UMBÓTAÁÆTLUN VEGNA YTRA MATS
Umbótaþáttur - tækifæri til umbóta
skv. skýrslu

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Hvenær
hefst

Hvenær
lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Leikskólastjóri
Starfsmenn Áhaldahúss

Jan 2020

Jan 2020

Leikskólastjóri

Endurmetið við
regluleg eftirlit
Heilbrigðiseftirlitsins

Leikskólastjóri, Sveitarstjóri
Sveitarstjórn, Fræðslunefnd,
skólastjóri grunnskóla
Leikskólastjóri efnir til vinnufundar
með Fræðslunefnd og skólastjóra
grunnskólans ásamt sveitarstjóra
svo hægt sé að endurskoða
stefnuna.
Fá stærra leiksvæði úti:
Leikskólastjóri, deildarstjóri,
starfsfólk, Áhaldahús.
Auka útivist barnanna
Setja upp útikennslusvæði

Des 2019

Mar/apr
2020

Mýrdalshreppur

4 ára fresti næst
sept 2022

Feb 2020

Maí 2021

Leikskólastjóri

2 ára fresti

Nóv 2019

Sept 2020

Leikskólastjóri

Endurmetið við
regluleg eftirlit
Heilbrigðiseftirlitsins

Ág 2019
Ág 2018

Okt 2019

Skipuleggja fleiri vettvangsferðir

Mar 2020

Ág 2020

Leikskólastjóri, matráður hittast á
fundum og ræða málin.

Ág 2019

Maí 2021

Svið I – Leikskólinn og umhverfi hans1
•

•
•

Æskilegt væri að endurskoða læsi
áætlun leikskólans með tilliti til nýs
stjórnanda og breytts
starfsmannahalds.

•

Gera útivist barnanna innan
leiksvæðis leikskólans og fyrir utan
að sterkari þætti í starfsemi
leikskólans.
Nýta mætti náttúru um og
umhverfi Víkur meira í
vettvangsferðir og
umhverfismennt.

•

•

1

Bæta þarf nokkur atriði í
leikskólanum hvað varðar velferð
og öryggi barna í leikskólum
https://mms.is/namsefni/handbokum-velferd-og-oryggi-i-leikskolum
Móta nýja menntastefnu fyrir
Mýrdalshrepp.

Taka ætti upp samtal við yfirmann
eldhúsmála um matseðil fyrir
leikskólabörn með tilliti til

Deildarst./starfsfólk
Leikskólastjóri,
Grunnsk.stj.,
unglingastig gr.sk.
Lsk.stjóri/starfsfólk
Leikskólastjóri,
matráður,
starfshópur foreldra

Verður að koma í
ljós þegar reynsla er
komin á notkun
Hverju vori, næst
2021
Annan hvern mánuð
hittast lsk.stj. og
matráður. Fyrsti

Bætið við línum eftir þörfum.
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Heilsustefnunnar. Leita skal eftir
innihaldslýsingu á unnum
matvælum og að lögð sé áhersla á
hollan og góðan mat. Einnig ætti að
endurmeta með aðkomu foreldra
hvað boðið er upp á í morgunmat
og síðdegishressingu.

Starfshópur foreldra mun taka
þetta efni fyrir þegar öðru er lokið

Apr 2020

Sept 2020

fundir í upphafi
hvers skólaárs
Starfshópurinn
byrjar að fjalla um
efnið í apr 2020.
Endurmetið með
innra mati.
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Umbótaþáttur - tækifæri til
umbóta skv. skýrslu

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Hvenær
hefst

Hvenær lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Leikskólastjóri vinnur umbótaáætlun
upp úr leiðbeiningum MMS

Okt 2019

Jan 2020

Leikskólastjóri

Þegar unnið verður
í innra mati
leikskólans með
starfshóp
leikskólans, næst
apr 2020

