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

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Hvenær
hefst

Hvenær
lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Er hafið

Þegar ákvæði Leikskólastjóri.
er náð

Er stöðugt í
endurmati og nýrra
leiða leitað.

Maí 2021

Júlí 2021

Leikskólastjóri.
Framkvæmdasvið
Reykjavíkurborgar.

Vor 2022

Nóv 2020

Maí 2021

Stjórnendateymi
Laufskála

Vor 2021

Svið I – Leikskólinn og umhverfi hans1

1

•

Ákvæði laga um að 2/3
hlutar stöðugilda við
kennslu, ummönnun og
uppeldi barna. Leikskólinn
uppfyllir ekki þessi ákvæði.

•

Útileiksvæði, ekki nógu vel
nýtt.

•

Einkunnarorð leikskólans
ekki nógu sýnileg og
starfsmenn meðvitaðir

Verkefni Reykjavíkurborgar um
sumarliða hefur vakið áhuga ungmenna
á námi í leikskólakennarafræðum, við
tökum þátt í þessu verkefni.
Hingað hafa komið nemar í bæði B.ed
og Msc námi í leikskólafræðum og ráðið
sig aðty námi loknu við skólann. Við
viljum halda þessu verkefni áfram.
Kynningarefni um leikskólann gerir
starfið okkar sýnilegra og aðlaðandi.
Undanfarin 2 ár hafa lítil svæði í
garðinum verið endurbætt og gerð betri
til náms og leikja. Skipting á garðinum í
2 svæði var til bóta hvað varðar yfirsýn.
Bakgarður þarfnast viðhalds og er illa
nýttur nema yfir hásumarið. Vonast er
eftir endurbótum á svæðinu sumarið
2021. Hins vegar mætti skipuleggja
útistarfið betur og þar með nýta
bakalóðina betur og áætlað að nota vor
og sumarmánuði í það.
Einkunnarorðin eru prentuð á filmur í
gluggum leikskólans en sennilega allir
hættir að taka eftir þeim. Umræður á
starfsmannafundum, stjórnendafundum

Bætið við línum eftir þörfum.
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og deildarfundum um þýðingu og
tilgang orðanna er komin á dagskrá.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Umbótaþáttur - tækifæri til
umbóta skv. skýrslu

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Hvenær
hefst

Hvenær
lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Starfsmannafundur í október. Umræða
um Menntastefnuna leiddi í ljós að
meirihluti starfsfólks vissi vel af henni
og gat tengt við starfið í leikskólanum
en áttaði sig ekki á að Draumar geta
ræst væri hin eiginlega menntastefna
borgarinnar. Því var þá komið til skila.
Umræður um hvernig starfið í
leikskólanum er byggt á lögum um
leikskóla, námskrá og menntastefnu er
nú umtalsefni á öllum
starfsmannafundum. Móttaka nýrra
starfsmanna er í endurskoðun og
fræðsla um þennan þátt komið inn í það
verkefni.
Þessi þáttur hefur verið á dagskrá í 1 ár
(fyrst í janúar 2020) en verið
forgangsraðað aftarlega vegna verkefna
ársins. Tveir starfsmenn hafa verið
valdir til að verða fremstir í flokki
jafningja með kynningu á
Barnasáttmálanum og tengingu hans við
starfið í Laufskálum. Þessir starfsmenn
haf sótt námskeið og sett sig vel inn í
málin. Umbótaáætlun gerir ráð fyrir að
taka upp þráðinn þar sem frá var horfið.

Okt 2020

Des 2022

Stjórnendateymi
Laufskála

Maí 2023

Mars 2021

Maí 2022

Leikskólastjóri, Guðrún Maí 2022
aðstoðarleikskólastjóri
og Sigríður Jóna
verkefnastjóri.

Svið II – Stjórnun
•

Menntastefna
Reykjavíkurborgar þarfnast
kynningar og tengja hana
við starfið í leikskólanum

•

Skólanámskrá Laufskála.
Barnasáttmála sameinuðu
þjóðanna er ekki gerð skil
og ekki tengd við starfið.
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•

Endurskoðun
Skólanámskrár

•

Verkaskipting
leikskólastjóra og
aðstoðarleikskólastjóra ekki
til skráð.

•

Stjórnendafundir of langir

•

Finna þarf leið til að
deildarfundir falli ekki
niður.

