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Úrdráttur  

Upplýsingablað vegna ársskýrslu leikskólans: Bæjarból 2017 - 2018 

Hagnýtar upplýsingar um leikskólann: Í leikskólanum eru fimm deildir, fjórar í 

húsnæði leikskólans og ein í lausri kennslustofu í garðinum. Í janúar 2018 voru börnin 

88 af þeim voru 46 stúlkur og 42 drengir, flest voru börnin í aldurshópnum fædd 2014. 

Flest börnin dvöldu í 8 tíma eða meira og var 4 tíma vistun stysta viðveran í leikskólanum 

og eitt barn með þann tíma. Opnunartími er frá 7:30-17:00. Sérkennslustjóri kom að starfi 

með 17 börnum með beiðni um sérfræðiráðgjöf ásamt því að ráðleggja starfsfólki og 

styðja. Heildarfjöldi starfsmanna var 26 í samtals 23,10 stöðugildum.  

Sérstaða leikskólans: Leikskólinn er heilsuskóli og starfar eftir heilsustefnunni. 

Hreyfing, næring og sköpun eru þar lykilþættir. Kennari sem sá um alla hreyfinguna fór 

í starf deildarstjóra þar sem enginn sótti um starfið og sá starfsfólk deilda um markvissar 

hreyfistundir. 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 og mikil sköpunarvinna í tengslum við listadaga barna og 

ungmenna í Garðabæ. 

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“. Í ár voru listadagar barna í Garðabæ og því var þemað tileinkað 

listadögunum. Helstu verkefni og áherslur þetta skólaárið var því á þema, 

vináttuverkefnið og sköpun, markvissa málörvun – lærum og leikum með hljóðin, elstu 

barna verkefni – stærðfræði og á skipulagða hreyfingu - dans.   

Foreldrasamstarf, áherslur: 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, kynning á vetrarstarfinu 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. Einnig eru sendir 

reglulega tölvupóstar til foreldra, settar inn fréttir á heimasíðu og hagnýtar upplýsingum. 

Átta foreldrar voru í stjórn foreldrafélagsins og í foreldraráði sem fundaði reglulega yfir 

veturinn og hafði frumkvæði að samstarfsverkefnum við leikskólann t.d. vorhátíð, 

piparkökumálun, fræðslufundi með starfsfólki og foreldrum, fræðslu fyrir börnin um 

tannvernd, danskennslu og uppákomum.   

Nýbreytni í leikskólastarfinu: Tvö þróunarverkefni voru sett á starfsáætlun þennan 

veturinn, Lærum og leikum með hljóðin og Geðrækt, heilsueflandi leikskólastarf.  

Haldinn sameiginlegur fræðslufundur fyrir foreldra og starfsfólk þar sem höfundur 

efnisins lærum og leikum með hljóðin, talmeinafræðingurinn Bryndís Guðmundsdóttir 

kynnti efnið, markmið þess og leiðir til að vinna með það. Unnið var með efnið á þremur 

deildum, Hnoðraholti, Hraunholti og Vinaholti og leiddu deildarstjórar þá vinnu.  
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Unnið var upp úr gátlista heilsueflandi leikskóla, geðræktarhluta. Rætt var um álag í 

starfi, hávaða og slökun á starfsmannafundum og leitast við að finna leiðir til að minnka 

álag. Því miður í þeim starfsmannabreytingum sem lituðu skólaárið náðist ekki að vinna 

með verkefnið eins og fyrirhugað hafði verið en vinnan mun halda áfram á næsta skólaári 

með aukinni fræðslu og endurskipulagningu á kaffitímum starfsmanna. 

Sérfræðiþjónusta: Skólaárið 2017 - 2018 voru 17 börn sem nýr sérkennslustjóri kom að 

í leikskólanum með margvíslegum hætti. Mörg af þeim eru tvítyngd börn. Sum barnanna 

eru í fleirum en einum íhlutunarflokki en annars skiptist hópurinn á eftirfarandi hátt; 

seinkaður málþroski, framburðarfrávik, hegðunar og samskiptaörðugleikar, tvítyngi. 

Tvö börn fengu úthlutaðan sérstakan tíma vegna sérkennslu, annað er í greiningarferli 

og með 6 klukkustundir á dag, hitt með 3 klukkustundir vegna málþroskaröskunar og 

samskipta.   

