Ægisborg
Starfsáætlun
2017 – 2018

Leiðarljós skóla og frístundasviðs:
Að öll börn og ungmenni í borginni eigi kost á menntun og leik við sitt hæfi, þar sem ýtt er
undir sköpun og frumkvæði og byggt er á styrkleikum, áhuga og færni hvers og eins. Þeim líði
vel, fari stöðugt fram og öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í lífinu.

Hlutverk
Veita börnum og ungmennum bestu mögulegu tækifæri til leiks, menntunar og
frístundastarfs í samvinnu við fjölskyldur og nærsamfélagið.
Vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi.
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Um starfsáætlanir leikskóla
Leikskólar gera starfsáætlun sem byggir á skólanámskrá leikskólans 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 skóla- og frístundasviðs 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. Starfsáætlun er leiðarvísir starfsins og því er mikilvægt að skil séu á réttum
tíma svo nýta megi hana í starfi leikskólans yfir veturinn. Starfsáætlanir eru lagðar fyrir skóla og
frístundaráðs til samþykktar.

Leiðarljós leikskólans:

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
Síðastliðið haust kvöddum við í
Ægisborg góðan liðsmann. Þá hætti
Þórkatla sem unnið hafði í tæp 35
ár í Ægisborg og sneri sér alfarið að
ferðalögum og samvistum við vini
og fjölskyldu. Þórkatla var okkur
sem unnum með henni mjög góð
fyrirmynd. Hún tók afar vel á móti
mér þegar ég tók við stöðu
leikskólastjóra í Ægisborg fyrir 10
árum og var tilbúin að leggja nýjum
Þórkatla hætti eftir rúmlega 34 ára samfellt starf í Ægisborg. Hér er hún
stjórnendum lið. Styrkleikar
með
Sigrúnu síðasta daginn, en nú hefur hún betri tíma á Melrakkasléttu.
Þórkötlu í leikskólastarfi voru
margir, þó ekki státaði hún af leyfisbréfi eða prófgráðu. Í KR var hún manna sprækust, útivistin var
henni kær og að hafa allan hópinn í samverustund var henni eins og að drekka vatn. Starfsfólk,
foreldrar og börn kvöddu Þórkötlu vel, en ekki fékk hún fálkaorðuna 17. júni þó hún væri vel að henni
komin.
Breyting varð á mínum starfshögum í september þegar ég fór tímabundið til starfa á
leikskólaskrifstofu Skóla- og frístundasviðs. Ási aðstoðarleikskólastjóri tók að sér leikskólastjórnina í
Ægisborg og sinnti henni af prýði. Það var þó ekki alltaf dans á rósum. Ekki gekk nógu vel að manna
og á haustmánuðum reyndi töluvert á hópinn. Ég kom svo aftur í Ægisborg eftir áramótin og það var
gott að koma til baka. Dvöl mín á leikskólaskrifstofunni var mjög lærdómsrík og ég er þakklát fyrir að
hafa fengið þetta tækifæri.
Greinargerð mín mótast því að mestu leyti á því sem fram fór á vormánuðum og þar er af mörgu að
taka. Foreldravika og þorrablót í janúar, þátttaka Ægisborgar í þróunarverkefni um læsi, með
Gullborg, Grandaborg og Grandaskóla. Vöfflukaffi, KR hátíð, sumarhátíð og foreldraviðtöl voru á
sínum stað í dagskránni og nutu börn og fullorðnir samveru. Útskriftarhátíðin var ljúf og með
endemum skemmtileg. Börnin ákváðu að syngja og völdu lögin og 3 börn spiluðu á fiðlu og víólu,
hlustað var á ræður og afhent skírteini og blóm. Hápunkturinn var síðan frumsýning bíómyndar
Hvalahóps, sem hafði gert bíómynd um tröll eins og þeim einum er lagið. Að lokinni athöfninni sem
fram fór í frístundaheimilinu Frostaskjóli var haldið í Ægisborg og tekið til við hlaðborðið sem
fjölskyldur barnanna stóðu að.
Í janúar fór Fríða kokkur í langtímaveikindi. Í fjarveru hennar var samið við ISS um matinn. Til að byrja
með var töluverð ánægja með matinn og ekki skemmdi fyrir að hægt var að fá nánast ómælt af
ávöxtum. Eftir því sem á leið tók matnum að hraka og voru Ægisborgarar mjög glaðir að fá Fríðu aftur
til starfa í lok maí. Fríða byrjaði á því að koma í ½ starf og fer síðan í 100% eftir sumarorlof. Dalía sem
vinnur með Fríðu í eldhúsinu stóð vaktina með sóma á meðan hún var í burtu og naut af og til
aðstoðar annars starfsfólks. Má þar helst nefna Ernu sem er boðin og búin að hlaupa í skarðið og
síðast en ekki síst eru það Inga og Kittý sem hafa eldað hafragrautinn óslitið frá miðjum janúar og
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halda því áfram fram til sumarorlofs. Eiga þær mikið lof skilið.
Alltaf er eitthvað um að hópar heimsæki Ægisborg og fræðist um starfið. Það er bæði gaman og
gefandi að segja frá starfinu og fá viðbrögð og samtal við annað fagfólk. Í vetur komu m.a. hópar frá
leikskólunum Sæborg og Hagaborg, leikskólanum í Þorlákshöfn, sendinefnd frá Togo og svo kom
hópur af skoskum kennurum í júní í fylgd Hildar Skarphéðinsdóttur fyrrverandi skrifstofustjóra
leikskólaskrifstofu.
Síðasta ár var að mörgu leyti ólíkt fyrri árum mínum í Ægisborg. Fyrst má nefna að leikskólinn var ekki
fullsetinn að hausti vegna barnafækkunar. Barnafjöldinn á haustmánuðum var 74 í stað 84 áður.
Brugðist var við þessari fækkun með því að hafa einungis 14 börn í Koti og einum starfsmanni færra
en áður, eins var aðeins færra á Fjörudeild og einungis 19 börn á Bárudeild. Eftir áramótin þegar
opnað var fyrir að taka börn inn af biðlistum, tókst að ráða einn starfsmann og fjölgaði þá börnunum
upp í 79. Talan 79 varð mjög álitleg þegar ég bar saman barngildi (hvert barn er mishátt barngildi eftir
aldri og einn starfsmaður er á móti 8 barngildum) fyrir hópinn vorið 2017 við að hafa 4 starfsmenn á
yngri deildunum og 3 á þeim eldri, burt séð frá dalartíma og fæðingarári. Úr varð að ég sótti um að
halda áfram með 79 börn í Ægisborg og svo á eftir að koma í ljós hvernig þetta kemur út fjárhagslega.
Það er þó enginn vafi í mínum huga að þetta skapar ákveðinn stöðugleika þar sem ekki þarf sífellt að
vera að rýna í barngildisútreikninga og pússla saman stöðugildum. Mikill ávinningur felst líka í því að
hafa 3 stöður á elstu deild, Öldudeild, þó svo barngildisreikningar séu því ekki sammála. Rými og
aðstaða bjóða ekki upp á fleiri börn á þeirri deild.
Það verður ekki fram hjá því horft að veturinn 2016-2017 hefur verið Ægisborgurum erfiður í
starfsmannahaldi. Mjög mikil veikindi hafa hrjáð hópinn, bæði langtíma og styttri veikindi. Mikil orka
fer í að raða saman hverjum degi þannig að ekki komi til skerðingar og þetta hefur neikvæð áhrif á
starfið. Undirbúningstímar safnast upp og ekki er hægt að halda sig við fyrirfram ákveðna dagskrá.
Sem dæmi má nefna að ekki tókst að hafa nema örfá starfsþróunarsamtöl og frestast því viðtöl fram
á haust. Það má velta því fyrir sér hvað veldur, en veikindin eru margvísleg og mismunandi eftir
einstaklingum, en kannski höfum við bara verið óheppin. Óheppin eða ekki, þegar þetta er skrifað í
lok júní vantar að ráða í nokkrar stöður fyrir næsta vetur. Búið er að auglýsa óslitið í 6 vikur, taka
ótalmörg viðtöl, hringja eftir umsögnum og hefur tekist að ráða 4 starfsmenn. Enn á eftir að ráða í 34 stöður. Vegna þessarar óvissu var ekki hægt að gefa öllum nýjum Ægisborgurum dagsetningu í
haust eins og venjan er að vori. Við höldum áfram að auglýsa og vona hið besta. Starfsfólk og
foreldrar þurfa að taka höndum saman og auglýsa hið góða samfélag sem ríkir í Ægisborg og að hér
sé gott að leika og starfa.
Borgaryfirvöld í Reykjavík hafa hrundið af stað vinnu við nýja menntastefnu til ársins 2030.
Stjórnendum var boðið til kynningar í byrjun árs þar sem Pasi Sahlberg finnskur skólamaður sagði frá
„finnsku leiðinni“. Síðan hafa stjórnendur og fulltrúi leikskólans tekið þátt í hópavinnu, eins hefur
allur starfshópurinn tekið þátt og í haust verður framhald á því. Segja verður eins og er að þessi vinna
leggst vel í Ægisborgara og hefur hópurinn notið þess að taka þátt í vinnunni hingað til.
Ný menntastefna og afrakstur djúpgreiningarvinnu á Skóla- og frístundasviði verða vonandi til að
bæta leikskólastarf borgarinnar, auka hag og vellíðan barna og foreldra, en ekki síður starfsmanna
sem eins og Þórkatla helga reykvískum börnum alla sína starfskrafta.
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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 (sem finna má í viðauka starfsáætlunar síðasta árs og námskrá Ægisborgar) voru ákveðnir
þættir starfsins metnir á skipulagsdegi í janúar, deildarfundum í apríl og á skipulagsdegi í maí. Þann 3.
janúar voru þessir þættir metnir sameiginlega:




Heimsóknir milli deilda.
Leikefni og námsgögn með tilliti til jafnréttis og staðalmynda
Skipan jafnréttisfulltrúa Ægisborgar.

Á deildarfundum þann 3. janúar voru þessir þættir metnir sérstaklega:







Skráningarmánuður/mánuðir - Alda og Bára.
Dagbókarskrif. –allar deildir.
Samræming í bóklestri á Öldudeild. - Öldudeild
Umbótaáætlun sérkennslu. – Sérkennsludeild.
Stærðfræðihegðun barna í Ægisborg – allar deildir.
Innleiðing numicon stærðfræðikubbanna -allar deildir.

Einnig var það í starfsáætlun Ægisborgar sem tilheyrði umbótaþáttum Skóla- og frístundasviðs (SFS),
krufið. En það voru áherslur Ægisborgar tengt:





málþroska, lestrarfærni og lesskilningi
verk-, tækni- og listnámi.
lýðræði, jafnrétti, mannréttindum.
fjölmenningu.

Sérstök áhersla var lögð á lýðræðishlutann. Að endingu var heimsókn Ægisborgara í Sæborg og
Aðalþing skeggrædd.
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Á skipulagsdegi í febrúar var farið yfir boðaða vinnu Reykjavíkur um stefnu í menntamálum
borgarinnar til 2030. Þar var farið yfir starfsáætlun og námskrá og þörf á því að hnita kjarnann í
námskránni og gera hann sýnilegri starfsfólki og ekki síður gestum, þannig að grunnsáttmáli starfsins í
Ægisborg verði ljóslifandi.
Á matsdegi 10. maí var unnið deildarskipt og í matshópum þvert á deildir. Þar var farið yfir:





Umbótaþætti SFS.
Leikefni og námsgögn m. tilliti til jafnréttis og staðalmynda.
Innleiðing Numicon kubbanna í Ægisborg.
Stærðfræðihegðun barna í Ægisborg.

Í deildarvinnunni var m.a. farið sérstaklega yfir:







Skráningarmánuði.
Dagbókarskrif.
Samræmingu vinnubragða í bóklestri.
Þátttöku barna í gerð matseðla.
Fjölda daga sem tileinkaðir voru sérstöku tilefni.
Heimsóknir milli deilda.

