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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 2013-2014

Vorið 2013 gerðist sá ánægjulegi atburður að þegar auglýst var eftir leikskólakennurum,
sóttu nokkrir slíkir um starf í Ægisborg. Niðurstaðan varð sú að fjórir leikskólakennarar
bættust í hóp Ægisborgara, einn á hverja deild leikskólans. Síðar um haustið bárum við gæfu
til að fá fimmta leikskólakennarann til viðbótar, en hann leysti af í löngu veikindaleyfi eins
deildarstjórans. Allir þessir leikskólakennarar haf sett sitt mark á leikskólastarfið í vetur.
Þeim fylgir ferskur straumur um leið og þeim hefur tekist að verða hluti að faglega sterkum
starfsmannahópi Ægisborgar.
Þegar horft er yfir veturinn er margs að minnast úr starfinu og hér á eftir verður gerð grein
fyrir því sem stendur upp úr.
Viðfangsefni lestrarhátíðar í Reykjavík í október 2013 voru ljóð og tóku Ægisborgarar virkan
þátt í hátíðinni. Börn og fullorðnir nutu þess að baða sig í ljóðum, ekki bara í október, heldur
allan veturinn. Hápunktinum var svo náð á Barnamenningarhátíð í apríl þegar allir
Ægisborgarar tóku þátt í að viðra ljóðin sín undir yfirskriftinni: Ljóð til læsis! Börnin gengu í
ljóðagöngum um miðborgina og í nágrenni leikskólans með ljóðin sín ljóslifandi á spjöldum,
auk þess sem vegfarendum var boðið að fá sér ljóð úr skjóðu, sem innihélt ljóð barnanna og
ýmis önnur uppáhaldsljóð. Góður rómur var gerður að þessu framtaki og myndband sem
tekið var upp við þessi tækifæri sló í gegn. Myndbandið sýnir m.a. hvernig þróun
ljóðavinnunnar var á elstu deildinni og sýnir einnig á skemmtilega hátt viðbrögð vegfarenda
og gleði þeirra og áhuga fyrir að taka þátt – fá að lesa ljóðin upphátt fyrir barnahópinn og í
sumum tilvikum hitta höfundinn og þakka honum fyrir ljóðið. Myndbandið var svo meðal
þess sem sýnt var á svæði Ægisborgar á Stóra leikskóladeginum í lok maí í Ráðhúsi
Reykjavíkur. Myndbandið er hægt að skoða á heimasíðu Ægisborgar.
Gildisverkefnið sem Ægisborg tekur þátt í ásamt leikskólanum Brákarborg í samvinnu við
Rannung hefur haft jákvæð áhrif á leikskólastarfið. Starfshópurinn hefur fengið ýmsa
fræðslu og tækifæri til að kynnast starfsfólki á öðrum leikskóla og hefur þetta verkefni ýtt
undir faglega samræðu í leikskólanum.
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Gildisverkefnið hefur líka virkað hvetjandi á ákvörðun og áherslu starfsfólks á aukna
skráningu á leikskólastarfinu, með það að markmiði að varpa skýrara ljósi á börnin -eftir
hverju þau sækjast, hvað þau geta, hvað þau velja og hvar áhugi þeirra liggur. Upplýsingar
sem lesa má úr skráningum, auðvelda starfsfólki að koma betur til móts við áhuga barnanna
og getu þeirra auk þess að varða leiðina áfram. Börnin fá líka tilfinningu fyrir eigin getu og
framförum. Starfsfólk hefur í auknum mæli notað myndbönd af börnum í leik til að gefa
foreldrum aukna innsýn í lífið í leikskólanum. Foreldrar kunna að meta þessa leið og er
ætlunin að nýta þessa tækni betur bæði til skemmtunar og fróðleiks.
Á vormánuðum var tilkynnt að starfsfólk Ægisborgar og þá sérstaklega starfsfólk sérkennslu
hlytu Hvatningarverðlaun Skóla- og frístundaráðs 2014. Að þessu sinni var um að ræða
framgöngu starfsfólks við móttöku ættleidds drengs og natni og fagmennsku í samstarfi við
drenginn og fjölskyldu hans. Hvatningarverðlaununum fylgir ómetanleg viðurkenning á því
að tekið er eftir því sem vel er gert, auk þess að vera hvatning til áframhaldandi góðra verka.
Í maí fór fram heildarmat á leikskólastarfinu í Ægisborg á vegum Skóla- og frístundasviðs.
Börn, foreldrar og starfsfólk tóku þátt í rýnihópum, tekin voru viðtöl við stjórnendur,
skriflegum gögnum um leikskólastarfið var safnað og þau yfirfarin auk þess sem starfsmenn
frá Sviðinu dvöldu tvo daga í Ægisborg til að fylgjast með starfinu. Niðurstöður matsins liggja
væntanlega fyrir í haust og þá mun starfsfólk setja saman umbótaáætlun. Starfsfólk fagnar
því að hafa tekið þátt í þessu mati, það verður spennandi að heyra hvernig aðrir sjá okkur og
meta í starfi og munum við nýta niðurstöðurnar til að bæta leikskólastarfið í Ægisborg.
Næsta vetur verður aldursskipting á eldri deildunum Bárudeild og Öldudeild breytt frá því
sem oftast hefur verið. Hóparnir verða aldurshreinir; á Öldudeild verða börn fædd 2009 og á
Bárudeild börn fædd 2010. Undanfarin ár hafa verið tveir aldurshópar á hvorri deild um sig.
Þessi breyting kallar á breytt vinnubrögð og að starfsfólk deildanna endurskoði ýmislegt og
hristi upp í starfsháttum. Í hnotskurn má samt segja að svona breyting sé dæmigerð í
starfsumhverfi leikskólans. Á hverju ári verða breytingar á barnahópnum og aldurshópar eru
mis fjölmennir. Einnig eru algengar breytingar á starfsmannahópnum sem býður upp á nýjar
áskoranir og tækifæri. Að þessu sinni eru litlar breytingar fyrirséðar á starfsmannahópnum,
sem nær því þá að styrkjast og samhæfast betur. Það er gott veganesti inn í nýjan vetur því
gæði í leikskólastarfi helst í hendur við hæft starfsfólk sem hefur ánægju af starfinu, mætir
börnum, foreldrum og samstarfsfólki af virðingu og gleði og sinnir störfum sínum af
metnaði, áhuga og alúð.
Með þessum lokaorðum vil ég þakka samstarfsfólki mínu, börnum og foreldrum fyrir
starfsárið 2013-2014 og hlakka til að takast á við það sem framundan er í góðum hópi.
Ritað í Ægisborg í júní 2014 – Sigrún Birgisdóttir leikskólastjóri
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2. Mat á starfi Ægisborgar og umbótaáætlun

2.1 Innra mat
Innra mat á starfsemi Ægisborgar fer fram með ýmsum hætti. Breytingar urðu frá fyrra ári þar sem í
starfsáætlun fyrir árið 2013-2014 var kveðið á um breytt verklag við mat í Ægisborg. Til þess að gera
matið skilvirkara og jafnframt til þess að ná að meta fleiri þætti og betur, var farin sú leið að skipta
með starfsfólki verkum í matsvinnunni. Það var gert á skipulagsdögum í apríl og maí. Sérstakar
áherslur leikskólastarfsins, dagskipulag og fyrirkomulag sérkennslu var metið. Í apríl skipuðu
starfsmenn 4 hópa:






Hópur 1 mat einstaklingsnámskrár, lýðræðislega þátttöku barna, kátínu og gleði og leik,
hreyfingu og læsi.
Hópur 2 mat hvernig nýtt fólk er kynnt til starfa, heimasíðu, foreldrasamstarf,
virðingu/vináttu/gleði, áhrif þróunarverkefnisins um gildi í leikskólastarfi og leik, hreyfingu og
læsi.
Hópur 3 mat umhverfismennt og sjálfbærni, nýtingu á mannauði, ljóðavinnu vetrarins og leik,
hreyfingu og læsi.
Hópur 4 mat sérkennslu.

Sjá má nánar um skipulagið í fylgiriti 3.
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 fór eins og að
framan greinir aðallega fram í apríl og
maí, en á deildarstjórafundum,
deildarfundum, morgunfundum, í
samtölum og að höfðu samráði við
foreldra, fer afar haldgott mat fram og
skal mikilvægi þess símats áréttað hér.
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. Í anda
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er sífellt leitað meira til barna um hugmyndir og lausnir.
Heilmikið mat fer líka fram þegar starfsfólk lítur yfir farinn veg og velur verkefni til að sýna á
sýningum eins og Stóra leikskóladeginum og Barnamenningarhátíð. Símat, þar sem málefni eru rædd
og leitað leiða og lausna jafnóðum, er ómissandi þáttur í leikskólastarfi.
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2.1.a Niðurstöður matsvinnu hópanna

