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Hlutverk
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Vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi.
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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 frístundaráð 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. Greinargerð leikskólastjóra um síðasta leikskólaár

Þegar sest er niður til að skrifa greinargerð liðins árs er mér farið eins og
börnunum, ég man helst það sem gerðist í morgun og í gær. Kannski er
það líka nóg ef það er lýsandi fyrir starfið í heild.
Undanfarið hafa ýmsir óvissuþættir verið ofarlega í huganum,
óvissuþættir sem eru undirritaðri nýjir í starfi og verður ekki komist hjá
að nefna. Að sjá ekki fram á að hafa stútfullan leikskóla að hausti er
eitthvað sem ég hafði ekki gert ráð fyrir að upplifa, en vegna færri
fæddra barna og flutnings fólks úr Vesturbænum er ljóst að ekki verða
Sigrún Birgisdóttir
84 börn í Ægisborg næsta vetur eins og undanfarin ár. Hversu mörg þau
verða er ekki ljóst nú í lok júní, en þau verða sennilega í kringum 73. Þessi breyting hefur mikil áhrif á
rekstur leikskólans og skipulag starfsins. Þessi staða og óvissan í kringum hana gerir starf
stjórnandans enn flóknara en venjulega. Til viðbótar bætist líka þung hagræðingarkrafa og ótrúlegt
en satt, ekki eru enn komnar upplýsingar um niðurstöðu síðasta árs, þar sem viðbúið er að leikskólar
fari með halla/afgang á milli ára. Breyttar reglur í sérkennslu hafa líka áhrif á rekstur Ægisborgar og
því er erfitt að komast hjá því að tala um niðurskurð. Að vera með færri börn í rýminu gefur hins
vegar ný tækifæri og mun starfshópurinn leita leiða til að börnin fái notið þess. Það er samt ekki
einfalt, því að mörgu er að huga. Erfitt er að færa aldurshópa milli deilda í Ægisborg, en
salernisaðstaða ræður því að yngri börnin verða í Koti og á Fjörudeild þar sem freistandi væri að hafa
eldri börn.
Breytingar á starfsmannahópnum verða meiri en oft áður og því þarf ekki að segja upp fólki vegna
fækkunar barna. Ein þeirra sem hættir er Þórkatla Sigfúsdóttir, gjarnan nefnd Ægisborgari númer eitt.
Þórkatla hættir vegna aldurs í lok september, en þá hefur hún starfað í Ægisborg í liðlega 32 ár. Allir
leikskólakennarar skólans og fleira gott fólk verður áfram og búið er að ráða í fjórar stöður.
Þessa dagana erum við töluvert upptekin af stærðfræði. Starfsmannahópurinn fór í mjög vel
heppnaða námsferð til Brighton í byrjun maí, þar sem m.a. var farið á námskeið um Numicon
stærðfræðikubba og möguleika þeirra. Síðastliðið haust gaf foreldrafélagið leikskólanum eitt sett af
slíkum kubbum og starfsfólk kynnti sér vinnu með þá. Börnin hafa þegar sýnt okkur gildi þeirra í starfi
með sérlega eftirminnilegum hætti á myndbandi sem sýnt var á leikskólaráðstefnu SFS í febrúar. Það
var því mikil ánægja þegar kom í ljós að leikskólinn fengi styrk úr Samfélagssjóði Eflu til frekari kaupa
á Numicon.
Á margan hátt var síðasti vetur Ægisborginni góður. Starfsmannahaldið var stöðugt, einungis var
ráðið í tvær stöður og nýr yfirmaður, Fríða S. Böðvarsdóttir, kom í eldhúsið. Segja má að valinn maður
hafi verið í hverju rúmi og allir meðvitaðir um hlutverk sitt. Með nýja námskrá í farteskinu er
starfshópurinn að slípast betur saman í vinnubrögðum og markvissri vinnu með umbótaáætlanir og
mat. Matsáætlun til þriggja ára kemur fram í námskrá Ægisborgar og til viðbótar bætast sífellt nýjir
þættir við sem þarf að vega og meta. Sumt er hægt að gera áætlun um og annað gerist á leiðinni eins
og eðli leikskólastarfs gerir kröfu um. Upp úr áramótum var óskað eftir myndbandi frá Ægisborg á
ráðstefnu SFS, sem sýna átti hvernig elstu börn leikskólans læra í leik. Við brugðumst vel við og tókum

upp frjálsan leik nokkurra barna sem léku sér með einingakubbba og Numicon kubba. Myndbandið
sýndi svo ekki var um villst hvernig börn læra í leik. Við sáum falleg samskipti, hjálpsemi, sköpun og
kurteisi. Framhaldssagan sem var lesin í hvíld birtist ljóslifandi í umgjörð leiksins og einnig sáum við
hvernig börnin notuðu Numicon kubba til að setja fram tilgátu í stærðfræði og komast að lausn.
Leikgleði, úthald og sköpunarkraftur voru allsráðandi og smitandi fyrir hvern þann sem á horfði. Það
voru stoltir Ægisborgarar sem horfðu á myndbandið á ráðstefnunni 4. febrúar.
Það voru líka stoltir Ægisborgarar sem fögnuðu með
Ása aðstoðarleikskólastjóra sem tók við Orðsporinu
degi síðar og í framhaldinu spunnust miklar samræður
meðal barna og fullorðinna um hlutverk karla og
kvenna í samfélaginu og hvers vegna svo fáir karlar eru
starfandi í leikskólum. Ási var líka í aðalhlutverki þegar
Eineltisáætlun leikskóla Vesturbæjar, Virðing í
Vesturbæ, fékk hvatningarverðlaun SFS sem afhent
voru á Stóra leikskóladeginum í lok maí. Hann ásamt
aðstoðarleikskólastjórum Drafnarsteins og Tjarnar
unnu áætlunina sem allir leikskólar Vesturbæjar nýta í
starfi sínu.
Það var síðast í morgun sem mér leið eins og svo oft í mínu starfi að ég var ánægð og stolt. Ég var úti í
garði og allflest börnin eitthvað að sýsla. Listaverk hengu utan á Kotinu, önnur voru að birtast í
krítarverki á stéttinni, körfuboltanum var dripplað af snilld og sátt og samlyndi var ríkjandi. Ég gerði
mér far um að ganga hringinn til að ekkert færi fram hjá mér eins og starfsfólks er siður í útivist og
komst þá að því að grunur minn var á rökum reistur. Lífið í garðinum var eins og best verður á kosið.
Ég sperrti eyrun og heyrði mikil samskipti sem einkenndust af glaðværð, leik og samvinnu, forvitni og
virðingu fyrir vinunum.
Börnin eru trúlega ekki meðvituð um að umhverfi þeirra í Ægisborg er þaulhugsað. Markvisst er unnið
að því af hópi samstarfsfólks sem hefur námskrá Ægisborgar að leiðarljósi. Í námskránni birtast
námsþættirnir, áherslur, markmið og leiðir. Áherslum Ægisborgar leik, læsi, hreyfingu og lýðræði er
gert hátt undir höfði þannig að starfsfólk, foreldrar og aðrir áhugasamir fái skýra mynd af starfinu.
Svo er allt hitt sem við gerum í Ægisborg en ekki er nefnt sérstaklega. Grunninn að því er líka að finna
í námskránni, því þar er fjallað um samskipti, virðingu og það lærdómssamfélag sem í skólanum ríkir.
Námskrá skóla er lifandi plagg sem tekur breytingum og svo er um námskrá Ægisborgar.
Í Ægisborg er mikill mannauður. Börnin eru frjó og skapandi, starfsfólkið er metnaðarfullt og þykir
vænt um starfið sitt. Foreldrar eru áhugasamir og styðjandi. Húsið er illa farið, grasið er óslegið þrátt
fyrir ítrekaðar óskir um annað og ýmsu er ábótavant í aðbúnaði barna og starfsfólks. Það er von mín
að við náum öll að halda vörð um það góða starf og anda sem ríkir í Ægisborg því það er fyrst og
fremst fólkið sem skapar skólann og þann skólabrag sem þar ríkir.
Þann 29. júní 2016, 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 formlegum. Samkvæmt
matsáætlun voru ákveðnir þættir starfsins metnir á skipulagsdegi í janúar, deildarfundum í apríl og á
skipulagsdegi í maí.
Í janúar var skoðuð skipting salartíma og leiðbeiningar um tölvuviðmót og geymslu mynda. Á
deildarfundum voru metnar einstaklingsnámskrár, hvernig gekk að skrifa í dagbók og
skráningarmánuður í nóvember. Yngri deildirnar skoðuðu samstarf sitt um KR ferðir og á Öldudeild
var sérstaklega farið yfir stöðu þróunarverkefnisins Læsi í leiðinni.
Á skipulagsdegi í maí voru metnar heimsóknir barna milli deilda, staðan tekin í sérstökum áherslum
Ægisborgar í skólanámskránni (leik, læsi, hreyfingu og lýðræði). Einnig mat starfsfólk aðbúnað í
leikskólanum. Til viðbótar því sem ákveðið var í matsáætlun bættist við ígrundun á stærðfræði í
leikskólanum, sérstaklega tengt Numicon kubbum og Numicon námskeiðinu sem starfsfólk sótti í
Brighton.
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
samkvæmt matsáætlun, en á deildarstjórafundum, deildarfundum,
morgunfundum, í samtölum og að höfðu samráði við foreldra, fer
fram afar haldgott mat 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
Frá Brighton
hvaða leikefni, svæði og félaga börnin velja sér. Í anda Barnasáttmála
Sameinuðu þjóðanna er sífellt leitað meira til barna um hugmyndir og lausnir. Símat, þar sem málefni
eru rædd og leitað leiða og lausna jafnóðum, er ómissandi þáttur í leikskólastarfi.
Í janúar barst ósk frá SFS um að Ægisborg gerði myndband um hvernig elstu börn leikskólans lærðu í
gegnum leik. Myndbandið var ætlað til sýningar á ráðstefnu um leik. Myndbandið var tekið upp í
salnum þar sem 6 börn léku sér í einingakubbum og höfðu ýmsan efnivið til viðbótar – þar á meðal
Numicon kubba. Myndbandið sýndi hversu fjölbreyttur lærdómur getur farið fram í frjálsum leik.
Myndbandið varð eitt lóð á vogarskálar mats í Ægisborg, en það má sjá hér.

