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

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Svið I – Leikskólinn og umhverfi hans1
• Leita þarf leiða til að fjölga
Auglýsa reglulega eftir
leikskólakennurum til starfa.
kennaramenntuðu
starfsfólki svo leikskólinn
uppfylli ákvæði laga nr.
95/2019 hvað varðar að
lágmarki 2/3 hlutar
stöðugilda við kennslu,
umönnun og uppeldi barna í
hverjum leikskóla teljist til
stöðugilda kennara.

Hvenær
hefst

Hvenær
lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Apríl 2022

Þegar
hlutfalli er
náð.

Leikskólastjóri

Mars árlega er
hlutfall stöðugilda
metið.

•
•
•
•
•
•
•

1

Bætið við línum eftir þörfum.
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•
•
•
•
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Umbótaþáttur - tækifæri til
umbóta skv. skýrslu

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Hvenær
hefst

Hvenær
lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Vinna að skólanámskrá mun fara
fram á starfsmannafundum og
skipulagsdögum með aðkomu alls
starfsfólks. Við gerð skólanámskráar
mun Aðalnámskrá leikskóla 2011
höfð að leiðarljósi.

Í upphafi
skólaárs
2022 - 2023

Apríl 2023

Leikskólastjóri og
starfsmannastjóri

Endurmat fer
fram í lok hvers
skólaárs og
verður uppfært í
samræmi við
áherslur
starfsáætlunar.

Svið II – Stjórnun
•

Ljúka þarf endurskoðun
skólanámskrár.

•

Leikskólinn ætti að hafa
stjórnunarteymi og betur
skilgreindar reglur um
verkaskipingar milli
stjórnenda.

Útbúa skriflega verkaskiptingu þar
sem fram kemur hvernig
verkskiptingu er háttað á milli
stjórnenda. Skilgreindar reglur verða
settar í Handbók starfsmanna og
Skólanámskrá.

•

Gera þarf
símentunaráætlun fyrir
leikskólann.

•

Gera þarf flóttaleiðir vegna
rýmingaráætlunar sýnilegar
við alla útganga leikskólans.

Útbúin verður símenntunaráætlun
Mars 2022
fyrir næstkomandi skólaár sem tekur
mið af starfinu sem unnið hefur verið
á þessu skólaári.
Yfirlitsmynd af brunaviðvörunarkerfi Maí
leikskólans verður gerð sýnilega inn 2022
á öllum deildum.

Mars 2022

Á fagfundi með
foreldraráði í lok
skólaárs 2023.
Endurmat í
upphafi hvers
skólaárs.

Apríl 2022

Leikskólastjóri

Júní 2022

Starfsmannastjóri

Endurmetin
árlega í lok
skólaárs.

Maí
2022

Leikskólastjóri

Lokið
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•

Leikskólinn ætti að hafa
formlega læsisstefnu og
gera hana sýnilega á
heimasíðu leikskólans.

Vinna er nú þegar hafin að gerð
formlegri læsisstefnu fyrir
leikskólann með aðkomu allra
starfsmanna.

Febrúar
2022

Júní 2022

Leikskólastjóri,
starfsmannastjóri,
sérkennslustjóri og
deildarstjórar allra
deilda.

Endurmetin
árlega í lok
skólaárs.

•
•
•
•
•
•
•
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Umbótaþáttur - tækifæri
til umbóta skv. skýrslu

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Svið III – Uppeldis og menntastarf
• Bæta ætti merkingar og
Vinna að merkingum og flokkun er
nú þegar hafin.
flokkun á námsgögnum og
Námshvetjandi umhverfi verður
leikefni, einnig ætti að
sérstaklega tekið fyrir skólaárið
skoða aðgengi barna og
2022-2023 sem liður í Ersmus+
starfsfólks að efnivið og
verkefni okkar.

Hvenær hefst Hvenær
lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Janúar 2022

Deildarstjórar

Endurskoðað í
upphafi hvers
skólaárs.

Starfsmannastjóri og
Kennarateymi
leikskólans.

Símat
(endurskoðað
reglulega).

Deildarstjórar og
starfsmenn yngstu
deildanna.

Endurmetið í
upphafi hvers
skólaárs.

Júní 2022
Júní 2023

leikefni.

