Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar

Starfsáætlun 2013 – 2014

Leiðarljós Skóla- og frístundasviðs:

Að börnum og ungmennum í borginni líði vel,
fari stöðugt fram og þau öðlist uppeldi og menntun fyrir líf og starf.
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Um starfsáætlanir leikskóla
Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 vinna leikskólar eftir aðalnámskrá fyrir leikskóla.
Samkvæmt henni vinnur hver og einn leikskóli upp sína skólanámskrá þar sem fram kemur á hvern
hátt leikskólinn uppfyllir þau viðmið sem þar eru sett fram.
Leikskólar gera starfsáætlun þar sem fjallað er um árlega starfsemi leikskólans, birt skóladagatal og
ýmsar aðrar hagnýtar upplýsingar um skólahald hvers leikskóla. Áætlunin þarf að fá umsögn

foreldraráðs áður en skóla- og frístundaráð tekur hana til afgreiðslu samkvæmt lögum um
leikskóla.
Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með árangursmiðuðum
markmiðum og umbótamiðuðu innra mati. Hún á að sýna starfsfólki, foreldrum og rekstraraðilum
hvernig starf leikskólans gekk á síðasta leikskólaári og hvernig unnið verði að umbótum og nýjum
verkefnum á því næsta.
Í starfsáætlun leikskólans skulu koma fram:









Matsaðferðir leikskólans og umbótamiðuð áætlun sem unnin er út frá niðurstöðum innra og
ytra mats.
Áherslur í leikskólastarfinu sem ætlunin er að vinna að, markmið, leiðir að markmiðunum
áætlun um hvernig þau verða metin.
Áherslur í starfsáætlun Leikskólasviðs sem leikskólinn vinnur að.
Starfþróunaráætlun leikskólans og upplýsingar um starfsmannamál.
Fjöldi barna, kynjahlutfall, dvalarstundir, fjöldi barna sem njóta sérkennslu og fjöldi barna af
erlendum uppruna.
Upplýsingar um foreldraráð, foreldrafundi og foreldraviðtöl.
Umsögn foreldraráðs.
Skóladagatal fyrir árið.

Starfsáætlun leikskólans tekur gildi 1. september ár hvert og skal skilað rafrænt til skóla- og
frístundasviðs fyrir 1. júlí. Starfsáætlanir eru lagðar fyrir skóla og frístundaráðs til samþykktar.
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Leiðarljós Ægisborgar:

Í Ægisborg er menntandi umhyggja höfð að leiðarljósi og þess kappkostað
að leikur, gleði og virðing einkenni skólabraginn.

1. Greinagerð leikskólastjóra um starf Ægisborgar veturinn 2012-2013

Á haustmánuðum 2012 byrjuðu í
Ægisborg tæplega 40 ný börn og 6
starfsmenn. Aðlögun var því helsta
verkefni haustannar og að þessu sinni
fór aðlögun barna fram í svokallaðri
þátttökuaðlögun þar sem foreldrar eru
lengi með börnunum sínum í þrjá daga
og skilja þau svo eftir frá fjórða degi.
Almenn ánægja var með aðlögunina og
mun hún þróast áfram haustið 2013.
Kotbörn í kassa
Það tók nokkurn tíma og ótalmörg
viðtöl að ráða nýja starfsmenn, en
óhætt er að segja að vel hafi tekist að bæta við í þann góða hóp starfsmanna sem starfar í
Ægisborg.
Í október var mikið unnið með vögguvísur á fjölbreyttan hátt í tilefni af lestrarhátíð í
Reykjavík sem um það leyti hafði hlotið útnefninu sem menningarborg Unesco.
Sigrún Eldjárn rithöfundur gladdi okkur á degi íslenskrar tungu og börn úr 3. bekk
Grandaskóla og Melaskóla heimsóttu Ægisborgara með upplestri.
Fastir liðir í starfinu sem tengja heimili og leikskóla eins og ýmis samvera og samvinna hafa
blómstrað og augljóst er að margir foreldrar njóta þess að staldra við, spjalla og skiptast á
skoðunum dags daglega og í kringum viðburði eins og ýmsar heimsóknir, kaffimorgna, o.fl.
Greinilegt er að í barna- og foreldrahópi Ægisborgar eru töluverð tengsl fyrir utan
leikskólann eins og afmælisboð, heimboð, samvinna við að keyra í frístundir o.fl.
Starfsmenn Ægisborgar hafa þennan vetur rætt mikið um skólanámskrá, því út er komin ný
aðalnámskrá sem öllum skólum ber að vinna eftir. Hingað til höfum við í Ægisborg talað um
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fjóra faglega hornsteina: leik, hreyfingu, ritmálsörvun og skapandi starf. Tveir
skipulagsdagar vetrarins hafa að mestu farið í námskrárvinnu og á þeim fyrri sem fram fór
með þjóðfundarsniði var ljóst að hinir fjórir faglegu hornsteinar munu víkja fyrir nýrri mynd.
Þ.e.a.s við sjáum leikinn fyrir okkur sem miðdepilinn – útsýnisskífu þar sem við getum snúið
okkur í hring til að sjá sjóndeildarhringinn, þar sem við okkur blasa aðalkennileitin (námssvið
leikskólans) sem eru: hreyfing, læsi, skapandi starf, og lýðræði og sjálfbærni. Staðan á
vormánuðum í námskrárvinnu er sú að starfsmenn og foreldraráð hafa komið sér saman um
markmiðin og verið er að máta hugmyndir barnanna við þau. Framhaldið næsta vetur er svo
að skrásetja leiðirnar. Segja má að þessi vinna sé tvíþætt. Annars vegar skrásetning á því
sem verið er að vinna með í Ægisborg og svo að koma auga á og skrásetja það sem
starfsmannahópurinn telur að vanti upp á.
Það er ánægjulegt að þegar
verið er að meta og skoða þá
sést vel að í Ægisborg er
leikurinn í hávegum hafður,
hreyfing, læsi og skapandi
starf eru þau leiðarljós sem
upp er lagt með.
Einnig hefur verið lagt af stað
með meiri skráningu sem svo
mun verða varðveitt í
ferilmöppum barnanna og
getur komið að notum t.d. í
foreldraviðtölum, en
Fjörulest
starfshópurinn er mislangt
kominn á veg með að skrá hvað börnin geta og gera sem getur gefið góða mynd af barninu á
hverjum tíma. Haldið verður áfram að þróa þessa skráningu næsta vetur.
Næsta vetur verður unnið að spennandi verkefni um gildi í Ægisborg. Verkefnið er í umsjón
RANNUNG (Rannsóknarstofu í menntunarfræðum ungra barna) og hluti af stórri norrænni
rannsókn og fer fer fram í Ægisborg og Brákarborg. Beitt verður aðferðum starfendarannsóknar þar sem starfsfólk skoðar eigin starfsaðferðir. Ægisborgar völdu sér að vinna
með virðingu þar sem við teljum hana þann grundvöll sem svo mörg gildi/áherslur hvíla á.
Þegar upp er staðið og litið yfir farinn veg, hvað er það þá sem skiptir máli ? Hvað er það
sem telst árangursríkt leikskólastarf? Í mínum huga er það ánægð börn, foreldrar og
starfsfólk sem líta á leikskólann sem sinn stað til að njóta lífsins, þar sem maður er öruggur
og ekki kalt og fær oftast gott að borða. Þar sem maður er huggaður og knúsaður, þar sem
hlustað er á mann, eftir manni tekið, hrósað og maður er hvattur áfram. Staður þar sem
maður hlær og grætur, eignast vini og ef manni gengur illa þá fær maður aðstoð hvort sem
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það er við framburð skrítinna orða eða hjálp við að leika og eignast vin. Leikskólinn á að vera
staður þar sem allir skipta jafn miklu máli og framlag hvers og eins er jafn mikilvægt.
Það er einnig ánægjulegt og hvatning til góðra verka að í hópinn okkar eru að bætast a.m.k
4 nýir leikskólakennarar og við höldum við því glöð inn í næsta vetur.
Tímamót urðu í september 2012 þegar allir sem starfa í Vesturbæ undir hatti Skóla- og
frístundasviðs héldu sameiginlegan skipulagsdag. Um morguninn sátu um 500 manns
fyrirlestur í íþróttahúsi Hagaskóla. Eftir hádegi voru margir starfsstaðir með kynningar,
fyrirlestra og smiðjur, en deginum lauk síðan með dansleik í samkomuhúsi Seltirninga.
Vesturbæjarfléttan, eins og samstarfið kallaðist, fékk hvatningarverðlaun Skóla- og
frístundaráðs Reykjavíkur 2012-2013 og verður framhald á þessu samstarfi og búið er að
dagsetja það 20. september 2013.

