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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.

Í Ægisborg er menntandi umhyggja höfð að leiðarljósi og þess kappkostað að
leikur, gleði og virðing einkenni skólabraginn.
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1. Stutt greinargerð leikskólastjóra um starfið á síðasta leikskólaári
Í þessari greinargerð mun ég að stikla á stóru og minnast á
nokkur atriði úr leikskólastarfinu í Ægisborg, starfsárið 2014‐
2015. Það má með sanni segja að hver dagur í leikskólanum sé
þess virði að gera sérstaklega grein fyrir honum og er það gert í
dagbókum, skráningum, tölvupóstum og samtölum barna og
fullorðinna. En hér verður einungis minnst á nokkur viðfangsefni.
Það er von mín að foreldrar séu meðvitaðir um starfið og það
mikla nám sem börnin þeirra stunda í Ægisborg. Ein leið til að
fræðast enn frekar um starfið er að lesa Námskrá Ægisborgar
sem kom út á vormánuðum 2015 og hægt er að nálgast á
heimasíðu leikskólans. Námskrá Ægisborgar hefur verið í smíðum
meira og minna síðustu 8 ár, eða frá því kjarni þess góða faghóps
sem starfar í Ægisborg í dag, hóf þar störf. Þá var gamla
námskráin lögð til hliðar og síðan hafa áherslur, markmið og
leiðir birst á heimasíðu leikskólans, í starfsmannahandbók og
starfsáætlunum. Námskrá er lifandi plagg, þar birtast markmið og
leiðir og námskráin er jafnframt það viðmið sem starfið er mátað
reglulega við. Starfsmenn, stjórnendur, foreldrar og börn komu
að gerð námskrárinnar og er hún vel sýnileg í daglegu starfi.
Heildarmat fór fram á starfi Ægisborgar vorið 2014.
Rannsakendur dvöldu í leikskólanum í tvo daga og fylgdust með.
Tekin voru rýnihópaviðtöl við foreldra, starfsfólk og börn, auk
einstaklingsviðtala við stjórnendur. Einnig var unnið úr ýmsum
gögnum leikskólans. Niðurstöður matsins voru þær, að fram
komu nokkrir þættir sem tækifæri til umbóta, aðrir voru vel
fullnægjandi og nokkrir sem þóttu framúrskarandi góðir. Í
kjölfarið var gerð umbótaáætlun sem framkvæmd var í vetur og
metin í vor. Vinnan í kringum heildarmatið og námskrárgerðin
urðu þess valdandi að meiri samræða hefur farið fram í Ægisborg
en oft áður, uppeldisleg samræða sem oft gefst knappur tími til í
dagsins önn. Yfirleitt er dagskrá skipulagsdaga of löng, en tími til
að skiptast á skoðunum og velta fyrir sér leiðum með öllum
starfshópnum er nokkuð sem hópurinn vildi eiga meira af.
Aukin uppeldisleg samræða hefur líka fylgt þátttöku Ægisborgar í
þróunarverkefninu Lífsgildi í leikskólastarfi, en formlegri þátttöku
lauk um áramótin síðustu. Virðing er gildið sem Ægisborgarar
völdu sér að viðfangsefni í þróunarverkefninu og að sjálfsögðu
mun starfsfólk nýta sér verkefnið áfram, því virðing er gildi sem
er okkur ofarlega í huga og sú fræðsla og þekking sem verkefnið
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hefur skilað Ægisborg kemur til með að nýtast áfram. Má t.d. nefna skráningar sem eru ofarlega í
huga okkar þessa dagana og eru í sífelldri þróun í Ægisborg.
Gildi uppeldislegra skráninga fyrir nám og framvindu barna er eitt af markmiðum þessarar
starfsáætlunar eins og fyrir síðasta ár. Skráningar varpa ljósi á börnin, hvað þau geta og hvað þau
gera. Þetta er matsaðferð sem hugnast Ægisborgurum betur en að merkja við á færnilista.
Uppeldislegar skráningar sem leiða af sér ný tækifæri, leiðir og hugmyndir eru best til þess fallnar að
börnin njóti sín í umhverfi sem miðar að því að börnin setji sitt mark á starfið. Hugmyndir þeirra
verða að veruleika, og börnin upplifa að þau hafi margt til málanna að leggja og séu áhrifavaldar í
eigin lífi. Það er einnig ritað í Barnasáttmálann að það sé réttur barna að hafa um líf sitt að segja.
Eins og áður tóku Ægisborgarar við boltanum frá Bókmenntahátíð Reykjavíkur í október 2014 og
unnu sérstaklega með sögur allan veturinn. Afraksturinn var svo sýnilegur á Barnamenningarhátíð í
apríl 2015 á bókaviku í Ægisborg. Þá voru til sýnis alls kyns bækur sem börnin höfðu unnið og sum
settu sig sérstaklega í rithöfundastellingar. Á Bókakaffi þar sem boðið var upp á vöfflur með rjóma
var fagnað útkomu bókar sem inniheldur sögur Öldudeildarbarna. Þá voru foreldrar einnig beðnir að
deila með öðrum sinni uppáhaldsbók.

Fáein dæmi um allar þær bækur sem urðu til í vetur.

Ný verkefni og viðfangsefni láta ekki bíða eftir sér. Ægisborg er ásamt Gullborg, Grandaborg og
Grandaskóla þátttakandi í þróunarverkefni sem kallast Læsi í leiðinni og byggir á læsi sem leið til
betri samfellu skólastiga. Annað nýtt og spennandi verkefni er einnig handan við hornið. Það hefur
ekki farið fram hjá neinum að stærðfræðikunnáttu barna í grunnskólum er víða ábótavant. Því viljum
við leggja okkar af mörkum og þó svo við vinnum með stærðfræði víða í leikskólastarfinu, þá er
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vinnan ekki eins markviss eins og t.d. með læsi. Við höfum valið þá leið að nota Numicon
stærðfræðikubba og fer vonandi allur starfshópurinn á námskeið vorið 2016. Námskeiðið verður
haldið í Brighton á Englandi dagana 4.‐ 6. maí 2016. Af þeim sökum höfum við fengið leyfi til að hafa
einungis 2 skipulagsdaga á haustönn 2015 og 4 á vorönn 2016 (venjulega eru 3 á hvorri önn).
Næsta vetur verður aldurskipting barna á deildum nánast óbreytt frá fyrra ári. Elstu börnin verða öll
á Öldudeild ásamt örfáum börnum sem fædd eru 2011. Á Bárudeild verða að sama skapi flest börn
fædd 2011 og einhver fædd 2012. Yngstu börnin fædd 2012 og 2013 verða á Fjörudeild og í Koti auk
þess sem búið er að bjóða nokkrum börnum fæddum í janúar og febrúar 2014 pláss í Ægisborg. Búið
er að fullmanna allar stöður og því bjart framundan.
Það vill oft gleymast að hrósa þegar vel gengur. Starfshópurinn hefur rætt þetta og hefur að
markmiði að hrósa oftar þegar einhver hefur staðið sig vel. Ekki hrósa bara börnunum sem er okkur
svo eðlislægt, heldur líka hrósa hvert öðru og tala um góðar lausnir og góðar hugmyndir.
Stjórnendur vilja t.d. hrósa stjórn foreldrafélagsins fyrir gott samstarf og þakka fyrir þá vídd sem þau
gefa leikskólastarfinu. Stjórnendur vilja líka hrósa foreldraráði fyrir að vera ávallt tilbúið að velta
vöngum með okkur og hjálpa við að taka ákvarðanir og gefa umsagnir um námskrá og starfáætlun.
Ég vil sérstaklega hrósa öllum Ægisborgurum stórum og smáum fyrir samstarfið í vetur og langar til
að deila með ykkur því, að ótal sinnum þegar Ægisborgarar fara úr húsi, fá þeir sérstakt hrós frá
gestgjöfum. Fólk hefur lagt sig fram um að koma því á framfæri við kennarana hversu góða
framkomu börnin sýna sem gestir. Ummælin hafa verið á þá leið að það sé áberandi hversu mikla
virðingu starfsfólkið sýnir börnunum með því hvernig það talar við börnin og minnir þau á.
Önnur reynslusaga úr starfinu: Í vikunni voru feðgar í heimsókn í garðinum, en drengurinn byrjar í
Ægisborg í haust, og varð pabbanum að orði að hann dáðist að gleðinni og andrúmsloftinu sem ríkti í
garðinum.

Ritað í Ægisborg 2. júlí 2015,
Sigrún Birgisdóttir leikskólastjóri.
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2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun
2.1 Innra mat leikskólans
Innra mat á starfsemi Ægisborgar fer fram með ýmsum hætti ‐óformlegum og formlegri. Sérstakar
áherslur leikskólastarfsins, umbótaáætlun vegna heildarmats og deildarstarfið var metið á vordögum
– hvort tveggja í minni og stærri hópum. Allur hópurinn velti fyrir sér umbótaáætlun vegna
heildarmats, deildir fóru yfir sín mál og svo þrískiptust Ægisborgarar til að meta aðrar áherslur. Allir
hóparnir fóru yfir einstaklingsnámskrár, skráningar, námskrárgerð og söguvinnu vetrarins. Því til
viðbótar mat … :




hópur 1 heimsóknir milli deilda og hvernig virðingarvinnan hefur gengið.
hópur 2 hvernig hefur gengið að skrifa í dagbók og þátttöku Ægisborgar í viðburðum og
uppákomum í samfélaginu.
hópur 3 fyrirkomulag kynningarfunda deilda að hausti og áherslur Ægisborgar í
jafnréttismálum.

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 aðallega
fram á skipulagsdegi í 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.

