
Skil á starfsáætlun er 20. október ár hvert.

Helstu áherslur í uppeldisstarfinu fyrir skólaárið Ábyrgðaraðili Rökstuðningur fyrir vali áhersluþátta
Mat á gæðaviðmiðum birt í 

ársskýrslu

Þema "ég sjálf/ur og umhverfið" 

Deildarstjórar

Þemað tengist inn í öll námsvið leikskólans með 

áherslu á að börnin kynnist náttúrunni, læri að 

bera virðingu fyrir henni og skapi úr efnivið 

náttúrunnar

Skráning, endurmat starfsmanna, 

endurmat barna

Markviss málörvun -  lesmál, Tras, Sól bækur

Deildarstjórar
 Tenging við námssvið leikskóla, læsisstefnu, Tras 

og Hljóm

Skráning á stundum, endurmat 

starfsmanna. Fjöldi nýrra orða birtist 

í bók barnsins hjá rauða hópi og bláa 

hópi. 

Skipulögð hreyfing undir stjórn íþróttafræðings

Verkefnastjóri í hreyfingu Bæjarból er heilsuleikskóli. Tenging við námssviðið 

heilbrigði og velferð og heilsustefnu leikskólans

Skráning á stundum, endurmat 

starfsmanna, endurmat barna

Elstu barna verkefni - stærðfræði og fugl vikunnar
Deildarstjóri Nónholti

Vinna með rökhugsun, talnaskilning og 

náttúrfræði. Tenging við námssvið leikskóla

Skráning á stundum, endurmat 

starfsmanna, endurmat barna

Hópastarf - myndlist - söngur - tónlist
Deildarstjórar

Uppgötvunarnám, skynjun og upplifun. Tenging við 

námsviðið sköpun og læsi

Skráning á stundum, endurmat 

starfsmanna, endurmat barna

Vettvangsferðir og útivera
Deildarstjórar

Bæjarból er heilsuleikskóli tenging við námssvið 

hreyfing og velferð ásamt sjálfbærni

Skráning, endurmat starfsmanna, 

endurmat barna

Matsþættir vetrarins Gæðaviðmið Gagnaöflunarleiðir
Verklok/birting á 

niðurstöðum

Frjáls leikur 

Börn hafa val um fjölbreytt leikefni, 

leiksvæði og leikfélaga
Rýnihópar, skráning og spurningalistar

Maí 2022/ársskýrsla

skólanámskrá Bæjarbóls - endurskoðun í heild sinni

Uppfærð og endurskoðuð skólanámskrá 

vorið 2022. Tenging við nýja skólastefnu 

Garðabæjar
Umræður, hópavinna og endurmat

Maí 2022/ársskýrsla

endurvinnsla og flokkun

Virk þátttaka barna í flokkun og 

endurvinnslu, meðvitaðir starfsmenn

 Gátlistar frá grænfánaverkefni, greining á 

stöðu flokkunar, rýnihópar - grænt teymi Maí 2022/ársskýrsla

álag í starfi - stytting vinnuvikunnar

Að stytting vinnuvikunnar hafi jákvæð áhrif 

á starfsánægju

Viðhorfskönnun skólapúlsins, 

starfsmannasamtöl og endurmat Maí 2022/ársskýrsla

Hvaða þættir eru lagðir til grundvallar foreldrasamstarfi? Ábyrgðaraðili Tímalína Samantekt birt í ársskýrslu
Virkt foreldraráð og foreldrafélag Leikskólastjóri 4 fundir yfir veturinn, samskipti á facebook Já

Nafn leikskóla: Bæjarból

Leikskólastjóri gefur árlega út sérstaka starfsáætlun. Í starfsáætlun er gerð grein fyrir árlegri starfsemi svo sem skóladagatal og öðru sem varðar starfsemi leikskólans.



Gott upplýsingaflæði, vikupóstar Deildarstjórar 2 - 4 x í mánuði frá 15.sept - 1. maí. Já

Fréttabréf - hengd upp, send í tölvupósti og á heimasíðu Leikskólastjóri Mánaðarleg fréttabréf Já

Foreldrasamtöl  2x á ári Deildarstjórar Sept - okt og mars - apríl Já 

Heilsubók barnsins, skráningar sýnilegar fyrir vor samtöl Deildarstjórar Mars Já

Karellen, myndir, skráningar og samskipti Deildarstjórar Allt árið Endurmat foreldra og starfsmanna

Sveitaferð foreldrafélagsins Leikskólastjóri, foreldrafélag maí.22 já

Nýbreytni og þróunarverkefni Ábyrgðaraðili Lýsingar á innleiðingu Samantekt birt í ársskýrslu

Listasmiðja í vinaholti Leikskólastjóri, deildarstjórar

Nýta rýmið betur, hafa listsköpunarefni 

aðgengilegt Já

Skynjunarleikir barna þróunarverkefni Deildarstjórar yngri deilda Fræðsla, innkaup á efni og skynjunarleikir í flæði Þróunarskýrsla 

Vinabekkur á útsvæði - vináttuverkefnið Leikskólastjóri

Vinastaður á útisvæði, sem börnin geta leitað á ef 

þau vilja stuðning, vináttu Já 

Upplýsingatækni með börnum - umsókn i þróunarsjóð Leikskólastjóri Fræðsla, innkaup á leikefni og nýting Þróunarskýrsla 

Útieldhús á leikvelli - útbúa drullusvæði Leikskólastjóri Fá efnivið og fá framkvæmdaaðila Já

Hreyfing - hreyfimat íþróttafræðings Verkefnastjóri í hreyfingu Verkefni í meistaranámi íþróttafræðings við HR Þróunarskýrsla 

Fræðsla til kennara/ stefna í starfsmannahaldi Ábyrgðaraðili Samantekt birt í ársskýrslu
Kraganámskeið Leikskólastj. Skráning starfsmanna á námskeið Yfirlit yfir þátttöku

Skyndihjálp Leikskólastjóri Frestaðist á síðasta skólaári Yfirlit yfir þátttöku

Lubbi - fræðsla um málörvun Leikskólastj. Frestaðist á síðasta skólaári Yfirlif yfir þátttöku

Gildi leiks, leikurinn sem náms - og þroskaleið Leikskólastjóri Út frá matsáætlun Yfirlit yfir þátttöku

Deildarstjórafundir - vikulega - starfsmannaf. - mánaðarlega Leikskólastjóri Fundaráætlun fyrir hvora önn Fjöldi funda

Starfsmannasamtöl 2x á ári, haust deildarstj. Vor leikskólastj. Leikskólastjóri Út frá matsáætlun - líðan í starfi Yfirlit yfir þátttöku

Annað Birt með starfsátl. Skóladagatal og matsáætlanir Uppfært árlega
Matsáætlun sjá sér blað Já Matsáætlun Já

Skóladagatal Já Skóladagatal Já

Yfirmarkmið með þema Já Markmið Já 

Leikskólastjóri gefur árlega út sérstaka starfsáætlun. Í starfsáætlun er gerð grein fyrir árlegri starfsemi svo sem skóladagatal og öðru sem varðar starfsemi leikskólans.


