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Úrdráttur  
Upplýsingablað vegna ársskýrslu leikskólans: Bæjarból 2019 - 2020 

Hagnýtar upplýsingar um leikskólann: Í leikskólanum eru fjórar deildir, í húsi á lóð er 
fundar- og vinnuherbergi starfsmanna og leikfangageymsla. Í desember 2019 voru börnin 80 

talsins með 642 dvalarstundir. Þar af voru  42 drengir og  38 stúlkur. Í febrúar voru börnin orðin 
84 talsins. Flest börn voru í 8 – 8,5 tíma vistun eða 47 talsins, fjögur börn voru í 5-6 tíma vistun, 
fimmtán börn voru í 7-7,75 tíma vistun og fjórtán börn voru í lengri vistun eða frá 8,75-9,5 tímum. 
Opnunartími er frá 7:30-17:00. Heildarfjöldi starfsmanna var 30 í 24,7 stöðugildum í desember 
2019.  
 
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. 
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 listir“.  Helstu 
verkefni og áherslur þetta skólaárið var því á þema, skapandi vinnu, tónlist,  markvissa málörvun, 
lesmál, elstu barna verkefni – stærðfræði, vettvangsferðir 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 fyrir samtöl í október og að vori þar 
sem heilsubók barnsins er skoðuð og farið yfir líðan, nám og annað. Foreldrasamtöl frestuðust 
þetta árið fram í maí vegna Covid-19.   Kynning á vetrarstarfinu fór fram í foreldrasamtali að 
hausti. Kynningarfundur fyrir foreldra fjögurra ára barna féll niður en foreldrar fengu 
upplýsingar um starf fimm ára barna í tölvupósti.  Foreldrar fá sent fréttabréf mánaðarlega yfir 
árið ásamt vikupósti frá deildum. Einnig eru upplýsingar sendar í gegnum tölvupósta, heimasíðu 
og í gegnum karellen. Þrír foreldrar voru fulltrúar í foreldraráði og fimm foreldrar í stjórn 
foreldrafélagsins sem bauð meðal annars upp á fræðsluerindi um jákvætt uppeldi ásamt fleiri 
viðburðum. Foreldraráð sinnti lögbundnum verkefnum og fundaði þrisvar yfir veturinn.  

Nýbreytni í leikskólastarfinu: Tvö þróunarverkefni voru sett á starfsáætlun þennan veturinn, 
annars vegar „Fugl vikunnar“ á deild elstu barna og hins vegar „leiklist í starfi með yngri 
börnum“. Önnur nýbreytni í vetur var nýting mannauðs þar sem ákveðnir aðilar sjá um ákveðna 
þætti í starfinu. Einnig var þróuð útfærsla á starfi með ungum börnum þar sem 12 mánaða börn 
hófu leikskólugöngu sína í fyrsta sinn. Einn deildarstjóri nýtti sér rafræna heilsubók til 
skráningar og verður haldið áfram  með það verkefni næsta vetur. Sögupokar voru þróaðir áfram 
og stofnað var grænt teymi innan leikskólans.  

Sérfræðiþjónusta: Sérkennslustjóri kom að starfi með 27 börnum með margvíslegum hætti í 

tengslum við málörvun, félagsfærni, einbeitingu, líðan og hreyfifærni. Þar af eru 18 börn með 

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

við heimili. Fjögur börn fengu úthlutaða stuðningstíma daglega. Eitt þeirra fékk átta klukkutíma 

á dag, eitt fékk sex tíma á dag og tvö börn fengu fjóra tíma á dag.  
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Niðurstöður mats á skólastarfi: Til grundvallar mati á innra starfi leikskólans var annars vegar 

stuðst við starfsáætlun 2019– 2020 og hins vegar matsáætlun. Niðurstöður úr mati starfsmanna 

á innra starfi leikskólans er að mikilvægt er talið að samræma verkefni markvissrar málörvunar 

á milli deilda og fá fræðslu um Lubba. Skapandi starf var metið sérstaklega og kom í ljós að 

nokkuð vel er unnið að markmiðum heilsueflandi leikskóla í tengslum við sköpun. Tækifæri eru 

til að nýta oftar hljóðfæri í starfinu, vinna með leiklist og sköpun í fjölbreyttum aðstæðum og ef 

til vill þróa skapandi vinnu á útisvæði. Áhugi er fyrir að nýta hús á lóð fyrir myndlist og sköpun. 

Útivera var metin sérstaklega þar sem viðhorf starfsmanna og barna komu fram. Ekki náðist að 

senda viðhorfskönnun til foreldra. Starfsmenn og börn njóta útiverunnar en ýmsar tillögur komu 

til að þróa frekar útiveru, svæðið, leikefni og hlutverk starfsmanna. Vinnulýsingar í 

gæðahandbók í tengslum við öyggismál voru endurskoðaðar og uppfærðar í vinnuhópum.  

 

Skólapúlsinn starfsmannakönnun var framkvæmd í lok febrúar og fram í mars og svöruðu 23 

starfsmenn könnuninni af þeim 28  sem tóku þátt en svarhlutfallið yfir heildina var 82,1%. Ljóst 

er að tækifæri leynast til úrbóta á ýmsum sviðum til að mynda með auknu samstarfi á milli 

deilda, aukinni starfsþróun og hvað varðar álag í starfi. Margt jákvætt kom fram í opnum svörum 

og starfsfólki líður almennt vel í starfi og á í góðum samskiptum við sitt nánasta samstarfsfólk 

og stjórnendur.  
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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 2019-2020. 

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 og í kjölfarið skammtímaáætlun fyrir eitt ár í senn. 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 listir“ þar sem áætlað var að listadagar barna og ungmenna í Garðabæ 

yrði vorið 2020. Þemavinnan tengist inn í öll námsvið leikskólans með áherslu á listir, 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 skipulagðar 

gönguferðir, náttúruskoðun, fuglaverkefni, myndlist og sköpun.  

Listadagarnir féllu niður í vor vegna covid.  

 

Markviss málörvun – Lesmál  
Ákveðið var að prófa að vinna með Lubba á elstu deildinni þar sem tekið var fyrir eitt málhljóð 

á viku. Lubbi ferðast um Ísland og lærðu börnin staðarheiti og fylgdust með ferðum hans á 

Íslandskorti sem deildarstjóra fannst skemmtileg tilbreyting. Vilji er fyrir að nýta Lubba efnið 

enn frekar, fá fræðslu og fá að heyra hvernig aðrir leikskólar í bænum nýta efnið.  Deildarstjórar 

eldri deilda stefna á að endurskoða efnið fyrir fjögurra ára börn fyrir næsta skólaár. Með yngri 

börnum gafst vel að vinna með lit mánaðarins, form mánaðarins, tilfinningar og líkamshluta í 

tengslum við kennslu orðaforða og málörvun. Næsta skólaár verður lögð áhersla á að auka 

samstarf á milli deildarstjóra yngri deilda varðandi markvissa málörvun, efnivið og nálgun. 

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 markvisst með orðaforða.  
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Skipulögð hreyfing og dans  
Íþróttafræðingur sér um alla markvissa hreyfingu innan leikskólans. Mikil 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. 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. Íþróttafræðingurinn útbjó hreyfiseðla fyrir hvern aldurshóp þannig að aðrir starfsmenn 

gætu gripið inn í ef hann forfallaðist. Í endurmati starfsmanna kom fram að ekki allir eru 

meðvitaður um hvar íþróttakennarinn geymdi hreyfiseðlana til að geta nýtt sjálfir. Mikilvægt er 

að leitast við að halda tímunum þrátt fyrir fjarveru íþróttakennara þar sem börnin eru oftast 

mjög ánægð með hreyfistundirnar og þær mikilvægur þáttur í starfi leikskólans. Elstu börnin 

fara í fimleikasalinn í Ásgarði í hverri viku.  