Mynd 1. Kotbörn gera sig klár á íþróttahátíð
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Mynd 2. Útileikur

2.1.a Mat deilda

Deildarmat Kots 2014‐2105
Starfið og dagskipulagið hefur gengið vel í vetur. Kotið var þátttakandi í starfendarannsókn um
virðinguna og lauk því formlega nú um áramótin. Starfsmenn eru sammála um að það hefur gefið
okkur mikið. Mörg samtöl og hugrenningar hafa átt sér stað um virðinguna sem skilar sér í starfinu
með börnunum og víðar.
Hópastarfið er með svipuðu sniði þ.e. tveir hópar eru í hópastarfi á sama degi og á sama tíma. Eldri
börnin saman og unnu þau mikið sem einn hópur og yngri börnin saman. Þetta kom vel út, meiri
samvinna. Mikið var unnið með sögu og bókagerð í vetur og lukkaðist það mjög vel. Börnin voru mjög
áhugasöm og ánægð með bókina sína, nú voru þau orðin bókagerðamenn.
Val ‐ Gerð voru valspjöld fyrir leikefnið og börnin og það tekið í notkun. Það fer að mestu fram eftir
síðdegishressinguna þar sem börnin eru yfirleitt komin í leik strax eftir morgunmat og starfsfólk ekki
mætt til að sinna öðru en að taka á móti börnunum og gefa morgunmat. Þetta hefur þó gengið vel.
Voru valspjöldin einnig notuð til að gera skráningu á félaga‐ og áhugasviði barnanna.
Hvíldin er tvískipt, eldri og yngri og skiptist vikulega á milli starfsfólks. Yngri hvíldin hlustar á notalega
tónlist og í eldri hvíldinni eru lesnar framhaldssögur og hlustað á sögur og ævintýri af bókum eða
diskum.
Útivera er á hverjum morgni, ef börnin eru í hópastarfi og eða í KR eða hreyfingu þá er útivera e.h. Ef
veður leyfir er í boði að fara út tvisvar á dag eftir óskum barnanna.
Samverustundir eru tvær önnur fyrir hádegi og þá er boðið uppá ávexti og sungin ný og gömul lög. Þá
er börnunum skipt í tvo hópa eftir því í hvorri stofunni þau borða. Seinni samverustundin er eftir
síðdegishressinguna og þá eru lesnar sögur og börnunum skipt eftir aldri þar sem allir fá þá bækur við
sitt hæfi miðað við aldur og þroska. Eldri hópurinn er mjög áhugasamur og oft lesnar margar bækur í
hverri stund og oft koma þau með bækur að heiman sem eru lesnar. Yngri hópurinn hefur verið að
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læra að vera í samverustundum í vetur og hafa orðið mjög miklar framfarir hjá þeim í að sitja og
hlusta. Sérstaklega þegar við lesum um Litla og stóra skrímslið.
KR hefur verið einu sinni í viku fyrir eldri börnin samkvæmt venju og verður vonandi svo áfram. Tveir
starfsmenn fara með og skiptir starfsfólkið því á milli sín þannig að hver starfsmaður fer í annan
hvern KR‐tíma. Börnin elska þessa tíma og hefur verið frábært að fylgjast með þeim. Því það getur
verið erfitt að þurfa að klæða sig úr og í og ganga vel frá öllu. Einnig eru miklar framfarir í getu og
þori. Allir hafa skemmt sér vel. Þó þarf að ath. skipulagningu næsta vetur hvað varðar samvinnu milli
deildanna (Kots og Fjöru).
Hreyfing hefur verið í sal og inni á deild fyrir yngri börnin. Börnunum er skipt í tvo hópa og eru þau
annan tímann í sal og hinn á deild. Það fyrirkomulag kom vel út, þau fengu þá lengri tíma í salnum í
hvert sinn.
Matmálstímar ganga sinn vana gang þar sem mikil málörvun fer fram. Svo mikil að nokkrum sinnum
hafa orðið sætabreytingar í vetur. Börnin eru hvött til að hjálpa sér sjálf miðað við þroska og getu og
vera óhrædd við að smakka allan mat.
Póstkassinn hefur fengið sitt og hafa börn og foreldrar verið dugleg að koma með bréf. Börnin sýna
hvert öðru virðingu þegar þau hlusta og skoða myndir af því sem í þau hafa verið að gera og vilja
segja frá.
Leikurinn er rauði þráðurinn í starfi barnanna yfir daginn. Hann er þeirra námsleið og er óhætt að
segja að það hefur orðið mikil þróun í vetur. Það hefur verið gaman að fylgjast með leik t.d. eldri
barnanna í vetur og hvernig þau hafa vaxið og dafnað. Leiknum hefur verið gefinn góður tími eins og
áður.Yngri börnin hafa verið að læra m.a. hvernig það er að tilheyra stórum hópi, að skiptast á og
bíða eftir að röðin komi að þeim. Þá var könnunarleikurinn tekinn með í vetur og verður áfram.
Samantekt. Starfið í vetur hefur gengið vel, viðfangsefnin verið skemmtileg, s.s. bókagerðin,
bókabrallið, KR, vettvangsferðir og dagleg samvera. Eldri börnunum var boðið í leikhús að sjá Kugg og
allir sem sáu Leikhús í tösku skemmtu sér vel. Farið var í nokkrar bókasafnsferðir á Bókasafn
Seltjarnarness og bækur fengnar lánaðar, en sjaldnar í Ægisborgarbókasafnið með börnin (trúlega of
stutt að fara).

Mynd 3. Íþróttakrakkar í KR
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Mynd 4. Steinaflug. Fjörukrakkar í fjöruferð.

Deildarmat Fjörudeildar 2014‐2105
Hópastarfið hefur verið tvisvar í viku í vetur eins og undanfarin ár og er almenn ánægja með það,
bæði hjá börnunum og kennurum. Börnin bíða mjög spennt eftir hópastarfinu og tala mikið um það.
Hópastarfið hefur gengið mjög vel og nánast verið eftir áætlun í allan vetur, þrátt fyrir óvenjulegt
ástand á deildinni. Börnunum var skipt upp í 4 hópa. Elstu börnin þau sem eru fædd 2011 og 4 elstu
börnin fædd 2012, skiptust í 2 hópa, 5 yngstu börnin fædd 2012 saman í hóp og 4 börn fædd 2013
saman. Þessi skipting kom vel út. Innan hópastarfsins hefur verið mikill frjáls leikur, s.s.
hlutverkaleikir, listir, (mála og þess háttar), könnunarleikur og hreyfing í sal (fram að mars mánuði).
Söknum þess mikið að hafa salinn ekki allavega annan hópastarfsdaginn í vikunni.
Samveru‐ og söngstundir hafa gengið vel, skemmtilegar stundir og skiptist starfsfólkið á að vera með
þær. Stundum getur þó skapast óróleiki hjá þetta ungum börnum sem eru að læra að sitja, fylgjast
með og taka þátt 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. 14:10/14:15 – 14:30). Í samverustundinni fyrir hádegi eru allir
saman og þá er meira sungið, sagðar sögur, lesin bréf að heiman eða lesið úr Bangsabókinni, þegar
það á við. Í samverunni fyrir kaffi er hópnum skipt í eldri og yngri og þá er oftar lesið og betra færi
gefst á að vera með bækur við hæfi hvors aldurs fyrir sig. Við höfum áhuga á að leggja enn meiri kraft
í lestur bóka í þessum stundum. Þetta skipulag hefur komið mjög vel út. Á hópastarfsdögum
(miðviku‐ og fimmtudögum) voru þrjár samverustundir yfir daginn en þá bætist ein stund við kl. 9:40
og er í u.þ.b. 20 mín. á undan hópastarfinu, þær stundir voru oftast tvískiptar eftir aldri barnanna og
gáfu þær góða raun, en því miður hafa þessar stundir átt það til að vera ekki nema 10 mín. í vetur og
þá allir saman. Á dagskrá næsta hausts, er að taka þær fastari tökum og nýta vel fyrir bókalestur eða
sögur.
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Útivera. Í vetur hafa allir farið út einu sinni á dag, ýmist á morgnana, eftir hvíld eða kaffi og nokkuð
hefur verið um útiveru tvisvar á dag, sérstaklega hjá eldri börnunum. Yngri hafa sofið lengur. Flest
börnin eru dugleg og áhugasöm úti, en þó kemur það fyrir að einhverjir fylgi 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 leyti sjálf. Brosin sem þau gerðu hafa verið þeim mjög
hvetjandi, enn vantar þó einhverja brosandlit og verður bætt strax úr því.
Valið gengur vel og er mjög vinsælt. Val er strax í upphafi dags þ.e. eftir morgunmat eða þá strax fyrir
þau sem eru búin að borða heima (mjög sjaldgæft). Þetta fyrirkomulag gengur mjög vel. Börnin fara
oftast strax í það að velja sér viðfangsefni og eru þar af leiðandi strax komin í leik, ef þau vilja (sumir
velja að vera nálægt kennurunum til að byrja með og eru jafnvel að bíða þess að sá/sú sem þau vilja
leika við komi). Þrjá daga í viku er val eftir kaffi en hina tvo er útivera, (stundum er útivera í vali).
Börnin hafa oftast eitthvað um það að segja eða ráða alveg hvað er í boði í valinu. Eftir kaffi safnast
allir saman til að velja og gengur yfirleitt fljótt og vel fyrir sig. Sum eru farin að velja eftir félaganum
en ekki efnivið eða þau tala sig saman um hvað þau ætla að velja.
Hvíld. Við erum með tvær hvíldir (yngri og eldri). Í yngri hvíldinni sofa allir og er leikin róleg tónlist í
herberginu. Í eldri hvíldinni sváfu flest eða öll til að byrja með og var róleg tónlist notuð í upphafi
skólaárs. Þegar færri sváfu var lesin saga í upphafi hvíldarinnar og síðan hlustað á rólega tónlist, sögu
eða leikrit af geisladiski. Í eldri hvíldinni var byrjað að lesa framhaldssögu eftir áramót og hefur það
komið vel út og er vinsælt hjá börnunum. Í báðum hvíldunum máttu börnin velja sér bangsa, til að
kúra með. Fyrirkomulag hvíldanna hefur komið mjög vel út.
KR. Eldri börnin hafa farið í KR
einu sinni í viku í vetur og hefur
það gengið mjög vel, þau eru
spennt og áhugasöm. Hver
starfsmaður hefur farið
mánaðarlega og annar fylgt
með. Verið með í upphafi KR
tímans komið svo til baka og
hjálpað til við að koma yngri
börnunum út og farið svo aftur,
en þetta fyrirkomulag verður
endurskoðað fyrir næsta
skólaár.