Er mat svipað og greina illgresi frá því æskilega? Þessi glöðu börn gáðu að rifsberjarunnunum
en sáu að illgresið hafði náð sér verulega á strik!
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2.1 a Mat deilda
Hér koma niðurstöður matsins sem er dregið saman frá deildunum.
 Dagbókarskrif
Bárudeild: Dagbókin situr allt of oft á hakanum. Ýmsar skýringar eru
þar á. Mjög oft ræður tímaleysi eða starfsfólk hreinlega gleymir að
skrifa í hana. Með breyttu fyrirkomulagi á kaffitíma barnanna skapast
meira svigrúm til dagbókarskrifa og það verður auðveldara að fá þau
til að taka þátt í upprifjun dagsins. Næsta skólaár ættu dagbókarskrifin
að vera orðin fastur liður.
Fjörudeild: Gengur vel, í haust var skipt verkum þannig að hver
starfsmaður sá um eina viku í senn og skrifin hafa gengið mun betur.
Talning leiðir í ljós að það eru u.þ.b. 80% skrif í bókina. Það má gera
enn betur.
Kot: Ritað er í dagbók alla daga (ef ekki er það vegna þess að það
vantar starfsfólk). Skrifin skiptast nokkuð jafnt á milli starfsfólks, en
þeir kennarar sem eru með eldri samveruna sjá um dagbókarskrif þá
viku.
Öldudeild: Skráð í dagbók á hverjum degi. Skráð þegar börnin eru að
koma inn úr útivist eða eftir síðdegishressingu. Hefur komið sér vel því
við höfum þurft að fletta upp ákveðnum atriðum. Stundum eru
einhver barnanna fjarri þegar hripað er í dagbók, en hún er lesin upp
fyrir allan hópinn.


Stærðfræðihegðun barnanna og innleiðing numicon

Bárudeild: Numicon stærðfræðin reyndist vinsælli en ritmálið. Hún
birtist í ýmsum myndum, til að mynda í leikjum barnanna og eins
sóttu þau í að handfjatla sjálfa kubbana undir leiðsögn kennara.
Fjörudeild: Sést í ýmsum leikjum, s.s. hlutverkaleikjum, þar sem börnin
t.d. flokka, telja og raða. Einnig þegar verið er að púsla, perla, leira og
fleira. Er á leiðinni inn í hægum skrefum, en á eftir að verða
markvissara og sýnilegra.
Kot: Stærðfræðihegðun barnanna hefur stóraukist með tilkomu
Gjúgg!
numicon kubbanna. Börnin sýna mikinn áhuga á tölustöfum og
numicon spjöldunum sem eru upp á vegg og eru mörg þeirra með þá alveg á hreinu. Þau leika með
kubbana og spjöldin, raða í talnaröð og para saman. Við morgunverðarborðið einn morguninn sagði
3,5 ára gamall drengur: „Það er einn kennari hér og þrjú börn“ og labbaði að numicon spjöldunum og
benti á „einn“ og „þrjá“. Drengur 2,8 ára sá kennara skipta um dagsetningu á dagatalinu einn morgun
þegar hann kom með pabba sínum í leikskólann og sagði „hei níu“ (9 feb.).
Öldudeild: Mikil stærðfræðhegðun í hópnum. Mikil ígrundun og vangaveltur um stærðfræði í leik og
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starfi. Morphun reiknikubbar og Numicon var ekki vinsælt viðfangsefni í vali. Við höfum sett það í
eina körfu til að ýta við börnunum, en það hefur ekki dugað til. Í upphitun í KR eru notuð
hreyfimynstur. Börnin búa til munstur sem allur hópurinn fer eftir. Í jóladagatalið voru notuð
numicon form til að tákna töluna í dagatalinu og í einnig í myndsköpun. Börnin eru farin að gera sér
grein fyrir að táknið stendur fyrir ákveðinn fjölda og átta sig samlagningu.
 Skráningarmánuður
Bárudeild: Á Bárudeild skráum við aðallega samtöl við börnin, við vinnu og þá helst í hópastarfi. Allar
heimsóknir og viðburðir sem við tökum þátt í eru færð til bókar og börnin segja hvert og eitt frá
upplifun sinni. Vegna veikinda og fjarveru starfsmanna eru færri leikskráningar í ár en til stóð.
Markmið okkar er að halda áfram af fullum krafti og bæta okkur í leikskráningum. Eins þurfum við að
gefa okkur meiri tíma til skráninga. Markmiðið er að hvert barn eigi eina leikskráningu fyrir
foreldraviðtal að vori. Ljósmyndaskráning er töluverð og myndir settar reglulega á heimasíðu.
Fjörudeild: Skráningar á elstu börnunum voru gerðar í nóvember, fyrir utan tvær sem náðust ekki fyrr
en í febrúar. Kom það til vegna álags á deildinni, einnig varð úrvinnslan í samræmi við það. Skráningar
á yngri börnunum voru gerðar í janúar, febrúar og tvær í mars og það gekk vel, einnig úrvinnslan.
Taka þarf stöðuna á haustmánuðum sökum mikilla breytinga sem eru fyrirsjánlegar á deildinni, en
stefnt er á sömu leið.
Kot: Samkvæmt umbótaáætlun fyrra árs var farið í skráningar í október og nóvember fyrir eldri
hópinn á deildinni og í janúar fyrir yngri hópinn. Þær gengu vel og eftir áætlun, þó voru einhverjar
eftirlegukindur vegna veikinda. Gerðar voru skráningar bæði í könnunarleiknum og í frjálsa leiknum.
Okkur fannst við fá, og sjá meira í frjálsa leiknum og ætlum við því að beina sjónum okkar að honum
næsta vetur. Þá er einnig á áætlun að dreifa ábyrgðinni á fleiri hendur.
Öldudeild: Í janúar var búið að gera leikskráningu fyrir 11 börn og þá
áttu öll börnin möppu með myndum úr leik og starfi. Að vori áttu
allir að minnsta kosti eina skráningu. Skráning með sjálfsmynd að
hausti og skráning á jólagjöf til foreldra. Viðfangsefni leiks er skráð
og félagaval. Erum með möppu í tölvunni þar sem skráðar eru
upplýsingar um hvert og eitt barn. Unnið jafnt og þétt af öllum á
deildinni og notað síðan í foreldraviðtölum.
Óskir barnanna um vettvangsferðir og viðfangsefni í hópastarfi voru
færðar í einstaklingsnámskrá. Öll börnin eiga skráningu um viðburði
og vettvangsferðir. -Ýmist skráð af kennara og /eða börnunum
sjálfum. Það er gott að hafa einn mánuð tileinkaðan skráningum til
Í fataklefa
að komast af stað og halda svo áfram. Byrjuðum í nóvember og
höfum tekið þær jafnt og þétt síðan. Það gekk vel en getur verið erfitt vegna hávaða (erfitt að greina
orðaskil í leikskráningum). Foreldrar sýna ánægju þegar möppur eru skoðaðar.
Skráningar í ferilmöppur barnanna: Viðburðaskráningar, sjálfsmynd, bréf að heiman.
Myndaskráningar: Í myndamöppum í tölvu, möppur barna og sameiginlegar möppur.
Framkvæmdaverkefni: T.d. tröllaverkefnið.
Viðburða og vettvangsferða skráning: Allt árið fyrir öll börnin sem fer í ferilmöppu í vor.
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Viðfangsefni og félagaval:
Skráð hvað barnið velur að
leika með og með hverjum
það er.
Sjálfsmynd vor og haust:
Skráð viðtal við barnið.
Lærdómur og næstu skref:
Haldið áfram, tekur tíma,
þarf að reikna með tíma í
það. Helst þarf að vera tími
til að vinna skráningar
jafnóðum.

Poppað í KR. Ein baun eftir en 4 popp skoppa í hitanum.

 Samræming vinnubragða í bóklestri
Bárudeild: Við lesum fyrir börnin á hverjum degi. Það er fastur liður að hlusta á framhaldssögur í
hvíldinni, ýmist lesnar eða af geisladiskum. Í samverustundum lesum við mjög oft ljóð og leikum
okkur með rímið. Það er staldrað við ákveðin orð, þau rædd og útskýrð. Stundum fundin samheiti eða
andheiti. Eftir lestur sögu eru börnin oft fengin til þess að rifja upp söguna. Við lesum einnig bækur
sem börnin koma með að heiman og bækur sem við náum í á Bókasafni Seltjarnarness. Við erum að
tileinka okkur aðferðir orðaspjallsaðferðarinnar og er áhuginn mikill. Aðferðin stendur okkur nærri og
er orðin markvissari og starfsfólk meðvitaðra um tilgang hennar. Við hefðum óskað eftir meiri
umræðu um aðferðina í starfsmannahópnum.
Fjörudeild: Lesið lang flesta daga. Börnunum er skipt upp í þrjá aldursskipta hópa þegar því er komið
við. Nýlega var byrjað á orðaspjallaðferðinni, þannig að það er í vinnslu. Bækur eru kynntar fyrir
börnunum fyrir lestur, þ.e. heiti bókarinnar, höfundur kynntur og um hvað bókin er. Talað er um
söguna á eftir, spurt út í hana og rabbað um orðin í henni. Börnunum kennt að bera virðingu fyrir
bókum og fara vel með þær. Við þurfum að kynna okkur enn betur orðaspjallsaðferðina og leggja
hana inn með nýju starfsfólki.
Kot: Í Kotinu er mikið lesið, í föstum lesstundum, sem eru eftir síðdegishressinguna, en þá er lesið í
aldursskiptum hópum. Báðir hóparnir eru frábærir hlustendur og heyrist oftast „meira“ „meira“. Þá
er oft gripið í bók þegar beðið er eftir hádegismatnum og bara þegar þau koma til okkar með bók og
biðja okkur að lesa. Við erum ekki farin að nota orðaspjallsaðferðina mikið og verða það því okkar
næstu skref.
Öldudeild: Notum orðaspjallsaðferð í lestri ákveðinna bóka. Allir kennarar á deildinni nota þessa
aðferð; staldra við og spyrja og ræða þýðingu valinna orða. Vorum með tröllaþema og öll börnin eru
að vinna skapandi út frá tröllum. Þá söfnuðum við saman tröllasögum og lásum þær fyrir allan
hópinn. Erum að vinna með Gilitrutt og Ástarsögu úr fjöllunum samkvæmt orðaspjallsaðferðinni fyrir
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allan hópinn. Börnin eru farin að spyrja oftar um orð, en það er farið yfir hvað orðin þýða. Það er í
boði fyrir börnin að skrifa orðin.
Lestur er tvisvar til þrisvar á dag. Framhaldssögulestur í hvíld ásamt upprifjun og samræðum. Bréf að
heiman lesin og spurningar og svör við þeim. Í samverustund eru lesnar bækur sem börnin koma með
að heiman ef hægt er. Fjölmargar tröllabækur voru lesnar tengt tröllaþemanu.
Þróun í bóklestri: Auðveldara að lesa framhaldssögur núna í vor en í haust. Eldri börnin hafa lært
slökun í hvíld (ókeypis jóga) og njóta þess að hlusta. Sum yngri börnin komin mjög langt.
Næstu skref: Nota Orðaspjallsaðferðina áfram og bætt við að leika með orðin. Einnig er hægt að fá
foreldrana með í leikinn: barn fer heim með bók og foreldrar og barnið velja orð saman. Notum aftur
sömu bækurnar og bætum við.

Fjörubörn í fjöru

 Þátttaka barna í gerð matseðla
Allt breyttist þegar Fríða matráður fór í veikindaleyfi. Þegar fenginn er matur frá stórfyrirtæki, er
enginn vegur að koma til móts við óskir barnanna. Tekinn upp þráðurinn í haust.


