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Inngangur 
Í samræmi við 5. grein um leikskóla frá árinu 2008 kemur fram að leikskólastjóra beri að gefa árlega út 

starfsáætlun leikskóla sem byggir á skólanámskrá leikskólans. Þar sem gerð er grein fyrir starfsemi 

leikskólans, skóladagatali og öðru er viðkemur starfseminni. Einnig kemur fram að foreldraráð skuli fá 

hana afhenta til umsagnar áður en hún er staðfest af fræðslunefnd sveitafélagsins. Að því búnu skal 

starfsáætlunin kynnt foreldrum leikskólabarna.  

Í þessari skýrslu gefur að líta starfsáætlun leikskólans Álfheima skólaárið 2021–2022 ásamt skýrslu um 

skólaárið 2020-2021. Byrjað er á því að gera skil á síðastliðnu skólaári 2020-2021, en í seinni hluta 

skýrslunnar er starfsáætlun Álfheima fyrir skólaárið 2021-2022. Starfsáætlunin er hugsuð sem skýr 

leiðarvísir á því starfi sem fer fram í leikskólanum. Starfsáætlunin er samin í samráði og samvinnu við 

kennara leikskólans. Hún hefur að geyma hlutverk Álfheima þar sem einkunnarorð leikskólans koma 

fram en þau eru: Virðing, hlýja, traust. Einnig má sjá viðfangsefni skólaársins, umbótaáætlanir og 

símenntunaráætlun leikskólans.  

Breytingar eru órjúfanlegur þáttur leikskólastarfsins. Reglulega þarf að fara yfir stöðu mála, skoða alla 

þætti skólastarfsins með gagnrýnum augum, meta og setja sér ný markmið til að stefna að. Að vori er 

skólastarfið metið og umbótaáætlun gerð í kjölfarið.  Niðurstöðurnar munu jafnframt birtast í þessari 

starfsskýrslu til að sýna starfsfólki, foreldrum og rekstraraðilum hvernig starf leikskólans gekk á síðasta 

leikskólaári.  

Starfsskýrsla leikskólans tekur gildi 1. október ár hvert og skal skilað til Skólaþjónustu Árborgar og lögð 

fyrir fræðslunefnd til staðfestingar. Starfsáætlun er leiðarvísir starfsins og því er mikilvægt að skil séu á 

réttum tíma svo nýta megi hana í starfi leikskólans yfir veturinn. 

 

Selfoss, 15. nóvember 2021 

Jóhanna Þórhallsdóttir 

Leikskólastjóri Álfheima 

 

  

Einkunnarorð Álfheima 

Virðing, hlýja, traust 
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1. Skólastarfið 2020-2021 
Skólastarfið í Álfheimum veturinn 2020-2021 var að flestu leyti mjög óvenjulegt vegna sóttvarna og 

takmarkana vegna Covid-19. Um leið er þetta nýr veruleiki og margt starfsfólk og börn sem þekkja 

starfið ekki öðruvísi en með þessum takmörkunum.  

Veturinn 2020- 2021 stunduðu um 120 börn nám í Álfheimum og voru þau fædd á árunum 2015-2019. 

39 börn útskrifuðust úr Álfheimum 14. júní 2020 og í tilefni af útskrift fóru þau í útskriftarferð 26. maí 

að Sólheimum í Grímsnesi.  

Á skólaárinu voru starfsmenn í leikskólanum 48 í mismiklu starfshlutfalli þar af 8 leikskólakennarar, 7 

með aðra háskólamenntun, 3 leikskólaliðar og aðrir með grunn- og/eða framhaldsskólapróf. Þá voru 4-

5 starfsmenn í leikskólakennaranámi, ýmist í grunnnámi eða framhaldsnámi.  

Símenntun og starfsþróun öll er mikilvæg í skólastarfi og á skólaárinu hefur starfsfólk leikskólans sótt 

fjölbreytt námskeið fyrir utan þá fræðslu sem boðið er upp á fyrir allt starfsfólk á skipulagsdögum. 

Tækifæri til símenntunar voru þó að einhverju leyti fábreyttari en áður vegna Covid.  

Leikskólinn Álfheimar er Grænfánaleikskóli og leggur áherslu á útinám og tekur leikskólinn þátt í 

alþjóðlega verkefninu Skólar á grænni grein sem Landvernd rekur hér á landi. Leikskólinn hefur fengið 

Grænfánann níu sinnum. Umhverfissáttmála Álfheima má nálgast á heimasíðu leikskólans.  

Skógarferðir leikskólans hafa fest sig í sessi og einu sinni í viku fara börnin í skógarferð, lengd og 

staðsetning fer eftir aldri barnanna og þau yngstu byrja á að fara út á Engi. Einu sinni í mánuði fundar 

umhverfisráð Álfheima en í því eru fulltrúar starfsfólks frá öllum deildum, sérgreinastjóri útikennslu, 

leikskólastjóri, einn fulltrúi foreldra og börn úr elsta árgangi skólans. Gullin í grenndinni sem er 

samstarfsverkefni Álfheima og Vallaskóla féll að mestu niður í vetur vegna Covid-19 en þó náðist að 

fara í eina ferð. Þar hittust tveir elstu árgangar leikskólans og börn úr yngstu bekkjum Vallaskóla.  

Endurmat á skólastarfinu fer reglulega fram bæði á hverri deild og í skólanum í heild. Í ár var gerð 

foreldrakönnun á vegum Skólapúlsins. Endurmat er nauðsynlegt svo hægt sé að þróa starfið og gera 

úrbætur.  
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2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun skólaársins 2020-2021 
Í 18. gr. laga um leikskóla nr. 90/2008 er kveðið á um að hver leikskóli skuli meta með kerfisbundnum 

hætti árangur og gæði skólastarfs. Sveitafélögin eigi síðan að fylgja innra matinu eftir þannig að það 

leiði til umbóta í skólastarfi skv. 19. gr. laganna.  

Markmið mats og eftirlits með skólastarfi, og þar með markmið innra mats, er að tryggja að starfsemi 

leikskóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrá leikskóla. Innra mati er ætlað að 

auka gæði skólastarfsins og stuðla að umbótum, tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá 

þjónustu sem þau eiga rétt á skv. lögum. Innra matinu er einnig ætlað að veita aðilum 

skólasamfélagsins og fræðsluyfirvöldum upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og þróun.  

Aldrei er hægt að skoða allt skólastarfið í einu því það er flókið og margþætt. Ef vel á að takast er mælt 

með að taka fyrir nokkra þætti í einu, þ.e. lítið umfang, meðan starfsfólk er að tileinka sér verklag innra 

mats. Mikilvægt er að gera áætlun fram í tímann til að tryggja að matið ná til allra sviða skólastarfsins 

og mælt er með 3 – 5 árum í það ferli. Matsþáttunum er raðað á áætlunina sem afmarkar þau matssvið 

sem taka á fyrir á hverju ári. Mikilvægt er þó að endurskoða áætlunina á hverju ári því oft koma upp 

brýn málefni sem taka skal fyrir. Stjórnendateymi leikskólans sér um að útfæra matsspurningar sem 

notaðar verða í matinu. Til eru margar góðar leiðir til að meta skólastarf og hér er dæmi um nokkrar:  

• Starfsmannasamtöl. 

• Foreldrasamtöl. 

• Spurningalistar til starfsfólks og foreldra. 

• Mat barna á skólastarfinu. (Broskarlakönnun og spurningakönnun) 

• Niðurstöður og úrbótaáætlun birtist síðan í starfsskýrslunni og á heimasíðu leikskólans. 

 

2.1. Innra mat leikskólans 
Mat á starfi skólans fer fram með ýmsum hætti. Á deildarfundum undir stjórn deildarstjóra og á 
stjórnendafundum þar sem leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri, deildarstjórar, sérgreinastjóri 
útikennslu og sérkennslustjóri fara yfir stöðu mála. Á skipulagsdögum er unnið að mati á skólastarfinu 
og umbótaáætlunum. 

2.1.1. Foreldrakönnun 
Skólapúlsinn lagði fyrir foreldrakönnun á skólaárinu og unnu starfsmenn leikskólans úr þeim 

niðurstöðum og settu af stað viðeigandi umbætur. 

2.1.2. TRAS og Ferilmöppur  
TRAS málþroskaskráning og ferilmöppur hvers barns eru leiðir sem notaðar eru til að fylgjast með námi 

og þroska hvers barns. Þar að auki gefa þessi verkfæri okkur tækifæri til að fylgjast með líðan og þörfum 

leikskólabarna, skoða þær námsaðferðir sem við notum og hvort og hvernig þær ganga. Í kjölfarið á því 

eru gerðar breytingar ef þarf t.d. á námsáætlunum og skipulagi.  

