
Hér er skýrslan og hún inniheldur úrbótaáætlun.

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

Foreldramat
Foreldrar meta starf leikskólans í rafrænni könnun sem Skólapúlsinn framkvæmir annað
hvert ár.

Jafnrétti
Leikskólinn leggur áherslu á að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, að
efla hæfileika sína og lifa lífi í frjálsu, ábyrgu lífi í lýðræðis samfélagi þar sem skilningur,
friður, umburðarlyndi, víðsýni og jafnrétti ríkir.
Allir taka skulu allir taka beinan og óbeinan hátt þátt í að skapa samfélag jafnréttis og
réttlætis.
Jafnréttismenntun felur í sér gagnrýna skoðun á viðteknum hugmyndum í samfélaginu og
stofnunum þess í því augnamiði að kenna börnum að greina þær aðstæður sem leiða til
mismununar sumra og forréttinda annarra.
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Þetta er gert í öllu starfi leikskólans, í leik og samveru, við matarborðið og á salerninu og
hvar sem tækifæri gefst.
Lífsmennt er stefna leikskólans. Hún er byggð á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem er
alþjóðasáttmáli um réttindi barna.
Jafnrétti er því eitt af þeim mikilvægu gildum sem við virðum og notum í öllu starfi leikskólans
.http://www.barnasattmali.is/barnasattmalinn/barnasattmalinnstyttriutgafa.html
Barnasáttmálinn var fullgiltur fyrir Íslands hönd árið 1992. Fullgilding hans felur í sér að
Ísland er skuldbundið að þjóðarétti til að virða og uppfylla ákvæði sáttmálans.
Barnasáttmálinn var lögfestur hér á landi 20. febrúar 2013 og er nú hluti af íslenskri löggjöf.
Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna fjallar um rétt barna til umönnunar og verndar. Í 3. grein
hans segir:

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

Við leikskólann starfar fólk af báðum kynjum og af ólíku þjóðerni og lögð er áhersla á að
allir hafi sömu réttindi og skyldur.
Lífsmenntin, sem er stefna leikskólans, byggir á Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna og
má segja að alla daga sé á beinan eða óbeinan hátt verið að vitna í og styðjast við hann
enda er honum ætlað að vera undirstaða þess starfs sem unnið er í leikskólanum.
Það sem skiptir meginmáli er að byggja upp traust.
Það tekur alltaf tíma og við vitum að það að ávinna sér traust er vinna og að það er hægt
að missa það aftur á einu augnabliki.
Við vinnum að því að byggja börnin upp, að styðja þau til að njóta frelsis, bera ábyrgð,
taka ákvarðanir, sýna virðingu, skapa, tjá sig og njóta sín sem einstaklingar og sem hluti af
heild og miðum kröfur og verkefni við aldur barnanna, þroska og getu.
Lífsmenntin hefur þegar skilað árangri og ekki síst hjá starfsfólkinu sem er skilyrði ef hún á
að skila sér til barnanna.

Eineltisáætlun sjá https://www.leikskolivesturbyggdar.net/copy-of-aaetlanir
Eineltisáætlun; mat
Best er að þurfa ekki að virkja eineltisáætlun - í vetur þurfti að takast á við erfitt mál sem
leikskólastjóra með handleiðslu Kristrúnar og Erlu tókst laga. Það er alltaf sorglegt þegar
svona mál koma upp og það er alltaf á okkar allra ábyrgð að uppræta slíkt. Við verðum að
vera vakandi og gæta þess að sýna virðingu, tillitssemi og skilning.
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Skólaþjónusta - stoðþjónusta
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 - sérfræðþjónusta við börn
Leikskólinn hefur aðgang að tveimur sérfræðingum sem heimsækja skólann reglulega í
tengslum við ráðgjöf fyrir einstök börn. Þar að auki fá börn talþjálfun og atferlismeðferð í
gegnum Tröppu þjálfun. Starfsfólk fær sérfræðiráðgjöf frá Tröppu ráðgjöf eftir
rammasamningi.
Elmar Þórðarson, talmeinafræðingur, kemur þrisvar á skólaári í einn til tvo daga í senn. Hann
sinnir einstökum leikskólanum í þessum heimsóknum.
Ásþór Ragnarsson, sálfræðingur kemur tvisvar til þrisvar á ári og sinnir þá ráðgjöf.
Þar við bætist þjónusta talmmeinafræðinga og atferlisfræðings hjá Tröppu sem býður upp á
greiningar og talþjálfun fyrir börn og fullorðna í gegnum fjarbúnað.

