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Leiðarljós skóla og frístundasviðs:

Að öll börn og ungmenni í borginni eigi kost á menntun og leik við sitt hæfi, þar sem ýtt er
undir sköpun og frumkvæði og byggt er á styrkleikum, áhuga og færni hvers og eins. Þeim líði
vel, fari stöðugt fram og öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í lífinu.

Hlutverk

Veita börnum og ungmennum bestu mögulegu tækifæri til leiks, menntunar og
frístundastarfs í samvinnu við fjölskyldur og nærsamfélagið.
Vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi.
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Um starfsáætlanir leikskóla

Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 vinna leikskólar eftir aðalnámskrá fyrir 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 skóla- og frístundaráð tekur hana til afgreiðslu samkvæmt lögum um
leikskóla.
Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með árangursmiðuðum
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
áætlun um hvernig þau verða metin.
Áherslur í starfsáætlun Leikskólasviðs 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 skóla- og
frístundasviðs fyrir 1. júlí. Starfsáætlanir eru lagðar fyrir skóla og frístundaráð til samþykktar.
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Leiðarljós leikskólans:

Gleði, virðing og öryggi eru leiðarljós Klettaborgar
ásamt því að málumhverfi barnanna sé frjótt og skapandi.

1. Stutt greinargerð leikskólastjóra um starfið á síðasta leikskólaári
Leikskólastarfið í heild gekk vel. Áætlanir stóðust að mestu leyti, þó eru alltaf einhver verkefni
sem ekki næst að vinna að eins og áætlað hefur verið. Sum verkefnin þurfa lengri tíma til að festa
rætur í starfinu og önnur verkefni hafa vikið vegna tímaleysis eða annarra ófyrirséðra aðstæðna
t.d. eins og mikilla forfalla í starfsmannahópnum.
Þessi vetur er sá sjötti þar sem unnið var með þjóðsögu með öllum börnum. Fyrir valinu var
Búkolla, en sú þjóðsaga var fyrsta þjóðsagan sem unnið var með í Klettaborg. Verkefnið var
undirbúið í starfsmannahópnum fyrir áramót og fór til barnanna eftir áramót. Allir eru sammála
um að það hafi verið skemmtilegt bæði fyrir börn og starfsfólk. Á opna húsi leikskólans í maí s.l.
var vinnuferlið og afurðin sýnd á öllum deildum. Margir sem komu á opna húsið höfðu á orði
hvað þetta væru fjölbreytt og skemmtileg verkefni sem sýndu vinnu og þátttöku barnanna í
þessari þjóðsögu. Leikskólinn fékk tilnefningu til foreldraverðlauna Heimilis og skóla fyrir
þjóðsöguverkefnið.
Eftir áramót var ákveðið hjá Reykjavíkurborg (Skóla- og frístundasviði) að útvista eldhúsrekstri í
þeim leikskólum þar sem matráður var ekki starfandi og aðkeyptur hádegismatur var.
Klettaborg fór í það verkefni í lok apríl 2016. Fyrirtækið ISS – Skólaaskur – sér um rekstur
eldhússins og allt sem því fylgir. Þetta nýja rekstrarform er tilraun í ákveðinn tíma og verður
metið að þeim tíma loknum.

Stefnt er að því að efla samvinnu leik- grunn- og frístundar í Grafarvoginum. Hverfissamstarfið
hefur fengið heitið Vogin. Haldinn var sameiginlegur skipulagsdagur fyrir alla starfsmenn s.l.
vetur. Stjórnendur þessara stofnana hafa fundað reglulega í vetur og farið yfir verkefni sem gætu
verið sameiginleg. Næsta vetur er fyrirhugað að hvert hverfi t.d. Hamrahverfið efli enn frekar
samvinnu sín á milli og verður hálfur skipulagsdagur í október ´16 nýttur í það.
Matsteymi leikskólans sem stofnað var veturinn 2010-2011 er enn að þróa sína vinnu og aðkomu
að mati á leikskólastarfinu. Þennan vetur kom matsteymið ekki saman, heldur fylgdi eftir
verkefnum í matsáætlun leikskólans og minnti starfsmenn á þau. Ástæða þess að matsteymið
kom ekki saman er fáliðun, því margt annað hafði forgang í starfinu en fundir.

Starfsviðtöl við starfsmenn voru um vorið. Þar var farið yfir veturinn og hugað að næsta vetri.
Í samtölunum kom fram að starfsmenn eru ánægðir með vinnustaðinn og starfið en finnst vanta
tíma til samræðna í hópnum, bæði fyrir deildarstarfsmenn og hópinn í heild. Helsta ástæðan er sú
að það falla oft niður, eða frestast, ýmsir fundir/samráð og undirbúningstími vegna fáliðunar.
Þrengt hefur verið að rekstrarumhverfi leikskóla með því að fækka eftirvinnutímum og aukin krafa
er um hagræðingu í rekstri án skerðingar á þjónustu. Erfitt er að halda uppi áætluðu starfi með
þeim verkefnum sem fyrirhuguð eru í starfsáætlun þegar forföll verða.
Í vetur settu forföll í starfsmannahópnum mark sitt á starfið, því ekki fékkst afleysing eins og þörf
hefði verið á. Það veldur m.a. því að dagskipulagið verður einfaldað og ákveðnir þættir/verkefni
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falla niður, kennarar komast síður í undirbúningstíma og álag á aðra starfsmenn eykst.
Ekki er hægt að ganga að því vísu að fundartímar/samráðstímar sem ákveðnir eru samkvæmt
ársáætlun gangi upp, því á dögum þegar fáliðun er, þá er í forgangi að sinna börnum.
Á hverju hausti er uppfærð viðbragðsáætlun vegna öryggis barna ef forföll starfsmanna fara yfir
ákveðin mörk. Fimm sinnum voru börn (alls 43 börn) send heim s.l. vetur, vegna fáliðunar í
starfsmannahópnum, því ekki var talið að mati leikskólastjóra að öryggi þeirra væri tryggt.
Í kafla 2, mat á leikskólastarfi, má sjá nánar hvernig áætluð verkefni síðasta vetrar hafa gengið.
Í starfsáætlun 2015-2016 var vísað í könnun sem SFS gerði meðal starfsmanna vorið 2015 þar var
eftirfarandi sett hér inn til að vekja athygli á stöðunni um viðhorf starfsmanna til álags:
Mikil umræða var hjá starfsmönnum um álag í starfi sem kemur fram í könnunum SFS. Þar er spurt hvort
álag sé of mikið þegar á heildina er litið og hvort álag hafi aukist s.l. 12 mánuði. Niðurstaðan er sú að
starfsmenn leikskóla og allir starfsmenn SFS og allir starfsmenn Reykjavíkurborgar telja að álag í starfi sé
mjög mikið og hafi aukist s.l. 12 mánuði.
Mælikvarðinn er 1-10 þar sem 1 er mjög mikið álag og 10 er ekkert álag.
Hér eru tölur úr könnuninni vorið 2015
Starfsmenn í leikskólum
3,6
Leikskólastjórar
2,7
Allir starfsmenn SFS
3,7
Allir starfsmenn hjá Reykjavíkurborg
3,8
Starfsmenn telja þetta alvarlega vísbendingu sem bæði SFS og Reykjavíkurborg þurfa að skoða og greina
enn frekar í hverju álagið liggur hjá starfsmönnum.
Starfsmenn telja að álagið í leikskólanum sé að mestu vegna fáliðunar.

Þrátt fyrir að margir leikskólastjórar hafi haft orð á mikilvægi þess að greina í hverju þetta álag
liggur, þá hefur SFS eða Reykjavíkurborg ekki séð ástæðu til að gera það.

Flestir starfsmenn fóru í námsferð til Brighton í apríl. Þar sóttu þeir námskeið í stærðfræði
(numicon) og útikennslu. Einnig var þessi ferð liður í því að styrkja og efla hópinn í heild. Að mati
starfsmanna var ferðin mjög vel heppnuð, námskeiðin voru fróðleg og hópurinn átti góðar stundir
saman. Þeir starfsmenn sem ekki fóru til Brighton heimsóttu þrjá leikskóla í Reykjavík og skoðuðu
starfið þar.
Eftir áramót stóð starfsmönnum Klettaborgar til boða að taka þátt í verkefninu Blómstrum saman
v/notkun á spjaldtölvum. Kennararnir Ingibjörg E. Jónsdóttir og Rakel G. Magnúsdóttir fengu
verkefnastyrk hjá SFS til að innleiða/styðja við spjaldtölvunotkun í leikskóla. Verkefnið heldur
áfram næsta vetur.
Fyrstu skref í því að innleiða ferilmöppu fyrir hvert barn í leikskólanum voru tekin í vetur.
Ferilmappan hefur vakið mikla athygli bæði hjá börnum og foreldrum.

Foreldrafélag Klettaborgar stóð fyrir fræðslukvöldi um læsi fyrir foreldra. Kristín Arnardóttir
fjallaði um hvernig má örva börn frá ungum aldri með leikjum og skemmtilegum æfingum svo þau
verði betur í stakk búin að læra lestur og stærðfræði. Námskeiðið var gagnlegt og höfðu foreldrar
orð á því hve þeir hefðu séð mörg tækifæri í „daglegu amstri“ með börnum sínum, sem þau gætu
nýtt betur í að efla hjá þeim læsi í víðum skilningi.
Einnig bauð foreldrafélagið börnum uppá tónlistarstundir í leikskólanum. Kennarinn Birte
Harksen (http://www.bornogtonlist.net/) kom í leikskólann 1x í viku í sex vikur og var með
tónlistarstundir fyrir allar deildir. Í lokin var foreldrum boðið að vera með börnunum og taka þátt.
Mikil ánægja var með þetta verkefni.
Sveitaferð var farin á vegum foreldrafélagsins á laugardegi í sumarbyrjun. Fjölmenntu foreldrar
með börn sín í ferðina.
Á opna húsinu sá foreldrafélagið um vöfflubakstur fyrir gesti og gangandi.
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Foreldraráð kom á fund í janúar og mars með leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra. Farið var
m.a. yfir starfsáætlunina, álag í leikskólanum vegna fáliðunar, fjármál og fyrirkomulag sumarleyfa.
Einnig var rætt um erindi frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu um að foreldraráð geri sér
starfsreglur – það er í vinnslu.

Flest elstu börnin hætta um sumarlokun leikskólans eða þegar grunnskóli hefst og því komu fá ný
börn yfir sumarið. Aðlögun nýrra barna er að mestu í lok ágúst og í september. Þátttökuaðlögun
hélt áfram þennan vetur og er mikil ánægja með þessa aðferð meðal foreldra og starfsmanna.
Gerð var könnun meðal foreldra sem komu með barn í aðlögun sumar/haust 2015 um aðlögunina.
Foreldrar telja vel tekið á móti þeim og barni sínu (100%). Þeir eru ánægðir með þetta
fyrirkomulag og telja lengd aðlögunar (3-4dagar) góða (95%) og tímann á hverjum degi hæfilega
langan (100%). Foreldrar nefna sem helsta kostinn við þetta fyrirkomulag að þau kynnast
leikskólastarfinu og starfsfólkinu vel og vita hvernig dagurinn gengur fyrir sig.
Lokað var í fjórar vikur að sumri vegna sumarleyfa. Er þetta gert vegna hagræðingar í rekstri.