Skólanámskrá er lifandi plagg en hefur
ekki fengið að þróast undanfarið í
Laufskálum. Nokkur atriði innan
námskrárinnar þarfnast umbóta. Raddir
starfsmanna fá að heyrast þegar allir
sem starfa við skólann taka þátt í
námsmati að vori. Þættir úr námskránni
eru á dagskrá í mati vorsins.
10 ára farsælt samstarf hefur gefið
okkur stjórnendum tækifæri til að fylgja
fljótandi verkaskiptingu sem aðallega
tekur mið af styrkleikum og svo minni
styrkleikum. Skráning á einhverjum
daglegum verkum og hvernig við
skiptum þeim hefur verið skráð og
verður kynnt í upphafi næsta skólaárs.
Þangað til getum við líklega bætt á
listann árstíðabundnum verkefnum.
Stjórnendafundir eru frá því haustið
2020 hluti af undirbúningstíma
deildarstjóra. Einfaldast að segja að
annarra umbóta en tímavarðar er ekki
þörf. Aðstoðarleikskólastjóri tók að sér
það hlutverk.
Vitum ekki hvað hægt er að segja um
þennan þátt. Mjög nákvæmar
skráningar á deildarfundum undanfarin
3 ár segja okkur að deildarfundir hafa
ekki fallið niður nema ef deildarstjórar
viðkomandi deildar eru fjarverandi og
lítið hægt að gera til að koma í veg fyrir

Jan 2021

Maí 2021

Leikskólastjóri,
Matsnefnd Laufskála

Vor 2023

Okt 2020

Ágúst 2021

Leikskólastjóri og
aðstoðarleikskólastjóri

Vor 2023

Okt 2020

Des 2020

Stjórnendateymi
Laufskála

Vor 2021

Feb 2021

Feb 2021

Stjórnendateymi
Laufskála

Þessi þáttur er í
árlegu mati.
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•

Samningsbundnir
undirbúningstímar falla
niður.

það. Þegar þessi umræða kom upp fyrir
nokkrum árum var gripið til þess að skrá
vandlega hvenær áætlað er að
deildarfundir vetrarins fari fram
(dagsetningar), fyrir fram ákveðið efni
og svo er hver fundur ritaður og
starfsmenn kvitta undir og staðfesta þar
með mætingu sína á fundinn. Ef
fundurinn féll niður var það skráð og
hvers vegna og ef tókst að halda
fundinn inna viku var það líka skráð.
Mótmælum því að deildarfundir í
Laufskálum falli niður.
Stjórnendateymið ekki sammála um
þennan þátt. Töluverð óregla er okkar
helsti óvinur þegar kemur að
undirbúningstímum. Skráningar á
þessum tímum er í rugli og reynt að
vinna með traust og sjálfstæð
vinnubrögð. Hvorugt hefur gengið vel.
Við 10 klukkustunda undirbúning
deildarstjóra og styttingu vinnuvikunnar
varð öllum ljóst að skipulag var
nauðsynlegt.
Mikil samvinna stjórnendateymis hefur
gefið okkur nokkrar vikur í að máta
skipulag sem tryggir undirbúningstíma
og ef hann fellur niður og ekki næst að
bæta hann innan vikunnar er hann
greiddur í yfirvinnu.

Nóv 2020

Maí 2021

Leikskólastjóri

Haust 2021
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•

Símenntunaráætlun ætti að
endurspegla stefnu og þarfir
leikskólans og ná til allra
starfsmanna.

•

Endurvekja og koma á
móttökuáætlun nýrra
starfsmanna

Teljum okkur gera það.
Raddir starfsmanna ráða algjörlega
símenntunnar áætluninni. Hver
starfsmaður er spurður um þarfir hans
og áhuga varðandi símenntun í
starfsmannaviðtali. Starfsmenn hafa
verið hvattir til að hugsa um þennan
þátt áður en komið er í viðtalið og hafa í
huga að fræðslan sem óskað er eftir
nýtist í starfi leikskólans. Með þessum
hætti hafa starfsmenn óskað eftir
fræðslu í skyndihjálp, Lubba námskeið,
leiklistarkennslu og fræðslu um
margtyngd börn.
Við höfum kosið að vinna með þann
starfsmannahóp sem er við störf hverju
sinni og gert áætlun til eins árs í einu.
Nú þegar er hafin vinna við að laga
þennan þátt sem er í algjörum molum í
leikskólanum. Gömul áætlun er til en
þarfnast endurbóta. Mikill vilji að koma
þessum þætti í lag. Mestur áhugi á að
bæta 1. viðtal við leikskólastjóra,
stöðuviðtöl við deildarstjóra og bækling
fyrir nýjan starfsmann þar sem hann
getur sjálfur fylgst með hvernig
móttakan á að vera samkvæmt
gæðakröfum okkar. Þar á að vera merkt
við og kvittað fyrir þætti innan
móttökuáætlunarinnar. Gæta þarf að
starfsmaðurinn fái tækifæri til að kynna

