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Úrdráttur  

Upplýsingablað vegna ársskýrslu leikskólans: Bæjarból 2018 - 2019 

Hagnýtar upplýsingar um leikskólann: Í leikskólanum eru fjórar deildir, í húsi á lóð er 
fundar- og vinnuherbergi starfsmanna og leikfangageymsla. Í desember 2018 voru börnin 84 
talsins með 679,75 dvalarstundir. Þar af voru  46 drengir og  38 stúlkur. Flest börn voru í 8 – 8,5 
tíma vistun eða 47 talsins, tvö börn voru í 4-6 tíma vistun, átta börn voru í 7-7,75 tíma vistun og 
sextán börn voru í lengri vistun eða frá 8,75-9,5 tímum. Opnunartími er frá 7:30-17:00. 
Heildarfjöldi starfsmanna var 29 í 23,11 stöðugildum í desember 2018.  
 
Sérstaða leikskólans: Leikskólinn er heilsuskóli og starfar eftir heilsustefnunni. Hreyfing, 
næring og sköpun eru þar lykilþættir. Íþróttafræðingur sér um markvissar hreyfistundir með 
öllum börnum. Matseðlar eru samsettir í samræmi við viðmið og uppskriftir frá heilsustefnunni 
og kom ný útgáfa af matseðlum út í vetur. Skapandi starf skipar jafnframt stóran sess í 
leikskólastarfinu í gegnum myndlist og opinn efnivið.  

Helstu verkefni og áherslur: Þema er ákveðið viðfangsefni sem tekið er fyrir í aldursskiptum 
hópum og er hluti af lífsleikni leikskólans. Þennan vetur var þemað „ Ég sjálf-ur og umhverfið“.  
Helstu verkefni og áherslur þetta skólaárið var því á þema, vettvangsferðir, heilsueflingu, 
sköpun, markvissa málörvun, lesmál, elstu barna verkefni – stærðfræði og á skipulagða hreyfingu 
ásamt danskennslu.   

Foreldrasamstarf, áherslur: Lögð er áherslu á góð dagleg samskipti við foreldra og verkefni 
dagsins skráð á upplýsingatöflur fyrir framan deildirnar. Foreldrum er boðið að óska eftir 
samtölum hvenær sem þeir vilja en ákveðinn tími er gefinn að vori þar sem heilsubók barnsins 
er skoðuð og farið yfir líðan, nám og annað. Kynningarfundir um vetrarstarfið voru haldnir að 
morgni dags að hausti og einnig var kynningarfundur fyrir foreldra fjögurra ára barna í 
marsmánuði. Foreldrar fá upplýsingar um starfið í fréttabréfi mánaðarlega yfir árið, með 
vikupósti frá deildum, í gegnum tölvupósta, heimasíðu og í gegnum karellen. Átta foreldrar voru 
í stjórn foreldrafélagsins og í foreldraráði sem fundaði reglulega yfir veturinn og hafði frumkvæði 
að samstarfsverkefnum við leikskólann t.d. sveitaferð, piparkökumálun, fræðslu fyrir börnin um 
tannvernd, danskennslu, leikritum og uppákomum.  

Nýbreytni í leikskólastarfinu: Eitt þróunarverkefni var sett á starfsáætlun þennan veturinn í 
samstarfi við leikskólann Kirkjuból. Vinnuheiti verkefnisins var „Heilsueflandi starfsumhverfi – 
heilbrigð sál í hraustum líkama“ og markmið þess að styðja við heilsueflingu starfsmanna og 
barna leikskólans og bæta vinnuumhverfið. Verkefnastjóri var Helga Kristjánsdóttir fyrrum 
leikskólastjóri á Sunnuhvoli. Í skoðanakönnun kom fram ánægja með verkefnið og breytingar 
t.d. varðandi kaffitíma starfsmanna, aukna samfellu í vinnustundum að morgni og breytt 
skipulag á deildum. Önnur nýbreytni í vetur var breyting á deildum úr fimm í fjórar, breyting á 
leiksvæðum, hús á lóð varð að fundarherbergi og meira rými nýtt fyrir börnin innanhús. Einnig 
var aukið við verkefnavinnu bæði i söngsal og flæði og vinna við skráningar í rafræna heilsubók 
á döfinni næsta vetur.  

Sérfræðiþjónusta: Sérkennslustjóri kom að starfi með 29 börnum með margvíslegum hætti í 

tengslum við málörvun, félagsfærni, einbeitingu, líðan og hreyfifærni í samstarfi við starfsmenn 

deilda barnanna, íþróttafræðing skólans og heimili. Þar af eru 19 börn með beiðni. Níu börn eru 

með orðabók þar sem unnið er að því að efla málþroska þeirra í samstarfi við heimili. Fjögur 

börn fá úthlutaða stuðningstíma daglega. Eitt þeirra fær átta klukkutíma á dag, eitt fær sex tíma 

á dag og tvö börn fá fjóra tíma hvort á dag.  
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Niðurstöður mats á skólastarfi: Til grundvallar mati á innra starfi leikskólans var annars vegar 

stuðst við starfsáætlun 2018 – 2019 og hins vegar matsáætlun. Niðurstöður úr mati starfsmanna 

á innra starfi leikskólans er að mikilvægt er talið að tengja þemað betur inn í starfið og samræma 

vinnubrögð í markvissri málörvun á milli yngri og eldri deilda. Einnig er talið að bæta megi 

skapandi starf og auka rými fyrir það í dagskipulagi og ef til vill fá sérgreinakennara sem sæi um 

myndlist. Mikil ánægja er með að verkefnatengja flæði þannig að það séu ákveðin verkefni á 

hverri deild t.d. í tengslum við stærðfræðidag og vilji til að útfæra það betur. Einnig kom fram 

að þematengdur söngsalur og aukin þátttaka barna var mjög skemmtileg nýbreytni og mikilvægt 

að halda í ríka sönghefð á Bæjarbóli. Hreyfingin var metin sérstaklega og kom fram að ástæða er 

til að skoða útiveru og hlutverk starfsfólksins þar og einnig að gera verkefni í hreyfistundum 

sýnilegri foreldrum. Mikilvægt er að fá fræðslu fyrir starfsfólk um hreyfingu barna.  Skólapúlsinn 

foreldrakönnun var framkvæmd í lok febrúar og fram í mars og svöruðu 99 foreldrar könnuninni 

af þeim 136  sem tóku þátt en svarhlutfallið yfir heildina var 72,8 %. Mörg jákvæð ummæli um 

bæði starfsfólk og leikskólastarfið komu fram í opnum svörum um það sem foreldrum þætti gott 

við leikskólann. Ljóst er að tækifæri leynast til úrbóta á ýmsum sviðum til að mynda með aukinni 

þátttöku foreldra í leikskólastarfinu, í tengslum við aðlögun og flutning á milli skólastiga og 

deilda, varðandi tengsl foreldra við starfsfólk og úrbætur á húsnæði. Hins vegar er ánægjulegt að 

sjá að ánægja með upplýsingamiðlun er marktækt yfir landsmeðaltali sem og 100% ánægja 

foreldra með mataræðið. Leikskólastjóri greindi svör við opnum spurningum í þemu. Þemun 

eru:  mótttaka barna, starfsfólk, innra starf, líðan, heilsuefling/næring, skólabragur og 

upplýsingar og sjá má niðurstöður í töflu inn í ársskýrslunni.  
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Inngangur  

Í samræmi við 5.grein laga um leikskóla frá árinu 2008 gerir leikskólastjóri rekstraraðila og 

sveitarstjórn grein fyrir starfsemi leikskólans í ársskýrslu. Í ársskýrslunni koma fram þeir þættir 

sem ákveðið var að leggja mat á samkvæmt starfsáætlun fyrir árið 2018-2019. 

