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Leikskólinn Miðborg
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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.
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Leiðarljós leikskólans:

1. Stutt greinargerð leikskólastjóra um starfið á síðasta leikskólaári

Hér gæti komið fram m.a. hvað einkenndi árið, helstu verkefni, starfsmannahald, viðburði
o.þ.h.
Helstu verkefni ársins
Leikskólaárið 2016-2017 var sameiginlegt þema fyrir allar deildir leikskólans. Þemun voru í
mánuð hvert í eftirfarandi röð: haust, ég sjálfur/ vinátta, heimamenning, hátíðir, ljós og
skuggi, gamli tíminn, ævintýri, vor/ plöntur, dýr og vatn. Var þetta í fyrsta sinn sem allar
deildar unnu með sömu þemu. Unnið var að ýmsum verkefnum og stýrði áhugi barnanna
ferlinu. Viðfangsefni hverju sinni ýttu undir nám barnanna á grunnþáttum aðalnámskrár
(læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð og sköpun) sem og
námssviðum leikskólans (læsi og samskipti, heilbrigði og vellíðan, sjálfbærni og vísindi og
sköpun og menning). Þar að auki námi barna í sögu Íslands og fjölmenningu.
Í stefnu Miðborgar er lögð áhersla á fjölmenningarlegt starf. Á síðasta leikskólaári var
verkefnastjóri fjölmenningar sem fór á milli húsana þriggja og stuðlaði að fjölmenningarlegri
vinnu inni á deildum, í tengslum við þema hverju sinni. Starfsfólk tók undir þá vinnu. Þá var
sótt um styrk til Skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborgar til að innleiða LAP (Linguistically
Appropriate Practice) sem á að auka skilning á ólíkri menningu í barnahópnum og styðja við
málþroska íslensku og heimamálsins. Verkefnið ýtir einnig undir bætt samstarf við foreldra.
Veittur var styrkur fyrir verkefnið, sem hlaut nafnið Töfrandi tungumál. Útbúin var áætlun
og haldinn var kynningarfundur fyrir foreldra.

Útgáfa og ráðstefnur
Á leikskólaárinu kom út bókin Leikum, lærum, lifum: Námsvið leikskóla og grunnþættir
menntunnar á vegum RannUng (Rannsóknarstofu í menntunarfræðum ungra barna) og
Háskólaútgáfunnar. Í bókinni er fjallað um starfendarannsóknum sem voru framkvæmdar
með það að markmiði að tengja aðalnámskrá leikskóla við leik barna. Tveir starfsmenn
Miðborgar voru þátttakendur í rannsókninni og eiga kafla í bókinni, þær Erla Ósk
Sævarsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri og Lena Sólborg Valgarðsdóttir, deildarstjóri.
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Erla Ósk Sævarsdóttir og Kristín Karlsdóttir: Leikskóli til lýðræðis: Hlustað á raddir barna og
þau studd til áhrifa í daglegu lífi – samstarfsrannsókn.
Lena Sólborg Valgarðsdóttir og Svanborg R. Jónsdóttir: Leikur og sköpun –
samstarfsrannsókn.

Á leikskólaárinu tók starfsfólk þátt í að undirbúa ráðstefnur sem og voru með erindi á
ráðstefnum, málþingum og fundum.
Þátttaka í undirbúning á eftirfarandi ráðstefnum:
Vits er þörf þeim er víða ratar
25. nóvember 2016
Áhugafólk um einingakubba í samstarfi við Félag stjórnenda leikskóla.

Ráðstefna um menntun 5 ára barna
15. maí 2017
RannUng í samstarfi við Félag stjórnenda leikskóla, Mennta- og menningarmálaráðuneyti,
Reykjavíkurborg, Samband íslenskra sveitarfélaga, Samtök áhugafólks um skólaþróun og
Skólastjórafélag Íslands.