2. Mat á starfi Ægisborgar og umbótaáætlun

2.1 Innra mat
Innra mat á starfsemi Ægisborgar
fer fram með ýmsum hætti. Eins
og ákveðið var í starfsáætlun fór
mat fram með formlegum hætti á
skipulagsdögum 23. janúar og 16.
maí. Til viðbótar var starfið metið
á deildarfundum, morgunfundum
deildarstjóra og deildarstjórafundi
10. júní.
Teiknilengja á Bárudeild

1. Á skipulagsdögum í janúar og maí mat starfsfólk starfsþætti, dagskipulag og
vinnufyrirkomulag á deildum. Deildarstjórar unnu úr matinu og tóku saman niðurstöður. Í
janúar snérist matið um áherslur starfsáætlunar, en í maí var sjónum frekar beint að
deildarstarfi til viðbótar við markmið starfsáætlunar . Deildarstjórar unnu úr niðurstöðum
matsins ásamt stjórnendum leikskólans á matsfundi 10. júní og drógu saman helstu
niðurstöður og mótuðu umbótaáætlun. Áherslur starfsáætlunar voru þessar: Deila
þekkingu – lærdómssamfélag -Heilsa barni og kveðja – Tölvupóstur - Samstarf yngri deilda
eftir áramót – Skráningar og staðan á þeim - Sameiginlegar leik- og vinnustundir barna fædd
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2008 - Markvisst fjallað um vináttu, virðingu og umhyggju – Umhverfismennt - Opnar
spurningar og hvetja börnin til að hugsa út fyrir rammann – Námskrárvinna - Mat í janúar og
maí! - Mat aðlögunar -Festa í sessi plast- og pappírsendurvinnslu - Nýta umhverfið betur til
að börn skynji form, liti og ljós til að skapa betri líðan og ánægju - Ferilmöppur (Hvar eru þær
staddar?) -Kenna og nota orðið virðing og þau gildi sem það ber með sér -Samræður við
börnin.

2. Á deildarfundum í apríl var farið yfir markmið verðandi námskrár Ægisborgar.
3. Foreldraráð fékk sömu markmið til umsagnar og skiluðu umsögn í maí.
4. Í júní var gerð samtalskönnun við börnin í elsta árgangi leikskólans. Leikskólastjóri tók
viðtölin og vann úr þeim.
5. Stjórnendur setja saman starfsáætlun fyrir 2013-2014 og skila foreldraráði til

umsagnar í júní. Foreldraráð hefur viku til að lesa starfsáætlunina yfir og koma með
athugasemdir áður en áætlunin er send Skóla- og frístundaráði fyrir 12. júlí.

Innra mat er flókinn vefur þar sem ótal þræðir snertast og hafa áhrif hver á annan. Í Ægisborg er lagt
upp úr að horfa, hlusta og meta þannig að hægt sé að bæta jafnóðum. Mat þetta fer til dæmis fram
þegar börnin safna í og skoða ferilmöppur sínar. Einnig þegar þau tjá sig um leikskólalífið svo sem á
degi leikskólans og þegar skoðað er hvaða leikefni, svæði og félaga börnin velja sér. Símat, þar sem
málefni eru rædd og
leitað leiða og lausna
jafnóðum, er ómissandi
þáttur í leikskólastarfi.
Símat fer fram á
morgunfundum,
deildarfundum,
deildarstjórafundum og í
daglegum samskiptum.

2.1.a Mat deilda á
vetrarstarfinu
Deildirnar höfðu tvo
aðalmatsfundi, annan
23. janúar og hinn 16. maí og er hér valin sú leið í framsetningunni að steypa niðurstöðum saman frá
báðum fundum en vissulega voru efnistök ekki þau sömu í hvort skipti um sig. Hér á eftir fara helstu
niðurstöður mats deildanna, en ítarlegra mat má nálgast á heimasíðu Ægisborgar t.d. undir flipa
hverrar deildar. Aðalatriði matsins voru dregin fram í dagsljósið á fundi deildarstjóra og
skólastjórnenda.
Kotkrakkar í leirsandi
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Bárudrengir í einingakubbum í sal

Bárudeild
Samstarf á Bárudeild hefur verið flókið í vetur þar sem margt hlutastarfsfólk hefur unnið á deildinni,
en góður andi og gott samstarf hefur bjargað málum. Skapast hefur jákvætt andrúmsloft milli
starfsfólks og ekki síður starfsfólks og barna.
Markvisst hefur verið unnið með vináttu og umhyggju skilar sú vinna sér í meiri samkennd í
barnahópnum sem er áberandi munur. Rætt hefur verið meira um virðingu við þau eldri en hin yngri
en samskiptin og vináttan þarfnast jafnan umræðu og þarf oft að ræða í barnahópnum. Þessi þáttur
starfsins hefur gengið vel í vetur og við höfum í huga að hinir fullorðnu eru fyrirmyndir.
Í umhverfismennt hefur áherslan frekar verið á endurvinnslu en umhverfismenntina sjálfa. Það hefur
verið unnið með verðlaust efni og pappír flokkaður. Það er hægt að bæta fræðsluna og markvissari
umræðu um umhverfið og áhrif okkar á það.
Ferilmöppur og skráningar hafa tekið nokkrum breytingum. Hópastarfsskráningar hafa verið
einfaldaðar og eru nú frekar á formi samantektar og myndir notaðar til að lýsa verkefnum.
Skráningar á leik og samskiptum barnanna hafa verið nokkrar og m.a. verið skráðar hugmyndir barna
um ömmu og mömmu og pælingar barnanna um vináttu. A.m.k. ein einstaklingsskráning er til fyrir
hvert barn eftir veturinn, en enn er verið að leita að bestu leiðinni til að vinna þær skráningar.
Af dagskipulagi og deildarvinnu var stærsta breyting vetrarins sú að ákveðið var að færa
morgunverðinn fram í fremristofu og nú fylgja foreldrar börnum sínum frekar til sætis og það skapar
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betri umgjörð um upphaf dagsins. Eins hefur þurft að bregðast við rápi barnanna á salerni í
matmálstímum og hafa deildarró meðan gengið er frá eftir kaffi og þar til valið hefst.
Dagbókarskráningar gengu ekki nógu vel og of oft vantaði upplýsingar um daginn. Þetta þarf að laga.
Vel hefur gengið að virkja börnin í því að velja verkefni, sögur, söngva og leikefni þannig að þátttaka
barnanna skiptir miklu máli fyrir deildarstarfið.