Rekstrarfjármagn er reiknað að mestu út frá barnafjölda og dvalarstundum. Á síðasta ári var gerð
krafa um umtalsverða hagræðingu í rekstri án þess að skerða þjónustu. Margir leikskólar
Reykjavíkurborgar stóðust ekki fjárhagsáætlun og fór rekstur þeirra í mínus. Klettaborg hefur
staðist fjárhagsáætlun flest árin, nema s.l. ár, því enn er óljóst hvaða útgjöld sem fóru í mínus
verða felld niður vegna óhagstæðra ytri skilyrða. Ekki er ennþá (júní ´16) búið að gera loka uppgjör
fyrir árið 2015 og því er óljóst hvort Klettaborg verður með skuld sem færð verður yfir á þetta ár
eða ekki.
Búið er að skera niður í leikskólarekstri undanfarin ár og hér má sjá nokkur dæmi um hvað er
áætlað í t.d. námsgagnakostnað og menningu og listir:
Námsgagnakostnaður (allt leikefni, inni og úti, bækur, spil, listvörur o.fl. ) er áætlað kr 1.815.- á ári
pr. barn, menningar- og listasjóður er kr. 463.- á ári pr. barn, engin hækkun hefur verið á þessa liði
á milli ára.
Sem dæmi um raunkostnað á leikefni kostar lítil skófla um 160,- kr., stór skófla með löngu
handfangi um 1,380,- kr. lítill trélitapakki um kr. 1,890,Námsgagnakostnaður pr. barn yfir árið er kr. 1,815,- Það sýnir sig að það dugar skammt í
innkaupum á námsgögnum.
Mánaðarlega er fjármagnsþörf leikskóla endurreiknuð og færð til samræmis við barnafjölda og
dvalartíma og breytist fjárhagsúthlutun því í hverjum mánuði afturvirkt. Erfitt er að vinna með
óraunhæfa fjárhagsáætlun ár eftir ár og geta ekki treyst á ákveðið fjármagn.
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2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun1
2.1 Innra mat leikskólans

Mat á starfinu fer fram yfir allt skólaárið.
Matsaðferðir Klettaborgar eru bæði formlegar og óformlegar. Allir starfsmenn koma að mati
leikskólastarfsins á einhvern hátt. Leikskólastjóri ásamt öðrum stjórnendum og matsteyminu sjá um
samantektina og skýrslugerð.
Formlegt mat:
 Þar er stuðst m.a. við athuganir, skráningar, kannanir, útfyllingu lista og þroskapróf.
Eftirfarandi matsgögn eru notuð: Hljóm 2 (athugun á hljóð- og málvitund elstu barnanna,
Íslenski þroskalistinn (næst elstu börn), ECERS kvarði (matstæki starfsmann um ýmsa þætti í
leikskólastarfi), Gátlisti um sjálfsmynd og félagsfærni (útg. af SFS) og ýmsir formlegir
skráningarlistar (útbúnir af kennurum Klettaborgar) sem gefa upplýsingar um þá þætti sem
verið er að meta/skoða.
 Foreldrar nýrra barna fengu spurningakönnun frá leikskólanum um aðlögunina. Um haustið
´15 fengu foreldrar sem byrjuðu með barn sitt í leikskólanum um sumarið-haustið
spurningkönnun um aðlögunina – sjá umfjöllun í kafla 1. „stutt greinagerð leikskólastjóra um
starfið á síðasta leikskólaári.“
Óformlegt mat:
 Það fer fram m.a. í umræðuformi og í viðtölum. Á ýmsum fundum (starfsmannafundum,
deildarfundum, deildarstjórafundum), skipulagsdögum og í starfsviðtölum. Umræður eru
oftast eftir fyrirframgefnum spurningum til þess að fá sýn og mat starfsmanna á ákveðna
þætti í starfinu. Á deildarfundum yfir veturinn verða ýmsar umbætur í starfinu s.s. breyting
á ákveðnum þætti (samverustund) og eru slíkar breytingar metnar í lok vetrar.

Eftirfarandi þættir eru úr starfsáætlun (og matsáætlun)
2015-2016 ásamt niðurstöðum á mat þeirra:
Fastir liðir í árlegu mati leikskólans 2015-2016:

Næst elstu börn – þroskamat
Haustið ´15 – mæður fylltu út Íslenska þroskalistann. 12 börn fengu listann, listanum var skilað fyrir
þau, 3 fengu ekki lista v/ tungumáls móður.
Foreldrar fengu niðurstöður. Foreldrar þeirra barna sem komu slök út fengu sérstakar leiðbeiningar.
Sjálfsmynd og félagsfærni
September – október ´15 var áætlað að fylla út þennan lista frá SFS fyrir öll börn sem nema þau sem
byrja í júní-september. Listinn er fylltur út fyrir nýju börnin eftir áramótin.
1

Bent er á að nýta má fylgirit/skema um umbótaáætlun til að setja inn umbætur á grunni innra og ytra mats
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Listinn var fylltur út fyrir öll börn og niðurstöður nýttar í foreldraviðtöl og í einstaklingsáætlun. Það
er mat deildarstjóra að vegna innritunar í ágúst- september og flutninga barna á milli deilda, þá sé
ekki raunhæft að fylla út þennan lista fyrir áramótin, nema hjá þeim börnum sem eru ennþá á
„sinni“ deild þennan vetur þ.e. færast ekki á milli deilda um haustið.
Elstu börn – hljóðkerfisathugun
September ´15 og janúar ´16 – aðstoðarleikskólastjóri tók Hljóm2 prófið með 13 elstu börnunum.
Í janúar var Hljóm2 endurtekið hjá þeim börnum sem voru slök og höfðu þau bætt sig verulega.
Einnig var Hljóm2 tekið með tveimur börnum sem byrjuði í Klettaborg um veturinn, því prófið hafði
ekki verið tekið á fyrri leikskólum.
Foreldrar fengu niðurstöður. Foreldrar þeirra barna sem voru slök fengu leiðbeiningar.
Niðurstöðum var skilað til grunnskóla um vorið.
Fræðsluverkefni fyrir áramót
Eldri deildir unnu með verkefnið Vinátta, ég sjálf/ur, fjölskyldan.
Yngri deildir unnu með „Heilbrigði og vellíðan“. Á skipulagsdegi í nóvember fór fram umræðumat um
verkefnið. Að mati starfsmanna voru þessi verkefni skemmtileg og tengdu börnin sig við þau. Börnin
voru áhugasöm og sýndu gleði í vinnunni.
Mörg verkefni voru gerð m.a. gerðu yngri deildir sýnilega skráningu og settu uppá vegg fyrir bæði
börn og foreldra t.d. hvíld, samveru, matartíma, handþvott, hreyfistund. Yngri deildir ætla að halda
áfram með þetta verkefni næsta vetur og gera það sýnilegra með tengingu við aðalnámskrá og
námskrá leikskólans og setja það í umbótaáætlun.
Eldri börnin voru mjög áhugasöm um fjölskyldu sína og ólíkar fjölskyldugerðir.
Á eldri deildum var leitað til foreldra með að senda okkur ákveðnar upplýsingar sem tengdust
barninu t.d. mynd af barninu þegar það var lítið, upplýsingar um þyngd og hæð. Flestir foreldrar
brugðust vel við, en þó eru ennþá foreldrar sem hafa ekki sinnt þessu, þrátt fyrir ítrekaða beiðni
kennara.
Verkefni fóru í ferilmöppu barnanna frá haustinu.
Jákvæð og glaðleg samskipti
Skráningar í október – nóvember ´15 þ.e. 2x tvær vikur og aftur í mars-apríl ´16.
Eftir fyrri skráningar, var farið yfir þær á deildarfundum og gerð áætlun um viðbrögð þar sem þess
þurfti.
Eftir seinna skráningartímabil, náðist ekki að fara yfir skráningarnar nógu vel, vegna fáliðunar.
Allir starfsmenn telja að þessi skráning sé mjög gagnleg, auki meðvitund um jákvæð og glaðleg
samskipti og gefi vísbendingar um þau börn sem oft er verið að leiðrétta í „rétta“ hegðun.
Það er ástæða til að fylgja þeim börnum betur eftir og styðja til betri vegar.
Þetta verkefni er að festa rætur í leikskólanum og verður næsta vetur, með endurskoðun á
tímasetningum og fer í umbótaáætlun.
Fræðslustarfsmappan
Myndræn skráning á verkefnum vetrarins ásamt hugmyndavef (könnunaraðferðin) frá öllum
deildum fór inní fræðslumöppuna. Mappan er aðgengileg öllum starfsmönnum. Haldið verður
áfram að setja hugmyndir og vinnuferla í möppuna.
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Þjóðsagan
Allir starfsmenn tóku þátt í stöðumati á þjóðsögunni um Búkollu í mars. Í heildina gengur verkefnið
vel. Sagan var lesin á hverjum degi á öllum deildum í upphafi. Á yngri deildum var sagan lesin lengur
á hverjum degi (alveg í 6 vikur) en eftir um 3 vikur á eldri deildum var sagan lesin 2-3 x í viku. Sagan
höfðaði til barnanna, þau voru fljót að læra ýmsa „frasa“ og nýta í leikinn. Endursögn barnanna var
ítarleg, þau höfðu góða yfirsýn yfir söguþráðinn og flestar persónur/atburði sem voru í sögunni.
Börnin voru mjög áhugasöm og skapandi í öllu starfinu. Þau tengja ýmsa þætti úr sögunni inní
leikinn og daglegt líf (matmálstíma, gönguferðir, samskipti sín á milli). Foreldrar fengu þjóðsöguna
heim og voru hvattir til að lesa hana með barninu sínu. Foreldrar sem tala litla íslensku fengu hana á
hljóðdisk.
Endursögn hvers barns var skráð niður ásamt teikningu úr sögunni og fór það í ferilmöppu barnsins.
Þetta verkefni vekur alltaf mikla lukku á opna húsinu hjá gestum okkar.
Dagskipulagið á deildum og ýmis föst verkefni
Á deildarfundum og öðrum vinnufundum var farið yfir dagskipulagið á deildum ásamt því að skoða
ákveðna þætti/verkefni sem starfsfólk vildi skoða betur. Alltaf eru einhverjar breytingar á
dagskipulaginu sem gerast jafnt og þétt eftir aðstæðum hverju sinni. Hver deild tekur ákvörðun um
breytingar á dagskipulaginu og ýmsum föstum verkefnum eftir aðstæðum t.d. barnahópnum og
starfsmannahópnum.
 Jólastarfið og móttaka nýliða voru sérstaklega skoðuð á vinnufundi eftir áramót. Ákveðið
var að gera umbætur á jólastarfinu á þann hátt að skoða verkefni og tímasetningar.
Deildastjórar voru sammála um að móttökuáætlunin í heild væri nokkuð góð, en aðeins
þyrfti að breyta ákveðnum blöðum og einnig að skerpa betur á leiðbeiningasamtölum og
gefa þeim meiri forgang. Þessi verkefni fara í umbótaáætlun.
 Læsi var rætt á vinnufundi starfsmanna eldri deilda og var ákveðið að leggja meiri áherslu á
að nýta ákveðin námsgögn til stuðnings við það og fer það í umbótaáætlun.

Matsþættir vegna umbótaáætlun 2015-2016

Deildarfundir og deildarstjórafundir

Í mati starfsmanna í maí kom fram að margir fundir hafa fallið niður vegna ýmissa ástæðna en helsta
ástæðan er fáliðun og því er ekki hægt að leysa af á þeirri deild sem fundur er áætlaður.
Samkvæmt dagatali september ´14 til júní ´15 eru áætlaðir 16 deildarfundir hjá hverri deild þ.e. að
meðaltali fundur aðra hvora viku í 45 mínútur.
Samkvæmt skráningu/fundargerðum deilda er fjöldi funda þessi:
Fálkaklettur – 5 deildarfundir.
Arnarklettur – 4 deildarfundir, að auki voru fundir haldnir með hegðunarráðgjafa.
Hrafnaklettur – 7 deildarfundir.
Kríuklettur – 4 deildarfundir.
Að auki voru deildarfundir á skipulagsdögum, bæði hver deild fyrir sig og tvær deildir saman þ.e. yngir
deildir saman og eldri deildir saman.
Deildarstjórafundir eru áætlaðir í hverri viku í 45 mínútur en hafa einnig fallið niður þegar fáliðun hefur
verið í húsi.
Deildarfundir eru mikilvægir m.a. til þess að starfsmenn geti farið yfir verkefni og uppeldisstarf leikskólans,
ásamt því að ræða um þroska og líðan barna, vinnuaðferðir sem og skipulag deildarinnar og brugðist við
og gert úrbætur eftir þörfum. Deildastjórafundir eru mikilvægir til þess að samþætta leikskólastarfið, fara
yfir verkefni skólans, starfsáætlun, uppeldisstarfið og skapa heild í leikskólastarfinu.
Því er mjög bagalegt þegar þessir fundir falla svona oft niður og það bitnar á leikskólastarfinu.
Starfsmenn ræddu ýmsar leiðir til úrbóta og ákveðið var að breyta skipulagi á þessum fundum.
Umbætur – Deildarfundir verða í útiveru barnanna á föstudögum – útbúið skipulag um það og metið um
áramótin. Deildastjórafundir verða færðir um tíma á mánudögum og verða um hádegisbilið/hvíldartíma
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barnanna í staðinn fyrir um morguninn. Metið um áramótin.

