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Umbótaþáttur - 
tækifæri til umbóta 
skv. skýrslu 

Aðgerðir skóla/sveitarfélags  
til umbóta 

Hvenær 
hefst 

Hvenær 
lokið 

Ábyrgðaraðili/ar 
 

Endurmat, 
hvenær/hvern
ig 

Svið I – Leikskólinn og umhverfi hans1      

• Stöðugildi 
leikskólakennara 

Árlega er auglýst eftir leikskólakennurum á landsvísu. Sveitarstjóri 
er að undirbúa verklag þar sem starfsmönnum verður gert 
auðveldara að fara í nám. 

  Skólastjóri/-
Sveitarstjórn 

Árlega að vori. 

• Húsnæðisaðstaða Úttekt og tillögur um úrbætur (stækkun) Sveitarstjóri og 
sveitarstjórn fjölluðu um ytra matið og í húsnæðisáætlun er gert 
ráð fyrir framkvæmdum. Húsnæðisáætlun Blönduóssbæjar. 
https://www.blonduos.is/static/files/fundargerdir/skyrslur/husna
edisaaetlun-blonduos-1-utgafa-okt-2019.pdf Maí 2020 Sept. 2021 
Sveitarstjórn Haustið 2021 

 

Maí 
2020 

Sept. 
2021 

Sveitarstjórn Haustið 2021 

• Úttekt á 
útileiksvæði 

Úttekt og tillögur um úrbætur. Leikskólastjóri og 
aðstoðarleikskólastjóri fóru um lóðina með sveitarstjóra og 
forstöðumanni eigna- og framkvæmdasviðs haustið 2019 þar sem 
farið var yfir það sem betur má fara á lóðinni. 
 
 

Sept. 
2020 

Nóv. 2020 Sveitarstjórn Árlega að 
hausti 

• Öryggi á 
bílastæði 

Framkvæmdir við aðkomu/bílastæði. Verkinu átti að ljúka sumarið 
2019 en vegna skorts á iðnaðarmönnum tafðist það. 
Undirbúningsvinna hafin. 

Júní 
2020 

Ágúst 
2020 

Sveitarstjórn Lokið í sept. 
2020 

•       

 
1 Bætið við línum 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 

Svið II – Stjórnun 

• Skólanámskrá Á starfsmannafundum og 
deildarstjórafundum verður 
skólanámskráin unnin auk þess að 
fá fulltrúa foreldra í vinnuna með 
okkur. 

Apríl ´20 Júní ´21 Leikskólastjóri/starfsfólk/foreldrar Annað hvort ár 

• Starfsáætlun Hafin er vinna við starfsáætlun fyrir 
árið 2020 – 2021. 

Maí ´20  Ágúst ‘20 Leikskólastjóri Árlega 

• Símenntun starfsmanna Áætlunargerð fyrir næstkomandi 
skólaár er hafin í samstarfi við 
starfsmannahópinn. 

Júní ´20 Ágúst ´20 Leikskólastjóri Árlega 

• Öryggis- og 
rýmingaráætlun. 

Endurskoðuð áætlun kláraðist í 
október 2019. 

 Október 
2019 

Leikskólastjóri Árlega 

•       
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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 III – Uppeldis og menntastarf      

• Leiðbeiningar fyrir 
ófaglærða varðandi 
uppeldisstarfið 

Handbók. Vinnan er hafin við 
handbókina. Þar mun koma fram stefna 
leikskólans og leiðbeiningar um hvernig 
við störfum í leikskólanum Barnabæ. 

Ágúst ´20 Júlí ´21 Aðstoðarleikskóla- 
stjóri 

Árlega 

• Þátttaka barna Barnafundir verða haldnir reglulega yfir 
skólaárið til að fá sjónarmið barnanna 
um starfið í leikskólanum. Fundirnir 
verða haldnir með jákvæðan aga að 
leiðarljósi. 

Mars ´20 Sept. ´21 Deildarstjórar Símat 

• Yfirfara leikefni Henda og flokka. Deildarstjórar taka að 
sér þá vinnu og fara einnig yfir hvað 
vantar. Bæta við efnivið í sköpun og til 
vísindastarfa. 

Maí ´20 Nóv. ´20 
 

Deildarstjórar Árlega 

• Könnunaraðferðin Taka út sem námsleið en kemur til með 
að fléttast inn í starfið.  

Mars ´20 Mars ´20 Leikskólastjóri  

• Skapandi starf Námskeið og leiðbeiningar fyrir 
starfsfólk sem verða í handbók. Leita 
leiða til að koma fyrir listakrók í 
húsnæðinu.  

Maí ´20 Ágúst ´21 Aðstoðarleikskólastjóri Árlega 

• Sjálfbærni Námskeið og leiðbeiningar sem verða í 
handbók.  

