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Formáli 

 

Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 vinna leikskólar eftir aðalnámskrá leikskóla. Samkvæmt 

henni vinnur hver og einn leikskóli upp sína skólanámskrá þar sem fram kemur á hvern hátt 

leikskólinn uppfyllir þau viðmið sem þar eru sett fram.  

Leikskólar gera starfsáætlun þar sem fjallað er um árlega starfsemi leikskólans, birt skóladagatal og 

ýmsar aðrar hagnýtar upplýsingar um skólahald hvers leikskóla. Áætlunin þarf að fá umsögn 

foreldraráðs áður en fræðsluráð tekur hana til afgreiðslu samkvæmt lögum um leikskóla.  

Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með markmiðum og 

umbótamiðuðu innra mati. Hún á að sýna starfsfólki, foreldrum og rekstraraðilum hvernig starf 

leikskólans gekk á síðasta leikskólaári og hvernig unnið verði að umbótum og nýjum verkefnum á því 

næsta.  

Í starfsáætlun leikskólans skulu koma fram: 

• Matsaðferðir leikskólans og umbótamiðuð áætlun sem unnin er út frá niðurstöðum innra og 

ytra mats.  

• Áherslur í leikskólastarfinu sem ætlunin er að vinna að, markmið, leiðir að markmiðunum og 

áætlun um hvernig þau verða metin.  

• Áherslur í starfsáætlun fræðslusviðs sem leikskólinn vinnur að. 

• Starfþróunaráætlun leikskólans og upplýsingar um starfsmannamál.   

• Fjöldi barna, kynjahlutfall, dvalarstundir, fjöldi barna sem njóta sérkennslu og fjöldi barna af 

erlendum uppruna. 

• Upplýsingar um foreldraráð, foreldrafundi og foreldraviðtöl. 

• Umsögn foreldraráðs. 

• Skóladagatal fyrir árið.  

 

Starfsáætlun leikskólans tekur gildi 1. september ár hvert og skal skilað rafrænt til sviðsstjóra 
fræðslusviðs fyrir 1. júlí ár hvert.  Starfsáætlanir eru lagðar fyrir fræðsluráð til samþykktar. 
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1. Inngangur    
Hvað einkenndi árið, starfsmannahald, helstu verkefni, viðburði o.þ.h         

 

Starfsárið 2019-2020 gekk vel frá hausti og þar til covid setti okkur ákveðnar skorður í starfi frá 16. 

mars 2020.  

Við vorum fullmannaðar frá hausti og einn starfsmaður var skráður í langvarandi veikindi og skráður 

í Virk og var fjarverandi og í hlutaveikindum allt árið 2019. Síðan bættust við nokkrir starfsmenn í 

fjarveru vegna veikinda strax eftir sumarleyfi.  Einn starfsmaður strax í ágúst ( í einn mánuð), einn 

starfsmaður frá lok nóvember og út apríl og hlutaveikindi fram að sumarleyfi 2020, einn frá miðjum 

febrúar til miðs mars og einn frá byrjun júní og fram yfir sumarleyfi 2020. Vegna þessa höfum við 

verið að ráða í afleysingarstöður frá áramótum til að koma á jafnvægi í starfsmannahópnum og 

minnka álag á öllum starfsstöðvum.  

COVID-19 setti óneitanlega svip á starfið okkar vorið 2020 og þurftum við á einum sólarhring að 

skipuleggja nýtt vinnufyrirkomulag, stokka upp barnahópum og starfsmannahópnum, skipta 

leikföngum milli barnahópa og breyta samskiptum við foreldra og setja þeim skorður við innkomu 

inn í leikskólann. Við þurftum að vera í miklum tölvusamskiptum við foreldra, stjórnendateymi 

leikskólans hafði samskipti á daglegum Zoom-fundum og einnig voru reglulegir fundir með 

fræðslustjóra og leikskólastjórum í Hafnarfirði. Þessi tími reyndi óneitanlega á fólk. Fólk var 

miskvíðið en starfsmenn hér stóðu sig frábærlega vel, fóru í verkin af bestu getu og samvisku og hér 

kom ekki upp smit meðal starfsmanna og enginn fór í sóttkví á þessu tímabili. Við erum enn ströng í 

samskiptum við foreldra og aðra sem koma inn í leikskólann, þar sem við leggjum áherslu á 

handþvotta, sótthreinsun handa og sótthreinsun helstu snertiflata yfir daginn og við reynum af 

fremsta megni að virða 2m regluna. Foreldrar virða þessar reglur okkar og eiga þeir þakkir fyrir. Það 

kom fram í starfsmannasamtölum í júní 2020 að það hafi verið gott að upplifa litla barnahópa, 

börnin voru rólegri og nutu sín fá í stóru rými og við sáum líka framfarir í leik og félagstengslum hjá 

nokkrum börnum, börnum sem þurfa olnbogarými. En flestum starfsmönnum fannst þó gott að 

koma aftur til vinnu alla daga í sína rútínu og hitta sína vinnufélaga og skjólstæðinga.  

