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1. Inngangur
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. Skólanámskráin á að vera aðgengileg á
heimasíðu leikskólans.
Starfsáætlun leikskóla
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar hefur þá stefnu að ár hvert skulu leikskólar borgarinnar og
sjálfstætt starfandi leikskólar sem njóta styrkja frá Reykjavíkurborg skila starfsáætlun fyrir komandi
leikskólaár, eins og kveðið er á um í lögum um leikskóla nr. 90/2008. Þar er jafnframt kveðið á um að
starfsáætlun skuli lögð fyrir foreldraráð leikskólans til umsagnar.
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.
Starfsáætlun leikskólans tekur gildi 1. september ár hvert og skal skilað rafrænt til Leikskólasviðs fyrir
1. júlí. Starfsáætlanir eru lagðar fyrir Leikskólaráð til samþykktar.
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.
 Skóladagatal fyrir árið.
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Mat á leikskólastarfi
Tilgangur innra mats er að leggja faglegan grundvöll að endurbótum í leikskólastarfi og vinna
kerfisbundið að því að auka gæði þess og gera það skilvirkara.
Markmið innra mats samkvæmt lögum um leikskóla er að:
- Veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks
leikskóla, viðtökuskóla og foreldra.
- Tryggja að starfsemi leikskóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár
leikskóla.
- Auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum.
- Tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á
samkvæmt lögum.
Skólanámskrá leikskólans er skrifleg lýsing á því sem gert er í leikskólanum og á því sem á að gera. Þar
koma fram bæði markmið og leiðir leikskólans. Skólanámskrá leikskólans setur því viðmið fyrir matið.
Tilgangur ytra mats er að safna upplýsingum um viðhorf foreldra leikskólabarna og starfsmanna til að
nota við innra mat leikskólans. Að auki er það liður í ytra mati Skóla- og frístundasviðs og/eða
Menntamálaráðuneytis.

2. Innra mat leikskólans
Innra mat á starfsemi Ægisborgar fer fram með ýmsum hætti. Að vori var farið yfir helstu þætti
starfsins:

1. Á deildarfundum í lok apríl og byrjun maí mat starfsfólk dagskipulag og
vinnufyrirkomulag á deildum. Deildarstjórar unnu úr matinu og tóku saman
niðurstöður.
2. Á skipulagsdegi 9. maí og á fagfundi 29. maí mat starfs- og kennarahópurinn samstarf
deilda og aðrar áherslur ársáætlunar. Stjórnendur leikskólans unnu úr niðurstöðum.
3. Í maí var gerð samtalskönnun við börnin í elsta árgangi leikskólans. Leikskólastjóri tók
viðtölin og vann úr þeim.
4. Haldinn var 3 tíma deildarstjórafundur 29. maí til að gefa viðbótar tíma til mats,
skrafs og ráðagerða fyrir næsta vetur.
5. Foreldrar svöruðu viðhorfskönnun á netinu um starf leikskólans í maí. Stjórnendur
unnu könnunina og tóku saman niðurstöður. Foreldrafélag Ægisborgar nýtti
tækifærið og spurði nokkurra spurninga um starfsemi félagsins.
6. Stjórnendur setja saman starfsáætlun fyrir 2012-2013 og skila foreldraráði til
umsagnar í júní.
7. Foreldraráð hefur viku til að lesa starfsáætlunina yfir og koma með athugasemdir.
8. Starfsáætlun Ægisborgar send Skóla- og frístundaráði í byrjun 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
4
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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.
Heilmikið mat fer líka fram þegar starfsfólk lítur yfir farinn veg og velur verkefni til að sýna á
sýningum eins og stóra leikskóladeginum í júní.
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 Starfsmannakönnun á
vegum SFS

Sjöfn og Inga upplifa á Childrens Museum í Boston

Starfsmannakönnun var gerð
af Skóla- og frístundasviði
dagana 7.-10. febrúar 2012.
Könnunin var á vefnum og
skilað án nafns. Niðurstöður
Ægisborgar koma hér á eftir,
dregnar saman, en hafa verður
í huga að fáir svöruðu
könnuninni eða einungis 9.
Allar niðurstöður má finna á
heimasíðu leikskólans undir
liðnum Leikskólastarfstarfsfólk-starfsmannastefna.

Heildarniðurstöður starfsmannakönnunar sýna að Ægisborg er rétt eða vel yfir meðaltali
Reykjavíkurborgar í öllum aðalþáttum (lykilárangursþættir og starfsþróun) og heldur hefur þokast
upp á við hjá Ægisborginni frá síðustu könnun. Það sem hefur verið í hvað mestri framför frá 2008 og
2009 og er um leið hvað hæst yfir meðaltali Reykjavíkurborgar eru árangursríkir stjórnarhættir. Aðrir
þættir sem eru yfir meðaltali eru ímynd vinnustaðar, starfsandi, starfsmannastöðuleiki og
starfsþróun.
Þeir þættir sem lakast koma út eru áberandi slakir og þótti svarendum vinnuaðstaða slæm sem og
mikið vinnuálag og þeir óttuðust um starfsöryggi. Skor fyrir gæði vinnuaðstöðu var rúmlega helmingi
undir meðaltali Reykjavíkurborgar.
Starfsmannakönnunin ber með sér að starfsfólk er í flestu ánægt með Ægisborg en hefur áhyggjur af
aðbúnaði og öryggi.
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2.2 Niðurstöður mats á markmiðum ársáætlunar 2011-2012
Markmið ársáætlunar voru m.a. metin á fundi deildarstjóra 29. maí. Markmið (áherslur) síðasta árs
voru þessi:
Áherslurnar eru fyrst og fremst að halda áfram á sömu braut. Haldið verður áfram að fara í
vettvangsferðir og þá sérstaklega um nágrenni leikskólans. Umhverfi og náttúra, endurnýting
og umhverfisvernd verða líka viðfangsefni vetrarins og verður leitað í smiðju þeirra sem eru
lengra komnir á þeirri braut.
Meiri samvinna deilda, heimsóknir, sameiginleg verkefni og fleira sem tengir Ægisborgara enn
betur saman verða höfð að leiðarljósi.
Sú breyting verður næsta vetur að elstu börnin verða á tveimur deildum, Öldudeild og
Bárudeild. Markmiðið er að vinna deildanna verði með líkara en ólíkara þannig að börnin
upplifi og taki þátt í svipuðum/sömu viðfangsefnum. Þessi breyting verður að sjálfsögðu
sérstaklega metin af starfsfólki, foreldrum, börnum og stjórnendum leikskólans.
Markmið starfsmannahópsins verða að hluta til þau sömu og síðasta starfsár, þ.e. vinna að
starfsmannahandbók, auka tölvulæsi starfsamanna og fjölga þeim sem geta unnið við
heimasíðu skólans.
Vinnu við námskrá Ægisborgar þarf að ljúka og samhliða því kallar ný aðalnámskrá leikskóla
á að starfshópurinn kynni sér hana og máti við starfið í Ægisborg og taki mið af henni við
skólanámskrárgerðina.
Samkvæmt venju verður vetrarstarfið metið að vori auk þess sem símat er alltaf í gangi.
Einnig verður leitað til foreldra og barna til að meta starfið hvort sem það er með samræðum
eða formlegri hætti.
Starfsfólk allra deilda var samdóma um að aukin áhersla á vettvangsferðir leiddi til betra og
fjölbreyttara leikskólastarfs. Sérstaklega var horft til þeirra heimsókna sem farnar voru í nágrenninu
og öll börnin tóku þátt í (þó fóru ekki öll í allar ferðir), sbr. heimsókn á bensínstöðina,
Vesturbæjarlaug, Úlfarsfell, Melabúðina, blómabúðina, auk margra ferða í fjöruna og á viðburði.
Afmæli Ægisborgar hafði áhrif á þessa vinnu en unnin var svokölluð Ægisborgarbók, hvar leiksólinn og
næsta umhverfi var í brennidepli. Vinnan þótti takast vel og skapaði einn samnefnara til í
vetrarstarfinu. Annar stór samnefnari vetrarstarfsins var námsferð Ægisborgar til Boston, en þar
þurftu allir þátttakendur að leggja gjörva hönd á plóg. Þeir sem ekki fóru til Boston heimsóttu þrjá
leikskóla á stór Reykjavíkursvæðinu.

Tekin voru góð skref í umhverfismennt. Velflest börnin eru orðin meðvituð um pappírsendurvinnslu
og flokkun almennt meiri í leikskólanum. Hugað var betur að því að vinna með verðlaust efni og varð
jólagjöf barnanna til foreldra þannig til. Eldhúsið flokkar meira og aðgreinir pappír, plast og dósir.
Draga mætti úr notkun orku, pappírs og plasts.
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Eins og lesa má hér aftar í þessu plaggi var mikil ánægja með samstarf kennara eldri deildanna.
Verkefnin urðu þau sömu í rótina og úrvinnslan keimlík. Sameiginlegum stundum fjölgaði til muna og
tókust ljómandi vel að mati kennaranna, sbr. söngstund. Hins vegar voru skiptar skoðanir í
foreldrahópnum og þótt verkefnin og stundirnar tækjust vel var hópurinn tvískiptur og börnin kusu
að leika sér við deildarfélagana, fremur en að sækjast eftir leikfélögum af hinni deildinni. Samvinna
yngri deildanna var fólgin í heimsóknum til söngva og leiks, en þær tókust síður eins og lesa má um í
deildarmatinu.
Starfsmannahandbók vex hægt en nokkrar síður bættust við, en starfsfólk man ekki alltaf eftir því að
leita upplýsinganna þar. Halda þarf áfram með þá vinnu. Hægt miðaði í tölvulæsi starfshópsins, en
deildarstjórar eru orðnir duglegri að senda foreldrum póst og gengur betur að senda inn myndir á
heimasíðuna. Fréttir frá deildunum hafa verið fáar.
Námskrárvinnu miðar hægt og stjórnendur þurfa að spýta í lófana.
Mat leikskólastarfsins fór fram á deildarfundum vetrarins, deildarfundum á hálfum skipulagsdegi í
maí, með foreldrakönnun Ægisborgar, á matsfundi deildarstjóra 30. maí og samræðu leikskólastjóra
og elstu barnanna í maí.

Þrír Kotarar á góðri stundu

7

Starfsáætlun 2012-2013

Ægisborg

2.3 Mat deildarstarfs 2011-2012

Á deildarfundum í byrjun maí mat starfsfólk hverrar deildar innihald dagskipulags og fyrirkomulag á
starfinu. Á skipulagsdegi í byrjun maí mat sérkennsluhópurinn framvindu sérkennslumála í Ægisborg
liðinn vetur. Hér á eftir fylgja niðurstöður allra deilda.

2.3.1 KOT - MAT Á VETRARSTARFINU 2011-2012

Leikurinn: Góður tími er fyrir frjálsa leikinn bæði á
morgnana og síðdegis. F.h. er hópurinn oftar
blandaður en síðdegis aldurskiptur. Við tókum inn
einingakubba úr salnum og hafa þeir verið góð viðbót
við byggingarleikina. En byggingarleikir hafa verið
vinsælir í vetur og hægt að sjá þróun í þeim, einnig er
heimilisleikurinn alltaf áberandi í leik barnanna.
Félagsfærni og samskipti hafa aukist mikið, börnin eru
orðin eldri á deildinni og atgangurinn meiri.
Máltíðir: Morgunverðurinn gengur vel, vel mætt í
hann og nóg að gera. Ávaxtastund á sínum stað og
eingin ástæða til breytinga. Hádegismaturinn
notalegur, góð stund til að næra sig og ræða lífsins
Kothnátur
gagn og nauðsynjar. Mikil málörvun á sér stað og gætt
að því að allir fái að tjá sig. Við höfum aðeins þurft að stokka upp á borðunum í vetur til að finna gott
jafnvægi- þ.e. hverjir passa vel saman. Þá þarf jafnan að minna okkur á að ganga vel frá og passa að
senda ekki börn í hvíld fyrr en við erum tilbúin að taka á móti þeim. Síðdegishressing gengur sinn
vana gang, þó má segja að stundum finnst okkur börnin ekki mjög lystug og ekki gott að segja hvort
það sé vegna þess að þau eru enn södd eftir hádegismatinn eða þurfi meiri fjölbreytni.
Samverustundir: Börnunum er skipt í tvo hópa í samverustundum. F.h. er þeim skipt eftir stofunum
sem þau borða í og e.h. eftir aldri. Við erum sammála að best sé að hafa þær aldursskiptar og raða
börnunum upp. Sumir geta ekki setið hlið við hlið. -Minni truflun, betri hlustun.
Útivera/hreyfing: Almenn ánægja með KR og hreyfingu í sal. Miklar framfarir hjá börnunum bæði þol
og þor. Útivera hefur verið bæði fyrir og eftir hádegi þar sem börnin eru mörg hver hætt að sofa í
hvíld og hefur það vissulega aukið hreyfingu og útiveru hjá þeim.
Hópastarf: Starfsmenn sammála um að hópastarfið hafi gengið vel og séu skemmtilegar stundir. Þó
sé of lítill tími til að undirbúa sig fyrir þær og skortur á hugmyndum. Hver starfsmaður fékk tíma eftir
kaffi þann dag sem hann var með hópastarf til að skrá.
Hvíld: Er tvískipt, þau sem sofa inni og hin í Kríu. Þar er lesið eða hlustað á sögur af diskum. Þeim
hefur fjölgað þar jafnt og þétt, þar sem mörg eru hætt að sofa.
8
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Fataklefi: Reynt er að passa að ekki fari of mörg börn í fataklefann í einu til að gefa þeim tíma og rúm
til að klæða sig sjálf. Þetta gengur oftast. Börnin eru orðin eldri og sjálfstæðari og eiga og geta hjálpað
sér sjálf að flestu leyti. Einnig eru eldri börnin að hjálpa þeim yngri.
Umhirða og klósettferðir. Meirihluti barnanna er hættur með bleiu og myndast því oft biðröð á
klósettið og annar það varla hópnum. Huga þurfti vel að handþvotti og einnig að börnin væru ekki að
hjálpa sér sjálf ( þ.e. fara eftirlitslaus á salernið).