Innra starf  
Hver leikskóli metur með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs á grundvelli 17. gr. 

laga um leikskóla. Matsaðferðir eru fjölbreyttar og leitast við að fá sjónarmið sem flestra sem að 

starfinu koma, starfsmanna, barna og foreldra eftir því sem við á.  

Mat á starfi leikskólans er bæði formlegt og óformlegt. Skráning á markvissum stundum og 

endurmat í lok þeirra vekur starfsfólk til gagnrýnnar hugsunar á hvað gekk vel og hvað ekki. Fara 

þær niðurstöður í umræður á deildarfundum sem hafa svo áhrif á mat á starfinu í heild og 

starfsáætlun árið á eftir.  

Matsteymi innan skólans ákvarðar hvaða þættir skulu sérstaklega metnir og gerð er grein fyrir 

þeim í matsáætlun. Gerð var matsáætlun til fjögurra ára, 2016-2020 sem verður til hliðsjónar 

innra mati. Í matsteyminu eru fjórir starfsmenn leikskólans.  

 

Mat á innra starfi út frá starfsáætlun 
Þema  
Þemað er ákveðið viðfangsefni sem tekið er fyrir í aldursskiptum hópum. Þennan vetur var 

þemað „ Ég sjálf/ur og umhverfið“ en þemavinnan tengist inn í öll námsvið leikskólans með 

áherslu á umhverfismennt, lífsleikni og sjálfsþekkingu. Hver deildarstjóri hefur ákveðið frelsi til 

að útfæra verkefni sem tengjast þemanu.  

Sem dæmi um áhersluþætti sem unnið var með í þemastundum í vetur eru vinátta 

(vináttuverkefni Barnaheilla), skipulagðar gönguferðir, náttúruskoðun, vinatré, fuglaverkefni, 

ræktun sumarblóma, verðlaust efni úr náttúrunni nýtt í myndlist og skapandi starf.  

Í endurmati starfsmanna kom fram að mikilvægt er að samþætta þemað inn í starfið á 

fjölbreyttan máta en ef til vill festa í sessi ákveðin verkefni tengd „Ég sjálfur“ hlutanum og 

samræma á milli deilda.  

 

Markviss málörvun – Lesmál  
Markviss málörvun var með hefðbundnu sniði á eldri deildum og notast við verkefni úr bókinni 

Markviss málörvun þjálfun hljóðkerfisvitundar eftir Helgu Friðfinnsdóttur, Sigrúnu Löve og 

Þórbjörgu Þóroddsdóttur. Öll börn í tveimur elstu árgöngum leikskólans fara í þessar 

málörvunarstundir tvisvar í viku 15 – 20 mín. í senn í 20 vikur sem skiptast fyrir og eftir áramót. 

Á yngri deildum var bæði unnið með Lubba og lærum og leikum með hljóðin.  

Í endurmati starfsmanna kom fram að ákveðnir þættir í málörvunarverkefnunum í markvissri 

málörvun er talið fyrir ofan getu barnanna og of lítið um endurtekningar. Þörf er á að endurskoða 

efnið og hafa þá áhersluþætti í Tras til hliðsjónar. Einnig kom fram að unnið er bæði með efnið 

„Lærum og leikum með hljóðin“ og „Lubba“ innan leikskólans en það getur valdið ruglingi meðal 

barnanna þar sem táknin fyrir hvert hljóð eru misjöfn. Mikilvægt er að taka umræðu um 

markvissa málörvun fyrir næsta skólaár.  
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Hljóm 2 próf sem tekið var á börnum á elstu deildinni kom mjög vel út og má álykta að vinnan 

við markvissa málörvun skili sér vel til að efla hljóðkerfisvitund barna og koma með snemmtæka 

íhlutun þar sem þess er þörf. Mikið er lesið á öllum deildum og unnið með orðaforða og á yngstu 

deildinni verkefnið „bókaormur vikunnar“. Þá kemur barn með bók að heiman og unnið með þá 

bók yfir vikuna. Auka mætti samstarf við bókasafn Garðabæjar en sökum nálægðar er auðvelt að 

fara þangað í vettvangsferðir og gerðu margir það í vetur.  

Skipulögð hreyfing og dans  
Nýr starfsmaður með B.Sc. í íþróttafræði hóf störf á Bæjarbóli sumarið 2018 og tók við 

verkefnastjórn í hreyfingu. Gríðarleg ánægja er með að hafa sérstakan aðila, sérfræðing, sem ber 

ábyrgð á hreyfingu sem verður bæði markvissari og faglegri. Íþróttafræðingur heldur utan um  

skráningu á hreyfingu í heilsubækur allra barnanna og er meðvitaður um hreyfiþroska þeirra, 

stöðu og framfarir. Nokkur börn fengu eftir áramót auka hreyfingu í sal með verkefnastjóra þar 

sem þau þurftu á meiri þjálfun að halda af ýmsum ástæðum.  Slökun og jóga er tengd inn í 

hreyfistundir. Börnin á eldri deildum klæða sig í íþróttaföt og er hluti af hreyfistundinni þjálfun 

í að klæða sig i og úr og þau fá góðan tíma til þess. Í endurmati starfsmanna kom fram að gott 

væri að fleiri væru upplýstir um verkefni í hreyfistundum og áherslur þar til að mynda með 

sýnilegum tímaseðlum.  Keypt var ný dýna í salinn en auka þarf frekar á hreyfiefni fyrir salinn 

fyrir næsta skólaár.  

Elstu börnin fóru í Ásgarð nánast í hverri viku í fimleikasalinn. Það féll niður í verstu veðrunum 

á vorönn og þegar hálka var mikil. Í júní var hjóladagur.   

Foreldrar höfðu áhuga á því að bjóða aftur upp á danskennslu þar sem mikil ánægja var með 

hana á síðasta vetri og var 6 vikna dansnámskeið á vorönn sem Dagný Björk danskennari sá um. 

Dansinn var á föstudögum og ekki á kostnað hreyfingar heldur viðbót við markvissa hreyfistarfið 

í 6 vikur. Myndbönd úr danstímum voru send til forelda og þeim boðið að koma í lokatímann. 

Gríðarleg ánægja er með danskennsluna og fær starfsfólk leikskólans góðar hugmyndir frá 

Dagnýju til að útfæra sjálfir þegar danskennslu líkur. Vilji er fyrir því að halda dansinum áfram 

á næsta skólaári í samstarfi við Dagnýju.  

Elstu barna verkefni  
Stærðfræðiefni var notað í markvissum stundum einu sinni viku með elstu börnunum. 