2.1.a Mat deilda
Eins og áður var sagt frá var farið yfir einstaklingsnámskrár, dagbókarskrif og skráningarmánuðinn
nóvember á öllum deildum samkvæmt matsáætlun. Kot og Fjara rýndu í samstarf sitt um KR ferðir og
Öldudeild fór yfir stöðu þróunarverkefnisins Læsi í leiðinni. Hér fylgja niðurstöður deildanna á þessum
matsatriðum.

Mat Bárudeildar
Einstaklingsnámskrár. Öll börn á
deildinni eiga einstaklingsnámskrá.
Skrárnar voru unnar í samstarfi við
börnin, foreldra og starfsfólk á
deildinni. Strax í haust héldum við
fundi með kennurum yngri
deildanna þar sem fram komu
persónulegar upplýsingar um hvert
barn. Eins fengum við að vita af
áherslum og væntingum foreldra úr
fyrri samtölum og sýn kennara.
Báruhnátur í einingakubbum í sal.
Síðastliðið haust mættu foreldrar í
foreldraviðtal og sögðu frá óskum sínum og væntingum til deildarinnar. Við gerð sjálfsmyndar að
hausti sögðu börnin frá því hvað þau langaði að læra um veturinn. Allar þessar upplýsingar voru síðan
notaðar í námskrárgerð. Formið á námskránni er enn í mótun og fer svolítið eftir því hver skráir.

Dagbók deildarinnar situr allt of oft á hakanum. Ýmsar skýringar eru þar á. Oft ræður tímaleysi eða þá
að starfsfólk hreinlega gleymir að skrifa í hana. Nú á að reyna að láta hana ganga fyrir öðrum
verkefnum og hafa skipan á hvaða kennarar rita eftir dögum. Mættum einnig gera skráninguna oftar
með hjálp barnanna.
Skráningar. Við skráum aðallega í samtölum við börnin og þá helst í hópastarfi. Ljósmyndaskráning er
töluverð og allar heimsóknir og viðburðir sem við tökum þátt í eru skráðir og börnin segja hvert og
eitt frá upplifun sinni. Skráningarmánuður í haust gekk ekki vel hjá okkur. Starfsfólki finnst erfitt að
finna tíma og næði í leikskráningar inni á deild. Kannski ræður líka óöryggi ferðinni að einhverju leyti.
Það er staðfast markmið okkar að reyna að gera betur næsta vetur. Við viljum að hvert barn eigi að
minnsta kosti eina leikskráningu að vori. Við ætlum að halda áfram með að taka viðtöl við börnin og
skrá upplifanir af sérstökum atburðum og ferðum sem við förum í. Við höfum líka skráð vangaveltur
krakkanna um foreldra og ömmur og afa. Ekki má svo gleyma bíómyndinni hennar Elsu um lífið á
Bárunni.

Vinkonur í fótbolta.
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Mat Fjörudeildar
Öll börnin eiga einstaklingsnámskrá.
Námskrárnar urðu til í samráði við
kennarana í Kotinu. Þær voru settar upp
og síðan fyllt inn í þær eftir umræður
(t.d. á deildarfundum um einstök börn
og fleiri punktar ef upp komu).
Dagbók. Skrif deildarinnar eru um 50%.
Starfsfólk átti að bera sameiginlega
ábyrgð á skrifunum í lok dags, en það
hefur gleymst eða jafnvel setið á
Skóla- eða skrifstofuleikur á Fjörudeild .
hakanum ef ekki hefur unnist tími.
Sumir telja að það þurfi að vera skipulagt hvenær hver á að skrifa, t.d. eftir vikudögunum eða
eitthvert annað kerfi. Ákveðið var að prófa skipulagningu, þ.e. hver er með sinn dag. Verður sett upp.
Skráningar. Skráningarnar gengu vel en vantaði tíma til úrvinnslu, þar sem of langur tími leið frá
skráningu þar til hægt var að vinna úr henni. Of mikið er að skrá leik allra barna deildarinnar í einum
og sama mánuðinum. Mælum með að gerðar verði skráningar af elstu börnunum í nóvember og þeim
yngri skipt í t.a.m. 3 hópa og þær skráningar fari fram í janúar, febrúar og mars. Skráningum þarf að
ljúka fyrir foreldrasamtölin, svo kannski færi vel á að hafa þau í lok mars.
Fjara og Kot - samvinna með KR: Aldur og fjöldi barna á Fjöru hefur verið hagstæðari í vetur en liðinn
vetur, þannig að 2 starfsmenn fylgja allan tímann í KR.

Frá þorrablóti Ægisborgar. Börnin á Öldudeild strokka smjör og prófa gamla gripi.

Mat Öldudeildar
Einstaklingsnámskrár. Öll börn á Öldudeild eiga einstaklingsnámskrá. Börnin voru spurð hvernig þau
vildu hafa verkefni vetrarins. Hvað þau vildu gera í hópastarfi, hvert þau vildu fara í vettvangsferðir og
hvað þau vildu hafa í matinn. Þetta var allt skráð og í þau skipti sem þeirra ósk var uppfyllt var það
skráð, myndað og sett í ferilmöppu.
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Þegar börnin gerðu sjálfsmynd að hausti voru skráðar hugleiðingar þeirra um myndina. Við
sjálfmyndagerð að vori voru börnin spurð spurninga um hvað þeim fyndist um að fara í skóla, hvað
þeim þótti skemmtilegast í vetur og hvað þau hyggðust gera í sumar.
Þegar börnin bjuggu til jólagjöf handa foreldrum sínum voru hugleiðingar þeirra til foreldra sinna
skráðar.
Dagbók. Á Öldudeild hefur varla fallið niður dagur úr dagbókarritun. Dagbókarskrif eru sjálfsagður
þáttur í starfinu og rótgróið í skipulaginu.
Skráningar hafa gengið nokkuð vel í vetur. Okkur fannst gott að hafa ákveðinn skráningarmánuð. Við
eigum leikskráningar um flest börnin en ekki myndskráningar. Það kom ýmislegt í ljós í samskiptum
barnanna í leik sem nýttist í foreldraviðtölum. Við höfum lært að það verður að setja skráningarnar
strax inn með myndum, en margar myndanna sem voru teknar týndust ef of langur tími leið frá
skráningu. Aðalatriðinu var þó náð - að átta sig betur á barninu í hópnum, viðfangsefnum þess og
stöðu. Einnig voru gerðar skráningar um viðfangsefni í leik og félagaval hvers barns, til þess að skoða
fjölbreytni í leik og við hverja barnið leikur.
Þróunarverkefnið Læsi í leiðinni. Magga og Ási eru fulltrúar Ægisborgar í samstarfshópi skólanna. Það
hefur gengið ágætlega. Í fyrstu var erfitt að finna tíma til lestrar eftir nýja fyrirkomulaginu en eftir að
ákveðið var að nota hvíldartímann gekk það vel.
Börnin hafa tileinkað sér nokkur lykilorðanna en við þurfum þó að leika meira með þau. Við höfum
lesið tvær bækur: Helga skoðar heiminn og Ég er klárastur. Auðveldara var að tileinka sér orðin í Ég er
klárastur af því að þau voru færri. Við þurfum líka að kynna þetta betur fyrir starfsmönnum
deildarinnar til að samræma vinnubrögð og gera starfið markvissara. Heimsóknin í Grandaskóla þar
sem grunn- og leikskólabörn unnu saman var stórkostleg upplifun. Samstarfið hefur aukið víðsýni
okkar allra og ekki síst þekkja samstarfsaðilar betur til starfa hverra annarra. Virðing beggja
skólastiganna fyrir starfinu „hinu megin“ hefur aukist.

Börnin í Koti hafa töluvert spáð í spil og tölur í vetur.

Mat Kots:
Öll Kotbörnin eiga einstaklingsnámsskrá sem urðu til í samvinnu deildarstjóra Fjörudeildar og Kots.
Þar var haft í huga að samræma þær, þar sem unnið er með sama aldur á deildunum. Það var síðan
lagt fyrir deildarfundi til samþykktar. Námskrárnar voru síðan notaðar í foreldrasamtölum og gekk
það mjög vel. En nú er spurning hvort við sjáum verða einhverja þróun á námskránum, hvort við
viljum breyta eða bæta einhverju við?
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Dagbók. Það detta ekki margir dagar niður í ritun. Ef það gerist þá er ástæðan aðallega sú að börnin
þurfa athyglina og starfsmaður ekki tiltækur. Við höfum verkaskiptingu á dagbókinni þannig að þeir
starfsmenn sem eru með eldri samveruna sjá um skrifin þá vikuna. Það sem mætti bæta er að setja
fleiri myndir af atburðum líðandi stundar í bókina.
Skráningar gengu vel bæði fyrir einstaklinga og hópa. Allir starfsmenn skráðu og var reynt eftir
fremsta megni að vinna úr þeim jafnóðum og gekk það vel. Byggt á þessari reynslu er því velt upp
hvort ekki sé sniðugt að tvískipta skráningunum, t.d. gera skráningu fyrir eldri hópinn í október og
yngri í janúar og febrúar þegar þau hafa aðlagast vel. Þau fá aðlögunarskráningu þegar þau byrja.
KR hefur gengið vel í vetur. Samvinna Fjörudeildar og Kots gekk betur en síðasta vetur. Spurning
hvort sé hægt að ákveða að hausti hvaða starfsmenn fara saman af hvorri deild, svo þeir geti skipt
verkum sín á milli, þ.e. hver sér um upphitun og hver leggur þrautabrautina.

Drengir lesa í bókasafnsferð.

Niðurstöður deildarmats
Öll börn Ægisborgar eiga sér einstaklingsnámskrá og dagbókarskrif ganga vel í Koti og á Öldudeild.
Skráningar gengu misvel eftir deildum og nóvember sem skráningarmánuður kom sér ágætlega fyrir
Öldudeild, síður fyrir Bárudeild og var allt of snemma í skólaárinu fyrir yngri deildirnar ef ljúka átti
skráningum þá. Nóvember hentaði ágætlega til að skrá leik elstu barna yngri deildanna en ekki þeirra
nýbyrjuðu, en janúar og febrúar myndu henta þeim betur. Vinnubrögð deildanna voru mismunandi
en flestir virtust vera að finna sig betur í skráningum og sjá gildi þeirra fyrir börnin og námið.
Læsi í leiðinni. Samstarf Ægisborgar og Grandaskóla hefur skilað kennurum beggja skólanna mun
meiri þekkingu á vinnubrögðum hvorra annarra auk virðingar og vinsemdar. Nokkuð vantar upp á að
starfsfólk Öldudeildar hafi samræmt vinnubrögð sín eftir orðaspjallsaðferðinni. Það þarf að styrkja
vinnubrögðin þar að lútandi.
KR-samvinna Fjöru- og Kots gekk vel í vetur, en gott starf má bæta með skýrari verkaskiptingu.