Flutt voru erindi á eftirfarandi ráðstefnum, málþingum og fundum:
-

Fjölbreyttar leiðir til læsis – 8. september 2016

-

Menntakvika – 7. október 2016

-

Vits er þörf þeim er víða ratar – 25. nóvember 2016

Helstu viðburðir ársins
Helstu viðburðir ársins voru fjölbreyttir, sumir nýjir og aðrir sem hefð er fyrir. Haldnir voru
ýmsir þemadagar eins og vasaljósadagur, bangsa- og náttfatadagur, leikfangadagur og
litadagar. Dagarnir nutu vinsælda í barnahópnum og voru haldnir aukalegir þemadagar að
ósk barnanna.
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Í fyrsta sinn í sögu Miðborgar var fjölskyldum barnanna boðið að koma og þiggja veitingar
úti í görðum húsanna í tilefni af vetrarsólstöðum. Boðið var upp á heitt kakó og með því,
sungið var saman og átt notarleg stund.
Þorrablót var haldið með hefðbundnum hætti. Börnin undirbjuggu blótið með því að búa til
nokkurskonar hjálma og með því að fræðast um sögu Íslands.
Öskudagurinn var haldinn hátíðlegur í hverju húsi fyrir sig. Var það í höndum deildarstjóra
hverrar deildar hvort börnin bjuggu til búningana sína sjálf eða hvort þau komu í búningum
að heiman. Börnin bjuggu til búninga á þremur deildum og á tveimur deildum komu börnin í
búningum að heiman. Löng hefð er fyrir því að slá köttinn úr tunnunni og var ekki gerð
undantekning að því.
Líkt og síðasta ár var haldin sameiginleg sumarhátíð í Miðborg, það er að segja, öll börnin og
fjölskyldur þeirra komu saman í garði Lindaborgar. Foreldrafélag Miðborgar stóð fyrir
hátíðinni. Boðið var upp á veitingar og skemmtiatriði frá Sirkusi Íslands. Foreldrafélag
Miðborgar hafði staðið fyrir söfnun á útihljóðfæri í minningu Stefáns Valmundssonar,
fyrrum deildarstjóra í Miðborg. Hljóðfærið var vígt á sumarhátíðinni og börnin sungu lög
sem Stefán hafði dálæti á.

Starfsmannahald
Starfsmannahald á árinu var helst til erfitt. Illa gekk að ráða í lausar stöður og var því
undirmannað á flestum deildum í dágóðan tíma.
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2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun1
2.1 Innra mat leikskólans
Mælt er með að greint sé frá hverjum matsþætti fyrir sig t.d. með eftirfarandi hætti:
Þema mánaðarins


Hvenær / hve oft (skipulag matsins)?

Þema mánaðarins var metið reglulega á deildarstjórafundum þar sem sagt var frá því sem var gert,
hvað gekk vel og hvar mætti gera betur. Einnig var mat á hverju þema á deildarfundum. Í
fylgiskjölum er að finna samantekt á slíku mati.


Hverjir tóku þátt í matinu (starfsmenn, börn, foreldrar, aðrir)?

Starfsfólk leikskólans tók þátt í matinu.


Helstu niðurstöður innra mats, styrkleikar og veikleikar.

Starfsfólk var ánægt með að vinna eftir þema. Þeim fannst það ramma inn starfið en nægilega víður
rammi til að hugmyndaflug og áhugasvið barnanna fengu einnig að njóta sín. Starfsfólk var ánægt
með þemun; haust, ég sjálfur, heimamenning, ljós og skuggi, gamli tíminn, ævintýr, vor, plöntur, dýr
og vatn.
Þá kom í ljós að tímasetningar þemanna gætu verið betri. Til dæmis þótti óhentugt að vinna með
gamla tímann á sama tíma og var verið að búa til öskudagsbúninga með börnunum. Starfsfólk var
einnig í vandræðum með að halda sig innan þemanna á vormánuðum þar sem plöntur voru þema í
apríl en í júní fór að bera svo mikið á plöntum að það þema var tekið upp aftur.