Hópur 1. -Einstaklingsnámskrár og fleira
Einstaklingsnámskrár - Einstaklingsnámskrár vantar hjá flestum börnum. Starfsmenn ræða hinsvegar
saman um börnin og koma sér saman um hvernig á að vinna með hvert barn og hvaða áherslur ber
að leggja hjá hverjum einstaklingi. Kostir við formlegar og skrifaðar einstaklingsnámskar eru ljósar og
er mikill vilji að koma upp þægilegt og gagnlegt form. Tekið var dæmi um hvernig Sæborg gerir
námskrá og er örugglega hægt að
aðlaga það form að Ægisborg á
einfaldan og skilvirkan hátt. Æskilegt
er einnig að láta börnin koma meira
að gerð námskrár sinnar og fá
tækifæri til að setja sín eigin markmið
og koma með hugmyndir að leiðum.
Þannig eykst lýðræði og þátttaka
Hnátur skapa á Fjörudeild
barna.
Skráningar í ferilmöppur má skoða. Sjálfsmyndir barna er skemmtilegt verkefni en gefa frekar litla
innsýn í alhliða þroska þeirra og stöðu. Nauðsynlegt er að ræða betur skráningar og aðferðir og
tilgang þeirra við starfsfólk sem hefur áhuga.
Lýðræði - Börnin fá oft að ákveða hvað á að vera í valinu og oft er sveigjanleiki hvað varðar leikefni.
Börnin fá að bæta við leikefni til að víkka út leikinn. Börnum er leyft að skipta en hvatt til að færa rök
fyrir ákvörðun. Þau eru ekki föst í valinu endalaust, heldur er ákveðið frelsi að skipta um skoðun. Leið
til að efla lýðræði og þátttöku barna í leikskólanum væri til dæmis að láta börnin ákveða hvaða fötum
skuli klæðst og finna sjálf út hvað hentar hverju veðri og hvað verið er að gera. Kennarar eiga að
spyrja oftar og hlusta vel á svör barnanna. Hugmynd að auknu lýðræði og eigin áhrif er að prófa flæði
í kaffitíma. Ef börnin geta fengið sér að borða þegar þeim hentar (innan ákveðins tíma) þarf ekki
endalaust að brjóta upp leik þeirra. Þau börn sem eru fljót að borða þurfa ekki að bíða í korter á
meðan hinn, sem eru lengur að borða, klári.
Kátína og gleði - Mjög góður starfsandi í Ægisborg. Allt starfsfólkið er til í flipp og skemmtun sem
smitast yfir á börnin. Þurfum samt að setja upp leikrit fyrir börnin sem fyrst. ;)
Leikur, hreyfing, læsi - KR-farar fá góða hreyfing og birtast KR-stundir oft í leik barna. T.d. hópleikir
sem börnin fara í sjálf í útiveru. Það er samt alveg hægt að bæta við markvissa hreyfingu, svo sem
gönguferðir og hópleiki í útiveru. Útiveran er mikil, en sjaldan með skipulagða og markvissa
hreyfingu.
Börnin sýna læsi áhuga og eru mikið að spá í stafi og orð. Yngstu börnin nota mikið tákn í leik, sem
sagt leikefni breytist í eitthvað annað en það er. Til dæmis eru burstakubbar oft notaðir sem greiða,
sími og hvað sem er (tákn í leik eru undirstaða skrift og læsi).
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Hópur 2. – Kynning á nýju starfsfólki og fleira
Nýtt fólk - Hvernig er nýtt fólk kynnt til starfa í Ægisborg? Allir sammála um að það sé mjög gott eins
og gert er, að nöfn viðkomandi er sett á töfluna í kaffistofunni og hún/hann boðin velkomin/n og að
leikskólastjóri kynni starfsmanninn. Einnig er gott þegar nýir starfsmenn kynna sig á sameiginlegum
fundum. Við vorum hinsvegar sammála um að það mætti bæta kynninguna varðandi foreldra. T.d.
þegar búið er að ráða alla starfsmenn að hausti til, senda skólastjóri/aðstoðaskólastjóri og
deildarstjórar tölvupóst heim og kynni stuttlega nýja starfsmenn, (deildastjórar kynna sérstaklega
fólkið á sinni deild. Það var gert í Koti þegar nýjasti starfmaðurinn byrjaði eftir áramótin). Í þessum
tölvupóstum mætti benda foreldrum að skoða upplýsingar um starfsmenn á heimasíðu Ægisborgar.
Mat: Virkar vel það sem gert er en gott að bæta aðeins meiru við.
Heimasíða - Hvernig er heimasíðu sinnt á deildum? er hver deild með a.m.k. eina frétt í mánuði eins
og stefnt var að? verkaskipting? tölvupóstur, hversu virk er þessi samskiptaleið? Nei, það hefur ekki
gengið eftir og teljum við það bæði stafa af vankunnáttu og tímaleysi. Ein frétt kom frá Koti í upphafi
þegar verið var að læra á heimasíðuna. Myndir fara reglulega inn og yfirleitt eru ákveðnir aðilar sem
sjá um það. Deildarstjórar senda reglulega tölvupósta heim til foreldra, bæði til einstakra (ef við á) og
í hópum. Mat: Fréttaheimasíðu ekki sinnt sem skyldi, situr á hakanum í forgangsröðun, myndum er
sinnt vel. Umræður urðu aftur á móti um verkaskiptingu inn á heimasíðuna, hvort það ætti ekki að
takmarka hve margir hafi aðgang þar inn, þó auðvitað þurfi að skipta með sér verkum. Einnig töldum
við að í neyðartilvikum eins og þegar deildarstjóri er frá og nauðsynlega þarf að koma upplýsingum til
foreldra að einhver sé staðgengill hans, s.s. varðandi ferðir og fleira. Ræddum einnig að gott væri að
búa til deildarhópa þannig að deildarstjórar gætu sent deildarpósta á sitt starfsfólk um leið og
foreldrum, ekki hafa þau í sama hóp og foreldrana því það á ekki alltaf við.

Foreldrasamstarf - Foreldrasamstarf í vetur? Virkni foreldra/hvatning? Kaffimorgnar/staldraðu við?
Við teljum allt foreldrasamstarf hafa tekist vel í vetur fyrir utan piparkökumálunina sem var dálítið
klúður (gleymdist t.d. að auglýsa hana á einni deild), þó var aðeins mismunandi upplifun á milli deilda
þennan dag. Við upplifum að það vanti upp á tengingu frá foreldrum við leikskólann þegar þeir eru
með eitthvað sem er í leikskólanum eins og þennan piparkökudag og grillið á síðasta sumri (þó það
eigi e.t.v ekki við hér þar sem það var á síðasta skólaári). Annars var mikil ánægja með allt saman og
teljum við það gilda um börnin, starfsfólkið og foreldrana. Þó nokkur umræða var um kaffimorgnana
og voru skiptar skoðanir hvernig fólk vildi að þessi morgnar væru. Mismunandi upplifun af þeim,
sumir upplifa eins og það eigi bara að hespa þá af, aðsjálfsögðu eru foreldrarnir velkomnir, en síðan
eiga þeir bara að flýta sér í burtu við höfum ekki tíma vegna skipulags. Þetta var eitt sem kom fram,
annað var að mánudagsmorgnar eru ekki góðir þegar það þarf að flýta sér í KR (mismunandi eftir
deildum). Einnig fannst sumum í hópnum að það væri skemmtilegra væri að bjóða upp á eitthvað
smáræði með kaffisopanum í Karla- og konukaffinu, gera þessum dögum hærra undir höfði (ekki
konukaffi á mánudegi, þá er KR). Að lokum ræddum við foreldrakynninguna að hausti og voru flestir
sammála um að það ætti að vera sama fyrirkomulag á henni og á deildarfundum þ.e. börnin leiki úti
og deildir líti eftir fyrir hver aðra og allir starfsmenn deildanna verði á kynningu sinnar deildar og taki
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þannig þátt. Kynningin sé haldin á viðkomandi deild. Þannig vita allir starfsmenn hvernig kynningu
foreldrar fá og hvaða spurningar foreldrar koma með. Þetta er liður í enn betra foreldrasamstarfi allir
fá að heyra það sama, alltaf erfitt fyrir deildarstjóra að koma öllu til skila svo vel sé.
Virðing vinátta og gleði – Eru þessi hugtök sýnileg í Ægisborg?
Hvernig? Hvernig má gera betur?
Við teljum þessi hugtök sýnileg, þau eru höfð að leiðarljósi í starfi
og samskiptum – dýpra á deildum þar sem unnið er með
gildisverkefnið. Hvernig? Unnið t.d. með því að ræða saman,
vera fyrirmyndir, sjáum í leiknum og samskiptum. Hrósa, taka
eftir því jákvæða og tala um það.
Hvað má gera betur? Meiri samræður, ath. endurmenntun og fyrirlestur. Spurðum okkur einnig í
þessari umræðu: Er réttur allra jafn – horft á alla jafnt? Alltaf gott að spyrja sig þessara spurninga.
Gildisverkefnið – Hvað þýðingu hefur þróunarverkefnið fyrir leikskólastarfið í Ægisborg?
Virkar mjög vel, það er hugsað á öðrum nótum, af meiri virðingu og starfsfólk betur samstíga og vinna
að því sama. Meira og betur er hugsað um einstaklinginn, barnið, foreldrið, starfsmanninn. Kom frá
fólki deilda þar sem unnið er með gildisverkefnið. Hinar tvær deildirnar hafa ekki alveg þessa sömu
dýpt á verkefnið vegna meiri fjarlægðar við það. Mætti e.t.v. hafa meiri samræður á milli deilda, þ.e.
ef einn af hvorri deildinni sem er í verkefninu gæti verið á fundi með hinum og kynnt verkefnið. T.d.
kynna hvernig þau ræða og vinna með þróunarverkefnið.
Leikur, hreyfing, læsi – Er í góðum málum, leikurinn frábær. Halda áfram á sömu braut. Sjáum þróun í
læsinu á milli deilda.

Frá íþróttahátíð Ægisborgar á alþjóða ólympíudaginn 23. júní

9

Hópur 3. -Umhverfismennt og fleira
Umhverfismennt/sjálfbærni - Hvaða skref
hafa verið tekin í vetur? Næstu skref? Í
vetur var Helena Óladóttir með fyrirlestur
um sjálfbærni og vakti það starfsfólk til
umhugsunar um þetta hugtak og hvernig
hægt er að vinna með það í leikskólanum. Í
kjölfarið var aukin bein þátttaka barnanna
í þeirri endurvinnslu sem fram fer innan
leikskólans, í þeim tilgangi að vekja þau til
umhugsunar um endurvinnslu og
náttúruna/umhverfið. Þegar litið er til
baka yfir veturinn má einnig nefna að:





Næstu skref:








Gunnar og Kristján grúska í fjörunni

Fræ voru gróðursett á deildum
Farið var í gönguferðir til að henda í grenndargáma
Fuglunum var gefinn matur
Ýmislegt „rusl“ var nýtt sem efniviður
Búinn var til pappír

Leita leiða til að minnka rusl
Auka flokkun á rusli (þar getur eldhúsið spilað stórt hlutverk)
Miðla hugmyndum milli deilda
Minnka notkun plastpoka
Útnefna umhverfisnefnd/umhverfisverndarstjóra sem sér um að útbúa áætlun, ásamt
því að miðla upplýsingum og vera hvetjandi í umhverfismennt/sjálfbærni
Vekja virðingu meðal barnahópsins fyrir hlutum (að líta ekki á allt sem einnota)
Jafnvel hefja einhverskonar ræktun á svæðinu hjá Kotinu