Náttúruvísindi

Ævintýraferðir (vettvangsferðir) hafa verið á dagskipulaginu einu sinni í mánuði á hvern hóp í vetur,
en því miður hafa ferðirnar fallið niður nú í lok vetrar og byrjun vors og ekki verið hægt að bæta upp
þá daga sem hafa verið til þess (eingöngu vegna manneklu). Þegar farið var voru ferðirnar
skemmtilegar, bæði börn og kennarar nutu þeirra, en farið var um næsta nágrenni leikskólans.
Hreyfing hefur farið fram í ævintýraferðum, útiveru, sal í hópastarfi (fram að mars), inni á deild með
ýmsu móti, dansi (sem er mjög vinsæll) og í KR hjá eldri börnunum. Allt saman góðar stundir og hafa
gengið mjög vel.
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Matmálstímar hafa gengið vel, oftast rólegar og notalegar stundir, oft hægt að spjalla mikið saman.
Flestir orðnir mjög duglegir að gera sjálfir, s.s smyrja brauðið sitt. Morgunmaturinn kemur vel út,
sumir foreldrarnir mættu koma fyrr á morgnanna með börnin sem eiga að fá morgunmat.
Fyrirkomulag eftir hádegismatinn þegar verið er að kom öllum í hvíld gengur mjög vel.
Póstkassi. Það hefur heldur aukist að bréf komi að heiman með börnunum, þó nokkur bréf hafa
borist í vetur og vakið mikla lukku. En alltaf má gera betur, við höldum áfram að vera hvetjandi. Það
mætti t.d. ekki síður vekja athygli á því þegar póstkassinn er tómur, en þegar það eru bréf í honum.
Bangsaheimsóknir. Bangsinn er búinn að heimsækja alla einu sinni í vetur, sú breyting var á að nú fer
hann heim og er eina helgi hjá viðkomandi barni en ekki einn sólarhring eins og var. Hann er vinsæll,
börnin eru mjög spennt að fá hann heim. Í haust fengu foreldrarnir dagskrá senda heim, þar sem sett
var niður hvenær bangsinn væri í heimsókn hjá viðkomandi barni og hefur þetta nánast staðist og
komið vel út. Þegar bangsinn kemur aftur í skólann með barninu, fær barnið að sitja hjá kennaranum
meðan lesið er úr bókinni (sem fylgir bangsaskottinu) og vera með bangsann á meðan, sem er
toppurinn. Kemur mjög vel út og er góð tenging á milli heimilis og skóla.
Samantekt. Vetrarstarfið hefur gengið vel og dagskipulagið einnig rúllað mjög vel og er almenn
ánægja með það. Nægur og samfelldur tími var fyrir hvern þátt. Mikill og góður tími fyrir leikinn bæði
í valinu og hópastarfinu. Í vetur var bóka‐/sögugerð og fór hún seinna í gang en áætlað var og má það
einna helst rekja til ýmissa óviðráðanlegra þátta á deildinni. Þegar bókagerðin fór í gang gekk mjög
vel og var ánægja með það verkefni. Börnin hafa að jafnaði verið glöð, afslöppuð og liðið vel sem og
starfsfólkinu. Samstarf gekk vel og samstarf við foreldra var mjög gott. Enda frábær börn og frábærir
foreldrar. Takk fyrir okkur 
Oft er það er undirbúningnum sem er ábótavant bæði til undirbúnings verkefna og skráninga. Það má
oft rekja til mikilla veikinda, (þ.e. of lág veikinda prósenta reiknuð inn í skólana miðað við
þörfina/raunina) og að ekki megi ráða inn í skólana til að leysa af í alla samningsbundna
undirbúningstíma, bara vegna undirbúnings deildarstjóra. Hamlandi fyrir það faglega starf sem er
unnið í leikskólum. Þó hefur okkur tekist þokkalega að láta þetta ganga upp í vetur, vegna þess að
allir hafa verið tilbúnir að leggja meira af mörkum, sem þýðir samt oft aukið álag á börnin og
starfsfólkið. Værum til í að sjá breytingar á þessu hjá sveitarfélaginu.
Framtíðarsýn. Gaman væri að koma á heimsóknum á milli allra deilda líkt og gert var í vikunni sem
Barnamenningarhátíðin var, þ.e. fara á milli og lesa (sögur eftir börnin). Einnig mætti t.d. fá eldri
/yngri börnin til að velja bók sem þau telja að eldri/yngri börnunum þætti gaman að hlusta á og fara
nokkur saman með kennara í samverustund og hlusta á bókina lesna. Gera t.d. einu sinni á önn.

Mynd 5. Gróður jarðar. Fjörubörn í fjöru.
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Mynd 6. Sólmyrkvinn 20. mars 2015. Bárubörn með sólmyrkvagleraugu.

Deildarmat Bárudeildar 2014‐2105
Skráning. Gerð einstaklingsnámskrár er í vinnslu og þróun. Margvíslegar skráningar eru til á Bárudeild
um hvert barn. Áætlað er að taka þær saman og vinna úr þeim sem fyrst. Markmiðið er að öll börn
eigi sína námskrá í lok vorannar. Sú vinna er komin langt á veg.
Lýðræði. Við höfum markvisst verð að efla lýðræði í barnahópnum. Börnin hafa haft meira að segja
um líf sitt á deildinni. Til að mynda skiptast þau á að velja leikefni og stilla upp vali. Þau hafa komið
okkur skemmtilega á óvart með skynsamlegu skipulagi. Eins hafa raddir barnanna fengið að ráða
varðandi val á sögulestri, leikjum, vettvangsferðum og fleiru. Áhersla á að hlusta á aðra, taka tillit og
vilja meirihluta hefur fengið sinn sess í orðræðu og starfi deildarinnar.
Hópastarf. Í vetur prófuðum við að skipta börnunum í tvo hópa í staðinn fyrir þrjá. Okkur fannst
hinsvegar oft mikill órói og læti í hópunum þrátt fyrir að tveir kennarar hefðu umsjón. Við metum það
svo að það henti betur að hafa þrjá hópa fyrir þennan aldur og þroska.
Sögu‐ og bókagerðin lukkaðist mjög vel og höfðu börn og starfsfólk mikla ánægju af vinnunni. Það var
mjög gefandi að fara með börnunum á aðrar deildir og lesa sögurnar fyrir vinina þar. Börnin og
kennarar voru stolt af afrakstrinum. Við höfum hug á að halda áfram með sögu‐ og bókagerð næsta
vetur.
Vettvangsferðir. Eitt af markmiðunum í vetur var að fara í vettvangsferðir á þriðjudögum með allan
hópinn. Lítið hefur orðið um efndir af ýmsum ástæðum. Hópurinn sem kom á Bárudeild í haust var
með mörgum fjörugum og krefjandi drengjum og stúlkum sem voru ekki tilbúin að vera saman í
stórum hópi. Áherslan var því frekar á leikinn og samveru í skóla, í minni hópum sem skilaði sér í
barnahóp sem leikur vel saman.
Söngstundir. Það er mikil ánægja með sameiginlega söngstund Báru‐ og Öldudeildar og ganga þær
vel. Við viljum gjarnan að allar deildir leikskólans syngi saman, einu sinni í mánuði næsta vetur
annaðhvort í sal eða á yngri deildum.
Samverustundir. Hópurinn á Bárudeild er mjög fjörugur. Það hefur á stundum tekið á að fá þögn og
óskerta athygli barnanna í samræðum, lestri, leikjum, söng og markvissri málörvun. Kennarar hafa
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verið iðnir við að minna börnin á að taka tillit og sýna öðrum virðingu, hlusta á aðra og eins ítrekað
mikilvægi þess að bíða þar til röðin komi að þeim.
Póstkassinn og dagbókin. Það er mjög mikil ánægja í barnahópnum með bréfasendingar að heiman.
Flest allar fjölskyldur taka þátt í bréfaskrifunum. Við munum halda áfram að hvetja börn og foreldra.
Dagbókarskrif þarf hinsvegar að laga. Það gleymist allt of oft að skrá daginn og stundum er lítill tími til
að sinna henni. Best væri að allir starfsmenn væru virkir í dagbókarskráningu. Hér er stefnt að
umbótum.
KR hefur gengið vel í vetur. Börnin eru kát með hreyfingu og leik. Þau eru orðin mjög dugleg í
fataklefanum að klæða sig úr og í. Hinsvegar mættu þau koma í þægilegri fötum á KR‐dögum til að
auðvelda þeim vinnuna.
Annað. Næsta vetur höfum við áhuga á að fara oftar í heimsóknir á aðrar deildir. Þá með litla hópa í
samverustundir til að lesa uppáhaldssögur, þulur eða syngja saman. Einnig er líka á dagskrá að
heimsækja Þjóðminjasafnið, sem náðist ekki í vetur, en það býður upp á fjölbreytta og skemmtilega
dagskrá fyrir 4ra ára börn.

Mynd 7. Öldubörnin fagna 100 ára afmæi kosningaréttar kvenna á Austurvelli.
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Dagskipulagið
Morgunn og morgunverður. Morguninn gengur fínt. Börnin velja þegar þau eru búin að borða og það
er góður tími fyrir valið. Hlutverkaleikur hefur verið mjög vinsæll í vetur. Salurinn hefur verið vel
nýttur sem leiksvæði, en þar hefur breytt öllu að starfsmaður frá sérkennslu hefur verið til staðar.
Sýnir okkur að það þarf fullorðinn að vera til staðar. Kennarar hafa lítið stjórnað valinu og börnin hafa
algjörlega ráðið sjálf.
Valstundir eftir hádegi. Við breyttum fyrirkomulagi á vali eftir kaffi. Það hafði myndast mikill hávaði
og biðtími. Ákváðum að börnin veldu þegar þau koma inn eftir útivist. þetta hefur gengið miklu betur.
Ekki allir að velja i einu og meiri fjölbreytni. Erfiðast fyrir þau að bíða sem velja svæði þar sem drukkið
er. Þau sem velja salinn fara beint eftir kaffi. Við þurfum samt að muna að taka til leikefni fyrir kaffi til
að trufla ekki þau sem eru að drekka í innri stofu. Einu sinni í viku eftir söngstund með Bárudeild,
höfum við fínhreyfival þ.e. teikna, perla, púsla og spila og hefur það gengið vel.
Ávaxtastund. Ávextir hafa verið gefnir rétt um tíu leytið. Börnin safnast saman í innri stofu og skoða
bækur og fá ávexti. Ávaxtastundin hefur verið notaleg og við höfum oft haft góðar umræður um það
sem fyrirhugað er og hvernig við ættum að vinna úr hugmyndum barnanna samkvæmt
einstaklingsnámskrá.
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KR ferðir hafa gengið mjög vel í vetur. Í gegnum árin hafa börnin fengið sína KR‐félaga sem einnig er
ferðafélagi í vettvangsferðum. Við höfum valið fyrir hópinn. Til þess að auka lýðræði var dregið um KR
félaga. En eftir áramót breyttum við aftur og þá fengu þau sjálf að velja sína félaga. Hvoru tveggja
hefur gengið vel.
Vettvangsferðir gengu mjög vel framan af vetri en síðan kom mikil ótíð svo þær féllu nokkrar niður. Í
haust spurðum við börnin hvert þau vildu fara og allar ferðir hafa verið út frá þeim hugmyndum. Þau
börn sem hafa valið ferð, hafa fengið sérstaka skráningu og myndir teknar. Ferðir á leikvelli í
nágrenni, bókasafnið, fiskbúðina, bakaríið, Melaskóla, Norræna húsið, listasafn, skoða stórt skip og
húsin sín svo eitthvað sé nefnt.
Hópastarf í vetur hefur verið með öðru sniði en síðustu ár. Elstu börnin voru 19 í vetur og þrjú börn
fædd 2010. Við ákváðum að börnin veldu sér viðfangsefni og þannig væri skipt í hópa. Allir unnu á
sama tíma. Það tók svolítinn tíma fyrir börnin að venjast þessu. Ekki endilega allir í sama verkefninu í
einu. Fyrir jól var unnið að jólagjöf í tvo mánuði. Börnin völdu úr fjórum viðfangsefnum og þannig var
skipt í hópa. Verkefnin tóku mislangan tíma og önnur verkefni unnin í leiðinni, t.d. vettvangsferð og
aðrir viðburðir. Tókum saman eftir jól allar skráningar og voru þær fjórtán talsins.
Eftir áramót var svo unnið eftir
áhugsviðum barnanna, þ.e. það sem
þau völdu í einstaklingsnámskrána
sína. Þetta hefur gengið nokkuð vel en
þó er ýmislegt eftir. Ætlunin er að nota
sumarið í þetta. Þessi vinnubrögð voru
töluvert öðruvísi en allir voru vanir.
Auðveldara að vera með sinn hóp. En
af því að börnin eru flest öll á sama
aldri fannst okkur að þau þyrftu að fá
svipað. Teljum að börnin hafi lært
vinnubrögð sem þau eigi eftir að nota í
skólanum. Erfiðast var að hafa ekki
salinn á þessum tíma. Börnin voru
auðvitað misfljót að vinna og þá hefði
verið gott að hafa aukasvæði til
afnota.