Niðurstaða:
Breyting á deildarfundum hefur skilað góðum árangri. Mjög fáir fundir hafa fallið niður í vetur. Í
vetraráætluninni er gert ráð fyrir 16 fundum fyrir hverja deild (og að auki eru deildarfundir á
skipulagsdögum). Það féllu niður 2-4 fundir á deildum vegna fáliðunar. Þetta fyrirkomulag verður
áfram.
Breyting á deildarstjórafundum gekk ekki eftir, þeir féllu mjög oft niður fyrir áramót vegna fáliðunar
og voru færðir í sitt fyrra horf.
Tilraunir og vísindi – Arnarklettur

Síðasta vetur var unnið aðeins með tilraunir. Verkefnið vakti mikinn áhuga og tókst vel til og er ætlunin að
halda því áfram á markvissari hátt þennan vetur.
Umbætur – skipuleggja fyrir veturinn verkefni í vísindum, virkja börnin í þátttöku. Metið með skráningum
á deildarfundum 2x yfir veturinn.

Niðurstaða:
Farið yfir stöðuna á deildarfundum. Nokkrar tilraunir voru gerðar í vetur, en ekki eins margar og
áætlað hafði verið. Verkefnið heldur áfram næsta vetur og verður skipulagt fram í tímann (með
fyrirvara um breytingar) og fer í umbótaáætlun.
Vettvangsferðir – Fálkaklettur og Arnarklettur

Undanfarin ár hafa deildir verið að efla vettvangsferðir/gönguferðir og nýta til þess næsta nágrenni
leikskólans ásamt tveimur sérstökum útisvæðum sem leikskólinn hefur „eignað“ sér. Á annarri eldri
deildinni gengur þetta nokkuð vel en á hinni eldri deildinni hafa vettvangsferðirnar orðið stopular.
Báðar eldri deildirnar vilja efla þennan þátt hjá sér með umbótum.
Umbætur – að skipuleggja ferðir fram í tímann og hafa fjölbreyttari verkefni í vettvangsferðunum og
tengja þau hugtakinu útikennsla. Nýta námsgögn (frá Náttúruskólanum, Handbók um vettvangsferðir og
Allir út í náttúruna). Skráningar á verkefnum. Metið á fundum 2x yfir veturinn.

Niðurstaða:
Ferðirnar að hausti gengu nokkuð vel, en þó hafði fáliðun þær afleiðingar að ekki var farið eins oft og
áætlað var. Einnig var mikil hálka í vetur og ekki þótti ráðlegt að fara í ferðir við þær aðstæður vegna
öryggis barna.
Þetta verkefni heldur áfram næsta vetur og fer í umbótaáætlun.
Veðurfræðingurinn – Fálkaklettur og Arnarklettur

Veðurfræðingur hefur verið undanfarin ár á eldri deildum. Með breyttum barnahóp, þarf að huga að
framkvæmdinni og aðlaga verkefnið að aldri, áhuga og þroska barnanna.
Umbætur – stytta tímann, finna leiðir sem fanga athygli barnanna, efla veður-læsi hjá börnunum og tengsl
við daglegt líf og veðurhugtök verði fjölbreytt. Metið á deildarfundum 2x yfir veturinn.

Niðurstaða:
Umræðumat á deildarfundum. Á Fálkakletti gekk þetta verkefni vel. Á Arnarklettir er verið að
breyta þessu verkefni og þróa það áfram næsta vetur og fer það í umbótaáætlun.
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Matsþættir vegna áherslur í starfi leikskólans
2015-2016 og verkefna tengdum starfsáætlun SFS
Foreldrakönnun SFS apríl ´15



77% segjast fá reglulega og góðar leiðbeinandi upplýsingar um framfari barnsins.
Umbætur - Verkefni til að auka þetta næsta vetur verður m.a. ferilmappa barnsins.
62% segja að leikskólinn leiti eftir þeirra tillögum og hugmyndum
Umbætur - Verkefni til að auka þetta næsta vetur verður m.a. ferilmappa barnsins.

Niðurstaða:
Ferilmappan var innleidd og kynnt foreldrum um áramótin. Einnig var farið að vinna með skráningar
á spjaldtölvu í lok vetrar á ýmsum verkefnum/starfi barnanna. Það mun nýtast í upplýsingagjöf til
foreldra t.d. í foreldraviðtölum. Þetta verður skoðað aftur þegar næsta könnun á vegum SFS verður
gerð.
Starfsmannakönnun SFS mars ´15

Upplýsingaflæði til allra starfsmanna
Upplýsingaflæði – Upplýsingastreymi á mínum vinnustað mældist 6,9 stig af 10 mögulegum.
Deildarstjórar senda fréttir um starfið og viðfangsefni í tölvupósti til foreldra. Starfsmenn hverra deilda
hafa einnig fengið þann póst. Umræður um að auka upplýsingaflæðið til allra starfsmanna.
Umbætur – ákveðið að senda alla fréttapósta sem fara til foreldra af öllum deildum á alla starfsmenn.
Deildarstjórar sjá um að uppfæra þann póstlista hjá sér.

Niðurstaða:
Allir starfsmenn fá alla frétta-tölvupósta frá deildum. Þó hefur borið við að deildarstjórar gleymi að
setja nýjan starfsmann á annarri deild inní sinn hóp. Ánægja er meðal starfsmanna að fá upplýsingar
frá öllum deildum.
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur – lóðin í júní ´15

Daglegt yfirlit leikskólans á lóðinni
Heilbrigðisfulltrúi gerði athugasemdir við skráningar á yfirlitsskoðun lóðar á hverjum degi sem starfsmenn
leikskólans eiga að framkvæma.
Við skoðun á okkar verkferli/skráningarblöðum Klettaborgar kom í ljós að þessum þætti er ábótavant í
leikskólanum.
Umbætur – Brýnt fyrir starfsmönnum að fara eftir vinnuferli Klettaborgar um yfirferð á garðinum og er
deildarstjóri ábyrgur fyrir tímabili sinnar deildar. Ef ekki er farið yfir garðinn, þarf að skrá athugasemdir
við þá dagsetningu t.d. vegna þess að ekki var farið út (mikil hálka/klaki). Ef deild getur ekki séð um „sína“
yfirferð, ber henni að leita til annarra um að sjá um yfirferðina. Skráningarblöð skoðuð um áramót og að
vori.

Niðurstaða:
Allar deildir stóðu sig vel og skipulögðu yfirferð á garðinum fyrir sitt tímabil. Skráningar eru til
fyrirmyndar.
Jákvæð og glaðleg samskipti starfsmanna við börn

Hver deild gerir skráningar eins og síðasta ár og skoðar sérstaklega þau börn sem fá „oft“ leiðréttingu í
rétta hegðun. Gerð verður áætlun í samráði við foreldra um að styðja þau betur í samskiptum og hegðun.
Matsteymi ákveður tímabil og útbýr gögn. Deildarstjórar bera ábyrgð á samræðumati til úrbóta.

Niðurstaða:
Skráningar gengu vel fyrir áramót, en ekki eftir áramótin og má rekja það til fáliðunar.
Þetta verkefni fer í umbótaáætlun.
11

Mat – sýn barna

Halda þarf áfram að fá viðhorf/líðan barna á hin ýmsu verkefni leikskólans. Eldri deildir velja
aðferð/verkefni/aðstæður til að frá fram sjónarmið og viðhorf barnanna og leita leiða til umbóta þar sem
það á við.

Niðurstaða:
Ákveðið var að spyrja elstu börnin sem fara í grunnskóla um hvað þau vildu að grunnskólinn vissi um
þau. Hvert barn var spurt:
 nú ert þú að fara í grunnskóla í haust – hvað viltu að skólinn viti um þig?
 hvað langar þig til að læra í skólanum?
 er eitthvað sem þú vilt vita um skólann?
 hvað hefur þér fundist skemmtilegast að gera í Hamraskóla í vetur?
 í hverju ertu góð/ur?
 ertu búinn að vera að æfa þig í einhverju áður en þú ferð í skólann?
Svör barnanna voru skráð á blað (hvert barn á sitt blað) og þessu skilað til grunnskólans í skóla-skila
viðtalinu í maí/júní. Einnig fór blaðið í ferilmöppu barnsins.
Svör barnanna voru mjög áhugaverð og vonandi að grunnskólinn geti nýtt þau til að koma til móts
við barnið. Börnin voru ófeimin við að segja frá því í hverju þau eru góð og hvað þau vildu að
grunnskólinn vissi um þau.
Nokkur svör:
Hvað vilt þú að skólinn viti um þig?





að ég sé bróðir hans B
hvernig ég lít út áður en ég byrja
að ég skrifa margt
láta þau bara hugsa margt um mig, langar að líða mjög vel í nýja skólanum mínum






margföldunartöfluna (barnið leiðrétti kennarann þegar hún skrifaði þetta orð og sagði „það er ekki f heldur b, því þetta
er tabla")
að lita ekki útfyrir
að lesa
langar að ríma meira og reikna meira, ég er mjög góður í því






ég vil vita hvort það má hlaupa hratt niður stigann þegar maður er að fara í fríminútur
hvernig á að læra að skrifa
vita hvað maður á að gera þegar heyrist svona DONG
er jólafrí, má leika






að borða nesti og fara í fríminútur
leika mér í snjónum og borða snjóinn
að fara í íþróttir
að fara í fríminútur og leika við A og X






að gera handahlaup
fimleikum og spila á fiðlu
ég er góður í þrautkóng, mjög góður
að drippla






að lesa
ekki trufla aðra
fótbolta, og vera góður, ekki meiða og hafa hendur og fætur hjá sér
að lesa, ég kann að lesa tvær bækur

Hvað langar þig til að læra í skólanum?

Er eitthvað sem þú vilt vita um skólann?

Hvað hefur þér fundist skemmtilegast að gera í Hamraskóla í vetur?

Í hverju ertu góð/ur?

Ertu búinn að vera að æfa þig í einhverju áður en þú ferð í skólann?

Þetta verkefni heldur áfram næsta vetur.
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Jafnréttisáætlun

Áætlunin sem gerð var 2014-2015 heldur velli og framlengist á þetta ár.
Hver deild skoðar bækur og greinir með „staðalmyndagleraugum“ samkvæmt Bechdel prófi og/eða Mako
Mori prófi.

Niðurstaða:
Starfsmenn á einni deild skoðuðu barnabækur. Á annarri deild gerðu tveir starfsmenn af fjórum
greiningu á barnabók. Umræður sköpuðust um mikilvægi þess að vera vakandi þegar lesið er og
skapa umræður meðal barnanna um ýmiss kynjahlutverk. Þetta verkefni verður áfram næsta vetur.
Græn skref

Unnið að því að fá skref nr. 2 ásamt því að efla börn betur í umhverfisvitund í daglegu starfi.

Niðurstaða:
Græna skrefið nr. 2 náðist ekki þennan vetur, en það verður farið í það með haustinu.
Þekkingarheimsóknir

Farið verður í þekkingarheimsóknir í aðra leikskóla t.d. v/græn skref og umhverfisvitund barna,
ferilmöppur barna og skráningar. Deildarstjórar eru ábyrgir fyrir því að skipuleggja þessar heimsóknir.

Niðurstaða:
Starfsmenn sem ekki fóru í námsferð til Brighton, fóru í þekkingarheimsóknir á 3 leikskóla í
Reykjavík. Einnig fóru nokkrir aðrir starfsmenn í aðra leikskóla að kynna sér ákveðin verkefni. Allir
eru sammála um að þetta verkefni sé mikilvægt og stefnt verður að því að efla það næsta vetur.
Ferilmappa fyrir hvert barn

Gera leikskólastarfið sýnilegra og skapa varanlegar minningar fyrir barnið um leikskólaveru sína.
Útbúinn gátlisti þar sem verkefni/grunnþættir/áherslur eru talin upp og eiga að vera í hverri möppu fyrir
hvert barn. Hver deild getur til viðbótar sett þar inn annað sem til fellur. Starfsmenn fara í
þekkingarheimsóknir í aðra leikskóla til að fræðast um ferilmöppur og skráningar í þær.