Umbótaþættir vegna deildarmats
Skipuleggja þarf dagbókarskrif á Báru- og Fjörudeild.
Nóvember verður skráningarmánuður fyrir Öldudeild, Bárudeild og eldri börn yngri deildanna. Janúar
og febrúar þau yngstu. Skráningar eiga að vera til fyrir öll börn í foreldraviðtölum í febrúar/mars.
Allir kennarar Öldudeildar þurfa að samræma bóklestur sinn eftir orðaspjallsaðferðinni.
Bárudeild gerir heimsókn á Þjóðminjasafnið að árlegum viðburði.
Starfsáætlun Ægisborgar 2016-2017.
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2.1.b Mat á skipulagsdögum

Skipulagsdagur í janúar 2016
Farið var yfir skiptingu salartíma og leiðbeiningar um tölvuviðmót. Það var
snaggaralega gert, enda var búið að skipta salnum og leiðbeiningar höfðu
verið unnar, þannig að þeir sem þurftu gátu nýtt sér.
Skipulagsdagur í maí 2016
Á skipulagsdegi í maí var farið yfir nokkur atriði í þremur matshópum. Hér
á eftir eru þau skáletruð. Einnig var farið yfir aðgerðarbundna
jafnréttisáætlun Ægisborgar sem er í gildi til vors 2017. Það gerði allur
hópurinn saman.

Heimsóknir barna milli deilda með það að markmiði að kynnast
öðrum og leikskólanum betur.
Hvað hefur verið gert og hvernig hefur gengið?
Afar fáar heimsóknir hafa verið milli yngri deilda en markvissar heimsóknir
hafa ekki komist á koppinn. Heimsóknir og samstarf hefur verið nokkrum
sinnum milli Öldu- og Bárudeildar. Þá hefur verið mikil ánægja með
flæðið/valið þegar það hefur verið. Sameiginlegar söngstundir hafa verið í
allan vetur hjá eldri deildunum.
Viðbrögð barna og framhald?
Börn og fullorðnir voru ánægð með það sem gert var. Flæði milli Öldu- og
Bárudeildar var ánægjulegt og allar sameiginlegar uppákomur. -Hvort sem
um bollubakstur eða annað var að ræða. Einn matshópurinn kom með þá
hugmynd að ein vika væri undirlögð af skiptum milli deilda og svo gæti
verið flæði einn morgunn í viku milli Öldu- og Bárudeildar.

Skólanámskrá. Leikur – læsi – hreyfing – lýðræði .
Hvernig miðar okkur? Eru þessir þættir sterkir og sýnilegir í starfinu?

Í fjöruferð

Allir matshópar eru sammála um að vel sé unnið með áherslur Ægisborgar.
Matið byggist á því að fylgjast með börnunum í leik og samskiptum við foreldra og hvernig börnin tjá
sig um leikskólastarfið. Læsisþátturinn er afar sterkur í Ægisborg og er börnum og starfsfólki tamt að
finna læsisflöt á hversdeginum. Þess má sjá víða merki í viðfangsefnum vetrarins. Leikur, hreyfing og
lýðræði eru sterkir þættir starfsins, en læsisvinnan er mest áberandi í mati hópanna.
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Aðbúnaður
Hvernig líður okkur í
vinnunni? Hverjir eru
kostirnir við að vinna í
Ægisborg?
Starfsfólki líður vel í
hópnum og þar ríkja góð
samskipti. Það er ánægt í
starfi og stolt af starfi sínu.
Hverju er helst ábótavant?
Aðstaða virðist bágborin í
Ægisborg. Þrengslin eru
Starfsfólk Fjörudeildar og Alla Dóra og María Halldóra
mikil og margir um lítið
pláss. Sérstaklega er kvartað undan undirbúnings- og fundaraðstöðu ásamt annarri
starfsmannaaðstöðu, svo sem kaffistofu og fleiru. Starfsfólk er þreytt á almennu viðhaldi lóðar,
hússins og leikefnis (svo sem kössum og bókakosti).
Hvaða leiðir eru til úrbóta?
Fáar leiðir sjást færar til úrbóta – sérstaklega varðandi þrengsli og aðstöðuleysi – aðrar en byggt sé
við Ægisborg. Aðrar athugasemdir fela í sér tilkostnað, svo sem almennt viðhald bæði innan dyra og
utan, fátæklegur bókakostur, fleiri tölvur og tæki til tónlistarflutnings o.fl.

Mat á jafnréttisáætlun Ægisborgar
Umræður snérust aðallega um staðalmyndir og uppbrot á þeim. Einnig um hvaða sögur og bækur eru
lesnar fyrir börnin með jafnrétti í huga. Niðurstaðan var að umræðan væri þörf og sígild og hópurinn
sammála um að halda áfram að rýna í bækur, verkefni og námsgögn út frá jafnrétti.

Umbótaþættir byggðir á niðurstöðum matshópa
Skipuleggja þarf og festa í sessi flæði barna og starfsfólks milli deilda.
Að hausti fer hver deild í gegnum leikefni deildarinnar og leslista með jafnrétti og staðalmyndir í
huga.
Kjósa umboðsmann jafnréttis í Ægisborg.
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2.1.c Greinargerðir deildarstjóra
Greinargerð Öldudeildar
Í haust byrjuðu 18 ný börn á deildinni. Nánast öll voru frá Bárudeild en 3 drengir komu frá öðrum
leikskólum.
Aðlögun var nánast engin, en 10 börn byrjuðu strax eftir frí og hin þegar skólarnir byrjuðu. Hefði
viljað hafa rýmri aðlögun, t.d. með því að börnin byrjuðu rólega í tvo daga og að foreldrar kæmu í
heimsókn á deildina og fengju viðtal í upphafi. Í haust tók ég Hljóm þangað til í nóvember og átti þá
eftir að taka öll foreldraviðtöl. Betra væri að tengja þetta við upphaf dvalar á Öldudeild og hafa
ákveðna daga í foreldraviðtöl að hausti eins og að vori. Bjóða síðan öllum foreldrum að skoða Hljóm
þegar búið er að taka það.
Það tók okkur öll, hvort tveggja starfsmenn og börn, tíma til að kynnast og vera saman en það virtust
vera margir litlir hópar innan stóra hópsins. Allir bjuggu til vinakeðju og sögðu eitthvað fallegt um
vináttu. Þetta höfðum við í innri stofu og lásum þegar þurfti að minna á falleg orð. Við skiptum í fasta
hópa til að börnin kynntust betur og lærðu að vinna með fjölbreyttan efnivið. Breyttum líka skipulagi
á vali eftir kaffi. Börnin völdu um leið og þau komu inn úr útivist og fóru svo í val strax eftir kaffið.
Þetta breytti miklu en hávaðinn minnkaði um kaffitímalok og börnin urðu öruggari. Í hópastarfi unnu
allir saman eins og árið áður og tók sinn tíma að venja börnin á breytt fyrirkomulag, en var farið að
ganga mjög vel í lok ársins.
Þennan vetur lögðum við áherslu á skráningar og nóvember var skráningarmánuður. Við skiptum á
milli okkar skráningum og ákváðum að nota það fyrirkomulag að starfmaður bar ábyrgð á skráningu
barnanna sem var við matarborðið hans. Skráning gekk nokkuð vel. Þegar samskipti í leik voru skoðuð
kom ýmislegt í ljós sem notað var til að ræða í foreldraviðtölum og til að laga neikvæð samskipti
ákveðins drengjahóps. Ekki eiga allir myndaskráningu, en Ellen stóð sig best í því og var allt til
fyrirmyndar hjá henni. Við erum öll sammála um að það var gott að hafa skráningarmánuð. Hann ýtti
á eftir okkur og setti smá pressu og þess vegna breyttum við jólagjöfinni til að hafa tíma til að skrá og
það hafði mikið að segja. Minna álag en meiri skráning!

Starfsáætlun Ægisborgar 2016-2017.