Samstarf/samvinna á milli Kots og Fjörudeildar. Ákveðið var í haust að koma á heimsóknum milli
deildanna einu sinni í viku. Það var í samfloti við söngstundirnar sem voru á miðvikudögum (fluttist
yfir á fimmtudaga) og svo áttu börnin að skiptast í hópa, eldri og yngri og heimsækja jafnaldra sína á
hinni deildinni. Þetta gekk þokkalega fyrir sig í fyrstu, börnin voru ánægð en við hefðum mátt
skipuleggja betur hvaða aldur væri hvar hverju sinni. Þ.a.l. voru heimsóknirnar ekki nógu markvissar.
Starfsfólki og börnum þótti þetta skemmtilegt, en þegar komu upp veikindi átti þetta til að detta
niður. Við erum þó sammála um að næsta vetur verður þetta ekki mögulegt fyrr en eftir áramót í
fyrsta lagi vegna ungra barna. Þá fannst okkur líka söngstundin ekki verða jafn markviss/skemmtileg
og hefði hún þurft að vera inn í sal, þá hefði líka verið auðveldara að fara í heimsókn inn á deildirnar
að flestra mati. Þá voru 2008 börnin saman í K.R. og gekk það ágætlega, betur eftir því sem leið á
veturinn, þetta eru samt mjög ólíkir hópar.
Vissulega gerir það hlutina erfiðari í samvinnu að vera í tveimur húsum og börnin eru ung. Kotið er
eyland og stundum er „ófært“ á milli lands og eyja.
Áherslur fyrir 2011-2012. Við vorum dugleg að fara í vettvangsferðir, fór dálítið eftir aldri vissulega.
Skoðuðum nánasta umhverfi og byrjuðum á umhverfisvernd, aðallega var það endurvinnsla pappírs.
Samvinna á milli eldri og yngri deilda fór líka af stað en tölvulæsi má bæta töluvert.

Eru þetta kotkerling og fjörulalli? Nei, nei, bara vinir að leika.
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2.3.2 FJÖRUDEILD -MAT Á
VETRARSTARFINU 2011-2012
Hópastarf: Hópastarfið hefur verið
tvisvar í viku í vetur og er almenn
ánægja með það. Börnin bíða eftir
þessum tímum og hafa spurt eftir
þeim á dögum sem ekki er hópastarf.
Hópastarfið hefur gengið mjög vel og
nánast verið eftir áætlun í allan vetur,
(eingöngu fallið niður vegna fjölda
veikra barna eða einhverra sérstakra
Fjaran á fullu
daga, s.s. öskudags). Það sem helst
vantar er undirbúningur fyrir hópastarfið í sumum tilfellum og til skráninga á eftir, fyrir aðra en
deildarstjórann.
Samveru-/söngstundir: Samverustundirnar hafa gengið vel, stundum getur þó skapast óróleiki hjá
börnunum en þá er brugðist við því. Þessar stundir hafa verið tvisvar á dag í allan vetur, fyrir hádegi
(frá u.þ.b. 11:00 – 11:30) og kaffi/nónhressingu (frá u.þ.b. 14:15 – 14:30). Einnig hafa stundum verið
samverur eftir kaffið og þá fyrir eldri börnin. Eftir áramót bættust fleiri stundir við en það hafa veri 20
mín. samverur fyrir hópastarfið (2 sinnum í viku) og þá er oftast lesið úr bókum eða sagðar sögur.
Þegar óróleiki hefur skapast í hópnum hefur verið brugðið á það að fara í leiki eða stundum slegið
upp balli, sem er vinsæl hjá börnunum. Ávaxtasund er í samverunni fyrir hádegi og er miðað við að
börnin fái ávextina sem næst 11:00, það sakapar meiri ró í hópnum.
Frjáls leikur: Frjálsi leikurinn hefur fengið ágætan samfelldan tíma í vetur og hafa börnin oft verið
með í ráðum hvað er í boði, oftast er það eitthvað þrennt. Dúkkur hafa verið vinsælar (jafnt hjá
strákunum og stelpunum), heimilisdótið, hlutverkaleikir s.s. læknisdót og snyrtidót, bílar og mætti
segja að flest þau leikföng sem við höfum á deildinni séu vinsæl og börnin séu dugleg í leik. Eldri
börnin eru dugleg að hafa þau yngri með sér í leiknum.
Útivera: Flestir hafa farið út einu sinni á dag í vetur, ýmist á morgnanna, eftir hádegi eða eftir kaffi.
Það voru helst þau börnin sem sváfu lengst sem misstu af útiverunni. Flest börnin eru dugleg úti en
þó fylgja sum kennara meira eftir en önnur og einstaka barn á það til að vera óvirkt. Komið hefur fyrir
að barn hafi sýnt óöryggi í útiverunni og hefur það ekki verið aldurstengt. Í fataherbergjunum hefur
börnunum farið mikið fram í vetur, mörg farin að klæða sig að sumu eða öllu leiti sjálf. Brosin sem
þau gerðu hafa verið þeim mjög hvetjandi.
Val: Valið byrjaði eftir áramót og hefur gengið frábærlega, börnin voru mjög fljót að læra inn á
hvernig það virkaði. Þau eru mjög spennt að fara í val og spyrja oft eftir því. Valið gengur yfirleitt fljótt
og vel fyrir sig og börnin eru dugleg að leika sér þegar í það er komið.
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Hvíld: Tvær hvíldir hafa verið í vetur (kallaðar yngri og eldri en í raun voru þær ekki alveg
aldurshreinar). Í yngri hvíldinni sváfu allir, í þeirri hvíld er eingöngu notuð róleg tónlist. Öll börnin fá
að velja sér bangsa þegar þau koma inn í hvíldina og kom það mjög vel út að þau væru með þá. Í eldri
hvíldinni var byrjað á að lesa sögu fyrir börnin og síðan var hlustað á ævintýri, sum börnin þar sváfu
stutta stund. Börnin í eldri hvíldinni áttu einnig möguleika á því að velja sér bangsa og gafst það
einnig vel.
Hreyfing og KR: Hreyfingin hefur farið fram í ævintýraferðum, útiveru, sal í hópastarfi, sal eftir hádegi
ef færi hefur gefist og einnig höfum við dálítið notað dans inn á deild og í KR hjá eldri börnunum. Eldri
börnin hafa farið í KR aðra hverja viku og hafa þessir tímar gengið vel. Til að byrja með voru ekki allir
tilbúnir að vera með en það er allt að koma.
Ævintýraferðir: Í vetur voru settar ævintýraferðir (vettvangsferðir) á dagskipulagið. Þær voru á
dagskrá einu sinni í mánuði fyrir hvorn árgang, en ekki var farið í þær allar, t.d. vegna veikinda á
börnum (börn áttu t.d. að vera inni), veðurs/færðar og einhvern tímann gleymdist að fara. Yngri
börnin fóru í 4 ferðir og eldri í 3 eða 4, þessar ferðir voru gengu mjög vel og voru skemmtilegar. Yngri
börnin fóru í 2 gönguferðir eftir stígnum við hliðina á lóð Ægisborgar, fyrir áramótin og eftir áramót
var farið í heimsókn á lóð hér rétt hjá með leiktækjum og svo í heimsókn á N1 í síðustu ferðinni. Eldri
börnin voru einnig í ferðum nálægt leikskólanum (endurvinnsluferð og ruslatínsluferðir) og einnig
fóru eina ferð í fjöruna.
Rólegir leikir/borðleikir: Í vetur hafa verið rólegir leikir (boðið upp á leikföng sem skapa frekar
rólegra andrúmsloft) á deildinni á meðan morgunmatur hefur verið. Einnig eru borðleikir s.s. leira,
lita, klippa, líma, perla og púsla í boði inn á milli yfir daginn en börnin hafa stoppað frekar stutt við þá,
nema helst við að leira og lita.
Matmálstímar: Matmálstímarnir hafa gengið vel, oftast rólegir og notalegir tímar. Morgunmaturinn
kemur vel út, þyrftum helst að hvetja foreldrana til að koma með börnin aðeins fyrr sem eiga að fá
morgunmat, svo við skilum af okkur á réttum tíma í eldhúsið. Flest börnin farin að nota hníf í
hádegismatnum og það gengur svo skemmtilega vel, gaman að fylgjast með. Fyrirkomulag eftir
matinn þegar verið er að koma öllum í hvíldina kemur mjög vel út.
Póskassi: Póstkassinn hefur ekki verið notaður sem skyldi í vetur, nokkur bréf borist og hafa vakið
lukku þegar það hefur verið. Þurfum að ná betur til foreldranna.
Bangsaheimsóknir: Bangsaheimsóknir byrjuðu hjá okkur í mars og kom bangsinn sterkur inn, er
vinsæll. Hann er að verða búin að heimsækja flest börnin. Þau eru spennt að vera með kennaranum
þegar það er lesið upp úr bókinni og þau þá fá þau einnig að sitja með bangsann. E.t.v. er þetta góð
leið til að bæta upp tómann póstkassann.
Sameiginlegar söngstundir: Meiri ánægja var með sameiginlegu söngstundirnar veturinn 2010 – 2011
hjá þeim sem þær þekkja. Allir á deildinni sammála því að söngstundirnar í vetur hafa ekki verið til
ánægju, einhvern veginn ekki virkað vel og gleymst (sennilega vegna þess að þær hafa ekki vakið
nógu mikla ánægju). Ræddum aðeins um að e.t.v. mætti hafa þær í salnum aftur þó það séu bara
Fjaran og Kotið sem hittast. Það mætti e.t.v. vera einu sinni í viku, þrjár vikur í mánuði og fjórðu
vikuna sleppa söngnum en hittast og leika saman, á deildunum til skiptis til kl. rúmlega 16:00. Okkar
tillaga um tímann til að hittast í þetta er kl. 15:20.
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Samantekt: Vetrarstarfið hefur gengið vel og dagskipulagið rúllaði flott og er almenn ánægja með
það, nægur og samfelldur tími var fyrir hvern þátt. Börnunum virtist líða vel á deildinni sem og
starfsfólkinu. Samstarf allra gekk vel og samstarf við foreldra var mjög gott. Enda frábær börn og
frábærir foreldrar.