Fjörudeildarbörn í ævintýraferð

Fjörudeild
Aðlögun nýrra barna var aðalmál Fjörudeildar að hausti, þar sem mörg ný börn byrjuðu á deildinni og
í fyrsta sinn var fyrirkomulagi þátttökuaðlögunar beitt í Ægisborg. Skemmst er frá að segja að aðlögun
barnanna tókst með miklum ágætum og var starfsfólk samdóma um að slíkt fyrirkomulag væri komið
til að vera – mun betra væri að hafa foreldra og börn þetta lengi saman í leikskólanum. Reyndar þyrfti
að huga betur að hlutverki foreldra í aðlögunarferlinu og skýra það betur út fyrir þeim og jafnvel
skapa betri aðstöðu/aðstæður fyrir þá þegar barnið fer fyrst í hvíld, t.d. með lesefni og gott væri að
leikskólastjóri/aðstoðarleikskólastjóri gæti kíkt við og spjallað á þeim tíma, en upp úr stendur mikil
ánægja með aðlögun.
Markvisst hefur verið fjallað um vináttuna í vetur en minna notað orðið virðing – þ.e. umfjöllunin var
löguð að aldri og þroska. Tækifærin eru gripin sem mest og best til samræðna við börnin og opnar
spurningar notaðar til að fanga þeirra hug og hugmyndir. Vantar að nota orðið virðing oftar í daglegu
tali og í samræðum við börnin, þ..e. leggja það betur inn –tækifæri til að bæta.
Umhverfismennt. Eldri börnin eru orðin meðvituð um hvert pappír á að fara og flokkun er föst í sessi.
Einnig hefur verið vakin athygli á umhverfinu í Ævintýraferðum vetrarins og um það fjallað. Starfsfólk
þarf að taka næstu skref sem eru að fá betri fræðslu og virkja þarf eldhúsið í umhverfismennt, þar
sem þar slær hjarta Ægisborgar og þar skapast æði mörg tækifæri til endurvinnslu.
Ferilmappan hefur vaxið rólega, en raðað hefur verið upp á nýtt. Nú er nýjasta efnið síðast eins og í
réttri söguframvindu. Einstaklingsskráningarnar hafa gengið nokkuð vel frá áramótum og einungis 4
börn eftir. Óöryggi er með fyrirkomulag skráninga en vannst ágætlega að skipta börnunum niður á
starfsfólk. Þarf að skoða fyrirkomulagið og finna „bestu“ lausnina.
Dagskipulagið rúllaði vel sem og samstarf starfsfólks og starfsfólks og barna og vilji var á deildinni til
að halda áfram á sömu braut.
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Kotkrakkar í heimsókn í KR

Kot
Aðlögun barna var stærsta verkefni haustsins og gekk hún virkilega vel með nýju sniði
þátttökuaðlögunar. Ljóst er að ekki verður snúið til baka til fyrra horfs þar sem þátttökuaðlögun er
mun betra fyrirkomulag. Veikindi barnanna settu strik í reikninginn og dró aðlögun nokkuð á langinn
og „rugluðu“ börnin sjálf og þau sem þegar voru byrjuð –það voru alltaf að koma ný og ný börn. Má
fækka skiptunum og fjölga þeim börnum sem byrja í einu.
Markvisst hefur verið talað um vináttuna og umhyggju sem hefur skilað sér í samkennd og leiknum.
Vantar að nota orðið virðing oftar. Í samræðum við börnin er þess gætt að nota sem oftast opnar
spurningar og að taka vel í hugmyndir barnanna svo þau fái að hafa áhrif á leikskóladvölina sína, þ.e.
lýðræðisleg þátttaka og góð dæmi um það eru val um viðfangsefni, val um útivist eftir hvíld og
bangsadagur.
Ferilmöppurnar eru nú komnar í rétta tímaröð, nýtt fer aftast. Skráning hópastarfs og annarra
vinnustunda hefur tekið þeim breytingum að nú er frekar um samantekt og yfirlit að ræða ásamt
myndum í stað nákvæmrar útlistunar á hverri starfsstund. Einstaklingsskráningar hafa gengið vel. Eitt
barn er tekið fyrir í einu og skráningin sett í ferilmöppu. Veltum fyrir okkur bestu leiðinni í
skráningunum.
Lítil þróun hefur verið í umhverfismenntinni en passað að flokka rétt og gætt að orkunotkun með því
að hafa þurrkskápinn ekki í gangi að óþörfu og ljós slökkt sem ekki þurfa að loga.
Dagskipulagið kom vel út í öllum meginatriðum. Þó hefur verið ákveðið að tveir hópar skuli vera í einu
í hópastarfi í stað eins líkt og var í vetur. Það einfaldar málið og gefur tækifæri til samvinnu.
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Aldan í KR

Öldudeild
Mikið hefur verið rætt um vináttu, umhyggju og virðingu. Teflt hefur verið fram andstæðunum
umhyggju og skeytingarleysi með börnunum og í hversdegi leikskólastarfsins. Á Öldudeild hefur
leikurinn verið stoppaður ef einhver meiðir sig eða líður illa –gjarnan með þeim orðum að vinurinn
skipti meira máli en leikurinn. Í ófá skipti hefur verið rætt um virðingu fyrir þeim sem eru öðruvísi en
maður sjálfur og bent á hvað það er gott að það eru ekki allir eins. Mörg börn hafa sýnt þroskaða
hjálpsemi og virkilega færni í því að láta sér annt um félagana og sérstaklega þá sem þurfa hjálp um
vegferð daganna. Sennilega það sem stendur upp úr eftir vetrarstarfið.
Starfsfólk hefur markvisst tamið sér að nota opnar spurningar í starfinu og börnin æ oftar og betur
spurð um hvað þeim sýnist skynsamlegt og skemmtilegt að gera. Langanir þeirra og vilji stjórnar nú
fleiru í starfi Öldudeildar en áður og börnin eru ánægð og sáttari þegar þau hafa áhrif. Þau gerðu t.d.
ekki öll sömu jólagjöf, en fengu að ráða hvað þau gáfu og hvort þau gerðu eina eða tvær gjafir. Þau
hafa líka fengið meira sjálfræði yfir því í hvað þau klæða sig og þurfa að finna út úr hlutunum sjálf og
koma með tillögur. Í upphafi vetrar sett börnin sér markmið um lærdóminn og eins fengu þau að
koma með hugmyndir að sérstökum dögum og verkefnum í vetur. Má segja að gegnumgangandi hafi
börnin góð tækifæri til að hafa áhrif á daginn.
Einstaklingsskráningar hafa gengið upp og ofan. Það hefur vantað að taka fleiri myndir og gætt
óöryggis með fyrirkomulagið og skráningarnar sjálfar. Eins hefur fólk verið missterkt á svellinu og haft
misjafnan tíma til verksins.
Viðburðir með og án þátttöku foreldra hafa lukkast sérlega vel og standa upp úr vöfflukaffi, KR-sýning
og þorrablót. Starfsfólk Öldudeildar veltir því fyrir sér hve miklu kirkjuferðin skili til barnanna og hvort
rétt sé af leikskólanum að fara í þá ferð.
Dagskipulagið er nokkuð fastmótað en þó var breytt út af í vetur og kaffitími barnanna færður og
fyrirkomulagi breytt. Börnin drukku í tveimur hlutum – þ.e. um helmingurinn settist að borði en hinn í
bókahorn og svo var skipt eftir því sem pláss losnaði. Þetta hefur hvort tveggja kosti og galla í för með
sér þar sem auðveldara er að haga málum svo ef einungis tveir starfsmenn eru á deildinni og
auðveldara er að koma sér strax að leik, en fyrirkomulagið kemur niður á samverustundinni.
Hópastarf yngri hópsins gekk ekki eins vel og eldri hópsins og ræður þar miklu að sum barnanna í
yngri hóp þurfa mikla hvatningu og hjálp. Samstarfið við KR er til fyrirmyndar og mikil einföldun þegar
öll deildin getur farið saman. Mikil ánægja með þær ferðir.
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Hvíldarstund á Öldudeild

Niðurstöður- Umbótaáætlun
Á fundi stjórnenda í Ægisborg, þann 10. júní, voru niðurstöður deildarmatsins dregnar saman og
mótuð umbótaáætlun sem fylgir hér að neðan.