Umbætur út frá niðurstöðum innra mats.

Á næsta skólaári verða sömu þemu og áður en sum þeirra verða ekki í sama mánuði og áður. Einnig
verða þemu vormánaðanna, vor, plöntur, dýr og vatn, sameinuð í eitt þema: útinám.

2.2 Ytra mat
Var gert mat á leikskólastarfinu á vegum SFS, menntamálaráðuneytis eða annarra aðila á síðasta
ári? Ef svo er, látið eftirfarandi koma fram:
Viðhorf foreldra til leikskólans


Hver gerði matið?

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, maí 2017


1

Hver var tilgangurinn?

Bent er á að nýta má fylgirit/skema um umbótaáætlun til að setja inn umbætur á grunni innra og ytra mats
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Að kanna viðhorf foreldra gagnvart leikskólum, hvort líðan og stuðningur við börnin væri
ásættanlegur, sem og upplýsingaflæði og stjórnun.


Matsaðferð.

Spurningalistar voru sendir með tölvupósti til foreldra.


Helstu niðurstöður.

Niðurstöðunum var skipt niður í fjóra flokka; líðan barna, foreldrasamstarf, nám barna og stjórnun.
Samkvæmt könnuninni eru foreldrar sammála um að börnunum þeirra líður vel í leikskólanum, þau
eiga vini og eru í öruggum höndum.
Þegar kemur að námi barnanna þá segja foreldrar starfsfólk þekkja þarfir barnanna og sinni þeim vel,
börnin taka framförum, viðfangsefni í leikskólanum eru oftast nær áhugaverð og eru þeir ánægðir
með stefnu leikskólans. Foreldrar eru síður ánægðir með aðbúnað barnanna í leikskólanum og
þekkja ekki stefnu og gildi leikskólans.
Víða er pottur brotinn í samtarfi við foreldra þar sem lítið er leitað til foreldra og upplýsingar
varðandi nám og stöðu barna sem og hvað er á döfinni eru óviðunnandi.
Foreldrum finnst að stjórnendur mættu vera meira sýnilegir og að leikskólanum er sæmilega
stjórnað.


Umbætur út frá niðurstöðum ytra mats.

Umbótaáætlun snýr að því að efla upplýsingar til foreldra og kynna betur fyrir þeim hvar þau geta
sótt upplýsingar. Upplýsingar um faglegt starf, hvað er á döfinni og stjórunun leikskólans.
Sjá fylgiskjal.

2.3 Matsáætlun/umbótaáætlun


Hvaða þætti leikskólastarfsins er áætlað að meta (matsáætlun)?

Samstarf við foreldra og upplýsingaflæði


Leiðir að umbótum (Hvaða aðgerð/ir stuðla að umbótum)?

Endurvekja síðu á Facebook, þá geta foreldrar fengið tilkynningar á handhægan hátt þegar nýjar
upplýsingar bætast við.
Að starfsfólk noti heimasíðu leikskólans til að hlaða upp myndum úr daglegu starfi. Þá teljum við
vera meiri líkur á að heimasíðan sé nýtt sem skyldi.


Hvenær/hve oft verður metið (skipulag matsins/matsáætlun)?

Þessi þáttur verður metinn tvisvar sinnum yfir skólaárið, einu sinni að hausti og einu sinni að vori.
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Hver ber ábyrgð á að umbætur komist til framkvæmda?

Deildarstjórar


Hvaða matsaðferðir/matsgögn er áætlað að nýta?

Umræðumat
Spurningarlisti til foreldra


Hvenær á að meta heildarniðurstöður?

Vorið 2018
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3. Umbótaþættir SFS

3.1 Í starfsáætlun skóla- og frístundsviðs 2017-2018 verður áfram lögð áhersla á fjóra
umbótaþætti og sett fram dæmi um hlutverk starfsstaða fyrir hvern þeirra.
Í þessum kafla skal gerð grein fyrir hvernig leikskólinn hyggst dýpka sig í vinnu á þessum
umbótaþáttum byggt á vinnu síðasta árs.