Bróðir minn Ljónshjarta í mynd

Sögugerð var þema vetrarins. Nýttum okkur að í haust var okkur boðið á sinfóníutónleika út frá
Ástarsögu úr fjöllunum. Börnin sömdu öll tröllasögu og notuðu fyrirmyndir úr sögunni eða sömdu
sína eigin. Eftir áramót var málað listaverk og síðan var það brotið í bókarform og börnin sömdu sögu
út frá því. Að lokum var svo útbúin bók með sögum allra barnanna og afhent við hátíðlega athöfn á
bókabralli þar sem öllum foreldrum var boðið að koma.
Hádegismatur og kaffitímar. Börnin skammta sér sjálf og höfum við brýnt fyrir þeim að bera ábyrgð á
því sem þau fá sér. –Að læra að skammta sér eftir lystinni. Nokkur óróleiki hefur verið í hópnum í
matartímum. Kannski ekkert skrýtið þar sem 16 börn eru saman í fremri stofu. Miklu rólegra er í innri
stofu, en þar eru 8 börn ásamt fullorðnum. Höfum mikið rætt um virðingu fyrir hvert öðru. Gaman að
eiga notalega stund saman en það má ekki vera á kostnað matarins. Af því að eldri barnahópurinn er
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stór höfum við tvisvar sinnum í vetur stokkað upp hvar börnin sitja í matar‐ og kaffitímum. Höfum líka
skipt í hvíld eftir hvar börnin borða til að auðvelda biðtíma þegar kemur að hvíld. Þær bækur sem
lesnar hafa verið eru margar þær sömu fyrir allan hópinn. Mörg börn hafa verið í vinnustund í
hvíldartímanum. Stundum bagalegt að missa þau úr hvíldinni, því í hvíldinni hefur verið mjög góð
slökun og náin tengsl í vetur og oft góðar umræður um það sem framundan er.
Samverustundir hafa gengið þokkalega í vetur. Þar sem eldri börnin voru 19 talsins var markviss
málörvun 4 daga í viku og voru samverustundir nýttar í þau verkefni. Í yngri hópnum voru 3 börn og
var þeim boðið að vera gestir stöku sinnum í markvissri málörvun. Aðrar samverustundir voru nýttar
til söngs, lesturs og sagna. Stundum reyndist stuttur tími í samverustund, en við erum lengi að ganga
frá eftir hópastarf og börnin koma seint inn úr útiveru.
Dagbókarstund gengið vel og skráð er í dagbók þegar börnin eru að koma inn úr útivist og hefur það
gengið vel. Mikið um að börnin komi með bækur að heiman. Margir bókaormar í hópnum sem koma
með fræðslubækur og hafa risaeðlubækur verið sérstaklega vinsælar.
Verkefni vetrar. Eins og áður segir var sögugerð þema vetrarins. Fórum á skemmtilega sýningu Páfugl
úti í mýri þar sem sögum og ævintýrum var gert hátt undir höfði. Þar var margt áhugavert og hefðum
þurft að fara tvisvar og fá meiri tíma til að skoða.
Áhrif barna og lýðræði. Börnin fengu að velja hvað þau vildu gefa foreldrum sínum í jólagjöf. Ákveðið
var að hafa það einfaldara en árið áður. Börnin völdu úr nokkrum hugmyndum. Þeim var svo skipt í
hópa eftir verkefnum. Í þetta fór hópastarfið að mestu leyti fyrir áramót. Höfum velt fyrir okkur hvort
við ættum að hafa jólagjafirnar einfaldari næsta vetur svo hægt sé að vinna meira frjálst.
Í haust var gerð einstaklingsnámskrá fyrir öll börnin. Þau voru spurð hvaða markmiðum þau vildu ná,
hvað þau vildu gera í hópastarfi og hvert þau vildu fara í vettvangsferðir? Þetta var svo allt tekið
saman á tvo lista sem settir voru upp í innri stofu og farið yfir í hvert skipti sem eitthvað var
framkvæmt. Gert sýnilegt svo börnin vissu að það væri farið eftir þeirra óskum. Svo að í upphafi
hópastarfstíma var listinn skoðaður og ákveðið hvað ætti að gera hverju sinni.

Mynd 8 "Lærðu af nýjum bókum en gömlum kennurum" stendur einhvers staðar. Frá bókabralli í apríl.

Skráningar hafa þokast áfram. Efir öll verkefni hafa börnin verið spurð og hugleiðingar þeirra skráðar
og hafðar með. Sjálfsmyndir að vori voru með breyttu sniði. Eitt og eitt barn gerði sína sjálfsmynd
með kennara, sem tók myndir og skráði það sem börnin höfðu að segja meðan þau teiknuðu.
Skráning á hópastarfi hefur einnig verið með öðru sniði en nú er ekki skráð eftir hvern tíma, heldur
skráð eftir verkefnum. Sbr. jólagjöf, listaverkabækur, tröllabækur, KR og vettvangsferðir svo eitthvað
sé nefnt.
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Einnig eiga börnin í ferilmöppunni sinni heimild um ferðir og viðburði vetrarins og víða hefur verið
farið. Oft er elstu börnunum boðið ýmislegt, s.s á sinfóníutónleika, í leikhús, í heimsóknir í
Grandaskóla svo fátt eitt sé nefnt. Ófáar ferðir hafa verið farnar í bókasafnið á Seltjarnarnesi. Við
höfum farið á Landnámssýningu, Sjóminjasafnið og í Ásmundarsafn.
Framtíðarsýn Öldudeildar. Komandi vetur verður sama uppi á teningnum, en öll elstu börnin verða á
Öldudeild og til viðbótar 3 til 4 börn árinu yngri. Við tókum þá ákvörðun í fyrra að yngri börnin fylgdu
með í allar ferðir og viðburði nema skólaheimsóknir. Þetta verður eins í vetur.
Við þurfum ekki ákveðið þema. Best er að vinna úr þeim tilboðum sem bjóðast. Mjög margt sem elstu
börnunum er boðið að taka þátt í.
Viljum gjarnan halda áfram á þeirri braut að börnin eigi sína einstaklingsnámsskrá. Þá eru nægileg
verkefni allan veturinn að vinna eftir þeirra hugmyndum. Viljum gjarnan hafa verkefnin frjálsari og
kannski fleiri verkefni í einu og börnin getir valið úr og haft flæði og nokkur tilboð í einu.
Halda áfram á þeirri braut að börnin hafi eitthvað um líf sitt að segja hvað verkefni varðar og einnig
hvernig á að vera klæddur í útivist og koma að matseðilsgerð.
Hugmynd er um að hafa svokallað „barn vikunnar“ næsta vetur. Eitt barn er þá í öndvegi viku í senn.
Einnig er hugmynd um að setja upp stöðvar í salnum með alls konar verðlausan efnivið sem leikefni.
Við viljum leggja meiri áherslu á tölur og tölustafi þannig að stærðfræðinám verði meira og
skilvirkara. Numicon kubbar og þekking á notkun þeirra er eitthvað sem starfsmannahópurinn stefnir
að.
Þurfum að hafa meira pláss. Finnst að eftir því sem elstu börnin eru fleiri þurfi þau meira rými.
Þemakassar þurfa meira eftirlit. það þarf að taka til og skoða hvaða efniviður er í hverjum kassa og
spurning hvort barbí og snyrtidót á að vera í boði?
Aðalverkefni komandi vetrar er samstarf um læsi við leikskólana Grandaborg og Gullborg og
Grandaskóla og verður það eflaust áhugavert. Þarf að skerpa á læsi setja meiri læsistengdan efnivið í
salinn þar sem hann er mjög mikið nýttur í hlutverkaleik.

Mynd 9. Tengjumst tryggðarböndum, tökum saman höndum. ‐Frjáls leikur á útisvæði.
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Deildarmat Sérkennsludeildar 2014‐2105
Það má segja að flest hafi gengið eftir sem áætlað var til umbóta fyrir sl. vetur. Mikil áhersla var lögð
á samstarf milli sérkennara, foreldra og deildarkennara og gekk það vel. Uppeldisaðferðir voru
samræmdar á deildum. Foreldrar voru hvattir til að koma á foreldrafundi með deildarstjóra og
sérkennarar voru fúsir til að vera með ef þess var óskað. Ákveðið var að geyma upplýsingamöppur
sem búnar voru til um hvert barn í læstri hirslu í Hvalvík frekar en inn á deildum. Oft var erfitt að
halda stutta deildarfundi strax eftir teymisfundi.
Í september voru skráðir 25 sérkennslutímar á dag í Ægisborg, sem 8 börn áttu rétt á. Í janúar vorum
við komin með 32 sérkennslutíma daglega og við höfðu bæst 3 börn. Tveir kennarar voru í fullu starfi
í sérkennslu auk sérkennslustjórans, sem sinnti þeim börnum sem höfðu ekki skilgreinda tíma en
þurftu á aðstoð að halda. Um áramót bættust fleiri sérkennslutímar við. Þá var ráðinn kennari í fullt
starf sem hafði fasta viðveru á Öldudeild vegna fjölda sérkennslubarna þar inni.
Menntun kennara í sérkennslu er í sálfræði, þroskaþjálfun, félagsráðgjöf og sérkennslustjórinn er
leikskólakennari.
Unnið er út frá atferlisþjálfun með barn sem er með einhverfugreiningu og er ABLLS listinn notaður
sem einstaklingsnámskrá. Barn á fimmta ári fékk ADHD greiningu í lok árs 2014. Mikið hefur verið
unnið með hann og þá sérstaklega með tilfinningavanda og vanlíðan, athyglisvanda og málþroska.
Hann ásamt öðrum dreng greindist einnig með kvíðaeinkenni. Þeir hófu báðir leikskólagöngu sína hér
og hafa ásamt fleiri börnum fengið aðstoð með félagshæfnisögum og myndrænu dagskipulagi. Einnig
hefur verið unnið með slökun, einbeitingu og aukið úthald með aðferðum núvitundar (mindfulness).
Í vetur hefur verið mikil málörvun. Þar höfum við verið með tvítyngd börn og þau sem eiga við
sértæka málerfiðleika að stríða, auk annarra raskana. Þau eiga öll einstaklingsnámskrá sem unnið er
eftir. Auk kennslugagna frá talmeinafræðingum höfum við notað ýmis spil og smáforrit.
Tveir kennarar lærðu að nota færnimatið AEPS . Það mun gera snemmtæka íhlutun markvissari hjá
þeim börnum sem þess þurfa.
Við höfum starfað með mörgum aðilum utan leikskólans eins og jafnan áður. Má þar helst nefna Erlu
Björk Sveinbjörnsdóttur, sérkennsluráðgjafa í Vesturgarði sem hefur komið að málum allra okkar
sérkennslubarna og þeirra fjölskyldna.