2.3.3 BÁRUDEILD -MAT Á
STARFSÁÆTLUN 2011 –
2012
Leikurinn: Valið er fyrst á
morgnanna og strax eftir
nónhressingu. Gengur það mjög
vel, börnin koma með tillögur að
leikefni og við leggjum áherslu á
að þau fái góðan tíma í leikinn.
Til að koma í veg fyrir ráp
barnanna á milli leiksvæða þurfa
þau að vera í ákveðinn tíma
Báran hleypur
áður en þau fá að skipta. Það
kemur í veg fyrir truflun og
starfsfólk sér fljótt hvort einhver þarf hjálp eða hvatningu til að komast í leik með hinum börnunum.
Sem dæmi þá gefum við þeim ávextina í leikstundinni í staðinn fyrir sérstaka ávaxtastund í lok
leiktímans. Við tökum eftir því að börnin blandast mikið í valinu og flestir geta leikið við alla. Við
breyttum valinu seinni partinn því okkur fannst oft of mikill æsingur og læti á deildinni og sumir ekki
tilbúnir að fara heim úr miðjum ærslaleik. Markvisst var unnið að fínhreyfiverkefnum, hlustun og litlir
kubbar settir á svæðin. Fyrir sum börn var þessi breyting erfið og tók smá tíma fyrir þau að sættast á
nýtt fyrirkomulag. Í dag er meiri ró í barnahópnum og þau tilbúnari að fara heim í lok dags með
foreldrum sínum. Leikhópar eru tvisvar í viku þá blandast börnin af Öldu og Báru saman í leik og er
almenn ánægja með þessa samvinnu.
KR/hreyfing: Börnunum er skipt í tvo hópa á deildinni í hreyfingu og hópastarf. Í eldri hóp eru þrettán
börn fædd 2006 og í yngri hóp eru sjö börn fædd 2007 og eitt barn fætt 2008. Eldri hópurinn fór
tvisvar í viku í KR og yngri hópurinn fór einu sinni í viku í hreyfingu, aðra vikuna í KR og hina í salnum
heima í Ægisborg. Hreyfingin í Ægisborg er með svipuðu sniði og í KR. Þau hátta sig og fara í
íþróttafötin og gera æfingar og hamast í u.þ.b. einn tíma. Í vetur völdum við KR – félaga fyrir þau, þá
leiðast sömu börnin í röðinni út í KR og heim. Við sjáum að börnin eru ánægð með þetta og það
skapar öryggi í hópnum að vita alltaf hvern maður á að leiða. Þessa skipan höfum við líka notað í
vettvangsferðum okkar í vetur með mjög góðum árangri. Það er mjög mikil ánægja og gleði með
hreyfinguna og KR tímana. Við hefðum viljað að yngri hópurinn hefði komist einu sinni í viku út í KR
en hreyfistundirnar heima voru vel lukkaðar og allir ánægðir.
Hópastarf: Í vetur skiptum við börnunum í tvö hópa í hópastarfi. Eldri hópur þrettán börn fædd 2006
hópstjóri Sjöfn og yngri hópur átta börn.
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Samverustundir: Eru með fjölbreyttu sniði, við syngju mikið, förum með þulur, lesum ljóð, bækur og
bréf sem börnin koma með að heiman. Samverustundir eru tvisvar á dag fyrir hádegismat og fyrir
nónhressingu. Við eigum vísukorn um sætavísu sem við förum með og börnin skiptast á að koma
fram fyrir hópinn og vísa til sætis. Það er mjög vinsælt að fá að vera í þessu hlutverki. Starfsfólk þarf
að taka sig á með að skrá í dagbókina, en það er nær eingöngu deildarstjórinn sem skrifar í hana.
Hvað veldur er ekki gott að segja.
Matartímar: Matartímar ganga vel, öll börnin eru dugleg að skammta sér sjálf, smyrja brauðið sitt og
mörg getað hellt í glösin sín. Það er mikill hávaði í innri stofunni þar sem flest börnin borða og
færðum við raddsterka einstaklinga í fremri stofuna. Við erum ekki frá því að hávaðinn hafi minnkað
aðeins.
Hvíld: Hvíldin er tvískipt og börnin slappa af og hvílast í 30 til 40 mínútur. Í innri stofunni eru yngri
börnin og tveir starfsmenn og í fremri stofunni eru eldri börnin og einn starfsmaður. Fyrir yngri
börnin eru lesnar stuttar sögur, framhaldssögur og leikrit spiluð af diskum. Eldri börnin byrja
hvíldarstundina á slökunaræfingum og jógaöndun, svo hlusta þau á sögur oftast framhaldssögur.
Hvíldin gengur mjög vel og leggjum við áherslu á að eiga notalega stund saman.
Útivist: börnin fara oftast út tvisvar á dag yfir vetrartímann og þrisvar á góðviðrisdögum. Við erum
ánægð með útiveruna, fylgjumst með að allir hafið félaga að leika við og séu virkir. Teljum að það sé
ástæða til að fylgjast vel með eldri strákunum og slagsmálaleikjum þeirra sem enda gjarnan með gráti
og leiðindum. Oftast hægt að bjóða þeim í boltaleik eða aðra leiki.