Fjöldi daga sem eru tileinkaðir einhverju sérstöku

Bárudeild: Við höfum verið með nokkra dótadaga í vetur sem eru alltaf mjög vinsælir. Hugmyndir að
dótadögum koma frá börnunum á deildinni eða frá öðrum deildum. Um þessar mundir er þess beðið
með eftirvæntingu að hafa útidótadag sem er fastur liður á sumri. Nokkrir sérstakir dagar hafa öðlast
fastan sess í dagatalinu. Má þar nefna alþjóðlega bangsadaginn, vasaljósadaginn og náttfatadaginn.
Markmiðið er að halda áfram að hlusta eftir óskum barnanna og reyna að koma til móts við þær. Sjá
þarf gleðina í öðruvísi dögum og vera ekki of upptekin af fylgifiskum slíkra daga!
Fjörudeild: Telst til að dagarnir hafi verið þrír sem er alltof lítið. Á yngri deildinni er reynt að taka mið
af óskum barnanna þegar þau mæta með leikföng sem þau vilja hafa með í leikskólanum. T.d. ef þau
mæta með bangsa aftur og aftur þá hlýtur það að vera ósk um bangsadag. Á yngri deildum þurfa
kennarar að hafa frumkvæði að sumum dögunum því börnin vita ekki einu sinni að það eru til
einstakir dagar sem hægt er að hafa. Vera enn meira vakandi fyrir óskum barnanna/eða hvað þau
segja (mismunandi hvað hvert og eitt þeirra kann að tala) og að kennarar vekji athygli barnanna á að
hægt sé að hafa hina og þessa daga. T.d. bjóða þeim að velja á milli daga með myndum s.s.
náttfatadag, dótadag, litadaga eða hvað sem er. Jákvæðni frá öllum kennurum eða starfsfólki skólans
fyrir uppákomum eða sérstökum dögum.
Kot: Í Kotinu hafa komið óskir um dóta- og bangsadag frá börnunum og hafa þeir verið. Síðast kom
ósk um búningadag og á eftir að verða við honum. Þá eru oft óskir um að koma með bækur og eru
þær ávallt velkomnar í skólann.
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Öldudeild : í upphafi vetrar voru börnin ekki með neinar sérstakar óskir um
sérstaka daga. Þegar leið á veturinn komu börnin með tvær óskir um
dótadaga og við þeim var orðið. Nokkrir sérstakir dagar hafa öðlast fastan
sess í dagatalinu. Má þar nefna alþjóðlega bangsadaginn, vasaljósadaginn og
náttfatadaginn. Börnin hafa haft ánægju af þessum dögum og góð leið til að
verða við óskum barnanna um tilbreytingu.
 Heimsóknir á milli deilda
Bárudeild: Eins og fyrri ár höfum við söngstund einu sinni í viku með vinum
okkar á Öldudeild. Einnig erum við saman í hreyfistund í KR tvisvar í viku. Við
erum mjög ánægð með þessa samvinnu. Bárudeild heimsótti Kotið einu sinni.
Við sungum með þeim á degi eineltis sem við kölluðum vináttusöngstund.
Slíka heimsókn mætti festa í sessi. Heimsóknir á milli deilda hafa oft verið
fleiri en vegna veikinda í starfsmannahópnum í vetur var mjög erfitt að koma
þeim í kring. Við viljum gjarnan færa heimsóknirnar til fyrra horfs. Til að
mynda náðum við bara einni leikstund með Öldudeild í vetur. Árin áður voru
þær nokkrar og heppnuðust þær mjög vel. Gott væri að skipuleggja
heimsóknir fram í tímann á milli allra deilda og gera að hefð.
Fjörudeild: Markvissar heimsóknir komust ekki á dagskrána, en það er það
sem þarf. Ein heimsókn var frá elstu börnunum á Fjöru í Kotið. Kotið bauð
þeim til sín í tengslum við deildarfund á Fjörunni. Við það kviknaði hugmynd
að næstu skrefum. Nýta tímann þegar deildarfundir eru á Fjöru eða í Koti og
deildirnar eru að huga að börnunum hvor fyrir aðra. Þá er gott að hluti af
barnahópnum fari út og hinn hlutinn í heimsókn.

Ról-leg! 

Kot: Heimsóknir á milli deilda virðast ekki alveg vera það sem er okkur efst í huga þó viljinn sé til
staðar. Allir virðast svo uppteknir í sínu að það bara gleymist. Um miðjan febrúar var eldri börnum á
Fjörudeild boðið að koma í Kotið. Þau fengu að hlusta á eina loðtöflusögu og leika með Kisuhóp í
frjálsum leik. Á þessum tíma var starfsfólk Fjörudeildar á deildarfundi, svo þarna er kannski kominn
vettvangur til að setja fasta heimsóknartíma á milli deildanna! Þá er hægt að hafa helming úti og hinir
fara í heimsókn, til skiptis eldri og yngri (eða bara eldri).
Öldudeild: Samvinna hefur verið milli Öldu og Bárudeildar í KR. Börnin hafa unnið saman tvisvar í viku
í allan vetur og eru bæði börn og starfsmenn ánægðir með þessa samvinnu. Ekki hefur verið mikið
um heimsóknir milli deilda eins og til stóð. Margar ástæður, veikindi og skipulagsleysi svo eitthvað sé
nefnt. Allir sammála um að bæta úr þessu. Ætlum að hafa flæði milli deilda næsta vetur. Þá fara
börnin milli deilda en ekki fyrirfram ákveðið hvað þau velja. Heldur fara þau á milli og leika saman og
geta skipt um svæði þegar þau vilja.

Umbótaáætlun vegna deildarmats
Umbótaþættir birtast í umbótaáætlunum deilda og innra mats í köflum 2.1 b og 2.1 e.
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Á íþróttadegi í júní.

2.1 b Greinargerðir deildarstjóra
Bárudeild
Greinargerð Sjafnar deildarstjóra
Á Bárudeild voru ellefu börn fædd 2012 og átta börn fædd 2013. Í vetur var ákveðið að fækka um eitt
barn á deildinni vegna þrengsla. Starfsfólk var mjög ánægt með breytinguna, það munaði um rýmið. Í
vetur endurnýjaðist deildin algjörlega þar sem öll börn frá árinu áður fluttust yfir á Öldudeild. Það tók
því sinn tíma að aðlaga nýju börnin að reglum og dagskipulagi Bárudeildar. Kannski vegna þess að
engar fyrirmyndir voru til staðar. Aðlögun gekk annars vel.
Veikindi starfsmanna settu óneitanlega strik í reikninginn frá miðjum vetri. Tveir starfsmenn
deildarinnar voru langdvölum frá vegna veikinda. Deildarstjórinn var annar þeirra. Starfið riðlaðist þó
nokkuð en það er mat deildarstjórans að aðrir starfsmenn hafi staðið vaktina með miklum sóma.
Hefðbundið hópastarf hófst í lok september. Þrír aldurskiptir hópar voru myndaðir undir stjórn
þriggja leikskólakennara. Mikil ánægja og starfsgleði ríkti í hópastarfi.
Það sem hefur einkennt barnahópinn í vetur er mikil félagsfærni og leikgleði. Áður hafa verið
barnahópar sem hafa sýnt mikinn áhuga á stöfum og stafagerð, en í vetur fór minna fyrir því. Starfið
hefur þar af leiðandi endurspeglað áhuga og færni barnanna. Leikurinn hefur því blómstrað sem
aldrei fyrr bæði úti og inni.
Í vetur hafa börnin fengið að ráða meira um leikefni en áður. Þannig öðlast þau frekari vissu um að á
þau er hlustað og að þeirra ákvarðanir og val hafa á endanum áhrif á líf þeirra í leikskólanum.
Stærðfræðin reyndist vinsælli en ritmálið. Hún birtist í ýmsum myndum. Til að mynda í leikjum
barnanna og eins sóttu þau í að handfjatla numicon kubbana undir leiðsögn kennara.
Vinsæli, heimasmíðaði vísbendingaleikurinn hefur fest sig í sessi á Bárudeild. Enda styrkir leikurinn
málvitund, sjálfstraust og eykur orðaforða. Börnin hafa verið sérlega dugleg í vetur að koma með bréf
að heiman og er það frábært. Minnug mikilvægi þeirra fyrir starfið, ekki síst tenginguna milli skóla og
heimilis.
Kennarar söknuðu sögugerðastunda í vetur. Árin áður höfðu þær verið bæði frjóar og vel heppnaðar
enda styður sögugerðin vel við starf okkar og markmið. Það er vilji okkar og markmið að endurvekja
sögugerðavinnu næsta skólaár.
Á miðjum vetri ákváðum við að breyta fyrirkomulagi á kaffitíma barnanna. Í stað þess að skipta
börnunum á þrjú borð er nú snætt á einu borði. Átta krakkar og einn kennari borða saman og á
meðan lesa hinir bók eða æfa sig í ritmáli. Þetta hefur gefist vel og er hugsunin að endurtaka leikinn
næsta skólaár.
Þá að ferðalögum út fyrir nær umhverfið. Við byrjuðum haustið á að fara í nokkrar mjög
skemmtilegar og fræðandi heimsóknir. Fyrst ber að nefna heimsókn á Þjóðminjasafnið þar sem við
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mættum öll í bráðskemmtilega safnafræðslu fyrir leikskólabörn, „Vís er sá sem víða fer“. Heimsókn á
Þjóðminjasafnið er orðin fastur liður á hverju hausti. Okkur var boðið í Þjóðleikhúsið á æfingu á
leikritinu Íslenski fíllinn eftir Bernd Ogrodnik. Einnig var okkur boðið í Borgarleikhúsið að sjá æfingu á
leikritinu Jólaflækja eftir Berg Þór Ingólfsson. Börnin voru til fyrirmyndar í ferðunum. Sýndu áhuga,
forvitni og stillingu svo eftir var tekið.
Næsta vetur þurfum við að bæta okkur í leikskráningum barnanna. Eins þurfum við að endurskoða
skráningu fyrir dagbók deildarinnar. Nú höfum við tekið á það ráð að festa það niður hver skráir í
dagbókina hverju sinni.
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. Takk fyrir frábært samstarf!

Umbótaáætlun Bárudeildar
Skráningar: Að hvert barn eigi að minnsta kosti eina leikskráningu fyrir foreldraviðtal að vori.
Numicon og orðaspjallsaðferðin: Að halda áfram að styrkja stærðfræðivinnu barna með numicon
kubbunum og festa orðaspjallsaðferðina í sessi.
Dagbókarskrif: Að koma dagbókarskrifum á daglega.

Fjörudeild
Greinagerð Kittýjar deildarstjóra
Miklar breytingar urðu á
barnahópnum síðastliðið haust,
einungis 7 börn urðu eftir á deildinni
frá fyrra skólaári. Aðlögun fyrir
skólaárið 2016 – 2017 byrjaði í júní
2016. Þá komu inn 3 börn fædd 2014
og um haustið bættust síðan 7 börn í
hópinn og 2 í nóvember.

Kittý og Sjöfn

Aðlögun gekk vel. Flest börnin voru fljót að ná áttum. Á Fjörudeild er 1 barn fætt 2012, 4 fædd 2013
og 9 fædd 2014, sem er stærsti árgangurinn hjá okkur og 5 2015. Þrír starfsmenn voru á deildinni til
að byrja með, en þegar ljóst var að hægt yrði að taka inn fleiri börn (þ.e. þau sem komu í nóvember),
þá var kominn grundvöllur til að bæta við starfsmanni. Það auðveldaði lífið á deildinni mikið. Starfið
var samt sem áður komið á fullt strax í september. Elstu börnin fóru í íþróttatíma í KR á mánudögum.
Val og samverustundir voru alla daga vikunnar. Í samverustundum var ýmist sungið, lesið eða sagðar
sögur. Útivera og leikur fékk mikið rými og hópastarf bættist síðar við sem og ævintýraferðirnar. Þær
komu á dagskrá samhliða fjölgun starfsfólks á deildinni. Fyrir utan ferðir í næsta nágrenni var farið á
leikvelli, í fjöruferðir og á Bókasafn Seltjarnarnes. Allir fóru í ferð á dögum Barnamenningarhátíðar.
Til að byrja með var börnunum skipt upp í þrjá aldursskipta hópa í hópastarfstímunum en þeir fóru
heldur seinna af stað en haustið áður þ.e. í október í stað september. Þegar fjórði starfsmaðurinn var
komin á deildina og fleiri börn, urðu hóparnir fjórir.
14

Haustið fór mikið í að kenna börnunum á aðstæður, hlúa að þeim, veita öryggi og upplifun.
Menntandi umhyggja er leiðarljós í starfi kennara og að hvetja börnin til erfiðari verkefna í dag en í
gær.
Leikurinn er höfuð prýði Ægisborgar og á Fjörudeild var hann í fyrirrúmi, ásamt gleði, umhyggju,
virðingu og vináttu. Við höfum notið lífsins í leik og starfi í vetur og hefur leikurinn blómstrað og tekið
miklum framförum.
Í hópastarf og vali skapast aðstæður fyrir leikinn í litlum hópum og er um aldursskipta hópa að ræða í
hópastarfinu, en meira um blandaðan aldur í valinu. 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. Í hópastarfinu ákveða börnin oftast í sameiningu
hvaða leikefni/efniviður verður í boði í það og það skiptið, eða hvað verður gert. Stundum eru ekki
allir sammála og þá fær meirihlutinn að ráða. Áður en valið byrjar ákveða börnin oftast hvað verður í
boði. Með slíku lýðræði styrkjum við börnin til virkari þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. Ásamt hlutverkaog þykjustuleikjum í hópastarfi og vali er hreyfing, könnunarleikur og listir í boði. Börnin eru mjög
spennt að fara hvort tveggja í hópastarf og valstundir og bíða þeirra stunda með óþreyju.
Börnin höfðu einnig áhrif á starfið með því að koma með tillögur að sérstökum dögum, t.d. eins og
búningadögum, dótadögum eða bangsadögum. Þau eldri gátu óskað eftir því en
þau yngri fóru t.d. að mæta með eitthvað af þessu í skólann og vildu hafa það inn á deild og þannig
koma þau sínum óskum á framfæri.
Nokkur skemmtileg bréf hafa borist að heiman í vetur sem lesin eru í samverustundum. Við gleðjumst
við hvert bréf sem berst í póstkassann. Gleðin snertir ekki síst börnin sem koma með þau, enda
tengja bréfin heimilið og skólann, efla samlíðan og samkennd. Einnig hefur Bangsaskottið okkar