Mynd 10. Við sjáum um að þessi starfsáætlun sé ærleg! Me.
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2.1.b Mat á umbótaáætlun vegna heildarmats
Umbótaáætlunin var metin á skipulagsdegi 6. maí. Allt starfsfólk
kom að matinu. Umbótaáætlunina má finna hér.1
Niðurstöður matsins eru þessar:
Uppeldis‐ og menntastarf ‐Mat á námi barna og nýta skráningar
sem gerðar eru á markvissari hátt við mat á námi barna


Í auknum mæli hefur starfsfólk safnað gögnum (skráð) um
leik og starf barnanna.
 Mun fleiri börn eiga formlega einstaklingsnámskrá – en þó
ekki öll.
 Aukin áhersla á skráningar hefur nýst við mat á námi barna,
t.d. í foreldraviðtölum.
 Oftar en áður hafa raddir barna orðið ráðandi í
leikskólalífinu.
 Helstu hindranir hafa verið skortur á tíma til að vinna úr
gögnum og reynsluleysi á þessu sviði. Ný vinnubrögð
krefjast æfingar og annarrar forgangsröðunar.
 Skiptar skoðanir voru í starfsmannahópnum um þörf á
sameiginlegu formi fyrir einstaklingsnámskrárnar og
nokkur munur var á skilningi starfsfólks á hvernig
Brasað með dekk á íþróttahátíð
einskaklingsnámskrá á að vera.
 Næstu skref: Halda áfram og auka við. Stefnt er að því að
hvert barn eigi tvær skráningar á hvorri önn hið minnsta.
Skráningar og úrvinnsla fá meira rými á deildarfundum. Nóvember verður sérstakur
skráningarmánuður og þá skiptist starfsfólk á að vera í hlutverki skráningarmanns.
Uppeldis‐ og menntastarf ‐ Samræming í starfi yngri deilda


Mikið samtal hefur átt sér stað milli deildanna í vetur og kennarar orðnir meðvitaðri um
samvinnu.
 Deildirnar unnu saman að gerð einstaklingsnámskrár og ætla að halda þeirri vinnu áfram.
 Kotið tók upp val og könnunarleik til jafns við Fjörudeild.
 Afmælisblað var samræmt.
 Samvinna var í bókagerð.
Mannauður – Deildarfundir



1

Deildarfundir voru haldnir reglulega í Koti og á Fjörudeild.
Á Bárudeild og Öldudeild tókst ekki nógu vel að hafa reglulega fundi og markmið næsta vetrar
er að bæta úr.

Umbótaáætlunina má finna á heimasíðu Ægisborgar.
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Leikskólabragur – Foreldraráð


Vegna lítillar þátttöku foreldra á fundum reyndist erfitt að fara eftir opinberum reglum um
foreldraráð. Stjórnendur höfðu samráð við foreldraráð um ýmis málefni og gekk það samstarf
vel. Næstu skref eru að forma samstarf foreldraráðs og leikskólans betur.

Leikskólabragur ‐ "Gera áherslur í foreldrasamstarfi sýnilegar í skólanámsrká"


Áherslur í foreldrasamstarfi má finna á bls. 19 í Námskrá Ægisborgar.

Leikskólabragur ‐ Verklag þegar þarf að ræða við foreldra um viðkvæm mál
Búið er að vinna verklagsreglur sem Ægisborg fer eftir ef ræða þarf við foreldra um viðkvæm mál.
Reglurnar eru á leið í starfsmannahandbók eftir yfirlestur deildarstjóra.
Framkvæmd innra og ytra mats ‐ Áhrif barna á eigið líf


Eitt aðalviðfangsefni vetrarins var að auka áhrif barna á eigið leikskólalíf. Þessi þáttur var í
sífelldri skoðun og umræðu allan veturinn og skiptist starfsfólk á upplýsingum og deildu með
sér hugmyndum og reynslu úr starfinu. Glöggt má sjá merkin í endurmati deildanna hér að
framan.



Næstu skref er að festa í sessi áhrif barna sem varðar til dæmis val á leikefni,
vettvangsferðum, matseðli og svo framvegis.

Mynd 11. Glatt á íþróttahátíð. Kotbörn að hita upp.
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2.1.c Mat á áherslum Ægisborgar
Á skipulagsdegi 6. maí var starfsmannahópnum skipt í 3 hópa. Allir hóparnir mátu
einstaklingsnámskrár, skráningar, námskrárgerð og orða‐ og bókavinnu vetrarins.
Hópur 1 mat einnig samstarf deilda og stöðu virðingar í Ægisborg.
Hópur 2 mat einnig dagbókarskrif og þátttöku í uppákomum og viðburðum.
Hópur 3 mat einnig kynningarfundi deilda og stöðu jafnréttismála í Ægisborg.
Hér á eftir fara niðurstöður hópanna.
Hópur 1
Einstaklingsnámskrá: Allar deildir (Bára, Kot og Alda) eru byrjaðar að
vinna með einstaklings‐námskrár en deildirnar eru mislangt komnar. Þessi
vinna er í vinnslu og þróun. Hver deild þarf að móta sína leið.
o Allir á Öldudeild áttu einstaklingsnámskrá þennan vetur.
Börnin voru spurð ýmissa spurninga, eins og ,,hvað langar
þig að gera í leikskólanum?“, og svör þeirra fóru í
ferilmöppuna. Einnig voru sett þar markmið foreldra og
kennara fyrir barnið. Þessum gögnum var safnað bæði að
hausti til og vori, í tengslum við foreldraviðtölin.
o Bára og Kot eiga vísi að einstaklingsnámskrá.
o Það má bæta samvinnu deilda, hafa hana markvissari. Láta einstaklingsnámskrá og
aðrar upplýsingar fylgja með öllum börnum þegar þau færast á aðra deild. T.d. hægt
að hafa fund þegar barn flytur á nýja deild til að læra betur inn á barnið.
o Hugmynd um að hafa einstaklingsnámskrána sýnilega í ferilmöppu.


Næstu skref:
o Einstaklingsnámskrár tilbúnar í lok október – Alda

Skráningar: Það er ýmislegt sem við gerum sem felur í sér skráningar. Sem dæmi má taka:
o Kotið er með sameiginlegar hópastarfskráningar og leikskráningar. Einnig með
skráningar á félagavali og áhugasviði. Kotið er að byrja með aðlögunarskráningu.
o Alda og Bára eru með atburðaskráningar um vettvangsferðir og Bára skrifar á hverju
hausti hvernig aðlögun gekk. Á Öldudeild er val skráð, hvort tveggja félagaval og
leikefni.
o Ferilmöppur
o Skráningar eru við gerð sjálfsmyndar á Öldu og Báru. Kot er einnig að byrja á því.
o Tökum myndir og myndbönd.
Mestur áhugi á að leggja áherslu á myndbandsskráningar í sumar. Með sérstaka áherslu á
leikskráningar.
o Það er til mikið af gögnum sem á eftir að vinna úr.
o Gott væri að hafa skipulag myndbandskráningar í tölvunni, nýja tölvukerfið er flókið.
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Næstu skref:
o Halda áfram á sömu braut.
o Gera leiðbeiningar fyrir nýja tölvukerfið (Dóra).

Námskrárgerð: Námskráin er tilbúin og svakalega flott. Hún er lýsandi fyrir starfið og erum við
hæstánægð með hana og teljum henni vera lokið.


Næstu skref:
o Lesa betur og oftar. Lesa aftur í haust.
o Halda henni lifandi og nota hana.

Leikið með orð: Á heildina litið fannst okkur þessi vinna hafa tekist vel. Bára og Kot voru í spretthlaupi
á lokakaflanum en Öldudeild vann þetta jafnt og þétt og var vel undirbúin fyrir Bókabrallið. Foreldrar
voru mjög hrifnir og vildu helst taka bækurnar með heim strax. Það verður gaman að sjá framvinduna
í sögugerð barnanna ef við höldum þessu áfram.


Næstu skref:
o Halda áfram á sömu braut
o Setja í ferilmöppu

Koma á reglulegum heimsóknum barna milli deilda: Mestur áhugi á að hafa gott skipulag á þessum
heimsóknum. Allir sammála um að gott samstarf skipti mestu annars detti þetta upp fyrir.


Næstu skref:
o Tillaga að hver deild fari í eina heimsókn í mánuði
 Hver deild fyrir sig skipuleggur í samráði við hinar deildarnar.
o Söngsalur 1x í mánuði með öllum
 Hægt að koma líka í Kotið
o Byrja í haust og meta stöðu í lok árs
o Í sumar er hægt að syngja úti, skipuleggja

Virðing: Allir eru sammála um að gildisverkefnið hafi gefið okkur dýrmæta reynslu. Við tökum
sérstaklega eftir því hvað virðingin er orðin fastur liður í hugsunarhætti okkar. Verkefnið hefur opnað
huga okkar fyrir því hvernig við hegðum okkur. Við höfum lært betur að koma fram við börnin af
virðingu og hversu mikilvægt er að vera góðar fyrirmyndir þeirra. Við fáum virðingu þeirra ef við
sýnum þeim virðingu. Við höfum lært enn betur að setja okkur í spor annarra og bera virðingu fyrir
hversu ólík við getum verið. Viðhorfið er mikilvægt og gott að hafa í huga að við leggjum grunn að
hvernig þau koma fram við aðra. Okkur finnst verkefninu í raun aldrei ljúka og erum ánægð með það.
Því við vitum að við getum alltaf lært meira á þessu flókna ferðalagi. Þeir sem ekki tóku þátt í
verkefninu vilja fá þá fræðslu sem við hin höfum fengið og vinna dýpra í þessu verkefni.
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Hópur 2
Einstaklingsáætlun: Starfsfólk er sammála um að góður vísir af einstaklingsáætlun sé til fyrir flest
börn. Starfsfólk er þó ekki mjög öruggt með sig í þessari vinnu en finnst við vera á leiðinni í rétta átt
(dálítið fljótandi). Komið er til móts við einstaklinginn, t.d. á eldri deildum. Þau spurð hvað þau vilji
læra í leikskólanum og um áhugasvið þeirra. Sýn okkar er kannski svolítið mismunandi á
einstaklingsnámskrá, en okkur finnst við
vera að nálgast í þessari vinnu. Þessu er
ekki lokið og við verðum að halda áfram
að þróa námskrá barnanna og okkur.
Skráningar: hafa verið gerðar á
margvíslegan hátt til að fá skýrari mynd
af einstaklingnum og gera
einstaklingsnámskrá. Áframhaldandi
þróun nauðsynleg og úrvinnsla. Æfingin
eflir okkur.