Hreyfistundir féllu niður á covid tímabili en hreyfingin var 

færð í útiveruna eftir að samkomubanni lauk og voru 

hreyfistundir fram í júnímánuð með leikjum og þrautum á 

útisvæði. Einnig var haldinn íþróttadagur sem gekk mjög vel 

og vinnulýsing um íþróttadag endurskoðuð. Áhugi er fyrir að 

fara enn meira í markvissa leiki á útisvæði til að kenna 

börnum fjölbreytta leiki sem þau geta svo sjálf leikið í útiveru. 

Finna þarf leiðir til að virkja starfsfólki til þessa á næsta 

skólaári.  

 

Dagný danskennari var með skipulagða danskennslu í boði foreldrafélagsins á vorönn sem dróst 

á langinn vegna covid og féll sýning fyrir foreldra niður vegna fjöldatakmarkana.  

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

Verkefnabækurnar hafa síðustu tvö ár verið tvær og heita Í Talnalandi 1 og Í Talnalandi 2 eftir 

Hafdísi Finnbogadóttur. Í vetur var ákveðið að prófa einnig Í Talnalandi 3 og nokkur börn unnu 

einnig með þá bók þegar leið á vorið. 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.  

Myndlist – sköpun  
Hver deild var með sköpunar og myndlistarverkefni innan dagskipulagsins og rými fyrir þau 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.  

Ekki gekk upp að þessu sinni að útbúa sköpunarsmiðju í Vinaholti, húsi á leikskólalóðinni sem   

áætlað var að yrði í marsmánuði. Aðstæður vegna Covid 19 komu í veg fyrir það og einnig að 

listadagar barna og ungmenna í Garðabæ yrðu haldnir. Á Bæjarbóli var hins vegar útbúið 

fiskaþema í glerhýsinu þar sem verk frá öllum deildum gátu verið sýnileg foreldrum utan frá. 

Mikið var unnið með tónlist, leiklist og dans þennan veturinn. Opið hús féll niður en hver deild 
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útbjó myndband úr starfinu sem sent var heim til foreldra og var mikil ánægja með það. Stefnt 

er að því að útbúa myndbönd til að senda foreldrum heim næsta vetur, tvisvar yfir veturinn á 

haustönn og á vorönn. Gaman var að sjá yngra starfsfólk blómstra í myndbandagerðinni í sumar. 

Kom fram í endurmati starfsfólk að gott væri að skipuleggja  ítarlegri ramma yfir skapandi starf, 

leiklist, tónlist og myndlist að hausti, t.d. hvað er stefnt á að gera í hverjum mánuði fyrir sig tengt 

þema vetrarins. Einnig mætti nýta hljóðfæri leikskólans betur.  

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

utan óveðurstíð sem hamlaði útivist að einhverju leiti eftir áramótin. Yngstu börnin fara sjaldnar 

en fóru engu að síður í vettvangsferðir reglulega. 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 var oftar en ekki nýttur efniviður úr 

gönguferðum í myndlist. Börnin á Móholti fylgdust með læknum breytast eftir árstíðum og 

mældu vatnsmagnið með priki. Á elstu deildinni voru börnin markvisst að leita uppi holt og 

hæðir í umhverfinu, verkefni sem þau kalla „tíu toppar“.  

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

tvisvar sinnum í útiveru á dag.  

 

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 starfsmanna út frá skólapúlsinum, viðhorfskönnun.   
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Matsteymið hittist tvisvar á fundum yfir veturinn en mikilvægt er að virkja matsteymið enn 

frekar og auka fræðslu til starfsmanna um viðmið og gagnasöfnun þar sem gætir ákveðins 

óöryggis varðandi þá þætti. 

 

Útivera – hlutverk starfsmanna og virkni barna   
Útivera varð fyrir valinu sem matsþáttur til að fá frekari innsýn inn 

í leik barna á útisvæði, virkni starfsmanna og hvernig þeir sjá 

hlutverk sitt á útisvæði. Börnin eru mistilbúin í útiveru þegar hún 

er í dagskipulaginu og mikilvægt að heyra hvernig þau upplifa 

útiveruna á Bæjarbóli og hugsa upp leiðir til úrbóta.   

Gerð var viðhorfskönnun meðal barnanna á Móholti og Nónholti 

tvisvar sinnum yfir vorönn þar sem spjallað var við þau um 

útiveruna, líðan, verkefni og fleira. Einnig var spurningalisti 

sendur til allra starfsmanna með nokkrum spurningum varðandi 

útiveruna þar sem þeir þurftu að ígrunda vinnulag og viðhorf. 

Svörin voru rædd á starfsmannafundi og rætt um leiðir til að bæta 

útiveruna í samræmi við svör starfsmanna.  

Börnin voru alla jafnan mjög sátt við útiveruna og fannst gaman að vera úti. Hér kemur 

samantekt á svörum um nokkra þætti varðandi útiveruna:  

Skemmtilegast úti Leika, renna, róla, fá hjól, fá stóra skóflu, hlaupa, þegar það er sól úti 
og fleira.  

Leiðinlegast úti Ekkert, að slást, að moka, að fara út þegar ég er búin í hvíldinni, 
skemma, meiða sig, þegar rennibrautin er frosin, óveður, hávaði, að 
vera ískalt ofl.  

Skemmtilegasta 
dótið út 

Skóflur, sleði, hlaupahjól, allt ofl.  

Hvað gera 
kennararnir úti 

Fylgjast með, hugga, skamma, dingla bjöllu, hjálpa og horfa, labba, 
hjálpa ef maður fer að gráta, standa fyrir, ná í dót ofl. 

Hvernig liður þér 
í útiveru 

Vel, mjög vel, ekki vel í vindi, skemmtilega, vel en stundum ekki 

 

Starfsfólki líður almennt vel í útiveru og telur gott að komast út yfir daginn. Þá skipta hlífðarföt 

miklu máli, að þau séu í lagi og henti starfsmanninum. Hér kemur samantekt á svörum 

starfsmanna varðandi útiveruna: 

Hvert er 
meginhlutverk 
starfsmanna í 
útiveru 

Að hafa yfirsýn í garðinum, sjá til þess að öllum líði vel, hjálpa 
börnunum, sýna umhyggju, fylgjast með, vera á  ábyrgðarsvæði, passa 
upp á öryggi barnanna, vera til staðar, aðstoða í leik, bjóða upp á leikefni, 
hugga og hjálpa. 

Líðan Vel nema að það sé ískalt, vont að vera of lengi í útiveru í einu, stundum 
er starfsfólk of mikið að spjalla, erfitt ef börnin eru leið og það þarf að 
halda mikið á þeim yngstu.  

Mætti útiveran 
vera 
skipulagðari 

Já t.d einu sinni í viku með skipulagðara starf. Já en ekki of mikið samt, 
gott að börnin fái frjálsræði í útiveru, hreyfingin mætti stundum vera úti, 
kenna börnunum útileiki og t.d. hafa tilbúna möppu með hugmyndum 
að leikjum við hendina. Sumir starfsmenn mættu taka meiri þátt, gæti 
verið þemadagur eða þemavika stundum í útiveru, setja upp 
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þrautabrautir eða stöðvar. Nei mér finnst frjálsi leikurinn mjög 
mikilvægur í útiveru.  

Gott við 
útiveruna 

Stór garður, fjölbreytt útisvæði, börnin fara út á hverjum degi, fjölbreytt 
leikefni, frjálsræði og hreyfing, starfsmenn hjálpast að, tækifæri til að 
nýta ímyndunaraflið, ánægja barna og útrásin sem þau fá. Börnin finna 
sér alltaf leiki til að fara í.  