Leikskólastjóri taki þátt í samstarfi
með öðrum leikskólastjórum á
þjónustusvæði Skólaþjónustu Rangog V Skaft.
Sveitarfélagið leiti leiða til að
leikskólastjóri fái tækifæri til að fara á
námskeið tengd stjórnun og
starfsmannahaldi
Leikskólastjóri komi sér í samband við
aðra leikskólastjóra til að leita sér
ráðgjafar
Leikskólinn ætlar að setja upp
heimasíðu hjá Karellen

Ágúst 2019

Júní 2021

Leikskólastjóri
Sveitarstjóri

Endurmetið að
vori, næst 2022

Ágúst 2019

Tengill á Karellen er kominn inn á
heimasíðu sveitarfélagsins

Maí 2019

Grunnupplýsingar Leikskólastjóri
verða komnar inn
Jan 2020
Ágúst 2019 er
lokið

Svið II – Stjórnun
•

•

•

Gera nákvæma
umbótaáætlun út frá
helstu tækifærum til
umbóta þar sem m.a.
kemur fram til hvaða
aðgerða á að grípa og
hvenær, hvernig
endurmat eigi að fara
fram og hver beri ábyrgð á
að hrinda umbótum í
framkvæmd
Leita leiða til að
leikskólastjóri hafi aðgang
að ráðgjöf og stuðningi frá
reynslumiklum
leikskólastjóra sem hefur
staðgóða þekkingu á
starfsemi leikskóla

Bæta þarf almennar
upplýsingar um
leikskólann á heimasíðu
sveitarfélagsins.

Á hverju hausti
næst ágúst 2020
Passa að tengill sé
virkur.
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Staðsetning, heimilisfang,
námsumhverfi
•

•

•

•

Leikskólstjóri og
umsjónarmaður
vefsíðu hreppsins
Leikskólastjóri og
starfshópur

Gera þarf nákvæma
matsáætlun fyrir skólaárið
sem unnið er markvisst
eftir. Fram þarf að
koma hvaða þætti eigi að
meta, hvernig þeir
tengjast markmiðum
skólans, hvernig eigi að
meta þá og hvenær,
hvaða viðmið liggi til
grundvallar og hver beri
ábyrgð á matinu.
Æskilegt er að hafa
skriflega áætlun um
samstarf, skipulag og
endurmat við grunn- og
tónlistaskólann og birta í
starfsáætlun.

Leikskólastjóri stofnar starfshóp þar
sem foreldrar, starfsfólk og
stjórnendur hafa aðkomu að og
skipuleggja innra mat leikskólans

Jan 2020

Apríl 2020

Leikskólastjóri, grunnskólastjóri og
tónlistarskólastjóri hittast og gera
samstarfsáætlun

Feb 2020

Mars 2020

Leikskólastjóri,
grunnskólastjóri og
tónlistarskólastjóri

Gera þarf skriflega áætlun
um hvernig upplýsingar
um börn fara á milli
skólastiga við lok
leikskólagöngu og upphaf
grunnskólagöngu.
Gera þarf móttökuáætlun
fyrir nýja starfmenn

Leikskólastjóri gerir skriflega áætlun

Okt 2019

Okt 2019 er lokið

Leikskólastjóri

Leikskólastjóri gerir skriflega áætlun

Des 2019

Jan 2020 lokið

Leikskólastjóri

Hverju vori næst
júní 2020.
Starfshópur,
leiksk.stjóri hittast
og ræða
niðurstöður innra
mats og gera
úrbótaáætlun

Leikskólastjóri,
grunnskólastjóri og
tónlistarskólastjóri
hittast og meta
samstarfsáætlun
líðandi vetrar og
gera nýja júní 2020
Leikskólastjóri og
skólastjóri hittast
og meta

Endurmetin á
hverju hausti
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•

•

•

•

Við ráðningu skal liggja
fyrir sakavottorð eða
heimild leikskólastjóra til
að afla upplýsinga úr
sakaskrá, sbr. Lög um
leikskóla nr. 90/2008.
Huga þarf að faglegri
leiðbeiningu fyrir
starfsfólk