Niðurstöður mats á skólastarfi: Til grundvallar mati á innra starfi leikskólans var 

annars vegar stuðst við starfsáætlun 2017 – 2018 og hins vegar matsáætlun. Niðurstöður 

úr mati starfsmanna á innra starfi leikskólans er að mikilvægt sé að hafa starfsmann sem 

sinni markvissri hreyfingu fyrir allan skólann. Ágætlega gekk að fylgja eftir því sem 

áætlað var þrátt fyrir að starfsmannabreytingar hafi litað skólaárið og starfsemina. Mat 

starfsmanna var að vel hefði tekist til með listadaga en að þema þeirra mætti koma fyrr 

fram. Í starfsmannakönnun skólapúlsins kom fram að auka þarf fræðslu og símenntun, 

auka þarf hrós og hvatningu, auka fjölda fagfólks og minnka álag í starfinu. Einnig kom 

fram almenn ánægja í starfi og ekki finnast dæmi um einelti í starfsmannahópnum. Vel 

er tekið á móti nýju starfsfólki en efla þarf fræðslu til þeirra. Vinnusálfræðingur vann 

með hópinn frá nóv.-jan. að greina hlutverk, gildi og grunnstoðir í leikskólastarfinu. 

Ánægja var með það tækifæri til að rýna og ræða um starfið og hlutverk starfsmanna í 

leikskólanum. Kom fram að starfsmannahópurinn þarf að vinna sem ein heild með 

samræmd vinnubrögð og í samstarfi þar sem mannauðurinn fær að njóta sín.    
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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 2017-2018. 

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 og er hluti af lífsleikni leikskólans. 

Þennan vetur tókum við fyrir „ Ég sjálf/ur og listir“ þar 

sem þetta árið voru listadagar barna og ungmenna í 

Garðabæ skipulagðir á vorönn sem hafði áhrif á þemað í 

vetur. Sem dæmi um áhersluþætti í þemastundum : 

vinátta (vináttuverkefni Barnaheilla), útilistaverk, 

sjávarlistaverk, sköpun í listasmiðju og sköpunarvika í 

sal, söngur og dans. Mat starfsmanna er að vel hafi 

gengið að tengja saman vináttuverkefnið og þema og 

einnig að gengið hafi vel að tengja saman vettvangsferðir 

og þemað. Mikil ánægja var með vinnu í kringum 

listadaga og fjölbreytt verkefnavinna. Meira samræmi 

mætti þó vera í vinnu á milli deilda og undirbúningur í samvinnu sem gæti skapað frekari 

heild i vinnunni með börnunum. Einnig kom fram að þema fyrir listadaga þurfi að 

ákveðast fyrr svo mögulegt sé að vinna með það allan veturinn með markvissari hætti. 

Búið var til kynningarmyndband frá Bæjarbóli þar sem börnin tjáðu sig um listadaga og 

einnig var gert myndband yfir starf barnanna á Vinaholti.  
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Markviss málörvun – lærum og leikum með hljóðin 

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.  

Í endurmati starfsmanna kom fram að efnið höfði mismikið til barnanna og að gott sé 

að skipta í hópa eftir getu. Þannig sé mögulegt að vinna betur með áhersluþættina. 

Einnig kom fram að mögulegt er að færa hluta af markvissri málörvun í vettvangsferðir 

og setja það inn í skipulag ferðanna. 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.  

Á yngri deildum var notast við nýtt námsefni, lærum og 

leikum með hljóðin eftir Bryndísi Guðmundsdóttur. Tekin 

voru fyrir ákveðin hljóð og unnið með þau í 

samverustundum, leikið með hljóðin og sungið. Hljóðin voru 

jafnframt hengd upp á vegg og höfðu sýnileg til að skoða. 

Þetta verkefni var þróunarverkefni í vetur og kom Bryndís 

Guðmundsdóttir á starfsmannafund sem opinn var bæði 

foreldrum og börnum til að kynna efnið og fræða. Með 

námsefninu er einnig app í Ipada sem unnið var með á 

deildum.  

Deildarstjórar eru ánægðir með efnið en telja að undirbúningur þurfi að vera meiri og 

að auðvelda þurfi fleirum, meðal annars leiðbeinendum, að vinna með efnið með því að 

gefa þeim tíma til undirbúnings. Gerð var stafakönnun á hópi barna á Vinaholti, fyrst að 

haust og svo í júnímánuði. Á Vinaholti var jafnframt unnið mikið með Lubba 

málörvunarefni. 

Skipulögð hreyfing og dans 

Verkefnastjóri í hreyfingu tók að sér deildarstjórn á haustönn þar sem deildarstjóri fór í 

veikindafrí. Ekki var sérstakur hreyfistjóri í vetur og var það miður. Ábyrgðarmaður á 

hverri deild fyrir sig tók við markvissum hreyfistundum og féllu þær því ekki niður. Hins 

vegar var það mat starfsmanna að mikilvægt væri að hafa verkefnastjóra sem sæi um 

hreyfistundir, þær yrðu markvissari og faglegri. Slökun og jóga var tengd 

vináttustundum í gegnum nudd og slökunartónlist. Deildarstjóri á yngstu barna deild 

telur mega bæta við efni í sal sem henti yngstu börnunum í hreyfingu. 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 byrjun júní var íþróttadagur sem börnin á elstu deildinni mátu 
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með broskallamatsblaði. Kom fram að flestum fannst allt sem boðið var upp á 

skemmtilegt og var hjólabrautin sérstaklega vinsæl.  