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

Seinasta skólaár hefur leikskólastjóri notið handleiðslu og leiðsagnar Kristrúnar Lindar hjá
Tröppu og deildarstjórar og sérkennslustjóri fengið aðstoð frá Erlu hjá Tröppu.
Einnig njóta börn sem á þurfa að halda talkennslu og talþjálfunar ásamt atferlismeðferðar
hjá Tröppu og er þessi stuðningur við börn og starfsfólk ómetanleg.
Sálfræðiráðgjöf frá Ásþóri Ragnarssyni og mat og ráðleggingar í málörvun hjá Elmari
Þórðarsyni hafa einnig verið til styrktar því starfi sem fram fer og er lögboðið. Þess má
geta að þörf er á meiri tíma fyrir leikskólann hverju sinni og að oftar sé komið. Það er
enginn iðjuþjálfi á staðnum, né hafa skólarnir aðgang að þroskaþjálfa sem er æskilegt.
Stuðningsfulltrúar hafa verið ófaglærðir en reynst ótrúlega vel.
Þörf er á stuðningi við nokkur börn næsta vetur og áfram um ótilgreindan tíma.
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Skýrslur deildarstjóra
Klettur:
Á Kletti voru fjórir starfsmenn með börnin. Í haust voru 16 börn á deildinni, 7 börn fædd 2015
og 7 börn fædd 2016 einnig var eitt barn sem er fætt 2014. Um áramót færðust 2015 börnin
yfir á Krók og við tókum inn 6 ný börn, 5 fædd 2016 og eitt fætt 2017.
Skipulag:
Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Samvera,
söngur/
loðtöflusögur

Samvera,
söngur/
loðtöflusögur

Samvera,
söngur/
loðtöflusögur

Samvera,
söngur/
loðtöflusögur

Vinastund
Fagnaðarfundir

Hópastarf Útivera

Hópastarf Útivera

Hópastarf Útivera

Hópastarf Útivera

Val - Útivera

Hvíld

Hvíld

Hvíld

Hvíld

Hvíld

Frjáls leikur útivera

Frjáls leikur útivera

Frjáls leikur útivera

Frjáls leikur útivera

Frjáls leikur útivera

Áhersluþættir:
Lögð var áhersla á Lífsmenntina sem snýst um samskipti, sjálfsvirðingu, læsi og málrækt. Á
Kletti fléttuðum við það inn í okkar daglega starf með söngvum, sögum, samræðum og leik.
Þar sem að ég var deildarstjóri á Kletti í allan vetur en færðist svo yfir á Krók í maí geri ég
skýrsluna fyrir Klett. Við tók Gígja Þöll og hún vön í starfi en hefur ekki sinnt formlegri
deildarstjórn fyrr.
Vala Dröfn Guðmundsdóttir

Krókur:
Faglærður deildarstjóri Króks var mikið frá í vetur vegna veikinda og lét af störfum í endaðan
mars var deildarstjórninni þá skipt milli tveggja ófaglærðra starfsmanna undir handleiðslu Erlu
hjá Tröppu að mestu.
Áhersluþættir:
Lögð var áhersla á að styrkja samstarfið á deildinni og að halda uppi starfi með börnunum
eins og kostur var. Oftlega kom fyrir að þessir starfmenn voru einu starfmenn deildar og var
því mikið á þá lagt. Það má því teljast kraftaverk hverju starfsfólk deildarinnar áorkaði með 22
börn sem er allt of mikið.
Vikuskipulagið var svipað og á Kletti og unnið var að koma á viðunandi vinnuskipulagi fyrir
deildina sem legið hafði niðri um skeið.
Í maí tók Vala Dröfn við deildinni og Gígja Þöll tók við Kletti.
Þörf er á að búa til fleiri rými við þessar deildir og að fá fagfólk til starfa. Allavega að
stuðningur og afleysing sé inni. Hallveig
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Kot:
Í Koti var einn starfsmaður (deildarstjóri) með börnin og einn stuðningur með ákv. barni. Eftir
að börnum var fjölgað upp í 16 var ásamt stuðningi afleysingin þar ef hún þurfti ekki að vera
annarsstaðar út af manneklu og eða að leikskólastjóri hljóp til.
Í Koti sem er elsta deildin voru 13 börn f. 2012 í vetur, 6 drengir og 7 stúlkur, en við bættust
þrjú börn f. 2013 , tveir drengir og ein stúlka eftir páska til að rýma fyrir nýjum börnum.
Haldin var dagbók yfir það sem gert var á hverjum degi og er búið að setja árið 2017 inn í
tölvu og prenta út. Dagskipulag er hér að framan.
Vikuskipulag
Mánudagur

þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Lífsmennt Samvera
(veður, saga,
umræður, söngur)