Okt 2020

Okt 2020

Leikskólastjóri

Vor 2021

Sept 2020

Sept 2021

Stjórnendateymi
Laufskála

Vor 2023
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sér útgefið efni leikskólans einsog
starfsmannahandbók, námskrá og
Agastefnu.
•
•

•
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Umbótaþáttur - tækifæri til
umbóta skv. skýrslu

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Hvenær
hefst

Hvenær
lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Jan 2021

Jan 2022

Allt starfsfólk
Laufskála

Vor 2022

Haust 2021

Vor 2022

Deildarstjórar

Vor 2022

Svið III – Uppeldis og menntastarf
•

Hlutverk starfsmanna í
matartímum, umræða,
fræðsla málörvun.

•

Listakrókur og
grófhreyfisvæði, meiri
umræða.

Frábært verkefni farið af stað til að
styrkja þennan þátt. Allt starfsfólk
leikskólans tekur þátt í verkefninu.
Fræðsluefni um næringu,
matartegundir, samsetning máltíða,
nammidaga ofl sem starfsfólkið útbýr í
sameiningu er ætlað til að auka
orðaforða og áhuga á næringu og
heilsu. Fræðsluefnið er í formi ólíkra
spila og mynda til að byrja með og er
unnið með börnunum utan matartíma
en starfsfólki uppálagt að tengja efnið
við umræður í matartímanum.
Markmiðið er að nota þennan
gæðatíma sem matartíminn getur verið
til fræðslu og jákvæðra samskipta. Hér
er tekið átak í þessu og verkefnið
tímasett en í raun er þessi áhersla
komin til að vera.
Í mörg ár fóru börnin í hópum í
skipulagðar hreyfistundir á
grófhreyfisvæði leikskólans, þessir tímar
viku fyrir áherslum okkar í sköpun.
Leiklist hefur verið áhersla okkar í
nokkur ár og ákveðið að hafa fjölbreytt
verkefni innan leiklistarinnar sem gætu
stutt við kröfur um grófhreyfingar innan
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•

Skapandi starf og Vísindi,
hærra undir höfði

dyra. Einnig rúmast vel innan
leiklistarinnar tækifæri til myndlistar.
Búninga og grímugerð, leikmyndagerð
og líkamsmálun. Allt þetta kemur ekki í
veg fyrir að góðar umræður um hvaða
tækifæri börnin í Laufskálum fá til
listsköpunar og grófhreyfingar. Þetta
verður því sett á dagskrá deildarfunda.
Þetta eru tveir ólíkir þættir og verða
þeim gerð skil í sitthvoru lagi.
Skapandi myndlistarstarf. Við getum
ekki verið sammála um að þessi þáttur
þarfnist frekari athygli. Börnin hafa
frjálsan að gang að efnivið til
myndlistar. Myndlist er sinnt samhliða
sköpun í leikslist. Myndlistin í
Laufskálum er ekki alltaf á sléttu hvítu
blaði heldur í formi líkamsmálningar,
leikmynda og grímugerðar td. Flæði sem
er í leikskólanum 3 hverju viku býður
uppá myndlist í listakrók. Auk þessa eru
mörg verkefni sem eru í námskrá
barnanna (þau gera sjálf námskrá) þess
eðlis að þó nokkur myndlist er hluti
verkefnisins.
Vísindi. Hér höfum við nýtt mannauðinn
og vitum vel að ef ekki er vísindalega
sinnaður starfsmaður við störf höfum
við ekki sinnt þessum þætti markvisst
sem sér verkefni innan
leikskólastarfsins. Tækifæri til bóta

Mars 2021

Vor 2021

Allt starfsfólk
Laufskála

Vor 2022

9

UMBÓTAÁÆTLUN VEGNA YTRA MATS

•

Ritmál sýnilegra

•

Mat á námi barna
fjölbreyttara

verða könnuð í starfsmannahópnum og
allt starfsfólki leikskólans fær tækifæri
til að koma með tillögur og leita
tækifæra við að gera vísindum hærra
undir höfði í Laufskálum. Vísindi eru þó
hægt að finna í starfinu td þegar er
unnið með skugga myndir og hljóð í
leiklist. bækur um vísindi eru alltaf í
umferð og efniviður til taks sem gaman
er að nota í markvissri vísindafræðslu.
Í fræðsluefni um heilsu og næringu sem
verið er að útbúa í leikskólanum er
ritmál haft með í hverju skrefi. Lubba
verkefnið gefur okkur tækifæri til að
vinna með ritmal samhliða málörvun.
Merkingar við húsgögn, herbergi oþh
eru leið sem áætlað er að byrja á strax.
Til að ná betur utan um þennan þátt
ætlum við að gera skráningar á hvað
matsaðferðir eru notaðar, jafnvel þó
þær séu bara notaðar við sérstakar
aðstæður. Við viljum bera okkur saman
við aðra leikskóla og kanna vandlega
hvað við viljum bæta. Styrkleikar okkar
liggja í opnum hug og vilja til að gefa
nýjum og gömlum hugmyndum
tækifæri. Við viljum líka skoða hvort og
þá hvaða matsleið er heppileg fyrir
skóla af þessari stærð með sköpun sem
aðaláherslu.