3.1 Málþroski, læstrarfærni og lesskilningur

Dæmi um hlutverk starfsstaða:
 Beita snemmtækri íhlutun til að bregðast við niðurstöðum greininga um málþroskaröskun
eða lestrarörðugleika og til þess að fyrirbyggja erfiðleika í þroska og námi.
 Efla samstarf við foreldra um læsi barna og ungmenna og skerpa á hlutverki þeirra í
lestrarþjálfun barna alla skólagönguna.
 Vinna á markvissan hátt með bernskulæsi í leikskólum á grunni læsisstefnu leikskóla.
 Vekja áhuga barna og ungmenna á læsi á fjölbreyttan hátt.

Læsi og leikskóli
Leikskólinn Miðborg leggur áherslu á fjölbreyttar leiðir til læsis. Á leikskólaárinu 2017-2018 mun vera
gerður bæklingur um fjölbreyttar leiðir til læsis og skerpa á því sem Miðborg starfar eftir.
Markmiðin með bæklingnum:
Gera læsisnám barna sýnilegra
Foreldrar fá aukin tækifæri til að fræðast um námsleiðir barnanna sinna.
Lena Sólborg Valgarðsdóttir, deildarstjóri og aðstoðarleikskólastjóri mun bera ábyrgð á gerð
bæklingsins.
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 Hvernig og hvenær verður árangur metinn?
Árangur verður metinn vorið 2018 í samstarfi við starfsfólk og elstu börnin.
Matsaðferðir: Umræður og viðtöl
Sjá einnig lið 3.4
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3.2 Verk-, tækni- og listnám

Dæmi um hlutverk starfsstaða SFS:
 Nýta fjölbreyttar leiðir til að vekja áhuga barna á verk-, tækni- og listgreinum í skóla- og
frístundastarfi, m.a. í samstarfi við fagfélög og vinnumarkað.
 Finna leiðir til að vinna að nýsköpunarverkefnum.
 Vinna að því að nýta aðstöðu fyrir verk-, tækni- og listfræðslu þvert á skóla- og frístundastarf,
t.d. sérgreinastofur, bókasöfn og útikennslusvæði.
 Efla enn frekar tækifæri á sviði verk-, tækni- og listnáms á vettvangi frístundastarfs.

 Gerð grein fyrir áherslum leikskólans til umbóta.
Í leikskólanum Miðborg er unnið eftir mánaðarlegum þemum og er unnið á fjölbreytta vegu með
hvert þema. Farið er á bókasöfn til að afla upplýsinga og sækja bækur tengdar þemanu, farið er á hin
ýmsu söfn t.d. Þjóðminjasafnið (og fengnir munir að láni þaðan), Árbæjarsafn og listasöfn. Einnig er
nánasta umhverfi leikskólans nýtt í vettvangsferðir til að dýpka vinnu með þema, t.d. að
Reykjavíkurtjörn í fuglaskoðun. Áætlað er að efla þennan þátt þemavinnunnar enn frekar.
 Markmið.
Að nýta nærumhverfi leikskólans betur í námi barnanna.
Að nýta söfn betur í námi barnanna.
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 Hver er ábyrgur?
Deildarstjórar
 Hvernig og hvenær verður árangur metinn?
Árangur verður metinn að hausti 2017 og vor 2018 í umræðumati.
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3.3 Lýðræði, jafnrétti, mannréttindi

Dæmi um hlutverk starfsstaða SFS
 Auka áhrif barna og ungmenna á inntak, skipulag og forgangsröðun í skóla- og frístundastarfi.
 Leggja áherslu á frumkvæði barna og ungmenna í skóla- og frístundastarfi.
 Nýta niðurstöður rannsókna á nemendamiðuðu skóla- og frístundastarfi og hvetja starfsfólk
til að sækja námskeið og ráðstefnur um lýðræðislegt skóla- og frístundastarf.
 Gæta jafnréttis á öllum sviðum og vinna að eflingu skóla- og frístundastarfs án aðgreiningar.
 Mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar verði framfylgt á öllum starfsstöðvum SFS.
 Auka kynfræðslu í skóla- og frístundastarfi og efla kynjafræðiþekkingu starfsfólks með áherslu
á að nýta þekkingu úr kynja- og hinsegin fræðum.