•

Leita ætti leiða til að
samræma starfsaðferðir og
reglur innan leikskólans og
skoða hvernig námssvið
hans birtast í starfi með
börnunum.

Kennarateymi leikskólans fundar
reglulega og leggur drög af
umræðum fyrir allan
starfsmannahópinn um samræmdar
starfsaðferðir sem tengjast
daglegum störfum og áherslum
leikskólans.

Nóvember
2021

•

Endurskoða þarf skipulag
starfsins á yngri deildum í
samræmi við stefnu
leikskólans um læsi og
fölbreyttan barnahóp. Gera
málörvun yngri barna betri
skil og huga að
fyrirkomulagi í söng- og
sögustundum með áherslu

Búið er að endurskipuleggja starf á
yngri deildunum með þennan
tiltekna umbótaþátt til hliðsjónar.

Janúar/febrúar Lokið
2022.

Júní 2023
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á að hvert barn fái notið
sín.
•

Skoða ætti hvort þörf er á
að bæta öryggi yngstu
barna á útileiksvæði.

•

Endurmeta skipulag
matmálstíma á yngstu
deild, einnig skipulag og
nýtingu í fataherbergum á
yngri deild.

•

Afmarkað svæði verður girt á
útisvæði leikskólans sem ætlað er
yngstu börnunum og þannig verður
öryggi yngstu barnanna tryggt.
Búið er að endurskipuleggja starf á
yngri deildunum með þennan
tiltekna umbótaþátt til hliðsjónar.

Júni 2022

Gefa ætti börnunum
tækifæri til að koma að
ákvarðanatöku og aukin
áhrif á viðfangsefni
skipulagðra stunda.

•

•

Ágúst 2022

Sveitarfélagið.

Verkefni lýkur
2022.

Janúar/febrúar Lokið.
2022.

Deildarstjórar og
starfsmenn yngstu
deildanna.

Endurmetið í
upphafi hvers
skólaárs.

Umræðurpunktar um þennan
umbótaþátt eru hafnar og hafa farið
fram á starfsmannafundum og
framhald verður á því.

Febrúar 2022

Apríl 2022

Leikskólastjóri,
starfsmannastjóri,
sérkennslustjóri og
deildarstjórar.

Endurmat í
upphaf nýs
skólaárs.

Skoða ætti skipulag og
aðbúnað í listaskálum,
bæta aðgengi barna að
efnivið og tækifæri til
frumkvæðis.

Sköpun sem er einn af
áhersluþáttum í Ersmus+ verkefni
okkar verður sérstaklega tekin fyrir
skólaárið 2022-2023.

Ágúst 2022

Júní 2023

Ábyrgðaraðilar yfir
Miðjunni,
listasmiðjunum og
deildarstjórar

Endurmat í
upphaf nýs
skólaárs.

Auka búnað og tæki til
stærðfræði og vísindastarfa
í leikskólanum, gera þau

Við ætlum að halda áfram að gera
stærðfræði og vísindastarf sýnilegt í
okkar skráningum og draga þessa
þætti fram þegar við erum að rýna í
skráningar okkar.

Hófst í
upphafi
Erasmus+
verkefnisins
haustið 2020

Markmið að Verkefnastjóri,
halda þessu leikskólastjóri,
starfi áfram. deildarstjórar og
aðrir starfsmenn

Símat á
reglulegum
rýnifundum.
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sýnileg í gögnum og starfi
deilda.
•

Auka ætti uppeldislegar
skráningar á námi barna.

Í upphafi Erasmus+ verkefnisins var
lögð áhersla á að innleiða og þróa
skráningar á námi barna.

•

Leita leiða til að gefa
börnum tækifæri til að
meta nám sitt og setja sér
markmið.

Hugstormun með öllu starfsfólki
leikskólans um hvernig megi efla
þennan þátt er byrjaður og umræður
munu halda áfram út þetta skólaár.
Markmiðið er að í upphafi nýs
skólaárs 2022-2023 sé komin
niðurstaða.

Hófst í
upphafi
Erasmus+
verkefnisins
haustið 2020
Febrúar 2022

Markmið að Verkefnastjóri,
halda þessu leikskólastjóri,
starfi áfram. deildarstjórar og
aðrir starfsmenn

Símat á
reglulegum
rýnifundum.

Júní 2022

Endurmat í lok
hvers skólaárs.