Leita þarf leiða til að
húsnæði leikskólans
uppfylli kröfur sem gerðar
eru varðandi rými um
nauðsynlega
lágmarksaðstöðu fyrir
starfsfólk leikskóla
samkvæmt lögum um
leikskóla nr. 90/2008 og
reglugerð 655/2009.
Leikskólinn uppfyllir ekki
ákvæði laga nr. 87/2008
hvað varðar að 2/3 hlutar
stöðugilda við kennslu,
umönnun og uppeldi
barna teljist til stöðugilda

Leikskólastjóri óskar eftir þessum
upplýsingum

Ágúst 2019

Leikskólastjóri

Endurmetið í hvert
skipti sem nýr
starfsmaður kemur
til starfa í
leikskólanum

Skólaþjónustan er með námskeið fyrir
starfsfólk leikskóla. Það heitir
Námskeið fyrir nýtt starfsfólk leikskóla
og er það leikskólaráðgjafi sem heldur
utan um það. Allir starfsmenn
leikskólans geta nýtt sér þetta
námskeið.
Allt starfsfólk fer á haustþing FL/FSL 8.
deildar á Selfossi ár hvert.
Leikskólastjóri boðar til fundar þar
sem þessi atriði verða tekin fyrir
samkvæmt lögum um leikskóla.
Boðaðir verða á fundinn, sveitarstjóri
og sveitarstjórn.

Jan 2020

Jan 2021

Leikskólastjóri
Leikskólaráðgjafi

Endurmetið á
hverju hausti næst
2020

Okt 2020

Okt 2020

Sept 2020

Júní 2022

Sveitarstjóri

Mánaðarlega, þar
til tilbúið

50% niðurgreiðsla á húsaleigu til
(leikskóla)kennaramenntaðra
starfsmanna fyrstu tvö árin í starfi

Mars 2016

Ótímabundið

Sveitarstjóri

Óákveðið
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•

leikskólakennara og því
þarf áfram að leita leiða til
að ráða leikskólakennara
til starfa.
Efla þarf íslenskukunnáttu
starfsmanna af erlendum
uppruna og nota fyrst og
fremst íslenskuna í
leikskólastarfinu

Auglýsingaherferð fyrir vorið sem mun Mars 2020
beinast að nýútskrifuðum
leikskólakennurum

Júlí 2020

Sveitarstjóri

Júlí 2020

2 tímar greiddir í yfirvinnu á viku
vegna íslenskunámskeiðs erlendra
starfsmanna

Jan 2020

Ótímabundið

Sveitarstjóri

Óákveðið

25% styrkur á móti verkalýðsfélagi
vegna íslenskunámskeiðs erlendra
starfsmanna

Jan 2020

Ótímabundið

Sveitarstjóri

Óákveðið
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Umbótaþáttur - tækifæri til
umbóta skv. skýrslu

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Hvenær
hefst

Hvenær
lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Leikskólastjóri og starfsmenn efla
umræðu og fá alla hagsmunaaðila með.
Tekið til umræðu á starfsmannafundum
og deildarfundum.

Jan 2020

Apr 2020

Leikskólastjóri
starfshópur

Ágúst 2020, árlega
að hausti.

Leitað verður eftir ráðgjöf
leikskólaráðgjafa við gerð
stefnumótunar

Maí 2020

Jún 2020

Leikskólastjóri

Ágúst 2021. Árlega
eftir það.

Leikskólastjóri , deildarstjóri, ræða við
starfsfólk um markmið. Starfsfólk noti
matsblöð
Stefnan mun koma fram í handbók
þróunarverkefnis og
starfsmannahandbók
Deildarstjóri, starfsfólk yngri deildar
Endurskipuleggja aðgengi að leikföngum

Nóv 2019

Leikskólstj. Deildarstj.
starfsfólk

Mánaðarlega þar til
orðið gott.