Umbótaáætlun

Þegar rýnt hefur verið í niðurstöður innra mats deildanna, setur starfsfólk Ægisborgar sér þessi
sameiginlegu markmið:
 Að halda áfram með einstaklingsskráningar í Ægisborg og þróa og móta verklag um
skráningarnar og taka stöðuna um áramót. Markmiðið er að öll börnin í Ægisborg eigi
einstaklingsskráningu í ferilmöppunni sinni um áramót.
 Gera þarf virðingu, vináttu og gleði sýnileg hugtök í Ægisborg.
 Lýðræðisleg þátttaka barna og áhrif þeirra á leikskólann. Finna þarf mismunandi leiðir til
þess að börnin upplifi að þau hafi áhrif á veru sína í leikskólanum.
 Umhverfismennt. Festa þarf endurvinnslu í sessi á deildum, fá fræðslu um umhverfismennt
fyrir starfshópinn og virkja eldhúsið þannig að það verði í fararbroddi í umhverfismálum
Ægisborgar.

2.1.b Mat Sérkennsludeildar Ægisborgar veturinn 2012-2013

Vorið 2012 voru útskrifuð héðan 7 sérkennslubörn sem fóru í 4 grunnskóla í Reykjavik. Þá voru aðeins
eftir tvö börn sem höfðu skilgreinda sérkennslutíma. Eftir sumarleyfi var einn sérkennari í 80% starfi
auk sérkennslustjórans sem var í fullu starfi. Leikskólinn var með 11 sérkennslutíma á dag fram yfir
áramót. Þá fjölgaði börnum sem þurftu aðstoð og skilgreindir sérkennslutímar voru orðnir 22 á dag
og þriðji sérkennarinn kom til starfa. Hann hafði verið í sérkennsluhópnum veturinn áður og byrjaði í
hálfu starfi sem jókst í fullt starf.
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Eftir ármót voru sjö börn með
skilgreinda sérkennslutíma, auk
nokkurra annarra sem þörfnuðust
aðstoðar. Um er að ræða stúlku með
þroska- og málþroskaröskun auk
félagslegra erfiðleika, dreng sem er
á biðlista hjá GR, stúlku sem hafði
farið til athugunar sl. vor hjá GR en
niðurstöður lágu ekki fyrir, dreng
sem var vísað til athugunar hjá
Greiningarstöð í byrjun árs og einn
piltur til viðbótar kom til okkar sem
hafði verið vísað til athugunar hjá GR
Vinir í vinnustund
og fór hann þangað um miðjan apríl.
Einum dreng var vísað áfram til athugunar sem á við félags- og tilfinningavanda og annar drengur átti
við tilfinninga- og kvíðavanda. Sérkennslu nutu samtals 12 börn í leikskólanum í vetur.
Þeir kennarar sem sinntu sérkennslu í Ægisborg sl. vetur eru með leikskólakennaramenntun auk
háskólamenntunar í sálarfræði. Í þessum hópi er sérkennslustjórinn sem skipti tíma sínum milli
sérkennslu og yfirumsjónar með öllum sérkennslumálum leikskólans. Sérkennslustjórinn hefur einnig
sinnt ráðgjöf til starfsmanna deilda og verið þeim innan handar við að skipuleggja þá þætti sem þarf
að hafa í huga varðandi einstaka börn, svo sem málörvun, hegðunarvandkvæði o.fl. Hann hefur
einnig það hlutverk að vera tengiliður við foreldra og fagaðila utan leikskólans auk þess sem hann
sinnir almennri ráðgjöf til samstarfsmanna og foreldra.
Á vormánuðum var ljóst að í Ægisborg kæmi barn sem er ættleitt frá útlöndum og var strax hafist
handa við að kynna sér hvernig best væri að haga aðlögun barnsins og var móðir hvött til þess að
koma af og til í heimsókn á útivistartíma þar til barnið hefur leikskóladvöl. Komið var á góðu
sambandi við móður, Íslenska ættleiðingu og leikskólakennara sem hafði reynslu af slíku ferli.
Vikulega var farið með barn í talskóla til Þóru Sæunnar Úlfsdóttur talmeinafræðings hjá Talþjálfun
Reykjavikur. Fleiri talmeinafræðingar hafa haft börn úr Ægisborg í þjálfun og hefur verið unnið áfram
hér í Ægisborg með þau verkefni sem þau hafa fengið í talskólunum sínum.
Framhald varð á samstarfi við Ásthildi B. Snorradóttur, talmeinafræðing hjá Talþjálfun Reykjavikur, en
þjálfar fóru til skiptist með dreng til hennar í Talskólann einu sinni í viku veturinn 2011-2012 og hefur
sú samvinna reynst bæði barninu og kennurunum einstaklega vel. Við kynntum þetta samstarf okkar
alls fjórum sinnum í vetur; á Vesturbæjarfléttunni í Hagaskóla fyrir starfsmenn skóla- og
frístundaheimila í Vesturbæ, tvisvar á námstefnu sem hafði yfirskriftina Hvernig er hægt að kenna
viðeigandi boðskipti, félagsfærni og hjálpa börnum með frávik í málþroska? og á vorráðstefnu
Greiningarstöðvar.
Margir gestir hafa komið í Ægisborg í vetur m.a. kennarar frá nágrannaskólum. Starfsfólk
sérkennsludeildarinnar hefur farið í heimsóknir til þess að kynna sér hvernig best er unnið með
ákveðna þætti sérkennslunnar. Leitað var til Þórhöllu Guðmundsdóttur sérkennsluráðgjafa en hún
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hefur yfirgripsmikla þekkingu á Myndbandssýnikennslu og mun starfsfólk sérkennslunnar starfa með
henni. Á síðasta ári hófu sérkennslukennarar í leikskólum í Vesturbæ, samstarf og samvinnu, m.a.
með láni a námsgöngum milli skóla og er það vel. Aðrir aðilar sem kennarar sérkennslunnar hafa
starfað með eru Þroska- og hegðunarsvið heilsugæslunnar (ÞHS), Þjónustumiðstöðin í Vesturgarði, en
þangað kom nýr sérkennsluráðgjafi Erla Björk Sveinbjörnsdóttir sem hefur reynst gagngóður
samstarfsaðili. Einnig var samstarf við Heilsugæslu Miðbæjar, Heilsugæsluna á Seltjarnarnesi og
Greiningarstöð. Við fengum túlk vegna barns frá Litháen. Samstarf innan leikskólans var til
fyrirmyndar; við annað starfsfólk, stjórnendur og síðast en ekki síst við starfsfólk eldhús.
Í vetur höfum við kynnt okkur ýmislegt sem nýtist vel í starfinu. Okkur tókst að uppfylla flest þau
markmið sem við settum okkur fyrir þennan vetur. Eitt þeirra var að taka upp myndbandssýnikennslu
og varð það að veruleika núna í vor en þekking okkar og skilningur á aðferðinni er meiri en áður.
Við höfum haldið í vinnufyrirkomulagið sem nefnist hér: „Einhverfa í Ægisborg -sundur og saman“, en
það þýðir að þjálfar vinna saman og koma að þjálfun tveggja til þriggja barna en sinna ekki einungis
einu barni. Þannig kynnist hver þjálfi hinum börnunum betur, en ekki einungis því sem hann ber
ábyrgð á. Hver þjálfi og hvert barn átti sína stundatöflu sem unnið var eftir. Þetta fyrirkomulag kom
vel út fyrir alla. Sérkennarar eru alltaf að kynnast spjaldtölvunni betur og betur og hversu marga
möguleika slíkt tæki hefur í vinnu með öllum okkar börnum, svo sem til skráningar en þær er
mikilvægur hluti
starfsins.
Sérkennsludeildin hóf
að nota ABLL-S
einstaklingsnámskrá
sem er fyllt út á netinu.
Þjálfar, foreldrar og
ráðgjafar hjá GR hafa
allir aðgang og geta því
fylgst með hvaða þætti
er verið að vinna með
hverju sinni.
Sérkennsluhópurinn fór
á ráðstefnu Greiningar
og ráðgjafarstöð núna í vor. Yfirskrift þeirrar ráðstefnu var Hinar ýmsu ásjónur einhverfu. Þar var
erindið okkar um þverfagleg a vinnu með börnum flutt einu sinni enn. Þar lærðum við ýmislegt sem
við gátum svo nýtt okkur. Sérkennslustjórinn sótti einnig málþing Sjónarhóls og við kynntum okkur
hvernig best væri að vinna með Ipad með börnum í sérkennslu. Áfram munum við feta sömu braut og
áður í sérkennslunni.
Það er ekki verra að fá hjálp!