Unnið að sandmynd á Fjörudeild
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heimsótt öll börnin á deildinni yfir eina helgi í vetur og vekur hann alltaf jafn mikla gleði. Það er
gaman er að fá að sitja með bangsaskottið á meðan lesið er úr bókinni og þau börn, sem það geta
bæta við frásögnina. Þetta er góð leið til að efla tjáningu barnsins, fá innsýn inn í heimamenningu
þess og tengja við leikskólalífið. Skapar líka tækifæri til að kynnast barninu betur og dýpka
reynsluheim þess.
Mikil málrækt, læsi og stærðfræði blandast inn í starfið í leiknum, í samverustundum og á öðrum
stöðum s.s. í fataherberginu og á skiptiborðinu/snyrtingunni.
Í öllu og allstaðar er hvatt og ýtt undir sjálfshjálp barnanna og hafa þau verið duglega að reyna og
gera sjálf. Við hvern áfanga sem næst má sjá stolt og gleði skína úr andliti barnsins og sjálfstraustið
eykst til muna.
Útivera, KR, hreyfing í hópastarfi og dans veita útrás, vellíðan og stuðlar að heilbrigðara lífi og að vera
meðvitaður um gildi hreyfingar.
Ótaldar eru allar uppákomurnar sem eru reglulega eða óreglulega í leikskólanum og má þar nefna
Alþjóðlegan bangsadag, foreldrakaffi í nóvember, jólagjafagerð og aðventuna með öllu tilheyrandi,
s.s. jóladagatali, bollubakstri fyrir aðventukaffið sem er ómissandi og í það mættu allir sem vettlingi
gátu valdið. Litlu jólin eru hátíðleg og njóta börnin þess að dansa í kringum jólatré og borða
hátíðarmat. Í byrjun árs er afmæli Ægisborgar og í framhaldi af því er foreldravika. Þá eru foreldrar
velkomnir í skólann til að taka þátt í starfinu með sínu barni og nýttu nokkrir sér það. Þorrablót
skólans var í upphafi þorrans og karla-/bóndakaffi á bóndadegi og konukaffi í tengslum við
konudaginn. Spennan náði hámarki 1. mars en þá rann hinn langþráði öskudagur upp sem tekinn var
með trompi. Loks vöfflukaffi í apríl sem heppnaðist ljómandi vel og flestir foreldrar eða aðrir
ættingjar sáu sér fært að mæta í.

Sjálfsmyndir frá Fjörudeild.

Þegar horft er yfir skólaárið sem senn er að ljúka, má segja að það hafi gengið vel þrátt fyrir margar
brekkur sem þurfti að klífa og takast á við. T.d. vegna undirmönnunar fram í október/nóvember og
aðlögunar sem lauk ekki fyrr en í byrjun desember. Allt nám og starfsemi gekk vonum framar en
festan í starfinu kom ekki að fullu fyrr en um mánaðarmótin janúar febrúar en þá kom nýr
starfsmaður á deildina. Í barnahópnum er breitt aldursbil og þó nokkuð um ólíka einstaklinga sem
byrjuðu ekki á miklum tengingum innbyrðis fyrr en fór að líða á veturinn. Lífið á Fjörudeild hefur
einkennst af leik, gleði, umhyggju, hrósi og að byrja að treysta vináttuböndin. Að tilheyra stórum hópi
og þekkja sjálfan sig, vera virkur þátttakandi, hlæja saman og að læra að bera virðingu fyrir skoðunum
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og líðan annarra er hverjum einstaklingi mikilvægt. Vinátta sem mótast á unga aldri er undirbúningur
fyrir vináttu framtíðarinnar. Vinátta sem byrjar í leikskóla getur varað alla ævi. Öll gleðin, brosin og
faðmlögin sem við fáum frá börnunum gera lífið á Fjörudeild betra.
Bestu þakkir fyrir frábært og gefandi skólaár börn, foreldrar og starfsfólk Ægisborgar.

Umbótaáætlun Fjörudeildar
Orðaspjall: Nýlega byrjað á deildinni, þar verður haldið áfram á sömu braut og unnið að því að
festa það í sessi.
Numicon: Vinna markvissara að gera sýnilegra og áþreifanlegra og e.t.v. bæta því inn í valið.
Útiverkefni: Festa niður að taka eitt verkefni fyrir á haustönn og 3 á vorönninni.
Heimsóknir milli Fjöru og Kots: Stefnt að heimsóknum með hluta af börnunum á milli deilda
þegar deildarfundir eru.

Kotverjar á góðri stundu

Kot
Greinargerð Ingu deildarstjóra
Haustið 2016 í Kotinu var frábrugðið liðnum haustum að því leyti að aðeins 14 börn voru á deildinni
sökum fækkunar barna í hverfinu. Sjö börn voru frá fyrra ári og sjö ný bættust í hópinn. Aðlögun
foreldra og barna gekk mjög vel og eru allir orðnir að góðum Ægisborgurum. Af þessum 14 börnum
voru 5 fædd 2013 og 9 fædd 2014. Hópnum var skipt í tvo hópa eldri og yngri. Í eldri hópnum voru
börn fædd 2013 og eitt barn fætt 2014. Í yngri hópnum voru svo 8 börn fædd 2014, 4 strákar og 4
stelpur og var þeim skipt í tvo hópa og oft unnið með stráka saman og svo stelpur saman sem gafst
vel. Hópastarf hófst svo í lok september.
Eins og undanfarin ár hafa eldri börnin á deildinni farið í KR einu sinni í viku og gekk það mjög vel. Þar
hafa þau lært og leikið með börnunum á Fjörudeild og gaman að sjá hvað hugrekki, þor og
hreyfifærni hefur aukist. Auk þess að ganga saman, klæða sig úr og í og ganga vel frá fötunum sínum.
Yngri börnin hafa farið í hreyfingu inn í sal þar sem hægt er að æfa sig í að klifra í rimlum, hanga í
hringjum o.m.fl. Einnig er oft sett upp þrautabraut inni í stofunum þar sem við notum borð og stóla,
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bolta, orminn og fl. Svo má nú ekki gleyma sjálfri útiverunni þar
sem við fáum bæði góða hreyfingu og gott loft.
Við gefum leiknum góðan tíma í dagskipulaginu og hefur hann
þróast og dafnað vel í vetur. Eldri börnin hafa forskot á þau yngri
og eru þau meira en til í að leiðbeina þeim. Það þarf t.d. að læra
að skiptast á og deila með, sýna samkennd, virðingu og vináttu.
Hlutverkaleikurinn og þá helst heimilisleikur er alltaf sá
vinsælasti. Þar er hægt að spegla sig í ýmsum hlutverkum s.s. að
vera mamman, pabbinn eða hundurinn. Svo má nefna líka kubbaog bílaleiki sem eru allaf vinsælir. En hópurinn sem kom í haust er
orðinn ótrúlega flottur í leik.
Samverustundirnar í Kotinu eru tvær í dagskipulaginu. Fyrir
hádegismat er söngstund, þá syngjum við saman eða börnin fá að
syngja einsöng eða í litlum hóp fyrir hin börnin. Farið er með
þulur og stundum lesið ef stundin er í lengra lagi. Eftir
síðdegishressingu er sögustund, þá er börnunum aldurskipt og
lesnar bækur við hæfi hvors hóps. Það eru miklir bókaormar í
Kotinu og oft má sjá börn og kennara sitja saman og lesa fyrir
utan skipulagðar sögustundir.
Í vetur höfum við verið að leika okkur með Numicon kubba bæði í
frjálsum leik og í hópastarfi, börnin sýna þeim mikinn áhuga.
Tölustafir og Numicon spjöld eru upp á vegg og eru mörg komin
með þá alveg á hreint. Það sem við viljum gera er að hafa þá
aðgengilegri fyrir börnin.
Í umbótaáætluninni fyrir veturinn 2016-17 stóð að gera ætti
leikskráningar í október fyrir eldri börnin og í janúar fyrir yngri
börnin. Það gekk eftir og teljum við þetta gott fyrirkomulag sem
sé komið til að vera. Þá var einnig gerð skráning með apríl
sjálfsmyndum eldri barnanna.
Í heildina má segja að veturinn í vetur hafi verið ánægjulegur,
barnahópurinn góður og flest gengið vel. Þó er vert að geta þess,
að það að hafa bara þrjá kennara á yngri barnadeild er frekar
erfitt upp á skipulag. Við í Kotinu vorum vanar að taka bara einn
kaffitíma e.h. og kom það vel út. Þá gafst góður tími fyrir leikinn á
Öskudagur í Koti
morgnana og var sá tími notaður til skráninga. Að okkar mati er
nauðsynlegt að það séu tveir kennarar í stofunni þar sem
skráning fer fram. Þá má einnig geta þess að erfitt er að fara í vettvangsferðir og því hefur verið
minna um það í vetur sem okkur þykir miður.
Í mars og apríl bættust svo fimm börn í hópinn og eru þau því nítján í dag og einnig nýr starfsmaður.
En hvað segja börnin sem eru nú að kveðja Kotið og halda á vit nýrra ævintýra á Bárudeild. Hvað hafa
þau lært og hvað var skemmtilegt að fást við í Kotinu?
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Að fara í splitt og að standa á einum fæti í KR og kollhnís.
Að lita og teikna.
Ég er búin að læra að hjóla og spila og púsla.
Að leika og lita.
Að leika úti og mála mynd.
Að leika við vini mína, allir eru vinir og góðir.
Að leika og lesa.
Að leika og borða. Leika úti.

Umbótaáætlun Kots
Heimsóknir: Í fyrra var fyrir hugað að hafa heimsóknir á milli Kots og Fjöru. Það gekk ekki nógu
vel, aðeins ein heimsókn. En við erum með hugmynd um hvernig hægt er að koma þeim inn í
skipulagið hjá okkur og því er tilvalið að hafa þær áfram með í umbótaáætluninni fyrir næsta ár.
Orðaspjall: Einnig ætlum við að stefna að því að taka inn orðaspjallsaðferðinna og vinna meira
með hana.
Stærðfræði: Að stærðfræðin sé gerð aðgengilegri og að allir starfsmenn séu virkir í henni.

Öldudeild
Greingargerð Ellenar og Möggu
Í haust byrjaði 21 barn á Öldudeild.
Aðlögun var nánast engin. Börnin sem fyrir
voru byrjuðu í grunnskóla og nýju börnin
komu frá Báru og Fjörudeild. Næsta vetur
verður rýmri aðlögun þ.e.a.s. einn dagur
verður á milli deildaskipta. Foreldraviðtöl
að hausti fóru fram í október. Magga og
Ellen tóku viðtöl við foreldra elstu
barnanna og Björg yngri barnanna þar sem
hún var hópstjóri þeirra. Öll elstu börnin
Börn í heimsókn í Hagaborg
fóru í Hljóm próf. Foreldrar látnir vita
þegar það var búið og þeim sýnt sem það vildu. Tengdist ekki endilega foreldraviðtölum.
Það tók okkur öll, hvort tveggja starfsmenn og börn, tíma til að kynnast hvert öðru og vera saman.
Börnin á Öldudeild komu frá Báru og Fjörudeild og tvö ný börn komu í hópinn. Annað barnið byrjaði
ekki fyrr en í október, en þá allt komið í fullan gang. Til þess að hópurinn blandaðist vel var ákveðið
að hafa hringekju. Börnunum var skipt í leikhópa bæði stýrt og tilviljunarkennt. Þannig kynntust þau
hvert öðru og leiksvæðum og leikefni. Fannst okkur þetta koma í veg fyrir litla hópa og þau tengdust
betur og urðu ein heild.
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Þetta árið voru tveir hópar. Hvalahópur undir stjórn Ellenar og Möggu og Hákarlahópur undir stjórn
Bjargar. Hópastarf gekk mjög vel í vetur. Í vetur höfum við verið með tröllaþema á Öldudeild. Í byrjun
var fundur með börnunum og þau spurð að því hvað við gætum gert. Ekki stóð á hugmyndum frá
þeim t.d. kubbatröll, steinatröll, teikna tröll, tröllabækur, tröllabíómynd. Margar tröllasögur voru
lesnar. Börnunum var sagt hver væri munurinn á þjóðsögu og skáldsögu. Sögurnar Ástarsaga úr
fjöllunum eftir Guðrúnu Helgadóttir og Gilitrutt sem er þjóðsaga voru valdar og unnið eftir þeim
samkvæmt Orðaspjallsaðferðinni. Þá eru nokkur orð tekið út þau útskýrð, leikið með þau, skrifuð og
notuð í daglegu tali.
Okkur miðaði nokkuð vel með skráningar. Öll börnin eiga leikskráningu, ásamt skráningu um
félagaval, sjálfsmynd, jólagjöf og fleira. Einnig eiga börnin myndir í myndamöppu í tölvu. Öll börnin
eiga einstaklingsnámsskrá þar sem þau voru spurð hvernig þau vildu hafa veturinn. Unnum við svo
eftir því eins og við var komið t.d. vettvangsferðir. Ekki var hægt að virða óskir barnanna um hvers
þau óskuðu í hádegisverð vegna veikinda matráðs.
Ýmsir menningarviðburðir voru sóttir, t.d. brúðuleikhúsið Íslenski fíllinn, Brúðukistan, Friðarbrú í
Gerðubergi (á sýningunni voru ljóð sem börnin gerðu með Sólu í Sögubílnum Æringja), Jólaflækjur,
jólaferð í Árbæjarsafnið, jólaferð í Þjóðminjasafnið, sinfóníutónleikar í Hörpunni, farið á
myndlistarsýningu í tilefni Barnamenningarhátíðar og heimsókn í Borgarleikhúsið þar sem börnin
fengu að kynnast töfrum leikhússins.
Sendinefnd frá Togo kom í heimsókn og skoðaði Ægisborg. Börnin teiknuðu og lituðu fána Íslands og
Togo, þau sungu fyrir hópinn og ein kona frá Togo söng fyrir börnin.
Læsi í leiðinni –samstarf Grandaskóla, Gullborgar, Grandaborgar og Ægisborgar. Samstarfið gekk vel í
vetur. Ýmislegt sem við lærðum af vetrinum á undan. Vorum með auðveldari bækur til lestrar. Úr
varð skemmtilegt verkefni þar sem bókin var ófáanleg . Við bjuggum bara til okkar eigin Ég er
klárastur bók. Heimsóknir á milli skóla gengu mjög vel. Öll börnin fengu að fara í báða leikskólana.
Höfðum heimsóknarviku þar sem hver leikskóli bauð upp á leik og skemmtun. Vorheimsóknin í
Grandaskóla tókst enn betur en árið áður. Börnin voru búin að undirbúa sig. Fóru með persónur eða
dýr úr Ég er klárastur. Grandaskólabörninn voru búin að búa til umhverfið. Börnin voru svo saman i
bekknum og hjálpuðust að við að klára verkefnið og setja upp á vegg í skólanum sem verður þar í
haust þegar börnin byrja í Grandaskóla. Við vorum svo í heimsókn í bekknum og börnin spiluðu og
sungu saman.
Útskriftarundirbúningur gekk vel . Tengdum tröllaþemað við bíómyndina. Börnin bjuggu til búninga úr
gömlum fötum og sömdu rapplag. Úr varð tröllabíómynd sem tekin var upp í fjörunni. Rut var
upptökumaður og tæknistjóri og þökkum við henni frábært starf og flotta bíómynd.