Foreldrar höfðu áhuga á því að bjóða upp á danskennslu og var 6 

vikna dansnámskeið á vorönn sem Dagný Björk danskennari sá 

um. Gríðarleg ánægja var með dansinn, starfsfólk fékk nýjar 

hugmyndir, börnin skemmtu sér konunglega og tóku virkan þátt 

og foreldrar voru ánægðir. Myndbönd úr danstímum voru send til 

forelda og þeim boðið að koma í lokatímann.  

 

Elstu barna verkefni  

Nýtt 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.  Deildarstjóri 

var mjög ánægð með efnið og mun nýta það áfram næsta vetur. Börnunum fannst 

verkefnin skemmtileg og þau voru áhugasöm í vinnunni. 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.  

Vettvangsferðir og útivera 

Gönguferðir voru farnar einu sinni í viku á öllum deildum og gekk það vel fyrir utan 

hálkutímabil og óveður í janúar og febrúar. Í gönguferðunum er lögð áhersla á  að kenna 

börnunum umferðareglurnar, vanda umgengni við náttúruna og efla úthald. Einnig var 

mikil tenging við listadaga þar sem listaverk voru oft á tíðum tengd við vettvangsferðir 

og upplifun úr þeim. Elstu börnin útbjuggu til dæmis hvali úr pappír og málningu sem 

voru til sýnis í Ásgarði á listadögum eftir að hafa heimsótt hvalasafnið. Einn hópur 

málaði hraunmyndir í anda Kjarvals eftir gönguferð í hraunið svo fátt eitt sé nefnt. 

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. Mat starfsmanna er að mikilvægt er að hafa markmið með vettvangsferðum, 

undirbúa og skipuleggja. Einnig er gott að fleiri starfsmenn fái tækifæri til að undirbúa 

ferðirnar en deildarstjóri og fái til þess tíma til undirbúnings. Elsta deildin hyggst taka 

aftur upp ferð á toppa (gengið á hóla í nágrenni leikskólans) sem var ekki gert í 

vettvangsferðum í vetur.  
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Matsþættir út frá matsáætlun  

Móttaka nýrra starfsmanna 

Gerð var viðhorfskönnun í febrúar mánuði á meðal nýrra starfsmanna sem höfðu byrjað 

á Bæjarbóli síðasta sumar og fram í janúar. Alls tóku 11 starfsmenn þátt í könnunni sem 

var nafnlaus og  leynileg. Voru niðurstöður góðar samanber töflu hér að neðan. Viðmið 

skv. matsáætlun voru að 90% hlutfall nýliða væru ánægðir með mótttökuna. Á 

niðurstöðum má sjá að allir nýju starfsmennirnir, telja að vel hafi verið tekið á móti þeim 

á Bæjarbóli. Það sem við þurfum helst að bæta er fræðsla og þjálfun en oft á tíðum er 

nýju starfsfólki skellt beint í starfið og lítill tími gefst til fræðslu og þjálfunar. Unnið er 

að endurnýjun á nýrri starfsmannahandbók en í opnum spurningum kom fram að hún 

mætti vera notendavænni og með meiri hagnýtum upplýsingum.  

Spurningar :  Mjög 
sammála 

Frekar 
sammála 

Frekar 
ósammála 

Mjög 
ósammála 

Á Bæjarbóli er tekið vel á móti nýju 
starfsfólki 

 9 2 

 
 
 

 

Nýir starfsmenn fá stuðning frá 
samstarfsfólki 5 6 

  

Nýir starfsmenn fá stuðning frá 
stjórnendum 

 7 4 

  

Nýir starfsmenn fá nauðsynlega 
fræðslu og þjálfun 

 2 5 4 

 

Starfsmannahandbókin veitir hagnýtar 
upplýsingar 5 4 

  

 

Gildi/samskipti á Bæjarbóli 

 

Í október mánuði var fenginn vinnusálfræðingur frá Heilsuborg til að sjá um vinnustofur 

til eflingar starfsmannahópsins. Bryndís Einarsdóttir sá um vinnuna og var vinnustofan 

á þremur starfsmannafundum í vetur. Unnið var með gildi, hlutverk og grunnstoðir 

leikskólans. Allir starfsmenn leikskólans fengu þarna tækifæri til að taka þátt í að móta 

áherslur og gildi sem talin eru mikilvæg í leikskólanum og ákveðið var að byrja með 

ákveðna grunnþætti til dæmis samræmingu vinnubragða á útisvæði, skipulag á 

ábyrgðarsvæðum og fleira.  Hópurinn sammæltist um að þær grunnstoðir sem 

leikskólastarf Bæjarbóls þurfi að byggja á séu Heilsustefnan, Sameiginleg markmið, 

Skipulag og Mannauður. Mikilvægt er að allir starfsmenn séu að stefna í sömu átt og 

markmiðin séu skýr til að auka öryggi í starfi og samræmd vinnubrögð. Niðurstöður 

vinnustofunnar var sett upp í mynd sem hangir á öllum deildum og ýmis verkefni unnin 

í kjölfarið.  