2.3.4 ÖLDUDEILD –MAT Á VETRARSTARFINU 2011-2012
Leikur. Frjálsi leikurinn hefur eins og undanfarin ár verið í fyrirrúmi hjá okkur. Við leggjum áherslu á
frjálsan leik á morgnana. Þar gefst góður tími til skipulagningar og gott rými þar sem salurinn hefur
verið í boði, en þar geta verið 6 til 8 börn að leik. Félagsfærni barnanna hefur aukist og hlutverka- og
byggingaleikir hafa blómstrað. Eftir kaffi höfum við frekar boðið upp á fínhreyfileiki til þess að skapa
meiri ró, en börnin fara heim á misjöfnum tíma. Valið eftir kaffið fer fram með þeim hætti að börnin
velja sjálf viðfangsefni, hvar þau vilja vera og við hverja þau leika sér.
Síðastliðið haust urðu miklar breytingar á barnahópnum. Í leikskólanum voru 28 börn á elsta ári og
engin deild rúmaði þann fjölda. Þess vegna var ákveðið að tveir elstu árgangarnir væru á Báru- og
Öldudeild. Miklar vangaveltur voru um hvernig best væri að vinna þennan veturinn. Ákváðum að
blanda þessum tveimur deildum saman í vali. Niðurstaðan varð sú að búnir voru til leikhópar og voru
þeir í sameiginlegu vali í allan vetur tvisvar í viku. Það hentaði vel að skipta hópunum upp í
aldursskipta stelpu og stráka hópa. Eldri strákarnir voru 19 og var þeim skipt í tvo hópa. Alls voru
hóparnir fimm talsins. Svæðið var valið eftir fjölda barna í hópunum. Tekið var tillit til vinatengsla og
voru því tveir drengir ekki í sínum aldurshóp heldur vinahóp. Lögð var áhersla á byggingar- og
hlutverkaleiki í upphafi. Viðfangsefnin voru valin fyrirfram í fimm skipti í einu. Eftir áramót bættum
við fínhreyfingum og skapandi efnivið inn í valið. Allir sammála um að þetta gekk mjög vel.
Starfsfólkið vann mjög vel saman og myndaðist ein heild á þessum deildum. Einnig vorum við með
sameiginlegt val eftir kaffi í salnum 3-4 börn af hvorri deild.
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Seinni hluta vetrar tókum við eftir því að leikfélagar skiptust eftir deildum. Elstu Bárudeildardrengirnir
léku sér saman og elstu Öldudeildarstrákar léku saman og sama gilti um stúlkurnar. Við erum búin að
velta þessu mikið fyrir okkur og höfum enga haldbæra skýringu. Kannski er það vegna stærðarinnar –
kannski var nóg að leika við börnin af deildinni – hitt þótti þeim kannski heldur mikið! Við vitum það
ekki. Yngri börnin blönduðust betur og verður forvitnilegt að sjá hvernig þetta verður næsta vetur. Í
maí erum við svo að prófa að hafa þetta algjörlega frjálst. Börnin af báðum deildum velja viðfangsefni
deild og efnivið. Kannski hefðum við átt að byrja fyrr á því.
Í fyrra fannst okkur mikill órói í börnunum að bíða eftir valinu eftir kaffi. Í vetur höfum við farið ýmsar
leiðir. Börnin hafa valið strax og þau eru búin að drekka. Ýmist hefur verið stýrt val og fínhreyfingar
og svo alveg opið. Höfum haft á tilfinningunni að sumir flýti sér of mikið að drekka til að vera fyrst.
Núna erum við að prófa að láta börnin velja um leið og þau koma inn úr útivist áður en þau drekka.
Það hefur gengið ágætlega og skapað meiri ró. Þessi tími í vetur hefur verið mjög erfiður. Margar
ástæður fyrir því. Einn starfmaður fer kl. 15:30 og annar kemur kl 15.45. Þá myndast órói í hópnum
sem er mjög eðlilegt þar sem starfsmaðurinn hefur ekki tekið þátt í starfinu fram að þessum tíma.
Einnig er mikill fjöldi barna. Mörg börn með vistunartíma til kl. 5 og þau börn sem eiga vistun til kl
16.30 eru of oft sótt of seint.
Máltíðir. Okkur finnst ávaxtastundin hafa verið mjög ljúf í vetur. Leikurinn að morgni fékk góðan tíma
og hentugt að bjóða upp á ávexti áður en næsta verkefni tók við. Þetta var notaleg stund, en börnin
skoðuðu bækur í leiðinni. Mikil gróska í bókum og flest börnin koma með bækur og blöð að heiman
sem allir eru að skoða og þykjustulesa. Börnin hafa hjálpað til við að leggja á borð bæði í hádeginu og
kaffinu. Börnin hafa verið virkilega ánægð með þetta. Höfum sett nöfn barnanna á spjald í
fataklefanum þar sem segir hverjir eru þjónar dagsins og allir fylgjast vel með og börnin bera fram
kvartanir ef þeim finnst of langur tími síðan þau hafa verið þjónar. Því miður höfum við oft orðið
hætta með þjóna í vetur vegna njálgstilfella. Matartímarnir hafa verið ljúf og notaleg stund. Yngri
börnin borðuðu í innri stofu og voru þar í hvíld. Eldri börnin voru í fremri stofu og voru öll í hvíld í
salnum.
Við höfum aðeins verið að gera tilraunir með kaffitímann. Lagt er á eitt borð og þegar börnin tínast
inn setjast nokkur þeirra strax að borði og fá sér síðdegishressingu. Hin setjast og skoða bækur og
velja á meðan þau bíða. Svo borða börnin eftir því sem plássin losna. Þetta hefur komið vel út og
finnst mér þess virði að prófa þetta áfram. Þegar allir eru búnir setjumst við niður og skrifum í
dagbókina og að því loknu fara allir í valið.
Samverustundir. Hvalahópur hefur verið í markvissri málörvun tvisvar í viku í vetur. Þó að hópurinn
hafi verið óvenjustór. Börnin tóku öll hljómpróf og stóðu flest barnanna sig vel. Tilgangur með þessu
prófi er að athuga hvar börnin voru stödd og leggja síðan áherslu á það í markvissri málörvun um
veturinn.
Yngri börnin áttu notalega lestrarstund saman á meðan eldri börnin voru í markvissri málörvun. Tvo
daga í viku fara svo börnin í KR og þá daga var ekki samverustund fyrir hádegið þannig að einn dag í
viku er allur hópurinn saman. Í vetur höfum við mikið verið í að segja sögur, sérstaklega Ási, og spyrja
börnin spurninga. Góð æfing í að taka eftir og athuga hvort þau eru að hlusta. Einnig hefur verið farið
í nokkra leiki úr markvissri málörvun með öllum börnunum í einu og hefur það mælst vel fyrir.
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Söngstundir hafa gengið vel í vetur. Í fyrravor var ákveðið að skipta söngstundinni þannig að Báru- og
Öldudeild syngja saman einu sinni í viku. þetta hefur gengið mjög vel. Við höfum notið góðs af
Bárudeildarsöngspírunum og það er áberandi hvað þau eru góð. Mikill munur þar sem færri börn eru
í salnum. Ætluðum að hittast einu sinni í mánuði allir saman en það hefur ekki gengið eftir.
Okkur finnst dagbókarstundin hafa gengið vel í vetur. Skrifað er í dagbók og kennari spyr börnin út í
það sem gert hefur verið þann daginn en ekki endilega allir spurðir í einu. Alltaf lesið yfir það sem
búið er að skrifa. Palli póstur hefur oft verið sorgmæddur í vetur af því að ekki hefur borist mikið af
bréfum.
Útivist og hreyfing. Okkur finnst hafa gengið mjög vel í vetur. Börnin hafa verið mjög dugleg að vera
úti í vetur og aldrei verið neitt kvart og kvein yfir útivistinni. Börnin byrja að skipuleggja útivistina
áður en þau fara út í hvaða leiki þau eiga að fara og hverjir fá hvaða hlutverk. Í vetur hafa börnin
leikið sér mjög frjálst. Okkur finnst líka börnin hafa verið dugleg að nota allan garðinn í Ægisborg.
Mikið um hlaupaleiki og góð nýting á þessu mikla útivistarsvæði okkar hér í Ægisborg. Þó kom upp á í
haust leiðindi meðal barnanna í skóginum. Ræddi við alla foreldra og börn og þá gjörbreyttist
leikurinn. Sýnir okkur að ef eitthvað kemur upp á er best að ræða það strax við alla.
KR tímarnir hafa líka gengið mjög vel. Til þess að koma í veg fyrir meting og valkvíða hver ætti að leiða
hvern settum við upp skipulag í fataklefanum fasta KR-félaga og hefur það verið eins í allan vetur.
Enginn metingur og allir vita hvern þeir eiga að leiða og höfum við notað þetta í öllum ferðum í vetur.
Skipulagðir KR tímar með stöðvum hafa gengið mjög vel. Börnunum gengið vel að fara eftir
fyrirmælum og fylgja eftir hvað hvert barn er að gera á hverri stöð og hvetja áfram og hjálpa til að
gera meira. Í vetur skiptust KR tímarnir þannig milli barnanna að elsti hópurinn fór tvisvar í viku ásamt
börnunum á Bárudeild og yngri hópurinn á hálfsmánaðarfresti. Eftir veturinn hefðum við átt að
skipuleggja þetta öðruvísi. Skoða hvern mánuð fyrir sig með tilliti til frídaga og fjölda skipta varðandi
yngri hópinn. Þau hefðu þurft á meiri hreyfingu að halda, en lítið við því að gera vegna fjöldans í elsta
hópnum.
Hópastarf. Í hópastarfi í vetur hafa verið tveir aldurshópar. Eldri börnin voru 14 og yngri 8. Hvor
hópur var í hópastarfi einu sinni í viku. Í vetur var Ægisborgarafmælið þemað hjá og unnum við öll að
því og stundum allur hópurinn saman. Við ákváðum að skoða Ægisborg og nánasta umhverfi. Skráðar
voru upplifanir barnanna og unnu þau samskonar skapandi verkefni á fjölbreyttan hátt. Við unnum
þetta jafnt og þétt allan veturinn þar sem skráningar, hugleiðingar barnanna, myndverk og ljósmyndir
voru svo að lokum bundið inn í Ægisorgarbók sem hvert barn fer með sem heimild um þessa vinnu
vetrarins. Einnig voru mörg verkefni sett í ferilmöppu. Allar vettvangsferðir voru rifjaðar upp og svo
og menningarviðburðir leikskólans og öll börnin teiknuðu og skrifuðu um þessa þætti.
Elstu börnin fóru í nokkrar heimsóknir í Grandaskóla. Þau fóru í kynningu í bókasafn skólans, skólinn
skoðaður, farið á jólahelgileik, heimsókn í skólastofu og tónmenntartíma. Farið var í heimsókn í
frístundaheimilin Undraland, Frostheima og Frostaskjól. Þetta er allt saman liður í að undirbúa börnin
sem best undir komandi grunnskólagöngu.
Við vorum líka svo heppin að vera boðið í leikhús. Sáum leikritið um Hlina kóngson og Litla og stóra
skrímslið. Ekki má gleyma krummasýningunni í Gerðubergi.
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Jólagjöfin til foreldra var myndskreytt glerkrukka og allskonar verðlaus efniviður sem tengist jólum.
Við fengum foreldra í lið með okkur og komu allir með krukkur og efnivið. Að þessu var að sjálfsögðu
unnið í hópastarfinu. Þetta var tiltölulega einfalt verkefni sem var tilgangurinn. Minnka álagið í
desember og njóta heldur og skapa ró og frið í amstrinu
Þegar búið er að lesa framhaldsögur eru þær rifjaðar upp og það skráð. Börnin í Hvalahóp bjuggu til
Stórbók um Elsku Míó minn. Hvert barn valdi sér ákveðið viðfangsefni til að teikna og svo var textinn
settur með og þessu raðað í tímaröð og búin til stórbók. Sagan um Bróður minn ljónshjarta var lesin
og síðan horfðum við á myndina um þá bræður. Myndin sló algjörlega í gegn og hef ég aldrei heyrt
eins mikla og skemmtilega nálgun um þetta viðfangsefni. Söguaðferðin var notuð til að vinna
verkefnið. Persónur og umhverfi skráð á flettitöflu börnin völdu sér viðfangsefni og þetta var sett upp
á spegil í salnum og að sjálfsögðu skrifuðu börnin sjálf hvað þau teiknuðu. Þessi nýbreytni fannst mér
takast sérlega vel. Börnin teiknuðu klipptu og límdu upp og síðast en ekki síst skrifuðu orð og fundu
sjálf út af flettitöflu hvað þau ættu að skrifa og notuðu stóra og litla stafi.
Hvíld. Hvíldinni hefur verið skipt i tvo hópa í vetur. Eldri börnin saman í salnum og yngri í innri stofu.
Alltaf sömu starfmenn með hvíldina, en það finnst okkur skapa ró og allir eiga sama plássið í
hvíldinni.Ýmist hafa verið lesnar sögur eða hlustað á sögur af diski. Eldri og yngri börnin hafa hlustað
á framhaldsögur og við höfum rifjað upp nokkrar þeirrar og unnið verkefni eins og fram kemur fram í
hópastarfslýsingu. Börnin hafa farið í hvíld þegar þau eru búin að borða og höfum við leyft þeim að
fara einum inn. Það hefur gengið upp og ofan stundum erfitt að hafa frið og ró. En þegar hvíldin er
byrjuð eru börnin alveg til fyrirmyndar og slaka mjög vel á. Enda er tilgangurinn að börnin njóti þess
að hlusta og endurnærist til þess að takast á við daginn.
Fataklefi og hreinlætisvenjur. Mjög oft er mikill hávaði í fataklefa og inni á klósetti. Þegar 44 börn
nota tvö til þrjú klósett er erfitt að koma í veg fyrir hávaða og eril. Allir eru að fara út á sama tíma,
sérstaklega eftir hádegi. Ekki er möguleiki á að litlir hópar fari út í einu vegna skipulags. Mikið
uppeldisstarf fer fram í fataklefa, en þar eru börnin hvött til að hjálpa sér sjálf en það eykur öryggi og
sjálfstæði þeirra. Eftir veturinn eru öll börnin dugleg að klæða sig sjálf. Sérkennslubörnin hafa nær
algjörlega verið í umsjá sinna þjálfa og hefur það gjörbreytt álaginu í fatklefanum. Þau hafa komið á
eftir hinum en það þýðir að færri börn voru í einu í klefanum. Sérstaklega skipti þetta miklu fyrir
börnin sem þurfa aðstoð að vera ekki um leið og allur hópurinn.
Við notuðum myndir sem sýna hvað á að fara í og gafst það vel fyrir margt barnið. Einnig voru börnin
beðin um að horfa í kringum sig og lesa í umhverfið. Hvað heldur þú að þú þurfir að fara í? Hvernig er
veðrið?
Foreldrasamstarf. Í vetur hefur foreldrasamstarf verið með ýmsu móti. Fyrst og fremst höfum við lagt
áherslu á hin daglegu samskipti. Að heilsa og kveðja er mikilvægasti þátturinn og einnig gera sér far
um að hrósa hverju barni og láta það finna að það er sérstakt. Öllum foreldrum var boðið í viðtal til
að skoða Hljóm-prófið sem tekið var hjá öllum elstu börnunum og nýttu flestir sér það. Í tilefni
afmælis Ægisborgar var ákveðið að bjóða foreldrum í heimsókn á svokallaða foreldraviku. Foreldrar
skráðu sig hvenær þeir vildu koma og hvað þeim þætti áhugaverðast að gera. Mjög margir foreldrar
komu. Þetta var afskaplega ánægjulegt og skemmtilegt. Meira að segja kom ein mamman og var hjá
okkur í hvíld og hlustaði á framhaldssögu. Okkur finnst að þetta ætti að vera á hverju ári.
Foreldraviðtöl voru svo í mars. Við fórum þá leið að við báðum börnin um að segja okkur hvað þeim
þætti skemmtilegast og erfiðast að gera í leikskólanum og hverjir væru þeirra bestu vinir. Þau
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teiknuðu líka myndir af fjölskyldunni. Þetta tókst mjög vel og fannst foreldrum gaman að sjá hvað
börnin þeirra höfðu að segja. Ef upp hafa komið einhver vandamál í barnahópnum hefur það strax
verið rætt við alla foreldra. Okkur hefur fundist þetta góð leið og líka fyrir börnin að vita að allir tala
saman og við viljum auðvitað að allir séu sáttir.
Í vetur hefur deildarstjóri verið duglegur að senda foreldrum póst um það sem er að gerast á deildinni
og í barnahópnum. Foreldrar mættu vera duglegri að svara og láta heyrast frá sér. Erfitt að átta sig á
hvort fólk hefur áhuga fyrir þessu. Aðventukaffið og vöfflukaffið í vor tókust mjög vel og börnin voru
sérstaklega ánægð með þessa nýbreytni.
Samantekt. Þetta hefur verið viðburðaríkur vetur. Ber hæst 30 ára afmæli Ægisborgar. Í allan vetur
höfum við haft það að leiðarljósi. Öll börnin í leikskólanum unnu svipuð verkefni og myndaðist þannig
ein heild þar sem afmæli Ægisborgar var sýnilegt allstaðar og mikil samstaða bæði hjá börnum og
starfsfólki. Við skoðuðum styttuna Björgun teiknuðum hana og leiruðum. Ægisborgin sjálf var svo
skoðuð og teiknuð. Afmælisdagurinn var svo rifjaður upp og teiknuð mynd. Flest öll börnin teiknuðu
stóru rjómatertuna í salnum. Saminn var Ægisborgarbragur sem var æfður í þaula þar til
afmælisdagurinn rann upp. Ógleymanleg var heimsóknin á bensínstöðina. Þar var margt spennandi
að sjá fyrir börn og mjög vel tekið á móti okkur. Okkur langaði til að gera eitthvað fyrir bensínkallana
til að sýna þakklæti. Í sameiningu bjuggu börnin til plakat með myndum af því sem þeim þótti
skemmtilegast og hugleiðingum sínum um ferðina. Stjörnuversheimsóknin í Frostaskjól var líka
skemmtileg. Ótrúlegt að börnin hlustuðu á 40 mínútna fræðslu um stjörnur og himinhvolfin liggjandi
inni í tjaldi og enginn hreyfðist á meðan. Vesturbæjarlaugin var líka skoðuð og það sem þar ver
eftirminnilegast var að fá að skoða kjallarann undir sundlauginni. Að lokum var svo verkefnið að
skoða Ægisborg. Þar kom margt merkilegt fram. Margir heillaðir af stóru hrærivélinni í eldhúsinu og
háaloftinu og því sem þar var.
Í útskriftarferðinni með öllum elstu börnunum í Ægisborg sáum við svo sannarlega að þau voru ein
heild og og einn hópur. Við vorum svo stolt að sjá hvað þau hafa lært mikið hjá okkur og fóru vel eftir
fyrirmælum. Líka má nefna að þegar börnin fóru í heimsókn í grunnskólann voru þau spurð með
hverjum þau lentu í bekk. Eitt barnið sagði: Ég er í bekk með tveimur vinum mínum af Bárudeild.
Í starfmannahópnum hefur verið mikil gróska í vetur. Ákveðið var að fara í námsferð til Boston að
vori. Mikil samstaða var í hópnum allan veturinn. Allir unnu saman til að ferðin yrði sem
árangursríkust og ánægjulegust. Undirbúningur ferðarinnar varð til að þjappa hópnum saman og
vinna sem ein heild. Við fengum margar skemmtilegar hugmyndir úr ferðinni sem við eigum
örrugglega eftir að nýta okkur í starfi á komandi vetri. Sérstaklega myndi ég vilja sjá breytingu á
umhverfinu sem þriðja kennaranum. Ef börnin sjá fallegt og skapandi umhverfi hvetur það þau til
skapandi hugsunar. Samstarfið við sérkennslufólkið hefur gengið vel. Óvenju mörg börn þurftu á
sérkennslu að halda og þeim hefur stýrt frábært teymi úrvals fólks sem unnið hefur saman og hjálpað
til á allan hátt ef á hefur þurft að halda.
2.3.5 Samvinna Öldu- og Bárudeildar
Eitt af markmiðum vetrarins var samvinna milli deilda. Allir eru mjög ánægðir með samstarfið við
Bárudeild. Ægisborgarbókin sem var þemað okkar í vetur tókst mjög vel. Við unnum þetta verkefni
saman og fannst okkur það tengja okkur Ægisborgarana betur. Okkur finnst við vinna saman sem ein
heild. Aldrei neitt mál að hjálpast að og nýta mannauðinn hverju sinni. Eins og fram kemur í umfjöllun
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Öldudeildar um leikinn skiptust leikfélagar gjarnan eftir deildum og var það áberandi á útisvæðinu.
Elstu Bárudeildardrengirnir léku sér saman og elstu Öldudeildarstrákar léku saman og sama gilti um
stúlkurnar. Við höfum velt þessu mikið fyrir okkur og eins og áður sagði höfum enga haldbæra
skýringu.