Tröll af Öldudeild
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Þessi vetur hefur liðið hratt. Samstarfið hefur gengið vel. Sú breyting varð á að nú skipta Ellen og
Magga með sér deildarstjórn og hefur það gengið vel. Björg er komin í leyfi í ár og er hennar sárt
saknað.
Sú breyting verður næsta vetur að við fáum nýjan starfsmann í staðinn fyrir Björgu. Í dag vitum við
ekki hvernig skipting barnahópsins verður en 7 börn verða áfram næsta vetur. Erum komin vel á veg
með útinám og erum búin að fara í margar vettvansferðir í vetur.
Viljum hafa nóvember sem skráningarmánuð til að festa skráningarnar í sessi. Ellen hefur algjörlega
séð um leikskráningarnar og Björg sjálfsmyndar- og jólagjafaskráningar.
Okkur finnst við vera enn betri í Numicon og stærðfræði. Höfum tengt Numicon hugmyndafræðina
við annað starf og verkefni eins og læsi. Settum inn Numicon sem val og var það ekki vinsælt. Börnin
sneyddu algjörlega hjá því. Ef það hefur verið sett inn sem viðbótar efniviður í leik og sköpun og þá
hefur það virkað vel.
Í vetur varð breyting á kaffitímum barnanna. Fórum í heimsókn í Aðalþing . Þar borða börnin í borðsal
og fá sér sjálf og setjast þar sem þau vilja. Ákveðið að gera tilraun með kaffitímann . Maturinn er
settur á borð og 12 börn geta fengið sér í einu. Börnin fá sér sjálf af hlaðborði, Þau velja sjálf hvað
þau fá sér og kennari situr ekki hjá þeim. Okkur finnst þetta hafa gengið vel. Mikill hávaði í byrjun .
Tekur styttri tíma en venjulegur kaffitími. Börnin velja leik sum áður en þau drekka og önnur þegar
þau eru búin. Ekki eins mikið álag í valinu. Færri börn í einu. Róleg stund fyrir þau sem koma inn og
byrja á að skoða bækur. Ókostur, kennarar geta ekki fylgst með hvað börnin borða eða drekka.
Kennarinn þarf að hafa yfirsýn hvort allir fái sér örugglega. Við fullorðna fólkið þurftum að venjast
þessu og gefa börnunum meira svigrúm.
Börnin voru spurð hvað þeim fyndist.








Tala meira saman og þá gleymum við að borða.
Betra að ná í matinn sjálfur.
Skemmtilegt að maður má ráða hvar maður situr.
Við fáum smjörið í litlum skálum og þá er léttara að fá sér smjör.
Skemmtilegt þegar krakkarnir rétta manni vatnið og mjólkina.
Sitja hjá besta vini sínum.
Þeir sem bíða geta valið fyrstir og skoðað bók.

Kæra samstarfsfólk takk fyrir veturinn.

Páskar
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Umbótaáætlun Öldudeildar
Samstarf við Grandaborg, Gullborg og Grandaskóla. Þó svo að formlegu þróunarverkefni ljúki í
haust verður samstarfinu haldið áfram með Orðaspjallsaðferðina. Orðaskjóða er komin í alla
fataklefa með lykilorðum. Ætlum að ganga skrefinu lengra með því að senda börnin heim með
bækur og fá foreldra og börnin til að lesa saman og finna lykilorð og koma með í leikskólann. Við
ætlum líka að vinna sameignlegt verkefni þ.e. Grandaborg, Gullborg og Grandaskóli. Heimsóknir
verða með svipuðu sniði og undanfarin vetur. Fjaran og nánasta umhverfið verður viðfangsefnið.
Viljum gjarnan tengja útinámið inn í það. Hver skóli vinnur á sinn hátt og stefna svo að
sameiginlegri sýningu á barnamenningarhátíð.
Skráningar. Nóvember verður skráningarmánuður til að koma því í gang.
Hringekjan verður aftur í haust því börnin kynntust mjög vel.
Stærðfræði. Allir sammála um að halda áfram með Numicom og stærðfræði. Reynslan sýnir að
best er að tengja það inn í starfið og þema vetrarins. Okkur langar til að sækja námskeið sem
tengjast stærðfræði til að læra meira.
Flæði. Koma á flæði milli Öldu og Bárudeildar.
Okkur finnst við ekki endilega þurfa að hafa ný viðfangsefni næsta vetur en viljum gjarnan þróast í
því sem fyrir er, svo sem nýjar hugmyndir í KR. Þurfum að setja inn í dagatalið að hausti
dagsetningar á útskrift og útskriftarferð. Jafnvel hætta í KR um miðjan maí til að gefa elstu
börnunum svigrúm til að undirbúa útskrift.

Á bólakafi í snjó!

2.1 c Niðurstöður sameiginlegs mats í janúar og matshópa í maí
Sameingilegt mat í janúar1
Skipan jafnréttisfulltrúa. María Halldóra var valin sem jafnréttisfulltrúi Ægisborgar og Jóhanna
Þorleifsdóttir tekur við af henni eftir að hún fer í fæðingarorlof.
Leikefni og námsgögn með tilliti til jafnréttis og staðalmynda. Meiri meðvitund er í
starfsmannahópnum um að efniviður og efnistök skuli vera í anda jafnréttis. T.d. þarf að rýna í
jólalögin með jafnréttisgleraugunum, sbr. „Nú skal segja“.
1
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Heimsóknir milli deilda. Þær hafa ekki gengið sem skyldi, þ.e. verið sjaldnar en til stóð. Þarf að búa til
heimsóknarviku eða vikur. Hugmyndir um stórt val – þvert á deildir og flæði milli deilda. Á að gerast
einu sinni fyrir 21. febrúar. Rætt um flæði í hádegismat í (framhaldi af heimsókn í Aðalþing) og hafa
hann í salnum fyrir Öldudeild, Bárudeild og jafnvel Fjörudeild eða hluta hennar. Kostir: meira pláss á
deildum, meira lýðræði, ábyrgð og æfing. Gallar: Engin hreyfing í sal, erfitt að koma við hvíld á
Öldudeild, uppákomur í salnum erfiðari, samverustundir færri og styttri. -Þarfnast meiri ígrundunar.

Hópur A frá 10. maí: Innleiðing
Numicon kubba2
Innleiðingin hefur gengið vel en það má
gera kubbana sýnilegri og nota meira í
leikjum.
Dæmi um notkun:
Kot – T.d. hafa notað kubbana þegar þau
eru að teikna og í leikjum.
Fjörudeild – Hafa ekki verið nógu dugleg að
Á safni
nota kubbana en krakkarnir hafa sýnt þeim
áhuga, eru með myndir uppá vegg.
Bárudeild – T.d. klappa hversu mörg atkvæði nöfn krakkana eru. Var markvisst notað í jóladagatalinu
með því að telja dagana fram að jólum.
Öldudeild – Kubbarnir voru notaðir til að teikna á tröllin sem var þemað í hópastarfinu síðastliðinn
vetur. Merktu stórbókina Hver er klárastur? með Numicon. Numicon kubbarnir hafa ekki verið
vinsælir í vali, alltaf valdir síðastir og því ekki verið mjög vinsælir.
Dæmi um mögulegar leiðir:
Allar deildir eru að kenna/sýna kubbana en spurning um að innleiða þá meira inní aðra leiki sem
efnivið.
-Hafa kubbana aðgengilegri inn á deildum og hengja upp myndir af þeim.
-Mögulega nota við matarborðið til að telja nemendur og telja hnífa og gaffla.
-Nota kubbana til að stimpla í leir.
-Púsl eru líka rosalega mikilvæg og sniðugt að telja púslin t.d. og mæla við kubbana.
-Nota í ýmsar mælingar eins og á fótastærð og öðru tilfallandi.
-Hugsa upp nýja leiki þar sem Numicon kubbarnir leika stórt hlutverk.
Næstu skrerf til að styrkja stærðfræðihugsun:
Mikilvægt að leggja Numicon kubbana vel inn að hausti, sérstaklega fyrir ný börn. Markvissa
innleiðingu, kynna efniviðinn og leyfa þeim að handfjatla kubbana.

2
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Með komu kubbana hefur aukist stærðfræðihugsun og formhugsun hjá kennurum í leikjavali og
hugmyndum. Horfa þarf til þess að finna námskeið fyrir kennara um stærðfræði og talnavitund og
gefa kennurum tækifæri á að hittast oftar, til að skiptast á upplýsingum um hvað deildirnar eru að
gera tengt stærðfræði og fá þannig hugmyndir og samræma milli deilda.

Hópur B frá 10. maí: Jafnrétti og umbótaþættir SFS 3
Skipan jafnréttisfulltrúa Ægisborgar: Skipan janfnréttisfulltrúa Ægisborgar skilaði gagnrýni. Meiri
umræða hefur skilað sér í aukinni meðvitund um jafnrétti og staðalmyndir.
Leikefni og námsgögn með tilliti til jafnréttis og staðalmynda: Leikefni og námsgögn hafa verið
skoðuð og sumu breytt. Stoppað er við lestur í bókum og tekin umræða með tilliti til jafnréttis og
staðalmynda, t.d. mismunandi fjölskyldumynstur. Borin er virðing fyrir áhuga barnanna, þau fá að
velja sér leikefni. Margar gömlu bókanna eru á skjön við nútímann. Gott var að fá Duplo dúkkurnar
sem keyptar voru, þær eru af mismunandi þjóðerni. Bleikur bíll var tekinn úr fjölskylduleiknum sem
áður kallaðist Barbie. Hreyfistundir í KR eru gott dæmi um vettvang þar sem má sjá algjört jafnrétti.
Einnig tröllaþema á Öldudeild, þar er fjölbreytileikanum fagnað.
Næstu skerf: Halda umræðunni á lofti. Óskað er eftir fjölbreyttara leikefni og námsgögnum. Það
vantar t.d. fjölbreyttari dúkkur á sumum deildum. Huga þarf sérstaklega að fótboltaleiknum, passa
upp á að strákar ráði ekki ríkjum. Einnig að hafa í huga að leikföng sem eru ekki heil, t.d. dúkka sem
vantar á handlegg, geta verið hluti af leikefninu.