14

Lýðræði í barnahópnum. Í upphafi vetrar voru börnin spurð ýmissa spurninga um hvernig þau vildu
hafa starfið á deildinni. Svo sem: Hvað viltu gera í hópastarfi? Hvert viltu fara í vettvangsferð? Hvaða
verkefni viltu takast á við? Hvað viltu hafa í matinn? Við reyndum að virða óskir barnanna og gera
sýnilegt hvað þau völdu, þannig að þau sæju að þeirra óskir voru virtar.
Ýmsir menningarviðburðir komu við sögu í vetur. Við sáum Brúðukistuna, fórum á sinfóníutónleika og
slökkviliðið kom í heimsókn svo eitthvað sé nefnt. Eftir því sem leið á veturinn stóðu börnin sig með
mikilli prýði og það var gaman að fara með góðan hóp. Ferðirnar voru líka vel undirbúnar og ræddar
fyrirfram hvernig hegðun hentar ákveðnum aðstæðum. Ferðirnar á bókasafnið urðu fjölmargar og
eigum við í góðu samstarfi við Bókasafn Seltjarnaness. Það er gott að koma þangað og allir áttu góðar
og notalegar stundir við að skoða bækur og leika með dýr.
Læsi í leiðinni, samstarf Grandaskóla, Gullborgar,
Grandaborgar og Ægisborgar. Samstarf skólanna breytti
miklu í skólaheimsóknum leikskólabarnanna. Kennarar
heimsóttu hverjir aðra í upphafi vetrar og kynntu áherslur
skólanna. Við það fengu allir betri innsýn í störf hverra
annarra. Jafnframt heimsóttu börnin Grandaborg og
Gullborg og börnin þaðan komu til okkar. Ákveðið var að
taka upp svokallaða orðaspjallsaðferð í Ægisborg, sem er
leið til að efla orðaforða og hlustunarskilning barna með
bóklestri. Kennarinn les bókina og velur orð úr bókinni til
að kenna og leika með eftir fjölbreyttum leiðum. Starfsfólk
deildarinnar hlýddi á fyrirlestur um aðferðina og fulltrúar
Ægisborgar í samstarfinu fóru í heimsókn í Reykjanesbæ.
Þar voru skoðaðir skólar og hlustað á fyrirlestur í
Tjarnaseli. Bókin Helgi skoðar heiminn var lesin fyrir elstu
Núverandi og fyrrverandi Ægisborgarar vinna
börn leikskólanna og 1. bekk Grandaskóla og unnið með
að sameignilegu verkefni um Helga sem
lykilorð. Síðan unnu börnin að sameiginlegu verkefni sem
skoðaði heiminn í Grandaskóla.
var til sýnis á 30 ára afmæli Grandaskóla. Við kynntumst
hvert öðru og það gerði allt samstarf betra. Einhvern veginn varð samstarfið auðveldara og
skemmtilegra.
Undirbúningur fyrir útskrift með tilheyrandi bíómyndagerð tók verulega á og jók á spennuna. Eftir á
að hyggja var þetta skemmtilegt og það að sjá foreldra og börn á útskriftinni njóta saman, gerði þetta
þess virði. -Viljum samt tengja leikritsgerð meira inn í hópastarfið eftir áramót.
Í útskriftarferð voru svo allir til fyrirmyndar og við áttum yndislegan dag.
Þessi vetur hefur verið annasamur og liðið hratt. Mér finnst allt hafa gengið vel og ber að þakka það
frábærum samstarfsmönnum á deildinni. Jákvæðni ríkir og allir eru til í að gera eitthvað skemmtilegt
og takast á við erfið verkefni. Síðast en ekki síst var góð mæting en það er ómetanlegt og skapar
mikinn stöðugleika á deildinni ef fjarverudagar eru fáir. Kæra samstarfsfólk takk fyrir veturinn.
Hugleiðing fyrir næsta vetur. Breyting verður á barnahópnum komandi vetur. Tveir aldurshópar
verða á deildinni og þar af leiðandi tveir hópar í hópastarfi. Við höfum hugsað okkur að hvor hópur sé
einn dag í hópastarfi. Tveir kennarar verða með eldri hópinn og þá er hægt að nýta einn morgunn til
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vettvangsferða fyrir elstu börnin og vinna útiverkefni Náttúruskólans, ásamt því að fara í ferðir sem
börnin velja. Tveir morgnar eru KR-morgnar.
Það myndi hrista hópinn vel saman að hafa vinaviku í september, svo börnin læri að leika og vinna
saman. Okkur fannst í fyrra að það væru nokkrir litlir hópar á deildinni sem erfitt var að ná saman í
eina heild.
Að sjálfsögðu hlakka allir til að vinna með Numicon og stærðfræði. Vel er hægt að tengja
vinnubrögðin við ritmálsörvun og nýta sömu aðferðir og þar er beitt.
Nauðsyn er að vinna afram með lýðræðið í barnahópnum, það þarf að virða þeirra skoðanir og
hvernig þau vilja hafa hlutina. Ekki má hafa skipulagið of mikið og allir þurfa að njóta sín. Við erum
sem betur fer ekki öll eins.
Rekstaraðilinn hefur ekki verið okkur hliðhollur þetta árið. Mikill niðurskurður og sparnaður. En það
hefur ekki haft áhrif á samheldnina í starfsmannahópnum og áttum við frábæra daga í námsferð í
Brighton nú í vor. Einnig vil ég þakka stjórnendum fyrir gott og faglegt samstarf.
-Margrét Sigurðardóttir deildarstjóri Öldudeildar

Sjálfsmyndir af Fjörudeild

Greinargerð Fjörudeildar
Haustið 2015 byrjuðu 11 ný börn á Fjörudeild, fædd 2012, 2013 og 2014. Fyrirkomulagið var hóp- og
þátttökuaðlögun, þ.e. nokkur börn tekin inn í einu og foreldrar með þeim allan tímann sem aðlögun
stóð. Áður höfðu nokkur börn fædd 2013 byrjað fyrir sumarfrí og var sama fyrirkomulag á
aðlöguninni þá. Í allt voru 21 barn á deildinni. Aðlögunin gekk í alla staði mjög vel, flest börnin fljót að
ná áttum. Haustið fór mikið í að kenna börnunum á aðstæður, hlúa að þeim, veita öryggi og kenna
sumum að borða sjálf og að smakka flest. Menntandi umhyggja er leiðarljós í starfi kennara og að
hvetja börnin til erfiðari verkefna í dag en í gær.
Leikurinn er höfuðprýði skólans og á Fjörudeild var hann í fyrirrúmi, ásamt gleði, umhyggju, virðingu
og vináttu. Við á Fjörudeild höfum notið lífsins í leik og starfi í vetur og hefur leikurinn blómstrað og
tekið miklum framförum. Lögð hefur verið áhersla á að skapa aðstæður fyrir leikinn í minni hópum,
t.d. í hópastarfi og vali. Í hópastarfinu er börnunum skipt upp í 4 hópa eftir aldri og getu. Í valinu er
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oftast skipt í 3 hópa og þá er um
blandaðan aldur að ræða. Í
félagslegum leikjum
(þykjustuleikjum), svo sem
hlutverkaleik, læra börnin
samkennd og vináttu, að þekkja
rétt og rangt og að deila með
öðrum. Þau læra að lesa í
umhverfið og aðstæður hverju
sinni. Lýðræðið kemur mikið við
sögu, t.d. við upphaf hópastarfsins
og valsins. Í hópastarfinu ákveða
börnin í sameiningu hvaða
leikefni/efniviður verður í boði í
það og það skiptið, eða hvað
Fjöruferð Fjörubarna
verður gert. Stundum eru ekki allir
sammála og þá fær meirihlutinn að ráða. Áður en valið byrjar ákveða börnin saman hvað verður í
boði eða einhver ákveðin börn fá að ráða í það og það skiptið. Með lýðræði styrkjum við börn til
virkari þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. Eins og segir í 12. grein barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna:
Börn eiga rétt á að láta í ljós skoðanir sínar í öllum málum er varða þau og að tekið sé réttmætt tillit til skoðana
þeirra í samræmi við aldur þeirra og þroska . Ásamt hlutverkaleikjum í hópastarfi og vali er hreyfing,

könnunarleikur og listir í boði. Börnin eru mjög spennt að fara bæði í hópastarf og valstundir og bíða
þeirra stunda með óþreyju.
Samverustundir eru alla daga og í þeim er sungið, lesið eða sagðar sögur. Nokkur skemmtileg bréf
hafa borist að heiman í vetur sem lesin eru í samverustundunum. Við gleðjumst við hvert bréf sem
berst í póstkassann og ekki síst börnin sem koma með þau og deila með okkur einhverju að heiman.
Einnig hefur Bangsaskottið okkar heimsótt öll börnin á deildinni yfir eina helgi í vetur og vekur hann
alltaf jafnmikla gleði. Það er gaman að fá að sitja með hann á meðan lesið er úr bókinni og þau sem
það geta bæta við frásögnina. Þetta er góð leiðir til að efla tjáningu barnsins, fá innsýn í
heimamenningu barnsins og tengja við leikskólalífið. Um leið skapar það tækifæri til að kynnast
barninu betur og dýpka reynsluheim þess.
Mikil æfing fer fram í fataherberginu í að klæða sig og að
sjálfsögðu blandast þar inn í málrækt, læsi og jafnvel stærðfræði,
rétt eins og í öllu starfinu. Börnin eru hvött til að reyna eða gera
sjálf og fá spjald á hólfið sem á stendur: „Ég klæddi mig sjálf/ur“.
Þó þau hafi bara reynt eru þau mjög stolt þegar þau fá spjaldið á
hólfið sitt. Það er bæði mjög gaman og hvetjandi fyrir þau. Í öllu og
allstaðar er hvatt og ýtt undir sjálfshjálp barnanna og hafa þau
verið dugleg að reyna og gera. Við hvert framfaraskref má sjá stolt
og gleði skína úr andliti barnsins og sjálfstraustið eykst til muna.
Ævintýraferðir hafa verið færri í vetur en til stóð vegna færðar
(hálku) og manneklu. Þessar ferðir vekja lukku bæði hjá yngri og
eldri kynslóinni. Vonumst við til að úr því megi bæta á næsta
Kastað í hafið
skólaári. Ferðir eins og í fjöruna og á Bókasafn Seltjarnarnes hafa
veitt mikla ánægju og skemmtun, ásamt því að skoða og lesa í og fræðast um umhverfið og lífið.
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Útivera, KR, hreyfing í hópastarfi og dans veita útrás, vellíðan og stuðlar að heilbrigðara lífi og að vera
meðvitaður um gildi hreyfingar.
Þegar við horfum yfir veturinn hefur hann einkennst af leik, gleði, umhyggju, hrósi og því að treysta
vináttuböndin. Að tilheyra stórum hópi og þekkja sjálfan sig, vera virkur þátttakandi, hlæja saman og
að læra að bera virðingu fyrir skoðunum og líðan annarra, er hverjum einstaklingi mikilvægt. Vinátta
sem mótast á unga aldri getur varað alla ævi og er gulli betri. Öll brosin og faðmlögin sem við fáum
frá börnunum gefa lífinu á Fjörudeild mikið gildi. 
-Kristín E. Sveinbjörnsdóttir, deildarstjóri Fjörudeildar

Nývaknaðir Kotkrakkar kúra í sófanum.