Eitt af markmiðum vetrarins var samvinna milli deilda. Allir eru mjög ánægðir með samstarfið við
Bárudeild. Ægisborgarbókin sem var þemað okkar í vetur tókst mjög vel. Við unnum þetta verkefni
saman og fannst okkur það tengja okkur Ægisborgarana betur. Okkur finnst við vinna saman sem ein
heild. Aldrei neitt mál að hjálpast að og nýta mannauðinn hverju sinni. Eins og fram kemur í umfjöllun
Öldudeildar um leikinn

2.3.5 SÉRKENNSLA í Ægisborg veturinn
2011-2012
Veturinn
2011-2012
var
mikil
sérkennsla eins og árin á undan.
Samtals vorum við með 41.5
sérkennslutíma á dag, stóran hluta
vetrar. Þar af voru fjögur börn á
einhverfurófinu í atferlisþjálfun. Þrír
kennarar voru í fullu starfi og þrír í
hlutastarfi, þar er sérkennslustjórinn
meðtalinn sem sinnti líka þjálfun. Tvö
börn voru á biðlista hjá Greiningarstöð
Sérkennarar veturinn 2011-2012 –Halldóra,Sigrún Jóns., Alla Dóra, Dóra
ríkisins (GR) og fékk annað barnið
Sigrún, Erna og Sigrún Lára.
tveggja klukkustunda sérkennslutíma
en hitt fékk þrjá tíma á meðan þau biðu eftir kalli GR. Greiningu þeirra beggja er lokið og fékk annað
barnið greininguna Asperger og ADHD en við bíðum eftir hinum niðurstöðunum. Stúlka á sjötta ári
með athyglis- og málörvunarvanda kom til okkar í lok vetrar og fékk hún sérkennslu með hinum
börnunum. Tæplega sex ára drengur var í markvissri þjálfun vegna frávika í þroska, en hann fékk
úthlutað þremur sérkennslutímum daglega. Vesturgarður vísaði honum á Þroska og hegðunarsvið og
niðurstöður komu í byrjun júní. Hann er greindur á einhverfurófi og með ADHD á háu stigi. Hann mun
koma aftur til athugunar að ári ef þurfa þykir. Þessi börn kveðja okkur öll í sumar og fara í grunnskóla.
Telpa á fjórða ári fékk fjóra sérkennslutíma daglega, en hún er seinfær og með málþroskaröskun. Í
leikskólanum voru alls 9 börn sem fengu sérstaka málörvunartíma, tvö þeirra eru með seinkaðan
málþroska en hin eru tví- eða þrítyngd. Þessum börnum gátum við sinnt mjög vel vegna fjölda
sérkennslubarna. Það var vegna þess að oft var hjálplegt að bjóða öðru barni eða börnum með
sérkennslubarninu í málræktartíma.
Sérkennslu nutu samtals 21 barn í leikskólanum í vetur –meira eða minna.
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Þeir kennarar sem sinntu sérkennslunni í Ægisborg eru með leikskóla- eða grunnskólakennaramenntun, háskólamenntun í sálarfræði og einn með háskólapróf í bókmenntum. 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 hafði einnig það hlutverk að vera tengiliður við
foreldra og fagaðila utan leikskólans auk þess sem hann sinnti almennri ráðgjöf til samstarfsmanna og
foreldra.
Mat: Þessi vetur er búin að vera lærdómsríkur, fjölbreyttur og skemmtilegur. Við höfum áfram unnið
eftir vinnufyrirkomulaginu: „Einhverfa í Ægisborg -sundur og saman“. Þjálfar hafa komið að þjálfun
eða vinnu fleiri barna og þannig kynnst betur hinum börnunum en ekki einungis þess sem hann bar
ábyrgð á. Hver þjálfi og hvert barn átti stundatöflu sem unnið var eftir. Þetta fyrirkomulag kom vel út
fyrir alla.
Samstarf okkar var með ágætum. Við áttum í daglegum samskiptum, töluðum saman jafnt og þétt,
ráðlögðum hver annarri og báru saman bækur okkar. Einnig undirbjuggum við okkur oft saman fyrir
samráðsfundi og aðra álíka fundi og unnum líka með deildarstjórum og öðrum sem að málum komu.
Þau börn sem hafa haft sérkennslutíma tóku þátt í deildarstarfi á sínum deildum á eigin forsendum.
Má þar helst nefna hópastarf, ritmálsverkefni, vettvangsferðir og félagsfærnikennslu. Við gátum
boðið þeim börnum sem sérstaklega þurftu fleiri tíma í markvissri málörvun, þar sem þjálfar fylgdu
sínum börnum. Þannig fengu sérkennslubörnin og önnur börn sem þess þurftu markvissa málörvun
fjórum sinnum í viku sem er góður undirbúningur undir framtíð þeirra.
Í vetur hafa fimm sérkennslubörn fengið sérstaka matarþjálfun, ein eða í minni hóp. Skylt er líka að
geta þess að allir í elsta hópi leikskólans hafa farið markvisst út í íþróttahús KR í vetur, rétt eins og
síðustu vetur. Þetta starf er ómetanlegt fyrir öll börnin og sérstaklega þau sem eru lengur að læra,
eða þurfa meiri aðlögun að daglegu starfi.
Við höfum lagt aðaláherslu á félagsfærni í vinnunni með börnunum. Því hefur reynst okkur mjög vel
að vinna saman með börnin eins áður. Við höfum búið okkur til margar félagsfærnisögur og ýmis
hjálpartæki sem hafa reynst okkur vel í starfi með börnunum. Myndrænt dagskipulag hefur verið sett
upp á hverjum degi, bæði í fataklefa og inni á deild auk þess sem við höfum haft myndir hangandi
uppi á þeim salernum skólans sem börnin nota.
Samstarf við aðra. Við höfum fengið góða gesti til okkar í vetur eins og síðastliðna vetur, m.a. kennara
frá nágrannaskólum svo eitthvað sé nefnt. Gott samstarf innan leikskólans var líka áfram til
fyrirmyndar, hvort sem um var að ræða við annað starfsfólk, stjórnendur og síðast en ekki síst við
starfsfólk eldhús.
Þórhalla Guðmundsdóttir, sérkennsluráðgjafi (sem var í námsleyfi frá Reykjavikurborg), gerði hér
hluta af meistaraverkefni sínu við Hí í samráði við þjálfa og foreldra nokkurrar barna. Verkefnið
hennar heitir Sýndu mér og ég skil. -Áhrif myndbandssýnikennslu á leik og félagsleg samskipti barna
með einhverfu. Myndbandið var kynnt á vorráðstefnu GR í maí sl. Við lærðum heilmargt af þessari
vinnu hennar og einhverfi drengurinn sem tók þátt í verkefninu er betur staddur félagslega eftir
þátttöku sína.
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Nýlega hófu sérkennslukennarar í leikskólum í Vesturbæ, samstarf og samvinnu m.a. með láni á
námsgöngum milli skóla o.fl. Fögnum við mjög þessu samstarfi.
Við höfum átt í góðu samstarfi við ýmsa aðra aðila utan leikskólans í vetur eins og áður. Má þar helst
nefna: Þroska- og hegðunarsvið heilsugæslunnar. Sálfræðingur þaðan kom til okkar til að prófa barn
og hafði skilafund með foreldri, túlki og kennurum skólans hér í Ægisborg að þeirri vinni lokinni. Undir
vor vorum við aftur í góðri samvinnu við annan sálfræðing hjá ÞHS vegna drengs sem við höfum
unnið mikið með sl. vetur. Þjálfar voru í árangursríku og áhugaverðu samstarfi við Ásthildi B.
Snorradóttur, talmeinafræðing hjá Talþjálfun Reykjavikur. Þjálfar fóru til skiptist með dreng til hennar
einu sinni í viku og hefur sú samvinna reynst bæði barninu og kennurunum einstakleg vel. Við mun
kynna þetta samstarf næsta haust í samvinnu við Ásthildi. Sérkennslubörnin fóru í fleiri heimsóknir en
þær hefðbundnu með hinum börnunum. Sérkennslubörnin fóru í Vesturbæjar-, Mela-, Selja- og
Klettaskóla auk Grandaskóla sem er samstarfsgrunnskóli okkar. Einnig fórum við í sérstaka heimsókn í
þau frístundaheimili sem fylgja þessum skólum og sérkennslubörnin fara í næsta vetur. Foreldrar,
kennarar svo og stjórnendur frá flestum þessara skóla komu hingað á skila- og umræðu fundi. Allt er
þetta gert í góðu samstarfi við foreldra til að auðvelda börnunum að byrja í nýjum skóla. Við bjuggum
til félagsfærnisögur um þessar breytingar fyrir flest barnanna okkar.
Við vorum í góðu sambandi við Þjónustumiðstöðina í Vesturgarði, heilsugæsluna í Miðbæ og á
Seltjarnarnesi, Greiningarstöð, iðjuþjálfa og sjúkraþjálfara hjá SLF. Við fengum túlk vegna barns frá
Litháen og Filippseyjum. Hrefna, foreldraráðgjafi hjá Sjónarhóli, var foreldrum barns innan handar við
ýmis málefni er tengdust einu barnanna og fjölskyldu þess.
Þekking okkar hér í Ægisborg á atferlisþjálfun og skilningur á einhverfu hefur aukist mjög á
undanförnum árum, sem og öðrum þroskafrávikum. Við höfum kynnt okkur ýmislegt sem nýtist okkur
í starfi og eigum orðið mörg kennslugögn. Okkur tókst að gera að veruleika flest þau markmið sem við
settum okkur síðastliðið vor, nema „videomodelling“, sem er myndræn sýnikennsla. Því miður varð
það ekki að veruleika en þekking okkar og skilningur á henni er meiri núna en áður og vonandi gengur
það betur næsta vetur.
Að lokum. Hluti sérkennsluhópsins fór á ráðstefnu: Sjónarhóls og Greiningar- og ráðgjafarstöðvar á
vordögum.Þar lærðum við ýmislegt sem við gátum nýtt okkur. Sérkennslustjórinn fór á námskeið hjá
Greiningarstöð vegna nýs matslista ABLLS sem við munum væntanlega taka upp næsta vetur.
Kennarar Ægisborgar fóru um miðjan apríl í náms- og kynnisferð til Boston. Við heimsóttum
fyrrverandi samstarfsmann okkar sem er nemandi og starfsmaður í New England Center í Boston
(NEC). Þetta er mjög þekkt þekkingar- og þjálfunarsetur auk þess sem þarna er leik- og grunnskóli
fyrir einhverf börn, unglinga og börn starfsmanna setursins. Á Íslandi eru atferlisfræðingar sem hafa
lært og starfað þarna og eru m.a. starfsmenn GR. Einnig fór sérkennsluhópurinn í heimsókn í leikskóla
sem var á Bostonsvæðinu. Hann var uppí sveit og umhverfið ólíkt stórborginni Boston. Þessi skóli
heitir Sterling. Þar sáum við unnið með börn á einhverfurófinu, ekki ólíkt því sem við gerum. Við
lærðum ýmislegt nýtt en sáum jafnframt að þar var margt sem við þekktum og höfum nýtt nokkur til
kennslu hér í Ægisborg.
Að lokum er okkur ljúft að geta þess að Ægisborg hlaut Hvatningarverðlaun Skóla- og frístundasviðs
Reykjavíkurborgar fyrir sérkennslu, sem hvetur okkur til að halda áfram á sömu braut og gera jafnvel
enn betur. Það er lögð er áhersla á það í leikskólanum að um leið og sérkennslan er oft ákveðið
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afmarkað verkefni þá eru allir sem vinna í Ægisborg samstarfsmenn og félagar um velferð allra
barnanna í skólanum. Við erum öll Ægisborgarar.

2.4 Samtal við börn

Sigríður Agnes á góðri stundu

Um miðjan maí átti
leikskólastjóri samtal við elstu
börnin og ræddi við þau í
tvennu lagi, annars vegar við
elstu Bárubörnin og hins vegar
elstu Öldubörnin. Samtölin
tóku hvort um sig um 40 – 50
mínútur. Spurt var fyrirfram
ákveðinna spurninga og ef
fram komu áhugaverðir þættir
var rætt áfram um þá. Börnin
sátu á dýnu og leikskólastjóri
skráði svör og samræður
barnanna á flettitöflu.

Dæmi um spurningar og efni samræðunnar:
Hvernig er að vera á Öldu-/Bárudeild? Hvernig er að vera í elsta hóp?
Er eitthvað sem þið vilduð hafa öðruvísi? Gera meira /minna af, eða sleppa
alveg og þá hvers vegna?
Hafið þið lært eitthvað í Ægisborg?
Hvað gera kennararnir?
Hvað vitið þið um grunnskólann, hvernig vitið þið það, viljið þið vita eitthvað
meira um grunnskólann?
Hverjir leika sér saman? Leikið þið við elstu börnin á hinni deildinni? Hvers
vegna? Hvað eru leikhópar? Er hægt að velja milli deilda?
Hverjir eru vinir í leikskólanum? Eru til bestu vinir milli deilda?
Hvað er gott fyrir nýja Ægisborgara að vita?
Góðar minningar úr Ægisborg?
Við úrvinnslu er ekki gerður greinarmunur á hvort það voru Báru- eða Öldubörnin sem svöruðu. Í
flestum tilfellum voru svörin svipuð og ekki mikill munur á skoðunum þessara tveggja hópa. Engar
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niðurstöður eða samantekt er birt í lokin. Þessum matsþætti er þó ætlað að varpa ljósi á hugmyndir
og skoðanir barnanna svo hægt sé að læra af þeim og ætla þeim rými í leikskólastarfinu.
Börnin voru sammála um að það væri skemmtilegt og gaman í Ægisborg. Efst á blaði er að leika sér og
talin voru upp ýmis atriði. Þau helstu voru lego, einingakubbar, hlustun, vera í fótbolta, borða úti á
sumrin, vera í salnum og knexkubbar . Einnig var minnst á framhaldssögur og á þessum tíma var verið
að lesa Bróðir minn Ljónshjarta á Bárudeild og börnin sögðu hana hvort tveggja sorglega og
skemmtilega.
Það er mjög, mjög, mjög skemmtilegt að vera í elsta hóp. Þá gerir maður mörg verkefni, passar litlu
krakkana, fer í markvissa málörvun, hópastarf,hlaupum 12 ferðir í KR og leikum stundum stutt.
Það gæti verið gaman að fara í KR á hverjum degi og gott væri ef aldrei væri fullt í því sem maður
velur. Einnig væri gott að leika sér allan daginn, fara oftar í Knex, á róló og í fjöruna. Einnig væri
gaman að heimsækja Melaskóla og eiga rútu sem keyrir mann í ferðir svo manni verði ekki illt í
fótunum.
Ekki gátu börnin fundið neitt sem þau vildu sleppa, en þau voru nokkur sem vildu ekki vera í of miklu
verkefni og stundum getur verið erfitt að teikna styttuna alveg eins (styttan Björgun við Ægisíðu) og
það er erfitt að ganga lengi.
Börnin sögðust hafa lært ýmislegt í Ægisborg. Þau höfðu m.a. lært að spila spil, skrifa stafi, smyrja
brauð og syngja mörg lög. Einnig höfðu þau lært að vera stillt og að það má ekki meiða. Nokkur höfðu
lært að ganga rösklega og ýmsar umferðarreglur. Einnig var þeim tíðrætt um að passa sig þegar þau
berjast svo þau meiði engan og að borða allan matinn sinn. Maður þarf líka að æfa sig í að vera
sterkur og vera góður við vini sína og alla.