Í starfsmannasamtölum, sem voru tekin í júní og júlí 2020, kom fram að öllum líður vel og eru 

starfsmenn almennt sáttir með liðið skólaár. Gott skólaár að baki, ár sem hefur kennt okkur öllum að  

takast á við óvænt verkefni, algjörlega fordæmalaust verkefni og vita það nú að þetta getum við og 

gerðum svo sómi er að. Við kláruðum flest okkar verkefni en Grænfánaverkefninu var frestað og 

sækjum við um nýjan fána á næsta skólaári. Viðburðir eins og sumarhátíð breyttist vegna 

samkomubanns, hún fór því fram án foreldra. Við gátum aftur á móti boðið foreldrum í útskrift elstu 

barnanna, sem fór fram við skátaskálann við Hvaleyrarvatn. Í samtölunum kom fram almenn ánægja 

í starfi, starfsmönnum þykir góður starfsandi ríkja á vinnustaðnum og að samvinna, virðing og gleði 

séu ríkjandi. Starfmenn eru stoltir af því að vinna á Norðurbergi og þykir vænt um vinnustaðinn sinn, 

samstarfsfélaga og börn. Þeir upplifa mikinn metnað samstarfsfélaga fyrir faglegu starfi og eru alltaf 

tilbúnir að þróa nýjar leiðir til þess að bæta starfið. Á liðnu ári eru starfsmenn búnir að vera þróa 

rafræna skráningu í formi rafbóka fyrir börnin.  Þessi þróun mun síðan halda áfram á næsta skólaári. 

Einnig kom fram að vinnustaðurinn sem slíkur væri aðlaðandi og umhverfið fallegt. Þessi sama 

ánægja kom fram í Starfsmannapúlsinnum sem Skrifstofa mennta- og lýðheilsusviðs fyrir starfsmenn 

sína í mars 2020.  Þverfagleg umræða hefur farið fram innan starfsmannahópsins og er 

umbótaáætlun tilbúin til lokaumsagnar og samþykktar innan hópsins.  
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Nýráðningar á þessu hausti verða fjórar og er þegar búið að ganga frá þremur ráðningum. Í þeim 

hópi er einn starfsmaður sem hefur nám í leikskólakennarafræðum frá HÍ strax í haust.  

 

Hér er almennt stöðugur starfsmannahópur, hópur sem hefur unnið lengi saman í leikskólanum. 

Meirihluti starfsmanna eru menntaðir leikskólakennarar, þroskaþjálfar, grunnskólakennari, tvær 

með aðra háskólamenntun og svo erum við með trygga starfsmenn með ólíka menntun sem hafa 

unnið hér lengi og eru komnir með mikla reynslu í starfi.  

 

Eftir endurmat starfsmanna á innra starfi leikskólans, á skipulagsdegi 29. maí 2020, voru teknar 

ákvarðanir um minniháttar breytingar á innra starfinu eftir liðið skólaár, mest innan hverrar deildar.  

Starfsmenn vilja fella út foreldrastund Foreldrafélagsins sem hefur verið seinnipart dags í desember 

og halda inni aðventustund með foreldrum sem hefur verið lengi snemma að morgni í desember. 

Jólastundin og þessi heimsókn foreldra að morgni hafa verið með of stuttu millibili. Á fundi með 

foreldrum í vetur voru þeir sammála að sameina þessar tvær heimsóknir í eina. Einnig komu 

athugasemdir hjá starfsmönnum yngri deilda varðandi rýmingar æfingu við bruna að þeir óska eftir 

því að fá að vita hvernær bjallan er sett í gang og vilja ekki að það sé gert í miðjum matartíma. 

Hljóðið truflar nokkur börn og kemur þeim í uppnám og vegna þessa er hægt að gera ráðstafanir ef 

allir vita hvenær bjallan fer í gang.  

Starfsmenn eru að öllu jöfnu ánægðir með sameiginleg verkefni leikskólans og starfið eins og það er 

og er stefnt að því að halda stefnunni og gera vel.  

Á fyrsta deildarstjórafundi í ágúst og í kjölfarið á fyrsta starfsmannafundi verður farið yfir 

starfsáætlun og þær litlu breytingar sem eru á henni með öllum starfsmönnum. Einnig förum við yfir 

punkta um endurnýjun búnaðar sem óskað hefur verið eftir fyrir skólaárið 2020-2021. 

 

Helsta áherslan á næsta skólaári verður að festa í sessi og samræma vinnubrögð á milli deilda í  

Vináttuverkefni Barnaheilla, vinna við þróun og innleiðingu á vinnuaðferðum BRÚARinnar, vinna  

verkefni í tengslum við umsókn um nýjan Grænfána og í að innleiða Numicon kennsluefnið hjá elstu 

börnum leikskólans.  