Flæði í leik barna
Á leikskólaárinu 2016-2017 fór starfsfólk Miðborgar í námsferð til London og Corby. Þar voru fimm
leikskólar sóttir heim, fjórir í London og einn í Corby (Pen Green). Í þeim heimsóknum varð
starfsfólkið meðal annars hrifið af flæði í leik barnanna og verður það innleitt í Miðborg. Flæði í leik
barna felur meðal annars í sér að börnin hafi greiðan aðgang að því leikefni sem þau óska sér hverju
sinni, að börin hafi frjálst val um það sem þau vilja viðhafast hverju sinni og á hvaða svæði.
Markmið með því að innleiða flæði í leik barna
-

Að efla sjálfstæði barna

-

Að efla félagsfærni barnanna

-

Að starfsfólk fræðist enn frekar um hlutverk leiks í námi barna

-

Að starfsfólk eflist í að styðja við leik barnanna
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Deildarstjórar eru ábyrgir fyrir innleiðingu flæði í leik barna á hverri deild fyrir sig.
 Hvernig og hvenær verður árangur metinn?
Umræðumat reglulega yfir veturinn
Vor 2018 – spurningalisti fyrir starfsfólk og börn

3.4 Fjölmenning

Dæmi um hlutverk starfsstaða SFS:
 Eru með virka íslenskukennslu fyrir börn af erlendum uppruna með áherslu á virkt tvítyngi.
 Nýta möguleika til að vera með móðurmálskennslu fyrir börn af erlendum uppruna.
 Tryggja að öll börn hafi jafnt aðgengi að fjölbreyttu frístundastarfi, ekki síst börn af erlendum
uppruna.
 Leita nýrra leiða til að efla samstarf við foreldra barna af erlendum uppruna.
 Leggja áherslu á gagnkvæma aðlögun og samskipti barna óháð uppruna.

 Gerð grein fyrir áherslum leikskólans til umbóta.
 Hvernig og hvenær verður árangur metinn?

Töfrandi tungumál
Leikskólinn Miðborg leggur áherslu á starf sem ýtir undir málþroska barnanna, hvort sem átt er við
íslensku eða heimamál barnanna. Þróunarverkefnið Töfrandi tungumál stuðlar að hvoru tveggja sem
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og aukinni þátttöku foreldra námi barnanna. Í þessu þróunarverkefni verður meðal annars innleidd
svokölluð LAP (Linguistically Appropriate Practice) aðferð í stefnu og starf Miðborgar. LAP aðferðin
byggir á niðurstöðum fjölmargra rannsókna sem m.a. hafa leitt í ljós að lykillinn, að því að efla
málþroska og læsi barna með annað móðurmál en ríkjandi er í skólastarfinu, felst í góðu samstarfi við
foreldra og markvissri vinnu með nýja málið og móðurmálið. Aðferðin er þróuð í Kanada af Roma
Chumak-Horbatsch en hún hefur m.a. gagnrýnt að of mikil áhersla að kenna nýja tungumálið í
skólanum á kostnað móðurmálsins feli í sér mikla hættu á því að börnin tapi móðurmálinu. Slík
málskipti eru talin hafa alvarlegar afleiðingar fyrir þróun málþroskans, lestrarnám og tengsl við
fjölskyldur. Mikilvægt er að skólasamfélagið átti sig á því að þar sem börnin tilheyra tveimur
menningarumhverfum, heima og í skólanum, séu tungumála- og læsisþarfir þeirra tvíþættar.