Apríl ´20 Ágúst ´20 Deildarstjórar Árlega 

• Mat á námi barna Skýrslugerð. TRAS, Hljóm-2, Gerd Strand 
og aldursskiptur þroskalisti Barnabæjar. 

Mars ´20 Sept. ´20 Sérkennslustjóri Árlega 

• Mat barna á námi sínu Barnafundir, einstaklingsviðtöl og 
samræður. Stöðumat og endurmat. 

Júní ´20 Júní ´21 Deildarstjórar Árlega 

•       
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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 IV – Foreldrasamvinna og ytri tengsl      

• Foreldraráð Starfsreglur foreldraráðs verða kynntar fyrir foreldraráði  og 
unnar samkvæmt leiðbeiningum frá Heimili og skóla. 
http://www.heimiliogskoli.is/wp-
content/uploads/2016/08/HS_Handb%C3%B3k_leikskola.pdf 

Ágúst ´20 Sept. ´20 Formaður 
foreldraráðs 

Árlega 

• Stefna og áherslur  Fundir/Heimasíða. Stefnan kynnt á haustfundi foreldra 
ásamt áherslum skólaársins. Skólanámskrá endurskoðuð og 
sett á heimasíðu. 

Sept.´20 Sept. ´21 Leikskólastjóri Árlega 

•       

 

 

  

http://www.heimiliogskoli.is/wp-content/uploads/2016/08/HS_Handb%C3%B3k_leikskola.pdf
http://www.heimiliogskoli.is/wp-content/uploads/2016/08/HS_Handb%C3%B3k_leikskola.pdf
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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 V – Skóli án aðgreiningar      

• Skriflegur verkferill Leiðbeiningar í handbók og foreldra. Mars ´20 Sept. ´20 Sérkennslustjóri Árlega 

• Markviss málörvun/erlend 
börn 

Vinnuferill og áætlun. 
Einstaklingsnámskrár og unnið 
samkvæmt handbók Barnabæjar 
 „ Mál og læsi, færni til framtíðar. 

Maí ´20 Maí ´21 Sérkennslustjóri/deildarstjórar Árlega 

• Fjölmenning Kynningardagar fyrir foreldra og 
börn í leikskólanum tvisvar á ári. 
Menning hvers lands kynnt. 

Október ´20 Maí ´21 Sérkennslustjóri/deildarstjórar Árlega 

• Fleiri tungumál á 
heimasíðu 

Verkefnastjóri ráðinn innanhúss til 
að sinna þessu verkefni. 
 

Sept.´21 Maí ´22 Sérkennslustjóri/deildarstjórar 
 

Árlega 

•       
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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 VI – Innra mat       

• Matsteymi Matsteymi skipað með þátttöku allra 
deilda og annarra hagsmunaaðila. 
Stuðst við „ Leiðbeiningar um innra mat 
leikskóla“ Unnið fyrir Mennta-og 
menningarráðuneytið 2016 

Júní ´20 Júní ´23 Leikskólastjóri/Fagaðilar 
 

Árlega 

• Matsáætlun/framtíð Áætlanagerð fyrir næstu ár þar sem 
helstu þættir starfsina eru metnir. 
Stuðst við „ Leiðbeiningar um innra mat 
leikskóla“ Unnið fyrir Mennta-og 
menningarmálaráðuneytið 2016 

Júní ´20 Júní ´22 Leikskólastjóri Árlega 

• Matsáætlun/skólaárið Áætlun. Stuðst við „ Leiðbeiningar um 
innra mat leikskóla“ Unnið fyrir 
Mennta-og menningarmálaráðuneytið 
2016 

Apríl ´20 Sept. ´20 Leikskólastjóri Árlega 

• Hagsmunahópar Gagnaöflun hagsmunahópa. 
Starfsmenn, foreldrar og börn. 

Apríl ´20 Ágúst ´21 Leikskólastjóri Árlega 

• Sjónarmið barna Barnafundir. Vísa til liðsins hér að ofan 
um þátttöku barna. 
 

Júní ´20 Sept. ´20 Deildarstjórar Árlega 

• Greinagerð Greinagerð. Stuðst við „ Leiðbeiningar 
um innra mat leikskóla“ Unnið fyrir 
Mennta-og menningarmálaráðuneytið 
2016 

Júní ´20 Ágúst ´22 Leikskólastjóri Árlega 

• Umbótaáætlun Umbótaáætlun. Stuðst við „ 
Leiðbeiningar um innra mat leikskóla“ 
Unnið fyrir Mennta-og 
menningarmálaráðuneytið 2016 

Júní ´20 Ágúst ´22 Leikskólastjóri Árlega 
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