Var veturinn snjóþungur eða snjóléttur? Veltur á
sjónarhorninu og hver svharar.

Námskrágerð: Gleði í hópnum við
útkomu hennar‐ allir búnir að lesa hana
og sammála um að nauðsynlegt sé að
lesa hana reglulega. Stjórnendur hafa
staðið sig vel við útkomu hennar. Áhugi
er á að vinna upp aðaláherslur úr
námsskránni fyrir hvern aldurshóp og
hafa þær sýnilegar á deildinni. Einnig

grunnþætti menntunar.
Leikið með orð: allan daginn er leikið með orð. Deildir voru misfljótar í gang með sögugerðina, en
með hjálp og samtölum á milli deilda komst fólk (börn) á skrið og allir voru ánægðir með vinnuna.
Mikið var unnið með sögur og ævintýri. Börnin komu með bækur að heiman, lesnar voru
framhaldssögur í hvíld á öllum deildum og mikið lesið í samverustundum. Á öllum deildum voru
unnar bækur þar sem börnin ýmist gerðu sínar eigin sögur og myndskreyttu eða sýndu það sem þau
hafa verið að bralla í vetur. Aðgengi að bókum varð mun betra með nýjum bókahillum sem skilaði sér
í auknum áhuga barnanna. Þessu verkefni er lokið, en starfsfólk hefur áhuga á að halda áfram að
vinna með bækur, sögugerð og þ. h.
Skrifað í dagbók: skrifað er í dagbók svo til á hverjum degi, einhverjir þurfa að taka sig á.
Þátttaka í viðburðum og uppákomum: Ægisborg tók þátt í ýmsum viðburðum sem urðu á vegi okkar í
vetur. Má þar nefna leikhúsferð að sjá Kugg, Sinfónían bauð í heimsókn og Borgarleikhúsið bauð á
Skoppu og Skrítlu. Páfugl út í mýri var í Norræna húsinu, Lögreglustöðin heimsótt í boði foreldris og
fleira. Allir voru ánægðir með Barnamenningarhátíðina og Bókabrallið, börnin voru sérstaklega
ánægð með vöfflur, heimsókn foreldra og setja upp fána á fánastöngina.
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Mynd 12. Einingakubbar í sal. Bárubörn að leik.

Hópur 3
Einstaklingsnámskrár: Ýmislegt er nú þegar gert en misjafnt milli deilda. Einstaklingsnámskrár eru til á
Fjörudeild og Öldubörnin gerðu sína námskrá með kennurum. Mikið er til af myndum og fjölmörg
myndbönd, en úrvinnslan er eftir. Vantar tíma til að sinna úrvinnslu skráninganna.








Nú er starfsfólk tilbúið til að vinna úr skráningunum og setja í orð – vinna úr skráningunum.
Taka einn dag í viku fyrir skráningar þar sem hægt er að fylgjast með 4‐5 börnum í leik.
Tökum upp of löng myndbönd og of margar myndir. Það þarf að flokka allt efnið og vinna úr.
Vantar einn skipulagsdag þar sem starfsfólk hefur óskiptan til að sinna úrvinnslu skráninga.
Þarf að vinna úr viðburða‐ og ferðaskráningum á Öldu‐ og Bárudeild svo hugmyndir barnanna
stýri frekar starfinu.
Gæta að skilum milli deilda. Sjálfsmyndir og einstaklingsnámskrár þurf að fylgja á næstu deild.
Þarf að skrá óskir barna og foreldra á haustin og þau markmið sem sett eru.

Skráningar: Margar skráningar eiga sér stað í leikskólanum. Sjálfsmyndir, skráningar á uppákomum og
hópastarfi. Skráningarnar eru of oft hópskráningar í stað þess að horfa á einstaklinginn og verður því
yfirlitslýsing fremur en markviss skráning á námi barns – verður skráning ferils en ekki að bregða ljósi
á hvað einstakt barn aðhefst. Þarf ekki að horfa lengur en í 5 mínútur í einu á barn til að fá fína
skráningu.
 Bréf að heiman er skráning sem gefur mynd af barninu og heimalífinu.
 Skráning félagavals segir líka til um nám barns
 Val á leikefni er hægt að skrá og er gert
Námskrá: Námskráin er aðgengileg og í henni koma fram skýr markmið. Námskráin er verkfæri sem
við treystum okkur vel til að nota og vinna með.
 Jákvætt að sjá handbragð barnanna á námskránni
 Meginstoðirnar sjást vel og námskráin er læsileg án uppskrúfunar.
Kynningarfundir fyrir foreldra að hausti: Nýtt fyrirkomulag kynningarfunda heppnaðist vel. Foreldrar
mættu vel og starfsfólk var ánægt.
 Tímasetning var heppileg – fleiri mættu en vaninn er.
 Gæta þess að útiveran sé mönnuð til kl. 17.
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Áherslur í jafnréttismálum: Starfsmenn þurfa að
vera vakandi fyrir lesefni, að það halli ekki á kyn
eða kynþátt í bókinni (eða aðra).
 Hrósa börnum fyrir hvað þau gera en
ekki útlit eða föt.
 Á að hætta að lesa ákveðnar bækur af
því að þær eru ekki alveg samkvæmt
viðteknum skoðunum, eða á að ræða
það?
 Ritskoðum áður en lesið er.
Mynd 13. Í útskriftarferð

2.1.d Umbótaáætlun út frá niðurstöðum innra mats
Umbótaáætlun vegna deildarmats:





Öll börn í Ægisborg eiga einstaklingsnámskrá og að minnsta kosti 4 skráningar í ferilmöppu
skólaárið 2015‐2016.
Skrifað verður í dagbók allra deilda
Deildarstjórar skipuleggja heimsóknir barna milli deilda
Fjörudeild og Kot meitla samstarf um KR ferðir og allar deildir koma að skiptingu á sal

Umbótaáætlun vegna mats sérkennslu:





Vinna enn betur að því að bæta upplýsingaflæði
og samstarf milli sérkennara og deildarkennara.
Stuðla að fræðslu um þau börn sem unnið er
með.
Innleiða markvissar skráningaraðferðir (AEPS).
Kynna okkur betur núvitund (mindfulness) til að
vinna með tilfinningaþroska, einbeitingu og
almenna vellíðan barnanna.

Umbótaáætlun vegna heildarmats og mats á
áherslum starfsins:




Það tekur á að byrja í leikskóla.

Nóvember 2015 verður skráningamánuður.
Leiðbeiningar um nýtt tölvuviðmót og samræming á geymslu og afhendingu mynda verður
fært í starfsmannahandbók.
Deildir setja sér umbótaáætlun fyrir komandi skólaár í kjölfar mats vorið 2016.
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2.2 Ytra mat
2.2.a Heildarmat
Heildarmat sem gert var á starfsemi Ægisborgar vorið 2014 leiddi af sér umbótaáætlun fyrir liðið
skólaár eins og sjá má hér að framan í kaflanum um innra mat. Heildarmatið hafði því veruleg áhrif á
liðið starfsár. Til að glöggva sig á heildarmatinu má finna skýrslu um matið á heimasíðu Ægisborgar.2

2.2.b Starfsmannakönnun
Reykjavíkurborgar
Starfsmannakönnun var gerð af
Mannauðsdeild Ráðhússins í mars
2015. Svarhlutfall var 82% og helstu
niðurstöður voru þær að
vinnustaðurinn Ægisborg var
sjaldnast langt frá meðaltali annarra
leikskóla borgarinnar. Það sem best
kom út var markmið og árangur,
ímynd, starfsandi og metnaður. Það
sem lakast þótti var vinnuálag,
Fjörukennarar
vinnuaðstaða, sveigjanleika í starfi
og starfsmannastöðugleiki. Mesta bæting var í starfsöryggi en vinnuaðstaða og viðurkenning í starfi
ásamt móttöku nýliða hröpuðu mest frá starfsmannakönnun 2013. Í heildina hafði skor Ægisborgar
lækkað nokkuð í lykilárangursþáttum frá könnuninni 2013. Starfsmannakönnun má nálgast hér eða á
heimasíðu Ægisborgar.

2.2.c Foreldrakönnun á vegum SFS
Foreldrakönnun var unnin af SFS og var vefkönnunin send foreldrum í apríl. Svarhlutfall var 61% og
helstu niðurstöður voru þær að foreldrar eru ánægðir með leikskólann. Ægisborgin reyndist í velflestu
yfir borgarmeðaltali, t.d. voru allir frekar eða mjög ánægðir með leikskólann, stjórnun hans, viðmót
starfsfólks og líðan barns í leikskólanum. Í einu atriði var Ægisborgin undir borgarmeðaltali, en
einungis 82% foreldra kváðust þekkja stefnu og gildi Ægisborgar vel eða mjög vel. Það hlýtur að
standa til bóta með nýrri námskrá sem gefin var út skömmu fyrir framkvæmd foreldrakönnunar. Þó
leikskólinn hafi komið vel út, er víða rúm fyrir bætingu, en t.d. þykir aðbúnaður barna í Ægisborg
lakur. Niðurstöðurnar eru aðgengilegar á heimasíðu Ægisborgar.3

2

http://aegisborg.leikskolar.is/images/stories/Skjol/Sk%C3%BDrsla_%C3%86gisborg_opinber.pdf

3

http://aegisborg.leikskolar.is/images/stories/Skjol/Kannanir/Foreldrakonnun2015.pdf
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2.2.d Umbótaáætlun út frá niðurstöðum ytra mats
Umbótaáætlun vegna ytra mats






Matsáætlun Ægisborgar fyrir

Á kynningarfundum deildanna í
haust verður Námskrá Ægisborgar
kynnt sérstaklega.
Þegar farið verður ítarlega í
námskrána verður starfsfólk hvatt til
að tengja hugmyndir sínar, færni og
áhuga við hana þannig að hver og
einn fá notið sín í starfi.
Aðbúnaður starfsfólks og barna
verður skoðaður og rýnt í hvað
lakast þykir og mögulegar leiðir til
úrbóta.