Verkefnabækurnar eru tvær og heita Í Talnalandi 1 og Í Talnalandi 2 eftir Hafdísi Finnbogadóttur. 

Efnið er hugsað fyrir leikskólabörn og eru áherslurnar í efninu  fyrst og fremst á hugtaka- og 

talnaskilning og jafnframt er lagður grunnur að talnaskráninu (1-9), talnalæsi ásamt því að vinna 

með form og mynstur. Hvert barn á sína bók og getur leyst verkefnin á sínum hraða. Leitast er 

við að hafa hlutbundin hjálpartæki eins og talnagrind, talnakubba og fleira. Fyrir næsta vetur 

kemur út Í Talnalandi 3 þar sem unnið er með tölur upp að tuttugu og verður það efni einnig 

keypt og nýtt fyrir þau sem eru lengra komin.  

Myndlist – sköpun  
Hver deild var með sköpunar og myndlistarverkefni inn í sínu dagskipulagi og rými fyrir það í 

hverri viku. Mikilvægt er að hafa verkefni fjölbreytt og gefa börnum tækifæri og frelsi til að skapa 

í fjölbreyttum aðstæðum. Gerð voru bæði hópverkefni og einstaklingsverkefni og sumt er fast í 

hefðum eins og jólagjafir, vorverkefni, haustverkefni og endurvinnsla á verðlausu efni.  
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Velt hefur verið upp hugmyndum um að nýta aukaherbergi í húsinu á lóð til að útbúa listasmiðju 

og einnig að ráða kennara sem hefði umsjón með myndlistarkennslu og er það eitthvað sem vert 

er að stefna að.  

Vettvangsferðir og útivera 
Farið var í vettvangsferðir um það bil einu sinni í viku á þremur deildum og gekk það vel fyrir 

utan hálkutímabil. Í gönguferðunum er lögð áhersla á  að kenna börnunum að ganga saman í 

hóp, huga að umferð, vanda umgengni við náttúruna, efla orðaforða og úthald. Einnig var mikil 

tenging við þemað og fóru meðal annars börnin á Móholti reglulega að heimsækja ákveðið 

vinatré sem þau fylgdust með. Farið var í fjöruna með börnin á yngri deildum og segja má að 

úthald og þol hafi aukist með hverri ferð.  Ferðirnar eru jafnframt nýttar til málörvunar.  

Útivera er ríkur þáttur í starfi heilsuleikskóla og því talið mikilvægt að leitast við að komast 

tvisvar sinnum í útiveru á dag. Hver deild fékk eyðublöð til að skrá vettvangsferðirnar hvert var 

farið og hvað gert.  

 

Matsþættir út frá matsáætlun  
Matsþættir voru valdir út frá matsáætlun, endurmati starfsmanna, þema vetrarins og af 

matsteymi. Á mynd 1 má sjá hvernig matsþættir tengjast viðfangsefnum og hvaða viðmið eru sett 

fram.  

 

Mynd 1. – Matsþættir og viðmið 

Einnig var tekin ákvörðun um að meta líðan barna út frá skólapúlsinum, viðhorfskönnun 

foreldra, umræðum við börnin og sýn starfsmanna.   

Matsteymið hittist tvisvar á fundum yfir veturinn og mikilvægt að virkja matsteymið enn frekar 

á næsta skólaárið og auka þátttöku og ábyrgð fleiri starfsmanna í mati á matsþáttum vetrarins.  

 

Kaffitímar starfsmanna – breyting   
Breyting varð á fyrirkomulagi kaffitíma starfsmanna úr tveimur hléum fyrir og eftir hádegi í eitt 

hádegihlé. Í byrjun hausts var ákveðið að halda föstudags kaffitíma með gamla laginu, tveimur 

hléum, en fljótlega var fallið frá því vegna óska starfsmanna. Segja má að allir starfsmenn séu 

afar sáttir við breytt fyrirkomulag og mikil ánægja með það. Könnun á starfsmannafundi og í 

starfsmannasamtölum leiddi í ljós að langflestir voru sáttir við þetta og viðmiðum um 90 % 

ánægju náð. Samfella í starfi með börnunum að morgni hefur stóraukist og mikill munur að hafa 
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alla starfsmenn inn á deildum til dæmis þegar skipulagðar eru vettvangsferðir og hópastarf að 

morgni. Mest markvisst starf fer nú fram fyrir hádegi þegar börn og starfsfólk er hvað ferskast.  

Vettvangsferðir  
Vettvangsferðir voru á öllum deildum. Á yngri barna deildum var meira um ferðir eftir áramótin 

en eldri börnin fóru nánast vikulega í ferðir.  

Skráningar á milli deilda voru misjafnar, ekki voru allar vettvangsferðir skráðar en flestar miðuðu 

að því að fara og skoða eitthvað ákveðið eða vinna ákveðið verkefni eins og að ganga að heimilum 

barnanna, fara að trénu sem var vinatré, ganga í Ásgarð í hreyfistundir, læra um nærumhverfið, 

taka þátt í vorhreinsun Garðabæjar og þess háttar. Einnig voru verkefni unnin eftir ferðirnar, 

meðal annars húsamyndir, köngla og laufblaðaverk, sandverk og fleira. 

Í endurmati starfsmanna kom fram að yngstu börnin komu verulega á óvart með dugnaði í 

gönguferðum, þau fóru tvisvar fyrir áramót en oftar eftir áramót. Allra yngsta barn leikskólans 

fékk að fara í kerru (var eins árs í desember 2018). Einnig kom fram að starfsmenn telja að tengja 

megi ferðirnar enn betur við þemavinnu á markvissari hátt og vinna áfram úr þeim í 

leikskólanum. Mjög mikil ánægja var með að hafa fastan vettvangsferðardag þar sem að bæði 

foreldrar, börn og starfsmenn gerðu ráð fyrir því að fara þó að veður væri ekki upp á sitt besta. 

Þá var jafnvel farið styttra en yfirleitt haldið dagskrá engu að síður. Markmið með ferðum á yngri 

deildum var ekki síst að æfa börnin í að fylgja hópnum og ganga saman. Yfirleitt var stoppað á 

ákveðnum stöðum í leiktíma. Deildarstjóri á Hraunholti notaði til dæmis ratleik sem hvatningu 

til að halda áfram á göngu og börnin fengu hressingu í ferðinni.   

Börnin á Móholti tóku þátt í að meta vettvangsferðir með broskallakönnun og kom fram að þeim 

þótti almennt gaman í ferðunum fyrir utan það ef þau meiddu sig. Sumum fannst erfitt að vera 

í röð og leiðast og flestum finnst gaman að fá að leika á öðrum leiksvæðum og fara í bókasafnið.  

Í skólapúlsinum foreldrakönnun kom fram að flestir foreldrar telja að barni þeirra líki almennt 

vel í útivist á leikskólanum.   