Hvað má bæta  Börnin eru á ábyrgð allra úti, ekki vera með viðhorfið mín deild og þín 
deild. þarf að losna við hættulegar tröppur, vera stundum í leik með 
börnunum ekki bara á vaktinni, meðvitaðir um að allir fari út að minnsta 
kosti einu sinni á dag, starfsfólk mætti vera hreyfanlegra og virkara, 
hjálpast meira að við að taka saman dótið í lok dags, bæta aðstöðu fyrir 
yngstu börnin, færa verkefni út ef viðrar t.d. myndlist, laga þar sem 
myndast stór pollur, endurnýja þarf sum leikækin, starfsmenn vinni 
meira saman, starsfólk passi hvernig það talar saman úti, hver deild gæti 
skipulagt einn útidag í mánudag t.d. ratleikur, stöðvar, sull og leikir. 
Stundum mættu fleiri starfsmenn vera úti og þá sérstaklega þegar öll 
börn leikskólans eru í útiveru.  

 

Af niðurstöðum er ljóst að starfsfólk hefur mismunandi viðhorf til útiverunnar en langflestir telja 

að gott sé að börnin fái ákveðið frelsi í útivist og ekki eigi að vera of mikil stýring starfsmanna í 

leik. Hins vegar mætti brjóta útiveruna upp með því að bjóða upp á leiki fyrir þau sem vilja, 

stöðvar, hreyfingu, skapandi vinnu og fleira. Reglulega þarf að minna starfsfólk á að dreifa sér 

um garðinn. Það hefur verið draumur leikskólastjóra lengi að útbúa útieldhús á lóðinni með 

drullumall aðstöðu og hver veit nema það náist að útbúa slíkt á næsta skóláarí. Ljóst er að 

fjölmörg námstækifæri gefast í útiveru, hvort heldur þau séu sjálfsprottin eða kennarastýrð og 

útikennsla hluti af námi í leikskóla. Á Bæjarbóli hefur útikennslan frekar verið útfærð í 

vettvangsferðum heldur en innan leikskólalóðarinnar. Á skipulagsdegi í maí var útbúinn 

hugmyndabanki fyrir sumarið varðandi möguleika á verkefnum í útiveru og ýmislegt af því 

framkvæmt eins og ratleikur, hópleikir, stöðvar og myndlist.  

Skapandi starf  
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 sköpun. Til að meta skapandi starf á Bæjarbóli þá fyllti starfsfólkið út gátlista frá 

heilsueflandi leikskólum á fundi í september. Allir starfsmenn skiptu sér í fjóra vinnuhópa, eftir 

deildarskiptingu og tóku þátt í að fylla út listann. Gott var að fylla út listann svona snemma til 

að auka umræður um þema og hvað felst í skapandi starfi á hverri deild.  

 
Helstu niðurstöður úr gátlista heilsustefnunnar varðandi sköpun  urðu þessar: 
 

Sköpun 

A
llt

af
 

O
ft

 

St
u

n
d

u
m

 

A
ld

re
i 

1 Fagstjóri/ábyrgðaraðili sér um skipulagningu sköpunar  25% 50%    25%  

2 Dagskipulagið gefur tækifæri til skapandi vinnu  50% 50%      
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Túlka má niðurstöður á þann máta að á Bæjarbóli sé nokkuð vel 

unnið að markmiðum og viðmiðum hvað varðar sköpun. 25% telja 

að ekki sé fagstjóri til staðar sem sjái um skipulagningu sköpunar 

hins vegar er það svo á flestum deildunum að einhver einn aðili er 

umsjónaraðili. Ekki er þó um að ræða ákveðinn fagstjóra í öllum 

leikskólanum. Samkvæmt svörum er minna að aðgengilegum 

efnivið á yngri deildum en að sjálfsögðu fer einnig skapandi starf 

fram í útiveru t.d. í sandkassanum og í fjölbreyttum leikjum. Líklega er þá verið að meina liti, 

málningu og þess háttar en börnin á yngstu deildinni eru ekki nema 12 mánaða þegar þau byrja 

og aðgangur að þessum efnivið því frekar stýrður en á eldri deildum.    

Starfsfólk var frætt um skapandi starf, farið yfir aðalnámskrá leikskóla og haldinn fyrirlestur um 

opinn efnivið á starfsmannafundi. Það sem stóð upp úr hvað varðar þann fyrirlestur var 

setningin: „Kennarar geta gert opinn efnivið lokaðan og lokaðan efnivið opinn“. Það veltur mikið 

á starfsmanninum sem er að vinna með börnunum hvernig efniviður er nýttur innan leikskólans.   

Það sem helst þarf að skoða á næsta skólaári er að gera fjölbreytta sköpunarvinnu sýnilegri 

foreldrum t.d. sköpun sem fer fram í byggingarleikjum og hugmyndavinnu barnanna. Einnig að 

vera með tónlistarstarf meira en gert er á deildum og þá sérstaklega nýta hljóðfærin meira. 

Mikilvægt er að nýta verðlausan efnivið sem hluta af leikefni og í tengslum við myndlist sem 

börnin geta gengið í og prófað sig áfram með. Auk þess mætti vera með skapandi vinnu á 

útisvæði þar sem kennarar bjóða upp á ákveðinn efnivið til að 

vinna með í útiveru, vatn, liti, grjót, sprek og fleira. Vilji er til 

að nýta húsnæði í Vinaholti meira í skapandi vinnu þar sem 

efniviður fyrir listasmiðju yrði aðgengilegur. Þar er gott pláss 

og hægt að láta efniviðinn bíða án þess að þurfa að ganga strax 

frá þegar verið er að vinna að ákveðnum verkefnum. Inn á 

deildum er borðað, hvílt sig og leikið, allt í sama rými og oft 

lítið pláss til að láta verkefnin bíða fram á næsta dag.  

 

Öryggismál  
Í endurmati síðasta árs kom fram vilji starfsmanna til að fara yfir öryggismál til dæmis öryggi á 

útisvæði, eldvarnaráætlun og viðbrögð við áföllum. Umræður á deildarstjórafundum um 

viðbrögð við flogaveiki barns í leikskólanum, viðbrögð vegna ofnæmisbarna og covid 

3 
Skapandi efniviður er til staðar og aðgengilegur fyrir börnin bæði úti og 
inni 

 50%   50%    

4 
Efniviður til að þjálfa fínhreyfingar er til staðar og aðgengilegur fyrir 
börnin 

 75%   25%   

5 Börnin fá tækifæri til að beita líkamanum á mismunandi hátt   75%  25%     

6 
Börnin fá tækifæri til að fara ólíkar leiðir í sköpun (myndlist, tónlist, 
dans, tjáning) 

 50% 50%      

7 
Starfsfólk er meðvitað um að sköpunarferlið skiptir mestu máli en ekki 
útkoman 

 100%      

8 
Starfsfólk er meðvitað um mikilvægi þess að grípa augnablikin og vekja 
forvitni barnanna á umhverfi sínu 

 50% 50%      

9 
Verk barnanna eru sýnileg hvort sem það tengist myndlist eða að koma 
á framfæri því sem þau eru að skapa.  

 50% 50%     
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heimsfaraldur varð einnig til þess að mikilvægt var talið að yfirfara ýmsa verkferla og 

viðbragðsáætlanir leikskólans.  Ákveðið var að hluti af skipulagsdegi í lok febrúar færi í þetta 

efni og starfsfólkinu skipt í fimm vinnuhópa. Hópstjórar voru deildarstjórar og sérkennslustjóri.  

Áætlun Eldvarnir. Sóttfaraldur og 
veikindi 

Slys - 
öryggi 

Ofnæmi Áföll  

Hópstj. Sigurlína Gunnhildur Heiða Helen Íris 
 

Í kjölfarið á vinnunni voru vinnulýsingar í gæðahandbók uppfærðar og einnig búnar til nýjar 

vinnulýsingar sem ekki höfðu verið til í gæðahandbók til þessa. Vinnulýsingarnar verða 

fullunnar fyrir næsta skólaár og kynntar á starfsmannafundi haustið 2020 ásamt heildstæðri 

stefnu um öryggismál leikskólans.  