2.1.3. Foreldrasamtöl 
Foreldrasamtöl fara fram tvisvar á ári. Foreldrasamtöl gefa mikilvægar upplýsingar um líðan og þarfir 

hvers barns og hvort og hvernig leikskólaumhverfið er að mæta þörfum hvers barns. Í kjölfar 

foreldraviðtala gera deildarstjórar þær umbætur og breytingar sem þörf er á.   
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2.1.4. Starfsmannasamtöl 
Starfsmannasamtöl voru að mörgu leyti óhefðbundin þennan veturinn. Vegna sóttvarnarráðstafana 

fóru flest samtalanna fram rafrænt, og þar að auki náðist ekki að taka viðtöl við allt starfsfólk. Í 

starfsmannasamtölum er meðal annars rætt um starfsþróun hvers og eins.  

2.1.5. Endurmat deilda 
Á deildarfundum var starf hverrar deildar metið jafnt og þétt yfir veturinn. Um áramót og að vori voru 

markmið og leiðir í hverju  námssviði endurmetin og endurskoðuð eftir aðstæðum.  

2.1.6. Endurmat stjórnenda 
Á stjórnendafundum og í starfi leikskólastjórnenda dag frá degi er stöðugt endurmat í gangi. Má þar 

meðal annars nefna mannauð, tíma og skipulag alls leikskólans. Eftirlit með fjármagni og búnaði er í 

raun á hverjum degi auk mánaðarlegrar skýrslu er varðar fjármagn og er að mestu leyti í höndum 

leikskólastjóra. 

2.1.7. Endurskoðun skólanámskrár 
Skólanámskrá leikskólans var í endurskoðun skólaárið 2021-2022 og stefnt að endurútgáfu í janúar 

2022 

2.1.8. Umbótaáætlun  
Umbótaáætlun sem unnin var eftir foreldrakönnun vorið 2021 

Tækifæri til umbóta eftir foreldrakönnun 
Samskipti og upplýsingaflæði 

• Allt starfsfólk fyllir út tengslakönnun gagnvart foreldrum tvisvar sinnum á önn.  

• Allt starfsfólk leggur metnað sinn í að taka vel á móti öllum börnum og foreldrum.  

• Allt starfsfólk reynir eftir aðstæðum að gefa sér tíma í foreldrasamskipti.  

• Allt starfsfólk fyllir út tengslakönnun við börn tvisvar sinnum á önn.  

• Allt starfsfólk sé alltaf meðvitað um að líkamstjáningu sem við sendum frá okkur bæði til 
barna og foreldra.  

• Allt starfsfólk leggi sig fram um að heilsa og kveðja börn, foreldra og samstarfsfólk á 
hverjum degi.  

• Starfsfólk lesi töflu og tölvupóst til að fá allar upplýsingar.  

• Notum Sway fréttabréf í auknum mæli til að kynna það starf sem fram fer á deildunum.  

• Deildarstjórar kynni fyrir foreldrum hvenær og hvernig þeir eru með vikulega viðtalstíma.  
  

Stjórnun 

• Stjórnendur sendi reglulega út fréttir til foreldra 

• Myndir af öllu starfsfólki leikskólans séu sýnilegar við allar deildir 

• Stjórnendur leggi sig fram um að vera sýnilegir 
  

Annað 

• Stjórnendateymi og allt starfsfólk leiti leiða til að gera starfið í leikskólanum sýnilegra fyrir 
foreldrum og öðrum sem áhuga hafa. T.d. hafa ferilmöppurnar oftar sýnilegar, benda 
foreldrum á skógarbækur, myndverk barnanna hangi til sýnis.  

• Foreldrum sendir reglulega stuttir punktar um leikskólastarfið, t.d. varðandi námsmat.  

• Halda áfram að virkja heimasíðuna, setja þar dagskipulag og “skemmtilegri” fréttir.  

• Skoða hvort ætti að gera könnun til foreldra um heppilegar tímasetningar fyrir viðburði 
sem foreldrum er boðið á.  
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2.1.9. Námssvið og daglegt starf 
Í janúar fóru allar deildir yfir sín markmið fyrir skólaveturinn og gerðu breytingar ef á þurfti að halda. Í 

maí og júní 2021 unnu allir starfsmenn endurmat á starfi vetrarins. Í heildina litið var flestum 

markmiðum vetrarins náð, en ljóst er að Covid tímabilið hafði heilmikil áhrif á skólastarfið í heild. Hér 

fyrir neðan má sjá hluta af niðurstöðum.  

Endurmat á deildum vor 2021 

Matmálstímar 

Álfasteinn - Hefur gengið vel. Kennarar rúlla vikulega á milli borða. Ákveðnar reglur með 
matarborðið sem börn og starfsfólk fer eftir. Börnin ganga frá eftir sig eitt í einu og hefur það 
reynst vel.  
Dvergasteinn - Gengur mjög vel 
Óskasteinn og Völusteinn - Hefur gengið vel, viljum fjölbreyttari morgunmat. Spurning hvort hægt 
sé að hafa grautinn tilbúinn fyrr. Leiðinlegt að geta ekki haft umsjónarmenn (borðþjóna) í vetur. 
Umræða um hlaðborð og fjölda borða. Vantar fjölbreytni í nónhressingu og ekki bónusbrauð.  
Mánasteinn - Morgunmatur ætti að vera búinn fyrir 9. Skammtastærðir of litlar sem gera það að 
verkum að starfsfólk þarf of oft að sækja meira. Vantar meiri fjölbreytni í matseðli og meira soðið 
grænmeti. Börnin borða ekki vel í nónhressingu, vantar fjölbreytni og áleggsúrval.  
Huldusteinn - Matmálstímar ganga almennt vel, kennarar rúlla milli borða í hádegismat. Börnin 
dugleg að skammta sér og ganga frá. Vantar hollari mat og meira úrval af áleggi.  
  

Frjáls leikur inni 

Álfasteinn - Hefur gengið vel. Mættu bjóða upp á fjölbreyttari verkefni/dót. Höfum verið duglegar 
að skipta börnunum upp í minni hópa og nýtt öll herbergi vel.  
Dvergasteinn - Þarf að skipta um dót 
Óskasteinn og Völusteinn - Oft sem fer í læti og ráp, þarf meiri stýringu. Skipta oftar um verkefni og 
fara yfir leikföng, margt sem má fara út og endurvinna.   
Mánasteinn - Gengur vel ef börnunum er skipt niður.  
Huldusteinn - Gengur vel þegar börnunum er skipt niður í minni hópa og allar stofur og rými nýtt.  
  

Frjáls leikur úti 

Álfasteinn - Börnin eru mjög flott í frjálsum leik úti. Þau nýta umhverfið og hugmyndaflugið. Við 
mættum vera duglegri að taka þátt í leiknum með þeim úti.  
Dvergasteinn - Þarf að passa að fara bara með ½ deild út í einu. Vantar skóflur 
Óskasteinn og Völusteinn -  Gengið mjög vel, börnin til fyrirmyndar þar, una sér og dugleg að finna 
verkefni.  
Mánasteinn - Gengur mjög vel 
Huldusteinn - Gengið mjög vel, öll börn njóta sín. Útiveran og leikurinn hefur gengið vel í vetur.  
  

Lestrarstundir 

Álfasteinn - Hefur gengið mjög vel og allir staðið sig vel í að lesa og ræða innihald bókanna með 
börnunum. Börnin eru flest farin að njóta þessara stunda og leitast í að skoða bækur.  
Dvergasteinn - Þurfa betri undirbúning og þarf að framkvæma.  
Óskasteinn og Völusteinn - Ganga vel í minni hópum, gengur betur á Völusteini, ná betur utan um 
og lesa meira.  
Mánasteinn - Gengur vel 
Huldusteinn - Hefur stundum gleymst að lesa í daglegu starfi. Ætlum að bæta úr því og lesa eftir 
matmálstíma.  
  

Hópastarf 
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Álfasteinn - Kennarar rúlla í hópastarfi. Erum með mánaðarlegar námsáætlanir tengdar þema hvers 
mánaðar. Hefur gengið vel.  
Dvergasteinn - Þarf betri undirbúning. Var að komast á skrið fyrir sóttkví.  
Óskasteinn og Völusteinn - Gengur vel, Hringekjan gekk vel.  
Mánasteinn - Gengur vel  
Huldusteinn - Gekk vel í vetur, stundum dottið niður út af covid. Mörg þemaverkefni og þau hafa 
gengið vel.  
  