 

Eftirfarandi kom fram hjá deildum, tekið úr endurmati og samtölum við starfsmenn:  

• Skólaárið hófst almennt vel, aðlögun milli deilda og aðlögun nýrra barna gekk ágætlega.  

• Foreldarsamtöl gengu almennt vel og foreldrar eru ánægðir með leikskólann og starfsáætlun 

hans og líður vel með börnin sín í leikskólanum.  

 

Breytingar í skóladagatali fyrir næsta skólaár: 

 

• Litlar sem engar breytingar eru verða á skóladagatali 2020-2021.  Eina breytingin verður að 

sameina jólastund Foreldrafélagsins og foreldrakakó í desember í eina samveru að morgni í 

desember undir heitinu Jólastund foreldra, sjá dagatal.  Sumarhátíðin verður á sínum stað  

en í breyttri mynd, það verður ekki stór sýning á verkum barnanna um allan leikskólann. Við 

ætlum að gera þetta að hátíðardegi fyrir börnin allan daginn, með uppákomu, grilli og bjóða 

síðan foreldrum að koma seinnipartinn og fá sér vöfflur! Þessi breyting kemur í kjölfar 

COVID. 
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Í starfsáætlun fyrir 2019-2020 lögðum við sérstaka áherslu á eftirfarandi: 

◼ Gefa formlega út nýja Skólanámskrá á skólaárinu 2019-2020. 

◼ Gefa út nýja Starfsáætlun 1. júlí 2019. 

◼ Gefa út nýtt Skóladagatal vor 2020. 

◼ Eftirfylgni og þróun á aðferðafræði Snemmtækrar íhlutunar í málörvun leikskólabarna. 

Styðjast fyrst og fremst við nýútgefna handbók. Sérstök áhersla verðu að valdefla alla 

starfsmenn við málörvun barna í daglegum aðstæðum og að aðlaga verkferil STÍM að 

verklagi BRÚARinnar.  

◼ Innleiðing á Vináttuverkefni Barnaheilla, forvarnarverkefni þar sem unnið er markvisst 

gegn einelti í leikskóla.  Innleiðing á verkefninu á Klettaborg og á Birkibóli hófst haustið 

2019. Aðarar deildar voru með góða eftirfylgni og deildu upplýsingum á milli á 

teymsisfundum. Við vorum með tvo fundi í mánuði fram til áramóta.  

◼ Gefa 10 aðferðin verður áfram í þróun á skólaárinu.  

◼ Numicon stærðfræðiverkefnið  verður innleitt á deildum leikskólans. Námskeið í ágúst, 

Kristín Wallis. 

◼ Grænfánaverkefni frá janúar til apríl 2020. Þar verður unnið með ákveðið þema sem grunn 

að því að fá nýjan fána sumarið 2020, á Sumarhátíð leikskólans. Umhverfisráð leikskólans, 

sem í sitja fulltrúar allra deilda, heldur utan um verkefnið og ber ábyrgð á framgangi þess og 

lokaskýrslu fyrir úttekt. 

 

Endurmat: 

Okkur tókst ekki að gefa endanlega út Skólanámskránna. Í ár ætlum við að setja þverfaglega nefnd 

af stað til að vinna að henni á næsta skólaári.  

 

Útgáfa á starfsáætlun og skóladagtali gekk eftir á réttum tíma fyrir sumarleyfi.  

 

Eftirfylgni á þróunarverkefninu „Snemmtæk íhlutun í málörvun leikskólabarna“  fór af stað um 

haustið. Vinnan verður alltaf auðveldari og auðveldari enda þekkja starfsmenn orðið aðferðafræðina 

og flestir búnir að tileinka sér vinnubrögð STÍM. Núna í framhaldi leggjum við áherslu á að nýir 

starfsmenn fái góða kynningu á vinnubrögðum STÍM og er það í ábyrgð deildarstjóra og stjórnenda 

leikskólans að svo verði. 

 

Innleiðing á Vináttuverkefni Barnaheilla hélt áfram og fóru nokkrir starfsmenn af yngstu deildum 

leikskólans Klettaborg og á Birkibóli, á vináttunámskeið hjá Barnaheillum. Innleiðingaferlið gekk vel á 

þessum deildum og var lögð áhersla á að festa í sessi og samræma vinnubrögð á milli deilda. Fundir 

Blænefndarinnar féllu þó niður vegna COVID. 

 

Við höldum áfram að  Gefa 10 á næsta skólaári, það féll niður hjá einhverjum deildum eftir áramót 

og svo í COVID 19 en við viljum halda áfram strax frá næst hausti.  