Svið III – Uppeldis og menntastarf
•

•

•

•

•

Efla umræðu um hlutverk
leikskóla(Aðalnámskrá bls.
29-55) meðal starfsfólks og
foreldra og móta ný
einkunnarorð með öllum
hagsmunaaðilum
leikskólans.
Draga þarf betur fram þær
hugmyndafræðilegu
áherslur sem
leikskólastarfið tekur mið
af og skilgreina stefnu og
markmið í framhaldi af því.
Marka þarf stefnu varðandi
matmálstíma, uppfræða
starfsmenn og samræma
reglur.

Endurskoða ætti aðgengi
barna á yngri deild að
leikföngum og öðrum
efnivið. Einnig þarf að huga
að aðgengi að leikefni í
listasmiðju.
Efla ætti umræðu um
lýðræðisleg vinnubrögð og

Ág 2019

Maí 2021

Nóv/des
2019

Feb 2020

Starfsmaður í listasmiðju, deildarstjóri

Nóv/des
2019

Feb 2020

Leikskólastjóri
Deildarstjóri, starfsfólk

Ágúst 2020

Okt 2020

Ágúst 2023 og 2
ára fresti eftir það
Leikskólastjóri
Deildarstjóri

Árlega að hausti

Leikskólastjóri
Deildarstjóri

Árlega að hausti
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auka áherslu á sjálfstæði
barnanna.
•

•

•

Endurskoða má
lýðræðislega þátttöku
barnanna í öllu
skólastarfinu.
Efla þarf ráðgjöf og
leiðbeiningar hvað varðar
sérkennslu til starfsmanna
á deildum.
Æskilegt væri að bjóða
börnunum heldur blöð til
að teikna á í stað
fjölfaldaðra mynda.

•

Fækka mætti
áhersluþáttum leikskólans
og leggja áherslu á
markvissari innleiðingu
þeirra

•

Æskilegt er að kynna betur
og gera stefnu skólans
sýnilegri

Myndaður verði vinnuhópur starfsfólks
sem vinnur með barnasáttmálann með
börnunum
Leikskólastjóri
Deildarstjóri, starfsfólk
Myndaður verði vinnuhópur starfsfólks
sem vinnur með barnasáttmálann með
börnunum
Verklag verður unnið í samráði við
leikskólaráðgjafa

Feb 2020

Jan 2021

Ágúst 2020

Okt 2020

Feb 2020

Jan 2021

Feb 2020

Leikskólastjóri
Deildarstjóri

Ágúst 2019

Hefur verið bannað frá hausti 2019. Við
viljum efla sköpunargleði barnanna, ekki
stela henni frá þeim.
Leikskólastjóri og starfsfólk ákveður
Ág 2020
áhersluþætti og vinnur skipulega með
þá sjá dagskipulag/þemavinnu
Fjallað um hvern þátt á
starfsmannafundi og hugstormað um
leiðir til kennslu
Kynningarfundur að hausti ásamt því að Ág 2020
gera starfinu okkar hátt undir höfði.

Árlega að hausti

Leikskólastjóri
Deildarstjóri

Árlega að hausti

Júní 2020

Leikskólastjóri
Deildarstjóri

Árlega að hausti

Nóv 2019

Leikskólastjóri
Deildarstjóri

Árlega að hausti,
vera meðvituð um
mikilvægi
fínhreyfinga og
sköpunar

Maí 2021

Leikskólastjóri
Starfsfólk

Árlega að hausti
næst 2021

Maí 2021

Leikskólastjóri
Starfsfólk

Árlega að hausti
Næst 2021
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Umbótaþáttur - tækifæri til
umbóta skv. skýrslu

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Hvenær
hefst

Hvenær
lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Leikskólastjóri, deildarstjóri bjóða öllum
foreldrum leikskólans á fund í sept ár
hvert.
Leikskólastjóri býr til starfshóp með
foreldrum í þeim tilgangi að fá betri
innsýn í þeirra hugsun. Einnig að efla og
auka upplýsingaflæði.
Leikskólastjóri
Deildarstjóri
Foreldraviðtöl og dagleg samskipti
(Ásthildarverkefnið)