Feb 2021

Vor 2022

Allt starfsfólk
Laufskála

Vor 2022

Mars 2021

Vor 2021

Matsnefnd Laufskála
og Stjórnendateymi
Laufskála

Vor 2022
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•

Foreldrar komi að mati á
námi barna sinna

Samhliða skráningum á mati og
hugmyndum að „nýjum“ leiðum verður
tekið tillit til að þessi að foreldrar komi
að mati á námi barna sinna í
matsleiðum okkar.

Mars 2021

Vor 2021

Matsnefnd Laufskála
og Stjórnendateymi
Laufskála

Vor 2022

•
•
•
•
•

•
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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
•

Lýðræðislegt val í
foreldraráð.

•

Vinnureglur foreldraráðs

•

Upplýsingar til foreldra um
daglega líðan, hvíld og
matarræði

•

Matseðil aðgengilegri
foreldrum

Höfum ekki dottið niður á góða
hugmynd um hvernig hægt er að hvetja
fólk meira til að bjóða sig fram. Hingað
til hefur starf foreldraráðs verið kynnt
og óskað eftir framboðum. Þessi
kynning fer fram með tölvupósti frá
leikskólastjóra, í
námskynningum/foreldrafundum að
hausti og í fréttabréfum
Þessum skilaboðum verður komið til
skila til foreldraráðs við upphaf starfs
hvers foreldraráðs fyrir sig
Þessar upplýsingar hafa verið skráðar á
blað sem hengt hefur verið upp í
fataherbergi eða við deildarhurð.
Undanfarið ár hafa foreldrar ekki komi
inn í bygginguna og ekki séð þessi blöð.
Nú eru þessar upplýsingar skráðar í Völu
og foreldrar geta nálgast þær með appi.
Hér er sennilega einhver misskilningur í
gangi. Foreldrar hafa greiðan aðgang að
matseðlinum þó hann sé ekki á
heimasíðu leikskólans. Foreldrar fá
matseðilinn sendan til sín í tölvupósti
vikulega. Seðilinn hangir uppi við
útganga leikskólans og er sýnilegur
þegar staðið er fyrir utan leikskólann.

September
árlega

Leikskólastjóri

Sept 2021

Leikskólastjóri

Okt 2020

Okt 2020

Deildarstjórar

Feb2021

Feb 2021

Leikskólastjóri

Vor 2021
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•

Skólanámskrá hvað
upplýsingar fylgja börnum í
grunnskólann.

•

Heimasíða upplýsingar á
fleiri tungumálum

Einnig er matseðilinn skráður í Völu og
þar með aðgengilegur í appi.
Klausu um þetta verður bætt í
skólanámskrá við næsta endurmat.
Þennan þátt þarf að skoða með Skóla og
frístundasviði borgarinnar. Hagnýtar
upplýsingar eru til að miklu leiti á
nokkrum tungumálum og við þurfum að
tengja þær upplýsingar við heimasíðuna
okkar með krækjum. Það þarf að skoða
þýðingar á efni sem tengist Laufskálum
beint og gera þá ráð fyrir kostnaði við
þýðingar í fjárhagsáætlun.

Feb 2021

Vor 2022

Leikskólastjóri

Vor 2022

Haust 2021

Vor 2022

Leikskólastjóri

Vor 2022

•
•
•
•
•

•
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Umbótaþáttur - tækifæri til
umbóta skv. skýrslu

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Hvenær
hefst

Hvenær
lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Verkferlar eru til og verða settir á
heimasíðu

Mars 2021

Mars 2021

Leikskólastjóri

Vor 2021

Svið V – Skóli án aðgreiningar
•

Verkferlar vegna
snemmtækrar íhlutunar
sýnilegri.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
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Umbótaþáttur - tækifæri til
umbóta skv. skýrslu