Hreyfing  
Leikskólinn Bæjarból er bæði heilsueflandi leikskóli sem tekur þátt í því verkefni á vegum 

landlæknisembættisins sem og leikskóli sem starfar í anda Heilsustefnunnar.  Í Heilsueflandi 

leikskólum er lögð sérstök áhersla á að vinna með átta lykilþætti sem tengjast skólastarfinu og 

einn af þeim er hreyfing. Til að meta hreyfinguna á Bæjarbóli þá fyllti starfsfólkið út gátlista frá 

heilsueflandi leikskólum og gátlista með viðmiðum heilsustefnunnar. Allir starfsmenn skiptu sér 

í fjóra vinnuhópa og tóku þátt í að fylla út listana sem skiptust í sex viðmið.  Undir hverju viðmiði 

í gátlista frá heilsueflandi leikskóla verkefninu eru allt frá einni upp í átta spurningar.   

Helstu niðurstöður úr gátlista Heilsueflandi leikskóla voru þessar: 

Viðmið skv. gátlista 
Staða 

1 2 3 4 5 

1 Hreyfing, stefna og aðgerðir (3 sp.) 0% 0% 0% 33% 67% 

2 Starfsfólk og foreldra (4 sp.) 25% 19% 12,5% 12,5% 32% 

3 Virkur ferðamáti (4 sp.) 38% 18,5% 12,5% 0% 31% 

4 Hreyfing í tengslum við skólastarfið úti og inni (8 sp.) 6% 0% 31% 22% 41% 

5 Skipulagðar hreyfistundir (6 sp.) 8% 4% 0% 8% 80% 

6 Samstarf við nærumhverfið (1 sp.) 0% 0% 25% 50% 25% 
Staða: 1 = Ekki komið til framkvæmda, 2 = Að litlu leyti komið til framkvæmda, 3 = Að hluta komið til framkvæmda, 4 = Að miklu leyti komið 
til framkvæmda, 5 = Að fullu komið til framkvæmda 
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Helstu niðurstöður úr gátlista heilsustefnunnar, hreyfihlutanum,  urðu þessar: 
 

Hreyfing 

A
llt

af
 

O
ft

 

St
u

n
d

u
m

 

A
ld

re
i 

1 Fagstjóri/ábyrgðaraðili sér um skipulagningu hreyfingar  100%       

2 Áhöld til að geta framkvæmt æfingarnar úr Heilsubók barnsins eru til staðar  100%       

3 Hreyfistundir eru byggðar á þáttum úr Heilsubókinni  75% 25%      

4 Samræmd markmið og tímaseðlar eru fyrir hvern aldur í hreyfistundum  100%       

5 Skipulagðar hreyfistundir í sal eru að lágmarki einu sinni í viku  100%       

6 Börnin fara út að minnsta kosti einu sinni á dag  50% 50%      

7 Leikskólinn nýtir sitt nánasta umhverfi fyrir hreyfistundir  50% 25%  25%    

8 Starfsfólk tekur þátt í leikjum og hreyfingu með börnum inni/úti   25%  75%    

9 Farið er í göngu- eða vettvangsferðir með öll börn reglulega  25% 75%     

10 Stjórnendur leitast við að fá námskeið fyrir starfsfólk tengd hreyfingu barna     25%  75%  

11 Starfsfólk er hvatt til hreyfingar í frítíma  100%       

12 Foreldrar fá fræðslu um heilsustefnuna  50% 50%      

 

Túlka má niðurstöður á þann máta að á Bæjarbóli sé nokkuð vel unnið að markmiðum og 

viðmiðum hvað varðar hreyfingu. Það sem helst þarf að skoða á næsta skólaári og vinna að 

úrbótum með er annars vegar að fá námskeið og fræðslu til handa starfsfólks um hreyfingu barna 

og mikilvægi hennar. Hins vegar er mikilvægt að skoða útiveru og hlutverk starfsmanna í henni 

og mun matsteymið leggja til að útiveran verði matsþáttur næsta skólaárs. Í tengslum við það er 

mikilvægt að huga að  úrbótum varðandi leiksvæðið í tengslum við yngri aldursamsetningu 

barna leikskólans og öryggi barna.  

Annað sem kom fram í svörum starfsmanna er að ekki er lögð mikil áhersla á að hvetja foreldra 

og starfsmenn til að ganga í leikskólann og bæta má aðstöðu til að geyma hjálma og fatnað. Samt 

sem áður var markvisst leitast við að efla hreyfingu meðal starfsmanna í tengslum við 

þróunarverkefnið heilsueflandi starfsumhverfi – „Heilbrigð sál í hraustum líkama“ og einnig tóku 

nokkrir starfsmenn þátt í lífshlaupinu.  

Líðan barna  
Einu sinni yfir veturinn fyllti starfsfólki út eyðublaðið „Loftvogin“ sem metur samskipti þeirra 

við börnin. Eyðublaðið er gott hjálpargagn til að meta samskipti starfsfólk við hvert og eitt barn 

deildarinnar og farið er yfir niðurstöður á deildarfundum. Þannig má sjá hvort einhver neikvæð 

mynstur er að finna varðandi samskiptin sem bæta má og sjá hvað er jákvætt. Gefa þarf öllum 

börnum gaum og athygli og mikilvægt að starfsmenn séu meðvitaðir um eigin vinnubrögð. 

Starfsfólki finnst gott að meta samskiptin með loftvoginni og eykur það samtal innan deilda um 

vinnubrögð. Næsta vetur er stefnt að því að loftvogin verði fyllt út að hausti og aftur að vori til 

að meta breytingar í sambandi við samskiptin.  

Sálfræðingurinn Bára Kolbrún Gylfadóttir var með fyrirlestur á starfsmannafundi í febrúar og 

kom með góð ráð til að taka á óæskilegri hegðun barna.  Þetta gerði það að verkum að starfsmenn 

urðu samræmdir í viðbrögðum við erfiðri hegðun og öruggari. Mikil ánægja var með það 

námskeiðið sem var haldið að ósk starfsmanna í kjölfar viðhorfskönnunar og starfsmanna- 

samtala frá árinu áður.   

98 % foreldra sem tóku þátt í skólapúlsinum telja að börnunum líði vel í leikskólanum.  
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Líðan í leikskóla var rædd við nokkur börn úr hópi elstu barnanna á Nónholti og kom fram á 

svörum þeirra að það væri verst þegar þau væru skilin útundan í leik og ef þau meiddu sig. 

Annars leið þeim vel fyrir utan að sakna kannski foreldra sinna aðeins. Þeim finnst mjög gaman 

að leika á fjölbreyttum leiksvæðum og einn drengur nefndi að það væri gaman að læra að skrifa 

í vinnustund og annar að leika úti. Þau virðast meðvituð um að ef þeim líði illa þá geti þau leitað 

til kennara sem knúsa þau og geta sýnt hvert öðru umhyggju.  

Í endurmati meðal starfsmanna þá kom fram að þeir telja að börnunum líði vel í leikskólanum.  

Skólapúlsinn – foreldrakönnun 
Foreldrakönnun á vegum skólapúlsins var gerð í marsmánuði og mikil áhersla lögð á að auglýsa 

könnunina og leitast við að fá góða svörun, reyndin var að 99 foreldrar  svöruðu könnuninni af 

þeim 136  sem tóku þátt en svarhlutfallið yfir heildina var 72,8 % sem var nokkuð slakari þátttaka 

en fyrir tveimur árum.  