Öryggi er einn af átta lykilþáttum sem heilsuleflandi leikskólar leggja áherslu á en Bæjarból er 

þátttakandi í því verkefni á vegum Landlæknisembættisins. Þar er viðmiðið að skapa skýra 

stefnu um öryggismál og tryggja öryggi. Stjórnendateymið fyllti saman út gátlista til að kanna 

stöðuna á Bæjarbóli. Gátlistinn skiptist í tvö viðmið og undir hvoru viðmiði voru annars vegar 

7 spurningar og hins vegar 15 spurningar. Helstu niðurstöður úr gátlistanum voru þessar:  

Viðmið skv. gátlista Staða  
1 2 3 4 5 

1 Velferð og öryggi (7 sp.) 0% 14% 43% 0% 43% 

2 Slysavarnir og öruggt umhverfi (15 sp.) 13% 20% 20% 27% 20% 
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  

Þegar rýnt er í niðurstöður má sjá möguleika til úrbóta. Hvað varðar velferð og öryggi hlutann 

þarf að leggja meiri áherslu á að starfsfólk þekki vel til verkferla og viðbragðsáætlanir innan 

skólans og fái þjálfun í að fylgja þeim eftir. Einnig þarf að huga að fræðslu bæði til foreldra og 

starfsmanna um einelti, vanrækslu, ofbeldi og kynferðislega áreitni. Segja má að brugðist hafi 

verið við þörfinni fyrir fræðslu strax eftir áramótin með því að fá Hildigunni Árnadóttur 

umsjónarfélagsráðgjafa á fjölskyldusviði Garðabæjar til að vera með fræðslu fyrir alla starfsmenn 

um velferð barna á skipulagsdeginum í febrúar. Hvað varðar hlutann sem snýr að slysavörnum 

og öruggu umhverfi þá er talin þörf á að fylgjast með hávaða með reglulegum hávaðamælingum, 

fara reglulega og markvisst yfir kafla fimm í handbók um velferð og öryggi barna, móta verklag 

hvað varðar ferðir utan leikskólans og bæta aðgengi fyrir fötluð börn og/eða foreldra.  

Í hefðbundnu eftirliti frá Heilbrigðiseftirlitinu var gerð athugasemd varðandi skráningarblaðið 

um garðeftirlit. Skráningarblaðið var endurskoðað og sett upp nýtt, sem var bæði ítarlegra og í 

samræmi við leiðbeiningar frá heilbrigðiseftirlitinu. 

Huga þarf að umbótum hvað varðar öryggismál á næsta skólaári með því að upplýsa starfsmenn 

markvisst um helstu verkferla, fara yfir þá að hausti á starfsmannafundi og á deildarfundum. 

Bæta þarf inn í starfsmannahandbókina upplýsingum um öryggimál. Huga þarf að fræðslu til 

handa nýju starfsfólki og einnig fræðslu til foreldra. Senda þarf upplýsingar um öryggismál til 

foreldra, hafa uppfærðar upplýsingar á heimasíðu og virkja foreldraráðið sem rýnihóp. Mikilvægt 

er að allir deildarstjórar séu meðvitaðir um handbók um velferð og öryggi barna í leikskólum og 

gott að eiga útprentað eintak á deildum sem allir starfsmenn hafa aðgang að.  
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Hvatning starfsmanna og líðan - Skólapúlsinn  
Starfsmannakönnun á vegum skólapúlsins var gerð í marsmánuði og leitast var við að fá sem 

flesta til að svara. Fjöldi þátttakenda var 28, af þeim svöruðu 23 könnuninni og svarhlutfallið því 

82,1 %. Starfsmannakönnun gefur stjórnendum vísbendingar um líðan fólks í starfi, hvar hægt er 

að bæta og hvað er gott. Í kjölfarið á starfsmannakönnuninni voru haldin starfsmannasamtöl en 

ráðlegt væri að hafa samtölin fyrir könnunina næst. Farið var yfir niðurstöður skólapúlsins á 

starfsmannafundi í maí og umræður um einstaka þætti.  

Starfsmannakönnunin innihélt eftirtalda matsþætti og hver matsþáttur samanstendur af 

nokkrum spurningum. 

1. Starfið: Ljóst er af niðurstöðum að fólk upplifir nokkuð mikið álag í starfi, telur sig á 

stundum þurfa að starfa á miklum hraða og að það sé mikið að gera. Flestir vita til hvers 

er ætlast í starfi en telja þó sumir að verkbeiðnir geti verið misvísandi og mikilvægt að 

samræma vinnulag með skýrari viðmiðum. Nánast allir sem svöruðu telja starf sitt 

mikilvægt og krefjandi í jákvæðri merkingu sem eru mjög jákvæðar niðurstöður með 

tilliti til álags.  

2. Starfsmenn : Lang flestir starfsmenn eru ánægðir með gæði og afköst vinnunnar sem 

þeir vinna og telja sig hafa færni til að takast á við vandamál í starfi. Yfir 70% telja 

vinnustaðinn góðan og að gildi þeirra samræmist gildum vinnustaðarins. 30 % eru 

hlutlausir í þeim spurningum sem er umhugsunarvert. 86% starfsmanna telja 

vinnustaðinn veita hvatningu til að standa sig vel og 14 % voru hlutlausir. Tæp 20% telja 

að kröfur í vinnu trufli stundum fjölskyldulífið en 80% telja það gerast mjög sjaldan eða 

aldrei.  

3. Vinnustaðurinn: Þegar spurt er um starfsandann á vinnustaðnum má sjá að meirihluti 

telur starfsandann hvetjandi og styðjandi en 37% telja hann nokkuð eða lítið styðjandi 

og er það einnig þáttur sem þarf að skoða betur á næsta skólaári. Um 64% telja 

vinnustaðinn nokkuð eða fremur lítið afslappaðan og þægilegan og ef til vill tengist það 

álaginu sem fólk upplifir að sé nokkuð mikið. Lang flestir telja sig geta leitað til 

samstarfsfólk varðandi vandamál sem upp koma. Um helmingur telja að starfsmenn sýni 

stundum frumkvæði og mikilvægt að efla frumkvæði meðal starfsmanna. Um helmingur 

starfsmanna telja sig stundum verða vara við mismunun í framkomu eldri og yngri. Innan 

leikskólans er starfsmaður sem telur sig hafa orðið fyrir einelti í starfi og var tekið á því 

máli í starfsmannasamtölum og útkljáð innan leikskólans.  

4. Stjórnun: ríflega 90 % svarenda telur sig oft eða alltaf fá stuðning frá næsta yfirmanni. 

Mikill meirihluti telur yfirmann meta vinnuframlag starfsmanna að verðleikum og komi 

fram við starfsmenn af réttlæti og jafnræði. Ríflega helmingur starfsmanna telja að þeir 

fái umbun í formi peninga eða hrós í starfi oft eða alltaf. Efla mætti þennan þátt frekar 

þannig að fleiri upplifi hrós og umbun í starfi. Mikill meirihluti starfsmanna yfir 86% 

telur að hugsað sé vel um starfsfólk á vinnustaðnum.   

5. Uppeldi og menntun: Flestir starfsmenn hafa mikla trú á eigin getu í starfi og að þeir 

ráði vel við verkefnin sem starfið býður upp á. Samstarf innan deilda er gott en efla má 

bæði samstarf á milli deilda og á milli deildarstjóra. Mismunandi er hversu mikið 

starfsmenn telja sig ræða um starfið, hugmyndafræði og áherslur og er líklegt að fagfólk 

ræði þessi mál í meira mæli. Hins vegar eru ávallt fundir reglulega og skipulagsdagar sem 

fara að mestu í að undirbúa faglegt starf, ræða vinnulag og áherslur ásamt því að fræða. 