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Hvenær
hefst

Hvenær
lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Skipulag mats í Laufskálum var skoðað
og endurbætt rækilega árin 2013-2015.
Fyrirkomulagið hentar nokkuð vel og við
sjáum okkur ekki hag í því að fleiri sitji í
matsnefnd en nú þegar eru þar.
Ástæðan er aðallega tíminn sem fer í að
sinna mati og skýrslugerð. Við náum ekki
að finna tíma innan dagvinnutíma til að
sinna þessu. Allt starfsfólk leikskólans
kemur að mati og hefur áhrif á það.
Raddir starfsmanna eru sterkar þegar
kemur að mati en raddir foreldra hafa
ekki fengið að njóta sín þegar kemur að
mati í Laufskálum. Við höfum því
ákveðið að óska eftir samstarfi við
foreldra um þennan þátt. Vonumst við
eftir að komast að samkomulagi sem
hentar öllum (flestum).
Hugmyndasöfnun meðal starfsmanna
fer fram í feb og mars 2021
Hingað til höfum við haft þann háttinn á
að áætlun um mat er til eins skólaárs í
senn. Við sjáum tækifæri til að gera
lengri áætlun á nokkrum þáttum en
jafnframt skapa okkur svigrúm til að

Feb 2021

Mars 2021

Matsnefnd Laufskála

Vor 2023

Vor 2021

Vor 2025

Matsnefnd Laufskála

Vor2025

Svið VI – Innra mat
•

Hagsmunahópar í
matsnefnd

•

Innra mat 3-5 ár fram í
tímann
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•

Stefna leikskólans viðmið
um gæði og árangur

•

Nákvæm umbótaáætlun

•

Eftirfylgni umbóta

•

Kynning innra mats

bæta við þáttum í matið sem eru í
umræðunni hverju sinni og við viljum
skoða betur.
Leiklistarstefnan okkar og agastefnan
eru okkar helstu áherslu þættir sem
gætu flokkast undir þennan kafla. Bæði
hafa verið í stöðugri þróun en þróunin
hefur ekki verið skráð sérstaklega. Nú
ætlum við að gefa okkur tækifæri á að
skrá „sögu“ þessara þátta og nota þá
skráningu sem grunn til að byggja á.
Stefnurnar eru báða margþættar og
ótaltækifæri sem gefast til að mats. Við
byrjum á sögunni og ákveðum svo
framhaldið. Þetta er áætlað í mati annað
hvert ár.
Þegar við höfum rekist á tækifæri til
umbóta hefur starfsmannahópurinn
sammælst um að laga strax og sjaldan
ákveðið að umbótum skuli lokið fyrir
ákveðin tíma. Á þessu verður nú gerð
bragarbót og skýrsla lík þessari færð inní
starfsáætlun leikskólans en þar er mat
leikskólans gert opinbert ár hvert.
Með því að dagsetja umbætur gerum við
ráð fyrir að eftirfylgni verði meiri af hálfu
ábyrgðaraðila.
Innra mat er gefið út í starfsáætlun
leikskólans ár hvert og sett á heimasíðu.

Haust 2021

Vor 2022

Matsnefnd Laufskála

Vor 2024

Sumar 2021

Sumar 2021

Matsnefnd Laufskála

Sumar 2022

Vor 2022

Vor 2023

Matsnefnd Laufskála

Vor 2024

Sumar 2021

Nóv 2021

Matsnefnd Laufskála

Vor 2023
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•

Nýta kannanir sveitafélags

•

Birta greinargerð um innra
mat.

Áætlað er að kynna matið á
námskynningum/foreldrafundum að
hausti.
Starfsfólk Laufskála fær kynningu á
mátinu í nokkrum skrefum.
Stjórnendateymi á stjórnendafundi áður
en matið er gefið út og þá gefst tækifæri
til athugasemda ef einhverjar eru.
Til að kynna matið fyrir börnunum er
áætlað að taka myndbönd af matsferlinu
þegar börnin gera demantaskráningu,
horfa á það með þeim og ræða málin.
Matsnefnd Laufskála hefur fengið þetta
verkefni á sitt borð. Næsta skólaár
verður notað í að kynna sér leiðir sem
gefist hafa öðrum vel. Einnig ætlum við
að nýta niðurstöður úr þeim könnunum
sem borgin gerir. Mikil vilji er til að
vanda til verka og því mikilvægt að
matsnefnd verði hæfari í þessum hluta
matsins áður en ákveðin vinnubrögð
verða gefin út.
Matið er alltaf birt á heimasíðu þegar
starfsáætlun er sett þar inn í júlí ár hvert

Haust 2021

Vor 2022

Matsnefnd Laufskála

Vor 2025

Feb 2021

Feb 2021

Leikskólastjóri

Haust 2022

•
•
•
•
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