Deildarstjórar og
sérkennslustjóri

•
•
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Umbótaþáttur - tækifæri til
umbóta skv. skýrslu

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Svið IV – Foreldrasamvinna og ytri tengsl
• Æskilegt að gera
Áfram verða einkunnarorð
leikskólans kynnt foreldrum á fyrsta
einkunnarorð leikskólans
kynningarfundi þeirra á
sýnileg í leikskólanum og
leikskólanum eins og ávallt hefur
kynna þau foreldrum.
verið gert. Einkunnarorð verða gerð
betur sýnileg á heimasíðu leikskólans
og eins verða þau hengd upp á
áberandi stað í leikskólanum.
• Sjá til þess að gögn um
Settur verður kafli um samstarf leiksamstarf leik- og grunnskóla og grunnskóla í skólanámskrá og
kynnt á heimasíðu leikskólans.
ásamt öðru samstarfi verði

Hvenær
hefst

Hvenær
lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Maí 2022

Maí 2022

Leikskólastjóri

Í upphafi skólaárs
2023.

Í upphafi
Apríl 2023
skólaárs
2022 – 2023

Leikskólastjóri og
deildarstjóri elsta
stigs.

Endurmetið í
samræmi við
áherslur hvers
starfsárs.

sýnilegt í skólanámskrá og á
heimasíðu leikskólans.
•

Kjósa skal þrjá fulltrúa í
foreldraráð sem setur sér
starfsreglur og birtir þær á
heimasíðu leikskólans.

Kosið verður foreldraráð við
leikskólann.

September
2022

September
2022

Leikskólastjóri hefur
frumkvæði að
kosningu í ráðið.

Endurmetið í
september ár
hvert.

•

Samkvæmt lögum um
leikskóla skal foreldraráð
vinna starfsáætlun, kynna
foreldraráð og birta
upplýsingar á heimasíðu
leikskólans. Foreldraráð
ætti að funda reglulega,

Þegar búið er kjósa foreldraráð í
september 2022 kynnir
leikskólastjóri hlutverk foreldraráðs
sem meðal annars er að gefa
umsagnir um skólanámsskrá og aðrar
áætlanir innan skólans.
Foreldraráð setur sér starfsreglur.

September
2022

Septebmer
2022

Leikskólastjóri

Endurmetið í
september ár
hvert.
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boða fundi ráðsins með fyrir
fram gerðri dagskrá, skrá
fundargerðir og birta á
heimasíðu leikskólans.
•

Bæta mætti upplýsingar um
starfsemi foreldrafélagsins,
fulltrúa þess og birta á
heimasíðu leikskólans
ásamt fundargerðum.

Kemur til framkvæmda þegar nýtt
foreldrafélag tekur til starfa við
skólann í upphafi nýs skólaárs 2022.

Í upphafi
skólaárs
2022

Október
2022

Leikskólastjóri

Endurmetið í
upphafi hvers
skólaárs.

•

Leita leiða til að foreldrar
komi að því að meta nám
barna sinna.

Skólapúls, lagt fyrir annað hvert ár.
Starfshópur mun einnig skoða fleiri
leiðir í lok skólaárs 2022 eins og t.d.
námssögur.

Skólapúls
var lagður
fyrir í
febrúar
2022.

Febrúar
2022.

Leikskólastjóri

Vorönn 2022.

•
•
•
•
•
•
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Umbótaþáttur - tækifæri til
umbóta skv. skýrslu

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Svið V – Skóli án aðgreiningar
• Æskilegt er að
Mótttökuáætlun og
kynningarbæklingar verða þýddir á
mótttökuáætlun og
móðurmál barnanna sem í
kynningarbæklingur sé á
leikskólanum dvelja með aðstoð
fleiri tungumálum en
Word translate.

Hvenær
hefst

Hvenær
lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Ágúst 2022

Ágúst 2022

Deildarstjórar og
sérkennslustjóri

Í lok skólaárs
2023

íslensku.

•

Auka mætti vinnu með
heimamenningu allra barna
og gera sýnilega í gögnum
leikskólans. Skoða mætti
möguleika á að gera
fjölbreytileika barnahópsins
sýnilegri.

Leikskólinn er að vinna í Ersamus+
Ágúst 2020
verkefni þar sem inngilding er rauður
þráður í verkefninu það kemur
greinilega fram í skýrslum og
kynningum sem unnið hefur verið
varðandi verkefnið.