Niðurstaða:
Hvert barn er komið með ferilmöppu. Útbúinn var gátlisti um innihald. Mjög skemmtilegt verkefni,
börnin eru oft að skoða sína möppu og hjá hvort öðru. Foreldrar sýna innihaldinu áhuga og á opna
húsinu voru möppurnar til sýnis og vakti það mikla athygli gesta. Haldið verður áfram að þróa
möppuna og gera hana sýnilega.
Gildin í Klettaborg – sýnileg

Gildin í Klettaborg eru: gleði-virðing-öryggi. Gildin eru leiðarljós Klettaborgar. Þau eru skilgreind í
skólanámskrá Klettaborgar, en stefnt verður að því að setja þau upp í þannig form (plakat) að þau verði
sýnileg í leikskólanum.

Niðurstaða:
Ekki náðist að gera þetta verkefni – það verður tekið fyrir næsta vetur.
Leikskólaperlan

Niðurstaða:

Leikskólaperlan er myndræn túlkun af margþættu námi barna í leikskólanum. Myndin er í skólanámskrá
Klettaborgar til að undirstrika og sýna á aðgengilegan hátt hvernig barnið er í brennidepli og allt starf í
leikskólanum snýst um það með umhyggju, nám og fagmennsku að leiðarljósi og leikinn sem aðalleið
barnsins í daglegu starfi.
Fræðsla til starfsmanna verður til að efla sýn þeirra á þessa samþættingu og tengsl við allt daglegt starf í
leikskólanum.
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Ekki náðist að gera þetta verkefni – það verður tekið fyrir næsta vetur.
Samvinna/hjálpsemi barna

Lífsleikni, samkennd, virðing, umhyggja, tillitssemi eru gerð skil í skólanámskrá Klettaborgar. Til að vinna
að þessu enn frekar með börnunum þá verður lögð áhersla á að eldri börn verði virkari í að „aðstoða“
yngri börn við ýmsar athafnir og sýni þannig umhyggju og hjálpsemi. Má þar nefna t.d. að fylgja yngri
börnum úr Glym (vinastund á föstudögum) inná sína deild, aðstoða við að klæða úr þegar yngri börn kom
inn, koma í leiktíma inná yngri deildir. Allir starfsmenn skipuleggja þetta.

Niðurstaða:
Börn af eldri deild fylgdu yngri börnum á sína deild. Þetta verkefni heldur áfram og verður þróað.
Umbótaþættir úr starfsáætlun SFS 2015-2016 – tengdir við starf Klettaborgar
Sjá nánar markmið SFS í starfsáætlun Klettaborgar 2015-2016 bls. 19-21



Málþroski, læsi og lesskilningur

Verkefni í Klettaborg – ótæmandi upptalning:
 Markviss lestur, skráning á lestri
 Þjóðsagan, skráningar
 Ritmál sýnilegt
 Bækur aðgengilegar og reglulega skipt út, ferðir á bókasafn
 Þulur, söngur, frásögn, endursögn, orð vikunnar, ljóðagerð
 Verkefni elstu barnanna
 Vettvangsferðir / umhverfislæsi





Verk-, tækni- og listnám

Verkefni í Klettaborg – ótæmandi upptalning:
 Myndsköpun, fjölbreyttur efniviður.
 Skapandi starf, fjölbreyttur efniviður
 Tölvur sem upplýsingatæki
 Safnaferðir
 Dans, hreyfing, hljóðfæri, söngur, hlustun





Fjölbreytt námsgögn s.s. kubbar, mekkanó, seglar, tilraunir

Lýðræði, jafnrétti, mannréttindi

Verkefni í Klettaborg – ótæmandi upptalning:
 Fyrirkomulag í leiktíma, val á viðfangsefnum, félagslegt styðjandi umhverfi í leiktíma
 Þátttaka barna í mati á ákveðnum verkefnum
 Hlustum á rödd barna í samræðum, leitum eftir áliti barna, skoðanir þeirra skipta máli
 Börn hlusti á hvort annað, börn setji mörk fyrir sig gagnvart öðrum
 Börn setji orð á tilfinningar, langanir – noti orðin sín í samskiptum





Dagur ísl. tungu – samstarf við grunnskóla

Tökum tillit til allra - leikskólinn og samfélagið er fyrir alla

Fjölmenning

Verkefni í Klettaborg – ótæmandi upptalning:
 Mynda- og textabækur sendar heim til að styðja við tvítyngd börn/foreldra – samskiptabækur
 Þjóðfánar sýnilegir
 Íslensk menning og hefðir s.s. bóndadagur, konudagur, gömlu mánaðarheitin, þjóðsaga
 Þjóðsagan send heim á cd. fyrir erlenda foreldra og stutt þýðing á sögunni á þeirra tungumáli
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Túlkur í foreldraviðtölum þar sem þess er þörf
Efniviður fjölbreyttur m.t.t. ólíkra menningarheima
Börn tali sitt móðurmál í leikskólanum þar sem það er hægt
Tengiliður í leikskólanum við sérfræðing SFS

Gæði og fagmennska

Verkefni í Klettaborg – ótæmandi upptalning:
 Námskrá, starfsáætlun, mat á starfinu og umbótaáætlun
 Matsteymi
 Símenntun fyrir alla starfsmenn, þekkingarheimsóknir
 Starfsviðtöl, endurgjöf



Ýmsir vinnufundir

Niðurstaða:
Mörg verkefni í Klettaborg tengjast umbótaþáttum SFS. Sum verkefnin eru meira á einni deild og
önnur meira á annarri deild. Það er mat deildarstjóra (samræðumat og yfirferð á verkefnum deilda)
að ofantalin verkefni, nema matsteymið, hafi verið í gangi í starfi Klettaborgar veturinn 2015-2016.
Þessi verkefni (ásamt fleirum) halda áfram næsta vetur.
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Umbætur 2016-2017 út frá niðurstöðum innra mats 2015-2016
Eins og fram kemur í kafla 2.1 (óformlegt mat), þá er verið að meta og gera umbætur í
leikskólastarfinu allan veturinn. Á ýmsum rýni/vinnufundum var farið yfir dagskipulagið og ýmiss
verkefni leikskólans. Allir starfsmenn tóku þátt í því mati.
Í starfsviðtölum kom fram að í leikskólanum er til mikið af fjölbreyttum námsgögnum sem mætti
nýta betur fyrir kennara/starfsmenn í verkefnum með börnunum. Þar má t.d. nefna námsgögn
tengd læsi/málþroska, tilraunir/vísindi og umhverfismennt. Því hefur verið ákveðið að tengja þau
betur við verkefni sem fara í umbótaáætlun og einnig við önnur verkefni leikskólans eftir aðstæðum.
Eftirfarandi þættir fara í umbótaáætlun:
Jólastarfið
Jólastarfið hefur verið með svipuðu sniði síðustu ár. Í umræðumati starfsmanna á skipulagsdegi
komu í ljós ýmsir vankantar sem tengjast m.a. tímasetningum verkefna og ferð barna í
Húsdýragarðinn í samstarfi við Hamraskóla.
Umbætur - Áætlun gerð um tímasetningu verkefna og samstarf milli deilda. Hópur settur á laggirnar
til þess að endurskoða fyrirkomulag ferðar í húsdýragarðinn með tilliti til öryggis barna og
almenningssamgangna.
Ábyrgð – Deildastjórar. Hvenær metið - Hópur settur saman í haust, metið í janúar.
Móttaka nýliða
Deildastjórar voru sammála um að móttökuáætlunin í heild væri nokkuð góð, en uppfæra þarf
viðtalsgögn. Leiðbeiningasamtöl verði sett í forgang.
Umbætur - Uppfæra gátlistann og viðtalsblöð í móttökuáætlun. Útbúa bækling fyrir nýja starfsmenn
með hagnýtum upplýsingum um ýmsa þætti í starfinu.
Ábyrgð- Leikskólastjóri og deildastjórar. Hvenær er metið - Nóvember og mars.
Jákvæð og glaðleg samskipti
Skráningar á jákvæðum og glaðlegum samskiptum eru gerðar tvisvar yfir veturinn. Skráningarnar og
úrvinnsla þeirra var ekki eins markviss og vonir stóðu til, m.a. vegna fáliðunnar. Áhugi á að gera
verkefnið sýnilegra.
Umbætur - Skoða tímasetningar og fyrirkomulag. Fara yfir tilgang og mikilvægi skráninga á
skipulagsdegi. Gera verkefnið sýnilegra, m.a. með því að kynna það fyrir starfsfólki, foreldrum og
börnum.
Ábyrgð -Matsteymi og deildastjórar. Hvenær metið –Janúar.
Heilbrigði og vellíðan – Hrafnaklettur og Kríuklettur
Í fræðsluverkefni fyrir áramót var byrjað að vinna með Heilbrigði og vellíðan á Hrafnakletti og
Kríukletti. Verkefnið var sýnilegt börnum og foreldrum með myndaskráningu. Ákveðið að halda
verkefninu áfram og þróa það frekar.
Umbætur - Verkefnið gert sýnilegra m.a. með myndaskráningu á deild, spjaldtölvuskráningu (Book
creator) og tengingu við aðalnámskrá leikskóla og skólanámskrá Klettaborgar.
Ábyrgð - Deildastjórar, allir starfsmenn. Hvenær metið – Janúar.
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Læsi – Arnarklettur og Fálkaklettur
Í öllu starfi leikskólans er unnið af metnaði með læsi á margvíslegan hátt. Markmið næsta vetrar er
að draga fram námsgögn leikskólans og vinna með þau, þannig að vinnan verði
áþreifanlegri/sýnilegri.
Umbætur - Tengja vinnu með læsi við námsgögn leikskólans. Unnið verður markvisst með ,,Lubbi
finnur málbein“ á báðum deildum, auk þess mun Fálkaklettur vinna með ,,Sögugrunninn“ með elstu
börnunum.
Ábyrgð - Deildastjórar, allir starfsmenn. Hvenær metið – Janúar.
Tilraunir og vísindi - Arnarklettur
Unnið var með tilraunir og vísindi nokkrum sinnum síðasta vetur á Arnarkletti. Verkefnin vekja alltaf
áhuga hjá börnunum og markmiðið að gera enn betur næsta vetur.
Umbætur - Nýta námsgögn/bækur leikskólans og skipuleggja verkefni fram í tímann. Markmið að
hafa tilraunir/vísindi a.m.k. 2 sinnum í mánuði.
Ábyrgð - Allir starfsmenn. - Hvenær metið - Á deildarfundi í janúar og maí.
Vettvangsferðir/útikennsla – Arnarklettur og Fálkaklettur
Undanfarin ár hefur markvist verið farið í vettvangsferðir á Arnarkletti og verður því haldið áfram
næsta vetur. Útisvæðið Óðal hefur verið heimsótt ásamt nánasta umhverfi leikskólans.
Á Fálkakletti hefur þetta verkefni byrjað vel á haustin en fallið of oft niður eftir áramótin.
Markmið fyrir næsta vetur er að vera með markvissari kennslu í ferðunum og tengja okkur enn betur
við hugtakið útikennsla.
Umbætur - Skipuleggja ferðir og nýta námsgögn leikskólans sem tengjast útikennslu. Kynna okkur
hvað Gufunesbær hefur upp á að bjóða og fara markvisst í heimsóknir þangað.
Ábyrgð - Allir starfsmenn. Hvenær metið - Á deildarfundi í janúar og maí.
Veðurfræðingur - Arnarklettur
Á Arnarkletti hefur verið unnið með veðurfræðing undanfarin ár. Barnahópurinn er fjölbreyttur og
erum við að leita leiða til þess að gera verkefnið áhugavert fyrir börnin og útfæra það þannig að það
veki áhuga allra.
Umbætur - Stytta tímann, velja veðurfræðing fyrr um morguninn. Halda áfram að leita leiða til að
gera verkefnið áhugavert. Efla veðurlæsi barnanna og vekja áhuga á mismunandi veðurhugtökum
ásamt því að efla þau í að velja klæðnað við hæfi í útiveru.
Ábyrgð - Allir starfsmenn. Hvenær metið - Á deildarfundi í janúar og maí.