Ársskýrsla Heilsuleikskólans Bæjarbóls 
 

 

8 
Í Skólapúlsi starfsmannakönnun sem framkvæmd var í febrúar kom fram að 85% 

starfsmanna sem þátt tóku eru mjög sammála eða frekar sammála því að starfsandinn í 

leikskólanum sé góður. Þegar spurt er um starfsánægju eru allir starfsmenn mjög 

sammála eða frakar sammála því að þeir séu á heildina litið ánægðir í starfi. Viðmið í 

matsáætlun var 90 % og segja má að því hafi verið náð miðað við þessa könnun.  

 

Heilsueflandi leikskóli – Geðrækt  

Í matsáætlun kemur fram að skoða sérstaklega geðræktarhluta í gátlista heilsueflandi 

leikskóla á vegum landlæknisembættisins, viðmið þrjú sem varðar kennslu og þjálfun. 

Allar deildir tóku gátlistann fyrir á deildarfundum í febrúar og svöruðu listanum. Viðmið 

matsáætlunar voru að 80% myndu svara með stöðu 4 eða meira en raunin var sú að 73% 

svöruðu miðað við viðmið 4 eða meira. Kom fram að bæta þarf fræðslu fyrir starfsmenn 

um einkenni þroska-, hegðunar- og tilfinningavanda barna og vinna eftir virkri 

viðbragðsáætlun. Einnig telja starfsmenn sig ekki fá næga þjálfun í viðbrögðum við 

óæskilegum samskiptum og einkennum þroska-, hegðunar- og tilfinningaraskana.  

Unnið verður með niðurstöður áfram næsta vetur og haldið áfram að svara gátlistum 

varðandi geðrækt. Setja þarf inn í fræðsluáætlun næsta vetrar viðeigandi fræðslu og 

einnig að nýta þekkingu sérkennslustjóra til fræðsluerinda.  
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Málörvun, lærum og leikum þróunarverkefni.  

Sjá matsþátt hér að neðan.   

Skólapúlsinn  

Starfsmannakönnun leikskólanna fór fram í febrúar. Í könnun skólapúlsins er spurt um 

líðan í starfi, starfsanda, daglegt starf, starfshætti, samstarf og samskipti, starfsþróun, 

símenntun, stjórnun og forystu. Fjöldi þátttakenda í könnuninni var 23, fjöldi svarenda 

var 20 og svarhlutfall því 87%. 

 

 

Almennt komu niðurstöður ágætlega út en ljóst að bæta þarf nokkra þætti. Almenn 

starfsánægja ríkir, starfsfólk er hvatt til að sýna frumkvæði og einelti þekkist ekki í 

hópnum. Hins vegar kemur fram kemur að starfsfólki finnst álagið of mikið í starfinu og 

mikilvægt að rýna í þann lið á næsta skólaári og vinna að umbótum. Hrós og hvatningu 

yfirmanna má jafnframt bæta og hefur það verið rætt á deildarstjórafundum. Mat fólks 

er að tekið sé vel á móti  nýju starfsfólki en að bæta megi fræðslu og þjálfun í upphafi og 

samræmist það niðurstöðum úr könnun á meðal nýrra starfsmanna sem gerð var í 

febrúar. Bæta þarf markvissa fræðslu til starfsmanna og gefa tíma fyrir hana og rými.  

Þegar kemur að uppeldis og menntunarþætti könnunarinnar þá kemur fram að allir 

starfsmenn hafa áhuga á að takast á við auknar áskoranir í starfi og er það 

umhugsunarvert miðað við að 64% starfsmanna telja of mikið álag vera í starfinu. 80% 

starfsmanna hafa brennandi áhuga á starfi sínu. Flestir telja að samstarf í leikskólanum 

sé almennt gott og að deildarstjórar vinni vel saman.  
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Miðað við svör starfsmanna mætti efla foreldra í að taka þátt í starfi leikskólans og 

umræðu um skólanámskrá en ef til vill eru ekki allir meðvitaðir um það sem rætt er við 

foreldra á foreldrafélagsfundum, í foreldraráði og í foreldraviðtölum.  