2015‐2016 úr námskrá
Viðfangsefni mats
Skólanámskrá – leikur,
læsi, hreyfing, lýðræði
Starfsáætlun
Nám barna –
Ferilmöppur,
Líðan barna
Kennsla – kennsluhættir,
starfsþróun og
fagmennska
Starfsfólk – líðan,
starfsandi,
starfsmannahandbók,
samvinna deilda
Aðbúnaður
Samstarf heimila og
skóla
Ytri tengsl –grunnskóli,
þátttaka í
menningarviðburðum og
tengsl við nærsamfélagið
Læsi í leiðinni.
Þróunarstarf Ægisborgar,
Grandaskóla, Gullborgar
og Grandaborgar
Umbótaáætlun v.
heildarmats

2.3 Matsáætlun

Matsáætlun næsta vetrar er að stærstum
hluta að finna í Námskrá Ægisborgar og hana
má sjá hér til hliðar.
Til viðbótar verður metið:








Einstaklingsnámskrár
Skrifa í dagbók allra deilda
Heimsóknir barna milli deilda
Samstarf Fjörudeildar og Kots um
KR‐ferðir
Skipting salartíma
Skráningarmánuður í nóvember
Leiðbeiningar um tölvuviðmót og
geymslu mynda

Sjá má útfærslu matsins í fylgiskjali 1 hér að aftan.
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2015‐2016
Já
Já
Uppeldisfræðilegar
skráningar læsis
Stærðfræði
Líðan barna,
Stærðfræði

Starfsmanna‐
handbók

Leikefni
Já
Þátttaka í
menningarviðb.

Staða þróunarv.

Já

3. Áherslur í starfi leikskólans
Áherslur Ægisborgar starfsárið 2015‐2016
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.
Útileikur

1. Málþroski, læsi og lesskilningur

Markmið:
 Að börnin öðlist skilning á að ritað mál og tákn hafi merkingu, sem gegnir veigamiklu
hlutverki í samskiptum.
 Að börnin verði læs á samskipti og tilfinningar og geti tjáð skoðanir sínar.
 Að börnin umgangist bækur af virðingu og njóti þess að hlusta á sögur og ljóð.
 Að auka orðaforða barnanna með því að leika með orð og orðasambönd, rifja upp og kafa
ofan í texta bóka og ljóða.
 Að vinna með frásagnir og skrá texta / barnanna á fjölbreyttan og skapandi hátt.
Leiðir
 Nokkrar leiðir að markmiðum er að finna í læsiskaflanum í Námskrá Ægisborgar bls. 12‐13.
 Stjórnendur og deildarstjórar eru ábyrgir, allir starfsmenn taka þátt.
 Markmiðin verða metin á deildarfundum og skipulagsdögum.
2. Verk‐, tækni‐ og listnám
Markmið:
 Að börnin fái notið sköpunar og upplifi undur þess að uppgötva, tengja saman og skilja
samhengi hlutanna.
 Að börnin hafi greiðan aðgang að fjölbreyttum og skapandi efnivið og frelsi til að gera
tilraunir.






Leiðir
Brjóta upp hefðbundið inni og úti leikefni
Setja upp smiðju í salnum
Stjórnendur og deildarstjórar eru ábyrgir og allir starfsmenn taka þátt.
Markmiðin verða metin á deildarfundum og matsfundi að vori.
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3. Lýðræði, jafnrétti, mannréttindi
Markmið:
 Að börnin hafi rík tækifæri til að njóta sín í leik
og starfi.
 Að hlusta á og taka tillit til sérhvers barns.
 Börnin temja sér samkennd, umburðarlyndi,
tillitsemi og vináttu.
 Að börnin komi í ríkum mæli að ákvarðanatöku
um málefni sem þau varða.

Páfugl úti í mýri. Elstu börnin fóru á
sýninguna í haust leið.

Leiðir
 Leiðir að markmiðum má finna á bls. 16 og 17 í námskrá Ægisborgar auk þess sem markvisst
verður leitað til barnanna með ýmsar ákvarðanir um málefni sem þau varða.
 Allir starfsmenn eru ábyrgir.
 Markmiðið verður metið jafnt og þétt á deildarfundum og á matsfundi að vori.

4. Fjölmenning
Markmið:
 Að börnin njóti sín og séu stolt af uppruna sínum og menningu
 Að börnin læri að fagna fjölbreytileikanum og virða, hvort sem um er að ræða uppruna,
litarhátt, kyn, stöðu eða jafnvel mismunandi heimilisreglur hjá fjölskyldum
Leiðir:
 Lesa fjölbreyttar bækur og hlusta á alls kyns tónlist.
 Ræða um siði og venjur, hvað einkennir t.d. matarmenningu hinna ýmissa landa o.fl.
 Bjóða erlendum foreldrum, eða fjölskyldum sem hafa búið lengi erlendis að kynna og segja
frá.
 Deildarstjórar eru ábyrgir og markmiðið verður metið á deildarfundum og á matsfundi að
vori.

5. Gæði og fagmennska
Markmið:
 Að allir starfsmenn þekki námskrá Ægisborgar vel og vinni eftir henni.
 Að allir starfsmenn upplifi að færni þeirra nýtist vel í starfi, þeir hafi tækifæri til frumkvæðis
og upplifi samkennd og samábyrgð, jafnt í starfinu með börnunum og sem virkur þátttakandi
í starfshópnum.
Leiðir:
 Á skipulagsdegi að hausti verður markvisst farið yfir námskrá leikskólans þar sem leikur og
sköpun, læsi, hreyfing, lýðræði og sjálfbærni verða snertifletir á lifandi hátt.
 Stjórnendur eru ábyrgir.
 Markmiðið verður metið á matsfundi að vori.
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Mynd 14. Hjólatöffarar

3.2 Aðrar áherslur sem hafa ekki nú þegar komið fram í starfsáætlun leikskólans
Læsi í leiðinni
Eitt af aðalverkefnum komandi vetrar er þróunarverkefni um læsi við leikskólana Grandaborg og
Gullborg og svo Grandaskóla. Verkefnið er kallað Læsi í leiðinni og er læsisvinnan hugsuð sem
tenging milli leik‐ og grunnskóla. Verkefnið er til tveggja ára og hefur hlotið styrk úr Þróunarsjóði
SFS. Markmið verkefnisins er að auðvelda börnum flutning milli skólastiga og koma í veg fyrir
afturhverft rof í námi barnanna.4 Þegar þetta er ritað hafa kennarar og skólastjórnendur
þátttökuskólanna heimsótt hverjir aðra og kynnt sér hvernig unnið er með læsi í téðum skólum.
Tekin hefur verið ákvörðun um að leikskólarnir skoði sérstaklega byrjendalæsi sem unnið er eftir í
Grandaskóla og finni flöt á því hvernig hægt er að tengja aðferðir leiksólanna við það vinnulag.
Verkefnastjóri kemur úr Grandaskóla og aðrir þátttakendur eru kennarar elstu barna leikskólanna,
auk skólastjórnenda.

Virðing
Um áramót lauk formlega þátttöku Ægisborgar í þróunarverkefninu Lífsgildi í leikskólastarfi. Í upphafi
voru Kot, Öldudeild og starfsmenn í sérkennslu beinir þátttakendur þótt allir starfsmenn hafi notið
sömu fræðslu. Á vormánuðum 2015 funduðu verkefnastjórar með starfsmönnum Fjöru‐ og
Bárudeildar og er markmiðið nú að festa virðingarhugtakið enn betur í sessi á þeim deildum um leið
og aðrir huga að hvar þeir eru staddir á virðingargöngunni. Að vinna af virðingu er langtímaverkefni
sem lýkur aldrei.
Numicon
Mikill áhugi er í Ægisborg fyrir því að auka við möguleika barnanna til stærðfræðináms. Nokkrir
Ægisborgarar hafa nú þegar farið á námskeið um numicon stærðfræðikubba. Numicon nálgunin
byggir á kubbum, talnabrautum, formum og púslum. Börnin tengja saman með sjónrænum hætti
viðfangsefni stærðfræðinnar. Markmiðið er að efla grunnskilning og að nemendur fái jákvæðar
hugmyndir um stærðfræði. Veturinn verður notaður til að kynnast kubbunum og heimsækja skóla
sem nota þá. Í byrjun maí 2016 fara Ægisborgarar í námsferð til Brighton þar sem Kristín Wallis
heldur námskeið um Numicon.
4

Gerður Óskarsdóttir kallar það afturhverft rof þegar börn eru að fást við sama efni og áður á nýju skólastigi.
Sjá nánar í riti Gerðar Skil skólastiga.
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4. Starfsmannamál
4.1 Starfsmannahópurinn 1. júní 2015
Menntun starfsmanna í leikskólanum Ægisborg 1. júní 2015:
Starfsheiti

Fjöldi

Stöðugildi

Menntun

Leikskólakennarar
Leikskólaleiðbeinandi A

11
5

10,4
4,3

Leikskólaleiðbeinandi B

2

2

Leiðbeinandi
Starfsmaður
Kokkur
Starfsmaður í eldhúsi

2
2
1
1

2
1.75
0,75
1

Leikskólakennarar
2 grunnskólakennarar
1 með sálfræðipróf
1 aðstoðarleikskólakennari
1 þroskaþjálfi
1 Háskólagráða í Samfélags‐ og
hagþróunarfræði
1 Landbúnaðarháskólapróf
Stúdentspróf
Matreiðslumaður

4.2 Starfsþróunarsamtöl
Í apríl var öllum starfsmönnum boðið í starfsþróunarsamtal af leikskólastjóra og sama fyrirkomulag
verður viðhaft næsta vor.

4.3 Símenntun síðasta árs
Segja má að Vesturbæjarfléttan 2014 hafi markað upphaf símenntunarárs starfsmanna. Þann dag
völdu allir starfsmenn smiðju, kynningu eða fyrirlestur eftir áhuga og tengingu við starf sitt.
Aðstoðarleikskólastjóri Ægisborgar var með sögustund og kynnti þar hvernig hann segir sögur í
leikskólanum og starfsmenn Ægisborgar sem tóku formlega þátt í Gildisverkefninu voru með
kynningu á því.
Gildisverkefnið reyndist áfram drjúgt í símenntun þar sem starfsmenn Ægisborgar fengu töluverða
þjálfun í að segja frá og kynna. Þar má telja kynningu á Menntakviku HÍ í október 2014 og kynningu
fyrir norræna samstarfsfélaga þróunarverkefnisins í maí 2015.
Nokkrir kennarar hafa tekið að sér að vera fulltrúar Ægisborgar á misjöfnum vettvangi og sækja
viðeigandi fræðslu:






Einn deildarstjóri er þátttakandi í hóp um útikennslu.
Einn deildarstjóri er fulltrúi leikskólans vegna barna af erlendum uppruna.
Sérkennslustjóri og aðstoðarleikskólastjóri sinna hlutverki öryggisvarðar og
öryggistrúnaðarmanns og sækja viðeigandi fræðslu.
Einn deildarstjóri sinnir hlutverki menningarfulltrúa leikskólans.
Aðstoðarleikskólastjóri hefur verið mjög virkur í vinnu við eineltisáætlun leikskóla í
Vesturbæ.
31





Einn deildarstjóri situr í skólamálanefnd Félags leikskólakennara.
Sérkennslustjóri lauk þátttöku sinni í Leiðtogaskólanum
Einn deildarstjóri fór á deildarstjóranámskeið á Bifröst.