Það gladdi starfsfólk Bæjarbóls mjög að sjá ótrúlega mörg jákvæð og falleg ummæli um bæði 

starfsfólk og leikskólastarfið í opinni spurningu um það sem foreldrum þætti gott við 

leikskólann. Ljóst er að tækfæri leynast víða til úrbóta til að mynda varðandi kost á aukinni 

þátttöku foreldra í leikskólastarfinu, aðlögun og flutning á milli skólastiga og deilda, tengslum 

foreldra við starfsfólk leikskólans og úrbætir á húsnæðinu. Hins vegar er ánægjulegt að sjá að 

ánægja með upplýsingamiðlun er marktækt yfir landsmeðaltali og þáttur sem var bættur 

verulega innan leikskolans vegna útkomu í síðustu könnun. Einnig er mikil ánægja með 

mataræðið sem þykir hollt og 100% ánægja með það. Sjá má niðurstöður könnunarinnar í heild 

sinni inn á heimasíðu leikskólans. Leikskólastjóri greindi svör við opnum spurningum í þemu 

enda koma þar fram margar athugasemdir sem gott er að glöggva sig á. Þemun eru:  mótttaka 

barna, starfsfólk, innra starf, líðan, heilsuefling/næring, skólabragur og upplýsingar og sjá má 

niðurstöður í töflunni hér að neðan.  

 Gott við leikskólann Má betur fara 

Móttaka barna 7 ummæli um hversu vel sé tekið á 
móti börnum.   

5 ummæli um að það megi taka betur 
á móti börnum og foreldrum.  

Starfsfólk 32 jákvæð ummæli um starfsfólk og 
stjórnendur 

10 ummæli um starfsfólk, of mikla 
veltu og skort á fagfólki 

Innra starf 29 jákvæð ummæli um skipulag og 
verkefni barnanna 

6 ummæli um innra starfið, skipulag 
og verkefni 

Líðan 14 jákvæð ummæli um að börnunum 
líði vel í leikskólanum.  

4 ummæli t.d. of mörg börn í hóp og 
áhyggjur af öryggi í kringum 
kastalann.  

Heilsuefling/ 

næring 

14 jákvæð ummæli um hreyfingu og 
næringu. 

4 ummæli, innidag eftir veikindi, 
samstarf við Stjörnuna, ósk um rýmri 
tími fyrir morgunmat. 

Skólabragur 11 jákvæð ummæli um skólabrag  1 ummæli, auka flæði á milli deilda, 
vinskap á milli barna.   

Upplýsingar 13 jákvæð ummæli um 
upplýsingaflæði, tölvupósta, 
upplýsingatöflu og fréttabréf. 

10 ummæli um upplýsingaflæði, fleiri 
myndir, karellen og upplýsingar um 
verkefni og líðan barnanna yfir 
daginn.  

 

 Í svörunum er áberandi mikill munur á jákvæðum og neikvæðum ummælum og þau jákvæðu 

margfalt fleiri sem er mjög ánægjulegt. Niðurstöður voru kynntar starfsfólki á starfsmannafundi 

í byrjun maí og foreldrar upplýstir um að niðurstöðurnar væru aðgengilegar inn á heimasíðu 

leikskólans.  
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Nýbreytni og þróunarstarf  
 

Þróunarverkefni: Heilsueflandi starfsumhverfi – heilbrigð sál í 
hraustum líkama  
Sótt var um þróunarstyrk í þróunarsjóð leik – og grunnskóla í Garðabæ í samstarfi við 

leikskólann Kirkjuból með það að markmiði að styðja við og efla heilsu starfsmanna. Helgu 

Kristjánsdóttur sem hafði reynslu að slíkri vinnu var verkefnastjóri.  

Markmið verkefnisins voru: 

 

 Að styðja við heilsueflingu starfsmanna og barna leikskólans.  

 Að bæta vinnuskipulag og vinnuumhverfi leikskólans, hvetja til virkrar þátttöku 

starfsmanna og efla mannauð með bættri líðan og heilsu.  

 Að auka samstarf á milli deilda leikskólans og gera skólann að meiri heild.  

Markmiðum var meðal annars náð með því að rýna í skipulag leikskólans og það umhverfi sem 

starfsfólk starfar í og auka svigrúm til hreyfingar á vinnutíma. Deildarstjórar hittu Helgu 

reglulega á haustönn, hún hélt fyrirlestur, tók út starfsumhverfi leikskólans og lagði til hreyfileiki 

fyrir börn sem auðvelt var að innleiða.  

Fyrirkomulagi á kaffitímum starfsmanna var breytt og starfsfólki var gefinn kostur á  að hreyfa 

sig einu sinni í viku á vinnutíma, fara út að ganga, hlaupa eða það sem hentaði hverjum og einum. 

Hver starfsmaður í 100 % starfi fékk því 40 mínútna hlé á dag fyrir utan einu sinni í viku varð 

það klukkutími ef starfsmaður nýtti hálftíma af því hlé til hreyfingar. Allir starfsmenn í yfir 60 % 

starfshlutfalli tóku þátt fyrir utan einn. Keyptur var léttur hlífðarfatnaður sem nýttist starfsfólki 

bæði í hreyfingu og í útiveru með börnunum.  

Þegar verkefnið var metið í skoðanakönnun í febrúar kom í ljós að flestir starfsmenn leikskólans 

voru ánægðir  með verkefnið. Í ljós kom í könnuninni að  almenn ánægja er með að hafa 

kaffitímann 40 mínútur í hádeginu. Tæp 95% eru virkir þátttakendur í verkefninu og töldu tæp 

85%  verkefnið hafa góð áhrif á líðan sína með hreyfingu í hádegi. Um 82%  þátttakenda hreyfði 

sig í hádegi, um 9 % tvisvar sinnum og 9% minna en einu sinni í viku. Tæp 69% töldi þann fatnað 

sem keyptur var skipta máli. Flestir voru sammála um að verkefnið væri gott afspurnar fyrir aðra 

skóla eða um 82% og þeir sem voru ánægðir með verkefnið voru 77,3% og 22,7% hvorki né. Engin 

var ósammála.  

Engin skylda var að taka þátt en mikill vilji er að halda verkefninu áfram næsta vetur. Sjá má 

nánari upplýsingar um verkefnið í þróunarskýrslu sem verður aðgengileg á heimasíðu 

leikskólans og heimasíðu Garðabæjar.   
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Nýbreytni  
Önnur nýbreytni innan leikskólans þetta skólaárið :  

 Samfella í vinnustundum að morgni – breytt dagskipulag á deildum  

 Kubbaleikir – breyting á leiksvæðum og starfsumhverfi. Kubbaleikir á eldri deildum 

fengu meira rými þar sem holukubbar eru nú í glerhýsi og einingakubbar í sérherbergi 

við eldri deildar.  Yngri börnin nota rýmið sem holukubbar voru í fyrir hlutverkaleik.  

 Fækkun deilda úr fimm í fjórar  

 Breyting á vinnuaðstöðu kennara, er nú í húsi á lóð og í staðinn er gamla 

vinnuherbergið hluti af Hnoðraholti og aukið rými fyrir börnin þar   

 Þematengdur söngsalur þar sem Þóranna hafði umsjón með og börnin tóku meiri þátt 

en áður 

 Rafræn heilsubók barnsins þróuð af heilsustefnunni og stefnt á að byrja haustið 2019 að 

skrá í hana á Bæjarbóli, einnig voru gefnir út nýjir matseðlar fyrir átta vikur í senn.  