Samstarf sérkennslukennaranna var með ágætum. Dagleg samskipti eru mikil enda margt sem þarf
að samræma og skýra. Kennararnir ráðlögðu hver öðrum og báru saman bækur sínar og hjálpuðust
að við undirbúning samráðsfunda og annarra álíka funda. Þá var unnið náið með deildarstjórum,
foreldrum og öðrum sem að málum komu.
Þau börn sem hafa sérkennslutíma hafa eðli málsins samkvæmt tekið þátt í deildarstarfi sinnar
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deildar á eigin forsendum. Má þar helst nefna hópastarf, ritmálsverkefni og vettvangsferðir. Í vor hafa
tvö sérkennslubarnanna fengið sérstaka matartímaþjálfun með þjálfa sínum. Skylt er líka að geta
þess að flestir í sérkennsluhópnum hafa farið markvisst í KR í vetur sem síðustu vetur. Það starf er
ómetanlegt fyrir öll börnin og sérstaklega þau sem eru lengur að læra, eða þurfa meiri aðlögun að
daglegu starfi.
Það er lögð áhersla á það í leikskólanum að um leið og sérkennslan er oft ákveðið afmarkað verkefni
þá eru allir sem vinna í Ægisborg samstarfsmenn og félagar um velferð allra barnanna í skólanum, við
erum öll Ægisborgarar.

Umbótaáætlun sérkennsludeildar

Farið hefur verið yfir niðurstöður endurmats sérkennslunnar. Hafa kennarar sett sér þessi
sameiginlegu markmið:






Læra betur á Ipad-inn svo hann nýtist betur til sérkennslu m.a. til að skrá félagsfærni og
hegðunarvandkvæði barna.
Börnin í leikskólanum læri að umgangast sérkennslubörnin sem jafningja.
Allir kennarar skólans noti sömu orðin varðandi sérkennslubörnin. „ að þau séu ekki
búin að læra það sama og hin börnin, þau séu að æfa sig, eða að ekki séu „allir“ búnir
að læra allt.
Kennarar hafa áhuga á eignast fleiri hluti sem myndu nýtast til skynörvunar fyrir börnin



Íþróttahátíð sumarið 2013
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2.1.c Samtal við börnin í Ægisborg
Þegar leikskólastjóri settist niður með elstu börnunum til að fá
þeirra mat á leikskólastarfinu kom ýmislegt í ljós. Að þessu sinni
var hópnum kynjaskipt (4 strákar og 6 stelpur) og var það gert af
forvitni um hvort einhver munur væri á þessum tveimur hópum.
Lagt var upp með nokkrar lykilspurningar en svo spannst
samræðan út frá því. Lykilspurningarnar voru um líðan í
leikskólanum, hvað væri skemmtilegt og hvað erfitt eða
leiðinlegt. Börnin voru spurð um styrkleika sína, hvort þau vildu
læra eitthvað annað í leikskólanum o.fl. í þeim dúr. Einnig var
leitast við að draga fram þeirra viðhorf og skilning á því hvort
þau réðu einhverju, hvort hugmyndir þeirra væru teknar
alvarlega og unnið áfram með þær og einnig voru þau spurð um
hlutverk kennara og leikskólastjóra. Að lokum voru þau beðin
um að segja hverju þau myndu breyta ef þau hefðu umboð til
þess.

Mynd úr Benjamín dúfu

Öll voru börnin sammála um að það væri gaman í Ægisborg og þar liði þeim vel. Drengirnir töluðu
mikið um að best væri að vera með vinum sínum að leika og þá helst úti við, eins og hópurinn orðaði
saman: „ þegar við erum að grafa holur og þær mætast og það verður brú“. Stelpunum leið best í alls
konar „hreyfingum“ úti að leika í snjónum, í salnum í einingakubbunum eða að horfa á bíómynd og
liggja á dýnum með teppi. Einnig voru þær sammála um að þeim liði mjög vel þegar þær ættu afmæli
og ein sagði: „þegar einhver meiðir sig og ég hugga“.
Börnunum fannst ekki margt erfitt eða leiðinlegt en þá helst að klippa úr stífum pappa, gera erfið
verkefni í hópastarfi, setja í möppuna sína og einhverjum fannst erfitt í markvissri málörvun. Einnig
voru mörg sammála um að það væri leiðinlegt að labba mjög langt og sérstaklega ef það væri snjór
þannig að maður þyrfti að lyfta fótunum hátt í sköflum. Það er líka erfitt að vera úti ef manni er kalt.
Þegar spurt var í hverju þau eru dugleg var ekki fátt um svör. Strákarnir töldu upp fótbolta,
körfubolta, búa til fjöll o.fl. í sandkassanum, byggja úr kubbum o.fl. Stelpurnar sögðu allt í KR og alls
konar æfingar í sal. Segja brandara, allir duglegir í öllu og í arabastökki.
Þau börn sem ekki kunna að reima vildu gjarnan læra það, að læra að lesa og skrifa er líka ofarlega á
óskalista margra og þeir sem það kunna vilja læra að reikna.
Þegar börnin voru spurð hvort þau réðu einhverju, þá voru báðir hópar með það á hreinu að þau réðu
í valinu. Einnig að þau réðu ýmsu á afmælisdaginn sinn og hvað þau hefðu búið til handa foreldrum
sínum í jólagjöf. Leið þeirra til að koma hugmyndum sínum á framfæri er að segja kennara frá og eins
og drengirnir töluðu líka um að segja vini sínum frá. Rifjuð var upp fjöruferð sem farin var vegna
hugmyndar frá barni. Hlutverk kennaranna fannst börnunum vera fyrst og fremst að hugsa um börnin
og hjálpa þeim, koma með hugmyndir, vinna í tölvunni og lesa bók í hvíldinni. Börnin voru sammála
um að kennarar eigi að grínast og voru mörg tilvik rifjuð upp í báðum hópum þar sem kennarar
brugðu á leik – sögðust jafnvel vera bullorðin en ekki fullorðin. Einnig kom fram skemmtileg tilvísun í
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Ægisborgarbraginn þar sem kennararnir klóra sér í höfðinu. Leikskólastjórinn sem ræður öllu hefur
það hlutverk að vinna mikið í tölvunni og kaupa það sem vantar. Hann á líka að taka á móti gestum í
leikskólanum, labba um húsið og líka vera fyndinn, „svo dregur hann líka upp fánann og lætur okkur
syngja“.
Þegar börnin voru spurð hverju þau vildu breyta, nefndu drengirnir að þeir vildu fá mastur á skipið í
garðinum og að hægt væri að draga þar upp fána. Einnig vildu þeir höggva nokkur tré í garðinum og
stækka húsnæðið svo þeir hefðu meira pláss, Ægisborgin mætti jafnvel vera á nokkrum hæðum.
Stelpurnar vildu fá að koma með dýr í leikskólann og að það væru alltaf „einhverjar hreyfingar“. Þær
vildu fá að æfa sirkusatriði, skreyta veggina úti með glimmer og gulli og að aldrei væri rusl í garðinum
„eins og sígarettur og annað ógeð“. Þær vildu líka að ekki væri alltaf fiskur á mánudögum, það mætti
borða ís oftar en einu sinni á ári og hafa 3 þorrablót árlega. Einnig kom fram sú ósk að „maður mætti
fara alls staðar, þá gæti maður hitt gömlu kennarana sína.
Þegar leitað er til barna og
þau beðin að meta starfið
þá er það ekki bara gert til
gamans heldur líka til að
læra af því og að það hafi
áhrif á starfið. Börnin eru
vissulega mest upptekin af
nýliðnum atburðum, en
athyglisvert er að skoða
hvað virðist skipta mestu
máli og hvað kemur fyrst
upp í hugann hjá flestum.
Ljóst er af þessum
samræðum að börnunum
líður vel, þau eru ekki
mikið að velta fyrir sér
Brugðið á leik í mottumars!
hvaðan hugmyndir koma,
Börnin kunna að meta þegar fullorðnir taka þátt í fjörinu.
svo framarlega að það sé
gaman. Glens og glaumur höfðar greinilega vel til þeirra og ákveðin samkennd og vinatengsl koma
fram, sérstaklega hjá drengjunum. Valið fær jákvæða einkunn og hægt að ætla að það sé
raunverulegt val, þar sem mikill samhljómur var meðal hópanna um að þau réðu valinu.
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Umbótaáætlun byggð á samtali við börnin
Þegar horft er á samantekt samtalsins við börnin má sjá að sumt er þeim ofar í huga en annað.
Þau fá ráðið í valinu og eru meðvituð um það en þrátt fyrir mörg viðfangsefni sem beinlínis hafa
orðið til vegna hugmynda barnanna, virðast þau ekki gera sér grein fyrir að hugmyndin var
þeirra.