 

Við náðum ekki að setja Numicon af stað þetta skólaárið en við stefnum að um miðjan vetur 2020. 

 

Umhverfisráð leikskólans hélt framan af utan um undirbúning að Grænfánaverkefninu en það var 

síðan tekin ákvörðun um að fresta umsókn þar til vorið 2021, vegna COVID 19.  Þemavinna hefst 
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strax í annarri viku janúar 2021 og stefnt að því að flagga nýjum fána á sumarhátíð leikskólans í júní 

2021. 

 

Við verðum áfram með Spjaldtölvunefnd í leikskólanum, en hún hefur haft yfirumsjón með nýju 

námsefni, hún uppfærir og sér til þess að allar spjaldtölvur séu í góðu lagi og kynnir nýtt kennsluefni 

fyrir starfsfólki. Nefndin mun vera þeim starfsmönnum til aðstoðar sem vilja innleiða rafbók fyrir 

sína hópa.  Það eru nokkrir starfsmenn farnir að  skrásetja námsferil barna með rafbók.  

 

Það má segja að liðið skólaár hafi gengið almennt vel í þróun á námi barnanna og í starfsmannahaldi. 

En auðvitað setti COVID 19 svip sinn á skólaárið frá miðjum mars og fram að sumarleyfi, enda 

fordæmalausir tímar sem við erum að ganga í gengnum, sem skólasamfélag og ekki síður sem 

samfélag.  

 

Að lokum vil ég þakka mínum frábæru samstarfsfélögum, fyrir metnaðarfulla og faglega vinnu við 

uppeldi og menntun barna leikskólans. Hér á Norðurbergi er öflugt starfsfólk sem ætlar sér að láta 

verkefnin ganga upp með það að leiðarljósi að bæta líðan og þroska barnanna og styrkja faglega 

stöðu leikskólans. Það tókst svo sannarlega á liðnu ári. 

 

Fyrir hönd starfsmanna leikskólans,  

Anna Borg Harðardóttir, leikskólastjóri 
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2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun 

 2.1 Innra mat leikskólans  

• Hvaða þættir leikskólastarfsins voru metnir? 

Starfsmenn deilda gera mat á starfsemi/skóladagatali leikskólans jafnt og þétt yfir skólaárið 

en nýttu síðan skipulagsdag í maí 2020 til þess að ræða liðið skólaár og gera 

lokaathugasemdir og koma með tillögur að breytingum eða úrbótum. Farið var vel yfir 

dagskipulagið, það metið og niðurstöður lagðar fram. Sama var gert við skóladagatal 

leikskólans, farið var vel yfir og rætt um hvern viðburð fyrir sig og sameiginleg ákvörðun 

tekin um breytingar fyrir næsta skólaár. 

• Hvenær/ hve oft verður metið (skipulag matsins)?      

Skólaárið er metið í heild sinni í maí ár hvert. Einnig er starfið metið jafnóðum yfir veturinn; 

á deildarstjórafundum (einu sinni í viku), á starfsmannafundum/skipulagsdögum, á 

deildarfundum (ca 12 sinnum yfir árið), í þeim ráðum og nefndum sem eru starfandi í 

leikskólanum hverju sinni og að auki í daglegum samskiptum starfsmanna. Nefndir 

leikskólans eru: Vináttuverkefnið Blær, eftirfylgniteymi vegna Snemmtækrar íhlutunar í 

málörvun leikskólabarna, spjaldtölvunefnd, umhverfisráð, ferðanefnd, fundir þroskaþjálfa og 

sérkennslustjóra, lausnarteymi leikskólans, umsjón með sjúkraskápum og fiskabúri og 

skemmtinefnd starfsmanna.  

• Hvaða matsaðferðir / matsgögn er áætlað að nýta?  

Við notum heimagerðar matsaðferðir og styðjumst við skólanámsskrá, starfsáætlun, stefnur, 

áætlanir, dagskipulag og skóladagatal leikskólans. Einnig styðjumst við við foreldra- og 

starfsmannakannanir og starfsmannasamtöl.  

• Hverjir munu taka þátt í matinu? 

Allir starfsmenn taka þátt í mati á leikskólastarfinu. Við gerum það yfirleitt fyrst á deildum og 

svo færist umræðan yfir í starfsmannahópinn þar sem hver deild kynnir sínar niðurstöður og 

samþykkir allur starfsmannahópurinn síðan sameiginlegt endurmat,  umbætur og 

nýbreytni. 

2.2 Húsnæði og lóð 

• Starfsmenn á Umhverfis- og framkvæmdarsviði ásamt leikskólastjóra fara einu sinni til 

tvisvar á ári yfir lóðina og húsið og skrá niður þær umbætur sem nauðsynlega þarf að gera.  Í 

millitíðinni eru allir starfsmenn ábyrgir fyrir því að leiksvæði barnanna séu öruggt yfir daginn.   