Mikil ánægja er í starfsmannhópnum með stuðning við börn með sérþarfir og 

tölfræðilega marktækur munur á Bæjarbóli og landsmeðaltali varðandi þann þátt.   
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6. Símenntun og undirbúningstími: 65% starfsmanna telur sig fá nægan tíma til að 

undirbúa starfið en 35 % ekki. Undirbúningstímar eru kjarasamningsbundinn réttur og 

ekki innan kjarasamninga allra starfsmanna. Mikilvægt er að leitast við að gefa sem 

flestum tækifæri til að undirbúa sig í starfi og sinna símenntun. Virðist þörfin nokkuð 

mikil innan leikskólans fyrir símenntun miðað við svör starfsmanna, sérstaklega 

varðandi börn með sérþarfir, í tengslum við skráningar og mat á þroska barna, í sambandi 

við hegðun barna og samskipti og leikskólastarf í fjölmenningarumhverfi. Helsta 

hindrunin virðist vera að það sé erfitt að komast frá á vinnutíma og skortur á 

áhugaverðum kostum. 

7. Opnar spurningar: Margt jákvætt kom fram í opnum svörum og ljóst að fólki líður vel, 

á oftast í góðum samskiptum við sitt nánasta samstarfsfólk og foreldra og  líður vel í 

vinnunni. Það sem talið er að megi bæta er aðstaða fyrir yngri börn á útisvæði, færri börn 

í leikskólanum og minna álag í starfi. Einnig kemur fram að auka megi samstarf t.d. á 

milli eldri og yngri deilda, auka hlutfall faglærðra og endurskoða matseðil.  

Í haust hélt Ragnhildur Vigfúsdóttir fyrirlestur um viðhorf í vinnu og gerðar æfingar í að sjá 

helstu styrkleika í fari hvers annars.  Einnig var 

í leikskólanum heilsuátak á milli deilda sem 

stóð yfir í fjórar vikur í febrúar. Markmiðið var 

að hvetja starfsfólk til að bæta heilsu og 

velllíðan með því að huga að næringu, 

hreyfingu og svefni/skjátíma.  

Leikskólastjóri hefði viljað sjá betri 

niðurstöður í könnuninni varðandi nokkur 

atriði og sett verður inn í umbótaáætlun það 

sem áætlað er að vinna með á næsta skólaári.  

Starfsmannahópurinn gerði sér dagamun reglulega og haldin voru prjónakvöld, jólagleði, 

gönguferðir og fleira sér til gamans gert.  

 

Umbótaáætlun í tengslum við mat á innra starfi :   
Út frá 
starfsáætlun 
 
 
 
 
 
 

Þróa vinnu í kringum Tras á næsta skólaári 
Auka samstarf á milli deilda, deildarstjórar vinna meira saman, þvert á 
deildar og gefa tækifæri og rými til þess.  
Móttaka nýrra starfsmanna, bæta fræðslu og hlutverk á reynslutíma 
Skerpa á liðsheild innan leikskólans, fá námskeið sem féll niður vegna covid.  
Kynna sér Lubba, hvernig unnið er í öðrum leikskólum bæjarins með hann. 
Aukin teymisvinna t.d. grænt teymi, matsteymi, málörvunarteymi, 
skemmtiteymi – byggja upp aukna teymisvinna innan leikskólans, 
starfsmenn taki þátt í teymisvinnu eftir áhugasviði og fá fleiri til að taka þátt 
í teymisvinnu. 
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Út frá 
matsáætlun  

Bæta aðstöðu á göngum vegna hjólastóla og aðgengis 
Sorg og áföll, fá námskeið um efnið fyrir alla starfsmenn 
Skyndihjálp ath. nýtt starfsfólk gæti mögulega sameinast öðrum leikskólum 
með fræðslu. 
Auka við verkefni fyrir börn á útisvæði og í útiveru t.d. hópleiki og 
sköpunarvinnu. Sjá hugmyndalista frá starfsfólki fyrir sumarið.  
Bæta öryggi á útisvæði, eftirlit með tröppum og kastala, fá endurnýjun á 
útisvæði sem hentar yngri börnum.  
Gera starf barna sýnilegra t.d. með myndbandagerð sbr. vorið 2020  
Útbúa aðstöðu fyrir skapandi starf í húsi á lóð sem náðist ekki vegna covid í 
vetur.  
Rýna í álag í starfi, hafa starfsmannasamtöl fyrr, jafnvel tvö styttri yfir árið til 
að átta sig reglulega á líðan starfsmanna. Virkja deildarstjóra í samtölum við 
sitt fólk á deildinni og meðvitund um líðan.  
Samræmd vinnubrögð innan og á milli deilda 
Fylla út áhættumatslista skv. vinnuverndarlögum 
  

Nýbreytni og þróunarstarf  
 

Þróunarverkefni:  
Sótt var um tvo þróunarstyrki í þróunarsjóð leik – og grunnskóla í Garðabæ að þessu sinni og 

fékkst styrkur í bæði verkefnin.   Nánari útlistun á verkefninu koma fram í þróunarskýrslum.  

Fugl vikunnar : 
Er verkefni sem unnið er með elstu börnunum á Nónholti, 

verkefnastjóri var Gunnhildur Sveinsdóttir deildarstjóri. 

Áherslur voru á að fræða börnin um 10 fuglategundir og 

útbúa skriflegt námsefni.  Verkefnið var samþætt inn í öll 

námssvið leikskólans.  

Markmið verkefnisins er að börnin læri:  

að þekkja helstu fuglategundir í umhverfinu 
að kynna sér liti fuglanna   
að tjá fugla í gegnum teikningar og fjölbreytt, 
skapandi myndlistarverkefni 
að efla orðaforða, stafa- og hljóðaþekkingu í gegnum 
heiti fugla, sögur, söngva og fræðslu  
að efla ritun og fínhreyfingar  
að bera virðingu fyrir umhverfinu og verða meðvituð 

um dýralífið allt um kring  
að búa til og nýta sína eigin fuglabók   

 

Ávinningur verkefnisins fyrir leikskólann er skráning varðandi hvernig hægt er að vinna með 

fuglana í starfi. Námsefnið getur í framhaldinu nýst fleirum og verður sýnilegra öðru starfsfólki 

deil darinnar og sem og foreldrum.  
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Leiklist í starfi með yngri börnum  
Leiklist með yngri börnum er verkefni sem unnið var að frumkvæði deildarstjóra yngstu barna 

deildar, Hraunholts Ragnheiðar Dísu Gunnarsdóttur og var hún verkefnastjóri. Markmið 

verkefnisins er:  

 

að efla markvisst hópastarf með yngstu börnum 

leikskólans með áherslu á leikræna tjáningu, söng, 

dans, tónlist og gleði  

að efla sjálfstraust barna, tjáningu og frumkvæði 

að efla félagsfærni barna, samkennd og 

umburðarlyndi innan hópsins 

að efla starfsmenn í starfi og auka við færni þeirra 

að vinna með leiklist, tónlist og söng með ungum 

börnum  

 

Markmiðum verkefnisins var náð með því að þróa leiklistar stundir, tímaseðla, sem auðvelt er 

að vinna eftir. Slíkir tímaseðlar veita starfsmönnum öryggi í starfinu þar sem þeir geta nýtt sér 

aðferðir og þær leiðir í hópastarfi sem tímaseðlarnir kveða á um. Starfsfólk gerði endurmat á 

stundunum en ekki náðist að gera eins mikið í verkefninu og skipulagt hafði verið vegna covid 

– 19. Hins vegar eru tilbúnar tvær leiklistarstundir sem má nýta mörgum sinnum en markmiðið 

var að hafa fjórar slíkar stundir tilbúnar, endurmetnar og prófaðar í lok vetrar.  