 Markmið.
Markmiðin með þróunarverkefninu Töfrandi tungumál eru:
-

Stuðla að brú milli íslensku og heimamálsins

-

Stuðla að bættara foreldrasamstarfi

-

Örva málkennd barnanna

-

Örva málþroska barnanna

-

Stuðla að skilning á ólíkum menningum

 Hver er ábyrgur?
Saga Stephensen, verkefnastjóri fjölmenningar heldur utan um þróunarverkefnið Töfrandi tungumál.

 Hvernig og hvenær verður árangur metinn?
Árangur verður metinn í ársbyrjun 2018 með umræðumati og spurningalista.
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4 Aðrar áherslur í stafi leikskólans
Aðrar/fleiri áherslur sem hafa ekki nú þegar komið fram í starfsáætlun leikskólans
Skóli á grænni grein
 Markmið:
Að leikskólinn Miðborg verði umhverfisvænni og fái viðurkenningu sem Skóli á grænni grein
Að stofna umhverfisnefnd með elstu börnum leikskólans.
 Leiðir að markmiði.
Huga betur að endurvinnslu.
Gera þessar nýju áherslur sýnilegar í umhverfi leikskólans.
 Hver er ábyrgur?
Svanhildur Óskarsdóttir, deildarstjóri á Regnbogalandi
 Hvernig og hvenær verður markmið metið?

Flæði
 Markmið:
Að leikur barna verði í anda lýðræðis í leikskólastarfi þar sem börnin velja sér viðfangsefni og svæði
hverju sinni.
 Leiðir að markmiði.
Fræðsla til starfsfólks um mikilvægi leiks í leikskólastarfi varðandi vellíðan og nám barnanna. Þar
gegnir lýðræði veigamiklu hlutverki.
 Hver er ábyrgur?
Deildarstjórar
 Hvernig og hvenær verður markmið metið?
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5 Starfsmannamál
5.1 Starfsmannahópurinn 1. júní
Starfsheiti

Fjöldi

Leikskólakennarar
Háskólamenntun á
uppeldissviði
Önnur háskólamenntun

11
4

Leiðbeinendur
Matráðar
Leyfi

6
3
3

Starfshlutfall

Menntun

Leikskólakennarmenntun
Þroskaþjálfamenntun og
grunnskólakennaramenntun
M.a. fjömiðlafræði, heimspeki, mannfræði og
tungumálafærði
Stútentspróf og fagnámskeið
Matreiðslunám og fagnámskeið

7

5.2 Starfsþróunarsamtöl (skipulag, tímasetning)
Starfsmannaviðtöl verða haldin í febrúar og mars 2018.

5.3 Símenntun frá síðasta ári (námskeið, hvaða hópar sóttu námskeið og fl.)


Tveir starfsmenn fóru á námskeiðið: Atferlisíhlutun fyrir börn með þroskafrávik á vegum
Greiningar og ráðgjafastöðvar



Einn starfsmaður fór á Barnaverndarþing



Allt starfsfólk fór námskeið á starfsdegi um einingakubba



Einn starfsmaður fór á námskeið um: Barnajóga



Fimm starfsmenn fóru á ráðstefnu um einingakubba: Vits er þörf þeim sem viða ratar



Einn starfmaður fór á námskeiðið: Leiðsögn nema og nýliða í skólastarfi



Einn starfmaður fór á mogunrabb RannUng: Hvernig nám hæfir fimm ára börnum



Tveir starfsmenn fóru á námskeiðið: Vanræksla og ofbeldi gegn börnum



Einn starfsmaður fór á námsekið í Bitsbord



Einn starfsmaður á ráðstefnuna: Menntun barna í leit að alþjóðlegri vernd



Allt starfólk fór á fræðslukvöld um: Flóttamenn, flóttafólk og alþjóðleg vernd



Einn starfsmaður fór á fræðslufund um: Hegðunarráðgjöf
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Allt starfsfólk fór á námskeið um: Slysavarnir og skyndihjálp i leikskóla