Þörf á viðgerð er þá tilkynnt til leikskólastjóra. Við erum með einfalda daglega skráningu á að 

lóðin sé í lagi og er það í ábyrgð þess starfsmanns sem er fyrstur út að renna yfir lóðina og  

skrá að skoðun hafi farið fram á þar til gert eyðublað.  Lundur, deild elstu barna leikskólans,  

var málaður allur að innan í júní ásamt sal leikskólans, starfsmannarýmum og einni deild í 

vesturálmu hússins.  

• Starfsmenn leikskólans eru virkir utandyra við að gera ýmsar skemmtilegar breytingar í 

lóðinni sem henta börnunum og gerir leikinn enn meira áhugaverðan. Að auki eru þeir iðnir 

við að hirða lóðina sjálfir, hreinsa illgresi, planta trjám og hanna einföld leiktæki fyrir börnin.  

Þetta á sérstaklega við leiksvæði elstu barnanna, í Lundi.  



9 
 

2.3 Ytra mat   

Skólapúlsinn var lagður fyrir starfsmenn í mars 2020, Skrifstofa mennta- og lýðheilsusviðs  stóð fyrir 

könnuninni. Niðurstaðan var almennt góð, flott þátttaka starfsmanna eða 26 starfsmenn af 32 tóku 

þátt. Umbótaáætlun verður tilbúin í byrjun júlí 2020. Sama má segja um foreldrakönnun hún var 

lögð fyrir foreldra í mars 2020. Þar kom fram almenn ánægja með leikskólann og innra starfið og 

samskipti við starfsmenn góð. Það voru ekki miklar athugasemdir gerðar, þær sem komu fram verða 

settar inn í sama skjal og umbótaáætlun leikskólans.  

 

 

 

 

 

3. Áherslur í starfi leikskólans árið 2020-2021 

 

3.1 Áherslur leikskólans fyrir næsta skólaár 2020-2021 eru eftirfarandi: 

◼ Kjósa í þverfaglega nefnd til þess að vinna í að uppfæra Skólanámskrá leikskólans. Kosið 

verður í nefndina á fyrsta haustfundi starfsmanna, 18. ágúst 2020. 

◼ Gefa út nýja Starfsáætlun 1. júlí 2020. 

◼ Gefa út nýtt Skóladagatal vor 2021. 

◼ Eftirfylgni og þróun á aðferðafræði Snemmtækrar íhlutunar í málörvun leikskólabarna 

(STÍM). Styðjast fyrst og fremst við nýútgefna handbók og fara yfir áherslunar með nýju 

starfsfólki. Áhersla verður lögð á að auka enn frekar á öryggi og virkni allra starfsmanna 

þegar kemur að málörvun barna í öllum daglegum aðstæðum og að því að sníða verkferla 

STÍM að nýju vinnulagi BRÚARinnar.   

◼ Styðja við Vináttuverkefni Barnaheilla, forvarnarverkefni þar sem unnið er markvisst gegn 

einelti í leikskóla.  Hver deild fyrir sig kýs ábyrgðaraðila fyrir verkefninu sem síðan situr 

reglubundna fundi í Blænefnd fyrir hönd sinnar deildar og upplýsir sitt fólk á næsta 

deildarfundi.   

◼ Gefa 10 aðferðin verður áfram í þróun á næsta skólaári.  

◼ Numicon stærðfræðiverkefnið verður innleitt í vetur á elstu deild leikskólans. Anna Borg 

leikskólastjóri og Lóa Björk Hallsdóttir deildarstjóri bera ábyrgð á að setja verkefnið af stað 

næsta vetur.  

◼ Grænfánaverkefni frá janúar til apríl 2021. Unnið verður með ákveðið þema: að minnka 

neyslu/jafna kolefnisspor leikskólans og samfélagsins. Stefnt er að því að ljúka verkefninu á 

vormáðuðum og flagga nýjum fána sumarið 2021, á Sumarhátíð leikskólans. Umhverfisráð 

leikskólans, sem í sitja fulltrúar allra deilda, heldur utan um verkefnið og ber ábyrgð á 

framgangi þess og á því að vinna lokaskýrslu fyrir úttekt.  