 Verkefnavinna í flæði, þar sem hver deild setur upp ákveðin verkefni t.d. stærðfræði í 

tengslum við dag stærðfræðinnar. Mikill vilji á að þematengja flæðið frekar á næsta 

skólaári og auka hlutverk starfsfólks í flæðinu sem er einu sinni í mánuði.  

Mannauður leikskólans 
Heildarfjöldi starfsmanna var 29 í 23,11 stöðugildum í desember 2018 og þar af störfuðu 4 

leikskólakennarar, 1 leikskólakennaranemi, 1 framhaldsskólakennari, 1 uppeldis og 

menntunarfræðingur, 3 sálfræðimenntaðir starfsmenn, 1 íþróttafræðingur, 1 lögfræðingur, 15 

leiðbeinendur með bæði langa og stutta starfsreynslu, 1 matráður og 1 aðstoð í eldhúsi.  

Einn deildarstjóri var í 50% veikindaleyfi frá september og fram í janúar og fór í kjölfarið á því í 

fæðingarorlof.  

Betur hefur gengið að manna nýjar stöður en oft áður og tveir nýir leikskólakennarar hófu störf 

á Bæjarbóli þetta skólaárið en það er mikið gleðiefni að fá slíkt fagfólk til starfa. Starfsmannavelta 

er alltaf þó nokkur og haustið reyndist heldur erfitt þar sem margir starfsmenn voru reynslulitlir 

í starfi og langtímaveikindi settu strik í reikninginn. Nokkuð margir starfsmenn eru í 

hlutastörfum, allt frá 40% starfshlutfalli upp í 90% en rétt um helmingur starfsmanna er í 100% 

starfshlutfalli eða 14 starfsmenn. Fjórir starfsmenn voru í háskólanámi samhliða vinnu í vetur.  

Einn leikskólakennari hætti sökum aldurs eftir ríflega fjörtíu ára starf hjá Garðabæ.  

 

Starfsþróun  
Niðurstöður úr bæði skólapúlsinum – starfsmannakönnun og gátlistum heilsueflandi leikskóla 

gáfu vísbendingar um að starfsfólk teldi þörf á fræðslu við að taka á erfiðri hegðun barna og var 

brugðist við því. Bára Kolbrún Gylfadóttir sálfræðingur og atferlisfræðingur á greiningar- og 

ráðgjafastöð ríkisins var með fræðslu fyrir alla starfsmenn á starfsmannafundi í febrúar. Erindi 

hennar bar heitið „Óæskileg hegðun leikskólabarna, hvað er til ráða?“. Mikil ánægja var meðal 

starfsmanna með fræðsluna og mörg hagnýt ráð nýtt í kjölfarið í vinnu á deildum. Starfsfólk fékk 

glærurnar til að nýta sér áfram og gott fyrir starfsfólk að fá sameiginlegan fræðslufund þar sem 

allir eru þátttakendur.  

Á starfsmannafundi í nóvember var námskeið á vegum Hugarfrelsis þar sem Hrafnhildur 

Sigurðardóttir fór yfir leiðir til að nota önduræfingar, jóga, slökun og hugleiðslu í leikskólastarfi. 

Helga Sigurðardóttir fór á skipulagsdegi yfir heilsueflingu starfsmanna í tengslum við 

þróunarverkefni leikskólans  
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Á starfsmannafundi í apríl kom Ólafur Ingi Grettisson slökkviliðsmaður og fór yfir helstu atriði 

skyndihjálpar. Leitast er við að hafa skyndihjálparnámskeið á tveggja ára fresti enda mikilvægt 

að starfsmenn leikskóla séu viðbúnir ef á þarf að halda.  

Innleiðing nýrra persónuverndarlaga settu einnig svip sinn á fræðslustarfið í vetur og Telma 

Halldórsdóttir persónuverndarfulltrúi Garðabæjar fræddi bæði stjórnendur og starfsfólk um 

þann lagaramma.   

Starfsmannasamtöl fóru fram í mars - apríl og tók leikskólastjóri samtöl við alla starfsmenn. Í 

samtölum kom fram almenn góð líðan í starfi og starfsandinn almennt talin vera góður. 

Starfsmannasamtöl eru mikilvægur vettvangur fyrir starfsmenn til að ræða líðan sína og 

möguleika til starfsþróunar. Í einu tilviki var túlkur með í starfsmannasamtali til að auðvelda 

samskiptin.  

16 starfsmenn fóru til Berlínar í námsferð í lok maí og var ferðin ákaflega vel heppnuð í alla staði. 

Þeir starfsmenn sem fóru ekki til Berlínar nýttu skipulagsdagana meðal annars í 

leikskólaheimsóknir innan Garðabæjar enda margt frábært að gerast í leikskólum bæjarins. Mikil 

ánægja var með þær heimsóknir og fræðsluerindi.   

Yfirlit yfir fræðslu og starfsþróun skólaársins má sjá í töflunni hér að neðan.  

Fræðsla Þátttakendur  
Lubbi - málörvun   Deildarstjóri  

Menntadagur í Hofsstaðaskóla Allir starfsmenn 

Tras Sérkennslustjóri og 
deildarstjóri  

Handleiðslufundir Deildarstjórar 

Hugarfrelsi  Allir starfsmenn  

Skyndihjálp  Allir starfsmenn 

PMTO, klókir krakkar og uppeldi sem virkar  Sérkennslustjóri  

Persónuvernd  Allir starfsmenn 

Heilsuefling starfsmanna – verkefnastjóri í þróunarverkefni Allir starfsmenn 

Mat á starfi Þrír starfsmenn 

Óæskileg hegðun leikskólabarna – fyrirlestur sálfræðings  Allir starfsmenn  

Tengslamyndun barna  Leikskólastjóri  

Leikur og námsumhverfi Tveir starfsmenn  

Textar og töflur Leikskólastjóri  

Líðan mín í vinnu Leikskólastjóri og 
aðstoðarleikskólastj. 

Ofnæmi leikskólabarna Leikskólastjóri og 
aðstoðarmatráður 

Heilsuefling starfsmanna - umræðufundir Deildarstjórar 

Dokkufundir x 2  Leikskólastjóri  

Námsferð til Berlínar í maí 2019 (leikur að læra og núvitund) 16 starfsmenn 

Námsferðir í leikskóla Garðabæjar á skipulagsdegi í maí, yngstu börnin, 
sögupokar og sérgreinakennsla 

11 starfsmenn  
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Barnahópurinn 

 Í leikskólanum eru fjórar deildar eftir breytingar á notkun húsnæðis haustið 2018. Á 

öllum deildum er boðið upp á breytilegan dvalartíma, frá 4 klst. til 9,5 klst. Í desember 

2018 voru börnin 84 talsins með 679,75 dvalarstundir. Þar af voru  46 drengir og  38 

stúlkur. Barnafjöldinn skiptist á deildir á eftirfarandi hátt.  