2.2 Ytra mat

Mennta- og menningarmálaráðuneytið sendi leikskólanum bréf í ágúst 2015 þess efnis að kynna
niðurstöður úr könnun sem þeir gerðu í október 2014. Könnunin var gerð meðal leikskólastjóra um
innleiðingu laga um leikskóla og þar var m.a. spurt um starfsreglur foreldraráðs og kynningu á
verklagsreglum barnaverndar fyrir alla starfsmenn.
Þessum þáttum var ábótavant í Klettaborg og óskaði ráðuneytið eftir úrbótum í því.
Foreldraráðið er að vinna að starfsreglum og væntanlega verða þær tilbúnar sumarið 2016
Allir stjórnendur leikskólans sóttu fræðslu á vegum Barnaverndar sl. vetur, um verklagsreglur ef
einhverju er ábótavant með börn.
Annað ytra mat var ekki í leikskólanum s.l. vetur.
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2.3 Matsáætlun

Starfið í heild og ýmiss verkefni eru metin jafnt og þétt yfir veturinn. Allir koma að matinu á
einhvern hátt, þó koma kennarar og stjórnendur meira að matinu en aðrir starfsmenn.
Gátlisti um sjálfsmynd og félagsfærni (frá SFS) er fylltur út fyrir hvert barn 1-2x yfir veturinn.
Hljóm2 er lagt fyrir elstu börnin og Íslenski þroskalistinn er fylltur út af mæðrum hjá næst elstu
börnunum. Niðurstöður eru nýttar við gerð einstaklingsáætlunar og ræddar í foreldraviðtölum.
Að hausti er ákveðið sérstakt matsverkefni í starfinu út frá matsáætlun leikskólans. Allir starfsmenn
koma að því að velja það verkefni og vinna að matsgögnum fyrir það ásamt áætlun um framkvæmd.
Yfirlit yfir matsþætti er í töflu hér að neðan. Sjá nánar skýringu á bókstaf F,U,Á,S í ATH dálki í
töflunni.
Tími
Allur veturinn
Ágúst – sept.
Sept. - okt.
Okt. – nóv.
Nóvember
Nóvember
Janúar
Janúar
Janúar
Janúar
Janúar
Janúar

Jan. – febr.
Jan. – feb.

Febrúar
Febrúar
Feb. – mars
Mars
Mars – apríl
Mars – apríl
Mars - apríl
Apríl
Apríl – maí
Maí
Maí
Maí
Maí
Maí

Matsþáttur

Dagskipulagið á
deildum og ýmis (föst)
verkefni
Hljóðkerfisvitund elstu
börn
Sjálfsmynd og
félagsfærni
Fræðslustarfsmappa
v/haustverkefni
Móttaka nýliða
Áhersla fyrir áramót
Læsi
Heilb. og vellíðan
Jákvæð og glaðleg
samskipti
Vettvangsferðir/útinám
Veðurfræðingur
Samvinna/hjálpsemi
Þekkingarheimsóknir
Jólastarfið

Ferilmappa barnsins
Hljóðkerfisvitund elstu
börn
Gildin í Klettaborg
Leikskólaperlan
Græn skref
Móttaka nýliða
Þjóðsagan
Mat – sýn barna

Fræðslustarfsmappa
v/þjóðsaga
Jafnréttisáætlun

Áherslur v/SFS
Þekkingarheimsóknir
Samvinna/hjálpsemi
Tilraunir og vísindi
Vettvangsferðir/útinám
Veðurfræðingur

F = fastir liðir í árlegu mati leikskólans.
U = matsþættir vegna umbótaáætlun 2016-2017.
Á = matsþættir vegna áherslur í starfi leikskólans 2016-2017.
S = matsþættir vegna verkefni í nýrri skólanámskrá Klettaborgar.

Gögn

Hverjir meta

Ábyrgð

ATH

F

Umræðumat á
deildarfundum

Deildarstarfsmenn

Deildarstjórar

Gátlisti

Aðst.leik.stj.

Deildarstjórar

Aðst.leik.stj.

Deildarstjórar

F

Sjá umbætur

Deildarstjórar

Leik.stj. og dstj

U

Gátlisti

Skráningar

Umræðumat
Skráningar

Deildarstjórar

Allir starfsmenn

Aðst.leik.stj.

Deildarstjórar

F

F

U

Skráningar
Skráningar
Skráningar
Skráningar
Áætlun um tíma og
verkefni
Gátlisti og gögn

Starfsm. Fk. og Ak.
Starfsm. Ak.
Allir starfsmenn
Deildarstjórar

Matsteymi
Deildarstjórar
Deildarstjórar
Deildarstjóri
Deildarstjórar
Deildarstjórar

Allir starfsmenn

Deildarstjórar

Fræðsla
Fræðsla
Gátlisti
Sjá umbætur
Stöðumat

Leikskólastjóri
Leikskólastjóri
Aðst. leikskólastj.
Deildarstjórar
Allir starfsmenn
Starfsmenn á Fk. og
Ak.

Leikskólastjóri
Leikskólastjóri
Aðst. leik.stj.
Leik.stj. og dstj
Aðst.leik.stj.

S
S
Á
U
F

Aðst.leik.stj.

F

Allir starfsmenn

Deildarstjórar

Á

Allir starfsmenn
Deildarstjórar
Allir starfsmenn
Starfsm. Ak.
Starfsm. Fk. og Ak.
Starfsm. Ak.

Deildarstjórar
Deildarstjórar
Deildarstjóra
Deildarstjóri
Deildarstjórar
Deildarstjóri

Á
S
U
U
U

Skráning

Gátlisti

Skráningar

Skráningar

Greiningartæki
Bechdel eða Mako
Mori
Umræðumat
Skráningar
Skráningar
Skráningar
Skráningar
Skráningar
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Allir starfsmenn

Allir starfsmenn
Aðst.leik.stj.

Deildarstjórar

Deildarstjórar
Aðst.leik.stj.

Deildarstjórar

U
U
U
S
Á

U
Á
F

Á

3. Umbótaþættir SFS

3.1 Í starfsáætlun skóla- og frístundsviðs 2016 er lögð áhersla á fjóra umbótaþætti og sett
fram dæmi um hlutverk starfsstaða fyrir hvern þeirra. Í þessum kafla skal gerð grein fyrir
hvernig leikskólinn hyggst vinna að þessum umbótaþáttum.
Kafli 3 er eingöngu tengdur við starfsáætlun Skóla- og frístundasviðs, sem kallar eftir upplýsingum frá
leikskólum um þá þætti sem eru hér að neðan.
Í Klettaborg er unnið með alla þessa þætti í starfinu og verða nefnd nokkur verkefni/leiðir sem falla
undir þessar áherslur SFS. Ekki verður gerð áætlun um mat á hverju verkefni fyrir sig, heldur verður
það skoðað á umræðufundi (huglægt) vorið 2017.

3.1 Málþroski, lestrarfærni og lesskilningur

Dæmi um hlutverk starfsstaða SFS:
 Beita snemmtækri íhlutun til að bregðast við niðurstöðum greininga um
málþroskaröskun eða lestrarörðugleika og til þess að fyrirbyggja erfiðleika í þroska
og námi.
 Efla samstarf við foreldra um læsi barna og ungmenna og skerpa á hlutverki þeirra
í lestrarþjálfun barna alla skólagönguna.
 Vinna á markvissan hátt með bernskulæsi í leikskólum á grunni læsisstefnu
leikskóla.
 Vekja áhuga barna og ungmenna á læsi á fjölbreyttan hátt.

Verkefni í Klettaborg – ótæmandi upptalning:
 Markviss lestur, skráning á lestri
 Þjóðsagan, skráningar
 Ritmál sýnilegt
 Bækur aðgengilegar og reglulega skipt út, ferðir á bókasafn
 Þulur, söngur, frásögn, endursögn, orð vikunnar, ljóðagerð
 Verkefni elstu barnanna
 Vettvangsferðir / umhverfislæsi
 Dagur ísl. tungu – samstarf við grunnskóla
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3.2 Verk-, tækni- og listnám

Dæmi um hlutverk starfsstaða SFS:
 Nýta fjölbreyttar leiðir til að vekja áhuga barna á verk-, tækni- og listgreinum í
skóla- og frístundastarfi, m.a. í samstarfi við fagfélög og vinnumarkað.
 Finna leiðir til að vinna að nýsköpunarverkefnum.
 Vinna að því að nýta aðstöðu fyrir verk-, tækni- og listfræðslu þvert á skóla- og
frístundastarf, t.d. sérgreinastofur, bókasöfn og útikennslusvæði.
 Efla enn frekar tækifæri á sviði verk-, tækni- og listnáms á vettvangi
frístundastarfs.

Verkefni í Klettaborg – ótæmandi upptalning:
 Myndsköpun, fjölbreyttur efniviður.
 Skapandi starf, fjölbreyttur efniviður
 Tölvur sem upplýsingatæki
 Safnaferðir
 Dans, hreyfing, hljóðfæri, söngur, hlustun
 Fjölbreytt námsgögn s.s. kubbar, mekkanó, seglar, tilraunir
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3.3 Lýðræði, jafnrétti, mannréttindi

Dæmi um hlutverk starfsstaða SFS
 Auka áhrif barna og ungmenna á inntak, skipulag og forgangsröðun í skóla- og
frístundastarfi.
 Leggja áherslu á frumkvæði barna og ungmenna í skóla- og frístundastarfi.
 Nýta niðurstöður rannsókna á nemendamiðuðu skóla- og frístundastarfi og hvetja
starfsfólk til að sækja námskeið og ráðstefnur um lýðræðislegt skóla- og
frístundastarf.
 Gæta jafnréttis á öllum sviðum og vinna að eflingu skóla- og frístundastarfs án
aðgreiningar.
 Mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar verði framfylgt á öllum starfsstöðvum SFS.

 Auka kynfræðslu í skóla- og frístundastarfi og efla kynjafræðiþekkingu starfsfólks
með áherslu á að nýta þekkingu úr kynja- og hinsegin fræðum.

Verkefni í Klettaborg – ótæmandi upptalning:
 Fyrirkomulag í leiktíma, val á viðfangsefnum, félagslegt styðjandi umhverfi í leiktíma
 Þátttaka barna í mati á ákveðnum verkefnum
 Hlustum á rödd barna í samræðum, leitum eftir áliti barna, skoðanir þeirra skipta máli
 Börn hlusti á hvort annað, börn setji mörk fyrir sig gagnvart öðrum
 Börn setji orð á tilfinningar, langanir – noti orðin sín í samskiptum
 Tökum tillit til allra - leikskólinn og samfélagið er fyrir alla
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3.4 Fjölmenning

Dæmi um hlutverk starfsstaða SFS:
 Eru með virka íslenskukennslu fyrir börn af erlendum uppruna með áherslu á virkt
tvítyngi.
 Nýta möguleika til að vera með móðurmálskennslu fyrir börn af erlendum
uppruna.
 Tryggja að öll börn hafi jafnt aðgengi að fjölbreyttu frístundastarfi, ekki síst börn af
erlendum uppruna.
 Leita nýrra leiða til að efla samstarf við foreldra barna af erlendum uppruna.
 Leggja áherslu á gagnkvæma aðlögun og samskipti barna óháð uppruna.