◼ Skipuleggja alla nefndarfundi fyrir skólaárið 2020-2021 um haustið 2021. 
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4. Starfsmannamál  

4.1. Starfsmannahópurinn 1. maí 2020 

  

Starfsheiti Fjöldi Starfshlutfall Menntun 

Leikskólastjóri 1 1,0 Leikskólakennaramenntun 

Aðstoðarleikskólastjóri 1 0,75 Leikskólakennaramenntun 

Sérkennslustjóri 1 0,80 Leikskólakennaramenntun 

og MA í sérkennslufræðum 

Deildarstjórar/leikskólak. 6 6,0 Leikskólakennaramenntun 

(ein er auk þess með M.ed. í 

fjölmenningarfræðum) 

Leikskólakennarar 7 6,0 Leikskólakennaramenntun 

Þroskaþjálfar 2 1,925 Þroskaþjálfamenntun 

Leiðbeinandi A 2 2,3125 Háskólamenntun 

Leiðbeinendur 10 9,7375 Ýmis menntun: 

grunnskólapórf, 

stúdentspróf 

Matreiðslumaður 1 1,0 Matreiðslupróf/MATVÍS 

Aðstoð í eldhúsi 1 1,0 Grunnskólapróf, önnur 

menntun og reynsla 

    

4.2 Starfsþróunarsamtöl 

Leikskólastjóri ásamt aðstoðarleikskólastjóra skipulögðu og skiptu með sér starfsmannasamtölum og 

tóku þau öll í júní og júlí 2020. Viðtölin voru boðuð skriflega með nokkurra daga fyrirvara og fóru þau 

að mestu fram á kaffistofu starfsmanna eða á skrifstofu leikskólastjóra. Samtölin eru ætluð til 

starfsþróunar þar sem  starfsmenn setja fram óskir um símenntun/fræðslu. Einnig er rætt um starfið 

í leikskólanum, hvernig starfsmanni gangi í starfi, um líðan starfsmanns og væntingar, um samstarf 

hans við samstarfsfélaga og samskipti við börn og foreldra þeirra. Eftir viðtölin tekur leikskólastjóri  

og aðstoðarleikskólastjóri saman niðurstöður, vinnur úr þeim og leggur fyrst fyrir deildarstjóra og 

síðan alla starfsmenn leikskólans á starfsmannafundi í ágúst 2020. 

4.3 Símenntun frá síðasta ári   

Við lögðum áherslu á að starfsmenn nýttu sér þau tilboð sem Skrifstofa mennta-og lýðheilsusviðs 

Hafnarfjarðar bauð uppá fyrir skólaárið  2019-2020. Þátttaka starfsmanna var mun minni en verið 

hefur, einungis 6 starfsmenn fóru á tvö námskeið fyrir áramót og nokkrir starfsmenn fóru á tvö eftir 

áramót. Þrjú námskeið féllu niður vegna COVID 19. Starfsfólki fannst almennt ekki mikið úrval af 

námskeiðum á haustönn. Námskeið sem starfsmenn sóttu voru eftirfarandi; Hvað er barni fyrir 

bestu?, Foreldrasamtöl, Vináttuverkefni Barnaheilla/yngstu og Með leikgleði lærum við.  
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•  

• Að auki fóru nokkrir leikskólaskennarar og þroskaþjálfar á námskeið á vegum Greiningarstöðvar 

haustið 2019.  Þetta voru:  „Kennum nýja færni“,   „Atferlisíhlutun fyrir börn með þroskafrávik“ og 

„Röskun á einhverfurófi“. 

Við buðum uppá fræðslu fyrir alla starfsmenn: 

• Numicon námskeið fyrir alla starfsmenn 15. ágúst 2019. 

• „Núvitund“, Hjördís Jónsdóttir og Kristín Jóna Magnúsdóttir, kennarar í Áslandsskóla 

komu með erindi á skipulagsdag 13. september 2019.  

• Júlíana Vilhjálmsdóttir, sérkennslustjóri, var með erindi um „Hvað erum við að kenna 

börnunum?“ á skipulagsdaginn 13. september 2019. 

• Þórkatla Aðalsteinsdóttir, vinnustaðasálfræðingur, var með fyrirlestur um „Hvað er góður 
vinnustaður?“. Fór hún í skilgreiningu á vinnustaðamenningu, samskiptum, meðvirkni og 
annað girnilegt á skipulagsdegi 15. nóvember 2019. 
 

• Á skipulagsdegi þann 19. febrúar 2020 var öllum starfsmönnum leikskólans boðið á  
fræðslu í Sorpu um umhverfismál og mikilvægi þess að minnka kolefnsissporið. 

 

• Júlíana Vilhjálmsdóttir, sérkennslustjóri, var með erindi um:  „Móttöku og 
málörvun/íslenskukennsla fjöltyngdra barna á Norðurbergi“ á skipulagsdegi þann 19. 
febrúar 2020. 

 

4.4 Áætlun (óskir starfsmanna) um símenntun í leikskólanum fyrir 2020-2021: 

• Starfsmenn eru hvattir til að sækja námskeið á vegum Skrifstofu mennta- og lýðheilsusviðs 

Hafnarfjarðar 2020-2021. 

• Starfsmenn eru hvattir til að fylgjast sjálfir með námskeiðum á vegum EHÍ og óska eftir því 

við leikskólastjóra að sækja námskeið. 