Nýting á mannauði - Hvernig hefur til tekist og hver eru næstu skref? Nýting á mannauði hefur tekist
vel. Fólk virðist fá að vinna vel að því sem það hefur áhuga á. Styrkleikar fólks fá að njóta sín og
verkum oft dreift milli starfsfólks eftir því. Næstu skref: Að halda áfram á sömu braut.
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Ljóðavinna vetrarins - Það eru skiptar skoðanir í starfsmannahópnum á ljóðavinnunni. Það hafa ekki
allir gaman að ljóðum eða að vinna með ljóð og skiptir þá einmitt miklu að geta dreift vinnu eftir
áhugasviði starfsfólks. Meðal þess sem unnið var með í vetur:








Innlögn á ljóðum til að kveikja áhuga barnanna
Fjallað um rím og rímað, ásamt því að unnið var með atkvæði og lesnar voru
barnabækur í bundnu máli
Elsta deildin tók þátt í verkefni með ljóðaorm sem ferðaðist í alla grunn-og leikskóla í
Vesturbænum
Börnin á eldri deildum unnu með sínar eigin ljóðabækur, þar sem þau söfnuðu saman
ljóðum og myndskreyttu
Börnin sömdu eigin ljóð
Farið var í ljóðagöngur og lesin ljóð tengd því sem fyrir augu bar í umhverfinu
Á Barnamenningarhátíð fóru börnin með eigin ljóð í ljóðagöngu og buðu
vegfarendum ljóð

Ljóðavinna vetrarins ýtti undir læsi og ritmálsörvun. Börnin á eldri deildum höfðu gaman að vinnunni
og eru stolt af sinni vinnu og ánægð. Skiptar skoðanir eru um það hvort ljóðavinnan eigi erindi til allra
eða höfði frekar til eldri barna. Þó hafa allir ánægju af því þegar ákveðin vinna sameinar allar deildir
og verður eins og rauður þráður gegnum húsið. Þá gæti verið gott að hafa í huga að velja eitthvað
sem væri sniðið að öllum.
Leikur - Frjáls leikur blómstrar í leikskólanum og er góður tími gefinn fyrir hann, bæði innan- og
utandyra. Á eldri deildum fer leikurinn fram í gegnum formlegt val og fá börnin í auknum mæli að
velja sjálf hvað þau vilja hafa á valsvæðum. Einnig eru börnin æfð í að koma sér saman um hvað eigi
að vera í vali. Seinni part dags þarf þó stundum að vera stýring á valinu vegna mannskaps og á elstu
deild hefur að nokkru leyti verið stýring á valinu fyrri part dags. Það er gert til að ýta undir
hlutverkaleiki. Eldri deildir eiga í góðri samvinnu með samnýtingu á leikefni og yngri deildir líka en þó
í minna mæli. Almennt er ánægja með stöðu leiksins í leikskólanum. Framundan: Halda áfram á sömu
braut og leitast við að minnka enn frekar stýringu á vali.
Hreyfing barna er mikil í leikskólanum og ber þá helst að nefna
ferðir í KR (tvisvar í viku fyrir eldri börnin en einu sinni í viku fyrir
þau yngri), mikla útiveru, auk reglulegra og óreglulegra
gönguferða. Yngri börnin fara einnig reglulega í hreyfingu í sal.
Framundan: Halda áfram á sömu braut.
Læsi er í hávegum haft í Ægisborg. Starfið í kringum það er lifandi,
allir taka þátt og því er vel haldið á lofti innan skólans. Ritmálið er
sýnilegt, mikið er leikið með stafi og ljóðavinna vetrarins var góð
viðbót við þetta starf. Framundan: Halda áfram á sömu braut.
Íris Rún á góðri stund
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2.1.b Mat deilda á vetrarstarfinu

Deildirnar höfðu tvo aðalmatsfundi, annan í febrúar og hinn í maí. Hér á eftir fara helstu niðurstöður
mats deildanna.

Leikið á Bárudeild

Bárudeild
Morgunmatur - Vel gengur að taka á móti börnunum og þau mæta nánast öll í morgunmatinn.
Við pössum betur upp á að þau séu búin að borða áður en þau fara í val. Börnin ákveða með
starfsfólki hvaða leikefni eru í boð hverju sinni. Passa þarf upp á að börnin séu ekki að rápa fram í
fataklefa þegar önnur börn mæta í skólann. Nokkur börn þurfa tímamörk við matarborðið og hefur
gengið vel að fylgja því eftir.
Val -Starfsfólk og börn eru ánægð með valstundirnar. Leikurinn gengur vel og mikil gleði í
barnahópnum yfir að fá að velja sjálf leikefni á svæðin. Þau sækja líka meira í að fá leikefni frá
Öldudeild og ráp á milli valsvæða er lítið.
KR - Það hefur gengið ljómandi vel í vetur að vera með Öldudeild í KR og tímarnir mjög skemmtilegir
þrátt fyrir stærri hóp en við erum vön að vera með. Skipulag tímanna hefur gengið mjög vel. Börnin
voru nokkuð fljót að læra hverja á að leiða í röðinni út í KR og pössuðu upp á félagann sinn.
Samvera - Skemmtilegar stundir sem starfsfólk skiptis á að skipuleggja og halda. Við syngjum mikið og
í vetur lærðum við að syngja lög á spænsku, japönsku og sænsku. Japanska lagið sló í gegn og er enn í
1. sæti sem vinsælasta lagið á deildinni eftir margar vikur. Þetta helst í hendur við mikinn áhuga
barnanna á öðrum löndum, uppruna og tungumálum og síðast en ekki síst, styrkir tvítyngdu börnin á
deildinni. Sendibréf að heiman eru mjög vinsæl og sætavísuhlutverkið er mjög eftirsótt. Við leikum
okkur mikið með stafina og nöfn barnanna, lesum ljóð, þulur og sögur. Eins förum við í ýmsa leiki
tengda máli, minni og hreyfingu. Oftast notalegar og skemmtilegar stundir.
Ávaxtastund - Börnin maula ávexti í lok valstundar og hlusta á sögur hjá Þórkötlu eða við spjöllum
saman um það sem er framundan í hópastarfi. Góð stund.
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Hvíld - Hvíldin gengur vel. Framhaldssögur eru lesnar og börnin hlusta líka á margskonar tónlist og
leikið efni. Áhersla er lögð á ró og notalegheit, hlýju og nánd. Í innri hvíld er kúrt með teppi og kodda
og í fremri hvíld er stundum nudd eða örlítið jóga í boði. Það þarf að halda vel utan um hvíld eldri
barna og passa að ró haldist meðan verið er að ganga frá eftir hádegismatinn.
Útivist - Útivist gengur mjög vel. Börnin eru dugleg að leika sér, skapandi og glöð. Þau eru líka flink í
að finna sér leikfélaga. Við erum mjög ánægða með að leikir sem þau læra í KR framkallast í
útiverunni. Flest eru þau dugleg að klæða sig sjálf í útifötin en önnur þurfa tímaramma. Þá hefur
,,Snigilinn“ í ipadinum komið að góðum notum.
Hópastarf - Í vetur skiptum við börnunum í þrjá hópa og var aðal áhersla lögð á ljóðavinnu. Eins var
lögð áhersla á að virða óskir barnanna þegar það kom að því að velja verkefni eða leikefni. Þá var
farið í fjöru- og gönguferðir og allir hópar fóru minnst tvisvar í heimsókn á bókasafnið.Við höfum lagt
áherslu á leikinn og vináttuna í þessum stundum og markviss málörvun á einnig sinn fasta sess.
Samræður og skoðanaskipti barna og kennara hafa einnig sett svip á hópastarfið í vetur.
Dagbókin - Í dagbókina er oftast skrifað 3 til 4 sinnum í viku. Dagbókarskrif eru yfirleitt gerð með
börnunum við kaffiborðið. Mættum vera afkastameiri og stefnum að því að allt starfsfólk taki þátt í
dagbókarskrifum ásamt börnunum.