Ágúst 2023

Verkefnastjórar
Ersamsus+
verkefnisins

Nóvember 2023

•

Bæta mætti almennar
upplýsingar á heimasíðu á
fleiri tungumálum en
íslensku.

Settur verður inn linkur á
googletranslate á heimasíðu
leikskólans.

Maí 2022

Leikskólastjóri

Maí 2023

Maí 2022

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
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umbóta skv. skýrslu

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Hvenær
hefst

Hvenær
lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Svið VI – Innra mat
•

Stofna matsteymi í
leikskólanum og gera
matsáætlun til nokkurra
ára, sem endurspeglar að
helstu þættir starfsins séu
metnir.

Komið verður á fót matsteymi þar
sem fulltrúar stjórnenda,
leikskólakennara, annarra
starfsmanna og foreldra sitja.

Ágúst 2022

Nóvember
2022.

Leikskólstjóri og
starfsmannastjóri.

Í lok skólaárs
2022 – 2023.

•

Gera þarf námkvæma
matsáætlun fyrir skólaárið
sem unnir er markvisst
eftir. Fram þarf að koma
hvaða þætti eigi að meta,
hvernig þeir tengist
markmiðum skólans,
hvernig eigi að meta þá og
hvenær, hvaða viðmið liggi
til grundvallar og hver ber
ábyrgð á matinu.

Þetta yrði fyrsta verkefni formlegs
matsteymis að koma í framkvæmd.

Byrjun
skólaárs
2022.

Apríl 2022.

Leikskólastjóri,
starfsmannastjóri og
þeir aðilar sem muna
sitja í matsteymi.

Ávallt í lok hvers
skólaárs.

•

Meta stefnu leikskólans og
markmið markvisst og
reglubundið og skilgreina

Matnsnefnd skoðar hvaða matstæki
skuli nota og setur markmið og
viðmið um hvernig skuli reglubundið
meta gæði og árangur
leikskólastarfsins.

Október
2022

Apríl
2022

Matsteymi

Í lok skólaárs
2022-2023
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viðmið um gæði og
árangur.
•

Huga að aðkomu
foreldraráðs í að ákveða
áherslur og forgangsröðun í
innra mati.

Matsnefnd skoðar hlutverk
foreldraráðs og áherslur og
forgangsröðun við innra mat.

Október
2022

Apríl
2022

Matsteymi

Í lok skólaárs
2022 - 2023

•

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

Komið í framkvæmd. Reglulega
funda teymi kennarahópsins,
stýrihópar Erasmus+ verkefnisins og
starfsfólk leikskólans þar sem rýnt er
í skráningar og línur lagðar fyrir
áframhaldandi starf.

Komið til
að vera.

Starfsmanna- og
verkefnastjórar
Erasmus+
verkefnisins.

Endurmetið
reglulega.

•

Gæta að 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.

Forvinna er hafin sem tengist
verkefni á lokaári
leikskólakennaranema við
leikskólann.

Hófst í
upphafi
Erasmus+
verkefnisins
2020 og
hefur þróast
mikið síðan
þá.
Janúar
2022

Maí
2023

Deildarstjórar,
sérkennslustjóri og
starfsmannastjóri.

Í lok skólaárs.

•

Birta greinagerðir um innra
matið á heimsíðu
leikskólans þar sem fram
koma upplýsingar um

Birta greinagerðir á heimasíðu
leikskólans þegar þær liggja fyrir.

Ágúst 2022.

Apríl 2023

Leikskólastjóri

Í lok skólaárs.
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framkvæmd og niðurstöður
og greining á styrkleikum
og tækifærum til umbóta.
•

Út frá niðurstöðum innra
mats þarf að gera
nákvæma umbótaáætlun
þar sem meðal annars
kemur fram til hvaða
aðgerða á að grípa út frá
helstu tækifæum til úrbóta,
hvenær, hvernig endurmat
eigi að fara fram og hver
beri ábyrgð á að hrinda
umbótum í framkvæmd.

Unnið verður umbótaáætlun út frá
niðurstöðum innra mats skólaársins
2022-2023.

Maí 2023

Ágúst 2023

Leikskólastjóri og
starfsmannastjóri

Í lok skólaárs
2023

•
•
•
•
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