• Kynning á útikennslunámsskeiði sem allir deildarstjórar fóru á haustið 2019. 

• Skyndihjálparnámskeið (fyrir alla);  fyrir áramótin.  

• Færni til framtíðar (fyrir alla); Sabína Steinunn Halldórsdóttir; eftir áramót. 

• TRAS námskeið. 

• Mastersnám í stjórnun með vinnu.  

• Námsskeið í stuttri textagerð. 

• Námskeið á vegum GRR. 

• Barnaheillanámskeið. 
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• Börn með sérþarfir.  

• Íslenskunámskeið á vegum Hafnarfjarðar.  

• Leikskólaliðanám. 

• Nýjir starfsmenn fá kynningu og leiðbeiningu um aðferðafræðina Að næra hjartað. 

Leikskólastjóri, Anna Borg, sér um fræðsluna.  
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5. Aðrar upplýsingar 

5.1 Barnahópurinn 1. maí 2020 

• Börnin voru 103 í leikskólanum. 

• Stúlkurnar voru 47 og drengirnir 56. 

• Dvalarstundir voru 1030 klst. 

• Deildargildi 5,36. 

• Fjöldi barna sem nutu sérkennslu samkv. greiningaviðmiðum sérkennslu  

í 1. flokki voru 2 og í 3. flokki 2. 

• Fjöldi barna sem voru í hópþjálfun voru u.þ.b. 25 talsins, þetta voru aðallega börn með frávik 

í málþroska. 

• Fjöldi barna með ofnæmi voru 3. 

• Fjöldi barna með fæðuóþol voru 4 (mjólk, sítrusávextir). 

• Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku voru 18 talsins. 

• Fjöldi  tungumála, fyrir utan íslensku, voru 7. 

• Þjóðerni forsjáraðila eru frá: Póllandi, Perú, Chile, Kólombíu, Venesúelu, Sri Lanka, 

Fillipseyjum, Englandi, Litháen, Slóveníu og Serbíu. 

5.2 Foreldrasamvinna 

• Foreldraráð:  

Foreldraráð samanstendur af þremur foreldrum sem sitja jafnframt í stjórn 

Foreldrafélagsins, þar sem 7 fulltrúar foreldra sitja ásamt leikskólastjóra. Foreldraráð er 

kosið sérstaklega á aðalfundi félagsins sem er á haustin samkvæmt lögum félagsins. 

Foreldraráð fundar eftir þörfum, þ.e. þegar gögn berast frá leikskólanum til yfirlestrar og 

umræðu. 

• Foreldrafélag: 

Foreldrafélag er starfsrækt í leikskólanum og eru sjö fulltrúar kosnir í stjórn þess á aðalfundi 

félagsins á hverju hausti samkvæmt lögum félagsins. Kosið er til tveggja ára í senn. Stjórn 

Foreldrafélagsins hittist nokkrum sinnum á ári.  

Foreldrafélagið sér um nokkra viðburði á ári fyrir utan skólatíma. Hefð er fyrir 

brúðuleikshússýningu í nóvember/desember, félagið sér um kostnað við sýninguna. Félagið 

hefur staðið fyrir jólastund í leikskólanum í byrjun aðventu. Það verður breyting á þessu á 

næsta skólaári að ósk foreldra og starfsmanna leikskólans. Hugmyndin er að sameina þessa 

stund morgunsamveru fyrir foreldra og börn í aðventunni. Boðið verður uppá kakó og brauð. 

Foreldrafélagið stendur straum af kostnaði á jólasveini á jólaball leikskólans. Að vori stendur 

félagið yfirleitt fyrir fræðslu fyrir foreldra og greiðir fyrir rútu vegna sumarferðar leikskólans 

að vori eða í byrjun sumars.  

 

• Foreldrafundir/foreldrasamskipti: 

Foreldrafundir á vegum leikskólans eru einu sinni á ári á haustin þar sem farið er yfir 

starfsáætlun leikskólans og starfsemi deildanna á komandi skólaári. Við leggjum mikla 

áherslu á góð samskipti við foreldra dagsdaglega. Til að kynnast foreldrum enn frekar en á 

fundum, þá bjóðum við þeim upp á reglubundna samveru yfir árið (sjá skóladagatalið). Þeim 
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er boðið í „Vinagöngu“ í nóvember, í „Jólastund foreldra“ í desember, í nónhressingu á „Degi 

leikskólanna“ í febrúar og á Sumarhátíð leikskólans í júní. Það er alltaf heitt á könnunni, í 

morgunsárið, í Lundi, svo foreldrar geti staldrað við og spjallað og átt ánægjulega stund með 

börnum sínum í upphafi dags.   