Kennararnir hafa mörgum hlutverkum að gegna í Ægisborg. Börnin sögðu þá vinna, stjórna mikið,
kenna börnunum, vera í tölvunni og fara á fundi. Einnig leika þeir stundum við krakkana. Þeir fara líka
í kaffi og hjálpa krökkum með verkefni. Þeir hringja líka bjöllunni þegar það á að taka saman úti, skrifa
forskrift fyrir börnin þegar þau vilja skrifa eitthvað. Eru sveigjanlegir með að hleypa fleiri börunum í
leik þó búið sé að loka valinu. Kennararnir lesa líka í hvíldinni og hlusta með börnunum á diska.
Hugmyndir barnanna um hvað tekur við í grunnskólanum voru þær helstar að þar lærir maður að lesa
og gerir leikrit. Svo fer maður í matsal og er líka með nesti. Þar er farið í tölvur, sumir eru í hljómsveit,
og svo er líka Undraland (frístund við Grandaskóla )og Regnbogahöll (frístund við Vesturbæjarskóla)
En við vitum ekkert um Melaskóla.
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Spyrjandi reyndi mikið að fá börnin til að tjá sig um að elstu börnin eru á tveimur deildum, hvort þau
léku sér síður við börnin á hinni deildinni, hvort þau hefðu tækifæri til að vera saman á milli deilda ofl.
sem gæti varpað ljósi á, hvernig til hefði tekist með samvinnu Bárudeildar og Öldudeildar. Í báðum
hópunum voru viðbrögðin á sama máta. Þeim fannst ekkert athugavert við að vera á tveimur
deildum, töldu sig hafa nógu marga félaga á sinni deild og höfðu ekkert á móti að leika við elstu
börnin á hinni deildinni. Einnig fannst þeim ekkert sjálfsagðara en að geta átt sinn besta vin á hinni
deildinni og nefndu í báðum hópum dæmi sér til stuðnings. Einn drengurinn nefndi að hann ætti svo
marga vini að hann yrði að skiptast á að vera með þeim. Leikhóparnir fengu jákvæða umfjöllun, þó
sögðust þau vilja fá að velja sjálf á milli deilda. Gaman er að bæta við að í vinaumræðunni kom fram
að kennararnir væru líka vinir. Þeir væru vinir barnanna og líka sín á milli.
Þar sem stutt er í útskrift þessa hóps og margir sem bíða eftir að byrja í Ægisborg, voru börnin beðin
um að nefna nokkra þætti sem væri gott fyrir nýja Ægisborgara að vita. Þau lögðu mikla áherslu á að í
Ægisborg er skemmtilegt, hvers vegna var spurt og svarið kom um hæl, „af því við eigum svo marga
vini“. Einnig getur komið sér vel að vita að kokkarnir heita Hildur og Abena. Það er best að tala við
leikskólastjórann ef það eru vandamál og best að drífa sig inn þegar bjallan hringir. Svo má ekki setja
dót í munninn, því þá getur maður fengið njálg.

Þegar börnin voru beðin um að rifja upp góðar minningar úr Ægisborg var þeim mörgum nýafstaðið
vöfflukaffi ofarlega í huga. Ekki síst hjá þeim sem borðuðu vöfflurnar úti. Einnig voru rifjuð upp atvik
eins og stóra kakan í Ægisborgarafmælinu og að geta borðað hana á annarri deild með vini sínum.
Einnig var rætt um þegar þau skoða ferilmöppurnar sínar með foreldrunum, perla og þegar ég var að
gera páskaskrautið nefndi einn. Nokkrir minntust á dótadaginn og einnig var rifjað upp þegar Sigrún
hellti vatni á Ása og allir fóru að skellihlæja. Börnin voru sammála um að það væri gott að hlæja
saman.

2.5 Foreldrakönnun Ægisborgar í maí 2012

Dagana 21. -28. maí lögðu stjórnendur Ægisborgar könnun fyrir foreldra. Alls bárust 75 svör. Helstu
niðurstöður könnunarinnar eru hvatning til að halda áfram sömu braut, en 98% svarenda geta mælt
með Ægisborg við aðra foreldra. Það er misjafnt hve vel foreldrar kynna sér starfsáætlun eða þekkja
hornsteina starfsins, en nær allir (98%) eru mjög eða frekar sáttir við starfsáherslurnar. Þó eru ekki
allir foreldrar á eitt sáttir um samstarf elstu deildanna tveggja en 73% töldu það hafa heppnast mjög
eða frekar vel. Af öðrum einstökum niðurstöðum má nefna að almenn ánægja er með matinn;
börnunum líkar síst morgunverðurinn en 98% foreldra eru mjög eða frekar ánægðir með fæðið.
Foreldrar telja börnin sín sérstaklega ánægð með útivist og samverustundir, en síður ánægð með
hvíldina. Foreldrar segjast oftast fá fullnægjandi upplýsingar um leikskólastarfið (89%) og fleiri segja
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börnunum vel heilsað að morgni (98%) en þau kvödd í lok dags (90%). Foreldrar eru almennt ánægðir
með viðburði leikskólans liðinn vetur. Samstarfið við KR virðist skila tilætluðum árangri en yfir 70%
telja samstarfið við íþróttafélagið hvetja börnin til frekari hreyfingar eða þátttöku í skipulögðu
íþróttastarfi.

Jólaball

Af svörunum við opnu spurningunum og ummælum má ráða að foreldrar eru í heildina sáttir við starf
Ægisborgar, oft er nefnd ánægja barnanna með verkefni hversdagsins, vinina og kennarana, útivistina
og KR ferðir. Foreldrar nefna gjarnan ánægju sína og barnanna með leikskólann. Nokkrir hafa orð á
þreytu með njálgstilfellin og upplýsingaflæði má bæta, þar sem mörgum hugnast tölvupóstar vel og
skiptar skoðanir voru með samstarf Öldu- og Bárudeildar. Allar niðurstöður foreldrakönnunar má
nálgast á heimasíðu Ægisborgar undir flipanum Leikskólinn.

2.6 Símenntun starfsfólks
Óumdeilt var stærsta símenntunarverkefni liðins vetrar ferð starfsfólks Ægisborgar til Boston. Til
Boston fóru 15 starfsmenn en eftir urðu 8, sem skoðuðu 3 leikskóla og skrifuðu skýrslu um
heimsóknirnar. Í Boston skoðaði hópurinn 2 leikskóla, einhverfusetur, sérkennslu í almennum
leik/grunnskóla og Barnasafnið (Childrens Museum). Bostonferðin setti mark sitt á starf leikskólans
og sértaklega starfsandann allan veturinn. Ferðin krafðist mikils undirbúnings, það þurfti að koma sér
saman um hvernig skóla fólk vildi skoða og finna í framhaldi af því áhugaverða skóla sem jafnframt
væru tilbúnir að taka á móti hóp ofan af Íslandi. Í stuttu máli gekk ferðin í alla staði ákaflega vel.
Móttökurnar ytra voru sérlega góðar og Ægisborgarar sáu margt nýtt sem á eftir að hafa áhrif í starfs
leikskólans ef að líkum lætur.
Stóri leikskóladagurinn er vel nýttur af Ægisborgurum og er reynt að losa sem flesta frá annríki
hversdagsins svo þeir geti séð hvað aðrir leikskólar borgarinnar eru að fást við. Stóri
leikskóladagurinn, sem haldinn er um mánaðarmótin maí/júní er fastur liður símenntunar í
leikskólanum.
Starfsfólk sérkennslu sótti námskeið og tók þátt í svokölluðum „work shops“ á vegum Greiningar og
ráðgjafarstöðvar ríkisins jafnt og þétt yfir veturinn. Sérkennslufólkið fór einnig á skráningarnámskeið
og Vorráðstefnu Greiningarstöðvar ríkisins.
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Stutt námskeið í skyndihjálp var haldið 17. janúar fyrir allt starfsfólk Ægisborgar. Kennari var Gerður
Eva frá Vinnuvernd.
Stjórnendur í leikskólanum fóru á námskeið um foreldrasamstarf og nokkrir stjórnendur leikskólans
fóru á tölvunámskeið. Einn deildarstjóri sótti námskeið í Sæborg um skapandi starf.
Einnig hafa stjórnendur í leikskólanum hlýtt á tilfallandi erindi og málþing eftir því sem tök hafa verið
á. Auk þess hefur leikskólinn fengið marga góða gesti sem hægt hefur verið að læra af og miðla. Og
síðast en ekki síst telja Ægisborgarar sig sífellt vera að læra af og miðla hver til annars, bæði stórir og
smáir.
Fyrsta stóra verkefni sameinaðs sviðs, Skóla- og frístundasviðs, ber heitið Vinsamlegt samfélag.
Ægisborg á tvo fulltrúa í þeirri vinnu. Sjónum hefur verið beint að forvörnum gegn einelti og gerð
eineltisáætlana.
Starfsmannahandbók Ægisborgar vex hægt og rólega og er nýjum og eldri haldgott reipi í dagsins önn.
Markmiðið er að handbókin vaxi enn frekar.
Námskeið fyrir nýliða í Ægisborg var haldið í haustbyrjun af leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra.
Ægisborg var svo lánsöm að hafa vettvangsnema frá HÍ af og til í vetur. Góðir nemar eru ekki aðeins
nemar heldur kennarar.

3. Ytra mat
Skóla- og frístundasvið stóð ekki fyrir könnun þennan veturinn og þess vegna var ráðist í keimlíka
könnun á vegum Ægisborgar. Um það má
lesa hér að framan undir kaflanum innra
mat.

3.1 Hvatningarverðlaun Skóla- og
frístundasviðs
Ægisborg var verðlaunuð af Skóla- og
frístundasviði þann 20. júní. Þá voru
hvatningarverðlaun sviðsins afhent á
hátíðlegri athöfn í Tjarnarsal Ráðhússins.
Verðlaunin fékk Ægisborg fyrir sérkennslu
og var við hæfi að Alla Dóra Smith
sérkennslustjóri, tæki á móti
verðlaununum. Liðinn vetur hefur
sérkennsludeildin verið fjölmennansta
deildin í Ægisborg og umfang starfsins
aukist jafnt og þétt.

Alla Dóra með hvatningarverðlaunin sem Ægisborg hlaut fyrir
sérkennslu.
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4. Umbótaáætlun samkvæmt niðurstöðum mats
Umbótaáætlun samkvæmt niðurstöðum foreldrakönnunar.
Markmiðið fyrir næsta ár er fyrst og fremst að halda áfram á sömu braut. Mikil ánægja er með
áherslur leikskólans, sbr. niðurstöður foreldrakönnunar meðal annars og er starfsmannahópurinn
sífellt að styrkja sig og fóta betur á faglegu hornsteinunum fjórum. Mikilvægt er að fræða nýtt fólk
um hornsteinana og er lögð áhersla á að deila þekkingu til annarra þannig að hægt sé að læra jafn
óðum í leikskólasamfélaginu.
Samkvæmt niðurstöðum foreldrakönnunar svara 10% foreldra því til að þeim finnist börnin ekki
kvödd mjög eða frekar vel í lok dags. Markmið næsta vetrar er að öll börn séu kvödd mjög eða frekar
vel að mati foreldra og að hið minnsta 60% svarenda þyki börnin kvödd mjög vel.
Ekki eru allir foreldrar sammála því að deildarstjórar séu duglegir að senda þeim tölvupóst. Markmið
næsta vetrar er að a.m.k. 80% foreldra séu mjög eða frekar sammála þeirri fullyrðingu.
Njálgstilfelli voru 9 síðastliðinn vetur í Ægisborg og samkvæmt svörum hluta foreldra eru þeir ekki
ánægðir með það -skiljanlega. Komandi vetur er stefnt að því að fækka þeim hvimleiða smitvargi og
helst útrýma. Haldið verður áfram á sömu sóttvarnarbrautinni og fundnar nýjar leiðir í formi fræðslu
og verður það unnið í nánu samstarfi leikskólans og foreldrafélagsins.
Foreldrar höfðu skiptar skoðanir á samvinnu elstu deildanna samkvæmt matinu. Næsta ár verða öll
elstu börnin á einni deild, en hópurinn er of fámennur til að unnt sé að skipta honum.