 

Nýbreytni  
Önnur nýbreytni innan leikskólans þetta skólaárið :  

 Nýting mannauðs – fagstjóri á deildum. Ákveðið að prófa að ákveðnir aðilar innan 

deilda sæju um ákveðna þætti í starfinu. Til dæmis að sérhæfa sig í spilum með börnum 

í hópastarfi, sjá um vinastundir, sinna myndlist og málörvun. Þetta fyrirkomulag gafst 

mjög vel og gat starfsfólkið þá undirbúið sérstaklega það sem vinna átti með í 

hópastarfi með ákveðið viðfangsefni og þróað það út veturinn. Nokkrir leiðbeinendur 

fengu einnig undirbúning til að sinna ákveðnum verkefnum innan deildar. Þetta gafst 

mjög vel og verður án efa aftur gert á næsta skólaári þar sem nýta má mannauð 

leikskólans og áhugasvið hvers og eins betur.  

 Yngstu börnin – hvað hentar 12 mánaða börnum? Haustið 2019 yngdist talsvert 

barnahópurinn í leikskólanum Bæjarbóli þegar farið var að innrita börn frá 12 mánaða 

aldri. Fram að því voru yngstu börnin innrituð frá 18 mánaða aldri og oftar en ekki var sá 

aldurshópur frekar fámennur. Laga þurfti deildina að þörfum þessa hóps og keyptur inn 

nýr húsbúnaður sem og hentugt leikefni.  Í hópastarfi á yngstu deildinni er börnunum 

skipt upp í fámenna hópa, fjögur börn í hóp, þar sem unnin eru fjölbreytt verkefni. 

Hópastundirnar eru alltaf byggðar eins upp þannig að börnin læra ákveðna rútínu í 

tengslum við hópavinnu. Yngstu börnin fóru líka í vettvangsferðir út fyrir leikskólalóðina 

og heimsóttu meðal annars bókasafn Garðabæjar og fóru í fjöru. Ein tvíburakerra er til í 

leikskólanum sem mikið var notuð. Ljóst er að best væri að fá stærri kerru, eða fleiri 

kerrur sem tæki fleiri ung börn til að auka möguleika á gönguferðum en lítið pláss í 

leikskólanum til að geyma slíkt. Starfsfólkið á yngstu deildinni tekur mikið af myndum 

og sendir í gegnum karellen kerfið og finnur hvað foreldrar eru gríðarlega ánægðir með 
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það. Upplýsingaflæði til foreldra er til fyrirmyndar á deildinni, sem skiptir máli þegar 

börnin tjá sig lítið um leikskólalífið heimavið. Í vetur hefur deildarstjóri deildarinnar 

verið að þróa leiklistarstundir með ungum börnum, þær byggja á leikrænni tjáningu, 

söng, hreyfingu og hljóðfæraleik. Stundirnar eru hugsaðar þannig að það sé auðvelt fyrir 

annað starfsfólk að framkvæma og leiðbeiningar skýrar. Verkefni þetta er styrkt af 

þróunarsjóði leikskóla í Garðabæ. Starfshættir á deild yngstu barnanna, Hraunholti, hafa 

þróast mikið í vetur og komin ákveðin reynsla að taka á móti 12 mánaða börnum.  

 Rafræn heilsubók barnsins. Einn deildarstjóri nýtti sér rafræna heilsubók til skráningar 

til prufu og þótti það mjög þægilegt. Hins vegar vantaði upp á skjal til undirritunar 

vegna persónuverndar til að nýta heilsubókina sem skildi. Næsta vetur ætti allt slíkt að 

vera komið í lag og eyðublöð vegna persónuverndarsjónarmiða tilbúin og samþykkt af 

persónuverndarfulltrúa bæjarins.  

 Sögupokagerð – starfsfólki bauðst að taka þátt í að þróa áfram sögupoka og buðu þrír 

sig fram. Sett voru upp verkefni, leikjahugmyndir og málörvunarhugmyndir í tvo 

sögupoka, Greppikló og Litla lirfan.  

 Grænt teymi var stofnað innan leikskólans í samræmi við nýja innkaupa- og 

úrgangsstefnu Garðabæjar. Hlutverk teymisins er að fylgja eftir stefnunni og sjá til þess 

að áhersluþættir séu innleiddir innan leikskólans í samráði við stjórnendur.  

Mannauður leikskólans 
Heildarfjöldi starfsmanna var 30 í 24,7 stöðugildum í desember 2019 og þar af störfuðu 3 

leikskólakennarar, 1 framhaldsskólakennari, 1 grunnskólakennari, 1 leikskólakennaranemi, 1 

uppeldis og menntunarfræðingur, 3 sálfræðimenntaðir starfsmenn, 1 íþróttafræðingur, 1 

lögfræðingur, 16 leiðbeinendur með bæði fjölbreytta menntun og reynslu, 1 matráður og 1 aðstoð 

í eldhúsi.  

Einn deildarstjóri var í fæðingarorlofi frá mars 2019 og tveir fóru í fæðingarorlof í maí 2020. Einn 

leiðbeinandi var í langtímaveikindaleyfi allan veturinn og annar fór í langtímaveikindaleyfi í 

marsmánuði.   

Tveir fagmenn í leikskólanum, sérkennslustjórinn 

og verkefnastjóri yfir hreyfingu hófu nám í 

menntunarfræði leikskóla í Háskóla Íslands með 

stuðningi frá Garðabæ. Fimm starfsmenn eru í 

annars konar námi samhliða starfi.  

Nokkuð margir starfsmenn eru í hlutastörfum, allt 

frá 30% starfshlutfalli upp í 90% en ríflega 

helmingur starfsmanna er í 100% starfshlutfalli eða 

15 starfsmenn.  

Einn deildarstjóri hætti í starfi eftir að 

fæðingarorlofi lauk.  

 

Starfsþróun  
Niðurstöður úr bæði úr starfsmannasamtölum og endurmati starfsmanna gáfu vísbendingar um 

að starfsfólk teldi þörf á á fræðslu um velferð barna ásamt því að tala um öryggismál og 

slysavarnir. Heill skipulagsdagur í febrúar fór í öryggismálin og einnig kom Hildigunnur 

Árnadóttur umsjónarfélagsráðgjafi á fjölskyldusvið Garðabæjar um velferð barna og verklag hvað 

varðar barnaverndarmál.  
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Þar sem sköpun var þema vetrarins var fyrirlestur frá Sigurbaldi P. Frímannssyni góð leið til að 

vekja athygli á opnum efnivið, hvað það hugtak fæli í sér og hvernig möguleikarnir birtast í þeim 

efnivið. Einnig var tekinn fyrir kafli í Aðalnámskrá leikskóla sem fjallar um sköpun á 

starfsmannafundi.  

Ragnhildur Vigfúsdóttir mannauðsráðgjafi og markþjálfi kom á sameiginlegan fræðslufund 

Bæjarbóls og Kirkjubóls í Sveinatungu og hélt erindi um viðhorf fólks, jákvæða sálfræði og 

samskipti. Mikil ánægja var með erindið og mjög gott að sameinast öðrum skólum með fræðslu 

til að standa straum af kostnaði. Það er eitthvað sem hægt er að gera meira af, ekki síst þegar 

mögulegt er að fá afnot af salnum í Sveinatungu.   

Starfsmannasamtöl fóru fram í apríl - maí og tóku aðstoðarleikskólastjóri og leikskólastjóri 

samtölin í sitthvorum vinnuhópnum (A og B) á  Covid tímabilinu.  

Í samtölum kom fram almenn góð líðan í starfi og starfsandinn almennt talinn vera góður. Hins 

vegar kom einnig fram að tækifæri væru innan leikskólans til að auka samstarf á milli deilda og 

leggja enn frekari áherslu á góð samskipti og jákvæðni. Starfsmannasamtöl eru mikilvægur 

vettvangur fyrir starfsmenn til að ræða líðan sína og möguleika til starfsþróunar. Þrír tiltölulega 

nýir starfsmenn ræddu um að það hefði verið gott að fá meiri fræðslu í upphafi starfs varðandi 

hlutverk og vinnulag. Það er eitthvað sem má bæta á næsta skólaári. Einnig kom fram hversu 

mikilvægt gott skipulag á deildum er og sums staðar þarf að skerpa á skipulaginu.  