Fjörudeild á leið í strætó

Fjörudeild
Hópastarf - Hópastarfið hefur verið tvisvar í viku í vetur og er almenn ánægja með það, börnin bíða
eftir þessum tímum, þau hafa mikið spurt eftir hópastarfinu í vetur, hina dagana, sem það er ekki.
Hópastarfið hefur gengið mjög vel og nánast verið eftir áætlun í allan vetur. Eins og að venju er það
alltaf undirbúningurinn sem mætti vera meiri bæði á undan til undirbúnings og eftir til skráninga. Þó
hefur gengið mjög vel að láta alla á deildinni fá undirbúning í vetur, eingöngu vegna þess að allir hafa
verið tilbúnir að leggja meira að mörkum, sem þýðir samt aukið álag á börnin og starfsfólkið.
Samveru-/söngstundir - Samverustundirnar hafa gengið vel, stundum getur þó skapast óróleiki hjá
börnunum en þá er brugðist við því. Börnin fá ávexti í samverunni fyrir hádegi og það skapar meiri ró í
hópnum. Samverustundirnar hafa verið tvisvar á dag í vetur, fyrir hádegi (frá u.þ.b. 11:00 – 11:30) og
kaffi/nónhressingu (frá u.þ.b. 14:15 – 14:30). Samverustundin fyrir kaffi átti að vera tvískipt (eftir
aldri barnanna) en gleymdist oft og á að leggja meiri áherslu á það á næsta skólaári, því mikil ánægja
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var með það. Á hópastarfsdögum (miðviku- og fimmtudögum) voru þrjár samverustundir ein stund
bættist við kl. 9:40 og var í u.þ.b. 20 mín. á undan hópastarfinu, þær stundir voru oftast tvískiptar efir
aldri barnanna og gáfu góða raun.
Útivera - Allir hafa farið út einu sinni á dag í vetur, ýmist á morgnanna, eftir hvíld eða kaffi. Flest
börnin eru orðin dugleg úti en þó kemur að einhver fylgji kennara eftir og einstaka barn getur átt það
til að vera óvirkt. Í fataherbergjunum hefur börnunum farið mikið fram í vetur, flest farin að klæða sig
að sumu eða öllu leiti sjálf. Brosin sem þau gerðu hafa verið þeim mjög hvetjandi.
Val - Valið gengur vel og er mjög vinsælt. 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.
Hvíld - Tvær hvíldir hafa verið í
vetur (yngri og eldri). Í yngri
hvíldinni sváfu allir og er notuð
róleg tónlist, í eldri hvíldinni
sváfu flest eða öll til að byrja
með og var róleg tónlist notuð í
upphafi skólaárs. Þegar færri
voru farn að sofa var lesin saga í
upphafi hvíldarinnar og síðan
hlustað á rólega tónlist, sögu eða
Fjörubörn í sal
leikrit af geisladiski. Í báðum
hvíldunum máttu börnin velja sér bangsa og hvíla sig með honum. Fyrirkomulag hvíldana hefur komið
mjög vel út.
KR - Eldri börnin hafa farið í KR einu sinni viku í vetur og hefur það gengið mjög vel.
Ævintýraferðir - Ævintýraferðir (vettvangsferðir) hafa verið á dagskipulaginu einu sinni á hvern hóp í
mánuði í vetur og það heyrir til undantekninga ef ferðirnar hafa fallið niður, ef það hefur gerst var
það bætt upp. Þessar ferðir gengu mjög vel og voru skemmtilegar, bæði börn og kennarar nutu
þeirra, farið var um næsta nágrenni leikskólans.
Hreyfing - Hreyfingin hefur farið fram í ævintýraferðum, útiveru, sal í hópastarfi, inn á deild með
ýmsu móti, og einnig höfum við verið dans í vetur og í KR hjá eldri börnunum.
Matmálstímar - Matmálstímarnir hafa gengið vel, oftast rólegir og notalegir. Morgunmaturinn kemur
vel út, sumir foreldrarnir mættu koma með börn sem eiga að fá morgunmat örlítið fyrr, annars hefur
það oftast sloppið. Fyrirkomulag eftir matinn þegar verið er að kom öllum í hvíldina kemur mjög vel
út.
Póskassi - Notkun á póstkassanum hefur heldur aukist í vetur miðað við það sem var á síðasta
skólaári, nokkur bréf borist og hafa vakið lukku. En alltaf má gera betur, við höldum áfram að vera
hvetjandi.
Bangsaheimsóknir - Bangsinn er búin að heimsækja alla einu sinni í vetur, hann er mjög vinsæll.
Börnin eru alltaf spennt að fá hann heim með sér og þau fá svo að sitja hjá kennaranum meðan lesið
er úr bókinni sem fylgir og sitja með bangsann á meðan, sem var toppurinn. Kemur mjög vel út og er
tenging á milli heimili og skóla.
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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. Takk fyrir okkur 

Kot í hópastarf

i

Kot
Dagurinn byrjar af krafti í Kotinu. Börnin mæta vel og snemma í morgunmat og er nóg að gera á
meðan á honum stendur.
Þegar börnin eru búin að borða velja þau sér viðfangsefni og fá mjög góðan tíma í frjálsan leik. Strax í
haust sáum við að á deildinni voru kröftug og vel virk börn sem þurftu á okkur að halda til að þróa og
njóta sín í leiknum. Það var því sameiginleg ákvörðun starfsfólksins að sleppa því að taka morgunkaffi
og taka kaffi eftir hádegi á meðan börnin hvíldu sig. Með því myndi skapast meiri ró og leikurinn
myndi fá að njóta sín betur. Það var akkúrat það sem gerðist, leikurinn hefur þróast mikið og í dag er
ekki áhugi fyrir því breyta þessu í fyrra horf.
Í vetur byrjuðum við á þeirri nýbreytni að tveir hópar eru í hópastarfi á sama tíma. Þ.e. eldri börnin
saman og svo yngri börnin saman. Það er álit okkar að það fyrirkomulag komi betur út, meiri
samvinna og svo eru ekki allir dagar bókaðir í „skipulagt“ starf.
Börn fædd 2010 hafa farið í K.R. einu sinni í viku, og yngri börnin fara í hreyfistund á sama tíma í sal
eða inn á deild. Þessar stundir hafa gengið vel og hefur starfsfólk skipst á að fara í K.R. og vera með
hreyfistundir heima. Börnunum hefur farið mikið fram í að klæða sig úr og í, ganga fallega frá
fötunum sínum og þrek og þor hefur aukist.
Það hafa orðið miklar framfarir hjá börnunum hvað varðar sjálfshjálp í fataklefanum. Þau eru mjög
dugleg að klæða sig og einnig dugleg og hjálpsöm við félagana. Þetta á bæði við eldri og yngri börnin.
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Útivistin gengur vel, flest börnin eru virk og áhugasöm í útiveru. Alltaf eru einstök börn sem hafa
minni áhuga á útivist og þarf að vinna með það. Þau fara þá kannski síðust út og fyrst inn og þá
verður þetta lítið vandamál. Þá fara börnin ýmist út einu sinni eða tvisvar á dag.
Samvera/ávaxtastund er eftir útiveru f.h. og er gott að fá ávaxtabita þegar komið er inn og búið er að
fara á salerni og þvo sér. Þá er einnig sungið, gömul og ný lög. Nú er tíminn fyrir hádegismat mun
afslappaðri þar sem við þurfum ekki lengur að sjá um að ná í matinn og koma honum í skálar og föt.

Öskudagur í Koti

Hádegismaturinn gengur
vel og er góð stund þar
sem við nærum okkur og
spjöllum saman um eitt
og annað, t.d. það sem
við gerðum í útiverunni o.
fl. Gætt er fyllsta
lýðræðis, þ.e. að allir fái
að tjá sig og segja frá. Við
berum virðingu fyrir
vinum okkar og hlustum
þegar þeir tala og bíðum
þar til röðin kemur að
okkur (getur verið erfitt).
Það sama á við um
síðdegishressinguna.

Hvíldin gengur mjög vel ca. helmingur barnanna er inni í hvíldarherbergi og sofna en hinn eru inní
Kríu og hlusta á sögur og ævintýri og gera það með athygli.
Samverustundirnar eftir hressingu eru notaðar í lestur. Börnin eru mjög dugleg og áhugasöm að
hlusta. Vissulega er aldursbilið á börnunum þó nokkuð, og væri gott að skipta hópnum í þrennt svo
allir fengu eitthvað við sitt hæfi.
Samskipti á milli deilda eru ekki mikil. Kot og Fjara fara saman í K.R. og við í Kotinu skrifuðum bréf til
Bárudeildar einu sinni og báðum um leyfi til að koma á söngfund. Það var velkomið og viljum við
reyna að finna flöt á góðu fyrirkomulagi svo við getum haldið því áfram. T.d. að eldri árgangur af yngri
deildum komi með á söngfundi.
Í vetur höfum við unnið mikið með ljóð sem lauk með því að börnin gerðu hvert og eitt sína ljóðabók.
Þá hefur verið áhugi á bókstöfum verið svo mikill að eftir hefur verið tekið. Börnin hafa verið að búa
til bókstafi úr öllu mögulegu og ómögulegu, t.d. appelsínuberki, kavíar, trjágreinum o.fl.
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Lára og Baltasar draga í gegn á ljósaborði á Öldudeild

Öldudeild
Dagskipulagið
Morgunn og morgunverður – Morgnarnir rúlla fínt. Skipulagið gengur upp en ávallt spurningar sem
vakna þegar rýnt er í. Börnin velja sér þegar þau koma eða hafa lokið því að borða. Haldið var í þá
vinnureglu að beina börnunum í morgunvalinu að félagslegum leikjum í stað fínhreyfivinnu við borð
(nema þegar haldið var í KR á föstudögum) með því að hafa fínhreyfistöðvarnar einungis í boði í
öðrum valtímum dagsins. Það vekur upp spurningu um lýðræðislega aðkomu barnanna og hvort val sé
val ef það er takmarkað! Eins komu fram hnökrar á framkvæmdinni, þar sem t.d. legó virtist ekki alltaf
í boði. En þarna er rúm fyrir lýðræðislegri nálgun með barnahópnum.
Valstundir aðrar – Lýðræðisleg framkvæmd á valinu. Stöku sinni fengu kennarar að ráða vali en oftast
börnin. Rúllaði á milli barnanna að setja upp valið fyrir alla og voru börnin mjög sátt við tilhögunina.
Ef börnin vildu skipta um svæði var hvatning til barnanna að standa við valið sitt, en engin stífni ef
börnin vildu hætta á svæðinu og skilningur á að ný börn þurftu að kynnast mörgu.
Ávaxtastund - Ávextirnir hafa verið gefnir rétt fyrir kl. 10 og þá hafa börnin setið saman á dýnunni og
kíkt í bækur. Veltum fyrir okkur ávöxtum og bókum, en oftast skapast notaleg millibilsstund milli
verkefna dagsins. Hvernig ætti annars að hafa skiptistundina svo hún verði notaleg?
KR- Flott. Enginn kvartar sárlega, en mun fleiri hlakka til. Börnin hafa verið dugleg og rútína
fullorðinna og barna meitluð í þessum ferðum – sem gera líka aðrar ferðir auðveldari og þjálli. Vantar
stundum upp á fjölbreytnina í salnum og er auglýst eftir frjórri og nýrri hugmyndum :-) T.d. eru brettin
ekki vinsæl undir vorið. KR-félagarnir (sem leiðast alltaf í ferðum) hafa hjálpað í skipulaginu, en þá
tekur ekki langan tíma að velja sér félaga og hver skuli ekki leiddur!
Gönguferðir - Miðvikudagsgönguferðirnar eru einn af hápunktum vetrarstarfsins, en þær hafa haldist
vel í vetur og börnin hafa haft góða aðkomu að vali ákvörðunarstaða en fullorðnir fengu nú líka :-)
Ljóðagöngur, fjöruferðir, bókasafnsferðir, leikvallaferðir og svo framvegis, hafa verið mýmargar. Ef
eitthvað mætti hnýta í framkvæmdina mætti nefna að það tekur of oft of langan tíma að koma sér af
stað. KR-félagarnir hafa gjarnan leiðst og það hjálpar til langs tíma.
Hópastarf – Það hefur ekki haldist nógu góður dampur eða framvinda í hópastarfinu í vetur – því
miður. Fór vel að skipta Hvalahópnum í tvennt og er þjálla að vinna þannig saman. Ljóðavinnan hefur
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verið límið í hópavinnunni. Við veltum því fyrir okkur hvort afleysingarfyrirkomulagið hafi bitnað á
heildarbrag hópastarfsins.
Hádegismatur og kaffitímar – Börnin hafa velflest borðað svo vel að eftir er
tekið ;-) Við þurfum að muna að börnin fái að bjarga sér sjálf, alltaf gott að
minna sig á það. Nokkur óróleiki hefur verið í hópnum á matmálstímum og
má velta lengi fyrir sér hvernig best sé náð jafnvægi milli hispursleysis í
tjáningu og glaðværðar annars vegar og rólegum matmálstímum hins vegar.
Sérkennslan hefur bjargað Öldudeildinni í kaffitímum, en þá eru einungis
tveir starfsmenn á Öldudeild og fyrir vikið er hægt að hafa kennara á öllum
borðum, sem er frábært. Við höfum þurft að koma nokkrum ábendingum
til eldúss, en t.d. hefur stundum vantað á vagninn í kaffitímanum.
Samverustundir – Hópurinn á Öldudeild liðinn vetur var verklegur og á
köflum fjörmikill. Sennilega væri ofmælt að sterku hliðar hópsins hafi verið
eftirtekt og dúnalogn -frekar glaðværð og hispursleysi. Kennarinn þurfti að
vera á tánum ef hann ætlaði að ná öllum hópnum í góðri samræðu og í
lestri voru ansi margir sem fylgdust ekki með og snéru sér að öðru.
Árelía með ljóðið sitt
Kennararnir ætluðust samt til tillitsemi og að allir á deildinni stórir sem
smáir, sýndu hver öðrum virðingu og umhyggju- einnig kennurum sem væru með samverustund. Allan
veturinn var öðru hvoru rætt um virðingu og umhyggju – að láta sér annt um vin sinn.
Dagbókarstundirnar voru ekki með öllum hópnum, heldur fékk kennarinn barn/börn til að hjálpa sér
með skrifin, en bréfastundirnar voru börnunum mikilvægar og voru þau nokkuð dugleg við skrifin.
Hvíldarstundirnar gengu prýðilega, en meiningamunur milli kennara um lesefni eins og gengur og
gerist – hverjum þykir sinn fugl fagur.
Verkefni vetrar – Eins og áður segir má segja að ljóðavinnan hafi verið rauði þráður starfsins í vetur á
Öldudeild, en upp úr standa mörg lifandi smáverkefni. Smáverkefni sem sum urðu velvaxin. Nægir að
nefna legósmiðjurnar, leikverk í samverustund/valtíma, gönguferðir, knexskreytingar fyrir jólin,
jólagjafagerð og fleira. Af sjónarhóli kennarans var virðingarverkefnið að ryðja sér til rúms og hafði
áhrif á orðræðu deildarinnar og hvernig við horfðum til barnanna. Skránin gar eru nær kennurum en
oft áður og myndbandsskráningar sérstaklega.