Allt starfsfólk fór á námsekið um LAP aðferðina



Einn starfsmaður fór á PECS námsekið



Þrír starfsmenn fóru á ráðstefnu um: Skólastarf 5 ára barna



Meirihluti starfsfólks fór í náms-og kynnisferð til Corby/London (sjá fylgigögn um ferðina)



Hluti starfsfólks fór í heimsóknir í leikskólana Rauðhól og Laugasól



Einn starfsmaður fór á námsekið hjá Tröppu

5.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum


Símenntunaráætlun leikskólans (áherslur í fræðslu út frá umbótaáætlun, áherslum
leikskólans og starfsþróunarsamtölum).

Á skólaárinu 2017-2018 er áætlað að allir starfsmenn hljóti fræðslu um leik barna og flæði og að
starfsfólk fái fræðslu um hlutverk sitt þegar börn eru í leik.
Þá er áætlað að starfsfólk fái fræðslu um umhverfismennt, almennt og hvernig er hægt að miðla
þessum hugmyndum til barnanna.
Þá verður meiri fræðsla um þróunarverkefnið Töfrandi tungumál og mikilvægi þess að fagna öllum
tungumálum í leikskólanum.


Önnur fræðsla (t.d. námsferðir, ráðstefnur, málþing).

Starfsfólk er hvatt til að sækja ráðstefnur, málþing og námskeið.

19

6. Aðrar upplýsingar
6.1 Barnahópurinn 1. júní


Fjöldi barna í leikskólanum 117



Kynjahlutfall: Stúlkur 72 og drengir 45



Dvalarstundir.



Fjöldi barna sem nutu stuðnings 8



Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku 55



Fjöldi tungumála 22

6.2 Foreldrasamvinna
Foreldraráð í leikskólanum Miðborg er starfrækt. Í foreldraráði eru þrír fulltrúar foreldra, einn frá
hverri heimastöð, ásamt leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra. Kosið verður í foreldraráð
Miðborgar þann 26. september.
Hlutverk foreldraráða er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar um skólanámskrá og aðrar
áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Einnig skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár
og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur
umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi.



Foreldraráð (fjöldi fulltrúa, hvenær er kosið, framkvæmd starfsins).



Foreldrafundir (dagsetningar, fyrirkomulag).
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Kynningafundir fyrir foreldra eru á haustönn á hverri deild til að kynna áherslur og starf deildanna
yfir leikskólaárið.


Foreldraviðtöl (fyrirkomulag, tímabil).

Skipulögð foreldraviðtöl eru tvisvar á ári, að hausti og að vori. En foreldrar geta alltaf óskað eftir
viðtölum við deildarstjóra.
Kynning á vetrarstarfi verður vikuna 2. – 5. október.


Foreldrafélag.

Kosið verður í foreldrafélag Miðborgar 26. september, eða á sama tíma og kosið verður í
foreldraráð.

6.3 Samstarf leik- og grunnskóla


Áætlun vetrarins.

Í leikskólanum Miðborg eru börn úr mörgum hverfum borgarinnar og dreifast þau því í
marga grunnskóla. Hverfisskóli Miðborgar er Austurbæjarskóli. Að vori býður
Austurbæjarskólinn elstu börnum leikskólans í heimsókn. Þau fá að vera í kennslustund og
frímínútum ásamt því að skoða skólann. Deildarstjóri elstu deildarinnar hefur sett sig í
samband við aðra skóla í borginni og fengið að koma í heimsóknir. Þegar barn hefur
grunnskólagöngu sína liggja fyrir ýmsar upplýsingar sem skólinn fær í hendur.

6.4 Almennar upplýsingar


Skipulagsdagar (dagsetningar og upplýsingar um hvaða skipulagsdagar eru á sama tíma og
starfsdagar starfsfólks og frídagar nemenda í grunnskólum).