Einhver fræðsla féll niður vegna Covid, til dæmis var búið að skipuleggja fræðslu um lífsgæði í 

leikskólastarfi á starfsmannafundi í apríl hjá Saga story house í Hafnarfirði þar sem áherslan átti 

að vera á að efla hópinn sem liðsheild. Sú fræðsla býður betri tíma.  

 

Fræðsla Þátttakendur  
Viðhorf – gleði eða fýla   Allir starfsmenn 

Menntadagur í Hofsstaðaskóla Allir starfsmenn 

Orðagull Fjórir starfsmenn 

Handleiðslufundir Deildarstjórar 

Áföll og sorg Leikskóla- og sérk.stjóri 

Communicator Þrír starfsmenn 

Foreldrasamtöl   Fjórir starfsmenn 

Persónuvernd fyrir erlenda starfsmenn Tveir starfsmenn 

Opinn efniviður í leikskólastarfi (sköpun) Allir starfsmenn 

Jákvæð sálfræði  Þrír starfsmenn 

Krefjandi hegðun - ADHD  Fjórir starfsmenn  

Heilsuefling starfsmanna – Árdís frá Lundabóli  stjórnendateymi  

flogaveiki einn starfsmaður 

Velferð barna – hvað er börnunum fyrir bestu Allir starfsmenn 

Málþroski barna - talmeinafræðingur Allir starfsmenn 

Mat á skólastarfi Matsteymi – fjórir starfsm. 

Verndarar barna – vernd barna gegn ofbeldi Leikskólastjóri  

Faglegir leiðtogar - rannung  Leikskólastjóri  

 

Starfsmenn sem stunduðu nám samhliða starfi: 

Jógakennaranám í fjarnámi Deildarstjóri 

HÍ meistaranám í leikskólakennarafræðum Sérkennslustj. og verkefnastjóri 
í hreyfingu  

Sálfræðinám  Tveir starfsmenn 

Félagsráðgjafanám  Einn starfsmaður 

Framhaldsskólanám  Einn starfsmaður 
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Barnahópurinn 
Í leikskólanum eru fjórar deildar. Á öllum deildum er boðið upp á breytilegan dvalartíma, frá 4 

klst. til 9,5 klst. Í desember 2019 voru börnin 80 talsins með 642 dvalarstundir. Þar af voru  42 

drengir og  38 stúlkur. Barnafjöldinn skiptist á deildir á eftirfarandi hátt.  

 23 börn á Nónholti, fædd 2014 

 20 börn á Hnoðraholti, fædd 2015 og 2016 

 15 börn á Hraunholti, fædd 2016 og 2017 
 22 börn á Móholti, fædd 2014 og 2015  

 
Flest börn voru í 8 – 8,5 tíma vistun eða 47 talsins, fjögur börn voru í 5-6 tíma vistun, fimmtán 

börn voru í 7-7,75 tíma vistun og fjórtán börn voru í lengri vistun eða frá 8,75-9,25 tímum.   

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

Bandaríkin, Venezuela, Albanía, Þýskaland, Svíþjóð og Færeyjar. 

Eftir ármót í jan. – feb. 2020 byrjuðu fjögur ný börn, öll fædd árið 2018 og voru börnin þá orðin 

84 talsins í heildina sem skiptust þannig á deildar:  23 á hvorri eldri deild, 18 á yngstu deildinni 

Hraunholti og 20 á Hnoðraholti.  

Sérkennsla – stoðþjónusta 
Skólaárið 2019-2020 voru 27 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 18 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.  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. Einnig er nýtt aðstaða á Vinaholti, húsi á leikskólalóðinni til að fara með einstaklinga 

eða litla hópa í leiki, spil og þjálfun.  

Talmeinafræðingur hjá Garðabæ kom að öllu jöfnu einu sinni í viku í leikskólann. Hún var á 

staðnum í 2-4 klst. og tók börn í þjálfun, lagði fyrir þau próf, hélt skilafundi og veitti ráðgjöf.  

Samráðsfundir með sérkennslufulltrúa, talmeinafræðingi, sérkennslustjóra, sálfræðingi og 

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

Talmeinafræðingur frá greiningarstöð kom reglulega og var með vinnustund með barni og 

ráðgjöf til starfsfólks og foreldra, ásamt því að sitja teymisfundi.  

Sjúkra – og iðjuþjálfar frá Æfingarstöðinni sinntu ráðgjöf og stillingu tækja fyrir leikskólann.  

Foreldrasamstarf 
Foreldrafélagið hefur unnið með nokkuð hefðbundnu sniði þetta ár en nokkur endurnýjun var 

á stjórn. Nýr formaður var kjörinn á fyrsta fundi í september og leikskólastjóri tók við stöðu 

gjaldkera. Fimm foreldrar voru í stjórn foreldrafélagsins í vetur. Þrír foreldrar voru í 

foreldraráðinu í vetur sem starfar skv. lögum um leikskóla og foreldraráðið aðgreint frá 

foreldrafélaginu.  
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Fundir foreldrafélagsins voru þrír á haustönn og einn á vorönn en auk þess voru samskipti bæði 

í gegnum facebook síðu og tölvupósta til umræðna og skipulagningar.  

Á haustönn var ákveðið að hafa fræðsluerindi fyrir foreldra og aðalfund að morgni snemma í 

nóvember. Rafn Emilsson sálfræðingur fjallaði í erindi sínu um jákvætt uppeldi og áskoranir 

daglegs lífs. Mikil ánægja var með erindið og góð mæting af foreldrum.  

Fundir foreldraráðsins voru þrír, einn á haustönn og tveir á vorönn og fundartíminn að morgni 

dags sem hentaði mjög vel. Einnig var stofnaður foreldraráðs hópur á facebook sem auðveldaði 

samskipti á milli fulltrúa.  

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 var boðið upp á tvö samtöl yfir skólaárið. Eitt að hausti sem var nokkurs 

konar upplýsingasamtal um fyrirhugað vetrarstarf og annað að vori þar sem heilsubók barnsins 

er skoðuð og farið ítarlegar yfir líðan, nám og annað. Samtölin frestuðust fram í maí vegna Covid 

en það gekk að hafa þau í Vinaholti og öllum samtölum lokið í byrjun júní.  

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

og í gegnum karellen. Á heimasíðu voru settar fjölmargar fréttir yfir árið og stundum sendir 

tenglar yfir á fréttir í tölvupósti. Mikið er sent af ljósmyndum í gegnum Karellen. Leikskólastjóri 

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

gerast í leikskólanum.  Leitast var við að hafa gott upplýsingaflæði sérstaklega á tímum Covid og 

var mat fulltrúa í foreldraráði að upplýsingaflæði frá leikskólanum hefði verið gott.  

Kynningarpóstur fyrir foreldra fjögurra ára barna með upplýsingum um námskrá  elstu barna var 

sendur í apríl. Vanalega hefði verið haldin kynning í sal en vegna Covid varð ekki af því.   

Foreldrafélagið skipulagði bæði viðburði á haust- og 

vorönn, piparkökuskreytingardag á leikskólanum í 

tengslum við að ljósin voru tendruð á jólatrénu á 

Garðatorgi og vorhátíð í maí mánuði. Vorhátíðin var að 

þessu sinni eingöngu fyrir börnin í leikskólanum en ekki 

gesti.  

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,  hengja upp myndir og setningar. Vegna covid féllu 

nokkrir viðburðir með foreldum niður en það náðist að bjóða foreldrum að vera við útskrift elstu 

barna og að koma í aðventukaffi. 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. 

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 átta slysaskýrslur voru fylltar út frá 1. júní 2019 -31.maí 2020. Alvarlegri slys þar sem 
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börnin þörfnuðust aðhlynningar á heilsugæslum, slysadeild eða tannlækni eru merkt sérstaklega 

og lituð með rauðu og gulu.  