Úr Gúmmí-Tarsan

Skipulag
Kaffitímar starfsfólks) – Kaffitímarnir hafa alltaf áhrif á starfið (þegar fækkar um stund í kennaraliðinu
á deildinni), en hvernig er þeim best komið fyrir? Veltum fyrir okkur hvort hægt væri að fella
kaffitímana saman og hafa þá í hádeginu, en ekki voru allir á sama máli um hversu gott það væri fyrir
starfið. Erfitt að koma kaffitímunum fyrir í hádeginu og fyrir þá sem eru allan daginn er gott að fá smá
hlé að morgni. Stundum vildu kaffitímar dragast – þ.e. að kennararnir færu í kaffi vegna anna og gat
það haft áhrif á tímasetningar. Það er hvort tveggja vont og gott, þar sem við leitumst eftir því að hafa
18

frjálslegt starf, sem ekki er bundið um of klukkunni, en viljum líka halda dampi í skipulögðu starfi. En
gott til hugleiðingar fyrir næsta vetur: Er möguleiki að einn til tveir kennarar taki sinn kaffitíma í
hádegi ef þeim líður vel með það? Það kæmi starfinu til góða að einn væri í kaffi meðan hvíldin er.
Deildarstjórn – Í upphafi
vetrar var brugðið á það
ráð að
aðstoðarleiskólastjóri tók
að sér deildarstjórn á
Öldudeild í
veikindaforföllum
deildarstjóra. Þá var horft
fram á að það væri til
tveggja til þriggja
mánaða. Það lengdist
svo, fyrst fram yfir
áramót og svo fram á
vor! Ef það hefði verið
vitað fyrir hefði þessi
tilhögun ekki verið höfð
Úr jólasveinabókum Gunnhildar og Kára af Öldudeild
á, en mikilvægt er að
hafa í huga að verið var að bregðast við lausn til skamms tíma. Þetta hafð áhrif á starf Öldudeildar, en
aðstoðarleikskólastjóri, gat eðli málsins samkvæmt ekki verið öllum stundum á deildinni og þurfti að
reiða sig á það góða fólk sem til viðbótar var. Afbragðs fólk sem vann prýðis starf, en það sem vantaði
hins vegar var samfellan og halda þræði í starfinu. T.d. bar lesturinn í hvíldinni og verkefnin í
hópastarfinu þess merki, það er betra að vita hvar frá var horfið – m.ö.o. það vantaði að
deildarstjórinn væri alltaf til staðar, fastur á deildinni. Kannski hafði þetta einnig áhrif á barnahópinn
að einhverju leyti, en fátt er alslæmt. Fyrir vikið varð fjöbreytnin meiri.

Framtíðarsýn Öldudeildar
Komandi vetur horfir þannig að einungis elstu börnin verði á Öldudeild, þ.e. aðeins 5 ára börn. Það er
spennandi og gefur færi á að fleira sé líkt en ólíkt í vinnu barnanna. Við getum séð fyrir að okkur að
kennararnir velji sér hvað þeir hafa áhuga á og barnahóparnir rúlli á milli þeirra og vinni með þeima
að hugmyndum sínum innan verksviðs kennaranna. T.d. ef einn kennarinn velur sér myndbandagerð –
gætu börnin fundið áhuga sínum farveg þar (allt frá geimgrúski til leiklistar) og ef annar kennari velur
t.a.m. heilbrigði og vellíðan, væri mögulegt að fara í gönguferð eða matreiða hollustufæði. Útfærslan
væri í anda jólagjafaverkefnisins, hvar börnin völdu sér hvað þau ætluðu að gefa foreldrunum og svo
var fundið út úr því hvernig hægt væri að framkvæma það.
Við gætum jafnframt séð fyrir okkur að börnin hafi meiri yfirráðarrétt yfir hvaða hugmyndir hljóta
brautargengi, þ.e. ráði meiru um hvað gert er og hafi meira yfir lífi sínu að ráða, innan
skynsemismarka eins og segir í bókunum um Fíusól.
Einnig væri til bóta ef allir starfsmenn deildarinnar gætu tekið þátt í kynningarfundi fyrir foreldra að
hausti, en ekki aðeins deildarstjóri eins og verið hefur.
19

2.1 c Niðurstöður- Umbótaáætlun út frá mati hópa og
deilda

Á fundi stjórnenda í Ægisborg í júní, voru lögð drög að þeirri
umbótaáætlun sem fylgir hér að neðan, þegar horft var til mats
hópanna og deildanna.

Sindri og Kristján hjóla

Umbótaáætlun út frá mati deilda
 Einstaklingsnámskrár. -Veturinn 2014-2015 skulu öll börn í Ægisborg eiga sér
einstaklingsnámskrá.
 Skráningar. – Áfram verður unnið með skráningar með það að markmiði að fá skýrari mynd af
einstaklingnum og hópnum. Leitast skal við að hafa skráningarnar sem fjölbreyttastar, myndir,
myndbönd og svo framvegis.
 Koma á reglulegum heimsóknum barna milli deilda.
 Að skrifað sé í dagbók allra deilda á hverjum degi.
 Næsta vegur þarf að finna nýja tímasetningu á kynningarfundi deildanna, þannig að allt
starfsfólk geti setið fundinn.

2.1.d Mat Sérkennsludeildar Ægisborgar veturinn 2012-2013
Það má segja að flest hefur gengið eftir sem við höfðum sett okkur sem umbætur fyrir árið 2013. Við
höfum unnið mikið með hvernig við umgöngumst hvert annað. Sérkennslan eignaðist fleiri hluti til
skynörvunar þegar útbúið var skynörvunarherbergi í Kotinu. Það hefur reynst góð og nytsamleg
viðbót við sérkennsluna.
Það voru skráðir 20 klst. stuðningstímar daglega í september 2013 sem 5 börn áttu rétt á. Í maí
vorum við komin með 31 klst. stuðningstíma daglega sem 9 börn áttu rétt á.
Kennarar voru 5 en aðeins hluti í fullu starfi. Menntun þeirra er fjölbreytt, en þrír eru með
sálfræðimenntun, einn er í námi í þroskaþjálfun og sérkennslustjórinn sem er leikskólakennari.
Við byrjuðum haustið á að fá dreng sem er ættleiddur og var búin að vera hjá fjölskyldu sinni í eitt ár
þegar hann hóf skólagöngu í Ægisborg. Eins og annarsstaðar kemur fram var undirbúningur mikill og
viss tilhlökkun en einnig dálítill kvíði að taka á móti þessu barni. Við undirbjuggum okkur mjög vel og
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það kom okkur til góða. Við höfum verið í miklu og góðu samstarfi við fjölskyldu hans. Aðrir
nemendur hér frá árinu áður voru fegnir þegar markvissa vinnan hófst aftur um haustið.
Tvö börn eru með einhverfugreiningu. Unnið er út frá Atferlisþjálfun og er ABLLS listinn notaður sem
einstaklingsnámskrá barnanna. Annað barnið er á leið í grunnskóla í haust. Hitt barnið var að hefja
atferlisþjálfun, en námskeið með fjölskyldu þess verður vonandi í lok sumars.