Greinargerð Kots
Í Kotinu eru 21 barn, 11 börn f. 2012, 9 börn f. 2013 og 1 barn f. 2014.
Haustið hófst á aðlögun nýrra barna og gekk hún vel fyrir sig. Þau börn sem voru búin að vera einn
vetur í Kotinu fóru í KR á mánudögum og gekk það vel; þau voru ánægð og full af áhuga. Hauststarfið
hófst formlega með því að börnunum var skipt í hópa og þeir (hóparnir) töluðu sig saman um gott
nafn á þá. Merkilegt nokk þá var yngri hópurinn fljótari að finna nafn (Krókódílahópur) á sinn hóp
heldur en eldri börnin (Kisuhópur). Þar þurfti að ræða mikið og lengi áður en komist var að
samkomulagi. Nóvembermánuður var skráningamánuður í Ægisborg og gengu skráningarnar mjög vel
og tóku allir starfsmenn þátt í þeim. Aðventan kom svo með öllu sínu; jólagjafagerð, bakstri, jólaballi
o.fl.
Í janúar á Ægisborg afmæli og þá er foreldrum boðið að koma og taka þátt í degi barnanna á
foreldraviku og margir nýttu sér það. Á þorranum var svo þorrablót sem vekur alltaf lukku með
tilheyrandi hlaðborði og smökkun á HÁKARLI. Eins og áður tókum við þátt í Bókmenntahátíð
Reykjavíkur sem er í október og byrjuðum að vinna að bókagerð. Eldri börnin gerðu sínar sögur,
myndskreyttu og settu saman í bók og yngri börnin gerðu sínar sögur eftir myndum af þeim í leik og
starfi. Það eru miklir bókaormar í Kotinu og á hverjum degi eru lesnar tvær til þrjár bækur í
samverustund beggja hópa og oftast heyrist: „eina í viðbót“. Einnig fengu börnin að hafa áhrif á
starfið í Kotinu með því að velja ýmsa tilbreytingardaga eins og búningadag, dótadag og bangsadag.
Það hefur vakið mikla lukku hjá börnunum. Vettvangsferðir voru farnar í fjöruna og á bókasafnið og í
vor fór Kisuhópur í útskriftarferð. Þau fóru með strætó niður í bæ og heimsóttu leikskólann
Barónsborg.
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En hvað skyldu börnin sjálf segja um veturinn? Hvað hafa þau lært og hvað var skemmtilegt í Kotinu?














að leika, ég kann að kubba bíl
ég kann að 4 og 4 eru 8 og við fórum í KR
að leika við alla krakkana og að meiða engann
að perla, að lesa bækur, við fórum í fjöruna og fórum í annan leikskóla
að leika við alla krakkana og leika sjálf og leira
það var gaman að fara í strætó og nestisferð
ég er búin að læra að bíða og hlusta
það er gaman að leika og fara í hópastarf
kennarinn spyr hvað maður vill gera í hópastarfi og það er líka til leikskóli í Svíþjóð
að leika og teikna og leira. Það er allt skemmtilegt
mér finnst gaman að fara út, ég kann að perla og allt annað
mér finnst gaman að vera í leikskóla
ég er duglegur að gera kaffi með Jóhannesi í sandkassanum

LÝÐRÆÐI-LEIKUR-HREYFING-SKÖPUNLÆSI
Umbótaáætlun fyrir Kotið: að hafa
skráningar fyrir eldri börnin í okt.- nóv.
og yngri börnin í janúar. Einnig að
heimsóknir á milli deilda verði á
dagskrá eftir áramót.
-Ingibjörg Bragadóttir, deildarstjóri Kots
Svanur pabbi Gretu spilar í samverustund í Kotinu.

Greinargerð Bárudeildar
Á Bárudeild í vetur voru sextán börn fædd 2011 og fjögur börn fædd 2012. Aðlögunin gekk vel og
formlegt vetrarstarf hófst í lok september.
Börnunum var skipt í þrjá hópa sem gafst vel. Við byrjuðum haustið á að fara í nokkrar mjög
skemmtilegar og fræðandi heimsóknir. Fyrst ber að nefna heimsókn á Þjóðminjasafnið þar sem við
mættum öll í bráðskemmtilega safnafræðslu fyrir leikskólabörn Vís er sá sem víða fer. Okkur var
boðið í Þjóðleikhúsið á æfingu á leikritinu um Kugg eftir Sigrúnu Eldjárn og okkur var einnig boðið að
skoða Norðurljósasafnið sem öllum fannst mjög spennandi. Í janúar fórum við ásamt Öldudeild á
bókasafnið í Gerðubergi á sýninguna Litla skrímslið og Stóra skrímslið bjóða heim.
Við á Bárudeild höfum sannarlega notið lífsins í dagsins önn. Lífsgleði í bland við góðan aga og hlýtt
viðmót hafa stutt okkur í leik, læsi og lýðræði. Án vináttu og virðingar væri starfið aumt. Við höfum
reynt, bæði börn og kennarar, að tileinka okkur þessi tvö gildi sem er grunnurinn að góðu starfi og
markmiðum leikskólans.
Í vetur hefur leikurinn og hópastarfið blómstrað. Mikil leikgleði er meðal barnanna bæði úti og inni.
Þau hafa fengið að ráða meira um leikefni en áður. Þannig fá þau vissu um að á þau er hlustað og að
þeirra ákvarðanir og val hafa á endanum áhrif á lífið í leikskólanum.
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Barnahópurinn í vetur hefur verið sérlega áhugasamur um stafi, stafagerð og hljóðun. Við höfum
gripið það á lofti og nýtt okkur í leik, hópastarfi, samveru og hvíld. Þulur, ljóð og sögur með
tilheyrandi orðaspjalli fylgja okkur yfir daginn. Markviss málörvun hefur einnig fengið sinn sess í
hópastarfi.
Í vetur höfum við einnig reynt að hlúa að söguvitund barnanna. Við lestur spjöllum við um hugtök
eins og söguþráð og sögupersónur, rithöfunda, þjóðsögur og ævintýri. Uppskeran eru glæsilegar
bækur eftir hvert og eitt barn. Í sögunum er gaman að sjá ýmis þekkt þjóðsagnarminni böðuð
hugmyndaauðgi barnanna. Eins má sjá hugðarefni þeirra lifna við á blaðsíðunum með þeirra orðum
og myndskreytingum. Næsta vetur langar okkur að halda þessari vinnu áfram. Byrja jafnvel fyrr á
sögugerðinni. Þá gætum við leyft barnahópnum að fara á milli deilda þar sem við gætum lesið upp úr
verkum þeirra fyrir hin börnin. Það er alltaf gaman og gott að sjá árangur vinnu sinnar og vera stoltur
af því sem vel er gert.
Tölur og samlagning hafa verið samferða okkur í vetur. Það hefur verið skemmtilegt ferðalag. Tilkoma
Numicon talnakerfisins í leikskólanum ýtti undir áhuga barnanna á tölum og stærðfræði. Vonandi
getum við bætt ofan á áhugann næsta vetur.
Heimasmíðaði vísbendingarleikurinn varð mjög vinsæll í vetur. Í honum gefa börnin hvert öðru
vísbendingar um hlut, persónu eða tilfinningar. Leikurinn hefur styrkt málvitund, sjálfstraust og aukið
orðaforða. Börnin hafa verið dugleg að koma með bréf að heiman sem síðan enda í ferilmöppunni.
Við fögnum bréfum, minnug mikilvægi þeirra fyrir allt starf og um leið og þau hlúa að tengingu skóla
og heimilis.
Í vor frumsýndum við bíómyndina Lífið á Bárunni eftir Elsu Nore leikskólakennara. Myndin, eins og
titilinn gefur til kynna, sýnir börnin á Bárudeild í leik, úti, inni og í KR. Lífið á Bárunni endurspeglaði
greinilega mikilvægi leiksins, varpaði ljósi á starf deildarinnar og sýndi um leið að starfið sem unnið er
fellur að markmiðum okkar.
Næsta vetur þurfum við að bæta okkur í leikskráningum barnanna og er áhugi að halda áfram á þeirri
leið. Eins þurfum við að endurskoða skráningu fyrir dagbók deildarinnar, en allt of oft í vetur hefur
það fallið niður að skrifa í hana.
Við þökkum fyrir frábært og auðgandi samstarf við sérkennsluna. Öðru samstarfsfólki og stjórnendum
þökkum við sömuleiðis fyrir gott samstarf og skemmtilega samveru í Brighton.
-Sjöfn Pálsdóttir, deildarstjóri Bárudeildar

Jólasveinum fjölgar verulega í desember. Sérstaklega á Bárudeild. 
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Börnin keppast um að fá að taka þátt í vinnustundum sérkennslunnar. Færri komast að en vilja.

Greinargerð sérkennsludeildar
Haustið 2015 útskrifuðust sjö börn sem höfðu verið í sérkennslu í Ægisborg – sum lengur og meira en
önnur. Þetta var fríður hópur, eins og alltaf. Fimm börn fóru í Melaskóla, eitt barn fór í Grunnskóla
Seltjarnarness og eitt fór í Ísaksskóla.
Þegar sumarleyfi var lokið og leikskólinn að vakna aftur til lífsins voru fimm börn sem áttu rétt á
sérkennslu. Eins og svo oft áður fjölgaði þeim og í mars voru börnin orðin átta í okkar hópi. Þessi
vetur er einnig búinn að vera lærdómsríkur, áhugaverður og mjög fjölbreyttur hvað varðar
sérkennsluna.
Við ákváðum að hafa sérkennsluna með hefðbundnum hætti – eins og við höfum gert undanfarin ár.
Við höfum haft að leiðarljósi verkefnið okkar: Einhverfa í Ægisborg – sundur og saman. Það er það
vinnulag sem okkur líkar hvað best að fara eftir og gefið góða raun. Sérkennarar koma að þjálfun eða
vinnu fleiri barna og kynnst þeim betur, en ekki einungis barninu sem þeir bera ábyrgð á. Hver þjálfi
og hvert barn átti svo sína stundatöflu sem unnið var eftir. Samstarf kennara sérkennsludeildarinnar
er mjög gott.
Unnið var að atferlisþjálfun tveggja barna, málörvun barna sem þurftu mikla hjálp við málið, auka
málörvun, tilfinningavanda, agastjórnun og svo vorum við með „matarskólann“ okkar, þar sem
nokkur börn lærðu að borða fjölbreyttan mat og fengu jákvæða styrkingu fyrir. Málörvun var mikil og
gott samstarf var við þá talmeinafræðinga sem tengdust börnunum sem þurftu að sækja þeirra
kennslu. Við unnum með færnimatið AEPS með nokkrum börnum og ABLLS með einu barni. Þetta eru
þeirra einstaklingsnámskrár sem fylgja börnunum á milli deilda og svo áfram í grunnskólann.
Í vetur áttum við í samstarfi við
fleiri talmeinafræðinga en áður
og einnig við Greiningarstöð.
Þaðan komu þroskaþjálfi og
talmeinafræðingur til að fylgja
eftir barni auk þess sem iðju- og
sjúkraþjálfi frá Styrktarfélaginu
komu og fylgdust með
sérkennslu. Erla Björk
Sveinbjörnsdóttir var okkar
ráðgjafi í Vesturgarði og var
samstarfið við hana gott eins og
einatt.
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Þeir kennarar sem sinntu sérkennslu í Ægisborg sl. vetur eru
með leikskólakennaramenntun, þroskaþjálfamenntun og
sálfræðimenntun. Undir vor fengum við nýjan starfsmann í
tímabundið starf, sem er í sálfræðinámi í háskóla. Í þessum
hópi er sérkennslustjórinn sem skipti tíma sínum milli
sérkennslu og yfirumsjónar með öllum sérkennslumálum
leikskólans. Sérkennslustjórinn hefur einnig verið deildunum
innan handar við að skipuleggja þá þætti sem þarf að hafa í
huga varðandi einstök börn, svo sem málörvun,
hegðunarvandkvæði o.fl. Hann hafði einnig það hlutverk að
vera tengiliður við foreldra og fagaðila utan leikskólans auk
þess sem hann sinnti almennri ráðgjöf til samstarfsmanna og
foreldra.
Endurmat:
Við unnum betur með deildarkennurum en áður. Einn liður í
því var að senda fundargerðir á alla kennara deildar
viðkomandi barns. Eins samræmdum við þær
uppeldisaðferðir sem kennararnir voru sammála um að
myndu gagnast viðkomandi barni best. Við höfðum sömu
aðferðir og áður og buðum öðrum börnum á deildinni í okkar
vinsælu vinnustundir.
Margt brallað í vinnustundum

