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Umbótaþáttur - tækifæri til 
umbóta skv. skýrslu 

Aðgerðir skóla/sveitarfélags  
til umbóta 

Hvenær 
hefst 

Hvenær 
lokið 

Ábyrgðaraðili/ar 
 

Endurmat, 
hvenær/hvernig 

Svið I – Leikskólinn og umhverfi hans1      

• Hljóðvist  Laga hljóðvist á deildum 2021 2021 leikskólastjóri/yfirmaður 
fasteigna 

2022 

• Hljóðvist Fækka börnum/of mörg börn á deild 2021 ??? Kópavogsbær  Aldrei lokið 

• Aðstaða fyrir viðtöl og 
minni fundi 

í dag eru um öll svæði sem hægt er á 
deildum og öðrum stöðum í húsinu 
nýtt til þess. sjáum ekki aðra aðstöðu 
nema byggja við sem ekki er á áætlun 
vegna plássleysis á lóð 

2021 2021 leikskólastjóri 2021 

 

Svið II – Stjórnun      

• Skólanámskrá  Skólanámskrá verður 
endurskoðuð með aðkomu allra 
starfsmanna fyrir vorið 2023 

2022 2023 Leikskólastjóri/ stjórnunarteymi 
leikskólans 

2023  

• Deildarfundir haldnir 
reglulega 

Deildarstjórar haldi betur utan 
um fundina.  

strax 2021 aðstoðarleikskólastjóri/deildarstjórar deildarstjórafundur 
maí 2021 

• Starfsþróunarsamtöl Könnun verður gerð um hvernig 
fólk vill hafa samtölin   

mars 2021 mars 2021 Leikskólastjóri/aðstoðarleikskólastjóri Janúar 2022 

 

 

 

 
1 Bætið við línum eftir þörfum. 
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Svið III – Uppeldis og 
menntastarf 

 
 

   

• Dagskipulag eldri 
deilda – auka 
frjálsan leik 

•  

Stytta samverustundir, hópar skiptist á 
útiverutíma fyrir og eftir hádegi, 
síðdegishressing verður flæðandi.  

2021 2021 Deildarstjórar  maí - 2021 

• Dagskipulag sé 
myndrænt 

Setja upp myndrænt á deildum 2021 2021 Deildarstjórar- sérkennslustjóri mars - 2021 

• Stærðir 
barnahópa í 
hópastarfi með 
tilliti til gæða 
hópastarfs og 
hljóðgæða 

Minnka hópa , umræða á skipulagsdegi 
janúar 2021  

2021 2021 Deildarstjórar  haust 2021 

• Fjölga felliborðum 
á deildum 

Starfsfólk deilda skoðar hvort það sé 
mögulegt eða áhugi á að setja fleiri upp 

2021 2021 Leikskólastjóri/stjórnunarteymi  maí 2021 

• Betri nýting á 
sameiginlegum 
svæðum 

Skipuleggja hópana betur með tilliti til 
nýtingar á svæðum og hvað verður gert á 
svæðum  

2021 2021 Deildarstjórar maí 2021 

• Auka þátttöku 
og 
ákvörðunartöku 
barna í 
leikskólastarfi 

Matsteymi skoði þennan þátt  2021 2023 Leikskólastjóri/stjórnunarteymi maí 2023 

• börnin fái tækifæri 
til að setja sér 
markmið í 
skólastarfi og 
meta framfarir 
sínar 

Matsteymi skoði þennan þátt  2021 2023 Leikskólastjóri/stjórnunarteymi  maí 2023 
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• Taka upp 
uppeldislegar 
skráningar á námi 
og framförum 
barna 

Matsteymi skoði þennan þátt  2021 2023 Leikskólastjóri/stjórnunarteymi maí 2023 

• Vinna með sköpun 
þar sem áherslan 
er á ferlinu síður 
en útkomu 

Umræða á skipulagsdegi 29.jan 2021 2021 2022 Leikskólastjóri/stjórnunarteymi maí 2022 

• Markvissar 
vettvangsferðir og 
útinám 

Umræða á skipulagsdegi 29.jan 2021 
Skipulag á deildum 

2021 2022 Deildarstjórar maí 2022 

• Leggja áherslu á 
markvissa vinnu 
með vísindi 

Umræða á skipulagsdegi 29.jan 2021 
Skipulag á deildum  

2021 2022 Deildarstjórar maí 2022 

• Leggja áherslu á 
markvissa vinnu 
með sjálfbærni 

Umræða á skipulagsdegi 29.jan 2021 
Skipulag á deildum 

2021 2022 Deildarstjórar maí 2022 

• Leggja áherslu á 
markvissa vinnu 
með 
náttúruskoðun 
og útinám 

Skipulagt á deildummeð tilliti til 
markvissari vettvangsferðum og útinámi  

2021 2022 Deildarstjórar maí 2022 

• Meiri aðkoma 
foreldra að mat 
á námi barna. 