Í ferlimöppu elstu barnanna verður bætt svokölluðu hugmyndablaði, þar sem
skráðar verða hugmyndir barnanna og væntingar til starfsins í leikskólanum.



Starfsmannahópur Ægisborgar þarf að gæta þess að halda kátínu og gleði á lofti í
daglegu starfi leikskólans. Einn verkþáttur verður að starfsfólk leikskólans setur
leikrit á svið fyrir börnin.



Sjálfsmyndir úr Koti

2.2 Ytra mat
Ytra mat var af tvennum toga, starfsmannakönnun og foreldrakönnun. Í vetur sem leið þekktist
Ægisborg boð menntamálaráðuneytis um að gerð yrði heildarúttekt á leikskólanum, en af einhverjum
ástæðum var hætt við úttektina –því miður.

2.2.1 Starfsmannakönnun á vegum SFS
Starfsmannakönnun var gerð af Skóla- og frístundasviði í apríl. Könnuninni var skilað á vefnum án
nafns. Niðurstöður Ægisborgar liggja ekki fyrir þegar þetta er ritað.
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Slegið á létta strengi á KR-sýningu!

2.2.2 Foreldrakönnun á vegum SFS
Foreldrakönnun var lögð fyrir af hálfu Skóla- og frístundasviðs í apríl 2013. Helstu niðurstöður
könnunarinnar voru þær að Ægisborg nýtur yfirgnæfandi ánægju foreldra, en 98% foreldra eru
ánægðir með leikskólann og hefur þokast upp á við frá foreldrakönnun 2011, en þá voru 93% foreldra
ánægðir. Þegar rýnt er í svörin er ánægjan hvað mest með líðan og ánægju barns í leikskólanum, en
allir svöruðu því til að börnum þeirra liði vel í leikskólanum og væru ánægð. Allir voru á sama máli um
aðlögun, en þeir töldu hana hafa gengið vel. Viðmót starfsfólks var einnig ofarlega á ánægjukvarða
foreldra. Foreldrar barna sem nutu sérkennslu lýsa einróma ánægju sinni.
Síst stóð Ægisborgin sig þegar kom að kynningu á nýju starfsfólki, en einungis 48% svarenda töldu
nýtt starfsfólk vel kynnt. Einnig þekktu aðeins rétt rúmlega helmingur stefnu eldhússins í matreiðslu
eða voru ánægðir með hana. Þess skal þó getið að 80% foreldra eru ánægðir með fæði barnsins í
Ægisborg. Heimasíðu og fréttaflutning á heimasíðu má bæta en aðeins 65% eru ánægðir með
heimasíðuna. Sömu sögu er að segja af matseðli sem birtist á heimasíðunni en 58% þekktu hann vel.
Foreldrar kjósa helst að hafa tvö foreldraviðtöl ár hvert.
Af svörum foreldra við opnum spurningum má það helst ráða að foreldrar eru hvað ánægðastir með
gott starfsfólk og góðan starfsanda. Foreldrar eru ánægðir með samskiptin sem þeir eiga við
starfsfólkið. Þegar spurt er um hvað foreldrar eru óánægðir með er nefnt heimasíðan sé ekki
uppfærð reglulega og tilhögun skipulagsdaga. Sem dæmi má nefna þessi svör:




Starfsmenn hæfir og vinalegir. Dagskrá fjölbreytt.
Góður andi. Gott starfsfólk. Góð samskipti og samvinna við foreldra. Góður matur.
Gott starfsfólk,góður andi. Leikskólastjóri og aðstoðarleikstjóri eru mjög virk í starfinu og sýnileg.



eina sem ég get sett út á eru starfsdagar menntastofnanna í vesturbæ, þeir mættu helst alltaf vera þeir
sömu því þegar maður er kominn með barn í skóla líka þá getur þetta orðið vesen
Það koma reglulegir tölvupóstar...en minni fréttir á heimasíðu.



Eitt meginverkefni Ægisborgar verður að viðhalda góðum tengslum við foreldra, því greinilegt er að
það skilar góðu samstarfi um velferð barnanna.
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Umbótaáætlun byggð á foreldrakönnun
Þegar rýnt hefur verið í niðurstöður foreldrakönnunar setur starfsfólk Ægisborgar sér þessi
markmið:
 Að kynna vel nýtt starfsfólk.
 Að leggja meiri rækt við heimasíðuna. Miðað er við að hver deild skrifi að lágmarki eina
frétt í hverjum mánuði á heimasíðu.
 Að gera áherslur Ægisborgar í matreiðslu sýnilegar á heimasíðu og uppfæra matseðil
reglulega.
 Formleg foreldraviðtöl verða tvisvar á ári.
 Að viðahalda góðum starfsanda og góðum samskiptum við foreldra.

___________________________________________________________________

2.3 Matsáætlun

Fyrirhugaðar eru breytingar á verklagi við mat Ægisborgar næsta starfsár. Á matsfundi stjórnenda í
leikskólanum kom fram að gríðarlegur tími fer hjá starfshópnum í mat og úrvinnslu þess. Til þess að
gera matið skilvirkara og jafnframt til þess að ná að meta fleiri þætti og betur, verður farin sú leið að
skipta með sér verkum í matsvinnunni. Það verður gert á stjórnendafundi í janúar, skipulagsdegi 20.
febrúar og á aðalmatsdaginn 14. maí. Áfram verða metnar sérstakar áherslur leikskólastarfsins,
dagskipulag og fyrirkomulag sérkennslu. Á heilu starfsári gerist ýmislegt sem ekki ratar í
starfsáætlun, þar sem leikskólinn þarf að vera sveigjanlegur – ekki síst vegna áhuga barna. Þá kallar
það á nýja matsþætti. Formlegt mat fer eins og að framan greinir aðallega fram í janúar, 20. febrúar
og 14. maí, en á morgunfundum, í samtölum og að höfðu samráði við foreldra, fer afar haldgott mat
fram og skal mikilvægi þess símats áréttað hér.

_____________________________________________________________
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Leikur á Bárudeild

3. Áherslur í starfi Ægisborgar

3.1 Áherslur Ægisborgar starfsárið 2013-2014
Áherslur Ægisborgar starfsárið 2013-2014 verða helstar þær að halda áfram á þeirri braut að þróa og
bæta það lærdómssamfélag sem leikskólinn er, þannig að börn og fullorðnir njóti lífsins og læri
margt.
Verkefnin sem verða í forgrunni næsta ár hafa sum verið aðalverkefni lengi, önnur komin eilítið á veg
en ný og spennandi verkefni skjóta upp kollinum.