 

• Foreldrasamtöl: 

Foreldrasamtöl eru tvisvar á ári, stutt samtal eftir TRAS skráningu og lengra samtal sex 

mánuðum síðar. Þá eru foreldrar boðaðir skriflega með ákveðinni dagsetningu og tíma í 

samtal. Fagfólk leikskólans ber ábyrgð á samtölunum og taka þau ásamt reynslumeiri 

starfsmönnum. Foreldrar eða deildarstjórar geta óskað eftir fleiri samtölum ef þurfa þykir á 

skólaárinu.  

5.3 Samstarf leik- og grunnskóla 

Samvinna milli Víðistaðaskóla í  Engidal og Norðurbergs er í föstum skorðum og hefur verið það til 

margra ára.   

• Áætlun vetrarins er unnin á  haustin þegar leikskólakennarar elstu barna leikskólans og 

kennarar fyrstu bekkjar grunnskólans hittast og gera grófa áætlun um samstarfið á komandi 

vetri.   

• Áætlun fyrir 2020-2021 verður líklega eftirfarandi (birt með fyrirvara): 

• Október: Skólaheimasókn í Víðistaðaskóla í Engidal og fyrsti bekkur kemur í heimsókn á 

gömlu deildina sína í Lundi. 

• Nóvember: Dagur íslenskrar tungu, 4. bekkur í Víðistaðaskóla í Engidal kemur í leikskólann 

og les upp ljóð og sögur fyrir börn leikskólans. Samsöngur í lok samveru. 

• Desember: Elstu börnum leikskólans er boðið í helgileik Víðistaðaskóla í Engidal. 

• Janúar: Heimsókn elstu barnanna í bókasafnið í Víðistaðaskóla í Engidal. 

• Febrúar - apríl: Heimsókn elstu barnanna í Víðistaðaskóla í Engidal, sækja kennslustundir og 

frímínútur.    

• Maí: Vorskóli þar sem foreldrar og leikskólakennarar skiptast á að vera með börnunum í 

kynningu og kennslustund. Einnig hefur verið boðið upp á leikjadag fyrir börnin á báðum 

skólastigum. 

5.4 Almennar upplýsingar 

Sameiginlegir skipulagsdagar á næsta skólaári með grunnskólum Hafnarfjarðar eru 

eftirfarandi: 13/11 2020, 24/2 2021 og 25/5 2021. (sjá skóladagatal) 

• Skipulagsdagar einöngu fyrir leikskólann Norðurbergi eru eftirfarandi: 

2/10 2020 og 23/4 2021. (sjá skóladagatal) 
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5.5 Áætlanir 

Eftirfarandi áætlanir eru á heimasíðu leikskólans : 

Starfsáætlun 2020-2021 

Skóladagatal 2020-2021 

Lausnarteymi / Brúin /eyðublöð 

Starfsáætlun 2019-2020 

Starfsaðferðir leikskólans í útikennslu  

Aðrar eldri áætlanir eru aðgengilega á heimasíðunni.  

Aðrar áætlanir: 

Móttökuáætlun 2017 

Informacje dla rodzicón 2012 

Information for parents 2012 

Jafnréttisáætlun 2019-2023 

Starfsaðferðir leikskólans við kynferðisofbeldi á börnum  

Starfsaðferðir leikskólans við ofbeldi á börnum  

Áætlun gegn einelti 2012 

Áfallaáætlun 2010 

Rýmingaráætlun 2010 

Slysa- og brunaverkferlar 2010 

Röskun á skólastarfi vegna óveðurs 

Viðbragðsáætlun vegna öskufalls 2010 

Viðbragðsáætlun almannavarna 2009 

 

 

 

http://www.leikskolinn.is/nordurberg/skjalasafn/nordurberg52.pdf
http://www.leikskolinn.is/nordurberg/skjalasafn/nordurberg138.pdf
http://www.leikskolinn.is/nordurberg/skjalasafn/nordurberg137.pdf
http://www.leikskolinn.is/nordurberg/skjalasafn/nordurberg133.pdf
http://www.leikskolinn.is/nordurberg/skjalasafn/nordurberg87.pdf
http://www.leikskolinn.is/nordurberg/skjalasafn/nordurberg77.pdf
http://www.leikskolinn.is/nordurberg/skjalasafn/nordurberg76.pdf
http://www.leikskolinn.is/nordurberg/skjalasafn/nordurberg150.pdf
http://www.leikskolinn.is/nordurberg/skjalasafn/nordurberg151.pdf
http://www.leikskolinn.is/nordurberg/skjalasafn/nordurberg151.pdf
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Fylgirit: 

• Leikskóladagatal 2020-2021 

• Umbótaáætlun 2020-2021 

• Jafnréttáætlun 2019-2023 

• Umsögn foreldraráðs v/starfsáætlunar 2020-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hafnarfirði 6. júlí 2020 

 

    Anna Borg Harðardóttir 

 

 

_______________________________________________ 

Leikskólastjóri 