Hvíld 

Álfasteinn - Gengur almennt vel. Erum með tvískipta hvíld og þær styttar í 30-40 mín eftir að 
börnin hættu að sofa.  
Dvergasteinn - Gengur vel.  
Óskasteinn og Völusteinn - Gengur almennt vel en misvel fer eftir því hve mörg börn á starfsmann.  
Mánasteinn - Gengur vel. Börnin sofa vel 
Huldusteinn - Innri hvíld hefur gengið mjög vel en í fremri hvíld hefur fjölgað hratt í barna 
hópunum.  
  

Tækifæri til grófhreyfinga 

Álfasteinn - Góð. Skipulagðar skógarferðir vikulega, Engi og útisvæði vel nýtt til grófhreyfinga. 
Vantar salinn.  
Dvergasteinn - Söknum salsins en nýtum innviði deildar vel.  
Óskasteinn og Völusteinn - Mörg tækifæri og góð, erum framarlega þar, úti, inni og júdósalur.  
Mánasteinn - Gengur vel, hlaupa í litla herbergi, útivera.  
Huldusteinn - Júdósalur, gönguferðir, útivera, íþróttir á ganginum. Höfum verið mjög duglegar í 
grófhreyfingum með börnunum.  
  

Tækifæri til fínhreyfinga 

Álfasteinn - Gengur vel og aðgengi barnanna að fínhreyfi vinnu er gott. Þurfum að hvetja þau börn 
sem ekki sækja í fínhreyfi vinnu en setja raunhæfar væntingar.  
Dvergasteinn - Einhæf, þarf að finna fleiri verkefni.  
Óskasteinn og Völusteinn - Mörg tækifæri.  
Mánasteinn - Fá mörg tækifæri, púsla, lita, kubba.   
Huldusteinn - mjög góðar. Börnin hafa aðgang að mjög mörgum fínhreyfi æfingum, púsl, litir, 
pinnar, perl, þræða á band o.fl. Höfum verið í fínhreyfingum í hópastarfi líka.  
  

Þemaverkefni 

Álfasteinn - Vinaverkefni. Verkefni tengd farartækjum og ferðamáta. Stefnt að verkefni um líkaman 
og tilfinningar en því seinkaði vegna covid.  
Dvergasteinn - Hefur ekki gengið vel.  
Óskasteinn og Völusteinn - Hefur gengið vel. Lýðheilsuþemað gengið mjög vel.  
Mánasteinn - Gengur vel. Grænmetisfræðsla gengur vel. Auka hreyfing gengur vel. Börnin alltaf 
hvött til sjálfstæðis. Jóga í vinnslu, bætum okkur þar og í skipulögðum stundum á Engi.  
Huldusteinn - Fjölmenningarverkefni gekk mjög vel, hollt matarræði, bjóða börnunum ávexti og 
grænmeti. Moltugerðin og rækta plöntur.  
  

Undirbúningstímar 

Álfasteinn - Almennt gengið vel. Fer eftir mönnun hvernig undirbúningar ófaglærða gengur.  
Dvergasteinn - Hefur almennt gengið vel en þyrftu að nýtast deildinni betur.  
Óskasteinn - Gengið vel - misvel hjá deildarstjóra 
Völusteinn - Gengið mjög vel.  
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Mánasteinn - Gengur vel.  
Huldusteinn - Gengið vel, deildarstjóri tekur stundum vinnuna með heim. Ef ófaglærðir komast ekki 
þá er fundinn nýr tími.  
  

Stoðþjónusta/sérkennsla 

Álfasteinn - Ekki gengið vel, ekki nægilega mannaðar til að sinna einstökum börnum. Teljum þörf á 
frekari aðstoð, fá verkefni frá sérkennslstjóra eða öðrum fagaðila til þess að vinna eftir.  
Dvergasteinn -  
Óskasteinn og Völusteinn - Stundum/oft erfitt að finna stað til að vera á í einstaklingsþjálfun.  
Mánasteinn - Covid 
Huldusteinn - Gengið ágætlega. Nýja skipulagið fyrir sérkennslu er gott og við erum bjartsýn fyrir að 
það virki.  
  

Skógarferðir - Gullin - Friðland 

Álfasteinn - Vinnutímastytting flækti skipulag við skógarferðir og hefur gengið verr að fara í þær, 
má ekkert út af bregða. Gullin og Friðland eiga ekki við um Álfastein 
Dvergasteinn - Hefur gengið illa að komast í skógarferðir í vetur. Erum að vinna með nýtt plan.  
Óskasteinn og Völusteinn - Hefur gengið vel, en fataklefinn og klósettaðstaða þröngt, sérstaklega 
þegar 2 hópar að fara í skóginn. Vegna Covid var bara farið í eina fer í Gullin. Friðlandið mjög gott, 
kærkomin viðbót í fjölbreytni. Þarf að muna að nýta vel svæðið og kynna næsta hóp inn með þeim 
sem eru að hætta.  
Mánasteinn -  
Huldusteinn - Höfum farið út á Engi og þær ferðir hafa gengið vel. Fórum 2x í skóginn og veiddum 
síli. Viljum vera með markvissari þema í skógarferðum. Huldusteinn fer hvorki í Gullin né Friðland 
  

Samverustundir 

Álfasteinn - Eru einu sinni á dag, helst skipt í tvennt og þá gengur vel. Söngstund gengur vel ef við 
náum að skipta barnahópum í tvennt. Börnin eru farin að sýna meiri áhuga og taka almennt þátt í 
söng og hreyfingum.  
Dvergasteinn - Ganga misvel. Þurfa betri undirbúning. Söngur verið einhæfur, þurfum að koma 
með fjölbreyttari lög.  
Óskasteinn og Völusteinn - Hefur gengið misvel, ekki gengið eins vel í stórum hóp. Gengið betur í 
skiptum samverustundum fyrir hringekju. Í söng vantar hljóðfæraleikara, gott þegar Soffía er. Sum 
börnin mjög áhugasöm að syngja, hentar ekki öðrum.  
Mánasteinn - Ganga vel. Börnin farin að taka undir í söng og syngja sjálf utan söngstunda.  
Huldusteinn - Gengið mjög vel, hópnum skipt upp. Söng/tónlistarstarf með Guðnýju mjög gott og 
gengið mjög vel.  
  

Málörvun 

Álfasteinn - Málörvun allan daginn meðal annars í spjalli og hlustun, mikið lesið, sungið, setjum orð 
á athafnir. Vinnum með hljóðin(Lærum og leikum með hljóðin), ríma og þulur.  
Dvergasteinn - Hefur verið ábótavant. Erum að vinna í að innleiða orðaspjall. Erum nýlega byrjuð 
með borðaþulur. Börnin erum mjög áhugasöm um rím en það hefur verið í kassavinnu. Þarf að 
koma kassavinnunni aftur í gang, þar er unnið með ýmsa þætti hljóðkerfisvitundar og mikil 
málörvun.  
Óskasteinn og Völusteinn - Málörvun hefur gengið mjög vel, hefur verið inni í hringekju.  
Mánasteinn - Skipulögð málörvun 4x á dag í stutta stund. Allan daginn í samskiptum. Eru að æfa 
rím, klappa atkvæði og fara í Lubbastundir 1x í viku. Tákn með tali gengur vel, eru með 4 tákn í 
hverjum mánuði.  
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Huldusteinn - Samræður í barnahópnum, markviss málörvun einu sinni í viku í hópastarfi en 
málörvun alla daga. Höfum tekið eftir miklum framförum. Nokkur börn í einstaklingsþjálfun. Höfum 
verið með vísu/þulu vikunnar og er nýkomið í gang aftur. Unnum mikið með rím í hópastarfi en það 
hefur dottið niður undanfarið. Lubbahljóðin í tónlistarstund og Tákn með tali þarf að bæta og nota 
með öllum börnum. Höfum verið að klappa atkvæði.  
  

Námsmat 

Álfasteinn - TRAS hefur gengið mjög vel. Fastur starfsmaður sem sinnir því ásamt undirbúning 
tengdu TRAS í samráði við aðra starfsmenn á deild. Ferilmöppur ekki tilbúnar.  
Dvergasteinn – TRAS-ið var á réttu róli fyrir sóttkví og veikindi í kjölfarið. Ferilmöppur eru ekki 
tilbúnar.  
Óskasteinn og Völusteinn - TRAS gekk vel í vetur, og ferilmöppur svo gott sem tilbúnar.  
Mánasteinn - TRAS gengur vel og ferilmöppur í vinnslu 
Huldusteinn - Hefur gengið vel að TRAS-a. Ferilmöppur alltaf í vinnslu.  
  