Sérkennslan fer á skilafundi að hausti í þá grunnskóla sem
börnin sækja.
Það sem betur hefði mátt fara: flutningur á milli deilda hefði mátt vera betur undirbúinn af hálfu
sérkennslunnar.
-Alla Dóra Smith, sérkennslustjóri

Umbótaþættir sérkennslu
Stuðla að fræðslu um þau börn sem við vinnum með.
Kynna okkur betur núvitund (mindfulness) til að vinna með tilfinningaþroska, einbeitingu og almenna
vellíðan barna.
Gæta þess í hvívetna að atferlisþjálfun sé í forgangi fyrir annarri vinnu á deild.
Markmið þjálfunar séu skýr varðandi hvert barn fyrir sig.
Halda opnum hug fyrir fjölbreyttum aðferðum í þjálfun
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Börnin á Bárudeild vildu skoða háaloftið. Þar kenndi ýmissa grasa, jafnvel gerfigrasa!

2.1.d Mat barnanna

Leikskólastjóri settist niður með hópi elstu barna til að fanga hugmyndir þeirra um leikskólalífið og
biðja þau um tillögur að umbótum. Börnin spöruðu ekki lýsingarorðin þegar þau lýstu Ægisborginni.
Ummæli eins og besti leikskóli í heimi, besti skólinn minn og þar hefur maður góðan félagsskap, gefa
tilefni til að ætla að þeim þyki mjög vænt um leikskólann sinn. Þegar dagskipulagið var rifjað upp kom
fram að þeim þykir gaman í valinu. Þá getur maður valið sér sjálfur og maður sér hina krakkana. Það
neikvæða við valið er að ef það er fullt þá verður maður að velja eitthvað annað. Af leikefninu nefndu
börnin að þeim þætti gaman að leika mikið saman, leika í heimilisleik, með kubba, stigakubba og
trékubba. Þeim finnst líka gaman að mála, vera úti og vera í hópastarfi. Börnin voru sammála um að á
Öldudeild væru gerðar meiri kröfur til þeirra, allskonar verkefni og svoleiðis. En það var misjafnt hvað
þeim fannst um erfið verkefni sem þau nefndu. Sumum fannst leiðinlegt að gera erfið verkefni, á
meðan öðrum fannst mjög skemmtilegt að gera erfið verkefni. Börnin nefndu einnig markvissa
málörvun, rím og sérstaklega bullurím sem mjög skemmtileg verkefni. Þegar börnin voru spurð hvort
þau hefðu lært eitthvað í Ægisborg sögðu þau jahá og töldu upp:









að gera leikrit
búa til bíómynd
að lesa
vera í samverustund
haga sér á bókasafni
leika fótbolta
búa til brúðuleikhús
að reikna

Börnin ákváðu að hafa skrúðgöngu á útisvæðinu. Það var lítið mál.
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Þegar talið barst að stærðfræði, eða reikna eins og þau segja, urðu þau óðamála og kepptust við að
leggja saman og nefna alls kyns dæmi. Af viðbrögðum þeirra má ætla að þau hafi mikinn áhuga á
stærðfræði og tilkoma Numiconkubba, meiri stærðfræði í umhverfinu og þá ekki síst viðhorf
starfsfólks sé farið að hafa áhrif. Börnin voru almennt ánægð með matinn og nefndu nokkra
uppáhaldsrétti. Samtalið fór út um víðan völl eins og gefur að skilja, en þegar börnin voru beðin um
hugmyndir að betri leikskóla urðu til:

Tillögur barna að umbótum
Við viljum ákveða matinn
Við viljum fara oft í gönguferðir og heimsóknir á aðra leikskóla
Við viljum hafa marga öðruvísi daga, eins og t.d. öfugan dag, sjóræningjadag og alls konar
Í lok samtalsins við börnin barst talið að kennurunum og hlutverki þeirra. Börnin voru sammála um að
kennararnir væru stundum að hoppa í pollum a.m.k. sumir. Kennararnir eru líka stundum að leika sér,
þeir eru góðir og strjúka manni um kinn. Kennararnir fara líka oft í kaffistund og fá sér tebolla og svo
eru þeir líka oft með gott fræðiefni.

Frá íþróttahátíð Ægisborgar á alþjóða ólympíudeginum, 23. júní.

2.2 Ytra mat
Ekkert ytra mat hefur farið fram liðið skólaár.
Einn utanaðkomandi aðili lagði leið sína í Ægisborg og tók út aðstæður, en leist illa á og varð því
fegnastur að komast burt. Sjá myndir og myndatexta hér að neðan.

Á haustdögum varð uppi fótur og fit í Ægisborg þegar krakkarnir fundu pysju í sandkassanum! Elsa yfirdýrahirðir leikskólans
tók að sér stjórn mála og fangaði fuglinn. Krakkarnir fylgdu pysjunni niður á Ægisíðu þar sem hún varð frelsinu fegin.
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2.3 Matsáætlun

Matsáætlun Ægisborgar fyrir 2016-2017 úr
námskrá
Viðfangsefni mats

Matsáætlun næsta vetrar er að
stærstum hluta að finna í námskrá
Ægisborgar og hana má sjá hér til
hliðar. Sú matsáætlun var gerð vorið
2015 og gildir til 2018.
Þeir þættir sem verða metnir en eru
ekki í matsáætlun námskrár, má finna
í viðauka 7.1

2016-2017

Skólanámskrá – leikur, læsi,
hreyfing, lýðræði

Já

Starfsáætlun

Já

Nám barna –Ferilmöppur,

*Uppeldisfræðilegar
skráningar læsis og
lýðræðis

Líðan barna

Líðan barna

Kennsla – kennsluhættir,
starfsþróun og fagmennska

Lýðræði

Starfsfólk – líðan, starfsandi,
starfsmannahandbók, samvinna
deilda

Samvinna deilda

Aðbúnaður
Samstarf heimila og skóla
Ytri tengsl –grunnskóli, þátttaka í
menningarviðburðum og tengsl
við nærsamfélagið

Sandkassinn er vinsæll

Læsi í leiðinni. Þróunarstarf
Ægisborgar, Grandaskóla,
Gullborgar og Grandaborgar

Staða þróunarv.

Gluggaskreytingar um jól á Öldudeild
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3. Umbótaþættir
Í starfsáætlun skóla- og frístundsviðs 2016 er lögð áhersla á fjóra umbótaþættir og sett fram dæmi
um hlutverk starfsstaða fyrir hvern þeirra. Í þessum kafla skal gerð grein fyrir hvernig leikskólinn
hyggst vinna að þessum umbótaþáttum.

3.1 Málþroski, læstrarfærni og lesskilningur
Læsi er ein af aðaláherslum Ægisborgar. Læsismarkmið Ægisborgar eru þessi eins og sjá má í
námskrá:








Að börnin öðlist skilning á að ritað mál og tákn
hafi merkingu, sem gegnir veigamiklu hlutverki í
samskiptum.
Að börnin læri að lesa í umhverfi sitt og
menningu, séu virkir þátttakendur í samfélaginu
og kunni að taka lýðræðislegar ákvarðanir.
Að börnin verði læs á samskipti og tilfinningar og
geti tjáð skoðanir sínar.
Á alþjóðadegi læsis
Að börnin kynnist notkun ólíkra miðla í leik og
námi.
Að börnin umgangist bækur af virðingu og njóti þess að hlusta á sögur og ljóð.

3.2 Verk-, tækni- og listnám
Á matsdegi í maí tók starfsmannahópurinn verk-, tækni- og listnám til umfjöllunar með það að
markmiði að kortleggja stöðuna í Ægisborg og setja sér markmið til umbóta. Í öllum hópum kom
fram sterk löngun til meiri útináms og flétta þar
saman sköpun og vísindi.
Markmiðið er að víkka sjóndeildarhring barna og
fullorðinna með því að leggja áherslu á
uppgötvunarnám á útisvæði og í næsta nágrenni.

Leiðir:
 Færa efnivið til sköpunar út undi bert loft og
nýta með því sem þar er að finna.
Á vísindadegi í júní
 Fara í ferðir og skapa í umhverfinu. T.d. að
mála í fjörunni og snjónum.
 Allar deildir finna sér 4 verkefni að lágmarki úr möppunni Útinámsverkefni fyrir
leikskólabörn, sem gefin er út af Náttúruskóla Reykjavíkur.
 Nota tölvutengda víðsjá með börnunum svo þau sjái betur undur lífheimsins.