Umbótaþættir SFS
Málþroski, lestrarfærni og lesskilningur: Þessum þætti er vel
sinnt. Mikið rætt um að efla tilfinningaþroska barnanna.
Tilfinningar eru ræddar í daglegu tali.
Næstu skref: Okkur vantar kennslutæki til að efla
tilfinningaþroska enn betur, sem miðar að þörfum allra.
Hvaða orð notum við og svipbrigði. Má segja við börnin: ,,nú
er ég reið/reiður“? Þyrfti að samræma hvaða orð við notum.
Verk-tækni- og listnám: Þessum þætti hefur lítið verið sinnt.
Þessi þáttur hefur helst verið tekinn fyrir í vettvangsferðum
sem eru margar hjá elstu börnunum yfir skólaárið en á vorin
fjölgar þeim á öðrum deildum.
Næstu skref: Vera duglegri að nota efniviðinn úti, t.d.
greinar.

3
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Kastað í Koti

Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi: Þessum þætti er vel sinnt. Börnin fá að velja leikefni, segja skoðun
sína á matseðli og vettfangsferðum. Skoðanir þeirra eru virtar. Berum virðingu fyrir trú annarra.
Jafnrétti er mikið í umræðunni, leikefni og námsgögn endurskoðuð með tilliti til jafnréttis.
Næstu skref: Leggja áherslu á fjölmenningu. Skrifa á kórónur á móðurmáli barnanna sem eru erlend
og setja þeirra fána líka. Hlusta á lög frá þeirra löndum á Youtube. Á hólfin þeirra mætti setja fána,
land og góðan daginn á þeirra tungumáli. Hafa lönd allra barnanna með í umræðunni.

Umbótaáætlun vegna mats sameiginlegra hópa
Sjá kafla 2.1 e hér á eftir, en áætlunin felld undir umbótaáætlun innra mats.

Best að hringja heim.

Ætla þau ekki að svara?

Halló pabbi, halló mamma!

2.1 d Mat sérkennsludeildar
Síðasti vetur er búinn að vera lærdómsríkur, fjölbreyttur og áhugaverður. Við vorum með þrjú börn
með skilgreindan sérkennslutíma. Unnið var með tveimur börnum eftir aðferðum atferlisþjálfunar og
var stuðst við færnimatið ABLL´S, en unnið með færnimatið AEPS með nokkrum börnum. Þetta eru
þeirra einstaklingsnámskrár sem fylgja börnunum á milli deilda og svo áfram í grunnskólann.
Kennsla þessara barna oft fjölþætt og sérfræðingar frá öðrum stofnunum kom að þeirri kennslu. Má
þar nefna að frá Greiningar- og ráðgjarstöð ríkisins kom atferlisfræðingur og talmeinafræðingur i
leikskólann í vinnustundir með börnunum. Málörvun var með nokkrum börnum. Við höfum líka fylgt
börnum eftir í iðjuþjálfun, sjúkraþjálfun og talþjálfun. Samvinna við alla þessa aðila hefur verið til
fyrimyndar eins og alltaf en mikil reynsla er komin á samstarf við sérfræðinga utan skólans. Erla Björk
Sveinbjörnsdóttir sérkennsluráðgjafi frá þjónustuðmiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða sinnti
ráðgjöf við sérkennsluna hluta úr vetri, en í fjarveru hennar kom Bjarnveig Magnúsdóttir þroskaþjálfi.
Samstarfið við þær var gott. Við vorum einnig í samstarfi við Heilsugæsluna.
Við settum okkur það markmið að kynnast betur Núvitund (mindfulness) og vinna með hana. Í
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vinnustundum með elstu börnunum var m.a. unnið með tilfinningar, líðan, samkennd og virðingu.
Einnig að börnin læri að setja sig í spor annarra. Markmiðið okkar er að börnin læri að setja orð á
tilfinningar sínar. Við höfum einnig kynnt okkur námsefni um kvíða barna. Vinnustundir voru
fjölbreyttar og oft fjölmennar að vanda, en sérkennslubörnin fá iðullega að bjóða vinum sínum með
sér og það var margt skemmtilegt gert.
Við höfðum að leiðarljósi verkefnið okkar: Einhverfa í Ægisborg-sundur og saman. Það vinnulag
höfum við haft síðastliðin ár með góðrum árangri. Sérkennarar koma að þjálfun eða vinnu fleiri barna
og kynnast þeim betur, en ekki einungis því barni sem það ber ábyrgð á. Hver þjálfi og hvert barn
hefur sína stundaskrá sem hann vinnur eftir. Samvinna og samstarf kennara og þekking á vinnu hvers
annars kom sér vel því fjarvistir sérkennara voru þó nokkrar. Sérkennari fór í barneignarleyfi til eins
árs, eftir áramótin. Við fengum sérkennara til afleysinga en hennar menntun er m.a. kvikmyndagerð,
fjölmenning o.fl. Við höfum líka haft sérkennara í hlutastarfi sem hefur verið í BS námi í sálfræði. Í
hópi þeirra er sérkennslustjórinn, sem skiptir sínum tíma milli sérkennslu og yfirumsjónar með öllum
sérkennslumálum leikskólans. Hann hefur það hlutverk að vera tengiliður við foreldra og fagaðila
utan leikskólans auk þess sem hann sinnir almennri ráðgjöf til kennara og foreldra. Dóra Sigrún,
kveður okkur eftir 7 ára starf og verður móðir á haustmánuðum. Við þökkum henni samstarfið og
óskum henni alls hins besta á nýjum slóðum og með væntanlegt foreldrahlutverk.

Umbótaþættir sérkennslunnar
Kvíði: Vera betur meðvitaðar um kvíða barna.
Atferlisþjálfun: Að atferlisþjálfun hafi forgang í einstaklingsvinnu.
Starfshættir: Fjölbreyttari aðferðir í þjálfun - Núvitund og tilfinningastjórnun Fylgja börnum sem flytja á milli deilda.
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2.1 e Samtal um leikskólann við börn

Leikskólastjóri settist niður með nokkrum börnum á Öldudeild og
bauð þeim að eiga samtal um leikskólann. Börnin sem þáðu boðið
voru átta úr elsta hópi og einn drengur ári yngri. Leikskólastjóri
útskýrði verkefnið á þann hátt að þar sem leikskólar væru fyrir börn,
þá skipti miklu máli að vita hvað börnunum finnst um leikskólann og
óskaði jafnframt eftir hugmyndum hvernig hægt væri að bæta
Ægisborgina fyrir börn
Börnin voru mjög jákvæð í garð Ægisborgar, töldu leikskólann
skemmtilegan og jafnvel súper, súper skemmtilegan eins og einn
drengur orðaði það. Börnum er tamt að vera í núinu og voru nýliðnir
atburðir eins og útskriftarveisla, útskriftarferðalag, sumarhátíð og
íþróttahátið atburðir sem börnin töldu upp sem skemmtilega. Einnig
kom fram að börnin eru ánægð með þá daga þar sem brugðið er út af
vananum og nefndu búningadag, útileikfangadag (sérstaklega
vatnsbyssur) sem meiri háttar skemmtilega daga. Vera úti að leika,
lita, skrifa og reikna voru líka skemmtileg viðfangsefni auk þess sem
heimsóknir þeirra í Grandaskóla og Melaskóla voru þeim ofarlega í
huga. Börnunum var tíðrætt um vináttu og ræddu mikið um hver
væri að fara í hvaða grunnskóla og hvaða bekkjarfélaga þau þekktu.
Einnig voru þau fullviss um að þeirra biðu margir nýjir vinir. Einn
drengur nefndi þó að best hefðir verið að vera á Bárudeild því þá
hefði verið svo langt þar til hann færi í grunnskóla, þar sem ekki væri
hægt að leika sér eins mikið.
Þegar börnin voru spurð um hvað væri leiðinlegt í Ægisborg var fátt
um svör nema helst ef samverustund væri mjög löng og svo væri
leiðinlegt eða frekar erfitt að gera rosalega erfið verkefni. Rosalega
erfitt verkefni væri t.d. að teikna lauf eins og alvöru lauf og líka lirfur.
Þegar börnin voru spurð hvort eitthvað gæti verið erfitt og
skemmtilegt stóð ekki á svari hjá einum dreng: að vinna Heiðar í
fótbolta það er rosalega erfitt og skemmtilegt. Ein stúlkan nefndi
hvað það hefði verið erfitt að byrja í fimleikum en samt væri það
skemmtilegt og gott fyrir líkamann.

Leikur í útskriftarferð.

Börnin voru öll sammála um að hvíldin væri góð og gaman að hlusta á sögur. Þau voru ánægð með KR
og skemmtilegast var að hafa hlaupapartý og spila Evrovision–lög.
Að lokum spurði leikskólastjóri hvernig hægt væri að gera Ægisborg betri og skemmtilegri leikskóla.
Byggja rússibana, hafa marga tölvuleiki og alltaf að leika með vatnsbyssur voru fyrstu svörin. Svo
bættist við sundlaug með rennibraut í garðinn og marga alls konar daga og oft rugludag. Ein stúlkan
vildi að það væri alltaf kaka þegar einhver hætti og svo mætti hafa pulsur og pizzu oftar en einu sinni
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á ári og hvort hægt væri að hafa eitthvað svoleiðis áður en hún hætti. Það vildi þá svo skemmtilega til
eins og önnur stúlka benti henni á að í dag (7.7.2017) er pizza í matinn.

Umbótaþættir vegna samtals við börn
Öðruvísi dagar. Gæta þarf þess að börnin hafi áhrif á hvaða dagar og hvernig eru í leikskólanum.
Áhrif barna á matarmenningu leikskólans. Börnin vilja hafa áhrif á hvað er í matinn.
Vatnsdagur. Börnin vilja hafa vatnsdag með vatnsbyssum og leikjum.

Kotbörn í bæjarferð.

2.1. f Lokaorð og umbótaáætlun innra mats
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 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.
Á deildarstjórafundum hefur töluverð rýni farið fram og má segja að það mat sé síst ofmetið.
Í maí tóku stjórnendur í Ægisborg þátt í ráðstefnu um nám 5 ára barna á vegum RannUng, sem bar
yfirskriftina Hvernig menntun þurfa 5 ára börn? Þar var í fáum orðum lagt mat á myndband sem gert
var í leikskólanum um hvernig elstu börn leikskólans lærðu í leik. Stjórnendur sögðu frá því hvaða
augum þeir litu það sem fyrir augu bar. Hægt er að nálgast erindið hér og myndbandið sjálft er
aðgengilegt hér.
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Umbótaáætlun innra mats
Orðaspjall. Festa í sessi orðaforðastyrkingu og nota orðaspjallsaðferð sem eina leið til að auka
orðaforða barnanna í Ægisborg.
Stærðfræði. Styrkja stærðfræðihugsun barna m.a. með numicon kubbunum.
Lýðræði. Veturinn 2017-2018 hafa börnin áhrif á hvað verður í matinn og koma með
uppástungur að öðruvísi dögum. Vatnsdagur festur á vikudagatal næsta sumars.
Aðlögun. Endurskoða þarf fyrirkomulagið á innritun nýrra barna í leikskólann og skipti
annarra milli deilda.
Að gera gildi Ægisborgar sýnileg. Gera kjarna stefnu leikskólans og leiðarljós sýnileg starfsfólki
og foreldrum.
Deildarfundir. Festa í deildarfundi í skipulagi svo þeir verði haldnir reglulega yfir veturinn.

2.2 Ytra mat

2.2.a Starfsmannakönnun Reykjavíkurborgar

Skjáskot af helstu niðurstöðum starfsmannakönnunar. Punkturinn sýnir skor sama þáttar í könnuninni 2015.

Starfsmannakönnun var gerð af Mannauðsdeild Ráðhússins í mars 2017. Þrettán starfsmenn
Ægisborgar svöruðu könnuninni og voru helstu niðurstöður þær að vinnustaðurinn Ægisborg var
sjaldnast langt frá meðaltali annarra leikskóla borgarinnar. Það sem best kom út var markmið og
árangur, ímynd, miðlun upplýsinga og metnaður. Það sem lakast þótti var vinnuálag, vinnuaðstaða,
sveigjanleiki í starfi og starfsmannastöðugleiki. Mesta bæting frá síðustu könnun 2015 var ímynd
vinnustaðar, markmið og árangur ásamt upplýsingaflæði (sjá mynd að ofan). Sveigjanleiki og
vinnuaðstaða voru þeir þættir sem hröpuðu mest frá starfsmannakönnun 2015. Í heildina hafði skor
Ægisborgar hækkað nokkuð í lykilárangursþáttum frá könnuninni 2015.
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2.2.b Foreldrakönnun á vegum SFS

Langflestir foreldra eru ánægðir með Ægisborg.