Covid - viðbrögð 

Álfasteinn - Hefur gengið ágætlega. Allir hafa lagt sitt að mörkum að aðlagast breyttum verkferlum. 
Eins hafa allir lagt sig fram við einstaklingsbundnar sóttvarnir.  
Dvergasteinn -  
Óskasteinn -  
Völusteinn -  
Mánasteinn - Viðbrögð frá Árborg og upplýsingaflæði gott. Erfitt að senda fólk að vinna í öðru 
sótthólfi ef ekki má fara á milli.  
Huldusteinn - Farið eftir fyrirmælum frá stjórnendum. Mættum vera duglegri að sótthreins 
hurðarhúna og fleira. En hefur gengið vel.  
  

Annað 

Álfasteinn - Vinnustytting hefur verið krefjandi verkefni. Erum að læra að aðlaga okkur að henni. 
Höfum líka þurft að aðlaga okkur að breyttum og lengri undirbúningstímum. Covid-19 hefur líka 
sett stórt strik í vinnu vetrarins. Eins hefur ekki gengið nægilega vel að halda reglulega deildarfundi.  
Dvergasteinn -  
Óskasteinn -  
Völusteinn -  
Mánasteinn - Viðbrögð foreldra ekki alltaf góð þegar börn eru send heim.  
Huldusteinn -  
 

 

2.1.9. Hljóm-2 
Hljóm-2 aldursbundin skimun sem er lögð fyrir til að meta hljóðkerfis- og málmeðvitund barna í elsta 

árgangi leikskólans. Skimunin er gerð til að finna þau börn sem eru í mögulegri áhættu fyrir 

lestrarerfiðleika síðar meir en slök hljóðkerfis- og málvitund er talin aðalorsök lestrarvanda hjá 88% 

barna.                             (9 af hverjum 10 börnum) (mms.is)      .                
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 Góð færni Meðal færni Lág 
meðalfærni  

Slök færni Mjög slök 
færni 

Rím 5 16 7 6 5 

Samstöfur 1 18 14 5 1 

Samsett orð 9 16 
 

4 6 4 

Hljóðgreining 4 7 27 1 0 

Margræð orð 3 18 10 5 3 

Orðhlutaeyðing 2 8 7 13 9 

Hljóðtenging 2 6 7 9 15 

Heildarniðurstöður  
Aldursbil 1  
(45-71 stig) 
2 
 
Aldursbil 2  
(53-52 stig) 
1 
 
Aldursbil 3 
(58-71 stig) 
2 

 
Aldursbil 1  
(36-44 stig) 
2 
 
Aldursbil 2 
(42-52 stig) 
2 
 
Aldursbil 3 
(47-57 stig)  
1 

 
Aldursbil 1 
(27-35 stig) 
3 
 
Aldursbil 2 
(32-41)  
3 
 
Aldursbil 3 
(38-46 stig) 
5 
 

 
Aldursbil 1 
(21-26 stig) 
4 
 
Aldursbil 2  
(26-31 stig) 
2 
 
Aldursbil 3 
(32-37 stig) 
4 

 
Aldursbil 1 
(0-20 stig) 
0 
 
Aldursbil 2 
(0-25 stig) 
6 
 
Aldursbil 3 
(0-31) 
2 
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2.2. Matsáætlun 
 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Skólapúlsinn - foreldrakönnun  

Stjórnun x  x  

Viðmót og menning leikskóla x  x  

Aðbúnaður x  x  
Samstarf heimila og leikskóla x  x  

     

Skólapúlsinn - starfsmannakönnun 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Starfshættir  x  x 
Endurmenntun  x  x 

Líðan  x  x 

Þarfir  x  x 
Starfsandi  x  x 

Samskipti  x  x 

Samstarf  x  x 

Stjórnun  x  x 

Viðmót og menning leikskóla  x  x 

Aðbúnaður  x  x 

     
TRAS - málþroskaskráning 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Líðan og þarfir leikskólabarna 2x á ári 2x á ári 2x á ári 2x á ári 

Námsaðferðir 2x á ári 2x á ári 2x á ári 2x á ári 
Hæfniviðmið 2x á ári 2x á ári 2x á ári 2x á ári 

     

Ferilmöppur 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Líðan og þarfir leikskólabarna x x x x 

Námsaðferðir x x x x 

     

Foreldrasamtöl 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Líðan og þarfir leikskólabarna 2x á ári 2x á ári 2x á ári 2x á ári 

Samstarf heimila og leikskóla 2x á ári 2x á ári 2x á ári 2x á ári 

Námsaðferðir 2x á ári 2x á ári 2x á ári 2x á ári 

Hæfniviðmið 2x á ári 2x á ári 2x á ári 2x á ári 

     

Starfsmannasamtöl 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Starfshættir x x x x 

Endurmenntun x x x x 

Líðan x x x x 

Þarfir x x x x 

Starfsandi x x x x 
Samskipti x x x x 

Samstarf x x x x 

     
Endurmat deilda 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Læsi og samskipti haust/vor haust/vor haust/vor haust/vor 

Heilbrigði og vellíðan haust/vor haust/vor haust/vor haust/vor 

Sjálfbærni og vísindi haust/vor haust/vor haust/vor haust/vor 
Sköpun og menning haust/vor haust/vor haust/vor haust/vor 
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Gullin í grenndinni vor vor vor vor 

Kennslu- og uppeldishættir 2x í mánuði 2x í mánuði 2x í mánuði 2x í mánuði 

Námsaðferðir og hæfiviðmið 2x í mánuði 2x í mánuði 2x í mánuði 2x í mánuði 

     

 Endurmat deildarstjóra 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 
Tími x x x x 

Mannauður x x x x 

Búnaður x x x x 

Endurmat á samstarfi leik og 
grunnskóla 

x x x x 

Kennslu og uppeldishættir x x x x 

     
Endurmat stjórnenda 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Fjármagn x x x x 

Tími x x x x 

Mannauður x x x x 
Búnaður x x x x 

Gullin í grenndinni x x x x 

Samstarf heimila og skóla x x x x 
Eigin vinna x x x x 

Starfsáætlun  x x x x 

Starfsþróun x x x x 

     
Skólanámskrárteymi 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Stefna   x   

Markmið   x x 
Námsmat  x   

Námssvið   x x 

Áherslur  x   
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3.Börn, foreldrar og annað samstarf 
3. 1. Barnahópurinn  
Miðað er við upplýsingar úr skýrslu sem send var til Hagstofu Íslands í desember 2020.  

Fjöldi barna í leikskólanum 1. desember 2020 var 120 

 

Aldursskipting 
Börn fædd 2015 40 

Börn fædd 2016 21 

Börn fædd 2017 25 
Börn fædd 2018 28 

Börn fædd 2019 6 

 

Dvalartími – fjöldi barna 

4 klst 1 

5 klst 2 

6 klst 2 

6,5 klst 1 

7 klst 5 

7,25 klst 1 

7,5 klst 3 

7,75 klst 3 

8 klst 40 

8,25 klst 10 
8,5 klst 35 

8,75 klst 17 

 

3.1.1. Fjöldi barna sem nutu sérstaks stuðnings 
Þessi skýrsla er unnin út frá skýrslu sem send var til Hagstofu Íslands í desember 2020.  

Börn sem nutu sérstaks stuðnings* í leikskólanum Álfheimum á skólaárinu 2020-2021 voru fjórtán 

talsins og var stuðningurinn allt frá einstaklings þjálfun yfir í aukinn mannafla á deild sem meðal annars 

var nýttur til að skipta börnunum upp í minni hópa.  

Börn með fatlanir í leikskólanum fengu þann stuðning sem þau eiga rétt á. Sérkennslustjóri og 

deildarstjórar héldu í sameiningu utan um teymisfundi, einstaklingsnámskrár og annað sem snýr að 

sérkennslumálum í leikskólanum. Í leikskólanum voru mynduð teymi um sex börn, teymisfundir voru 

þó heldur óreglulegir þetta skólaárið þar sem covid setti strik í reikninginn. Hjá átta af þeim fjórtán 

börnum sem hlutu sérstaks stuðnings í leikskólanum höfðu ekki verið mynduð teymi en þá voru haldnir 

svokallaðir stöðufundir.  

Öll börn í elsta árgangi voru prófuð í Hljóm-2, almennt komu börnin vel út en ákveðið var að efla 

hljóðkerfisvitund enn frekar og var unnið með hljóðkerfisvitund m.a. í hringekjuverkefnum á báðum 

elstu deildum (Völusteini og Óskasteini). Að auki voru 26 börn sem fengu aðkomu sérkennslustjóra 

hvort sem það var til að efla hreyfifærni, félags- og/eða málþroska barnanna í lengri eða skemmri tíma.  