1. Áframhaldandi uppbygging lærdómssamfélagsins Ægisborgar. -Til þess að missa ekki sjónar
af skóginum fyrir trjám er nauðsynlegt að hnykkja á uppbyggingu þessa lærdómssamfélags
sem börn og fullorðnir skapa. Veturinn 2013-2014 verður sérstaklega horft til tveggja þátta.
Annars vegar verður leitast við að virkja foreldra og hæfileika þeirra leikskólalífinu til heilla.
Hver deild leitar til sinna foreldra um heimsóknir á vinnustað eða að fá foreldra með sér í
smærri verkefni. Hins vegar verður lögð áhersla á að áhugi og sérstakir hæfileikar starfsfólks
fá notið sín í starfinu.
2. Námskrárgerð – Skólaárið 2013-2014 verður lögð lokahönd á námskrá Ægisborgar.
Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri bera ábyrgð á þeim þætti.
3. Virðing. – Ægisborg starfar með RANNUNG (Rannsóknarstofu í menntunarfræðum ungra
barna) að rannsókn á áhrifum lífsgilda í leikskólastarfi. Rannsóknin er starfendarannsókn
þannig að hluti starfsfólks Ægisborgar rýnir sérstaklega í starfshætti sína og varð að
samkomulagi þeirra að skoða lífsgildið virðingu. Öll Ægisborgin er þó með í ráðum og verður
virðing rauður þráður starfsins næsta vetur. Kemur það til með að birtast m.a. í markvissri
vinnu með vináttu og umhyggju.
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4. Ljóð í leiðinni. – Október er lestrarmánuður í Reykjavík, sem er ein bókmenntaborga UNESCO,
og þann mánuð verður þemað borgarljóð af hálfu bókmenntaborgarinnar. Ægisborg ætlar að
taka þátt í því starfi og verður ljóð aðalþema starfsins næsta vetur. Eins og og leikskólans er
háttur verður unnið með ljóðið út frá áhugasviði barnanna og það tengt öllum námsviðum
Ægisborgar, þ.e. leik, læsi, hreyfingu, skapandi starfi og lýðræði og sjálfbærni. Ætlunin er að
taka þátt í Barnamenningarhátíð og stóra leikskóladeginum, hvar afrakstur ljóðavinnunnar
verður gerður sýnilegur.

Ljóð í dagsins önn

5. Að skipta með sér verkum í mati. – Eins og kemur fram í matsáætlun verður fyrirkomulagi
matsins breytt næsta vetur. Farin verður sú leið að skipta með starfsfólki verkum þannig að
matið verði skilvirkara. Á matsdögum verður stjórnendahópnum/starfshópnum skipt í smærri
matsnefndir sem ekki meta allar það sama.
6. Skráningar og upplýsingatækni. – Síðastliðinn vetur var tekin upp sú nýbreytni að skrá hvað
börnin gera og geta í leik. Deildirnar fóru misjafnar leiðir, en áfram verður verklag í kringum
skráningar. Í haust verður sett upp þráðlaust net í Ægisborg sem gerir notkun spjaldtölva
mögulega við öflun gagna í leikskólastarfinu. Nú þegar er ein spjaldtölva í notkun í
sérkennslu. Starfsfólk verður hvatt til að nýta sér tæknina í þágu barnanna.

Allt á fullu í KR
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3.2 Áherslur leikskólans vegna starfsáætlunar skóla- og frístundasviðs
Áherslur Ægisborgar samkvæmt starfsáætlun skóla- og frístundasviðs:
1. Félagsfærni. Í foreldrakönnun vorið 2013 þóttu 88% foreldra markvisst unnið að
félagsfærni í Ægisborg. Í skorkorti SFS er markmiðið að 92% foreldra telji svo vera, en
starfsfólk Ægisborgar stefnir að því að allir foreldrar telji markvisst unnið með
félagsfærni í barnahópnum.
2. Líðan. Í foreldrakönnun Ægisborgar vorið 2013 töldu allir foreldrar að barni sínu liði
vel í leikskólanum. Stefnt er að því í Ægisborg að halda því svo, en í skorkorti SFS er
stefnt að 95%.
3. Upplýsingagjöf. Stefnt er að því skv. skorkorti SFS að 85% foreldra séu ánægðir í
heildina séð með upplýsingagjöf leikskólans. Í foreldrakönnun Ægisborgar voru 84%
ánægðir en stefnt skal að 95% foreldra séu ánægðir vorið 2014.
4. Verðleikar. Stefnt er að því í Ægisborg að allt starfsfólk sé þess sinnis að starf þess sé
metið að verðleikum.
5. Stjórnun. Stefnt er að því í Ægisborg að öllu starfsfólki þyki leikskólanum vel stjórnað.

Hér á eftir er umfjöllun um þrjú skref úr starfsáætlun SFS fyrir
árið 2013 og gerð grein fyrir því hvernig unnið er að þeim í
Ægisborg:
1. Við endurskoðun á námskrá leikskóla komi fram hvernig
unnið er með lífsleikni, virðingu, umhyggju, tillitsemi og
samkennd (bls. 14 í starfsáætlun SFS).
Í Starfsáætlun Ægisborgar fyrir 2012-2013 stendur:
Með menntandi umhyggju að leiðarljósi verður mikið lagt upp
úr vináttu, samkennd og tillitssemi í framkomu barna og
fullorðinna. Að bera virðingu fyrir öðrum og sjálfum sér verður
lykilhugtak og börnunum kennt að nota það orð og þau
margvíslegu gildi sem það ber með sér. Með því að nota opna
spurningar markvisst eru börnin hvött til vangaveltna um lífið
og tilveruna sem leiðir til frumkvæðis og sköpunar af þeirra
hálfu.

Síðasta vetur var markvisst unnið með samkennd og virðingu
með börnunum í Ægisborg og eru til mörg lýsandi dæmi um að
vel tókst til. Innleiðing átti sér stað í venjulegu deildarstarfi í
dagsins önn. Framhald verður á þeirri vinnu og til viðbótar
verður Ægisborg þátttakandi í starfendarannsókn á vegum
RANNUNG og hefur valið sér að skoða hvernig gildið virðing
birtist í leikskólasamfélaginu.
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Skjaldarmerki Baldurs hvíta,
teiknað eftir lestur
Benjamíns dúfu.

2. Leikskólar setji sér umhverfisstefnu sem feli m.a. í sér menntun til sjálfbærni, útinám og
vettvangsferðir. (bls 17).
Ekki hefur verið mótuð sérstök umhverfisstefna fyrir Ægisborg. Markmið fyrir endurvinnslu og
umhverfismennt koma fram í starfsáætlun leikskólans og ætlunin er að fá fræðslu fyrir starfsmenn
næsta vetur. Lýðræði og sjálfbærni er nýr kafli í námskrá Ægisborgar og búið að setja leikskólanum
markmið. Vettvangsferðir eru partur af leikskólalífi barnanna í Ægisborg og leggja oft grunn að öðrum
verkefnum.

3. Við endurskoðun á námskrám leikskóla verði þess gætt að Barnasáttmálinn verði sýnilegur í
námskrám. (bls 17).
Einn kennari Ægisborgar tók að sér að rýna í barnasáttmálann og bera saman við starfshætti
Ægisborgar. Í haust verður afrakstur þeirrar vinnu kynntur starfsfólki og eftir þá umfjöllun felldur að
námskrá Ægisborgar.

4. Starfsmannamál

4.1. Starfsmannahópurinn 1. Júní

Menntun starfsmanna í leikskólanum Ægisborg 1. júní 2013:

Starfsheiti
Leikskólakennarar
Leikskólaleiðbeinandi A

Fjöldi
7
6

Stöðugildi
6,45
4,90

Leikskólaleiðbeinandi B

2

2

Leiðbeinandi
Starfsmaður
Kokkur
Starfsmaður í eldhúsi

5
3
1
1

4,60
2,75
1
1

Menntun
7 leikskólakennarar
3 grunnskólakennarar
2 BA í sálfræði
1 aðstoðarleikskólakennari
1 Meistaragráða í líffræði
1. Háskólagráða í Samfélagsog hagþróunarfræði
Stúdentspróf
Matreiðslumaður
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4.2 Starfsþróunarsamtöl
Öllum starfsmönnum verður boðið í starfsþróunarsamtal í febrúar 2014. Leikskólastjóri tekur viðtölin.
Deildarstjórar munu eiga annað samtal við sitt starfsfólk á haustmánuðum.