Umbótaáætlun samkvæmt niðurstöðum deildarmats
Mat beggja yngri deildanna var samhljóðandi um að fínpússa þyrfti samstarf deildanna. Söng- og
leikstundirnar gengu ekki vel upp og þurfa sameiginlegar söngstundir að vera í salnum og leikstundir
að vera á öðrum tíma. Vegna aðlögunar nýrra barna (báðar deildir verða nánast mannaðar nýjum
Ægisborgurum) verður ráðist í heimsóknirnar eftir áramót.
Finna þarf betri tíma og svigrúm fyrir aðra hópstjóra en deildarstjóra til að skrá hópastarf. Skráningar
þarfnast tíma þann dag sem hópastarfið er.
Starfsfólk beggja eldri deildanna var afar ánægt með samstarf deildanna síðastliðinn vetur. Markmið
næsta vetrar er að viðhalda samstarfinu þótt öll elstu börnin verði á Öldudeild. Það verður gert með
sameiginlegum leik- og vinnustundum og hópastarfsstundum barna fædd 2008.
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Umbótaáætlun samkvæmt niðurstöðum deildarstjóra
Á fundi í lok maí var hugur í deildarstjórum til þess að vinna sérstaklega með hugtökin vináttu,
virðingu og umhyggju. Næsta vetur verður markvisst fjallað um hugtakið virðingu með börnunum
eftir aldri þeirra og þroska, þannig að þau átti sig smám saman á fyrir hvað það stendur. Einnig verður
farið yfir hvernig best er að ræða við börn og hvernig starfsfólk ræðir saman fyrir framan börnin og
hvað það segir. Það verður sérstaklega gert á nýliðafundi og á skipulags- og námskeiðsdögum.
Á deildarstjórafundum komandi vetrar munu deildarstjórar segja frá starfi deildanna til skiptis, svo
aðrir fái betur fylgst með, hvort tveggja til að læra af og koma með tillögur til að auðga starfið.
Aðalverkefni Fjöru og Kots á haustmánuðum veður aðlögun nýrra barna með umhyggju að leiðarljósi.
Eldri deildirnar vinna að hópefli með samkennd í huga. Ég og fjölskyldan mín er gott þemaverkefni til
að kynnast innbyrðis.
Næstu skref í umhverfismennt verða að draga úr orku- og efnisnotkun. Leitað verður leiða til að
minnka notkun raforku og hita, en ekki hvað síst dregið úr notkun plasts og pappírs. Kittý,
deildarstjóri Fjörudeildar, leiðir þá vinnu.

Umbótaáætlun samkvæmt
niðurstöðum samræðu við börn
Niðurstaða samantektar
leikskólastjóra frá formlegum
samræðustundum með elstu
börnunum sýnir að börnin eru ekki
vön að hugsa út fyrir það sem er í
kringum þau þá og þar. Markmið
næsta vetrar er að hvetja starfsfólk
leikskólans til að nota enn frekar
opnar spurningar og hvetja börnin til
að hugsa út fyrir ramman á skapandi
hátt.
Þórhallur Sigurðsson, hollvinur Ægisborgar í Þjóðleikhúsinu.

Stjórnendur eru ekki sáttir við hversu
Hann bauð eldri deildunum á forsýningu skrímslaleikrits.
illa hefur gengið í námskrársmíði
liðinn vetur. Nauðsynlegt er að bæta úr og klára verkefnið.

5. Matsáætlun Ægisborgar 2012-2013

Ekki eru fyrirhugaðar neinar sérstakar breytingar á mati Ægisborgar næsta starfsár. Áfram verða
metnar sérstakar áherslur leikskólastarfsins, dagskipulag , fyrirkomulag sérkennslu. Auk þess verður
metið hvernig til tekst við móttöku nýrra starfsmanna og starfsmannasamtöl. Svo má vera að yfir
27

Starfsáætlun 2012-2013

Ægisborg

veturinn gerist ýmislegt sem vert er að meta sérstaklega og þá verður það gert. Matið fer fram í
janúar og að vori, með fundum, í samtölum og með könnunum og eru stjórnendur leikskólans
ábyrgir. Sú nýbreytni verður tekin upp að hafa formlegt mat tvisvar; í janúar og maí.
Sérstaklega verður metið hvernig til tekst með aðlögun nýrra barna í haust og fer það mat fyrir
áramót og er á ábyrgð deildarstjóra yngri deildanna.

6. Áherslur Ægisborgar starfsárið 2012-2013
Áherslurnar fyrir komandi skólaár eru þær helstar að halda áfram á sömu braut og mörkuð hefur
verið undanfarin ár. Alltaf verður að gæta þess að rifja reglulega upp og viðhalda grunngildum í
starfsáherslum Ægisborgar. Nýliðafræðsla er lykill að góðu upphafi í starfi og liður í að vinna með
faglega hornsteina leikskólans.
Veturinn 2012-2013 kemur til með að mótast af þeirri staðreynd að tæplega helmingur allra barna í
Ægisborg byrjar sína skólagöngu nú í haust. Lögð verður áhersla á að nýir Ægisborgarar, börn,
foreldrar og starfsfólk finni að þau eru velkomin, þeim líði vel og kynnist starfsáherslum Ægisborgar.
Aðlögun í haust fer fram með öðru sniði en áður, en nokkur börn koma í einu (3-5) og foreldrar þeirra
dvelja með þeim allan tímann fyrstu dagana. Um er að ræða svokallaða þátttökuaðlögun.
Veturinn 2011-2012 voru tekin örfá græn skref í Ægisborg og áfram verður haldið á þeirri braut og
skrefunum fjölgað. Markmiðið er að festa í sessi plast- og pappírsendurvinnslu með börnum og
starfsfólki og að eldhúsið haldi áfram skilvirkri endurvinnslu drykkjarferna, plasts og dósa. Næstu
grænu skref verða að draga úr notkun á einnota umbúðum hvers konar, t.a.m. þegar foreldrar og
gestir koma á leikskólaviðburði sem og í dagsins önn. Hagkvæmast er að endurvinna það sem ekki er
notað! Þess vegna verður dregið úr pappírs- og plastnotkun eftir því sem kostur er á.
Á sama hátt og ritmálið í umhverfinu hefur áhrif á myndun læsis er ætlunin að nýta umhverfið betur
til að hafa áhrif á börnin. Þá er átt við
að börnin upplifi og skynji form, liti og
ljós með það að markmiði að börnin
njóti betur að vera í leikskólanum
sínum.
Í Ægisborg er margt gert sem stuðlar
að læsi í víðum skilningi þess orðs. Í
takt við nýju aðalnámskrána verður
leitast við að skrá og skýra það
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læsisumhverfi sem börnin búa við í leikskólanum. Markmiðið með því er tvíþætt. Annars vegar að
vinna að læsiskafla námskrár Ægisborgar og hins vegar að finna flöt á mögulegu þróunarverkefni.
Síðastliðin 5 ár hafa ferilmöppur verið hluti starfsins í Ægisborg. Ætlunin er að þróa þær enn frekar og
leitað verður í smiðju Sæborgar. Þar eru persónumöppur ítarleg heimild um líf og starf
leikskólabarnsins og óskað verður eftir því að fá kynningu þaðan á námskeiðsdegi í Ægisborg.
Vinnu við námskrá Ægisborgar þarf að ljúka og samhliða því kallar ný aðalnámskrá leikskóla á að
starfshópurinn kynni sér hana og máti við starfið í Ægisborg og taki mið af henni við
skólanámskrárgerðina.
Samkvæmt venju verður vetrarstarfið metið að vori auk þess sem símat er alltaf í gangi. Einnig verður
leitað til foreldra og barna til að meta starfið hvort sem það er með samræðum eða formlegri hætti.
Stjórnendur leikskólans bera ábyrgð á að matið fari fram.

7. Áherslur leikskólans vegna starfsáætlunar Skóla- og
frístundasviðs
Allar áherslur í starfi Ægisborgar rúmast vel innan starfsáætlunar Skóla- og frístundasviðs, sem má
nálgast á heimasíðu sviðsins.
Ægisborg á 2 fulltrúa í samstarfsverkefni leikskóla, grunnskóla, frístundamiðstöðva og
þjónustumiðstöðva um vinsamlegt samfélag. Sú fræðsla og þekking sem fulltrúar Ægisborgar bera
með sér í leikskólann verður notuð í starfi, sérstaklega þar sem ætlunin er að vinna með félagsfærni
og samskipti í barnahópnum. 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.
Hollur matur og hreyfing í Ægisborg
eru lífsstílsmótandi fyrir börn og
fullorðna. Aðgerðir eins og úrbætur í
umhverfi leikskólans hafa áhrif á
líðan barna og fullorðinna og stuðla
að heilbrigðari sál í hraustum
líkama. Auk þess að hafa ákveðið
forvarnargildi.
Lestur og læsi í víðum skilningi er
ofarlega í huga Ægisborgara og
sífellt leitað nýrra leiða í því
ferðalagi. Ægisborgin á nokkra

Þorrablótin þykja góð/ þeim er vantar fjörið.
Færir líf í letiblóð/ lundabaggi og smjörið.
Þessi börn eru ekki letiblóð en kunna samt að meta þorramatinn!
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fullorðna hollvini sem leggja stund á ýmsar listgreinar. Stefnt er að því að fjölga hollvinum
Ægisborgar.
Ægisborgin er lögð af stað í sitt græna ferðalag og í starfsáætlun kemur fram hvar leikskólinn er
staddur.
Samræður við börn um hugmyndir þeirra, langanir og viðhorf er ríkur þáttur í starfi Ægisborgar.
Áfram verður haldið á þeirri leið meðal annars til að stuðla að lýðræði og ábyrgð og draga úr
fordómum. Allar fjölskyldur eru boðnar velkomnar í Ægisborg og þörfum þeirra mætt hverju sinni.
Leiðarljós í samvinnu og vinnu með einstök börn er að styrkleikar, áhugi og leikur fái að njóta sín og
verði leiðandi afl í námi barnanna. Um leið og fjölskyldur eru boðnar velkomnar er þeim einnig bent á
möguleika til þátttöku og samstarfs í leikskólalífinu. Þá er meðal annars átt við dvelja stund í
leikskólanum, foreldrakaffi og alls konar uppákomur, þátttöku í ferðum og í raun það sem foreldrar
hafa upp á að bjóða eða hugur þeirra stendur til.
Starfsáætlanir Ægisborgar eru hverju sinni á heimasíðu leikskólans. Þar kemur meðal annars fram mat
á helstu þáttum starfsins. Að því mati koma börn, foreldrar og starfsfólk.
Í kafla um umbætur, mat og nýbreytni undir stefnuþáttum í starfsáætlun SFS, kemur fram að ætlunin
sé að starfa með The Scottish Storytelling Centre. Þessu er vel fagnað í Ægisborg þar sem þrír
kennarar í hópnum hafa kynnst starfinu þar með heimsóknum til Skotlands og Ægisborgin státar af
fúsum sögumanni. Þróun á þessu sviði tengist því vel áherslum í Ægisborg og áhuga margra sem þar
starfa.
Stjórnendur Ægisborgar eru tilbúnir til að þiggja alla þá fræðslu og þjálfun sem í boði er og munu
leitast við að starfsfólk hafi tækifæri til að afla sér þekkingar til framþróunar í starfi.
Starfsþróunarsamtöl hafa verið í þróun í Ægisborg. Starfsmönnum stendur til boða að eiga samtal við
sinn deildarstjóra, auk leikskólastjóra. Í Ægisborg gera stjórnendur reglulega kannanir meðal
starfsmanna og leita úrbóta eftir því sem þar kemur fram. Sífellt er leitað leiða til að skipulag og
ákvarðanataka lúti lýðræðislegum viðmiðum. Á deildarfundum, skipulagsdögum og
deildarstjórafundum eru málin rædd. Orðað er sérstaklega
að óhætt er að hugsa upphátt og fá viðbrögð, en á
endanum er komist að niðurstöðu sem byggir á
hugmyndafræði og áherslum Ægisborgar.
Stjórnendur nýta sér leiðbeiningar frá SFS um fjármál,
nýtingu og o.fl. og hefur tekist að halda sér réttu megin við
strikið. Stjórnendur fagna einnig allri þróun sviðsins hvað
varðar rekstrarhliðina og munu kosta kapps um að kynna
sér hana jafn óðum.
Ég sé um að þessi starfsáætlun sé ærleg!
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8. Starfsmannamál
Menntun starfsmanna í leikskólanum Ægisborg í lok júní 2012:

Starfsheiti

Fjöldi

Menntun

Leikskólakennarar

7

1 x diploma í menntunarfr.
3 x leikskólakennarar B.ed.
3 x leikskólakennarapróf

Grunnskólakennarar
Aðrir uppeldismenntaðir
starfsmenn

3
4

Þroskaþjálfar
Starfsmenn með háskólapróf
án uppeldismenntunar
Starfsmenn með menntun á
framhaldsskólastigi
(stúdentspróf, iðnmenntun)
Starfsmenn án
framhaldsskólamenntunar

3

2 x sálfræðipróf
1x sérkennslufræði
1 x aðstoðarleiksk.próf
1 x próf í viðskiptafræði
1x kokkur

3

5

Starfsþróunarsamtöl. Leikskólastjóri bauð
öllum starfsmönnum eitt samtal eftir
áramót en að auki var ætlast til að
deildarstjórar ræddu við sitt starfsfólk að
hausti. Þá var ýmist verið að ræða við
nýliða og kynna þeim betur starfið og
leiðbeina eða eldra starfsfólk sem átti
samtal við sinn deildarstjóra um hvað eina
sem lá þeim á hjarta.