Verkefni í Klettaborg – ótæmandi upptalning:
 Mynda- og textabækur sendar heim til að styðja við tvítyngd börn/foreldra – samskiptabækur
 Þjóðfánar sýnilegir
 Íslensk menning og hefðir s.s. bóndadagur, konudagur, gömlu mánaðarheitin, þjóðsaga
 Þjóðsagan send heim á cd. fyrir erlenda foreldra og stutt þýðing á sögunni á þeirra tungumáli
 Túlkur í foreldraviðtölum þar sem þess er þörf
 Efniviður fjölbreyttur m.t.t. ólíkra menningarheima
 Börn tali sitt móðurmál í leikskólanum þar sem það er hægt
 Tengiliður í leikskólanum við sérfræðing SFS
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4 Aðrar áherslur í stafi leikskólans

Veturinn 2016-2017 mun einkennast af því að ýmsar áherslur í nýrri skólanámskrá verði dregnar upp
á „yfirborðið“ í starfinu og verða betur sýnilegar, ásamt því að viðhalda verkefnum sem eru að öðlast
fastan sess í leikskólastarfinu og verkefnum sem hafa verið í starfsáætlun frá s.l. ári.
Markmið með þessum verkefnum er m.a. að gera leikskólastarfið sýnilegra, tryggja ákveðna þætti í
skólanámskrá, hafa gleði í starfinu með börnunum, sjá tækifærin í hverjum degi fyrir sig, að allt
starfsfólk sé meðvitað um hlutverk sitt gagnvart þroska og námi barna.
Leiðirnar eru fjölbreyttar og þróast út frá verkefnum.
Ábyrgðin hvílir á öllum stjórnendum leikskólans sem og öðrum starfsmönnum
Mat á verkefnunum má sjá í kafla 2.3 hér að framan.
Í starfsviðtölum kom fram að í leikskólanum er til mikið af fjölbreyttum námsgögnum sem mætti nýta
betur fyrir kennara/starfsmenn í verkefnum með börnunum. Þar má t.d. nefna námsgögn tengd
læsi/málþroska, tilraunir/vísindi og umhverfismennt. Því hefur verið ákveðið að tengja þau betur við
verkefni sem fara í umbótaáætlun og einnig við önnur verkefni leikskólans eftir aðstæðum.
Mörg verkefni hafa öðlast fastan sess í leikskólastarfinu og halda því áfram næsta vetur, má þar
nefna t.d.:
 Haustverkefni, yngri deildir vinna saman og eldri deildir vinna saman. Eldri deildir vinna með
einstaklinginn í sínu umhverfi og yngri deildir vinna með umönnun, heilbrigði og vellíðan og
gera skráningar.
 Þjóðsagan er eftir áramót á öllum deildum.
 Litavikur.
 Sérstakir dagar (blómaball, sólgleraugnadagur, rugldagur…..).
 Íþróttahátíð (eftir 17. júní).
 Elstu börnin gróðursetja „eigið tré“ Í lok maí gróðursetja elstu börnin hvert sitt tré í
garðinum. Það er táknrænt til að skilja eftir sig varanlegt spor í leikskólanum, sem getur
vaxið og dafnað þó þau séu komin á annan vettvang.
 Áherslur í samfélaginu tengdar í leikskólastarfið (dagur ísl. tungu, dagur ísl. náttúru,
góðverkavika/dagur, bangsavika/dagur, barnamenningarhátíð, lestrahátíð….).
Nokkur verkefni frá síðasta skólaári halda áfram, því verið er að festa þau í sessi og þróa áfram.
• Ferilmappa fyrir hvert barn
 Haldið verður áfram að setja inn verkefni í möppuna, kynna hana fyrir foreldrum, gera
leikskólastarfið sýnilegra og skapa varanlegar minningar fyrir barnið um leikskólaveru
sína. Gátlisti þar sem verkefni/grunnþættir/áherslur eru talin upp og eiga að vera í hverri
möppu fyrir hvert barn. Hver deild getur til viðbótar sett þar inn annað sem til fellur.
• Mat – sýn barna
 Haldið verður áfram með verkefni elstu barna um sýn þeirra og væntingar til
grunnskólans. Einnig verður athugað með að nota „demanta aðferð“ í mati á
leikskólastarfi til að fá fram viðhorf/líðan barna á hin ýmsu verkefni leikskólans.
• Jafnréttisáætlun
 Áætlunin sem gerð var 2014-2015 heldur velli og framlengist á þetta ár.
 Hver deild skoðar bækur og greinir með „staðalmyndagleraugum“ samkvæmt Bechdel
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prófi og/eða Mako Mori prófi.
 iPad – spjaldtölvur
 Byrjað var á að skrásetja leikskólastarfið með spjaldtölvum, búa til rafbækur um ýmiss
verkefni leikskólans. Verkefni ber heitið „Blómstrum saman“ og gerir starfið sýnilegra
bæði fyrir börn, foreldra og starfsmenn. Hver deild þróar á sinn hátt hvernig verkefnið
nýtist/gagnast í starfinu næsta vetur.
• Græn skref
 Það gengur hægar en áætlað var að innleiða græn skref, vinnan heldur áfram næsta
vetur. Unnið að því að fá skref nr. 2 ásamt því að efla börn betur í umhverfisvitund í
daglegu starfi.
• Þekkingarheimsóknir
 Farið verður í þekkingarheimsóknir í aðra leikskóla t.d. v/græn skref og umhverfisvitund
barna, ferilmöppur barna og skráningar. Deildarstjórar eru ábyrgir fyrir því að
skipuleggja þessar heimsóknir.
 Vogin – samstarfsverkefni skóla og frístundar í Grafarvogi
 Stjórnendur stofnanna hafa fundað reglulega og rætt um sameiginleg verkefni. Haldinn
hefur verið skipulagsdagur fyrir alla starfsmenn þessara stofnanna. Næsta vetur verður
áherslan lögð á „litla“ hverfið og verður Hamrahverfið með sameiginlegan hluta af
skipulagsdegi haustið ´16 til að efla frekari samvinnu leik- og grunnskóla og frístundar.
Einnig eru ákveðin verkefni tengd skólanámskrá og/eða kallað er eftir að verði sýnilegri í starfi
leikskólans. Á síðasta ári var áætlað að vinna betur með gildin í Klettaborg og Leikskólaperluna, en
vegna langvarandi fáliðunar var ákveðið að fresta því um ár. Haldið verður áfram að vinna með
samvinnu og hjálpsemi barnanna og setja fleiri verkefni þar inn.
• Gildin í Klettaborg – sýnileg
 Gildin í Klettaborg eru: gleði-virðing-öryggi. Gildin eru leiðarljós Klettaborgar. Þau eru
skilgreind í skólanámskrá Klettaborgar, en stefnt verður að því að setja þau upp í þannig
form (plakat) að þau verði sýnileg í leikskólanum.
• Leikskólaperlan
 Leikskólaperlan er myndræn túlkun af margþættu námi barna í leikskólanum. Myndin er
í skólanámskrá Klettaborgar til að undirstrika og sýna á aðgengilegan hátt hvernig barnið
er í brennidepli og allt starf í leikskólanum snýst um það með umhyggju, nám og
fagmennsku að leiðarljósi og leikinn sem aðalleið barnsins í daglegu starfi.
 Fræðsla til starfsmanna verður til að efla sýn þeirra á þessa samþættingu og tengsl við
allt daglegt starf í leikskólanum.
• Samvinna/hjálpsemi barna
 Lífsleikni, samkennd, virðing, umhyggja og tillitssemi eru gerð skil í skólanámskrá
Klettaborgar. Til að vinna að þessum þáttum enn frekar með börnunum þá verður lögð
áhersla á að eldri börn verði virkari í að „aðstoða“ yngri börn við ýmsar athafnir og sýni
þannig umhyggju og hjálpsemi. Má þar nefna t.d. að fylgja yngri börnum úr Glym
(vinastund á föstudögum) inná sína deild, aðstoða við að klæða úr þegar yngri börn kom
inn, koma í leiktíma inná yngri deildir. Allir starfsmenn skipuleggja þetta.
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5 Starfsmannamál
5.1 Starfsmannahópurinn 1. júní 2016
Starfsheiti
Fjöldi Starfshlutfall Menntun
Leikskólastjóri
1
1
Leikskólakennari
Aðstoðarleikskólastjóri
1
0.85
Leikskólakennari
Deildarstjóri
5
4.0
Leikskólakennari
Leikskólakennari
1
0,74
Leikskólakennari
Leikskólaleiðbeinandi A
3
3
Grunnskólakennari
Leikskólaleiðbeinandi B
2*
1,5
BA – enska og sálfræði
Leikskólaliði
1
1
Leikskólaliðanám
Leiðbeinandi
4*
4
Með framhaldsskóla
Leiðbeinandi v/fagnámskeið
2
1,8
Fagnámskeið 1 og 2
Leiðbeinandi v/atvinnuátak
1
0,45
Grunnskólapróf
Ekki eru taldir með 3 starfsmenn sem eru í leyfi frá vinnu vegna veikinda og fæðingarorlofs.
* Í hópnum eru tveir starfsmenn vegna sumarstarfa (1,5 stg.) og afl. v/fæðingarorlofs (2 stg.).

5.2 Starfsþróunarsamtöl (skipulag, tímasetning)

Starfsþróunarsamtöl eru tvískipt. Að hausti (sept.-nóv.) er samtal þar sem starfsmaður greinir frá
áherslum sínum og tengingum við starfsáætlun leikskólans ásamt umræðum um símenntun. Að vori
(mars) er samtal þar sem farið er yfir veturinn þ.e. líðan, árangur út frá markmiðum vetrarins og
tæpt á næsta vetri. Þetta fyrirkomulag hefur verið síðastliðin starfsár og mælist vel fyrir.

5.3 Símenntun frá síðasta ári (námskeið, hvaða hópar sóttu námskeið og fl.)

Áherslur voru á fjölbreytt námskeið/fræðslu eftir þörfum leikskólans og áhuga starfsmanna sem og
út frá starfsþróunaráætlun hvers starfsmanns.
 Fræðslufundur Barnaverndar – allir stjórnendur
 Fræðsla um málþroska, Talmeinafræðingar frá Miðgarði – allir starfsmenn
 Slysavarnanámskeið, Herdís Storgaard – allir starfsmenn
 Numicon námskeið, stærðfræði, Kristín Wallis – allir starfsmenn sem fóru til Brighton
 Útikennsla námskeið, The Forrest School – allir starfsmenn sem fóru til Brighton
 iPhad og úrval smáforrita, námskeið, Tölvumiðstöð – leikskólaliði og leiðbeinandi
 Náttúruskólinn - jafningjateymi, námskeið, Náttúruskólinn – tveir deildarstjórar
 Menntun og frítími í Miðausturlöndum, fræðsla, SFS – aðstoðarleik.stj. og tveir
deildarstjórar
 Að stjórna jafningjum, námskeið, Þekkingarmiðlun – tveir deildarstjórar
 Námskeið fyrir tengilið leikskólans við Kennaraháskóla Íslands – deildarstjóri
 Vinna með fjöltyngdum börnum, fræðslufundur, SFS - aðstoðarleik.stj. og deildarstjóri
 Fræðslufundur ábyrgðamanna sérkennslu í leikskólum, SFS – aðstoðarleik.stj.
 Heilsueflandi skólasamfélag, vinnufundur, SFS – deildarstjóri og leikskólaliði
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Fræðslu- og samræðufundur um fjölmenningarlegt leikskólastarf, SFS – aðstoðarleik.stj. og
kennari
Ráðstefna á vegum SFS, „Gerðu og ég sé – segðu og ég heyri“ – leikskólastjóri,
aðstoðarleik.stj. og fjórir kennarar
Námskeið fyrir sérkennslustjóra haldið af talmeinafræðingum Miðgarðs – aðstoðarleik.stj.
Heilsueflandi stjórnun, námskeið, Reykjavíkurborg – leikskólastjóri
Heimurinn er hér, námskeið í fimm skipti á vegum SFS – kennari
Fræðsla um umræður um eineltismál, SFS – deildarstjóri og leikskólaliði
Gildin í leikskólastarfi, RannUng – leikskólastjóri
Málþing um mál og læsi, SFS – leikskólastjóri og deildarstjóri
Samskipti og félagstengsl stelpna, fræðsa, HÍ, menntavísindasvið – leikskólastjóri og
deildarstjóri
Fjölmenning í leikskóla, fræðsla, SFS – aðstoðarleik.stj.
Nám er leikur einn, ráðstefna, RannUng og SFS – leikskólastjóri og kennari
Markþjálfun, námskeið, SFS – leikskólastjóri
Íslenskukennsla fyrir erlenda starfsmenn – aðstoð í eldhúsi
Viðverustjórnun, fræðsla, SFS – aðstoðarleik.stj.
Schools for Health in Europe, Vinnustofa fyrir SFS – deildarstjóri
Málið á flug með Lubba, námskeið, FL og fleiri – deildarstjóri
Fagnámskeið og leikskólabrúin , Efling og Reykjavíkurborg – leiðbeinandi
Að auki fóru fimm starfsmenn í þekkingarheimsóknir í þrjá leikskóla þegar aðrir fóru í
námsferð til Brighton. Fleiri fóru í þekkingarheimsóknir í leikskóla til að kynna sér ákveðin
verkefni þar.
Einn leiðbeinandi var í vettvangsnámi í tveimur leikskólum v/náms í
leikskólakennarafræðum.
Leikskólaliði tók að sér að sjá um verkefni í samstarfi við Tjarnarskóla, þar sem nemandi úr 9.
bekk valdi að fara í leikskóla og taka þar valfag sem heitir „heimsókn og aðstoð í leikskóla“.
Nemandinn mætti 1x í viku klukkutíma í senn á 1. önn vetrar.
Leikskólaliði tók að sér að handleiða og leiðbeina starfsmanni v/endurhæfinagarVinnumálastofnun á vinnu markað.
Deildarstjóri tók að sér að handleiða og leiðbeina starfsmanni í vinnuprófun frá Sinnun í 6
vikur v/endurhæfingar.