4.3 Símenntun frá síðasta ári
Í september sótti allur starfshópurinn sameinginlegan námskeiðsdag skólasamfélagsins í Vesturbæ
er nefndist Vesturbæjarfléttan.
Leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og 3 deildarstjórar sóttu námskeið undir merkjum
Leiðtogaskóla.
Einn deildarstjóri sótti námskeið um útinám og útikennslu.
Sérkennslustarfsmenn sóttu Vorráðstefna Greiningarstöðvar ásamt fleiri styttri námskeiða. Einnig
voru sérkennslukennararnir fyrirlesarar á þrem málþingum Greiningarstöðvarinnar.
Á skipulagsdegi kom deildarstjóri úr Sæborg, Anna Gréta Guðmundsdóttir, og sagði frá
persónumöppum í Sæborg.
Í nóvember stýrði Kolbrún Vigfúsdóttir, þáverandi leikskólaráðgjafi, umræðum með þjóðfundarsniði
um námskrárgerð.
Í maí voru fulltrúar RANNUNG og HÍ, þær Jóhanna Einarsdóttir, Hrönn Pálmadóttir og Johanna
Laeaerae gestir á skipulagsdegi. Þær leiddu umræðu og kynntu væntanlegt þróunarverkefni sem
Ægisborg tekur þátt í um gildi í leikskólastarfi.
Í Ægisborg voru tveir nemar liðinn vetur. Af þeim lærðum við ýmislegt auk þess sem gott er að fá
tækifæri til að útskýra starfið og ræða við verðandi leikskólakennara.
Stóri leikskóladagurinn var haldinn 7. júní í Reykjavík og þann dag var námskeiðsdagur í Ægisborg og
notaði starfsfólk tækifærið og skoðaði kynningar leikskólanna og sótti fyrirlestra eftir áhugasviði
hvers og eins.
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4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum
Á hverju ári er ætlast til að starfsmenn sinni
símenntun. Sameiginlegur námskeiðsdagur skólaog frístundaheimila í Vesturbæ verður 20.
september. Allir Ægisborgarar mæta þar. Á
sameiginlegum skipulagsdögum með Brákarborg, í
október og apríl, verður fræðsla tengd gildum í
leikskólastarfi.

Við sjáum um að þessi starfsáætlun
sé ærleg.

Símenntun/fræðsla mun fara fram innan
leikskólans þar sem nýliðar verða fræddir um áherslur og námssvið Ægisborgar. Eldri starfsmenn
munu rifja upp, deila reynslu og þróa áfram vinnu við námskrárgerð, auk þess sem lögð verður
áhersla á að starfsfólk sé betur fært að segja frá og útskýra leikskólastarfið í Ægisborg. Einnig verður
starfsfólk hvatt til að sækja málþing og ráðstefnur um uppeldismál eins og kostur er á. Ægisborgin
mun taka þátt í Stóra leikskóladeginum í maí 2014. Hluti af símenntun starfsfólks Ægisborgar verður
einnig að nota og bæta við í starfsmannahandbók.
Leitað verður til Helenar Ólafsdóttur varðandi fræðslu um umhverfismál.
Þeir sem sinna sérkennslu og aðrir starfsmenn sem sinna sérkennslubörnum munu áfram sækja
fræðslu um t.d einhverfu, atferlisþjálfun o.s.frv. eða eftir því sem sérþarfirnar kalla eftir.
Það er í takt við ríkjandi starfshætti í Ægisborg að geta breytt og bætt eftir þörfum og áhuga. Það á
einnig við um símenntunaráætlunina sem er sveigjanleg til að hægt verði að nýta skemmtileg og
fræðandi tilboð sem berast og samræmast starfsáherslum Ægisborgar.

5. Aðrar upplýsingar

5.1 Barnahópurinn 1. júní





Í Ægisborg voru 84 börn, 39 piltar og 45 stúlkur
Dvalarstundir voru 690,3.
Fjöldi barna sem nutu sérkennslu voru 6.
Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku voru 8 og
tungumálin eru 7; enska, danska, þýska, pólska, spænska,
japanska og litháíska.
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5.2 Foreldrasamvinna


Í foreldraráð Ægisborgar voru 6 fulltrúar kjörnir á foreldrafundi í október 2012. Ráðið er
ráðgefandi um starfsáætlun og sumarlokun, en einnig hefur það komið að
markmiðssetningu nýrrar skólanámskrár. Næsta haust munu stjórnendur hlutast til um að
einungis þrír fulltrúar sitji í ráðinu og verður sú kosning auglýst sérstaklega.


Í júní er haldinn kynningarfundur fyrir foreldra nýrra
barna og vetrarstarfið er kynnt foreldrum hverrar deildar
um sig að hausti.



Foreldrar eru alltaf velkomnir í Ægisborg en nokkrir
viðburðir eru sérstaklega þeim ætlaðir og til þess gerðir
að efla samskipti heimilis og skóla. Hæst ber þá
foreldravikuna, þar sem foreldrar eru hvattir til að koma í
Ægisborg og taka þátt í leik barnsins um styttri eða lengri tíma. Foreldravikan verður 6. -10.
janúar 2014. Sameiginlegur KR-tími er venjulega að vori þar sem foreldrar taka þátt í
hreyfistarfi barnsins og er nokkurskonar sýning á vetrarstarfinu í íþróttahúsinu. Vetrarstarfið
er einnig mjög sýnilegt í svokölluðu vöfflukaffi sem boðað er til að vori. Kaffimorgnar verða
ekki næsta vetur þar sem í foreldrakönnun kom fram að þeir vilja heldur staldra við
seinnipartinn. Karlakaffi, konukaffi og aðventukaffi eru fastir liðir í samskiptum heimilis og
Ægisborgar. Foreldrar verða hvattir til að rétta leikskólalífinu hjálparhönd og auðga það og
bæta eftir því sem þeir geta og langar til. Dagbók og póstkassi er lifandi vettvangur
upplýsinga sem tengja fjölskyldur og leikskóla sterkari böndum.


Foreldraviðtöl verða tvö næsta starfsár. Annað á
haustmánuðum og hitt í mars.



Foreldrafélagið hélt aðalfund í október og hefur skipulagt
ýmsa viðburði í skólastarfinu, eins og jólaball, sveitaferð,
myndatöku barna og sumarhátíð.

5.3 Samstarf leik- og grunnskóla
Samstarfsáætlun Ægisborgar og Grandaskóla liggur ekki fyrir þegar þetta er ritað. Gera má ráð fyrir
því að samskiptin verði með sama sniði og síðustu vetur.
Ægisborg setur sér það markmið að elstu börnin heimsæki þau frístundaheimili í Vesturbæ sem þau
koma til með að sækja veturinn eftir.
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Elstu börnin í Ægisborg, Hagaborg og Vesturborg saman í KR-tíma

5.4 Almennar upplýsingar
Sjá dagatal Ægisborgar á heimasíðu! Skipulagsdagar eru 20. september, 21. október, 14. nóvember,
20. febrúar, 22. apríl og 14. maí. Breytist dagsetningar verða þær auglýstar með góðum fyrirvara.
Dagarnir 20. september, 21. október, 20. febrúar og 22. apríl eru ýmist starfsdagar eða
vetrarfrísdagar í grunnskólum.

5.5 Áætlanir aðgengilegar á heimasíðu leikskólans
Mannréttindastefna Reykjavíkurborgar og Forvarnaráætlun Reykjavíkurborgar eru aðgengilegar á
heimasíðu Ægisborgar og allir starfshættir leikskólans eiga að taka mið af þeirri stefnumörkun sem
þar kemur fram. Það sama gildir um áætlanir um viðbrögð við einelti og röskunar á skólastarfi vegna
óveðurs eða öskufalls, sem einnig eru aðgengilegar á heimasíðunni.

F. h. leikskólans ..........................................

_______________________________________________
Leikskólastjóri
Dagsetning
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Fylgirit

Leikskóladagatal
Umsögn foreldraráðs
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