 24 börn á Nónholti, fædd 2013 

 20 börn á Hnoðraholti, fædd 2015 og 2016 

 16 börn á Hraunholti, fædd 2016 og 2017 
 24 börn á Móholti, fædd 2014 og 2015  

 
Flest börn voru í 8 – 8,5 tíma vistun eða 47 talsins, tvö börn voru í 4-6 tíma vistun, átta börn voru 

í 7-7,75 tíma vistun og sextán börn voru í lengri vistun eða frá 8,75-9,5 tímum.   

Tíu börn eiga rætur að rekja til annarra landa en Íslands og eru þau lönd: Marakkó, Pólland, 

Portúgal, Ghana, England, Bandaríkin, Venezuela og Litháen. 

Sérkennsla - stoðþjónusta 
Skólaárið 2018-2019 voru 29 börn sem sérkennslustjóri kom að í leikskólanum með 

margvíslegum hætti í tengslum við málörvun, félagsfærni, einbeitingu, líðan og hreyfifærni í 

samstarfi við starfsmenn deilda barnanna, íþróttafræðing skólans og heimili. Þar af eru 19 börn 

með beiðni. Níu börn eru með orðabók þar sem unnið er að því að efla málþroska þeirra í 

samstarfi við heimili. Fjögur börn fá úthlutaða stuðningstíma daglega. Eitt þeirra fær átta 

klukkutíma á dag, eitt fær sex tíma á dag og tvö börn fá fjóra tíma hvort á dag. Tvö börn fóru í 

athugun á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins í vetur. Teymisfundir eru haldnir reglulega með 

teymi þeirra barna sem við á. Foreldrar eru vel upplýstir um þá þjálfun sem á sér stað hverju 

sinni með þeirra barni.  

Á Bæjarbóli er sérkennsluherbergi sem notast er við í einstaklings- og hópkennslu með 

börnunum. Breytingar á stöðu talmeinafræðings síðasta sumar gerði það að verkum að ekki var 

hér starfandi talmeinafræðingur í nokkra mánuði. Nýr talmeinafræðingur hóf störf þegar vel 

liðið var á haustið. Talmeinafræðingur kemur að öllu jöfnu einu sinni í viku í leikskólann. Hún 

er á staðnum í 2-4 klst og hefur tekið börn í þjálfun, lagt fyrir þau próf, haldið skilafundi og veitt 

ráðgjöf.  

Samráðsfundir með sérkennslufulltrúa, talmeinafræðingi, sérkennslustjóra, sálfræðingi og 

leikskólastjóra hafa verið annan hvern mánuð í vetur. Gott samstarf er í teyminu.  

Foreldrasamstarf 
Foreldrafélagið hefur unnið með nokkuð hefðbundnu sniði þetta ár og var hluti af  stjórninni 

endurnýjuð. Sex foreldrar voru í stjórn foreldrafélagsins og þar af tveir í foreldraráði sem starfar 

samkvæmt lögum um leikskóla. Á næsta skólaári er markmiðið að fá fleiri í foreldararáð og auka 

nýliðun í foreldrafélaginu en enginn nýr bættist við hópinn í vetur. Mikilvægt er að aðgreina 

félag og ráð enn frekar.  

Fundir voru tveir á haustönn og tveir á vorönn en auk þess voru samskipti bæði í gegnum 

facebook síðu og tölvupósta til umræðna og skipulagningar.  
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Á haustönn var ákveðið að hafa fræðsluerindi fyrir foreldra og aðalfund á vorönn en í samráði 

við foreldraráð var ákveðið að hafa kynningarfund á vetrarstarfinu að morgni dags í október. Það 

fyrirkomulag gafst vel og mun gert aftur næsta skólaár. Aðalfundur foreldrafélagsins var 

áætlaður á vorönn ásamt fræðsluerindi en því miður varð ekki af honum en starfið og 

ársreikningar kynntir í tölvupósti. Aðalfundur næsta vetrar er áætlaður í september 2019 og að 

öllum líkindum einhver fræðslu í kjölfarið á honum.  

Formaður foreldrafélagsins sem er tannlæknir var með fræðslu fyrir börnin í tannverndarviku og 

gaf öllum börnum leikskólans tannbursta og tannkrem.   

Lögð er áherslu á góð dagleg samskipti við foreldra og verkefni dagsins skráð á upplýsingatöflur 

fyrir framan deildirnar þannig að foreldrar geta fylgst með hvað börnin þeirra eru að gera yfir 

daginn. Foreldrum er boðið í tvö samtöl á ári. Eitt að hausti sem er valkvætt fyrir þá sem það 

vilja og annað að vori þar sem heilsubók barnsins er skoðuð og farið yfir líðan, nám og annað. 

Foreldrar fá upplýsingar um starfið í fréttabréfi mánaðarlega yfir árið, með vikupósti frá deildum 

og í gegnum karellen. Á heimasíðu voru fréttirnar 41 talsins frá 1. júní 2018 fram í maí 2019.  

Leikskólastjóri sendir oftast póst þegar eitthvað stendur til svo að foreldrar séu upplýstir um það 

sem er að gerast í leikskólanum.  

Kynningarfundur fyrir foreldra fjögurra ára barni á starfi elstu barna var haldinn í marsmánuði í 

tengslum við kynningar grunnskólanna þar sem sumir þeirra bjóða upp á starf með fimm ára 

börnum. Góð mæting var á fundinn og foreldrum finnst skipta máli að hópurinn haldi saman.  

Foreldrafélagið skipulagði bæði viðburði á haust- og vorönn, piparkökuskreytingardag á 

leikskólanum í tengslum við að ljósin voru tendruð á jólatrénu á Garðatorgi og vel heppnaða 

sveitaferð um miðjan maí. Gríðarlega góð þátttaka var í sveitaferðina en farið var á bæinn Miðdal 

í Kjós.  

Á degi leikskólans þann 6. febrúar buðu börnin ömmum og öfum 

í kaffi og kleinur. Það var virkilega ánægjulegt að sjá hversu margir 

gáfu sér tíma til að heimsækja leikskóla barnabarna sinna. Fyrir 

heimsóknina var meðal annars búið að vinna verkefni sem 

tengdust deginum, spjalla um ömmur og afa og hvað börnin gera 

með þeim. Þegar gestina bar að garði tóku börnin meðal annars 

lagið inni á deildum, sýndu gestum leikskólann sinn og léku við 

þá. Gaman var að sjá hversu margir þekktust innan ömmu og 

afahópsins og urðu nokkrir fagnaðarfundir. Foreldrum var nokkrum sinnum boðið sérstaklega í 

leikskólann, í kaffi á aðventu, í loka danstímann, á opið hús og foreldrum elstu barna boðið að 

vera við útskriftarathöfn í maímánuði. Ánægjulegt er fyrir foreldra að hittast sín á milli á 

vettvangi leikskólans, hitta starfsfólkið og kynnast leikfélögum barna sinna og eflir slík samvera 

tengsl allra. 
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Öryggismál 
Slys á börnum  
Slys á börnum eru skráð á þar til gerð eyðublöð og geymd í ákveðinni möppu á skrifstofu 

leikskólastjóra. Einnig eru slysin skráð á vef atvikar og óhætt að segja að vel sé haldið utan um 

allar skráningar varðandi slys. Mest var um minniháttar meiðsl sem kröfðust ekki neinnar 

eftirfylgni en fimm alvarlegri slys voru skráð þar sem börnin þörfnuðust aðhlynningar á 

heilsugæslu eða slysadeild.   