Kittý og Alla Dóra með hvatningarverðlaunin
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Símenntunaráætlun
Á hverju ári er ætlast til að starfsmenn sinni símenntun. Þegar
þessi orð eru skrifuð er búið að fastsetja sameiginlegan
námskeiðsdag skóla og frístundaheimila í Vesturbæ sem
verður 28. September.

Símenntun/fræðsla mun fara fram innan leikskólans þar sem
nýliðar verða fræddir um áherslur og hornsteina Ægisborgar.
Eldri starfsmenn munu rifja upp, deila reynslu og þróa áfram
Frá þorrablóti
vinnu við hornsteinana, auk þess sem lögð verður áhersla á að
starfsfólk sé betur fært að segja frá og útskýra leikskólastarfið í
Ægisborg. Í forgang verður sett fræðsla um lestur og læsi í víðum skilningi. Einnig verður starfsfólk
hvatt til að sækja málþing og ráðstefnur um uppeldismál eins og kostur er á. Hluti af símenntun
starfsfólks Ægisborgar verður einnig að nota og bæta við í starfsmannahandbók. Námskeið ætluð
stjórnendum verða litin sérstaklega hýru auga.
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.

9. Aðrar upplýsingar
9.1 Barnahópurinn í júní 2012
Heildarfjöldi barna er 84 á fjórum deildum.
Um er að ræða 43 drengi og 41
stúlku.
Dvalarstundir í leikskólanum eru 858.
10 börn njóta sérkennslu.
Börn af erlendum uppruna eru 16.

Hopp

9.2 Foreldrasamvinna
Í Ægisborg er starfandi foreldrafélag. Stjórn félagsins, sem skipuð er fulltrúum frá hverri deild, fundar
eftir þörfum og skipuleggur ýmsa viðburði sem eru samofnir starfi leikskólans. Nægir að nefna
jólaskemmtun, sveitferð og sumarhátíð.
Í leikskólanum er einnig Foreldraráð sem í sitja 3 foreldrar. Kosið er í ráðið að hausti. Í Ægisborg hafa
fulltrúar í foreldraráði starfað lengur en eitt ár og hugnast fólki vel að ekki sé skipt um alla fulltrúa í
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einu. Hlutverk foreldraráðsins er m.a. að lesa yfir starfsáætlanir leikskólans og vera til ráðuneytis og
samstarfs. Foreldraráðið hefur verið umsagnaraðili um ýmislegt í leikskólastarfinu eins og t.d. um
framkvæmd sumarorlofs.
Í byrjun júní er kynningarfundur fyrir foreldra nýrra barna í Ægisborg. Á fundinum er starf leikskólans
kynnt og foreldrar hitta deildarstjóra barnanna, fá upplýsingar um deildina, hvenær leikskóladvölin
getur hafist og hvers má vænta í aðlögun.

Foreldrafundir þar sem vetrarstarfið
er kynnt fara fram á
haustmánuðum. Hver deild fundar
fyrir sig á starfstíma leikskólans og
þátt taka deildarstjóri, stjórnendur
og sérkennslustjóri.
Foreldraviðtöl fara fram með
formlegum hætti í febrúar/mars. Þá
skrá foreldrar sig á lista með
fyrirfram ákveðnum tímum. Gert er
ráð fyrir að hvert viðtal standi í 20
mínútur. Foreldrum stendur til boða
samtal við deildarstjóra þegar barn
þeirra skiptir um deild og foreldrum
Sjálfsmyndir barnanna á afmæli Ægisborgar
elstu barnanna er boðið í samtal
þegar búið er að leggja Hljómpróf fyrir elstu börnin að hausti. Einnig er lögð áhersla á að foreldrar
geti hvenær sem er fengið samtal við deildarstjóra eða aðra stjórnendur leikskólans.
Í Ægisborg eru foreldrar boðnir velkomnir og hvattir til að kíkja inn fyrir og staldra við að morgni eða
seinnipartinn meðan barnið gengur frá eða lýkur verkefni, ekki hvað síst til að sjá barn sitt í
leikskólaaðstæðunum. Auk þess eru kaffimorgnar nokkrum sinnum á vetri. Þá staldra foreldrar við að
morgni og líta á verkefni barnsins og kíkja gjarnan í ferilmöppuna. Foreldrar í Ægisborg hafa sýnt
starfinu í leikskólanum mikinn áhuga og iðulega fjölmennt á viðburði, eins og til dæmis
íþróttasýninguna.
Foreldravika var haldin í fyrsta sinn í vikunni eftir stórafmæli Ægisborgar (sem var á þrettándanum).
Vikan þótti takast vel og verður á sama tíma næsta vetur. Vikan er þannig hugsuð að foreldrar geta
valið sér stundir til þátttöku í leikskólalífinu eftir áhugasviði þeirra og/eða barnanna. Flestir foreldrar
lýstu ánægju sinni með vikuna í foreldrakönnun.
Í leikskólalífinu eru ómetanleg mörg viðvik foreldra og annarra velunnara í verkefnum hversdagsins
og á hátíðum.Til dæmis hafa foreldrar leikið á hljóðfæri á jólaballinu í Ægisborg, og séð um
hljóðfæraleik á jólaballi fyrir börn og foreldra. Foreldrar hafa einnig plastað, gormað og ljósritað
bækur barnanna, komið með víðsjár og haft vísindamorgunn svo fátt eitt sé talið. Áfram verður reynt
að tengjast foreldrum meir og betur.
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9.3 Samstarf leik- og grunnskóla
Samstarfsáætlun Ægisborgar og Grandaskóla, vegna elstu barna leikskólans, fyrir veturinn 2012-2013
liggur ekki fyrir. Samstarfsáætlunin er að venju smíðuð í ágúst eða september en þá funda fulltrúar
beggja aðila. Ekki er að vænta stórvægilegra breytinga frá síðasta skólavetri, en þá gekk samstarfið út
á eftirtalin verkefni eða uppákomur:
Heimsókn barnanna á bókasafn Grandaskóla í nóvember.
Boð á helgileikrit á aðventu í Grandaskóla.
Í febrúar var heimsókn inn í bekk í Grandaskóla.
Í maí fóru börnin sem verða í Grandaskóla í haust í langa heimsókn með nesti .

Borðað úti

10.Almennar upplýsingar
Skipulagsdagar
Skipulagsdagar að hausti eru þessir með fyrirvara um breytingar:
28. september - Allur dagurinn.
16. október - Allur dagurinn.
21. nóvember –Allur dagurinn.
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Skipulagsdagar að vori:
23. janúar - Skipulagsdagur
7. maí - Skipulagsdagur
7. júní –námskeiðsdagur á stóra leikskóladeginum

Leikskóladagatal 2012-2013

September
8. september -Dagur læsis
28. september -Sameiginlegur námskeiðsdagur leikskóla, grunnskóla og frístundarstöðva í Vesturbæ.
Í september
-Deildarfundir foreldra á Báru- og Öldudeild.

Október
16. október
27. október
Í október

- Skipulagsdagur. Allur dagurinn.
-Alþjóðlegur bangsadagur
-Deildarfundur foreldra á Fjörudeild og í Koti.
-Kaffimorgunn á eldri deildum

Nóvember
-Kaffimorgunn á yngri deildum?
16. nóvember -Dagur íslenskrar tungu
21. nóvember - Skipulagsdagur. Allur dagurinn.
Í nóvember

- Heimsókn elstu barnanna á bókasafn Grandaskóla.

Desember
6. desember
Í desember

-Aðventukaffi
-Bakstursdagar, jólaball, kirkjuferð, litlu jólin, heimsókn elstu barna á helgileik,
jólagleði starfsfólks.

Janúar
6. janúar
7.-11. janúar
23. janúar
25. janúar
31. janúar

- Ægisborg 31 árs – afmælisdagur
-Foreldravika
- Skipulagsdagur
- Bóndadagur (fyrsti dagur þorra) -karlakaffi
-Þorrablót
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Febrúar
6. febrúar
11. febrúar
12. febrúar
13. febrúar
25. febrúar
29. febrúar

-Dagur leikskólans
-Bolludagur
-Sprengidagur
-Öskudagur
-Konudagur og konukaffi
-Hlaupársdagur!

Mars
í mars

-Foreldraviðtöl

Apríl
23. apríl
29. apríl
Í apríl
Í apríl

-Dagur bókarinnar
-Alþjóðlegur dansdagur
-Starfsþróunarsamtöl
-Vöfflukaffi

Maí
7. maí
15. maí
Í maí

- Skipulagsdagur
-Alþjóðadagur fjölskyldunnar.
-Ægisborgardagurinn, sveitaferð, útskrift, útskriftarferð elstu barnanna, KR sýning

Júní
7. júní
23. júní
Í júní

-Stóri leikskóladagurinn
-Alþjóða Ólympíudagurinn. - Íþróttahátíð.
-Útskriftarferð, sumarhátíð foreldrafélagsins
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Umsögn foreldraráðs

Foreldraráð Ægisborgar fékk framanritaða starfsáætlun senda með tölvupósti 29. júní og sendi
eftirfarandi umsögn þann:

Foreldraráð Ægisborgar hefur lesið drög að starfsáætlun leikskólans fyrir árið 2012 – 2013, tekur
undir margt sem þar kemur fram og telur áætlunina vel unna og varpa raunsönnu ljósi á starfsemi
leikskólans.
Eins og kemur fram í mati vegna starfsemi síðasta árs er samstarf skóla og foreldra gott og vonast
ráðið til að áfram haldi á sömu braut hvað varðar samstarf og samvinnu. Ráðið hvetur starfsmenn
leikskólans til þess að auka enn upplýsingagjöf eins og kemur fram að stefnt sé að í starfsemi næsta
árs.
Foreldraráðið ítrekar enn ánægju sína með samstarf leikskólans við KR og þau jákvæðu áhrif sem það
hefur. Það er jafnframt hluti af stærri mynd heilbrigðis og hollustu sem starfsmenn standa sig vel í að
halda á lofti í starfseminni. Þar má einnig nefna tilraunir með jógaæfingar á einni deildanna sem
hefur vakið lukku og hvetur ráðið til þess að hugað verði áfram að ræktun líkama og sálar í vinnu með
börnunum.
Ráðið fagnar auknum vettvangsferðum og telur að aukin áhersla á að kynna börnunum
nærumhverfið sitt með því að heimsækja nálæga staði sé jákvæð.
Sérstaklega ber að fagna því hversu vel sérkennsla gengur í leikskólanum og telur ráðið leikskólann
vel að hvatningarverðlaunum borgarinnar komið og óskar starfsmönnum, stjórnendum og börnum í
leikskólanum til hamingju.
Ráðið tekur eftir að í áætluninni kemur fram að fáir starfsmenn svöruðu könnun stéttarfélagsins og
það er umhugsunarvert. Atriðin sem starfsmenn hafa áhyggjur af eru mikilvæg og ástæða til að
athuga hvort það er eitthvað í starfsemi leikskólans eða hvort ytri þættir á borð við
endurskipulagningu hjá borginni séu þar lykilþættir. Ráðið telur afar mikilvægt að tryggja að
starfsmenn leikskólans séu ánægðir í starfi og að aðbúnaður þeirra eins og barnanna sé fullnægjandi.
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Viðbrögð við umsögn foreldraráðs

Stjórnendur taka undir orð foreldraráðs um gott samstarf leikskóla og foreldra. Allar
ábendingar sem ráðið setur fram eru réttmætar og sannar og verða hafðar að leiðarljósi
næsta starfsár.

Dags. 6. Júlí 2012

Sigrún Birgisdóttir

_______________________________________________
Leikskólastjóri

Ásmundur Kristberg Örnólfsson

_______________________________________________
Aðstoðarleikskólastjóri
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