*Með sérstökum stuðningi í námi er átt við börn sem vegna fötlunar, tilfinningalegra eða félagslegra 

erfiðleika fá sérstaka aðstoð eða þjálfun undir handleiðslu sérfræðinga. Ekki er gerður munur á því 

hvort stuðningur átti sér stað í nokkur skipti eða yfir allt árið. 
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3.1.2. Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku og fjöldi tungumála 
1. desember 2021 var í Álfheimum 21 tvítyngt barn og tungumálin 9. 

3.2. Foreldrasamvinna 
Foreldrasamvinna eins og allt samstarf þarf að fela í sér gagnkvæman skilning, samvinnu og virðingu af 

beggja hálfu. Lögð er áhersla á að taka vel á móti hverjum og einum og dagleg samskipti eru einn 

mikilvægasti hlekkurinn milli fjölskyldu og leikskólans þar sem skipst er á upplýsingum um barnið.  

Alla jafnan eru foreldrar ávallt velkomnir í leikskólann að fylgjast með og taka þátt í starfinu, auk þess 

að þeim er boðið að taka þátt í hinum ýmsu viðburðum.  

Veturinn 2020-2021 var allt foreldrasamstarf þó litað af samkomutakmörkunum vegna covid-19. Aflýsa 

þurfti að mestu þátttöku foreldra í starfi leikskólans og samskipti dagsdaglega urðu að einhverju leyti 

erfiðari vegna nálægðartakmarkana og grímunotkunar. Foreldrasamtöl fóru einnig að einhverju leyti 

fram með rafrænt eða í símtölum.  

3.2.1.Foreldraráð 
Í foreldraráði voru þrír foreldrar en hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla. Góð 

samvinna var við foreldraráðið í vetur þar sem þau komu að málefnum leikskólans.  

3.2.2. Foreldrafundir 
Kynningarfundir fyrir foreldra féllu niður vegna covid. Það á bæði við um kynningarfund fyrir nýja 
foreldra í júní svo og kynningarfund hverrar deildar að hausti þar sem farið er vanalega yfir komandi 
vetur. Upplýsingar til foreldra voru því að mestu sendar í tölvupósti og fréttabréfum deilda.  

3.2.3. Foreldrasamtöl 
Foreldrasamtöl eru alla jafnan tvisvar á skólaári, á haustönn og vorönn. Viðtölin hafa verið tekin í 
tengslum við TRAS málþroskaskráningu nema hjá elsta árangi þar sem niðurstöður Hljóm-2 og skólaskil 
eru meginviðfangsefni viðtalanna.  Í vetur fóru foreldrasamtölin fram ýmist í leikskólanum, í símtölum 
eða rafrænt á Teams.  

3.2.4. Foreldrafélag 
Allir foreldrar leikskólabarnanna gerast sjálfkrafa meðlimir í foreldrafélagi Álfheima. Foreldrafélagið gaf 

eins og fyrri ár útskriftarnemendum handklæði að gjöf. Þá stóð foreldrafélagið að myndatöku af 

leikskólabörnunum, bæði voru teknar deildarmyndir og einstaklingsmyndir.   

3.3.Fréttabréf 
 Fréttir voru settar á heimasíðu leikskólans http://alfheimar.arborg.is/ , á tilkynningartöflur við hverja 

deild, í mánaðarlegum fréttabréfum hverrar deildar og með tölvupósti frá bæði deildarstjórum og 

skólastjórnendum.  

3.4.Samstarf, fræðsla og ráðgjöf  

3.4.1.Samstarf við skólaþjónustu Árborgar 
Við höfum átt í góðum samskiptum við Skólaþjónustu Árborgar í vetur. Við Skólaþjónustuna starfa 

leikskólafulltrúi, kennsluráðgjafi tvítyngdra barna, sálfræðingar, talmeinafræðingar og 

kennsluráðgjafar. Þegar leikskólinn í samráði við foreldra telur þörf á að fá frekari aðstoð er leitað til 

Skólaþjónustu.  

3.4.2.Samstarf leik- og grunnskóla 

Gullin í grenndinni er samstarfsverkefni Álfheima og Vallaskóla en einu sinni í mánuði hefur hver 

skógarhópur elstu tveggja árganganna í Álfheimum hitt vinabekk úr Vallaskóla og saman farið í 

skógarferð. Vegna Covid-19 var einungis farin ein ferð þetta skólaárið.  

http://alfheimar.arborg.is/
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Önnur samskipti milli Álfheima og grunnskólanna voru í algjöru lágmarki þetta árið vegna Covid-19. 

Vorskóli og aðrar heimsóknir leikskólabarna í grunnskólana féllu niður. Einungis var farið í heimsókn á 

eitt frístundarheimili. Í vor voru skilafundir milli leik- og grunnskólanna þar sem gögnum væntanlegra 

grunnskólanemenda var skilað til grunnskólans.  

3.4.3.Samstarf við háskóla 
Á skólaárinu voru þrír nemar í leikskólakennarafræðum frá Háskóla Íslands í vettvangsnámi hjá okkur.  

3.4.4.Annað samstarf 
Leikskólinn hefur lengi verið í samstarfi við Vinaminni, Ljósheima og Fossheima en vegna covid-19 féll 

það alveg niður þetta skólaár.  
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4. Starfsmannamál 
Skólaárið 2020-2021 voru um 48 starfsmenn í Álfheimum í mismunandi stöðum og stöðuhlutföllum, 

auk tveggja í fæðingarorlofi. Í vetur störfuðu hér 8 leikskólakennarar,  7 með aðra háskólamenntun 

en leikskólakennarafræði, 3 leikskólaliðar, aðrir ófaglærðir. Þá störfuðu þrír starfsmenn í eldhúsi.   

Í vetur voru 3-4 starfsmenn í  leikskólakennaranámi við Háskóla Íslands, bæði grunn- og framhaldsnámi.  

4.1. Stjórnskipan Álfheima 2020-2021  
Starfsheiti Nafn Netfang Símanúmer 

Leikskólastjóri Jóhanna Þórhallsdóttir johannath@arborg.is  480-3242 
Aðstoðarleikskólastjóri Eva Hrönn Jónsdóttir evahronn@arborg.is  480-3243 

Sérkennslustjóri Guðrún Ósk Guðjónsdóttir gudrunosk@arborg.is  480-3248 

Sérgreinastjóri útikennslu Soffía Guðrún Kjartansdóttir Soffiakjart@arborg.is 480-3241 
Deildarstjóri Álfasteins Birna Björt Eyjólfsdóttir birna.bjort@arborg.is 480-3244 

Deildarstjóri Dvergasteins Unnur Sigurðardóttir unnur.sigurdardottir@arborg.is 480-3245 

Deildarstjóri Óskasteins Guðrún Edda Hannibalsdóttir gudrun.edda@arborg.is 480-3246 

Deildarstjóri Völusteins Margarita Hamatsu margarita.hamatsu@arborg.is 480-3247 
Deildarstjóri Mánasteins Sandra Vachon sandraanne@arborg.is 480-6396 

Deildarstjóri Huldusteins Berglind Björgvinsdóttir berglind.bjorgvins@arborg.is 480-6395 

 

4.2. Fundir 
Í vetur var ákveðið að allir innanhússfundir væru á þriðjudögum og því ekkert um skipulagt starf þann 

daginn. Deildafundir og deildarstjórafundir voru í hverri viku, umhverfisnefnd, gæðaráð og 

skólanámskrárteymi funduðu einu sinni í mánuði auk þess sem gróðurgrúbba tók til starfa á 

vormánuðum og fundaði þá einu sinni á viku á tímabili.  

Stjórnendafundir voru einu sinni í viku á fimmtudögum kl. 13:00-14:00. Á þeim fundum situr  

stjórnunarteymi leikskólans, það er leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri, sérkennslustjóri, 

sérgreinastjóri útikennslu og deildastjórar. Á deildarstjórafundum er farið yfir starf leikskólans, það 

skipulagt og endurmetið. Fundagerðir eru sendar öllum starfsmönnum leikskólans í tölvupósti til að 

mailto:johannath@arborg.is
mailto:evahronn@arborg.is
mailto:gudrunosk@arborg.is
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upplýsa alla um ákvarðanir og umræður á fundunum. Reglulega fundaði matráður með 

stjórnunarteyminu.  

Umhverfisnefndarfundir voru einu sinni í mánuði. Á þeim er farið yfir ýmislegt sem tengist 

grænfánanum og umhverfismennt í leikskólanum. Í umhverfisnefnd er einn fulltrúi af hverri deild, 

sérgreinastjóri útikennslu, leikskólastjóri, fulltrúi frá ræstingarfyrirtæki  ásamt einu foreldri.  