Staðsetning Áverki 
Inni fall – skurður á höfði - slysadeild 

Inni  Fall x 3  

Inni – salur – rimlar Fótbrot  - slysadeild 

Inni Fall – hras – glóðurauga 

Inni  fall – hras – lítill skurður – slysadeild 

Úti – hjól  Skrámur  

Úti - kastali Fall – bak – slysadeild 

Úti - róla Tönn – tannlæknir  

 

Slys á starfsfólki 
Einn starfsmaður, matráður slasaðist í janúar þar sem hann rann á hálu gólfi í eldhúsi og skall 

harkalega niður. Slysið var ekki alvarlegt en starfsmaðurinn marðist talsvert. Einu sinni var 

hringt á sjúkrabíl þegar starfsmaður veiktist skyndilega í starfi.  

Ofnæmi - óþol 
Nokkuð mörg börn voru greind með ofnæmi og óþol þetta skólárið en samtals voru 13 börn með 

sérþarfir í mataræði. 10 voru með vottorð frá lækni. Starfshópur úr hópi leikskólastjóra vann að 

því að setja niður verkferla vegna ofnæmis- og óþolstilfella og eyðublöð sem auðvelda allt 

utanumhald. Atvikaskráning heldur til að mynda utan um það ef börn fá snefil af fæðu sem þau 

eiga að forðast og misbrestur verður á. Eitt slíkt tilfelli kom upp á Bæjarbóli í vetur en það var 

ekki alvarlegt. Haldið var námskeið um ofnæmi og óþol í leikskólum sem aðstoðarmatráður sótti 

og var mjög ánægður með fræðslun. Ekki síst að fá hugmyndir hvernig væri hægt að gera 

eldamennskuna þægilegri með ofnæmisbörn í huga og fá nýjar uppskriftir.  

Eigið eftirlit  
Á hverju, morgni er farið yfir útileiksvæðið áður en börnin fara í útiveru til að tryggja að 

ekkert hættulegt reynist þar, þessi yfirferð er ávallt skráð.  

Árlega sjá óháðir aðilar um aðalskoðun leiksvæðis og senda skýrslu í kjölfarið.  

Allar bilanir á húsnæði og leiksvæði er varða öryggi eru tilkynntar eins fljótt og auðið er og 

brugðist við þeim. 
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Slökkviliðsmenn heimsóttu leikskólann í september og fóru yfir eldvarnir skólans ásamt því að 

fræða elstu börnin um eldvarnir. Mánaðalega er farið yfir 

gátlista varðandi eldvarnir og passað upp á að allt sé í góðu lagi 

hvað varðar lýsingu, neyðarútganga og fleira. Einnig er árlegt 

eftirlit með slökkvitækjum og eldvarnarbúnaði. Í maímánuði 

var rýmingaræfing þar sem börnin fóru út um neyðarútganga. 

Æfingin var upplýst þannig að starfsfólk vissi fyrirfram að það 

stóð til að æfa vinnubrögð og ferla í rýmingu. Æfingin gekk vel 

og tókst að rýma skólann á skömmum tíma eða um það bil 2 

mínútum.   

Í skólanum eru öryggisvörður og öryggistrúnaðarmaður sem sinna eftirliti í samræmi við 

vinnuverndarlög nr. 46/1980 

Húsnæði og viðhald 

 Í maímánuði 2018 var hafist handa við að endurnýja baðherbergi og 

skiptiaðstöðu á yngri barna deildum, Hnoðraholti og Hraunholti og stóð sú 

vinna fram á sumar.  

 Málningarvinna innanhús 

 Endurnýja þurfti tæki í leikskólanum meðal annars þurrkskáp og uppþvottavél.   

Viðamestu framkvæmdir á árinu voru á baðherbergjum á yngri deildum en segja má að rask 

vegna framkvæmda geti haft mikil áhrif á börn og starfsfólk. Besti tími til framkvæmda er í 

júlímánuði þegar fæst börn eru í leikskólanum og er lögð áhersla á að slík vinna fari þá fram.  

Bæjarból hefur aðgang að húsverði með Kirkjubóli og Garðaskóla en rík þörf er fyrir að bæta 

þjónustu við leikskólana hvað varðar ýmis viðvik og oft á tíðum löng bið eftir þjónustu vegna 

anna húsvarðar í öðrum stofnunum.  

Í síðustu ársskýrslu var fjallað um að klára þyrfti þakkannt og lagfæra rennur utan á húsi og ekki 

enn farið í þá vinnu. Mikilvægt er að beina sjónum að þeim lagfæringum þegar kostur gefst.    

Búið er að leggja fram óskir um að lagfæra eldhús, stækka það á kostnað salarins þar sem 

vinnuaðstaða matráðs er ákaflega bágborin og geymslurými fyrir matvöru lítið.  

Öll börn leikskólans voru undir sama þaki í vetur og húsnæði á lóð nýtt sem fundarherbergi, 

vinnuherbergi kennara og leikfangabanki. Mikil ánægja var með þetta fyrirkomulag en nýta má 

húsið enn betur en nú er gert og stefnt að því næsta vetur.  
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Lokaorð 

Annasömu skólaári er lokið og má með sanni segja að ávallt eru verkefni næg þegar kemur að 

starfsemi leikskóla. Enn er of mikil velta í starfsmannahópnum en mikið gleðiefni að hafa náð 

að ráða tvo nýja leikskólakennara í vetur og í júní 2019 hóf einnig grunnskólakennari störf. Þrír 

starfsmenn leikskólans hyggja á nám í leikskólakennarafræðum næsta skólár, samhliða vinnu og 

er það að sama skapi góð þróun.  

Í haust hefja mörg ung börn leikskólavist á Bæjarbóli, allt niður í 12 mánaða gömul, en hópurinn 

sem verður á yngstu deildinni hefur aldrei áður talið svo mörg eins árs börn. Þetta verður 

áskorun sem starfsfólk er tilbúið að takast á við. Undirbúa þarf komu yngstu barnanna til dæmis 

með kaupum á húsbúnaði og breytingum á skipulagi inn á deildinni. Mikilvægt er að efla 

þjónustu við leikskólana hvað varðar húsnæðið og lagfæringar þar sem bið eftir framkvæmdum 

getur reynt á þolrifin.  

Starfsmannahópurinn á Bæjarbóli er góður, það þjappaði hópnum verulega saman að fara í 

námsferðina til Berlínar og að fara saman í heimsóknir á leikskóla innanbæjar. Ávallt verður að 

huga að mannauðnum, efla starfsmenn í starfi, gefa tækifæri fyrir samtal um starfshætti og gera 

öllum ljóst að þeir skipta miklu máli í hópnum. Starfsmenn eru eitt stórt teymi sem vinnur saman 

að sameiginlegum markmiðum í starfi.  

Horft er bjartsýnum augum fram á veginn á Bæjarbóli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Garðabæ 13.júní 2019  
Anna Bjarnadóttir, leikskólastjóri 