Gleraugu eru fyrir alla 

Stúlka með mikla málþröskaröskunn er hér á síðasta ári. Hún er búin að vera hér síðan hún hóf sína
leikskólagöngu og við höfum unnið mikið með hana og hennar sérþarfir, en í vetur höfum við stuðst
við AEPS-matslistann. Hún hefur einnig sótt kennslu til talmeinafræðings og höfum við unnið þau
verkefni hér sem talmeinafræðingurinn hefur sent okkur. Einnig höfum við stuðst við bók Ásthildar Bj.
Snorradóttur ofl. „Snemmtæk íhlutun fyrir ung börn tveggja til þriggja ára“ og hefur það reynst okkur
gott vinnutæki.
Í vetur hefur verið mikil málörvunarkennsla. Þar höfum við verið með börn sem eiga við sértæka
málörvunarerfiðleika að stríða auk annarra raskana. Þau eiga öll einstaklingsnámskrá sem unnið er
eftir. Auk kennslugagna eftir talmeinafræðinga höfum við notað ýmis spil og smáforrit.
Við höfum haldið í vinnufyrirkomulagið „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.
Það hefur reynst okkur vel í vetur eins og svo oft áður. Einn kennarinn forfallaðist í nokkrar vikur og
annar fékk lengra sumarleyfi en lögboðið er. Auk þess sem Háskólanemendur okkar voru stundum í
leyfi til að sinna náminu sínu betur þá gátu aðrir þjálfar tekið að sér þeirra verkefni á meðan.
Við höfum verið í samstarfi eins og áður við marga aðila utan leikskólans eins og oft áður. Má þar
helst nefna Erlu Björk Sveinbjörnsdóttur, sérkennsluráðgjafa í Vesturgarði sem hefur komið að öllum
okkar sérkennslubörnum og þeirra fjölskyldum.
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Umbótaáætlun sérkennsludeildar

 Útbúa upplýsingamöppu fyrir hvert barn til að hafa inna á deild barnsins. Upplýsingarnar
uppfærðar eftir teymisfundi og eftir þörfum.
 Hafa stutta deildarfundi reglulega til upplýsinga fyrir kennara deildanna.
 Gæta að samvinnu teymis starfsmanna leikskóla, sérfræðinga og foreldra. Markmið í upphafi
samstarfs séu sameiginleg og uppi á borðum og gera ljósar skoðanir um stöðu barnsins og
framtíðarsýn. Á teymisfundum þurfa aðilar að rita á sameiginlegt áætlunarblað um næstu
skref vinnunnar, þar sem fram koma verkþættir leikskóla, heima og sérfræðiþjónustu.

Áherslur í starfi sérkennslunnar næsta vetur
 Bæta upplýsingaflæði milli sérkennara og deildarkennara frá upphafi. Skilaboð þurfa að vera
skýr fyrir alla kennara skólans. Finna sameiginlega leið til að halda utan um upplýsingar og
verkferla sem fylgja með vinnu með tilteknu barni.
 Markmið, einstaklingsnámsskrár, og námsgögn séu aðgengileg fyrir alla sem koma að vinnu
barna sem eiga sérkennslutíma.

2.1.e Samtal við börnin í Ægisborg
Leikskólastjóri hefur á hverju vori rætt við börnin um upplifun þeirra af leikskólalífinu, með það að
markmiði að forvitnast um áhuga þeirra og langanir. Að þessu sinni fóru samræðurnar ekki fram þar
sem börnin tóku þátt í rýnihóp vegna heildarmats á leikskólanum (sjá nánar í kaflanum um ytra mat).
Umbótaáætlun byggð á hugmyndum barnanna um Ægisborg verður gerð þegar niðurstöður
heildarmats liggja fyrir.

2.2 Ytra mat
2.2.a Heildarmat
Á vordögum 2014 fór fram svokallað heildarmat á leikskólanum á vegum Skóla- og frístundasviðs.
Matið var viðamikið eins og gefur að skilja þegar um heildarmat er að ræða og var í höndum
starfsfólks SFS. Matið fólst í:







Rýnihópaviðtölum við fjóra hópa starfsmanna; starfsfólk, deildarstjóra, leikskólakennara og
sérkennslustarfsfólk.
Rýnihóp foreldra.
Tveimur rýnihópum barna.
Einstaklingsviðtölum við sérkennslustjóra, aðstoðarleikskólastjóra og leikskólastjóra.
Að rannsakendur SFS fylgdust með starfinu í Ægisborg í tvo daga.
Söfnun gagna varðandi starf leikskólans, svo sem af heimasíðu, starfsmannahandbók o.s.frv.
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2.2.b Starfsmannakönnun á vegum SFS
Starfsmannakönnun var gerð af Skóla- og frístundasviði í apríl 2013. Niðurstöður Ægisborgar láu ekki
fyrir þegar starfsáætlun síðasta árs var unnin. Helstu niðurstöður voru þær að starfsfólk Ægisborgar
taldi vinnuaðstæður óviðunandi og vinnuálag vera mikið. Þar skoraði Ægisborgin undir
Borgarmeðaltali. Við nánari samræður verður fólki tíðrætt um þrengsli, skort á tenglum og slakri
undirbúningsaðstöðu.
Á jákvæðu nótunum hækkaði Ægisborgin frá síðustu könnun í starfsþróun, viðurkenningu í starfi,
jafnrétti og jafnvægi og fræðslu og móttaka starfsmanna.

2.2.c Foreldrakönnun á vegum SFS
Engin foreldrakönnun var gerð af SFS, né Ægisborg vorið 2014

Umbótaáætlun byggð á niðurstöðum ytra mats
 Umbótaáætlun verður unnin í haust þegar niðurstöður heildarmats liggja fyrir.

2.3 Matsáætlun
Kjarni matsáætlunar næsta vetrar er á þessu stigi málsins sá að ekki er unnt að vinna umbótaáætlun
fyrir Ægisborg sem stendur. Eins og fram hefur komið margoft hér að framan liggja niðurstöður
heildarmats Ægisborgar ekki fyrir þegar þetta er ritað. Til þess að að niðurstöður heildarmats nýtist
sem best, verður að gefa gott rými til að setja leikskólanum umbótaáætlun út frá þeim. Bíður
starfsfólk spennt.
Á vordögum mun Ægisborg gera könnun meðal foreldra á hvernig umbótaáætlunin, sem byggð var á
heildarmati, hafi lánast. Ef SFS sendir könnun til foreldra næsta vor, er nóg að senda sérstakar
spurningar fyrir Ægisborgina.
Það er skoðun stjórnenda í Ægisborg að stigið hafi verið skref í rétta átt liðinn vetur þegar farin var sú
leið að skipta með starfsfólki verkum í matsvinnunni. Áfram verður haldið með það verklag til
viðbótar við hefðbundna matsfundi deilda. Þegar starfsfólk skiptir með sér verkum verða metnar
sérstakar áherslur leikskólastarfsins og umbótaáætlun.
Næsta vetur verður leitað fanga um fjölbreyttar matsaðferðir barna á leikskólalífinu. Það er gert til að
auka vægi barna í mati.
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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 og
maí, en einnig á morgunfundum, í
samtölum og að höfðu samráði við
foreldra. –Skeggræður með foreldrum er
afar haldgott mat og skal mikilvægi þess
símats áréttað hér.
Brugðið á leik

3. Áherslur í starfi Ægisborgar

3.1 Áherslur Ægisborgar starfsárið 2014-2015
Áherslur Ægisborgar starfsárið 2014-2015 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. Námskrárgerð – Skólaárið 2014-2015 verður lögð lokahönd á námskrá Ægisborgar.
Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri bera ábyrgð á þeim þætti.
2. 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 er lífsgildið
virðing aðalviðfangsefnið.
3. Leikið með orð. – Október er lestrarmánuður í Reykjavík, sem er ein bókmenntaborga
UNESCO, og í tengslum við það og svo áfram veturinn út, er ætlunin að vinna með sögur og
sögugerð. M.a. munu elstu börnin taka þátt í Orðaævintýri –myndlistar og lestrarævintýri í
Norræna húsinu. Leitast verður við að tengja grunnþætti menntunar við söguvinnuna.
4. Áherslur í jafnréttismálum. Hugað verður að orðræðu út frá jafnrétti. Er orðræða okkar lituð
af kyni viðmælanda? Hvernig birtist jafnrétti í sögum og ævintýrum? Er orðræðan í sögunni,
karlæg eða kvenlæg? Starfsfólk hugar að athöfnum sínum og leitast við að hafa jafnrétti að
leiðarljósi í leik og starfi?
5. Starfshópurinn í Ægisborg ætlar að vera opinn fyrir viðburðum og því sem á döfinni er. Okkur
þykir mikilvægt að geta gripið tækifærin sem bjóðast og eru spennandi. Þá ætlum við að taka
þátt í Barnamenningarhátíð og horfum til þess að nýta frásagnavinnu vetrarins þar.
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3.2 Áherslur leikskólans vegna starfsáætlunar skóla- og frístundasviðs
Í stefnukorti í starfsáætlun SFS 2014, má víða finna ótalmargt sem á beinan samhljóm með starfinu í
Ægisborg. Helst má nefna:










Undir stefnþættinum öryggi, heilbrigði, vellíðan og gleði er markmiðið að koma til móts við
ólík áhugasvið barna. Í starfsáætlun og daglegu starfi Ægisborgara má víða finna merki þess
að það er áhugi barnanna sem ræður ferðinni. Áherslan á að njóta stundarinnar/dagsins er í
hávegum höfð og starfsfólk er meðvitað um gildi þess að njóta saman, leika, hlæja og
gantast. Einnig er þess gætt að börnin upplifi að þau hafi raunveruleg áhrif.
Undir stefnuþættinum víðtæk þekking, færni, árangur er tilkoma læsisstefnunnar
Ægisborgurum sérlega kærkomin. Vinna með læsi, ritmál og leik er rótgróin í starfi
Ægisborgar og það er bæði skemmtilegt og fróðlegt að rýna í Lesið í leik, læsisstefnu leikskóla,
máta starfið við hana og fá nýjar hugmyndir.
Í stefnuþættinum samfélagsleg ábyrgð, virkni og víðsýni finna Ægisborgarar sig í því að virða
rétt barna til að hafa um líf sitt að segja. Samtöl við börn og sér í lagi plakat sem unnið var
eftir rýnihóp barna í heildarmatinu gefa vísbendingar og líka skýra mynd af því hvernig börnin
upplifa umhverfi og námsgögn leikskólans, þar sem börnin röðuðu myndum í vinsældarröð.
Starfsfólk tekur mark á þessum skoðunum og viðhorfum barnanna og hagar jafnvel
innkaupum, skipulagi og tímaramma í takt þær.
Undir stefnuþættinum umbætur, mat og nýbreytni, þar sem markmiðið er innleiðing nýrrar
námskrár er starfsfólk statt í heilmiklum vangaveltum og samræðum um starfið. Þátttaka
Ægisborgar í þróunarverkefninu um gildi í leikskólastarfi þar sem um er að ræða
starfendarannsókn hefur einnig gefið nýj tækifæri til aukinnar fræðslu og samræðu. Sú vinna
hefur leitt til aukinnar þekkingar og færni í faglegum vinnubrögðum og áherslum sem skila
sér beint í starfið með börnunum. Þessi þáttur hefur líka stuðlað að jafningjafræðslu um
skráningar þar sem starfsfólk Ægisborgar hefur sett sér markmið. Þar kemur mannauðurinn
berlega í ljós, starfsfólk er mis langt komið á veg og þeir sem eru lengra komnir eru góð
fyrirmynd og leiðbeinendur.
Í starfsáætlun SFS er einnig skráð að efla eigi frásagnarmenningu í leikskólum og þar gætu
Ægisborgarar ekki verið meira sammála. Áherslur Ægisborgar 2014-2015 á sögugerð,
myndbönd/bíómyndir útskriftarhópa 2013 og 2014 og framganga frábærra sögumanna- og
kvenna í starfsmannahópnum er í senn hvatning og markmið til að gera betur á þessu sviði.
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4. Starfsmannamál