3.3 Lýðræði, jafnrétti, mannréttindi
Í maí rýndu matshóparnir í lýðræðis- og jafnréttisvinnu Ægisborgar. Tillögur að áhersluatriðum og
umbótaþáttum snérust velflestar um virðingu fyrir börnum og barnamenningu.
Lýðræðismarkmið Ægisborgar eru þessi samkvæmt námskrá leikskólans:




Í Ægisborg skulu allir hafa rík tækifæri til að njóta sín, óháð kynferði,
getu eða bakgrunni.
Ægisborg er lýðræðislegt samfélag þar sem foreldrar, kennarar og börn vinna saman
um leið og þar er borin virðing og umhyggja fyrir öðrum og umhverfi. Börnin hafa áhrif
á umhverfi sitt og hafa sjálf um líf sitt að segja.
Í Ægisborg er fjölbreytileikanum fagnað og börnin temja sér samkennd,
umburðarlyndi, tillitsemi og vináttu. -Orð og athafnir hafa áhrif.

Leiðir:
 Festa í sessi þátttöku barna í ýmsu daglegu amstri og gefa þeim tækifæri á að prófa sig
ólíkum hlutverkum. T.d. sem umsjónarmenn fataklefa, þjónar og fleiri hlutverkum.
 Hafa reglulega umfjöllun í samveru um virðingu.
 Taka frá bækur sem orka tvímælis um staðalmyndir og hlutverk fólks.

3.4 Fjölmenning
Fjölmenning og hugmyndir tengdar henni skjóta fljótt upp kolli þegar unnið er að því að styrkja
lýðræði, jafrétti og mannréttindi.
Markmið Ægisborgar tengt fjölmenningu er að:


kenna börnum að bera virðingu fyrir öðru fólki óháð trúar- og lífsviðhorfum, kynþætti,
menningu, uppruna eða atgervi. Rétt eins og Aðalnámskrá kveður á um.

Leiðir:


Allar deildir fjalla um menningu heimalands barnanna. Deild barnsins tileinkar hverju landi
einn dag, þar sem menning og land verða í brennidepli. Foreldrar hvattir til að koma og taka
þátt með kynningu, t.d. ljósmyndasýningu.



Fánar heimaþjóðar allra barna, foreldra og kennara gerðir sýnilegir.



Einn deildarstjóranna sér sérstaklega um að viða að sér fræðslu sem boðið er upp á af hálfu
SFS.
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4. Aðrar áherslur í starfi leikskólans
Áherslur Ægisborgar starfsárið 2016-2017 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. Aðaláherslan verður eftir sem áður á leik, hreyfingu, læsi og lýðræði. Önnur verkefni sem
verða í forgrunni næsta ár tengjast þessum aðaláherslum og eru eðlilegt framhald fyrra starfs. Eitt
þeirra er stærðfræði, en starfshópurinn hefur stefnt að því að vinna með stærðfræði og að
stærðfræði í umhverfi barnanna verði með líkum hætti og unnið er með læsi í Ægisborg. Leikskólinn
er þó alltaf til í að skoða nýja og forvitnilega atburði eða verkefni sem skjóta upp kolli í samfélaginu,
enda á leikskóli að taka mið af því. Beygjur og sveigjur á menntaveginum verða ekki allar kortlagðar.
Stærðfræði / Numicon
Numicon stærðfræðinálgunin byggir á kubbum, talnabrautum, formum og púslum. Börnin tengja
saman með sjónrænum hætti viðfangsefni stærðfræðinnar. Veturinn verður notaður til að innleiða
numicon-námsefnið í leik og starf barnanna í Ægisborg.
Markmið:
 Að styrkja stærðfræðihugsun barnanna í Ægisborg.
Leiðir:







Að öll börn í Ægisborg hafi greiðan aðgang að numiconformum og fylgihlutum í leik og
starfi.
Hafa numiconform á öllum deildum og á aðgengilegum stað fyrir börnin.
Hafa numicontalnalínur á áberandi stað í umhverfi allra deilda og í sal.
Gera numiconleik að valsvæði fyrir eldri deildirnar.
Að starfsfólk nýti sér fræðslu og þekkingu á Numicon stærðfræðikubbunum.
Starfsfólk viðar að sér og deilir með sér upplýsingum um stærðfræðinám ungra barna.

Stærðfræðivinnan er á ábyrgð deildarstjóra og verður metið á skipulagsdegi í janúar og í maí hvernig
til hefur tekist.

Öldudeildarbörn á bókasafninu í júní.

Læsi í leiðinni
Eitt af aðalverkefnum komandi vetrar er þróunarverkefnið Læsi í leiðinni; samstarfsverkefni
Ægisborgar, Grandaborgar, Gullborgar og Grandaskóla. Læsisvinnan er hugsuð sem tenging milli leikog grunnskóla. Verkefnið er til tveggja ára og er seinni formlegi veturinn framundan. Markmið
verkefnisins er að auðvelda börnum flutning milli skólastiga og koma í veg fyrir afturhverft rof í námi
barnanna. Þá er átt við að koma í veg fyrir að börnin fáist við sama efni og áður á næsta skólastigi.
Vinnan hnitast í kring um orðaspjallsaðferðina.
Markmið starfsvetrar:
 Að börnin mæti keimlíkum vinnubrögðum í grunnskólaheimsóknum og í
leikskólanum og upplifi næsta skólastig sem eðlilega framvindu náms.
Leiðir:






Allir kennarar í Ægisborg fái nánari kynningu á orðaspjallsaðferðinni.
Sýnilegur orðabanki festur upp á vegg
Að kennarar Öldudeildar byggi allir bóklestur sinn á orðaspjallsaðferðinni.
Orð mánaðarins verða sýnileg á öllum deildum.
Heimsóknir í Grandaskóla byggja á
sameiginlegri vinnu beggja skólanna.

Aðstoðarleikskólastjóri og deildarstjóri Öldudeildar
bera ábyrgð á vinnunni og verður hún metin á
deildarfundum Öldudeildar og á skipulagsdegi í maí. Þó
verður ekki ljóst hversu auðveldlega börnum gengur að
færast milli skólastiganna fyrr en eftir að næsta
skólaári lýkur.

Unnið að verkefni með Grandaskólabörnum

Heimsóknir milli deilda
Deildirnar í Ægisborg eru um fleira líkar en ólíkar. Þó er nokkur munur á og er kennurum kappsmál að
skapa heildarbrag í skólanum. Ein leið til þess er samvinna um heimsóknir milli deilda, til að börnin
þekki hvert annað vel og að kennarar og börn kynnist. Eftirtaldar leiðir eru til viðbótar því sem þegar
er gert.
Markmið:
 Að börn og kennarar í Ægisborg þekki hvert annað betur og beri virðingu
fyrir öðrum í skólanum.
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Leiðir:




Öldudeild og Bárudeild vinna saman tvisvar í mánuði, þegar deildarfundir eru haldnir. Þá er
sameignilegt val beggja deilda.
Kot og Fjörudeild skiptast á heimsóknum einu sinni í mánuði eftir áramót.
Eldri börnin í Ægisborg heimsækja yngri deildirnar og leika sér. Þá hjálpa þau þeim yngri í
leiknum og eru nokkurs konar leikkennarar.

Heimsóknir milli deilda eru á ábyrgð deildarstjóra og verða metnar á skipulagsdegi í maí.

Umbótaþættir
Að styrkja stærðfræðihugsun barnanna í Ægisborg. Innleiðing nýs leikefnis og mótun kennsluhátta
sem miðar að þeirri styrkingu.
Skipuleggja þarf og festa í sessi flæði barna og starfsfólks milli deilda.
Kennarar Öldudeildar þurfa allir að samræma bóklestur sinn eftir orðaspjallsaðferðinni.

5. Starfsmannamál
5.1 Starfsmannahópurinn 1. júní 2016

Starfsheiti

Fjöldi

Stöðugildi

Menntun

Leikskólakennarar
Leikskólaleiðbeinandi A

11
4

10,4
3,6

Leikskólaleiðbeinandi B

2

1 + tímavinna

Leiðbeinandi 1 með stuðning
Leiðbeinandi 2
Starfsmaður
Matráður
Starfsmaður í eldhúsi

1
2
2
1
1

1
1,75
2
1
1

Leikskólakennarar
1 grunnskólakennarar
1 með sálfræðipróf
1 aðstoðarleikskólakennari
1 þroskaþjálfi
1 Landbúnaðarháskólapróf og
Listaháskólapróf
Stúdentspróf
Stúdentspróf
Stúdentspróf
Sjúkraliði
Matsveinn
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5.2 Starfsþróunarsamtöl

Starfsþróunarsamtöl fóru fram á tímabilinu 29. janúar til 7. apríl. Öllum starfsmönnum var boðið að
koma í samtal við leikskólastjóra. Þeim sem ekki þáðu samtal þá verður boðið aftur á
haustmánuðum.

5.3 Símenntun frá síðasta ári
Starfsfólk Ægisborgar var iðið við að sækja sér fræðslu og nýja þekkingu á skólaárinu. Allur hópurinn:









heimsótti leikskólann Hof á haustmánuðum, kynnti sér vinnu með Numicon kubba og
skoðaði leikskólann
hlustaði á erindi og skiptist á skoðunum um læsi með Fríðu Bjarney Jónsdóttur
fékk námskeið í slysavörnum á skipulagsdegi
fékk fyrirlestur um heilsueflandi skóla hjá Ingibjörgu Guðmundsdóttur hjá
Landlæknisembættinu
fékk fyrirlestur um lýðræði frá Kolbrúnu Hrund, verkefnastjóra jafnréttisskóla SFS
fékk fyrirlestur um leikinn hjá Ásmundi aðstoðarleikskólastjóra á skipulagsdegi
var á heils dags útinámsnámskeiði í Brighton
fékk námskeið í vinnu með Numicon kubba hjá Kristínu Wallis í Brighton