Foreldrakönnun var unnin af SFS og var vefkönnunin send foreldrum í apríl. Svarhlutfall var 79% og
helstu niðurstöður voru þær að foreldrar eru ánægðir með leikskólann (sjá mynd að ofan).
Ægisborgin reyndist í velflestu rétt yfir borgarmeðaltali. Allir svarendur voru sammála um að barni
þeirra liði vel í Ægisborg og það væri öruggt þar. Sama gilti um ánægju með stefnu leikskólans og
hvatningu til foreldra um að taka þátt í leikskólastarfinu. Það sem lakast þótti var að einungis 70%
svarenda töldu leikskólann leita eftir þeirra hugmyndum (en þó var það sá þáttur sem var hæst yfir
borgarmeðaltalinu 54%) og litlu færri segjast hafa tekið þátt í að meta framfarir barnsins í
leikskólanum eða 78%.
Þó leikskólinn hafi komið vel út, er víða rúm fyrir bætingu, en t.d. þykir aðbúnaður barna í Ægisborg
lakur. Í svörum við opnu spurningunum má finna nokkrar gagnlegar ábendingar sem vert er að taka
mið af. Niðurstöðurnar eru aðgengilegar á heimasíðu Ægisborgar.4

Umbætur út frá niðurstöðum ytra mats
Aðbúnaður. Leitast verður eftir fulltingi foreldraráðs og foreldrafélags um að knýja á um úrbætur
á viðhaldi Ægisborgar, sem er farin að láta verulega á sjá.

Gengið á grjóthólum

4

http://aegisborg.is/leikskolinn/stefna-og-starfsaaetlun/719-foreldrakannanir
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Sprett af stað í KR.
Á kafi í snjó!

Matsáætlun Ægisborgar fyrir
2017-2018 úr námskrá
2.3 Matsáætlun/umbótaáætlun
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.
Allir leikskólar borgarinnar koma að
mótun menntastefnu
Reykjavíkurborgar. Í þeirri vinnu fer
heilmikið mat fram og ætlunin er að
nýta hana í þágu innra starfs
Ægisborgar.
Þeir umbótaþættir sem verða metnir
en eru ekki í matsáætlun námskrár, svo
sem allir þeir fjölmörgu þættir sem
komu fram við innra mat, má finna í
viðauka 7.1

Viðfangsefni mats

2017-2018

Skólanámskrá – leikur, læsi,
hreyfing, lýðræði

Já

Starfsáætlun

Já

Nám barna –Ferilmöppur,

*Uppeldisfræðilegar
skráningar stærðfræði og hreyfing

Líðan barna

Líðan barna

Kennsla – kennsluhættir,
starfsþróun og fagmennska

Stærðfræði

Starfsfólk – líðan, starfsandi,
starfsmannahandbók, samvinna
deilda

Starfsmannahandbók

Aðbúnaður

Leikefni

Samstarf heimila og skóla

Já

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

Heildarmat Læsis í
leiðinni.
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3. Umbótaþættir SFS

Samvera bókaormanna í Koti.

Í starfsáætlun skóla- og frístundsviðs 2017-2018 verður lögð áhersla á sömu fjóra umbótaþætti og
árið áður. Í þessum kafla er gerð grein fyrir hvernig leikskólinn Ægisborg hyggst vinna að þessum
umbótaþáttum, en meginþemað er að haldið verður áfram á þeirri braut sem mörkuð var síðasta
vetur.

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.
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.

Ægisborg mun vinna sérstaklega að því að efla málþroska og lestrarfærni með áðurnefndri
orðaspjallsaðferð. Sérstaklega verður horft til styrkingar orðaforða með því að vekja áhuga barna fyrir
orðum og merkingu þeirra þegar lesið er. Markmiðið er að gera börnin spurul um orð og áhugasöm.
Um leið og unnið er að því að festa orðaspjallsaðferðina í sessi á deildum, mun starfshópurinn vinna
saman að því að viða að sér fræðslu um vinnu með orðaforða á leikskólastigi og miðla sín á milli.
Ábyrgð: Deildarstjórar.
Mat: Símat að vetri og matsfundur að vori.
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Heimatilbúinn strætó!

3.2 Verk-, tækni- og listnám
Liðinn vetur hefur æ oftar borið á markvissu útinámi í Ægisborg, en deildarstjóri á elstu deild hefur
tekið þátt í samstarfsverkefni um útinám er nefnist Prisma. Í kjölfarið hafa aðrir kennarar leitast við
að flétta saman útiveru og markvissari vinnubrögð útináms og er markmið skólans fyrir veturinn að
börnin fari í a.m.k. 4 útiverkefni að lágmarki um leið og tvinnað er saman sköpun og notalegri útiveru.
Betur má ef duga skal í vísindum og þarf að ítreka hér markmið og leiðir síðasta árs.
Áherslan verður áfram á uppgötvunarnám á útisvæði og í næsta nágrenni og hvatt til notkunar á
tölvusmásjá.
Leiðir:






Færa efnivið til sköpunar út undi bert loft og
nýta með því sem þar er að finna.
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.

Ábyrgð: Deildarstjórar.
Mat: Símat að vetri og matsfundur að vori.
Á skurðstofunni
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3.3 Lýðræði, jafnrétti,
mannréttindi

Veturinn 2016-2017 var
mikil vakning í jafnréttis og
lýðræðismálum í Ægisborg.
Vitundarvakningin var
aðallega fólgin í því að rýna
í hvaðeina með tvennum
Matartími á Öldudeild
gleraugum: gleraugum
staðlaímynda og kyns. Einnig er áfram unnið að því að börnin hafi meira um líf sitt í leikskólanum að
segja. -Að börnin verði meiri höfundar eigin tilveru og náms.

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.

Ábyrgð: Deildarstjórar.
Mat: Símat að vetri og matsfundur að vori.

Jólamatur og hátíðarskap.
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Vinkonur í leik.

3.4 Fjölmenning
Fjölmenning og hugmyndir tengdar henni skjóta fljótt upp kolli þegar unnið er að því að styrkja
lýðræði, jafnrétti 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.

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.

Ábyrgð: Deildarstjórar.
Mat: Símat að vetri og matsfundur að vori.

Ég heiti Skræpa og sé um að þessi starfsáætlun sé ærleg!
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4 Aðrar áherslur í stafi 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.
Í námskrá Ægisborgar segir að leikur sé höfuðprýði starfsins í leikskólanum, þar sem leikur og
bernska verða ekki aðskilin og meginviðfangsefni leikskólans er að skapa þær aðstæður að börnin
njóti bernskunnar í leik. Í Ægisborg eru leikur og nám ekki aðskilin hugtök og mikilvægi leiks fyrir nám
er ofarlega í huga kennaranna en ekki alltaf sýnilegt öllum og töluverð þörf er á að benda á gildi hans
fyrir þroska einstaklinga.
Í Ægisborg hefur orðið til fyrirmyndar verklag um starf ungra barna í stóru íþróttahúsi. Þrír elstu
árgangar leikskólans hafa að jafnaði farið einu sinni til tvisvar í hverri viku út í íþróttahús. Full þörf er
á að fríska upp á starfshætti í hreyfistundunum þannig að þær verði ekki vananum að bráð.
Markmið:



Að hlutverk leiks í Ægisborg verði skýrara í námi barnanna
Að börn og fullorðnir njóti þess að hreyfa sig á fjölbreyttan hátt

Leiðir:







Skráningar á leik barna og ígrundun.
Sérstök umfjöllun um leik barna á kynningarfundum fyrir foreldra.
Gera gildi leikskins sýnileg í umhverfi leikskólans.
Endurskoða vinnubrögð í KR.
Endurnýja íþróttabúnað Ægisborgar og fá að geyma hann í íþróttakistu í áhaldageymslu KR.
Að starfshópurinn eða fulltrúar hans sækji sér þekkingu um nýjar leiðir í hreyfistarfi með
ungum börnum.

Ábyrgð: Stjórnendur.
Mat: Símat að vetri og matsfundur að vori.
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5 Starfsmannamál
5.1 Starfsmannahópurinn 1. júní
Starfsheiti

Fjöldi

Stöðugildi

Menntun

Leikskólakennarar
Leikskólaleiðbeinandi A

12
4

11,35
3,6

Leikskólaleiðbeinandi B

2

2

Leiðbeinandi 1
Starfsmaður2
Matráður
Starfsmaður í eldhúsi

4
2
1
1

4
2
1
1

Leikskólakennarar
1 grunnskólakennarar
1 með sálfræðipróf
1 aðstoðarleikskólakennari
1 þroskaþjálfi
1 Listaháskólapróf og
kvikmyndagerð
Stúdentspróf
Stúdentspróf
Sjúkraliði
Matsveinn

Ægisborgarar í heimsókn í leikskólanum Aðalþingi

5.2 Starfsþróunarsamtöl
Örfá starfsþróunarsamtöl fóru fram á vordögum og verður þeim framhaldið að hausti.

5.3 Símenntun síðasta árs
Á skipulagsdegi 23. nóvember skiptu Ægisborgarar með sér liði og fór annar helmingurinn að kynna
sér Sæborgina og starfið þar, en hinn helmingurinn fór í Aðalþing í Kópavogi. Fjallað var um
heimsóknirnar á skipulagsdegi í janúar. Á skipulagsdegi í október kom Rannveig Bjarnadóttir,
leikskólastjóri í Gullborg í heimsókn. Hún kynnti verklag í leikskólanum Gullborg sem fer af stað ef
grunur vaknar um kynferðislega misnotkun eða að barn sé beitt öðru ofbeldi. Hún kynnti einnig
skýrslu um samstarf Gullborgar og Blátt áfram um sama efni, en það 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.
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Einn deildarstjóri fór í náms- og kynnisferð til Belgíu eina viku í október. Hún var þátttakandi í Prisma
verkefni Náttúruskóla Reykjavíkur, er fjallar um útinám. Hún sagði svo frá þeirri ferð á skipulagsdegi.
Sérkennslufólk hefur sótt ráðstefnur og hlýtt á erindi. Þar má nefna vorráðstefnu Greiningar- og
ráðgjafarstövar ríkisins.
Ási sótti námskeiðsdag leikskólastjóra í október en þá var Garðabær heimsóttur og leikskólar
skoðaðir. Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri ásamt tveimur deildarstjórum tóku þátt í
ráðstefnu RannUng í maí sem bar yfirskriftina Hvernig menntun þurfa 5 ára börn? Hvort tveggja
hlýddu þeir á erindin og voru með stutt innlegg um nám 5 ára barna í Ægisborg. Sigrún og Ási fóru
einnig á námskeiðsdag FSL (Félag stjórnenda í leikskólum) á Minni-Borg í Grímsnesi, þann 9. júní. Þar
var m.a. fjallað um starfsheilsu.
Fulltrúar Ægisborgar tóku hvort tveggja þátt í hópavinnu vegna nýrrar menntastefnu Reykjavíkur og
um nýliðun og starfsumhverfi.
Undir símenntun má fella erindi sem starfsfólk hefur haldið og heimsóknir í Ægisborg. Fátt er jafn
menntandi en að segja frá starfi sínu og ræða það við gesti. Við höfum m.a. fengið heimsókn úr
Hagaborg, Sæborg, Þorlákshöfn og frá Togó, Skotlandi og úr Þorlákshöfn í vetur. Fyrir utan þá
foreldra sem líta við og eru í leit að heppilegum leikskóla fyrir barnið þeirra, en þeir eru aufúsugestir í
Ægisborg. Ási hélt var með innlegg og erindi á sameiginlegum skipulagsdegi leikskóla í Kópavogi og í
Árbæ um læsi. Jafnframt því var hann með hugvekju um læsi í nokkrum leikskólum í Kópavogi.

5.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum
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.
Eins og lesa má um hér að framan (í innra mati) hefur verið kallað eftir fræðslu um marga þætti
leikskólastarfsins. Boðið verður upp á fræðslu um:





orðaforðastyrkingu tengt orðaspjallsaðferðinni
hreyfingu
stærðfræði í leikskóla
innra mat



starfsgleði
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6. Aðrar upplýsingar

Útskriftarhópur Ægisborgar á æfingu vorið 2017

6.1 Barnahópurinn 1. júní






Í Ægisborg voru 79 börn, 34 piltar og 45 stúlkur
Dvalarstundir voru 660
Fjöldi barna sem nutu sérkennslu voru 4.
Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku voru 7 og tungumálin eru 6; enska, pólska,
ítalska, franska, 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 3 fulltrúar. Kosið var í ráðið að hausti. Auglýst var eftir fulltrúum í
ráðið og gáfu 3 kost á sér og skipa þeir aðilar foreldraráð Ægisborgar. Ráðið er ráðgefandi um
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 var 9.-13.
janúar 2017. Sameiginlegur KR-tími var 22. maí þar sem foreldrar tóku þátt í hreyfistarfi barnsins og
var þar um að ræða sýningu á vetrarstarfinu í íþróttahúsinu. Vetrarstarfið var að venju sýnilegt í
vöfflukaffi sem var haldið 26. apríl. Karlakaffi, konukaffi og aðventukaffi eru fastir liðir í samskiptum
heimilis og Ægisborgar. Foreldrar eru hvattir til að rétta leikskólalífinu hjálparhönd og auðga það og
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bæta eftir því sem þeir geta og langar til. Dagbók og póstkassi er lifandi vettvangur upplýsinga sem
tengja fjölskyldur og leikskóla sterkari böndum.
Formleg foreldraviðtöl eru tvö á ári; annað á haustmánuðum og hitt í mars. Þess utan geta foreldrar
og deildarstjórar boðað til funda um málefni barna.
Foreldrafélagið hefur skipulagt ýmsa viðburði í skólastarfinu, eins og jólaball, sveitaferð, myndatöku
barna og sumarhátíð.