Aðrir sameiginlegir fundir sem fulltrúar leikskólans sóttu með fagteymum í Árborg eru: 

Leikskólastjórafundir sem eru fyrsta þriðjudag í mánuði, vinnufundir leikskólastjóra, 

sérkennslustjórafundir, faghópur um samstarf grunn- og leikskóla og  fjölmenningarteymi.  

 

4.3.Símenntun starfsmanna 
Símenntunaráætlun Álfheima er liður í því að ná þeim markmiðum sem sett hafa verið fyrir skólaárið. 

Hún er gerð með áherslum, styrkleikum og veikleikum leikskólans í huga og þar er fjármögnun, 

skipulag og reglur skilgreindar. Leikskólastjóri ber höfuðábyrgð á framkvæmd og úrvinnslu 

símenntunaráætlunarinnar en starfsfólk ber ábyrgð á eigin símenntun þ.e. greina þarfir sínar, hafa 

frumkvæði að fræðslu og efla starfsþroska sinn. Tími til símenntunar ræðst af þörfum og fjármagni 

hverju sinni. 

4.3.1.Skilgreining á símenntunarþörf 
Hverjum leikskóla er skylt að gera símenntunaráætlun og henni má skipta í tvo þætti:   

• sem er nauðsynleg fyrir skólann. 

• sem kennarinn metur æskilega fyrir sig.  

Skólastjórnendur ákvarða almenna þörf fyrir námskeið út frá áhersluatriðum næsta vetrar, óskum 

starfsmanna og fjárhagsáætlun skólans. Kennurum og starfsfólki er skylt að fara á námskeið 

samkvæmt símenntunaráætlun skólans.  

Ákvörðun skal tekin af skólastjóra hvað skal bjóða kennurum upp á mörg námskeið á skólaári út frá 

því sem þeir hafa áhuga á, til að halda sér við í starfi eða að bæta við nýrri þekkingu sem nýtist í starfi. 

Í starfsmannasamtölum sem haldin eru einu sinni á ári er farið yfir óskir og þarfir starfsmanna og þær 

eru skráðar niður. Skólastjóri auglýsir öll fræðsluerindi og námskeið sem berast með því að senda 

tölvupóst og/eða hengja upp á upplýsingatöflu á kaffistofu og í undirbúningsherbergi.  

4.3.2. Mat á árangri 
Það er á ábyrgð leikskólastjóra að skrá og staðfesta símenntun. Ábyrgð starfsmanns felst í að óska 

eftir skráningu og staðfestingu þegar hann getur sýnt fram á að símenntun sé lokið hverju sinni. 

Matshæf símenntun er símenntun sem er samþykkt af starfsmanni og stjórnanda, haldin í eða fyrir 

utan vinnutíma. Leikskólastjóri metur hversu vel starfsfólki hefur tekist að uppfylla kröfur í áætlun 

þeirra. Hann tilkynnir með fyrirvara því starfsfólki sem þarf að ljúka áætlun áður en launahækkun 

tekur gildi. 
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4.3.3.Fjármögnun símenntunar

4.3.4.Yfirlit yfir símenntun skólaársins 2020-2021 

Símenntun Tímabil klst Þátttakendur 
TRAS 15. október 

5. nóvember 
6 klst 2 deildarstjórar 

Námskeið á vegum 
endurmenntunar um samskipti 

23. október 3 klst 2 deildarstjórar 

KÍ þing 26. nóvember 
27. nóvember 

8 klst Sérgreinastjóri útikennslu 

Röskun á einhverfurófi - 
grunnámskeið. Á vegum 
Greiningar- og ráðgjafarstöð 
ríkisins.  

28. janúar 5 klst 2 kennarar 

Grænfánaráðstefna á vegum 
Landverndar 

8. febrúar 
11. febrúar 

6 klst 1 deildarstjóri og 
aðstoðarleikskólastjóri 

Handleiðsla fyrir stjórnendur 
leikskólans 

Vetur 2020-
2021 

 6 deildarstjórar 
Matráður 
Sérgreinastjóri 
Sérkennslustjóri 
Aðstoðarleikskólastjóri 
Leikskólastjóri 

Starfsandi og vellíðan á vegum 
Fjölskyldusviðs Árborgar 

26. febrúar  2 klst Sérkennslustjóri 
Aðstoðarleikskólastjóri 
leikskólastjóri 

Hljóm-2 réttindanámskeið Án 
dagsetningar 

 1 deildarstjóri 

 

Skóli greiðir 100% Skóli greiðir og starfsmaður Starfsmaður greiðir 100% 

Vinnustaðurinn greiðir vinnutíma 
samkvæmt starfshlutfalli en 

yfirvinna er ekki greidd. 
Vinnustaðurinn greiðir 

námskeiðsgjald. 

Skóli greiðir vinnutímann 
samkvæmt starfshlutfalli en 

yfirvinna er ekki greidd. 
Starfsmaður greiðir 

námskeiðsgjald/sækir í sjóðinn 
sinn. 

Starfsmaðurinn fær launalaust leyfi 
og greiðir námskeiðsgjald sjálfur. 

Starfstengd ósk stjórnandans og 
þátttaka er innan vinnutíma. 

Starfstengd ósk starfsmanns og 
þátttaka er innan eða utan 

vinnutíma, þó alltaf ákvörðun 
stjórnanda. 

Starfstengt en ekki forgangsmál. 
Þátttaka innan eða utan vinnutíma. 

 
 
 

Óljós eða engin tengsl við 
núverandi starf eða framtíðarstarf. 

Námskeið á starfsdegi og á 
starfsmannafundum. 

Sérstök námskeið er tengjast 
markmiðum og/eða áherslum 

skólans sem starfsmaður sækir að 
beiðni leikskólastjóra. 

 Sækja þarf um með góðum 
fyrirvara til leikskólastjóra sem 
metur aðstæður hverju sinni. 

Leyfi til að sækja námskeið 
einungis veitt ef það hefur ekki 

veruleg áhrif á starfsemi 
leikskólans að starfsmaður sé frá 

vinnu. 
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Skipulagsdagar 2020-2021 

6. ágúst Farið yfir praktísk atriði og upphaf leikskólaársins.  

7. september Kynning frá Landvernd og vinna við markmiðasetningu og þemavinnu 
tengda Grænfánanum 
Skógarferð, fræðsla um skógarferðir og verkefni í skóginum.  

9. október Haustþing - frestað. Í staðinn vinnufundir á deildum.  
22. október  Starfsmannafundur 

2. nóvember Rýmingaráætlun 
Vinnutímastytting - umræður og leiðir til framkvæmda 

14. janúar Starfsmannafundur - ýmis hagnýt atriði og vinnutímastytting 
4. febrúar Kynning á þemavinnu hverrar deildar.  

Vinna við umbótaáætlun eftir Maskínukönnun 
Endurmat á námsáætlunum 
Kynning á viðverustefnu 
Kynning á niðurstöðum maskínukönnunar 
Kynning á nýjum reglum varðandi starfsmenn og nám 
Umræða um vinnutímastyttingu 
Kynning á Heilsueflandi leikskólum 

17. Mars  Fræðsludagur leikskólanna  
Fyrirlestur um kvíða leikskólabarna 
Umræður um leikskólastarfið, álag og lausnir. Hvernig sjáum við framtíð 
Álfheima.  

14. maí Endurmat 
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5. Starfsáætlun skólaársins 2021-2022 
Í öllu starfi leikskólans er lögð áhersla á samskipti og vellíðan í leik og starfi auk virðingar fyrir 

náttúrunni. Samskipti þurfa að vera góð milli barna og fullorðinna, milli barna og barna og milli 

fullorðinna og fullorðinna og þau þurfa að byggja á virðingu, hlýju og trausti. Virðing, hlýja og traust 

eru einkunnarorð leikskólans sem mikilvægt er að hafa hugfast í öllu starfi.  