Sept 2019

Sept 2019

Leikskólastjóri

Árlega að hausti

Ágúst 2019

Jan 2021

Leikskólastjóri

Á fundum með
starfshópi

Ágúst 2019

Jan 2021

Leikskólastjóri

2x á skólaári

Leikskólastjóri sendir mánaðarpósta
Deildarstjóri sendir vikupósta

Ágúst 2019

Jan 2021

Leikskólastjóri

Mánaðarlega
Vikulega

Handbók þróunarverkefnis,
Foreldrahandbók
Leikskólastjóri sendir mánaðarpósta
Deildarstjóri sendir vikupósta

Ág 2019
Ágúst 2019

Feb 2021
Jan 2020
Jan 2021

Leikskólastjóri

Eiga að vera haldin tvisvar sinnum á
skólaári.

Ágúst 2019

Des 2020

Leikskólastjóri

Leikskólastjóri, kosið verður í nýtt
foreldraráð/foreldrafélag. Því samstarfi
við gr.sk. er lokið

Jan 2020

Maí 2020

Leikskólastjóri
Foreldraráð

Svið IV – Foreldrasamvinna og ytri tengsl
•

•

•

•

•

•

•

Æskilegt er að hafa
sérstaka kynningu á stefnu
skólans fyrir nýja foreldra.
Leita þarf leiða til að skapa
traust foreldra á
leikskólastarfinu.
Bæta þarf upplýsingar til
foreldra hvað varðar nám
og þroska barnsins og um
leið leikskólastarfið
almennt.
Leita þarf leiða til að gefa
foreldrum greinargóð svör
um leikskólastarfið og hvað
er á döfinni.
Leggja þarf áherslu á að
bæta viðmót starfsmanna
og samstarf við foreldra.
Foreldraviðtöl ættu að vera
að minnsta kosti einu sinni
á ári.
Foreldraráð þarf að gera
sér verklagsreglur, skrá
fundargerðir og hafa þær

Endurmetið á 2 ára
fresti
Mánaðarlega
Vikulega
Árlega (þegar nýtt
skóladagatal er
unnið)
Árlega eða eftir
þörfum.
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•

•

aðgengilegar svo sem inni á
heimasíðu.
Æskilegt er að birta
matseðil á heimasíðu
leikskólans.
Leita ætti leiða til að fá
foreldra með í að met nám
og framfarir barnanna.

Leikskólastjóri sér um að birta
matseðilinn í hverjum mánuði á
heimasíðu leikskólans/Karellen.
Foreldrar geri Orðaskil

Ágúst 2019

Ágúst 2019

Leikskólastjóri

Mánaðarlega

Ágúst 2020

Alltaf í gangi

Leikskólastjóri

Eftir þörfum
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Umbótaþáttur - tækifæri til
umbóta skv. skýrslu

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Hvenær
hefst

Hvenær
lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Leikskólastjóri
Leikskólaráðgjafi
Verkferlar munu koma fram í handbók
Þróunarverkefnis og
starfsmannahandbólk

Ág 2020

Maí 2021

Leikskólastjóri

Leikskólastjóri
Leikskólaráðgjafi
Deildarstjóri
Verkferlar munu koma fram í handbók
Þróunarverkefnis og
starfsmannahandbók
Leikskólastjóri hefur gert
jafnréttisáætlun fyrir leikskólann
Lsk.stjóri, sveitarstjóri, sveitarstjórn
hittast og ræða jafnr.áætlun f/hreppinn
Allt starfsfólk leikskólans talar saman á
íslensku

Mars 2021

Ágúst 2021

Leikskólastjóri

Ágúst 2023 og 2 ára
fresti eftir það
Árlega að vori, í
samvinnu við aðra
umsj.menn sérk. á
svæði Skólaþj. R og
V. S.
Ágúst 2025 og 2 ára
fresti eftir það