5.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum

Í haust þegar ýmis námsframboð verða augljósari þá kemur betur í ljós hvaða fræðsla kemur til
starfsmanna. Fyrirhugað er að allir starfsmenn sæki fræðslu sem tengist áherslum í starfinu sem og
sínu áhugasviði. Fræðsla er bæði á skipulagsdögum og á öðrum tíma. Starfsmenn sækja þau
námskeið, ráðstefnur, málþing sem hægt verður að koma við eftir áhugasviði þeirra og áherslum
leikskólans.
Aðal áherslan verður á fræðslu sem tengist áherslum/verkefnum í leikskólastarfinu. Haldið verður
áfram að fara í þekkingarheimsóknir, sækja málþing og ráðstefnur á vegum SFS, RannUng og annarra
aðila.
26

6. Aðrar upplýsingar
6.1 Barnahópurinn 1. júní 2016

Í lok maí 2016 voru 79 börn í leikskólanum í 657 dvalarstundum.
Stúlkur voru 44 og drengir voru 35.
Í júní bættust við 4 ný börn, en 2 eldri börn hættu þá. Í ágúst/september koma tæplega 20 ný börn í
leikskólann.
Elstu börnin eru 14 sem fara í grunnskóla, tæplega helmingur þeirra hættir um sumarfrí eða fyrr.
Það eru 7 börn sem flytja í aðra leik- og grunnskóla í öðrum hverfum.
Veturinn 2015-2016
Eitt barn var með sérgreindan stuðningstíma vegna málþáttar.
Hegðunarráðgjafi kom að vinnu með 2 börnum, með ráðgjöf til leikskólans og foreldra.
Að auki voru nokkur börn þar sem verið var að vinna sérstaklega með hegðunar þætti og málörvun
án þess að sérkennslutími kæmi þar inní.
Talmeinafræðingur kom að vinnu með sex börnum.
Þrjár tilvísanir voru sendar v/barna til Miðgarðs um sérstaka athugun/ráðgjöf.
Þrettán börn voru af erlendum uppruna frá átta þjóðlöndum. Þar af voru fimm börn með báða
foreldra af öðru þjóðerni og átta börn með annað foreldrið frá Íslandi. Erlend tungumál eru fimm.

6.2 Foreldrasamvinna

Foreldraráð er kosið á foreldrafundi að hausti í september/október. Í ráðinu eru 3 fulltrúar foreldra
ásamt leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra. Foreldraráð fundar, fer yfir hlutverk sitt og
starfsáætlun, er á vettvangi/ræðir við starfsmenn og fylgist með starfinu (eftir aðstæðum hverju
sinni), gefur umsögn um starfið og starfsáætlunina.
Foreldrafundir eru í september/október. Fundirnir eru að morgni kl. 8.30-9.30 og eru tvær deildir
saman á fundi. Einnig er foreldrafundur með foreldum elstu barnanna í janúar. Það er
samstarfsverkefni grunnskólans (Hamraskóli) og leikskólans. Sá fundur er haldinn í grunnskólanum.
Foreldraviðtöl eru að hausti og eftir áramót. Deildarstjóri/leikskólakennari sjá um viðtölin.

Foreldrafélag er starfandi. Tilgangur þess er m.a. að efla tengsl barna og foreldra og styðja við
ákveðna starfsemi í leikskólanum. Foreldrafélagið gefur út fréttabréf þar sem starfsemin er kynnt.
Kosið er í foreldrafélag á haustfundi foreldra í leikskólanum. Einn tengiliður er í foreldrafélaginu frá
leikskólanum.

6.3 Samstarf leik- og grunnskóla

Samstarf er við grunnskóla hverfisins þ.e. Hamraskóla. Samstarfið byrjaði formlega 1999 og hefur
verið í stöðugri þróun. Mörg samstarfsverkefni og heimsóknir eru hjá skólunum. Má þar nefna:
 Gagnkvæmar heimsóknir elstu barna leikskólans og yngstu barna grunnskólans.
 Leikskólabörnin fóru í níu heimsóknir í grunnskólann ári 2015-2016, og eina heimsókn í
frístundastarfið.
 Leikskólabörnin og börnin í 1. bekk hittast á grunnskólalóðinni og fara í leiki.
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Nemendur í 4. bekk grunnskólans lesa fyrir börn í leikskólanum á degi ísl. tungu.
Nemendur í 6. bekk grunnskólans aðstoða leikskólabörnin í desember í heimsókn í
Húsdýragarðinn. Þetta verkefni verður endurskoðað fyrir næsta vetur
 Fundur er með foreldrum elstu barna leikskólans í grunnskólanum, það er samstarf beggja
skólastjóra og m.a. rætt um væntanlega grunnskólagöngu. Frístund er boðið að vera á
þessum fundi.
 Vorskóli fyrir þau börn sem eru skráð í grunnskólann, 1. bekkur í grunnskólanum kemur í
heimsókn í leikskólann á meðan.
Leikskólakennarar og grunnskólakennarar hittast að hausti og gera samstarfsáætlun fyrir árið.
Skil upplýsinga um börnin frá leikskólanum til Hamraskóla (og annarra skóla) hefur verið sett í
skipulagt verklag.
Upplýsingafundur er með foreldrum og fulltrúa nýja skólans, þar sem farið er yfir stöðu barnsins.
Fulltrúi frá Frístund í Hamraskóla er einnig með á fundunum. Áður hefur leikskólakennari sett á blað
upplýsingar og sent til foreldra ásamt kynningar- og fundarboði. Barnið svarar spurningum hjá
leikskólakennara um væntingar og gefur upplýsingar til grunnskólans – ef það vill – um sína
eiginleika (sjá nánar í kafla 2 bls. 11-12). Þetta blað fær fulltrúi grunnskólans ásamt áður nefndum
upplýsingum sem settar eru fram á fundinum. Einnig er afhent niðurstaða úr Hljóm.
Samkvæmt tilmælum frá SFS á að gera „samstarfsáætlun leik- og grunnskóla um mál og læsi“.
Sjá í kafla 7 fylgiskjöl.
 Leikskólastjóri hefur verið í sambandi við skólastjóra grunnskóla hverfisins (Hamraskóla)
vegna þessarar áætlunar. Það kom fram hjá skólastjóra Hamraskóla að ekki er gerð krafa í
starfsáætlun grunnskólans um áætlun með þessum hætti. Þar er eingöngu óskað eftir
„samstarf við leikskóla“ án frekari skýringa eða útlistunar. Því telur leikskólastjóri (Lilja
Eyþórsdóttir) ekki vera um sameiginlegt verkefni að ræða og því ekki ástæða til að skila inn
áætlun um ofantalið. Hins vegar er mikið og gott samstarf milli skólanna um gagnkvæm
samskipti barnanna í leikskólanum og grunnskólanum eins og sjá má hér að ofan.

6.4 Almennar upplýsingar

Skipulagsdagar 2016-2017
 Mánudagur 22. ágúst – eftir hádegi frá kl. 12.15
 Fimmtudagur 15. september – klukkan 8,00-10,00
 Miðvikudagur 5. október – sameignlegur dagur skóla í Grafarvogi
 Föstudagur 25. nóvember – sameiginlegur dagur skóla í Grafarvogi
 Þriðjudagur 10. janúar – allan daginn
 Föstudagur 17. mars – sameignlegur dagur skóla í Grafarvogi
 Þriðjudagur 16. maí – allan daginn
 Fimmtudagur 8. júní – klukkan 8,00-10,00
Leik- og grunnskólar voru sammála um ofantalda 3 daga sameiginlega. Einn dagur (5. október) af
þeim verður nýttur í sameignlegt verkefni í hverfinu þ.e. með Hamraskóla og Frístund
Það getur verið erfitt að samræma skipulagsdaga leikskólans við grunnskólana, vegna ólíkra þarfa og
aðstæðna í skólastarfinu fyrir undirbúning starfsins.
Grunnskólar hafa 13 skipulagsdaga yfir árið og nokkra skerta daga að auki.
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7. Fylgiskjöl
7.1 Matsgögn
 Í mati vetrarins var að þessu sinni stuðst við niðurstöður úr umræðum starfsmanna á ýmsum
vinnufundum og því fylgir ekki hér með fyrirkomulag á matsblaði – en það er fylgiblað með
síðustu starfsáætlun (2015-2016) sem sýnir fyrirkomulag á mati í starfsmannahópnum.
Að auki voru notuð eftirfarandi stöðluð matsgögn:
 Félagsfærnilisti – staðlaður listi frá SFS – fyrir öll börn.
 Íslenski þroskalistinn – þroskalisti útg. af Rannsóknarstofnun uppeldis- og menntamála fyrir næst elsta árgang.
 Hljóm 2 – skimunartæki v/hljóð- og málvitund barna útg. af Námsmatsstofnun – fyrir elstu
börnin.
 Jákvæð og glaðleg samskipti – skráningarblað starfsmanna og spurningar í umræðumati á
deildarfundum, er í fylgiskjölum í starfsáætlun 2014-2015.
 Þjóðsagan, stöðumat – spurningar í umræðumati hjá deildum, er í fylgiskjölum í starfsáætlun
2014-2015.
7.2 Leikskóladagatal
 Fylgiskjal 1 – Dagatal leikskólans.
 Fylgiskjal 2 – Dagatal foreldra.
7.3 Áætlun leikskólans um framkvæmd læsisstefnu leikskóla Lesið í leik, aðeins þeir leikskólar
sem eiga eftir að skila.
 Skilað með starfsáætlun 2014-2015
7.4 Samstarfsáætlun leik- og grunnskóla um mál og læsi, aðeins þeir leikskólar sem eiga eftir að
skila.
 Sjá nánar í kafla 6.3
7.5 Jafnréttisáætlun leikskólans og framkvæmdaráætlun hennar eða framkvæmdaáætlun við
mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar (eftir starfsmannafjölda), aðeins þeir leikskólar sem eiga
eftir að skila.
 Skilað með starfsáætlun 2015-2016
7.6 Umsögn foreldraráðs
 Fylgiskjal 3
7.7 Annað

F. h. leikskólans Klettaborgar 24. júní 2016
Lilja Eyþórsdóttir
Leikskólastjóri
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Fylgiskjal 1 - - Dagatal leikskólans 2016-2017
Skipulagsdagar

Foreldrakaffi
Opið hús
Afa og ömmu kaffi
13. okt. – afa og ömmu kaffi kl.15.15
20. jan. – pabbar í morgunmat
17. feb. – mömmur í morgunmat
11. maí - opið hús síðdegis
23. maí – elstu börnin kveðja

Foreldrafundir
Foreldraviðtöl

18. okt. fundur foreldra
barna á Hrafna- og
Kríukletti kl. 8,30-9,15
19. okt. fundur foreldra
barna á Fálka- og
Arnarkletti kl. 8,30-9,15
17. jan. fundur foreldra
elstu barnanna.
Foreldraviðtöl eru í
október og jan.-mars.
Dagsetningar eru með fyrirvara um breytingu – allir viðburðir eru auglýstir nánar með tímasetningu.
Þegar skipulagsdagur er eftir hádegi, þarf að sækja börnin kl. 12.00
22. ágúst ´16 – eftir hádegi
15. sept. ´16 – kl. 8.00-10.00
5. október ´16 – allan daginn
25. nóv. 16 – allan daginn
10. jan. ´17 – allan daginn
17. mars ´17 – allan daginn
16. maí ´17 – allan daginn
8. júní ´17 - kl. 8.00-10.00

Fundir starfsmanna:
Deildarstjórafundir eru á mánudögum kl. 10.15-11.00
Deildarfundir eru tvisvar í mánuði fyrir hverja deild á föstudögum kl. 10.00-10.45.
Starfsmannafundir utan vinnutíma kl. 17.00-18.45: einn að hausti og einn að vori – tímasetning
ákveðin síðar.
Einnig er vísað í dagatal foreldra þar sem ýmsir viðburðir eru út frá starfi með börnunum.