Aðgengi að ráðgjöf sérfræðinga utan leikskólans er talið gott en 28 % starfsmanna telja 

að bæta megi stuðning við börn með sérþarfir og veita starfsfólki auknar upplýsingar og 

úrræði vegna þeirra. Skortur á fræðslu og upplýsingamiðlun gæti verið um að kenna og 

tækifæri til úrbóta í samstarfi við sérkennslustjóra. Rúmlega 40% starfsmanna telur sig 

ekki fá nægilegan undirbúningstíma og er skiljanlegt í ljósi þess að einungis fagfólk hefur 

verið með kjarasamningsbundinn undirbúningstíma. Þessu þyrfti að breyta og 

mikilvægt að leita lausna til að gefa fleira starfsfólki kost á að undirbúa starfið sem ætlast 

er til að það sinni. Margir telja sig þurfa aukna símenntun og tækifæri til úrbóta þar til 

dæmis hvað varðar fræðslu um hegðun barna og samskipti, börn með sérþarfir, 

fjölmenningarumhverfi og þróun menntunarfræða. Ljóst er að auka þarf tækifæri 

starfsfólks til símenntunar og fræðslu en 42 % þeirra sem þátt tóku hefðu viljað taka 

meiri þátt í símenntun og helsta hindrunin er talin of lítið svigrúm vegna vinnu.  

Umbótaáætlun þarf að fela í sér aukna fræðslu og símenntun til handa starfsfólki, meiri 

hrós og hvatning frá yfirmönnum, rýna þarf í álag á vinnustað og  gefa fleiri kost á að fá 

tíma til undirbúnings í starfinu.  

Í opnum spurningum kom meðal annars fram að auka mætti fræðslu til að takast á við 

erfiða hegðun barna, nýta mætti mannauðinn betur og sérsvið hvers og eins, vinna betur 

saman sem ein heild, hækka laun, auka þátttöku foreldra og fá fleira uppeldismenntað 

starfsfólk inn í skólann. Auka mætti hrós og hvatningu en starfsandinn er talinn góður 

og foreldrar og börn ánægð. Óánægja kom fram með ræstingu leikskólans. Sérstaklega 

ánægjulegt var að lesa jákvæð ummæli um starfsandann eftir nokkuð erfiðan vetur.  

Nýbreytni og þróunarstarf  

Þrjú nýbreytni og  þróunarverkefni voru sett á starfsáætlun þennan veturinn. 

1. Lærum og leikum með hljóðin  

Þróunarstyrkur fékkst til að vinna verkefnið og voru deildarstjóri á yngri barna 

deild verkefnastjóri. Því miður hætti hún störfum við leikskólann í lok nóvember 

og varð verkefnið því lausara í reipunum. Hins vegar var unnið með það á þremur 

deildum áfram og sáu deildarstjórar þeirra deilda um starfið. Í byrjun október var 

haldinn sameiginlegur fræðslufundur fyrir foreldra og starfsfólk þar sem 

höfundur efnisins, talmeinafræðingurinn Bryndís Guðmundsdóttir kynnti efnið, 

markmið þess og leiðir til að vinna með það. Foreldrum gafst einnig kostur á að 

kaupa efnið ef það vildi fyrir heimilið. Fyrir styrkinn gátum við keypt heilmikið af 

efninu, borgað deildarstjórum fyrir að kynna sér það og nýta í starfinu. Almenn 
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ánægja var með efnið en undirbúa þarf betur hvernig vinna skuli með það inn á 

deild og setja markvissara form.  

2. Geðrækt, heilsueflandi leikskólastarf. Unnið var upp úr gátlista heilsueflandi 

leikskóla, geðræktarhluta. Rætt var um álag í starfi, hávaða og slökun á 

starfsmannafundum og leitast við að finna leiðir til að minnka álag. Einnig sóttu 

nokkrir starfsmenn fræðslufundi þar sem fjallað var um svefn og hvíld barna. Því 

miður í þeim starfsmannabreytingum sem lituðu skóláárið náðist ekki að vinna 

með verkefnið eins og fyrirhugað hafði verið en vinnan mun halda áfram á næsta 

skóláári með aukinni fræðslu og endurskipulagningu á kaffitímum starfsmanna 

úr tveimur stuttum hléum í eitt langt um hádegisbilið, sem mun gera starfið á 

morgnana markvissara og minnkar uppbrot á því vegna kaffitíma starfsmanna. 

Standa vonir til að þetta muni auka gæði leikskólastarfsins sem og gæði 

hvíldartíma starfsmanna sem hafi góð áhrif á geðheilsu.   

3. Í talnalandi – stærðfræðinámsefni fyrir elstu börnin. Gunnhildur 

deildarstjóri nýtti efnið með börnunum í vetur og var mjög ánægð með það. Efnið 

verður því notað aftur á næsta skólaári.  