Leikurinn er hornsteinn leikskólastarfsins og aðal kennslutækið. Í leik lærir barn margt sem enginn 

getur kennt því. Í leik felst því mikið sjálfsnám, honum fylgir bæði gaman og alvara. Í leik lærir barn 

margt út frá eigin hugarheimi og upplifun. Í leik eflir barnið félagsleg samskipti, það lærir að tjá 

tilfinningar sínar og þjálfar notkun tungumálsins. Leikur getur veitt gleði og vellíðan en jafnframt falið 

í sér valdabaráttu og átök. Leikur og leikskólastarf eru tveir órjúfanlegir þættir. Lögð er áhersla á 

leikinn og að börn fái tækifæri til að yfirfæra raunverulegar aðstæður í gegnum hann. Gefinn er 

nægur tími til sjálfsprottinna leikja, sveigjanleiki þarf að ríkja í skipulaginu svo þörfum barnanna sé 

fullnægt. Mikilvægur þáttur í leik og námi barna er að aðstæður fyrir gróf- og fínhreyfingar séu 

skapaðar jafnt inni sem úti. Leikskólakennarinn tekur þátt í leikjum barnanna á þeirra forsendum og 

hefur ávallt jákvæðni, jafnrétti, þolinmæði, virðingu og áhuga að leiðarljósi. Leitast er við að hafa 

leikfangakost fjölbreyttan og margvíslegan efnivið til skapandi starfa. Efniviður er sýnilegur í hæð 

barnanna og í samræmi við þroska þeirra. Umhverfið skal vera snyrtilegt og aðlaðandi með hæfilegu 

framboði leikefnis. Reynt er að hafa flæði milli deilda leikskólans bæði í leik og starfi.  

Í leikskólastarfinu þarf að ríkja jafnvægi á milli frjálsra og skipulagðra leikja, innileikja og útileikja, 

einstaklingsverkefna og félagslegra samskipta og milli hvíldar og virkar þátttöku í leik og starfi.  

Veturinn 2021-2022 mun líkt og áður einkennast af þemastarfi tengdu Grænfánanum, útikennslu og 

skógarferðum. Leikskólinn Álfheimar hefur um árabil lagt stund á útikennslu þar sem aðal áherslan 

hefur verið á umhverfismennt og skógarferðir. Veturinn 2021-2022 eru börn fædd 2016 og 2017 í 

útikennslu á Friðlandinu. 

 Í köflum 5.1 og 5.2. má sjá áætlanir fyrir skólaárið 2021-2022.  

5.1. Símenntunaráætlun 2021-2022 

Símenntunaráætlun 2021-2022 
Lýsing á 
símenntun 

tilgangur tímabil tímafjöldi Þátttakendur 

Hljóm-2 Viðkomandi hafi réttindi 
og þekkingu til að leggja 
Hljóm-2 fyrir  

veturinn 
2020-2021 

 leikskólakennari 

TRAS Viðkomandi hafi réttindi 
og þekkingu til að nota 
TRAS 
málþroskaskráningu. 

veturinn 
2020-2021 

 leikskólakennari 

Skipulagsdagar 

Starfsmanna-
fundur 

Undirbúningur fyrir 
vetrarstarfið 
 

9. ágúst 2021 2 klst allir 

Skipulagsdagur 

 

Vinna við námsáætlanir 

vetursins 

Vinna við 

samskiptasáttmála. 

Steinunn frá Starfsleikni 

7. september 
2021 

8 klst allir 
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með fyrirlestur og 

hópavinnu 

 

Haustþing  8. október 
2020 

8 klst allir 

Skipulagsdagur Málþing um leikskólastarf 

í Árborg 

 

1.nóvember 

2021 

8 klst allir 

Skipulagsdagur Skyndihjálparnámskeið 3.febrúar 
2022 

8 klst allir 

Starfsmanna-
fundur 

 10. janúar 
2022 

2 klst allir 

Skóladagur 
Árborgar 

 30. mars 
2022 

8 klst allir 

Skipulagsdagur 

 

Endurmat 6. maí 2022 8 klst allir 

 

5.2.Námsáætlanir 
Námsáætlanir voru unnar á haustdögum 2021 af öllu starfsfólki.  

5.2.1. Huldusteinn og Mánasteinn 
Á Huldusteini og Mánasteini eru börn fædd 2019 og 2020 

Læsi og samskipti 
Markmið 

• Samskipti - Mál og hlustunarskilningur  

• Umhverfislæsi  

• Tilfinningalæsi  

• Gefa þeim góðan grunn í tjáningu - mál og líkamstjáningu  

Leiðir 

• Lesa  

• Merkingar sjáanlegar  

• Söngstund  

• Gefa tíma  

• Tala við þau þegar við erum að gera hluti með þeim t.d. klæða þau, skipta þeim, matartíma 

• Myndrænt skipulag TMT  

Ábyrgð 

• Allir bera ábyrgð  

Hvenær á verkefni að ljúka 

• Vinnum alltaf og endurmeta í desember 
 

Heilbrigði og vellíðan 
Markmið 

• Að öllum líði vel 

• Borða hollan og fjölbreyttan mat 

• Mynda tengsl við starfsfólk 



  Starfsskýrsla Álfheima 2021-2022 

24 

 

• Góða tengingu milli leikskóla og heimilis 

• Leggja grunn að heilbrigðum lífsmáta 

 

Leiðir 

• Stuðla að góðu umhverfi með því efni sem börnin þurfa til að geta unað sér í leik og notið 
sköpunargáfu sinnar  

• Hafa áhrif á eldhús með að stuðla að hollari kosti og fjölbreytni- vera dugleg að kynna fyrir 
þeim og láta þau vera dugleg að smakka. 

• Allt starfsfólk að vera duglegt að tala við alla og styðja við þau 

• Senda fréttabréf heim, spjalla við foreldra þegar þau koma og sækja, vera í góðu sambandi 
og ræða um daginn. 

• Stunda hreyfingu, fara í fjölbreytta útiveru sem felur m.a. í sér skógarferðir og 
vettvangsferðir.  

• Hreinlæti í kringum okkur  

 

Ábyrgð 

• Allir bera ábyrgð 

 

Hvenær á verkefni að ljúka 

• Í allan vetur – gerum endurmat í des 
 

Sjálfbærni og vísindi 
Markmið 

• Efla sjálfsbjargargetu 

• Að fá kanna og tengja við umhverfið 

 

Leiðir 

• Leyfa þeim að gera sjálf og prófa sig áfram - tryggja efnisval þannig þau geti æft sig 

• Leyfa þeim að nýta skynfæri sín til að kanna og þekkja hluti 

• Æfa sig í gegnum leik með því að efla hreyfifærni og hreyfingar í gegnum leik, sulla með 
vatn, leir, drullumalla 

• Leyfa þeim að æfa sig í fataklefanum 

 

Ábyrgð 

• Allir bera ábyrgð 

 

Hvenær á verkefni að ljúka 

• Allan veturinn, endurmeta í desember 
 

Sköpun og menning 
Markmið 

• Að leyfa þeim að skapa út frá sínu eigin höfði 

• Kynna þeim menningu okkar 

 

Leiðir 
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• Hafa fjölbreyttan efnivið 

• Skapa tækifæri og aðstöðu til að sköpunar 

• Kennarar að vera opnir fyrir stundum og tækifærum fyrir að hvetja þau og grípa stundir til 
sköpunar 

• Gefa þeim tíma og vera ekki alltaf að rjúfa leikinn 

• Kenna þeim söngva og þulur 

• Kynna þeim fjölbreytta menningu og hefðir 

 

Ábyrgð 

• Allir bera ábyrgð 

 

Hvenær á verkefni að ljúka 

• Í allan vetur, endurmeta í des. 
 

 

5.2.2. Álfasteinn  

Á Álfasteini eru börn fædd 2018 og 2019 

Læsi og samskipti 
Markmið 

• Efla málþroska og málskilning 

• Læra að lesa tilfinningar sínar og annarra 

• Gefa öllum tækifæri að tjá sig 

• Leikræn tjáning 

 

Leiðir 

• Málörvun, sögustundir, söngstundir, tala saman  

• Vera fyrirmyndir, umræður, sögur (Bína o.fl.), spila 

• Gefa börnin tíma og tækifæri til að tjá sig, efla félagsfærni (lesa sögur, tilfinningar) 

• Nota tónlist og hreyfingur til að tjá sig 

 

Ábyrgð 

• Allir 

 

Hvenær á verkefni að ljúka 

• Í lok skólaárs 
 

Heilbrigði og vellíðan 
Markmið 

• Að öllum líði vel 

• Auka hreyfiþroski 

 

Leiðir 

• Hvíld, hollt mataræði, hreinlæti 
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• Hreyfistund, útivera, gönguferðir, skógaferðir 

 

Ábyrgð 

• Allir 

 

Hvenær á verkefni að ljúka 

• Aldrei 
 

Sjálfbærni og vísindi 
Markmið 

• Læra á náttúruna og nánasta umhverfi 

• Læra að vernda jörðina 

 

Leiðir 

• Útivera, skógarferðir, fræðsla, spila, lesa um, myndrænt efni 

• Endurvinnsla, gróðursetja, rækta grænmeti, moltukassa 

• Skoða og upplifa nánasta umhverfi 

• Flokkun og endurvinnsla  

• Umræður og fræðsla um umhverfi okkar 

 

Ábyrgð 

• allir 

 

Hvenær á verkefni að ljúka 

• Lok skólaárs 
 

Sköpun og menning 
Markmið 

• Læra um mismunandi menningu og listgreinar 

• Listsköpun 

 

Leiðir 

• Tónlist, bækur, leikrit 

• Bjóða upp á fjölbreytt efni, bjóða sköpun úti 

• Læra sönglög frá mismunandi menningarsvæðum, smá fræðsla , myndir, bók.... 