Kotverjar kátir á íþróttahátíð

Allir deildarstjórar og starfsfólk eldri
deildanna sóttu fyrirlestur sem Árný
Jónsdóttir flutti um orðaspjallsaðferðina í sal Grandaborgar.
Fyrirlesturinn var hluti af vinnu við
þróunarverkefnið Læsi í leiðinni. Í
tengslum við verkefnið hafa aðallega
aðstoðarleikskólastjóri og deildarstjóri
elstu deildarinnar, kynnt starfið í
Ægisborg fyrir samstarfsaðilum hinna
skólanna og kynnst starfi hinna
starfstaðanna. Einnig fóru þessir aðilar
saman í heimsókn í Reykjanesbæ, þar
sem sérstaklega var verið að skoða

umhverfi barna þar sem er unnið með orðaspjallsaðferðina.
Tveir starfsmenn fóru á námskeið um samskipti og félagatengsl stúlkna.
Aðstoðarleikskólastjóri sótti námskeið um heilsueflingu og stjórnendur sátu báðir námskeið í HR um
jafningjastjórnun.
Einn deildarstjóri tekur þátt í Prisma sem er hópur í útinámi barna undir verkstjórn Helenu Óladóttur
verkefnastjóra Náttúruskóla Reykjavíkur.
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Leikskólastjóri fór á ECEERA ráðstefnu í Barcelona í félagi við aðra leikskólastjóra og starfsfólk á SFS.
Ásmundur aðstoðarleikskólastjóri fékk Orðsporið 2016 fyrir að stuðla að fjölgun karlmanna í stétt
leikskólastarfsmanna með framgöngu sinni í starfi og þátttöku í fræðslustarfi. Í framhaldi af því var
sóst eftir þátttöku hans í starfshóp og til skrafs og ráðagerða um starfið almennt og leikinn sem hann
sinnti af prúðmennsku. Ási tók einnig þátt í að koma á laggirnar eineltisáætlun leikskóla
Vesturbæjar: Virðing í Vesturbæ ásamt öðrum aðstoðarleikskólastjórum. Gaman er að segja frá því
að Virðing í Vesturbæ hlaut hvatningarverðlaun SFS 2016.
Auk þess að taka þátt í símenntun sem almennur Ægisborgari þá sóttu starfsmenn í sérkennslu sér
ýmsa viðbótar fræðslu eins og :






ráðstefnu hjá Talþjálfun Reykjavíkur
námskeið hjá Endurmenntun HÍ um tákn með tali
AEPS handleiðslu
námskeið um tilfinningalæsi og seiglu
á Vorráðstefnu Greiningarstöðvar

5.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum

Samkvæmt jafnréttisáætlun Ægisborgar verður fengin kynning á
starfsaðferðum í leikskólanum Gullborg ef grunur vaknar um
kynferðislega misnotkun eða að barn sé beitt öðru ofbeldi.
Kotdans
Einnig verða starfsmenn hvattir til að lesa skýrslu um samstarf
Gullborgar og Blátt áfram um sama efni. Kynningin verður á skipulagsdegi í haust.
Á vormánuðum kynnir fulltrúi Gullborgar samstarfsverkefni Gullborgar og Grandaskóla sem miðar að
því að auka þekkingu barna, starfsfólks og foreldra á ofbeldi, gera þau fær um að tala opinskátt um
ofbeldi og taka afstöðu gegn því.
Einn deildarstjóri fer í náms- og kynnisferð til Belgíu eina viku í október. Hún er þátttakandi í Prisma
verkefni Náttúruskóla Reykjavíkur.
Á skipulagsdegi á haustmánuðum verður kafað dýpra ofan í orðaspjallsaðferðina, tengt verkefninu
Læsi í leiðinni.
Öllum starfsmönnum verður boðið að fara í a.m.k. eina leikskólaheimsókn innanlands.
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 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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6. Aðrar upplýsingar
6.1 Barnahópurinn 1. júní





Í Ægisborg voru 87 börn, 43 piltar og 44 stúlkur
Dvalarstundir voru 727,5
Fjöldi barna sem nutu sérkennslu voru 8.
Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku voru 10 og tungumálin eru 9; enska, pólska,
spænska, litháska, ítalska, franska og hindí, norska og kínverska.

6.2 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.
Í foreldraráði Ægisborgar sitja 6 fulltrúar.
Kosið var í ráðið að hausti. Auglýst var
eftir fulltrúum í ráðið og gáfu 6 kost á sér
og skipa þeir aðilar foreldraráð
Ægisborgar. Ráðið er ráðgefandi um
Ægisborgarsystur spila á fiðlu í samveru á Bárudeild.
starfsáætlun og sumarlokun. Ráðið
fundaði tvisvar með stjórnendum liðið starfsár. Þess á milli fóru samskipti fram með tölvupóstum.
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 foreldravikuna, þar sem foreldrar eru hvattir til
að koma í Ægisborg og taka þátt í leik barnsins um styttri eða lengri
tíma. Foreldravikan verður 9.-13. janúar 2017. Sameiginlegur KRtími verður 22. maí 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.
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Formleg foreldraviðtöl verða tvö næsta starfsár. Annað á haustmánuðum og hitt í mars, rétt eins og
undanfarin ár.
Foreldrafélagið hefur skipulagt ýmsa viðburði í skólastarfinu, eins og jólaball, sveitaferð, myndatöku
barna og sumarhátíð.

6.3 Samstarf leik- og
grunnskóla
Samstarfsáætlun Ægisborgar og
Grandaskóla 2016-2017 byggir
á þeim þáttum sem
þróunarverkefni skólanna
Grandaskóla, Grandaborgar,
Gullborgar auk Ægisborgar
vinna að. Það ber yfirskriftina
Læsi í leiðinni. Samskiptin verða
í þeim samstarfsanda sem
skapaðist liðinn vetur. Börnin
taka þátt í sameiginlegum
verkefnum sem tengjast læsisvinnu beggja 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.
Reglulegir fundir verða komandi vetur um framvindu verkefnisins en áfangaskýrsla er í smíðum
þegar þetta er ritað í júnílok 2016.

6.4 Almennar upplýsingar
Skipulagsdagar í Ægisborg verða þessir:
21. september, 7. október, 23. nóvember, 3. janúar,
21. febrúar og 10. maí. Dagana 7. október, 3. janúar og
21. febrúar er vetrarleyfi eða skipulagsdagar í
grunnskóla hverfisins.
Ég heiti Golsa og sé um að þessi starfsáætlun
sé ærleg!
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7. Fylgiskjöl
7.1 Matsáætlun Ægisborgar 2016-2017
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7.2 Leikskóladagatal
Leikskóladagatal fylgir sem sér skjal.

7.3 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 eins og að framan gat.
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.

7.4 Umsögn foreldraráðs

Foreldraráð lýsir ánægju sinni með starfsáætlun Ægisborgar fyrir starfsárið 2016-2017. Í henni er
starfi leikskólans, áherslum, mati á innra starfi og vörðum úr starfi leikskólans gerð góð skil. Ráðið
telur starf leikskólans vera til fyrirmyndar. Metnaður, þróun, virðing og hlýja einkennir starf skólans
og ber starfsáætlun þess merki. Áherslur í starfi eins og samstarfið við KR um leik og hreyfingu,
læsisverkefni og sérkennslan eru enn að styrkjast og ánægjulegt að sjá nýja sprota eins og Numicon
stærðfræðiverkefnið vera að festa sig í sessi. Mat hverrar deildar er hreinskilið og opinskátt og
bendir það til uppbyggilegrar sjálfsgagnrýni og faglegs metnaðar.
Foreldraráð lýsir þungum áhyggjum sínum af áhrifum niðurskurðar á starf leikskólans og hvetur það
Reykjavíkurborg til að hverfa af braut niðurskurðar sem að lokum bitnar á gæðum þjónustu við
yngstu íbúa borgarinnar. Þá hvetur foreldraráðið Reykjavíkurborg til að taka inn yngri börn á
leikskólana sem hafa laus pláss en foreldrar eiga oft erfitt með að brúa bilið milli fæðingarorlofs og
þess aldurs sem fá inni á leikskólum. Þá ítrekar ráðið mikilvægi þess að vörður sé staðinn um gæði
leikskólastarfsins, sérkennsluna, mannauðinn og mat barnanna og starfsfólksins. Í þessum efnum má
benda á búa mætti Ægisborg betri skilyrði með einföldum aðgerðum eins og að slá grasið oftar á
útisvæðinu og huga mun betur að viðhaldi húsnæðisins. Þröngt er á þingi á Ægisborg, salurinn er of
lítill, salernisaðstöðu ábótavant og funda- og undirbúningsaðstöðu fyrir starfsfólk sömuleiðis. Því er
enn mikilvægara en annars að hafa hluti eins og umönnun garðs og viðhald í lagi.
Foreldraráð fagnar því að börnin sjálf séu í auknum mæli virkjuð til mats og samtals um áherslur í
starfi og mat á starfi leikskólans og er það í anda lýðræðis og hvatningar þeirra til virkrar þátttöku.
Jafnframt fagnar foreldraráðið áherslu á jafnréttismál og þess að draga úr vægi staðalmynda í vali á
kennsluefni og bókum í starfinu sem og skipan á umboðsmanni jafnréttis innan Ægisborgar. Aukinni
áherslu á útinám þar sem fléttað verður saman sköpun og vísindum er einnig fagnað.
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Ánægjulegt er að starf leikskólans og starfsfólk hefur verið verðlaunað en aðstoðarleikskólastjóri
Ásmundur K. Örnólfsson hlaut Orðsporið og þá hlaut verkefnið Eineltisáætlun leikskóla Vesturbæjar,
Virðing í Vesturbæ, hvatningarverðlaun SFS en Ægisborg var einn þátttakenda í verkefninu.
Einn af hornsteinum leikskólans Ægisborgar er vel mannað, menntað og reynslumikið starfsfólk og
stjórnendur. Foreldraráðið þakkar starfsfólki leikskólans fyrir þeirra mikla, faglega og góða starf um
leið og það óskar þeim alls góðs á næsta starfsári. Þórkötlu Sigfúsdóttur sem lætur nú af störfum
eftir 32 ára starf við leikskólann er sérstaklega þakkað fyrir allt hennar starf í þágu barna við
Ægisborg og henni færðar þúsund þakkir og óskir um bjarta framtíð.

Foreldraráð Ægisborgar skipa:
Anna Sigríður Guðnadóttir formaður, Bárudeild
Hildur Margrét Nielsen ritari, Koti
Guðrún Ögmundsdóttir, Bárudeild
Sæunn Stefánsdóttir, Koti
Laufey Broddadóttir, Öldudeild og Fjörudeild.
Ólöf Helga Gunnarsdóttir, Bárudeild.

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

Sigrún Birgisdóttir, 12. júlí 2016
______________________________________________
Leikskólastjóri
Dagsetning
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