4.1. Starfsmannahópurinn 1. júní 2014

Menntun starfsmanna í leikskólanum Ægisborg 1. júní
2014:

Starfsheiti
Leikskólakennarar
Leikskólaleiðbeinandi A

Fjöldi
12
6

Stöðugildi
11.35
5.25

Leikskólaleiðbeinandi B

3

3

Leiðbeinandi
Starfsmaður
Kokkur
Starfsmaður í eldhúsi

1
2
1
1

1
1.75
1
1

Menntun
Leikskólakennarar
1 grunnskólakennari
3 með sálfræðipróf
1 aðstoðarleikskólakennari
1 þroskaþjálfi
1 Háskólagráða í Samfélagsog hagþróunarfræði
1 Bókmenntafræði
1 BA úr Listaháskólanum
Stúdentspróf
Matreiðslumaður

Kennarar úr Ægisborg fyrir framan sýningarbásinn á Stóra leikskóladeginum

4.2 Starfsþróunarsamtöl
Öllum starfsmönnum verður boðið í starfsþróunarsamtal á skólaárinu. Leikskólastjóri,
aðstoðarleikskólastjóri og sérkennslustjóri taka 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. Þar hélt Ólafur Páll Jónsson heimspekingur erindi um lýðræði í

skólastarfi.
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Í tengslum við gildisverkefnið okkar hittum við téðan Ólaf aftur
fyrir í október með Brákaborginni en þá hélt hann erindi fyrir
okkur sem hann nefndi Gildi og leikskólastarf. Einnig hélt Hrönn
Pálmadóttir erindi um Yngstu leikskólabörnin og samfélag þeirra í
leik. Á skipulagsdegi í apríl hittum við Brákaborgina aftur og þá hélt
Arna H. Jónsdóttir tvö erindi og það fyrra nefndist Samskipti og
forysta á deild og það síðara Lærdómssamfélagið og lýðræðisleg
fagmennska.
Á skipulagsdegi í nóvember hélt Helena Óladóttir námskeið í Ægisborg
um sjálfbærni.
Með tilkomu nýrrar læsisstefnu Reykjavíkurborgar, Lesið í leik, fóru
allir deildarstjórar á fyrirlestra þar um og aðstoðarleikskólastjóri
Ægisborgar hélt erindi við kynningu stefnunnar.
Leikskólastjóri og sérkennslustjóri fóru á NAYEC ráðstefnuna í
Washington.
Þrír deildarstjórar fóru á Numicon- stærðfræðikubbanámskeið í
Bretlandi.
Sérkennsludeild Ægisborgar hefur verið dugleg að taka á móti
heimsóknum og skýra frá starfinu og starfsfólk deildarinnar
sömuleiðis farið á ráðstefnur og í heimsóknir. M.a. fór
sérkennslustjóri á Vorráðstefnu Greiningarstöðvar.
Þó nokkrir starfsmenn Ægisborgar hafa sótt I-pad námskeið í vetur.
Einn veigamikill þáttur símenntunnar leikskólans er Stóri
leikskóladagurinn. Þangað reyna allir að komast og í vor héldu nokkrir
úr Ægisborg utan um ljóðabás Ægisborgar á sýningunni í Ráðhúsinu.
Sérkennslustjóri hóf þátttöku í leiðtogaskólanum og tveir sérkennarar
hafa verið í námi með starfi, hvar annar var á lokaári í
þroskaþjálfanámi og hinn var í lýðheilsuvísindum.
Leikskólastjóri tók þátt í námskeiðsdegi leikskólastjóra auk annarra
námskeiða tengdum stjórnun.
Einn deildarstjóri tók þátt í rýnihóp fyrir læsistefnuna Lesið í leik með
áherslu á yngri börn leikskólans. Tveir leikskólakennarar eru í
vinnuhópnum sem snýst um Vinsamlegt samfélag.
Aðstoðarleikskólastjóri tekur þátt í mótun forvarnaráætlunar í
Vesturbæ. Deildarstjóri sótti málþing um starf með yngstu börnunum.
Í Ægisborg var einn nemi liðinn vetur. Af honum lærðum við ýmislegt
auk þess sem gott er að fá tækifæri til að útskýra starfið og ræða við
verðandi leikskólakennara.
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Hærra, hærra í KR

Ljóðabækur

4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum
Á hverju ári er ætlast til að starfsmenn sinni símenntun. Sameiginlegur námskeiðsdagur skóla- og
frístundaheimila í Vesturbæ verður 29. september. Allir Ægisborgarar mæta þar.
Í september er gert ráð fyrir að niðurstöður heildarmats Ægisborgar liggi fyrir og verður öllum
starfsmönnum kynntar niðurstöðurnar og dreginn lærdómur af. Í framhaldi af því munu starfsmenn
vinna að umbótaáætlun.
Á skipulagsdegi í október er ætlunin að fá Auði Magndísi Auðardóttur, verkefnisstjóra jafnréttisskóla
Reykjavíkur, til að fræða starfsfólk Ægisborgar um jöfnuð.
Í tengslum við gildisverkefnið okkar munu fulltrúar Ægisborgar kynna áhrif verkefnisins á
menntakviku í október. Sameiginlegur skipulagsdagur verður með Brákarborg þann 17. nóvember. Á
vormánuðum verður hafist handa við að vinna úr gögnum.
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 um 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 hafa skipulagsdag þegar stóri leikskóladagurinn
verður 29. maí 2015, svo allt starfsfólk leikskólans geti nýtt sér þann góða vettvang til lærdóms.
Hluti af símenntun starfsfólks Ægisborgar verður einnig að nota og bæta við í starfsmannahandbók.
Þeir sem sinna sérkennslu 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.

28

5. Aðrar upplýsingar

5.1 Barnahópurinn 1. júní 2014





Í Ægisborg voru 84 börn, 40 piltar og 44 stúlkur
Dvalarstundir voru 691.
Fjöldi barna sem nutu sérkennslu voru 9.
Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku voru 12 og
tungumálin eru 7; enska, danska, hollenska, pólska, spænska,
japanska og litháíska.

5.2 Foreldrasamvinna
Lærdómssamfélagið Ægisborg samanstendur af börnum, foreldrum og
starfsfólki. Í því er menntandi umhyggja lykilatriði og að samskipti aðila
sé byggð á virðingu. Ekkert kemur í stað góðra og notalegra samskipta
heimilis og skóla. Börnin í matsrýnihópunum eru þessu sammála, en í
þeirra mati tróna dagbókin og póstkassinn efst á vinsældalistanum.


Í foreldraráði Ægisborgar sitja 4 fulltrúar. Ráðið er ráðgefandi um starfsáætlun og
sumarlokun, en einnig hefur það komið að markmiðssetningu nýrrar skólanámskrár.



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 5. – 9. janúar 2015. 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. 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.
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5.3 Samstarf leik- og grunnskóla
Samstarfsáætlun Ægisborgar og Grandaskóla 2014-2015 liggur ekki fyrir þegar þetta er ritað. Gera
má ráð fyrir því að samskiptin verði með sama sniði og síðustu vetur. Vetur leið fóru
Ægisborgarbörnin í heimsókn á bókasafn Grandaskóla í nóvember, en mánuðinn áður höfðu 1.
Bekkingarnir kíkt í „gamla“ leikskólann sinn og urðu þá fagnaðarfundir. Í desember þekktumst við
boð á helgileikrit í Grandaskóla. Í febrúar var svo haldið í skólastofur í Grandaskólanum og vísiterað á
frístundaheimilinu Undralandi. Í mars settumst við með yngstu bekkjunum í tónmenntatíma og
sungum og spiluðum en í maí fóru verðandi Grandaskólabörn í langa heimsókn í fylgd foreldra með
nesti .

5.4 Almennar upplýsingar
Sjá dagatal Ægisborgar á heimasíðu! Skipulagsdagar eru 29. september, 21. október, 17. nóvember,
19. febrúar, 6.maí og 29. maí. Breytist dagsetningar verða þær auglýstar með góðum fyrirvara.

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.

Margur kærir sig kollóttan ,aðrir hafa horn í síðu alls, en við sjáum um að þessi starfsáætlun sé ærleg.

30

6. Fylgiskjöl

6.1 Matsgögn
6.1.a -Fyrirkomulag mats 22. apríl 2014
Til mats samkvæmt starfsáætlun 2013 – 2014:
Hópur 1
1. Einstaklingsnámskrár, Hvar eru þær staddar? Eru þær skráðar? Hverjir eiga einstaklingsnámskrár?
Hvernig eru þær notaðar? Hverjir koma að þeim? Næstu skref?
2. Lýðræðisleg þátttaka barna? Hversu almenn er þátttaka barna í ákvarðanatöku í leikskólastarfinu?
Hverju ráða börnin? Hvaða börn taka þátt? Hvernig er hægt að tryggja þátttöku allra?
3. Kátína, gleði, leikrit, samkvæmt samtölum við börnin meta þau mikils þegar kennararnir bregða á leik
– hversu markvisst er gætt að gleði? Hvenær? Hvernig?
4. Leikur, hreyfing, læsi – metið stöðu – framundan?

