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Svið I – Leikskólinn og umhverfi hans1
Leikskólinn uppfyllir ekki
ákvæði laga nr.95/2019 hvað
varðar að 2/3 hlutar stöðugilda
við kennslu, umönnun og
uppeldi barna teljist til
stöðugilda kennara.
Húsnæði uppfyllir ekki að öllu
leyti kröfur sem gerðar eru
varðandi rými
leikskólahúsnæðis í lögum um
leikskóla nr. 90/2008 og
reglugerð um starfsumhverfi
leikskóla nr. 655/2009 s.s.
óviðunandi vinnuaðstaða
starfsmanna og skortur á
aðstöðu til að geyma útifatnað.
Sameiginlegur fataklefi er
þröngur og of lítill fyrir fjölda
barna í húsi.
Gólfkuldi er í húsinu og erfitt
að stilla hita.
Leita þarf leiða til að festa
ruslatunnur.
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Auglýsa reglulega eftir leikskólakennara
til starfa.

Mars 2021

Búið er að gera úrbætur á vinnuaðstöðu
kennara þar sem búið er að setja
undirbúnings í annað og betra rými.

---------------

----------------

Sveitafélagið er búið að gera skýrslu um
framtíðarsýn í leikskólamálum. Tekið
verður á þessu þætti í þeirri vinnu.
Sveitafélagið er búið að gera skýrslu um
framtíðarsýn í leikskólamálum. Tekið
verður á þessu þætti í þeirri vinnu.
Málið sett á borð framkvæmdasviðs og
bíður úrlausnar

Bætið við línum eftir þörfum.
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Huga ætti að viðhaldi á
kantsteinum og fallmöl á
útileiksvæði.

Málið sett á borð framkvæmdasviðs og
bíður úrlausnar
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Skólanámskrá verður endurmetinn (sú
vinna er þegar hafin) í takt við
endurskoðun á skólastefnu
sveitafélagsins. Skólastefna
sveitafélagsins á að vera tilbúin
desember 2021
Þessu verki er lokið.

Haust 2020

Vor 2022

Leikskólastjóri

Á fjögurra ára fresti

------------

-----------

----------

------------

Verður kynnt á starfsmannafundi og
sett inn inn í deildarmöppur þar sem
verkaskiptingin er aðgengileg fyrir alla.

Apríl 2021

Apríl 2021

Leikskólastjóri

Árlega

Í starfsmannasamtölum verður rætt við
hvern og einn og óskir starfsmanna
fengnar fram og svo verður gerð
símenntunaráætlun út frá því með
áherslur skólans hvert skólaár að
leiðarljósi.

Apríl 2021

Júní 2021

Leikskólastjóri

Árlega

Svið II – Stjórnun
Huga að endurskoðun á
skólanámskrá

Gera starfsáætlun og
foreldrahandbók aðgengilegar
á heimasíðu leikskólans.
Kynna mætti verkaskiptingu
leikskólastjóra og
aðstoðarleikskólastjóra fyrir
öðru starfsfólki.
Vinna ætti símenntunaráætlun
sem endurspeglar stefnu og
þarfir leikskólans og nær til
allra starfsmanna.
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2021

ongoing

Deildarstjórar/leikskólastjóri

ongoing

Feb 2021

Apríl 2021

Deildarstjórar

ongoing

Mars 2021

Júní 2021

Deildarstjórar/íþróttakennari árlega

Svið III – Uppeldis og menntastarf
Æskilegt er að fram fari
umræða um aðgengi barna að
bókum og leikefni.
Gera ætti ritmál sýnilegra.
Huga ætti að hreyfifærnimati
hjá börnum.

Umræðan verður tekin á
starfsmannafundum í september og
febrúar ár hvert og eins á
deildarfundum
Gera ritmál sýnilegt með því að
hengja merkingar upp í skólanum.
Gera hreyfifærnimat fyrir hvern
aldurshóp inn í leikskólanum. Eins
hefur verið ráðinn íþróttakennari við
skólann.
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Foreldrafélagið setur sér vinnureglur

Þessi vinna
er þegar
hafin

Vor 2021

Leikskólastjóri

árlega

Er sett á borð fræðslustjóra sem mun
taka umræðu með fræðsluyfirvöldum

Vor 2021

Svið IV – Foreldrasamvinna og ytri tengsl
Foreldraráð þarf að setja sér
vinnureglur, skrá fundargerðir
og hafa þær aðgengilegar svo
sem á heimasíðu leikskólans.
Æskilegt er að hafa hagnýtar
upplýsingar um leikskólann á
heimasíðu, á fleiri tungumálum

Fræðslustjóri
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Þessu verki er lokið.

--------------

-------------

---------------------------

-----------------------

Svið V – Skóli án aðgreiningar
Æskilegt er að skipulag
sérkennslu og verkferlar sem
unnið er eftir ef upp kemur
grunur um frávik hjá barni sé
aðgengilegt á heimasíðu.
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Matsteymi skipað með þátttöku allra
hagsmunaaðila. Stuðst við Leiðbeiningar
um innra mat leikskóla sem unnið var
fyrir Mennta-og menningarráðuneytið
2016

Vor 2021

Vor 2021

Leikskólastjóri

Árlega

Gera matsáætlun til fjögurra ára í
samræmi við gerð skólanámskrá og þær
áherslur sem leikskólinn ætlar að hafa til
næstu fjögurra ára.
Gera nákvæma matsáætlun þar sem
listuð eru upp þau atriði sem kallað er
eftir.

Maí 2021

Maí 2021

Leikskólastjóri

Skoðuð árlega og
endurskoðuð á
fjögurra ára fresti

Stjórnendateymi

Endurskoðað árlega

Gera greinagerð um innra mat og setja á
heimasíðu skólans

Haust 2021

Leikskólastjóri

Árlega

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
stjórnendur, starfsfólk og
foreldrar.
Gera skal matsáætlun til
nokkurra ára sem endurspeglar
að helstu þættir starfsins séu
metnir

Gera ætti nákvæmari
matsáætlun fyrir hvert
skólaár þar sem fram kemur
viðfangsefni matsins, hvaða
markmið eigi að meta og
viðmið um árangur
skilgreind. Tímasetja matið
og skilgreina ábyrgðaraðila
og hvernig gagna á að afla.
Birta skal greinargerð um innra
mat á heimasíðu leikskólans
þar sem fram koma upplýsingar
um framkvæmd, niðurstöður

Maí 2021

Haust 2021
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og greining á styrkleikum og
tækifærum til úrbóta
Gera skal 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.

Gera nákvæma umbótaáætlun

Vor 2021

Vor 2021

Leikskólastjóri

Árlega
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