Mannauður leikskólans 

Heildarfjöldi starfsmanna var 26 í 23,10 stöðugildum í janúar 2018 og þar af störfuðu 4 

leikskólakennarar, 1 leikskólakennaranemi, 1 framhaldsskólakennari, 2 uppeldis og 

menntunarfræðingar, 2 sálfræðimenntaðir, 14 leiðbeinendur með bæði langa og stutta 

starfsreynslu, 1 matráður og 1 aðstoð í eldhúsi.  

Starfsmannavelta var mikil í leikskólanum á þessu skólaári og áhyggjuefni hversu fáar 

umsóknir eru um lausar stöður. Deildarstjórastöður hafa verið margauglýstar með litlum 

sem engum árangri.  

Einn deildarstjóri var í veikindaleyfi allt skólaárið.  

Starfsþróun  

Í kjölfar óska deildarstjóra haustið 2017 um aukinn tíma til upplýsinga og samráðs var 

deildarstjórafundum fjölgað úr að vera aðra hvora viku í að vera stuttur fundur í hverri 

viku. Hefur verið mikil ánægja með það og auðveldara að deila upplýsingum sem skila 

sér til allra starfsmanna.  

Starfsmannasamtöl fóru fram í maí mánuði og tók leikskólastjóri samtöl við alla 

starfsmenn. Í samtölum kom fram almenn góð líðan í starfi ásamt þörf á aukinni fræðslu 

varðandi agamál og mikilvægi þess að starfsmenn vinni saman sem ein heild. 

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

möguleika til starfsþróunar.  

Aðra fræðslu og starfsþróun má sjá í töflunni hér að neðan.  
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Fræðsla Fjöldi 

Lærum og leikum með hljóðin–Bryndís Guðmundsdóttir   Allir starfsmenn 

Menntadagur í Hofsstaðaskóla Allir starfsmenn 

Opin fræðslufundur hjá leikskólanefnd Þrír starfsmenn 

Hljóm námskeið – Ingibjörg Símonard.  Sérkennslustjóri 

Handleiðslufundir Deildarstjórar 

Jóga með börnum  Einn starfsmaður 

Leiðtogi í lífi og starfi  Tveir starfsmenn 

Svefn barna og hvíld – Arna Skúladóttir Einn starfsmaður 

AEPS  Tveir starfsmenn 

Gildi og hlutverk – Bryndís Einarsdóttir Allir starfsmenn 

Starf sérkennslustjór – endurmenntun HÍ  Sérkennslustjóri 

Einhverfunámskeið  Sérkennslustjóri  

Næring í núvitund – Ragga nagli Tveir starfsmenn  

Tónlist í vináttuverkefni – Birte  Allir starfsmenn 

Heilsuefling starfsmanna – nýtt þróunarverkefni - kynning Deildarstjórar 

Barnahópurinn 

Í leikskólanum eru fimm deildir, fjórar í húsnæði leikskólans og ein í lausri kennslustofu 

í garðinum. Allar deildirnar bjóða upp á breytilegan dvalartíma, boðið er upp á dvöl frá 

4 klst. til 9,5 klst. Í janúar 2018 voru börnin 88 með 722 dvalarstundir. Þar af voru  42 

drengir og  46 stúlkur. Barnafjöldinn skiptist á deildir á eftirfarandi hátt 

 14 börn á Hnoðraholti, fædd 2015 og 2016 

 16 börn á Hraunholti, fædd 2014 og 2015 

 13 börn á Vinaholti (hús á lóð), fædd 2014 

 23 börn á Móholti, fædd 2013 og 2014  

 22 börn á Nónholti, fædd 2012 
 

Flest börn voru í 8 – 8,5 tíma vistun eða 65 talsins, 

níu börn voru í 7-7,5 tíma vistun og þrettán börn voru í lengri vistun eða frá 8,75-9,5 

tímum. Eitt barn var í 4 tíma vistun.  

16 börn eiga rætur að rekja til tíu annarra landa en Íslands og eru þau lönd: Kína, 

Lettland, Pólland, Brasilía, Ghana, England, Bandaríkin, Venezuela, Equador og Litháen. 

Sérkennsla  

Skólaárið 2017 - 2018 voru 17 börn með beiðni, sem sérkennslustjóri kom að í 

leikskólanum með margvíslegum hætti í tengslum við málörvun, félagsfærni, 

einbeitingu, líðan og hreyfifærni. Sex börn eru með orðabók þar sem unnið er að því að 

efla málþroska þeirra í samstarfi við heimili. Tvö börn fá úthlutaða stuðningstíma 

daglega, annað þeirra fær 6 tíma á dag og er í greiningarferli, hitt barnið fær 3 klukkutíma 

á dag.  