Lífsmennt
Samvera

Lífsmennt
Samvera

Lífsmennt
Samvera

Vinastund
Fagnaðarfundir

Sköpun

Hreyfing

Málörvun

Val

Dans

Tjáning

Jóga

Læsi

Frjáls leikur

Frjáls leikur

Frjáls leikur

Gjörhygli

Lubbi

Kubbar

Auk námsþáttanna er það alltaf leikurinn sem er ríkjandi. Í hádeginu eftir matinn er boðið upp
á leiki og/eða verkefni af ýmsum toga og eru börnin oftast mjög ánægð með þann tíma.
Áhersluþættir:
Lögð var aðaláhersla á Lífsmenntina sem snýst um samskipti og sjálfsvirðingu, læsi og
málrækt þar sem stuðst var við bækurnar “Málörvun” og “Lubba og hljóðin”. Einnig var lögð
inn stærðfræði aðallega í gegnum leik með einingakubba og legó en líka voru gerð verkefni í
bækurnar “Í talnalandi” 1 og 2.
Á hverjum degi er Lífsmenntarstund og samvera.
Við leggjum áherslu á að allir geti leikið við alla og til þess höfum við daglega “paraval” Það
fer þannig fram að börnin draga spjald með tölustöfum á og eru aðeins til tvö spjöld af hverju.
Þegar allir eru búnir að draga og para sig dregur hvert par um svæði til að leika sér á. Það
getur verið dúkkukrókur, bílaleikur, leir, kubbar, leikur með dýr, að klippa og líma, spila, púsla
og svo er alltaf í boði að teikna og lita. Þetta “paraval” gengur mjög vel og er aldrei kvartað.
Það má síðan skipta um svæði eftir sirka korter en enginn þarf að skipta ef hann vill ekki.
Á Fimmtudögum er annarsskonar val þar sem börnin geta valið sér að leika saman. Þar er
unnið með tákn og liti. Mismunandi margir geta verið á valsvæði í einu allt frá tveimur upp í
fjóra. Í boði er það sem deildin hefur upp a að bjóða. Við þetta val verða börnin að standa
lengur en í paravalinu eða sirka 30 mínútur.
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Síðasta skólaár var oft erfitt í Koti vegna þess að þegar er bara einn starfsmaður með
börnin kemst hann sjaldan í undirbúning því að afleysingin er oftast upptekin á öðrum
deildum vegna veikinda starfmanna. Leikskólastjóri hafði hönd í bagga með skipulag og
verkefni og leysti oft af.
Næsta vetur verður blandaður hópur í Koti; þrjú börn f. 2013 og 10 börn f. 2014. Þá verður
þörf á stuðningi á deildinni vegna nokkurra barna og auk þess þarf annan starfmann með
deildarstjóra því barngildum fjölgar.
Það er nauðsynlegt að fjölga stöðugildum í Koti.
Kot er aðeins eitt rými og þyrfti að vera annað herbergi til að geta skipt hópnum upp og
búa til meira næði. Það er oft mikill hávaði á deildinni, eðlilega, þar sem allir eru í sama
herberginu, en það hefur þó lagast eftir að plötur voru settar í loftið til að hljóðeinangra.
Iwona Ostaszewska, deildarstjóri í Koti
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Lokaorð
Ég hef stundum talað þannig til starfsliðsins míns að Arakletti megi líkja við fiskiskip.
Á skipi þarf allt að hafa sinn fasta stað svo allir geti gengið að starfi af öryggi og festu. Öll
störfin um borð eru jafn mikilvæg og ef einn bregst þá veldur það álagi á alla hina. Við
verðum fyrir áföllum og lendum í brælum og fáum jafnvel eitt og eitt brot yfir okkur á
stundum en alltaf rís stefni Arakletts upp úr ólgusjónum og heldur sínu striki.
En það gerist ekki af sjálfu sér. Það þarf styrka hönd á stýrinu og góða menn í vélinni,
stýrimann sem stendur við hlið skipstjóra hvernig sem allt veltist og áhöfn sem veit hvers
er ætlast af henni og gerir það sem gera þarf, sýnir starfi sínu og skipinu virðingu og ástúð.
Sinnir sínu af ábyrgð og er alltaf tilbúin að taka til hendi og rétta hjáparhönd.
Áhöfnin ber sjálf ábyrgð á líðan sinni um borð og þarf að finna að störf hennar séu mikils
metin. Áhöfnin þarf að geta fundið til stolts yfir glæstu skipi og glaðst yfir góðum afla.
Og betra er autt rúm en illa skipað. Húmorinn þarf alltaf að vera með í för og traustið, því
má ekki gleyma.
Svo má ekki gleyma þeim sem reka fleyið og þjónusta. Án þeirra væri lítið róið.
Börnin eru aflinn, það sem er verðmætast um borð. Það þarf að fara vel með aflann, sína
honum virðingu og fara með hann af alúð, auðmýkt og þakklæti og skila honum í sem
bestum gæðum til lands þjóðinni til heilla.
Þetta skólaár hefur varið veðrasamt og sjóir á köflum en nú rennur Arakletturinn inn í lygna
höfnina með allsjóaða áhöfn og fullfermi af besta afla sem hægt er að hugsa sér!
Hvað er betra í veröldinni?
Hallveig Ingimarsdóttir,
leikskólastjóri Arakletti
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