Í heimsókn í tónmenntatíma í Grandaskóla.

6.3 Samstarf leik- og grunnskóla
Samstarfsáætlun Ægisborgar og Grandaskóla 2017-2018 byggir á þeim þáttum sem Læsi í leiðinni,
þróunarverkefni Grandaskóla, Grandaborgar, Gullborgar auk Ægisborgar, hefur skilað. Börnin taka
þátt í sameiginlegum verkefnum sem tengjast læsisvinnu beggja skólastiga auk heimsókna á milli
leikskólanna.
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.
Von er á lokaskýrslu verkefnisins á haustdögum 2017.

6.4 Almennar upplýsingar



Skipulagsdagar í Ægisborg verða 27. september, 23. október, 3. nóvember, 3. janúar, 8.
febrúar og 8. maí.
Dagana 23. október, 3. nóvember og 3. janúar ber upp á starfsdag eða vetrarleyfi í
Grandaskóla.
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7. Fylgiskjöl
7.1 Matsgögn
Matsblað frá 3. janúar 2017
Fáeinir þættir eiga að vera metnir sérstaklega nú samkvæmt matsáætluninni í Starfsáætlun
Ægisborgar. Þeir sem eiga að vera metnir í matshópum og við metum sameignlega eru:
•
•
•

Heimsóknir milli deilda.
Leikefni og námsgögn með tilliti til jafnréttis og staðalmynda.
Skipan jafnréttisfulltrúa Ægisborgar.

Starfsáætlun Ægisborgar – Umbótaþættir í starfsáætlun SFS (bls. 26-27). Skoðum sérstaklega liðinn
sem gert er hærra undir höfði hér í upptalningunni.
•
•
•
•

Málþroski, lestrarfærni og lesskilningur
Verk-, tækni- og listnám.

Lýðræði, jafnrétti, mannréttindi.
Fjölmenning.

Þeir þættir sem eiga að vera metnir af hverri deild fyrir sig eða viðkomandi deild bíður deildarfunda í
lok dags:
•
•
•
•
•
•

Skráningarmánuður/mánuðir - Alda og Bára.
Dagbókarskrif. –allar deildir.
Samræming í bóklestri á Öldudeild. - Öldudeild
Umbótaáætlun sérkennslu. – sérkennslan metur það.
Stærðfræðihegðun barna í Ægisborg – allar deildir
Innleiðing numicon -allar deildir.

Umfjöllun um heimsókn í Aðalþing og lýðræði í skólastarfi. Eru starfshættir þar okkur til eftirbreytni?
Hvað af því sem þar var gert og hvernig væri hægt að aðlaga það að nálgun Ægisborgar? Hugleiðingar
eftir myndasýningu og spjall.
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Matsskipulag 10. maí- Fyrir matshópa:

Skipan
jafnréttisfulltrúa
Ægisborgar

Að jafnrétti eigi
sérstakan
umboðsmann í
Ægisborg

Leikefni og
Stuðla að jafnrétti
námsgögn m. tilliti til og draga úr vægi
jafnréttis og
staðalmynda
staðalmynda

Hefur skipan fulltrúans skilað einhverju?

Hefur þessum þætti verið sinnt?
Hvernig þá?
Hvað var gert?
Næstu skref? (Og það fást ekki stig í Sidekick fyrir þessi
skref)

Að tryggja að
umbótaþættir
Ægisborgar tengdir
áherslum sviðsins
nái fram að ganga

Vinsamlegast vinnið út frá texta í sérstökum áherslum
Ægisborgar í starfsáætlun bls. 26-27.

Innleiðing Numicon
kubbanna í Ægisborg

Að börnin hafi
gaman að og nýti
sér numiconleikefni

Hvernig hefur innleiðingin gengið?
Hvert er hlutverk kennara?
Hvernig er aðgengi barnanna að kubbunum?
Dæmi um notkun og næstu skref?

Stærðfræðihegðun
barna í Ægisborg

Að styrkja
stærðfræðihugsun
barnanna í
Ægisborg

Hefur stærðfræðihegðun barnanna í Æ. aukist?
Hvernig þá?
Hafa hugmyndir kennara varðandi stærðfræði breyst?
Næstu skref?

Umbótaþættir SFS

Muna að rita niðurstöður sem skilast með tölvupósti á skrifstofu 
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Matsskipulag 10. maí -Fyrir deildarmat:
Festa skráningar í
sessi og auka öryggi
starfsmanna í
skrángingum
Að koma í veg fyrir að
skrifin falli niður

Hvernig var skráningum deildarinnar háttað í vetur?
Hvernig gekk að ykkar mati?
Lærdómur þar af?

Samræming
vinnubragða í
bóklestri.

Að börnin venjist
bóklestri eftir
orðaspjallsaðferðinni

Þátttaka barna í gerð
matseðla

Að auka lýðræði og
koma til móts við
óskir barna
Að koma til móts við
óskir barna um fleiri
sérstaka daga
Að börn og starfsfólk
kynnist betur og
upplifi Ægisborg sem
einn skóla

Hversu oft er lesið á deildinni?
Hvernig er skipulagið?
Er farið eftir grunni orðaspjallsaðferðarinnar?
Þróun í bóklestri deildarinnar?
Næstu skref?
Komu börn deildarinnar með óskir um hvað skyldi haft í
matinn? Var orðið við því? Næstu skref?
(Og já auðvitað breyttist allt með ISS)

Skráningarmánuður

Dagbókarskrif

Fjöldi daga sem
tileinkaðir e-ju
sérstöku
Heimsóknir milli
deilda

Hvernig hefur gengið? Hvers vegna?
Talning
Hvað næst?

Hversu margir dagar voru sérstakir á einhvern hátt?
Var orðið við óskum barnanna?
Næstu skref?
Hvernig gekk að heimsækja deildirnar?
Af hverju vel eða miður vel?
Næstu skref?

Muna að rita niðurstöður sem skilast með tölvupósti á skrifstofu 
Hafið í huga að í starfsáætlun 2017-2018 kemur hver deild með sína umbótaáætlun.
Matið stýrir vegferð okkar!

Sérkennslan:
Umbótaáætlun
sérkennslu

Að sérkennslan í
Ægisborg haldi
áfram að þróast.

Hvernig gekk?
Hvað gekk vel og hvað má betur fara?
Næstu skref?

43

Matsáætlun Ægisborgar 2015-2018 úr Námskrá Ægisborgar

Viðfangsefni mats

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Skólanámskrá – leikur, læsi,
hreyfing, lýðræði

Já

Já

Já

Starfsáætlun

Já

Já

Já

Nám barna –Ferilmöppur,

Uppeldisfræðilegar
skráningar læsis

Uppeldisfræðilegar
skráningar læsis og
lýðræðis

Uppeldisfræðilegar
skráningar stærðfræði

Stærðfræði

Hreyfing
Líðan barna

Líðan barna,

Líðan barna

Líðan barna

Kennsla – kennsluhættir,
starfsþróun og fagmennska

Stærðfræði

Lýðræði

Stærðfræði

Starfsfólk – líðan, starfsandi,
starfsmannahandbók, samvinna
deilda

Starfsmannahandbók

Samvinna deilda

Starfsmannahandbók

Aðbúnaður

Leikefni

Leikefni

Samstarf heimila og skóla

Já

Já

Ytri tengsl –grunnskóli, þátttaka
í menningarviðburðum og tengsl
við nærsamfélagið

Þátttaka í
menningarviðb.

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

Staða þróunarv.

Umbótaáætlun v. heildarmats

Já
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Staða þróunarv.

Læsi í leiðinni

Matsáætlun Ægisborgar 2017-2018
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7.2 Leikskóladagatal

Leikskóladagatal fylgir sem sér skjal.

7.3 Umsögn foreldraráðs 2016-2017
Nú hefur foreldraráð lesið yfir drög að starfsáætlun Ægisborgar fyrir komandi vetur og erum við mjög
ánægð með vel unna og metnaðarfulla starfsáætlun. Greinilegt er að mikið hefur verið lagt í gerð
áætlunarinnar og starf síðasta árs ígrundað vel og reynslan notuð til að byggja áfram upp gott starf
innan leikskólans.
Unnið er að mörgum mikilvægum þáttum í leikskólastarfinu og er ánægjulegt að sjá hvað
stærðfræðiáhugi barnanna hefur aukist með tilkomu numicon kubbana og að efniviðurinn nýtist á
fjölbreyttan hátt í leik og starfi leikskólans.
Áhersla er lögð á skráningar á Ægisborg og teljum við það góða leið til að fylgjast með almennum
þroska hvers barns fyrir sig, félags-, vitsmuna- og hreyfiþroska. Með þeim skráningum sem safnast
saman verða til haldbær gögn sem gott er styðjast við þegar unnið er að þörfum og persónulegum
markmiðum hvers barns. Við hvetjum því Ægisborg eindregið til að halda áfram með skráningarnar
sem styðja vel við þróun og þroska barnanna og einnig má nefna að möppur gleðja foreldrana. Að
auki kunnum við vel að meta dagbókarskrif sem leið til upprifjunar og endurlits hjá börnunum.
Orðaspjallsaðferðin er einnig spennandi aðferð og virðist hafa skilað góðum árangri sem sjá má með
auknum áhuga barnanna á að læra ný orð og læra að nota tungumálið og orðaforða sinn á virkan
máta. Það er gaman að sjá orðin á töflu í fataklefa barnanna og gefur það oft tilefni til spjalls um þau.
Ánægjulegt er að sjá hversu mikil áhersla er lögð á lestur og hlustun í leikskólanum. Markviss
málörvun er mikilvægur þáttur í uppvexti barna og er frábært að sjá að Ægisborg hefur metnaðarfulla
stefnu í læsisþróun barnanna. Foreldraráði þykir dýrmætt að börnin taki þátt í sögugerð og læri vísur
sem þau svo kenna foreldrum sínum.
Mikil ánægja hefur verið með alla dóta- og búningadaga meðal barnanna og hvetjum við Ægisborg til
að halda þeim áfram. Passa þarf uppá að tilkynna slíkt uppbrot í starfseminni með góðum fyrirvara og
að samræmi sé á milli deilda.
Hringekja á Öldudeild er mjög flott og þarft fyrirkomulag sem styrkir barnahópinn allan innbyrðis á
jákvæðan og skemmtilegan máta og erum við ánægð með að sá þáttur muni halda áfram næsta
vetur.
Ekki má gleyma að heimsóknir leikskólans í KR eru síst sjálfsagður hlutur og vekja þær ómælda gleði
og ánægju jafnt hjá börnum og foreldrum. Foreldraheimsóknir í KR mælast mjög vel fyrir.
Foreldraráð fagnar og styður aukna umræðu um jafnrétti og fjölmenningu og var skipan
jafnréttisfulltrúa gott skref.
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Í takt við töluverðar mannabreytingar sem eru framundan langar okkur að benda á að frábært væri
að hafa nöfn og myndir af starfsfólki deilda í fataklefanum. Okkur þykir mjög mikilvægt og mun
notalegra að geta hiklaust ávarpað starfsfólk með nafni.
Foreldraráð er mjög ánægt með starf Ægisborgar. Það einkennist af metnaði, gleði og áhuga sem
smitast með börnunum út í lífið. Við höfum áhyggjur af álagi á starfsfólk en það er virðingarvert hve
mikla óeigingirni starfsfólk hefur sýnt í vetur og virðist tilbúið að hlaupa undir bagga þegar á reynir
hvort sem það er undirmönnun eða veikindi.
Þúsund þakkir fyrir frábært starf sem unnið er á leikskólanum.

Foreldraráð skipa:
Guðríður Olga Sigurðardóttir
Laufey Broddadóttir
Víðir Ragnarsson

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

______________________________________11. júlí 2017
Leikskólastjóri
Dagsetning

47