30

Fylgiskjal 2 - - Dagatal foreldra 2016-2017

Ágúst -September
22. ágúst – skipulagsdagur eftir
hádegi
5.-9.. september
Græn vika
15. september – skipulagsdagur kl.
8.00-10.00 – Börnin komi klædd í
útiveru
16. sept. Dagur ísl. náttúru
22. sept. Jafndægur að hausti
30. sept. Höfuðfatadagur

Janúar
2.-6. janúar
Hvít vika
6. janúar
Þrettándaball v/jólin kvödd
10. janúar – skipulagsdagur
allan daginn
13. Vasaljósadagur
17. janúar
Foreldrafundur m/
foreldrum elstu barnanna
16.-27. janúar
Hrafnaklettur og Kríuklettur
foreldraviðtöl
20. janúar
Bóndadagur pöbbum boðið í
morgunmat
Þorrablót í hádeginu

Október
5. október – skipulagsdagur allan
daginn
10 .-14. október
Bleik vika
13. okt. Ömmu og afa kaffi, síðdegis kl.
15,15-16,30
14. okt. Bleikur dagur
Foreldrafundur Hrafnaklettur og
Kríuklettur
18. okt. kl. 8.30-9.30
Foreldrafundur Fálkaklettur og
Arnarklettur
19. okt. kl. 8.30-9.30
3. –3 1. okt.
Foreldraviðtöl á deildum
21. október
1. vetrardagur v/22.okt.
27. október
Bangsadagur og náttfataball

Febrúar
6. febr. Dagur leikskólans
6.-10. febr.
Tannverndarvika
6.-17. febrúar
Fálkaklettur og
Arnarklettur
Foreldraviðtöl
17. febrúar
Konudagur 19. febr.
mömmum boðið í
morgunmat
20.-24. febrúar
Fjólublá vika
lok febrúar???
Góðverkavika
Góðverkadagur ???
27. febrúar Bolludagur
28. febrúar Sprengidagur

Nóvember
7. -11. nóv
Munstur vika
8. nóv. Feðradagur
16. nóvember
Bókadagur v/dagur ísl. tungu
25. nóvember –
skipulagsdagur allan daginn

Mars - apríl
1.mars Öskudagur –
furðufataball
6.-10. mars
Appelsíngul vika
17. mars –
skipulagsdagur allan
daginn
20. mars Jafndægur að
vori
24. mars
Rugl dagur
3.-7. aprí Gul vika
19. apríl
Blómaball v/
sumardagurinn fyrsti
25.-30. aprí
Barnamenningarhátíð

Maí
11. maí
Opið hús fyrir gesti og
gangandi síðdegis, verður
auglýst sérstaklega
16. maí – skipulagsdagur
allan daginn
22.-26. maí
Blá vika
23. maí
Elstu börnin kveðja kl.
17.00
Samverustund með
börnum og fjölskyldum
þeirra

Desember
1. desember
fyrir hádegi 1.des. hátíð
5.-9. desember
Rauð vika
Jóladagskrá allan desember
Dagskrá verður send heim þar
sem tilgreindir eru ýmsir
viðburðir og fræðsluáherslur t.d.
jólaball m/jólagesti,
kirkjuferð,
ferð í Húsdýragarðinn
ath. það fara ekki öll börn í
kirkjuferð og húsdýragarðinn
9. desember
Jólasveinahúfu- dagur
21. des. vetrarsólstöður

Júní
1, júní Afmæli Klettaborgar
27 ára
2. júní
Sólgleraugnad.
4. júní Sjómannadagur
12.-16. júní
Bæjarferð
v/17. júní-fræðsla
fyrir eldri börnin
20. júní
sumarsólstöður
19.-23. júní
Íþróttahátíð, á góðum degi
21. júní Sumarsólstöður
24. júní
Jónsmessa

Litavikur – síðasta dag litavikunnar þ.e. föstudaginn, er skemmtilegt að allir sem geta, verði klæddir á einhvern hátt í samræmi við litinn.

Fræðslustarf – áherslur deilda
Hrafnaklettur og Kríuklettur Fálkaklettur og Arnarklettur
Lögð er áhersla á að vera í hóp. Börnin
eru að æfa sig að vera saman.
Í vinnustundum eru börnin til skiptis í
ýmsum verkefnum inni og úti.
Á Kríukletti er áhersla á
könnunarleikinn og á Hrafnakletti er
áhersla á einingakubbana.
Í samverustundum er áhersla á söng og
lestur.
Unnið er með þulu í hverjum mánuði.
Kríuklettur og Hrafnaklettur vinna
saman með ýmiss verkefni t.d.
gönguferðir.

Haustið 2016 verður lögð áhersla á
heilbrigði og vellíðan í daglegu starfi og
það tengt við aðalnámskrá og
skólanámskrá Klettaborgar.

Um haustið er byrjað á að vinna með hópefli,
vináttu, samskipti og hjálpsemi
Einnig er unnið með þulur í hverjum mánuði.
Veðurfræðingur á báðum deildum.
Könnunaraðferðin er leiðandi í vinnu með
börnunum og áhugasvið barnanna látið ráða
ferðinni. Gönguferðir.
Elstu börnin
(sem eru á síðasta ári í leikskólanum)
Um haustið er byrjað að vinna með hópefli, vináttu
og samskipti.
Í nóvember verður byrjað á “borgarverkefni” sem
unnið verður með til vors. Byrjað verður á því að
skoða okkar hverfi og búsetu og í lokin er tengd
saman umfjöllun um ýmsa þætti í borgarsamfélagi.
Inní þetta fléttast verkefni með talnagildi, verkefni
tengd hljóðgreiningu o.fl..
Inní elstu barna starfið fléttast áhersla leikskólans
eftir áramót þ.e. þjóðsaga.

Eftir áramót er unnið með þjóðsögu á öllum deildum.
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Annað

Allar deildir vinna með árstíðirnar.
Um vorið er umferðarfræðsla.
Þorrablót er á Þorranum.
Barnamenningarhátíð í Reykjavík.
Skemmtiferð elstu barnanna er í maí/júní
Sveitaferð í samstarfi við foreldrafélagið, annað
hvert ár.
Foreldraráð Klettaborgar
Foreldrafélag Klettaborgar
Foreldraráð starfar samkv. lögum um leikskóla og
gefur m.a. umsögn um starfsáætlun og námskrá.
Kosið er í stjórn foreldrafélagsins og í foreldraráðið á
haustfundi foreldra í leikskólanum.
Tilgangur foreldrafélagsins er m.a. að efla tengsl
barna og foreldra og styðja við ákveðna starfsemi í
leikskólanum. Foreldrafélagið gefur út fréttabréf þar
sem starfsemin er kynnt.

http://klettaborg.is

Fylgiskjal 3 - umsögn foreldraráðs um starfsáætlun 2016-2017
Form frá Skóla- og frístundasviði fyrir foreldraráð.

Starfsáætlun 2016 – 2017
Klettaborg
Umsögn foreldraráðs

Foreldraráð leikskólans skipa:
Gréta María Grétarsdóttir
Dýrleif Jónsdóttir
Helga Enea Símonardóttir
Anna Helga Benediktsdóttir
Um starfsáætlanir leikskóla

Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 vinna leikskólar eftir aðalnámskrá fyrir 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 skóla- og frístundaráð tekur hana
til afgreiðslu samkvæmt lögum um leikskóla.
Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með árangursmiðuðum 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 áætlun um hvernig þau
verða metin.
Áherslur í starfsáætlun skóla- og frístundasviðs sem leikskólinn vinnur að.
Starfþróunaráætlun leikskólans og upplýsingar um starfsmannamál.
Heildarfjöldi barna, og fjöldi barna sem njóta sérkennslu og barna af erlendum uppruna.
Foreldraráð, foreldrafélag, foreldrafundir og foreldraviðtöl.
Umsögn foreldraráðs.
Skóladagatal fyrir árið.

Starfsáætlun leikskólans tekur gildi 1. september ár hvert og skal skilað rafrænt til skóla- og frístundasviðs fyrir 1. júlí.
Starfsáætlanir eru lagðar fyrir skóla og frístundaráðs til samþykktar.
Mat á leikskólastarfi
Tilgangur innra mats er að leggja faglegan grundvöll að endurbótum í leikskólastarfi og vinna kerfisbundið að því að auka
gæði þess og gera það skilvirkara.
Markmið innra mats samkvæmt lögum um leikskóla er að:
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Veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks leikskóla, viðtökuskóla
og foreldra.
Tryggja að starfsemi leikskóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár leikskóla.
Auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum.
Tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á samkvæmt lögum.
Skólanámskrá leikskólans er skrifleg lýsing á því sem gert er í leikskólanum og á því sem á að gera. Þar koma fram bæði
markmið og leiðir leikskólans. Skólanámskrá leikskólans setur því viðmið fyrir matið.
Tilgangur ytra mats er að safna upplýsingum um viðhorf foreldra leikskólabarna og starfsmanna til að nota við innra mat
leikskólans. Að auki er það liður í ytra mati skóla- og frístundasviðs og/eða Mennta- og menningarmálaráðuneytis.
Hlutverk foreldraráðs
Samkvæmt 11.gr. laga um leikskóla frá 2008 er hlutverk foreldraráðs að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr.
4. gr., um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd
skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um
allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi.

Umsögn foreldraráðs:

Foreldraráð hitti leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra tvisvar í vetur og rætt var almennt um
dagleg störf leiksskólans, farið yfir skólanámskrá, athugasemdir ræddar og starfsdagar ákveðnir.

Engar formlegar athugasemdir bárust frá foreldrum en almennur kvíði foreldra vegna niðurskurðar í
fjárhagsáætlum var ræddur. Líka var rætt um hvernig Klettaborg mundi mæta aukinni áherslu á
samstarf leik-, grunnskóla og frístundar sem og tilmælum menntamálaráðuneytisins um þátttöku
ofangreindra aðila til að stuðla að betra læsi.

Umsögn Foreldraráðs um skólanámskrá Klettaborgar þetta árið er að hún lýsir núverandi starfi mjög
vel og þeim áherslum sem eru í daglegu starfi leiksskólans. Gildi leiksskólans um gleði, virðingu og
öryggi er gegnum gangandi í bæði í orði í starfsáætlun og á borði í daglegu starfi. Fagmenska og
mikill metnaður er lýsandi fyrir starfsmenn Klettaborgar, sama hvort um sé að ræða faglærða eða
almenna starfsmenn.
Almennt eru börnin virk, mikið gert að því að efla, leiða og leiðbeina þeim í leik og starfi þannig að
sérhver einstaklingur nær að blómstra sem og sjálfsmynd hans og sjálfstraust.
Gréta María Grétarsdóttir
Dýrleif Jónsdóttir
Helga Enea Símonardóttir
Anna Helga Benediktsdóttir
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