Ársskýrsla Heilsuleikskólans Bæjarbóls 
 

 

13 
Talmeinafræðingur kemur í hverri viku í leikskólann. 

Samráðsfundir með sérkennslufulltrúa, talmeinafræðingi, sérkennslustjóra, sálfræðingi 

og leikskólastjóra eiga að vera annan hvern mánuð en tveir þeirra féllu niður í vetur 

vegna veikinda.  

Foreldrasamstarf 

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

stjórninni endurnýjuð. Átta foreldrar voru í stjórn foreldrafélagsins og foreldraráðs sem 

starfar samkvæmt lögum um leikskóla. Á næsta skólaári er markmiðið að hafa 

foreldararáð og foreldarfélag aðskilið en núna vinna félögin saman sem ein heild. 

Mikilvægt er að hafa hlutverk og verkefni betur aðskilin en nú er gert og komnar 

leiðbeinandi viðmið til að vinna eftir. Fundir voru þrír á haustönn og tveir á vorönn en 

auk þess voru samskipti bæði í gegnum facebook síðu og tölvupósta til umræðna og 

skipulagningar. Á haustönn komu fram nokkrar áhyggjur varðandi stöðu skólans í 

starfsmannamálum vegna þeirra breytinga sem urðu í starfsmannahópnum og 

erfiðleikum við að ráða deildarstjóra. Staðan var rædd á fundi.  

 

Formaður foreldrafélagsins sem er tannlæknir var með fræðslu fyrir börnin í 

tannverndarviku. Í fyrsta sinn var ákveðið að hafa sameinaðan fræðslufund fyrir foreldra 

og starfsmenn á starfsmannafundi þar sem Bryndís Guðmundsdóttir fjallaði um 

málþroska barna og kynnti Lærum og leikum námsefnið. Nokkrir foreldrar mættu en 

mikil ánægja var með fræðsluna hjá þeim sem nýttu sér hana.   

 

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, 

kynning á vetrarstarfinu 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 

42 talsins frá 1. júní 2017 fram í maí 2018.  Leikskólastjóri sendir oftast póst þegar eitthvað 

stendur til svo að foreldrar séu upplýstir um það sem er að gerast í leikskólanum.  

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 vorhátíð í 

lok maí þar sem sólin skein glatt öllum að óvörum. 

Á hátíðinni var boðið upp á andlitsmálningu, sirkus 

íslands skemmti og börnunum gafst kostur á að fara 

á hestbak. Pylsur voru grillaðar og mikil gleði ríkti 
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þennan dag. Einnig bauð foreldrafélagði upp á kaffiveitingar á opnu húsi og gaf 

leikskólanum þríhjól og segulkubba að gjöf.  

Ömmu og afakaffi var 6. apríl á bláum degi. Foreldrum var 

nokkrum sinnum boðið sérstaklega í leikskólann, í kaffi á aðventu, 

í loka danstímann, á opið hús á listadögum og foreldrum elstu 

barna boðið að vera við útskriftarathöfn í maímánuði. Auk þess 

var boðið upp á opna viku í febrúar í tengslum við dag leikskólans, 

en  það var eindregin ósk frá stjórn foreldrafélgas og foreldraráðs 

að slík vika yrðin haldin þar sem foreldrum gæfist kostur á að skrá 

sig í heimsóknir og taka þátt í daglegu starfi barnanna í 

leikskólanum. Tókst þessi vika vel og margir foreldrar skráðu sig og áttu stund í leikskóla 

barna sinna.   

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 þartilgerð eyðublöð og geymd í ákveðinni möppu. Vel er 

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. Einu sinni var kallað eftir 

sjúkrabíl þegar barn féll úr kastala á leikskólalóð og meiddist á baki. Í kjölfar þess slyss 

var farið yfir allar skráningar síðustu tvö árin til að kanna hvort margir hafi dottið úr 

kastalanum við stöng sem hægt er að renna sér niður á. Í ljós kom aðeins eitt atvik og 

ekki talin þörf á að breyta kastalanum vegna þessa óhapps.  

Staðsetning Áverki 

Inni- fataherbergi Höfuðhögg 

Inni - gangur Fall - munnur - skurður 

Úti - lóð Fall - munnur- tennur  

Úti - kastali Fall - Bak – beinbrot – hringt á sjúkrabíl  

Úti – lóð  Fall á stétt- gat á hnakka  

  

Slys á starfsfólki 

Einn starfsmaður slasaðist í janúarmánuði í miklu óveðri við að færa ruslagáma sem 

höfðu fokið á útisvæði. Hann fékk höfðuhögg og leitaði aðhlynningar á heilsugæslunni. 

Slysið var ekki alvarlegt.  
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Eigið eftirlit  

Á hverju morgni er farið yfir útileiksvæðið áður en börnin fara út að leika 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. 