Jún 2019

Ág 2019

Leikskólastjóri

2x á ári

Jan 2020
Ágúst 2019

Jún 2021
Maí 2021

Leikskólastjóri

Alltaf allstaðar

2 tímar greiddir í yfirvinnu á viku vegna
íslenskunámskeiðs erlendra
starfsmanna

Jan 2020

Ótímabundið

Sveitarstjóri

Óákveðið

25% styrkur á móti verkalýðsfélagi
vegna íslenskunámskeiðs erlendra
starfsmanna

Jan 2020

Ótímabundið

Sveitarstjóri

Óákveðið

Svið V – Skóli án aðgreiningar
•

•

Æskilegt er að hafa
verkferla og skipulag
sérkennslu í leikskólanum
skriflegt ásamt því að
hvernig upplýsa skal
starfsmenn um
þroskafrávik barna.
Æskilegt er að til séu
verkferlar varðandi börn
með annað börn með
annað móðurmál en
íslensku.

•

Virkja jafnréttisáætlun
Mýrdalshrepps innan
leikskólans.

•

Leita leiða til að þjálfa
erlenda starfsmenn í
íslensku og að tala við
börnin.
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Umbótaþáttur - tækifæri til
umbóta skv. skýrslu

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Hvenær
hefst

Hvenær lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Leikskólastjóri stofnar starfshóp þar sem
foreldrar, starfsfólk og stjórnendur hafa
aðkomu að og skipuleggja innra mat
leikskólans

Jan 2020

Apríl 2020

Leikskólastjóri og
starfshópur

Leikskólastjóri stofnar starfshóp þar sem
foreldrar, starfsfólk og stjórnendur hafa
aðkomu að og skipuleggja innra mat
leikskólans

Feb 2020

Apríl 2020

Leikskólastjóri og
starfshópur

Könnun með börnunum

Nóv 2019

Des 2019

Leikskólastjóri vinnur greinargerð um
innra mat

Nóv 2019

Mars 2020

Hverju vori næst
júní 2020.
Starfshópur,
lsk.stjóri hittast og
ræða niðurstöður
innra mats og gera
úrbótaáætlun
Gert jafnt og þétt
yfir veturinn
Leikskólastjóri
sendi rafrænar
kannanir á
starfsfólk og
foreldra, næst í
apríl 2020
Deildarstjóri gerir
kannanir með
börnunum, næst í
nóv 2020
Á fundi með
matsteymi í júní
2020 kynnir
leikskólastjóri
niðurstöður mats
og hópurinn vinnur
úrbótaáætlun

Svið VI – Innra mat
•

•

•

Allir hagsmunahópar ættu
að koma að því að ákveða
áherslur og skipulag innra
mats t.d. með stofnun
matsteymis sem í sitja
fulltrúar stjórnenda,
starfsfólks og foreldra.
Afla fjölbreyttra gagna frá
öllum hagsmunahópum og
gæta þess að allir hópar
hafi aðkomu að
skipulagningu matsins.

Þegar niðurstöður liggja
fyrir þarf að skrifa
greinargerð um innra mat,
þar sem dregnir eru fram
helstu styrkleikar og helstu
tækifæri til úrbóta.

Leikskólastjóri
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•

•

•

Leita ætti fjölbreyttari
leiða til að meta nám
barnanna.
Endurskoða þátttöku
barna í innra mati og leita
leiða til að fá eldri börnin
með í það að meta nám
sitt og framfarir.
Mætti huga að því að
ganga smekklegar frá
myndverkum barnanna á
aðalgangi leikskólans.
Einnig mætti huga að því
sama hvað varðar
upplýsingar sem eru á
veggjum leikskólans til
aflestrar.

Leikskólastjóri TRAS, Hljóm-2
Deildarstjóri TRAS, Hljóm-2
Foreldrar gera Orðaskil
Leikskólastjóri
Deildarstjóri gerir
viðhorfskönnun/broskallakönnun með
elstu börnum lsk.á hverju vori.

Ág 2019

Alltaf í gangi

Leikskólastjóri eða
deildarstjóri

Eftir þörfum

Ág 2020
Mar/apr
2020

Alltaf í gangi
Maí 2020

Leikskólastjóri

Árlega að hausti

Leikskólastjóri
Deildarstjóri

Ágúst 2019

Ágúst 2019

Leikskólastjóri

Mánaðarlega
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