Hópur 2
1. Hvernig er nýtt fólk kynnt til starfa í Ægisborg?
2. Hvernig er heimasíðu sinnt á deildum? Er hver deild með a.m.k eina frétt í mánuði eins og stefnt var
að? Verkaskipting? Tölvupóstur? Hversu virk er þessi samskiptaleið?
3. Foreldrasamstarf í vetur? Virkni foreldra/ hvatning? Kaffimorgnar/staldraðu við?
4. Virðing, vinátta, gleði, eru þetta sýnileg hugtök í Ægisborg? Hvernig? Hvernig má gera betur? Næstu
skref?
5. Gildisverkefnið – hvaða gildi hefur þróunarverkefnið fyrir leikskólastarfið í Ægisborg
6. Leikur, hreyfing, læsi – metið stöðu –framundan?

Hópur 3
1.
2.
3.
4.

Umhverfsmennt/sjálfbærni, hvaða skref hafa verið tekin í vetur? Næstu skref?
Nýting á mannauði – hvernig hefur til tekist? Næstu skref?
Ljóðavinna vetrarins – skiptist á skoðunum/hugmyndum, metið og skráið hvað af því má læra,
Leikur, hreyfing, læsi – metið stöðu – framundan

Hópur 4
1. Starfsfólk í sérkennslu fer yfir sín mál, metur og skráir

Hópur 5
1.

Námskrárvinna – stjórnendur nota tímann til að vinna að námskrá

__________________________
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6.1.b - Viðmiðunarpunktar sem gjarnan eru hafðir til hliðsjónar við mat í Ægisborg.
Notað við mat á hópastarfi, hreyfistundum, samverustundum, útivist og fleiri viðfangsefnum og
stundum:










Hvað var gert?
Komu hugmyndir frá börnunum? Hvaða? Hefur verið unnið úr þeim? hvernig?
Hvernig tókst mér að leiða áhuga barnanna áfram?
Hvernig gekk börnunum að vera saman sem hópur?
Voru börnin virk?
Sýndu börnin áhuga og ánægju með viðfangsefnið
Skrá reglulega hugleiðingar, samræður og svör barnanna þegar þau eru að störfum
Ef farið var í vettvangsferð, þá hvert? í samvinnu við annan hóp? Hvernig gekk? Hvernig var
unnið eftir ferðina?
Er eitthvað sem hefði betur mátt fara?

Í Ægisborg skal leitast viðað framkvæma skráningu og mat jafnt og þétt.
Markmið með því eru að:





Fá betri innsýn í hugmyndir barnanna, viðhorf og áhugasvið
Fá sýnilegri mynd af viðfangsefnum barnanna og framgangi
Það verði til gögn sem hægt er að nota þegar starfið er metið
Matið hafi bein áhrif á starfið með börnunum og þróun þess

Starfsfólk þarf að hugleiða jafnt og þétt á hvaða leið það er með börnunum og nota matið til að leiða
starfið áfram.

6.2 Leikskóladagatal
Sjá aftast

6.3 Áætlun leikskólans um framkvæmd
læsisstefnu leikskóla Lesið í leik
Við gerð læsisstefnunnar Lesið í leik, tengdist
Ægisborg töluvert að þeirri vinnu. Í vinnu
nefndarinnar var horft til Skýrslu um málumhverfi
og lestrarnám barna í tíu leikskólum, en Ægisborg
var einn þeirra leikskóla sem skoðaðir voru í þeirri
vinnu. Jafnframt hitti aðstoðarleikskólastjóri
nefndina við undirbúninginn og deildarstjóri sat í
rýnihóp um málumhverfi yngri barna leikskólans
Læsisstefnan
og aðstoðarleikskólastjóri hélt erindi um læsi á
kynningarfundi Lesið í leik. Ægisborgin telur sig því eiga töluvert í stefnunni og æði margt í áherslum
Ægisborgar rímar vel við Lesið í leik. Ef skoðaðar eru áherslur Ægisborgar um læsi verður fljótt séð að
margir þættir eru nú þegar í námskrá leikskólans. Við lítum svo á að læsistefnan sé virk í stórum
dráttum í Ægisborg nú þegar.
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Til rökstuðnings má nefna:
Myndun læsis, táknvísi, félagsleg uppspretta læsis og leikurinn sem námsstund. – Læsi er í eðli sínu
félagslegt fyrirbæri og felur í sér málnotkun í merkingarbæru samhengi. Börnin þurfa að fá ríkuleg
tækifæri til að átta sig á að eitt getur táknað annað – tákn bera með sér merkingu sem aðrir
meðtaka. Gríðarleg áhersla er lögð á leikinn sem aðalnámsleið barnanna í Ægisborg og læsistengdum
efnivið er „smyglað“ inn í leikinn og börnin hvött sem mest til félagslegra leikja og nota mál sem
mest. Sköpun sameiginlegrar reynslu með sögum, bóklestri og ferðum gefur ríkuleg tækifæri til
mótunar læsis.
Umhverfið sem kennarinn og ekki síst hið félagslega umhverfi. Mikilvægt er að huga að umhverfi
barna í leikskóla, þannig að það bjóði upp á sem ríkust tækifæri til læsis. T.d. með góðu aðgengi að
bókum, rithvetjandi efniviði og að viðhorf hinna fullorðinna sé styðjandi og vakandi fyrir áhuga barna
og tilraunum.
Áhersla næsta vetrar verður á sögugerð og ræður áhugi barna framvindunni og hvaða leiðir verða
farnar á þeirri vegferð.
Hlutverk kennaranna í Ægisborg er að hafa á sér læsisgleraugun, en það þýðir að við erum vakandi
fyrir því hvernig má tengja sem flesta ef ekki alla þætti starfsins við læsismyndun barnanna og gildir
þá einu hvort um hvíld eða klósettferð er að ræða.

Grandaskóli

6.4 Samstarfsáætlun leik- og grunnskóla um mál og læsi
LeikskólarnirÆgisborg, Gullborg, Grandaborg og Grandaskóli sóttu um styrk til Sprotastjóðs liðinn
vetur. Umsóknin snérist um verkefnið Læs í leiðinni, en það er fyrirhugað samstarfsverkefni skólanna
um að nýta læsi sem leiðarhnoða í flutningum 6 ára barna milli skólastiga.
Markmið verkefnis er að börnum úr leikskólunum Grandaborg, Gullborg og Ægisborg veitist auðvelt
og eðlilegt að byrja í Grandaskóla og þeim líði vel og eiga leikur og læsi að vera grunnhugtök í
aðlögun barnanna milli skólastiganna. Markmiðið er einnig að börnin upplifi eðlilega framvindu í
námi sínu að færast milli skólastiga og að þar sé fleira líkt en ólíkt.
Áætlaður afrakstur verkefnis eru glaðari og öruggari börn á mörkum skólastiga, styrking
læsis/málþroska barnanna og ánægðari fullorðnir (foreldrar barnanna og starfsfólk
samstarfsskólanna). Jafnframt verður til endurskoðað, mótað verklag um
samskipti leikskólanna og Grandskóla sem hnitast kringum vinnu með læsi í víðum skilningi.
Síðustu ár hefur verið bent sérstaklega á rof í námi barna á mörkum skólastiga. Verkefni sem þetta
miðar að því að skapa meiri samfellu í náminu og stuðlar meðal annars að haldbetri þekkingu
kennara hvors skólastigs um sig á vinnu skólanna. Skólarnir ætla að bæta umsóknina og sækja aftur
um styrk.
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6.5 Umsögn foreldraráðs

Foreldraráð hefur farið yfir drög að starfsáætlun. Hér er um metnaðarfulla starfsáætlun að ræða
sem gefur einnig nokkuð góða mynd af því starfi sem nú þegar er unnið á Ægisborg. Starfsáætlunin
ber vott um skýra framtíðarsýn þar sem byggt er á góðum grunni.
Mjög jákvætt er að sjá áherslur í leiðarljósi leikskólans endurspeglast í starfsáætlun, þ.e. áhersla á
menntandi umhyggju,virðingu, leik og gleði. Þá er einnig áhersla á lýðræði, að börnin hafi sjálf
eitthvað um hlutina að segja. Foreldraráð fagnar áætlunum um að innleiða einstaklingsmiðaðar
námsskrár og hugmyndum um að börnin geti komið að mótun þeirra.
Foreldraráð fagnar því hversu hátt hlutfall menntaðra leikskólakennara er nú í starfsliði Ægisborgar
og ber það vott um gott orðspor leikskólans að fagmenntaðir leikskólakennarar sæki um á Ægisborg
og eins að flestir kennarar verði áfram.
Foreldraráð tekur undir með því sem fram kom í matshópum starfsfólks að leggja má meiri áherslu á
kynningu á nýju starfsfólki með tölvupóstum. Einnig telur foreldraráð það jákvætt að fundir í upphafi
starfsárs verði með öllum starfsmönnum viðkomandi deildar í stað aðeins deildarstjóra og
leikskólastjóra/aðstoðarleikskólastjóra áður.
Nú verður aldurskipt eftir árgöngum á elstu deildirnar næsta ár þar sem 2009 árgangur verður á
Bárudeild og 2010 árgangur á Öldudeild. Mjög spennandi hugmynd er sett fram í starfsáætlun um að
kennarar velji sér þema eftir sínu áhugasviði og krakkarnir fari á milli og fái að vinna að sínum
verkefnum í þessum hópum.
Ægisborg hefur undanfarin ár lagt áherslu á ritað mál og læsi.
Lestrarvika Reykjavíkur í haust fellur því vel að starfinu.
Foreldraráð vill einnig ýta undir meiri virkni/notkun heimasíðunnar.

Og að lokum fær starfsfólk Ægisborgar að sjálfsögðu þúsund þakkir fyrir
fagmanlega og vel unna vinnu !

F. h. leikskólans í júní 2014,
Sigrún Birgisdóttir leikskólastjóri
Ásmundur K. Örnólfsson aðstoðarleikskólastjóri
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