Slökkviliðsmenn heimsóttu leikskólann í september og fóru yfir eldvarnir skólans ásamt 

því að fræða elstu börnin um eldvarnir. Ágallar komu fram varðandi merkingar og bætt 

úr þar sem þurfti. Auk þess er mánaðalega farið yfir gátlista varðandi eldvarnir og passað 

upp á að allt sé í góðu lagi hvað varðar lýsingu, neyðarútganga og fleira.  

Framkvæmt var áhættumat i samræmi við vinnuverndarlög nr.46/1980 og skrifleg 

áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað. Í skólanum eru öryggisvörður og 

öryggistrúnaðarmaður sem sinna eftirlitinu.  

Handbók um velferð og öryggi barna sem gefin er út af mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu var uppfærð á árinu og nýja útgáfan til í leikskólanum á 

prenti.   

Húsnæði og viðhald 

Í gömlu húsnæði er kominn tími á margt sem þarf að laga og bæta og var nokkuð mikið 

um framkvæmdir á þessu skólaári.  

 Í júlímánuði var gerð umtalsverð framkvæmd á elsta hluta leikskólans, 

kaffistofu, yngri barna deildum og vinnuherbergi starfsmanna. Settur var hiti í 

gólf og settur nýr gólfdúkur, endurnýjaðir bekkir á deildum, nýtt klósett sett 

upp fyrir starfsmenn og lagfært gólf á kaffistofu. Undirbúningsherbergi var 

jafnframt lagað, sett nýtt gólfefni og brotin niður veggur.  

 Málningarvinna innanhús, á gangi, kaffistofu og yngri barna deildum. 

 Endurnýjun á baðherbergi á Hraunholti í maí – júnímánuði 2018 

 Kláruð framkvæmd á Vinaholti eftir skemmdir á síðasta vetri, hurð og hillur 

 Helmingur leikskólans bónaður 

 Endurnýja þurfti nokkur dýr tæki í leikskolanum, þurrkara, þurrkskáp, 

uppþvottavél og hrærivél.  

Fyrirhugaðar eru lagfæringar á baðherbergi Hnoðraholts sumarið 2018. Endurnýjun á 

baðherbergi Hraunholts var framkvæmd í maí-júní og átti sú vinna að taka um það bil 

tvær vikur sem urðu fjórar og hálf þegar upp var staðið. Það er ósk starfsmanna að ekki 

verði farið í svo viðamiklar breytingar á húsnæði þegar leikskólinn er fullur af börnum 
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og sumarleyfi ekki hafin. Raskið hefur mikil áhrif á börn og starfsfólk. Besti tími til 

framkvæmda er í júlímánuði þegar fæst börn eru í leikskólanum.  

Í framhaldinu er mikilvægt að klára málningarvinnu á þakkanti sem og að skipta um 

þakrennur utan á húsinu.  

Næsta skólaár verður leikskólinn jafnframt aftur fjögurra deilda þar sem ákveðið er að 

nýta húsið á lóð til annars. Þar mun verða undirbúningsherbergi starfsmanna og 

leikfangageymsla. Í staðinn verður aukið rými fyrir börnin inní húsinu, tvö herbergi sem 

fást við breytinguna og mikil ánægja með það að öll börnin verði undir sama þaki.  

Lokaorð 

Segja má að starfsmannabreytingar hafi einkennt síðasta skóláár og þá sérstaklega á 

haustönn. Á vorönn hefur verið meira jafnvægi starfsmannahópnum og starfið gengið  

vel. Ekki náðist að ráða verkefnastjóra yfir markvissa hreyfingu fyrir vorönn og sáu því 

starfsmenn deilda um hana. Markviss hreyfing er mikilvægur þáttur í starfi 

heilsuleikskólans Bæjarbóls og ánægjulegt að tekist hafi að ráða íþróttafræðing fyrir 

næsta skólaár. Rafræn heilsubók er í þróun af heilsustefnunni og verður vonandi tilbúin 

í haust. Mun hún auðvelda allar skráningar í heilsubók barnsins og er virkilega 

spennandi verkefni.  

Starfsfólk Bæjarbóls á skilið hrós fyrir fjölbreytt og skapandi leikskólastarf í vetur. Oft 

mæðir mikið á deildarstjórum við að þjálfa inn nýtt starfsfólk sem vitað er að stoppar 

stutt. Mannauðurinn er dýrmætur og áhyggjuefni hversu fáar umsóknir berast um laus 

störf í leikskólum. Mikilvægt er að við sem störfum í leikskólanum og komum að 

leikskólastarfi í bæjarfélaginu upplýsum um starfið, tölum um það jákvæða og gerum 

það sýnilegt í samfélaginu. Leikskólastjóri hefur meðal annars nýtt sér bæjarblaðið, 

Garðapóstinn til að kynna starf leikskólans út á við og skrifað nokkra stutta pistla.  

 

 

 
Garðabæ 10.júní 2018  

Anna Bjarnadóttir, leikskólastjóri 