 

Ábyrgð 

• allir 

Hvenær á verkefni að ljúka 

 

• Lok skólaárs 

 

5.2.3. Dvergasteinn 
Á Dvergasteini eru börn fædd 2017 og 2018 
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Læsi og samskipti 
Markmið 

• Lestur, daglega 

• Sjónrænt læsi 

• Tákn með tali 

 

Leiðir 

• Sögustundir eftir matmálstíma (morgunmat eða hádegismat)  

• Hafa ritmál sýnilegt á deildinni. Dagasögur, reglur, merkingar, þulur, söngtextar og fleira.  

• Tákn með tali í daglegum athöfnum. Tákn sjónræn og í notkun. Tákn vikunnar 

• Eiga í góðum samskiptum við börnin 

 

Ábyrgð 

• Allir 

 

Hvenær á verkefni að ljúka 

• Lok skólaárs. Endurmat í desember/janúar og aftur í maí/júní  
 

Heilbrigði og vellíðan 
Markmið 

• Útivera og skógarferðir 

• Mataræði 

• Vinátta 

• hvíld 

 

Leiðir 

• Öll börn fara að minnsta kosti einu sinni í skógarferð í viku. Öll börn fara daglega í útiveru. 
Þau læra hvernig þau klæða sig til að líða vel úti og fá góða hreyfingu  

• Rólegt andrúmsloft í matartímum. Læra sitt magamál með því að skammta sér sjálf, 
ávextir, grænmeti og tala vel um matinn 

• Vináttuverkefni (föstudagar) og Dagasögur 

• Rólega hvíld, vakandi/sofandi hvíld fyrir alla 

 

Ábyrgð 

• Allir 

 

Hvenær á verkefni að ljúka 

• Lok skólaárs. Endurmat í desember/janúar og aftur í maí/júní 
 

Sjálfbærni og vísindi 
Markmið 

• Gróður 

• Sullukar 

• Útivera/skógarferðir 
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• Gullkorn 

Leiðir 

 

• Gróðursetja allt árið inni, matjurtir, plöntur og annað. Á vorin gróðursetjum við matjurtir 
úti 

• Markvisst í sullukarinu, vísindi fyrir börnin, leika í vatninu og upplifa nýja hluti, t.d. raksápa, 
matarlitur, dollur, skeljar, steinar og allt sem börnin vilja 

• Að minnsta kosti einu sinni í viku í skóginn og á föstudögum aðra hverja viku. Borðað í 
skóginum og hvíld ásamt öðru starfi 

• Gullkorn barnanna skráð niður 

 

Ábyrgð 

• Allir 

 

Hvenær á verkefni að ljúka 

• Lok skólaárs. Endurmat í desember/janúar og aftur í maí/júní 
 

Sköpun og menning 
Markmið 

• Fjölbreytileikinn 

• Umhverfi 

• Listastofa 

Leiðir 

 

• Leyfa börnunum að skapa og upplifa fjölbreyttan efnivið, áferð, lögun 

• Árstíðir, hvar eigum við heima, umferðarreglur, vinátta og fleira 

• Menning, vinátta, leyfa börnunum að upplifa ólíka menningu og kynnast henni 

• Allur efniviður í boði, börnin fara að minnsta kosti einu sinni í viku í sköpun í listastofunni 

 

Ábyrgð 

• Allir 

 

Hvenær á verkefni að ljúka 

• Lok skólaárs. Endurmat í desember/janúar og aftur í maí/júní 
 

 

5.2.4. Óskasteinn og Völusteinn 
Á Óskasteini og Völusteini eru börn fædd 2016 og 2017 

Læsi og samskipti 
Markmið 

• Tilfinningalæsi  

• Félagsleg samskipti – áhersla á virka hlustun, tjáningu og vináttu 
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• Umhverfislæsi 

• Málörvun í daglegu starfi 

• Vekjum áhuga – spyrjum spurninga og svörum spurningum 

• Orðaforði, leikur með stafi og hljóð 

• Mál- og hlustunarskilningur 

• Hljóðkerfisvitund 

Leiðir 

• Lesa fyrir börnin tvisvar á dag 

• Orðaspjall 

• Söngur og þulur 

• Kassavinna – rím/taktur, klappa atkvæði, skrifa nafnið sitt. 

• Frjáls leikur 

• Bækur – spjalla saman um söguna og skoða myndir. 

• Skógarferðir 

• Átthagaverkefni 

• Njóta þess að vera saman, bæði úti og inni. 

 

Ábyrgð 

• Allir starfsmenn á deild 

 

Hvenær á verkefni að ljúka 

• Endurmat í janúar 2022 
 

Heilbrigði og vellíðan 
Markmið 

• Barninu líði vel – andlega, líkamlega og félagslega 

• Skapa þægilegt og rólegt andrúmsloft 

• Byggja upp jákvæð vináttusambönd 

• Hreinlæti og líkamleg umhirða 

• Borði hollan mat 

• Nægjusemi  

• Regluleg hreyfing – úti og inni. 

• Auka ábyrgð barnanna í klæðnaði 

 

Leiðir 

• Starfsfólk gefi af sér og sýni börnunum hlýju, umhyggju, virðingu, gleði og traust 

• Starfsfólk séu góðar fyrirmyndir 

• Handþvottur – þegar börn mæta, eftir salernisferðir, fyrir máltíðir og eftir útiveru 

• Umræða við matarborð um mikilvægi þess að borða hollan mat, samsetningu disksins 

• Börnin skammti sér sjálf, smyrji  og helli í glös – starfsmaður aðstoðar ef þarf 

• Útivera – leikur í garðinum, Friðlandið, skógarferðir og gönguferðir 

• Hreyfing í sal 

• Öll börn fari í hvíld eftir hádegismat 

• Hljóðvist 

• Skipta börnum upp í minni hópa – bæði úti og inni 

• Aðstoða í leik 
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Ábyrgð 

• Allir starfsmenn á deild 

 

Hvenær á verkefni að ljúka 

• Endurmat í janúar 2022 
 

Sjálfbærni og vísindi 
Markmið 

• Virðing – hlýja – traust  

• Börnin beri virðingu fyrir umhverfi sínu og náttúru 

• Börnin fái tækifæri til að upplifa og njóta 

• Heimspeki dauðu músarinnar 

• Flokka og endurvinna 

• Plastlaus 

 

Leiðir 

• Skógarferðir og útinám 

• Leika í skóginum og skoða lífríkið þar 

• Skoða smádýr og annað sem við finnum í skóginum í smásjá 

• Skoða árstíðabreytingar  

• Veðurbreytingar 

• Flokkun 

• Nota fjölnotapoka utan um blaut föt 

• Endurnýta ýmis efni 

• Nota fjölbreyttan efnivið 

• Tilraunir í hópastarfi 

 

Ábyrgð 

• Allir starfsmenn á deild 

 

Hvenær á verkefni að ljúka 

• Endurmat í janúar 2022 
 

Sköpun og menning 
Markmið 

• Að skapandi starf fléttist inn í öll námssvið leikskólans – bæði úti og inni 

• Heimspeki dauðu músarinnar – hugmyndir barnanna ráði för og fái að njóta sín 

• Nota mismunandi efnivið 

• Átthagaverkefni 

• Tilraunir 

 

Leiðir 

• Útikennsla í hverri viku 

• Myndlist – teikna sjálfsmynd bæði haust og vor, mála á trönur ofl. 

• Nota fjölbreyttan efnivið í sköpun 
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• Vefa reglulega 

• Hafa leir í boði reglulega 

• Hópastarf 

• Fara á bókasafnið 

• Sýning á sýsluskrifstofu 

• Heimsókn í Vinaminni, Fossheima og Ljósheima 

 

Ábyrgð 

• Allir starfsmenn á deild. 

 

Hvenær á verkefni að ljúka 

• Endurmat í janúar 2022 
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6. Fylgiskjöl 
 

Samþykkt foreldraráðs 

Leikskóladagatal 2020-2021 

Leikskóladagatal 2021-2022 
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Samþykki foreldraráðs 
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