Matsteymi skoði þennan þátt  2021 2023 Leikskólastjóri/stjórnunarteymi maí 2023 
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Svið IV – 
Foreldrasamvinna og ytri 
tengsl 

 

 

   

• Auka upplýsingar til foreldra  

• um börnin og starfið 

Nýtum Sway með vikulegum 
fréttum. Eftir Covid eru 
daglegar upplýsingar í samtali 
við foreldra 

2020 aldrei Leikskólastjóri/stjórnunarteymi  maí 2022 

• Samræma daglegar 
upplýsingar til foreldra 

Umræða á deildarstjórafundi 2021 2022 Leikskólastjóri/stjórnunarteymi maí 2022 

• Fundargerðir foreldraráðs á 
heimasíðu 

Búið er að laga heimasíðu og 
þar birtast fundargerðir 

2020 2020 aðstoðarleikskólastjóri Afgreitt 

• Starfsreglur foreldraráðs 
samræmdar við lög um 
leikskóla 

Fundur með foreldraráði um 
starfsreglurnar  

2021 2021 Leikskólastjóri  maí 2022 

• Skrá samstarf við önnur 
skólastig á formlegan hátt 

Setja samstarf leik/grunnskóla 
í starfsáætlun og 
skólanámskrá. Var ekki vegna 
Covid haustið 2020 

2021 2021 Leikskólastjóri/aðstoðarleikskólastjóri maí 2022 

 
 

     

Svið V – Skóli án aðgreiningar      

• Upplýsingar á heimasíðu 
á fleiri tungumálum 

Búið er að setja þýðingarhnapp á 
heimasíðuna.   

2020 2020 leikskólastjóri afgreitt 

Svið VI – Innra mat      

• Stofna matsteymi Umræða um 
matsteymi á 
fyrsta 
skipulagsdegi 
2021 

2021 2021 Leikskólastjóri - aðstoðarleikskólastjóri 2022 
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• Gera matsáætlun til nokkurra ára sem 
endurspeglar mat á helstu þáttum starfsins 

Verður sett í 
hendur á 
matsteymi 

2021 2023 Leikskólastjóri/aðstoðarleikskólastjóri/matsteymi 2023 

• Gera nákvæma matsáætlun fyrir hvert 
skólaár þar sem koma fram viðfangsefni 
matsins, hvaða markmið eigi að meta og 
viðmið um árangur er skilgreindur. 

Verður sett í 
hendur á 
matsteymi 

2021 2023 Leikskólastjóri/aðstoðarleikskólastjóri/matsteymi 2023 

• Tímasetja matið og tilgreina ábyrgðaraðila og 
hvernig gagna á að afl. 

Verður sett í 
hendur á 
matsteymi 

2021 2023 Leikskólastjóri/aðstoðarleikskólastjóri/matsteymi 2023 

• Meta stefnu og markmið leikskólans markvisst 
og reglubundið og skilgreina viðmið um gæði 
og árangur 

Verður sett í 
hendur á 
matsteymi 

2021 2023 Leikskólastjóri/aðstoðarleikskólastjóri/matsteymi 2023 

• Hvernig getur aðkoma foreldraráðs verið 
varðandi að ákveða áherslur og 
forgangsröðun í innra mati 

Umræða á 
fund 
foreldraráðs 
og umræða 
hjá 
matsteymi 

2021 2023 Leikskólastjóri/aðstoðarleikskólastjóri/matsteymi 2023 

• Efla mat og ígrundun starfsfólks á eigin 
starfsháttum í daglegu starfi. 

Umræða á 
skipulagsdegi 
haustið 2021 

2021 2023 Leikskólastjóri/aðstoðarleikskólastjóri/matsteymi 2023 

• Fjölbreytni í öflun gagna meðal starfsfólks, 
barna og foreldra með aðferðum sem hæfa 
viðkomandi hópum og tryggja að raddir barna 
heyrist í mati á leikskólastarfinu. 

Verður sett í 
hendur á 
matsteymi 

2021 2023 Leikskólastjóri/aðstoðarleikskólastjóri/matsteymi 2023 

• Birta greinagerðir um innra matið á heimasíðu 
leikskólans þar sem fram koma upplýsingar um 
framkvæmd og niður stöður og greining á 
styrkleikum og tækifærum til umbóta.  

Niðurstöður 
eru birta í 
starfsáætlun 
hvers árs 

2021 aldrei Leikskólastjóri /stjórnunarteymi Í lok 
hverskólaárs 
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