Á skipulagsdögum fengu allir starfsmenn fræðslu um jafnrétti hjá Auði Magndísi verkefnastjóra
Jafnréttisskólans. Tveir sálfræðingar í Vesturgarði fræddu hópinn um börn og kvíða og Kristín Hildur
frá skrifstofu SFS kom með gott innlegg um mat og skráningar.
Nokkrir kennarar hafa sótt námskeið utan landssteina:



5 kennarar fóru á Reggio‐ráðstefnu í New York.
1 kennari fór til Alicante á námskeiðið Leikur að læra.

Leikskólastjóri var með fyrirlestur á námskeiði Menntavísindasviðs um forvarnir og barnavernd og
tók þátt í 8 vikna Núvitundarnámskeiði í boði SFS ‐auk þess sem leikskólastjóri sótti ýmis minni
námskeið, fyrirlestra og málþing á vegum SFS og annarra eins og HÍ og Rannung. Starfsfólk í
sérkennslu var duglegt að sækja fyrirlestra og námskeið er varða sérkennsluna og ýmsir starfsmenn
sóttu styttri námskeið og fyrirlestra.

4.4 Símenntunaráætlun Ægisborgar
Nú þegar Námskrá Ægisborgar hefur litið dagsins ljós er ætlunin að líta inn á við og fara vel yfir hana
auk þess sem á skipulagsdögum verður farið sérstaklega yfir áherslur leikskólans. Ætlunin er að þar
sem starfsfólk Ægisborgar er best til þess fallið, þá munu þeir aðilar sjá um undirbúning og
framkvæmd en í einhverjum tilfellum verður leitað til ráðgjafa hjá SFS
Þeir Ægisborgarar sem hafa farið á námskeið í Numicon‐kubbum munu halda kynningu fyrir allt
starfsfólk auk þess sem leikskólastjóri mun skipuleggja
heimsóknir Ægisborgara til leikskóla sem þegar nota
kubbana. Í maí munu svo allir starfsmenn fara á námskeið í
Numicon‐kubbum til Brighton.
Gera má ráð fyrir símenntun tengda þróunarverkefninu Læsi
í leiðinni. T.d. er verið að ræða um að einhverjir þátttakenda
fari til Akureyrar til að kynna sér Byrjendalæsi.
Stefnt er að námskeiði í skyndihjálp eftir áramótin
2015/2016
Starfsmenn munu áfram sem hingað til sækja fyrirlestra,
námskeið og málþing eftir því sem áhugi og verkefni gera
kröfur um og boðið er upp á. Þeir sem sinna sérkennslu
Sumarhátíð í júní 2015
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.
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5. Aðrar upplýsingar
5.1 Barnahópurinn 1. júní





Í Ægisborg voru 84 börn, 40 piltar og 44 stúlkur
Dvalarstundir voru 712,25
Fjöldi barna sem nutu sérkennslu voru 12.
Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku voru 15 og tungumálin eru 8; enska, pólska,
spænska, litháíska, ítalska, indonesíska, franska og hindí.

Mynd 15. Spjallað við foreldri á bókakaffi í apríl.

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 3 fulltrúar. Ráðið er ráðgefandi um starfsáætlun og
sumarlokun.
Í júní er haldinn kynningarfundur fyrir foreldra nýrra barna og vetrarstarfið er kynnt
foreldrum hverrar deildar um sig að hausti.
Foreldrar eru alltaf velkomnir í Ægisborg en nokkrir viðburðir eru sérstaklega þeim ætlaðir
og til þess gerðir að efla samskipti heimilis og skóla. Hæst ber þá foreldravikuna, þar sem
foreldrar eru hvattir til að koma í Ægisborg og taka þátt í leik barnsins um styttri eða lengri
tíma. Foreldravikan verður 6. –12 . janúar 2016. 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.
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Foreldrafélagið hefur skipulagt ýmsa viðburði í skólastarfinu, eins
og jólaball, sveitaferð, myndatöku barna og sumarhátíð.

5.3 Samstarf leik‐ og grunnskóla
Samstarfsáætlun Ægisborgar og
Grandaskóla 2015‐2016 liggur
ekki fyrir þegar þetta er ritað.
Gera má ráð fyrir því að
samskiptin verði nokkuð
frábrugðin því sem verið hefur
síðustu vetur. Leikskólarnir
Ægisborg, Gullborg,
Grandaborg og Grandaskóli
vinna saman þróunarverkefni
sem nefnist Læsi í leiðinni, en
það snýst um að nýta læsi sem
leiðarhnoða í flutningum 6 ára barna milli skólastiga.

Grandaskóli

Markmið verkefnisins 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 við að færast milli skólastiga og að þar sé fleira líkt en ólíkt.
Eftir er að taka ákvörðun um hvort heimsóknirnar haldi svipuðu sniði og voru liðinn vetur en þá 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. Þetta heimsóknarplan verður endurskoðað í ljósi framvindu þróunarverkefnisins.

5.4 Almennar upplýsingar
Sjá dagatal Ægisborgar á heimasíðu! Skipulagsdagar eru tveir á haustönn og fjórir á vorönn vegna
námsferðar starfsmanna í maíbyrjun. Skipulagsdagarnir verða 26. október, 18. nóvember, 18. janúar,
4. maí, 6. maí (en þá verður ferðin til Brighton) og 17. maí sem verður helgaður matsvinnu.
Skipulagsdagarnir í október, nóvember og 17. maí eru á sama tíma og lokað er í Grandaskóla.
Breytist dagsetningar verða þær auglýstar með góðum fyrirvara.
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6. Fylgiskjöl og annað
6.1 Fylgiskjal 1 ‐ Matsáætlun Ægisborgar 2015‐2016
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6.2 Leikskóladagatal
Sjá aftast

6.3 Áætlun leikskólans um framkvæmd læsisstefnu leikskóla Lesið í leik.
Læsisstefna Ægisborgar birtist á bls. 11‐13 í Námskrá Ægisborgar

6.4 Samstarfsáætlun leik‐ og grunnskóla um mál og læsi
Leikskólarnir Ægisborg, Gullborg, Grandaborg og Grandaskóli vinna saman þróunarverkefni sem
nefnist Læs í leiðinni, en það snýst um að nýta læsi sem leiðarhnoða í flutningum 6 ára barna milli
skólastiga.
Markmið verkefnisins 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 við 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 og
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.

6.5 Jafnréttisáætlun leikskólans og framkvæmdaráætlun hennar eða framkvæmdaáætlun við
mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar
Jafnréttisáætlun Ægisborgar er að finna á heimasíðu Ægisborgar. Sjá hér.5

5

Jafnréttisáætlun er að finna undir Stefnu og starfsáætlunum á heimasíðunni.
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6.6 Umsögn foreldraráðs
Foreldraráð sendi svohljóðandi umsögn 9.7.2015:
Foreldraráðið fagnar starfsáætlun Ægisborgar fyrir næsta skólaár. Starfsáætlunin stendur fyrir sínu og
fróðlegt er að lesa að áherslur fyrri áætlunar standist, má þar nefna virðinguna og lýðræðið.
Skólaþróun Ægisborgar er til fyrirmyndar. Metnaður, markmið og mat leikskólans á vinnu sinni er vel
sýnilegt og ber vott um þá fagmennsku sem stunduð er í leikskólanum. Margt er að verða að föstum
lið í Ægisborg eins og til að mynda KR og áhersla á bæði leik og hreyfingu og er gaman að sjá hversu
vel þessi verkefni takast ár hvert. Er þetta mjög sýnilegt í innra mati hverrar deildar. Þá er gaman að
sjá hversu hreinskilið og opinskátt innra mat hverrar deildar er í áætluninni og ber það vott um
hversu vel ígrundaða vinnu stjórnendur og starfsfólks skólans stunda. Spennandi verkefni eru
framundan með markvissa vinnu tengda stærðfræðinni og Numicon kubbunum. Hefur starfsfólk
Ægisborgar sýnt mikla færni og fagmennsku í verkefnum tengdum læsi og verður því áhugavert að sjá
hvernig þetta verkefni mun vinnast. Eins verður áhugavert að halda áfram að fylgjast með
einstaklingsmiðuðu námsskránum. Að sjálfsögðu fær starfsfólk Ægisborgar svo þúsund þakkir fyrir
fagmannlega og vel unna vinnu!

Agnes Guðjónsdóttir
Anna Sigríður Guðnadóttir
Guðrún Ögmundsdóttir

F. h. leikskólans Ægisborgar,
14. júlí 2015,

_____________________________________________
Leikskólastjóri
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Í reglum um leikskólaþjónustu segir: Leikskólar eru lokaðir sex daga á ári vegna skipulagsdaga. Þrír þeirra skulu vera á sama tíma og starfsdagar starfsfólks eða frídagar nemenda í grunnskólum en hinir þrír geta verið ýmist hálfir dagar eða heilir
Leikskólagjöld lækka ekki vegna þessa. Börn sem dvelja í leikskólum Reykjavíkurborgar taka að lágmarki tuttugu virka daga í sumarleyfi.Leikskólastjóri ákveður, að höfðu samráði við starfsmenn og foreldraráð viðkomandi leikskóla, hvort leikskólinn verði opinn allt sumarið eða loki samfellt í tíu til tuttugu
virka daga. Stefna skóla- og frístundasviðs er að í hverju hverfi leitist skólastjórnendur leik- og grunnskóla við að samræma starfs- og skipulagsdaga til hagræðis fyrir fjölskyldur í Reykjavík.
Dagsetningar eru með fyrirvara um breytingar og ef til koma verða þær auglýstar með góðum fyrirvara. Útskrifarhátíð og útskrftarferð verða í lok maí/byrjun júní - Sumarlokun 2016 verður ákveðin í samráði við foreldraráð.
Staldraðu við þýðir að foreldrar eru hvattir til að dvelja um stund með barni sínu þegar það er sótt - kaffi verður á könnunni. Í foreldravikunni í byrjun janúar geta foreldrar skráð sig til þátttöku í hinum ýmsu viðfangsefnum og stundum dagsins.
Sumt er ódagsett, en verður auglýst þegar nær dregur, svo sem vasaljósadagur, dótadagur, bókadagur, litadagur, rugldagur og svo framvegis.