Staðsetning Áverki 
Úti Fall úr rólu, þríbrot á handlegg - slysadeild 

Úti  Fall í grasi – tognun - slysadeild  

Úti  2 x fall  í rennibraut –  tönn - tannlæknir 

Úti  Fall í tröppum – kúla og mar á enni 

Inni  Fall – hras á ofn – skurður á tungu - slysadeild 

Inni  fall – hras – sprungin vör  

Inni   Fall – hras – kúla á enni 

 

Slys á starfsfólki 
Ekki urðu nein slys á starfsfólki  

Ofnæmi - óþol 
Nokkuð mörg börn eru greind með ofnæmi og óþol en samtals voru 15 börn með sérþarfir í 

mataræði í vetur. 13 voru með vottorð frá lækni. Starfshópur á skipulagsdegi í febrúar sá um að 

útbúa vinnulýsingu fyrir gæðahandbók varðandi verkferla í kringum börn með sérþarfir í 

matarræði og nýttu sér efnið sem leikskólastjórar gerðu á síðasta skólaári. Mikilvægt er að allir 

á deild barnanna og í leikskólanum séu meðvitaðir um hvaða börn þetta eru og hvað ber að 

forðast. Ekki kom upp að barn fengi ofnæmiskast í leikskólanum og engin atvikaskráning.    

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. Útbúin var ný vinnulýsing  þar sem 

kemur fram hvað felst í eftirliti að morgni og gert nýtt eyðublað fyrir starfsfólk. Það helsta sem 

er skráð í garðeftirliti eru skemmdir í garði t.d skemmdir á grindverki eða leiktækjum og 

ruslasöfnun.  

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. 

Slökkviliðsmenn þurftu að aflýsa heimsókn í leikskólann sem fyrirhuguð var í maí mánuði vegna 

Covid. Mánaðarlega 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 skólanum eru öryggisvörður og öryggistrúnaðarmaður sem sinna eftirliti í samræmi við 

vinnuverndarlög nr. 46/1980. Ekki náðist að  gera áhættumat fyrir leikskólann þetta skólaárið og 

verður það gert haustið 2020.  
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Húsnæði og viðhald 
 

 Í maímánuði 2020 var tekin ákvörðun um að láta teikna endurnýjun á eldhúsaðstöðu 

og áætluð framkvæmd sumarið 2020. 

 Í maímánuði 2020 var tekin ákvörðun um að endurnýja útisvæði  með tilliti til yngstu 

barna og áætluð framkvæmd sumarið 2020  

 Klárað var að endurnýja þakkant í desember 2019 

 Elstu deildar voru málaðar sumarið 2019 

 Sett voru upp hólf í fataherbergi á Hraunholti og mikilvægt að klára endurnýjun 

fatahólfa á yngri deildum.  

 Settar upp skóhillur á yngri deildum 

 Ný uppþvottavél keypt í eldhúsið 

 Starfsfólk á leikskólanum sá um að taka til í garðinum, mála stéttar og hreinsa illgresi úr 

stéttum.  

 

Óskir um viðhald fyrir árið 2020 má sjá í viðauka 1 með þessari skýrslu.  

Bæjarból hefur aðgang að þjónustu húsverðar sem sinnir einnig Garðaskóla og Kirkjubóli.  

Lokaorð 

Það sem einkenndi skólaáríð að þessu sinni var Covid – 19 sem setti heldur betur strik í skólahald 

á vormánuðum. Annað sem einkenndi árið var að börn allt niður í 12 mánaða aldur hófu 

leikskólavist á Bæjarbóli og voru ný börn að aðlagast inn í leikskólann alveg fram í janúar 2020. 

Starfsfólk á deild yngstu barnanna og leikskólastjóri lýstu yfir áhyggjum sínum af fjölda ungra 

barna í hóp og var hlustað á þær raddir. Börnum leikskólans fækkar því um fjögur á næsta skólári.    

Sá leikskólastjóri sem þessa skýrslu ritar er ákaflega stoltur af starfsfólki leikskólans, hvernig það 

tókst á við erfiða tíma með opnum huga og mikla ábyrgðartilfinningu. Foreldrar eiga einnig 

þakkir skildar fyrir að sýna skilning og tillitsemi þegar þjónustan var skert til muna.   

Við erum svo sannarlega reynslunni ríkari eftir þennan erfiða og krefjandi vetur og förum inn í 

næsta skólaár með jákvæðni og bjartsýni í huga.  

 

 
Garðabæ 13.ágúst 2020  

Anna Bjarnadóttir, leikskólastjóri 
 
 
 
 
 
 
 

Á myndinni má sjá óhefðbundin og óvenjuleg samskipti leikskólastjóra og 
aðstoðarleikskólastjóra á tímum samkomubanns í mars. Rætt saman í 
gegnum gluggann.   
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Viðauki 1 
 

Óskir um framkvæmdir og þjónustu varðandi húsnæði fyrir 2020 

Stærri framkvæmdir- 
þarfnast sér fjárveitinga 

Minniháttar framkvæmdir – 
viðhaldsmál  

Útisvæði / ytra byrði 

Taka í gegn baðherbergi á eldri 
deildum. Börnin geti lokað að 
sér og auka hirslur. 
Endurskipulagning á rými. 
Skiptiaðstaða á annarri eldri 
deild.  
 

Nýtt gólfefni á eldri deildum og 
göngum. 

Gera svæði fyrir yngstu börnin 
betra, aðgengilegra, öruggara, 
minni burður f. Starfsfólk, ekki 
tröppur á leiðinni.  
 

Taka í gegn eldhús, stækka á 
kostnað salar. Nýtt gólfefni á 
eldhús. Þarf að skipta út hillum 
ath. Heilbrigðiseftirlit. Einnig 
laga sprungu í vegg við hurð. 
Lengja hillu út að glugga, nýta 
betur 

Laga aðstöðu fyrir fatnað 
starfsmanna, skóhillur og hengi. 
Fá gerðar skóhillur f. Staff við 
baðherbergi á eldri gangi.  

Laga útisvæðið, holur og fara 
yfir gömul leiktæki. Skipta út 
ruggum og laga húsin (mála 
leiktækin). 
 

Laga neyðarútgang á eldri 
deildum – breyta glugganum 
þannig að hann opnist allur 

Pússa bekki í fataherbergi á eldri 
deildum 
Setja ný hólf á yngri deildar, 
klára.  

Öryggi á útisvæði fyrir ung börn, 
tryggja betur. Tröppur ? hvað 
hægt að gera, stúka af svæði 
nær húsinu ? t.d. út frá glerhýsi 
? hanna  

Hentugar hirslur og bæta 
aðstöðu í þvottahúsi 

Pússa upp elstu hurðakamrana 
t.d. á starfsmannabaðherbergi. 

Mála húsið á lóðinni (vinaholt) 
þak og að utan, hurðina líka 
 

Laga innréttingu á kaffistofu, 
taka bilaða gamla uppþvottavél 
og gera skáp eða breyta þannig 
að vatnsvélin þurfi ekki að 
standa út í gangveginn.  

Fá nýjan vask með vaskaskáp á 
starfsmanna baðherbergi inn af 
kaffistofu 
 

Girðing – laga  

 Fá skáp á 
starfsmannabaðherbergi á eldri 
gangi.  
 

Sökkull flettist frá úti  – laga 
 

 Setja glugga á hurðir inn í litlu 
herbergi á yngri deildum. Einnig 
athuga með glugga á nýja 
rennihurði inn á baðherbergi 
yngri barna.  

 

 Fellibekk á vegg á langa gangi, 
eldri 

 

 Málningarvinna : salur skrifstofa 
stjóra, gangar, þvottahús, 

 

 Bóna nýrri dúk á yngri deildum  
 