Skipulagsdagar eru sex á næsta skólaári:


18.ágúst (sameiginlegur með Austurbæjarskóla)



22.september



24.nóvember



26.janúar (sameiginlegur með Austurbæjarskóla)



3.apríl (sameiginlegur með Austurbæjarskóla)



25.maí
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7. Fylgiskjöl
7.1 Matsgögn
- Mat á þemavinnu á Skeljadeild
- Umbótaáætlun, umbætur út frá niðurstöðum ytra mats.
7.2 Leikskóladagatal
7.3 Umsögn foreldraráðs
7.4 Annað

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

_______________________________________________
Leikskólastjóri

Dagsetning
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Reykjavík, 23. júní 2017

Mat á þemavinnu á Skeljadeild
Veturinn 2016-2017

Lena Sólborg Valgarðsdóttir
Deildarstjóri Skeljadeildar
Leikskólinn Miðborg
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Veturinn 2016-2017 var í fyrsta sinn unnið með sameiginlegt þema í öllum húsum
Miðborgar. Starfsfólk Skeljadeildar gerði hugarkort um hvert þema í upphafi hvers mánaðar
þar sem hugmyndir voru ræddar og skráðar niður. Hugmyndirnar voru gjarnan flokkaðar í
eftirfarandi flokka: Hreyfing, tónlist, myndlist, málörvun og ýmislegt. Í lok hvers mánaðar var
farið aftur yfir hugarkortið, þema mánaðarins metið, hvað gekk vel og hvað gekk síður vel.
Starfsfólk tók vel í þessa breytingu, að vinna eftir mánaðarlegu þema. Þeim fannst það setja
hæfilega víðan ramma utan um starfið og hvetur til hugmyndavinnu.
Skýrslan er unnin af Lenu Sólborgu Valgarðsdóttur, deildarstjóra í samráði við starfsfólk
deildarinnar: Unnur Día Karlsdóttir, Karl Magnús Bjarnarson, Alina Sarah Straarup-Jensen og
Hans Hektor Hannesson, sumarstarfsmaður.

September - Haust
Haust þemað gekk vel og var yfirgripsmikil vinna með börnunum á deildinni. Í upphafi var
unnið talsvert með laufblöð, börnin gerðu listaverk með laufblöðunum og þau voru einnig
máluð. Farið var í gönguferðir þar sem skoðað var ákveðið tré og velt fyrir sér litabreytingu á
laufblöðunum og hvort þeim hafði fækkað á
trénu. Í tengslum við þá vinnu var unnið með liti.
Börnin bjuggu til ljóð um haust og gerðu listaverk
með kartöflum. Þegar líða tók á mánuðinn var
stefnan tekin á fugla. Farið var niður á tjörn að
skoða fuglana og þá vaknaði spurningin: hvers
vegna geta sumir fuglar ekki synt? Í kjölfarið voru
skoðaðir fæturnir á fuglunum, hvað þurfa
fæturnir að hafa til að geta synt? Einnig var velt
fyrir sér hvert fuglarnir fara á haustin og var
flugleið kríunnar skoðuð. Sagan um Pétur og
úlfinn kom inn í umræðurnar varðandi fugla.
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Starfsfólki fannst þemað gott og yfirgripsmikið en minntist á að hugmyndirnar fóru að koma
undir lok þemans. Hugmyndir á borð við að tala meira um árstíðir, hvernig er í öðrum
löndum, fara í berjamó, kynna okkur réttir og velta meira fyrir okkur dýrunum.
Í september var starfsfólk einnig beðið um að gera skráningar úr starfinu og gekk það vel.

Október - Ég sjálfur og vinátta
Ég sjálfur og vinátta gengu vel. Þemað tónaði vel við
jóga og unnið var með tilfinningar í þeim stundum.
Einnig var unnið með tilfinningar í tengslum við
barnamyndina Inside Out. Börnin teiknuðu sjálfsmyndir
og gerðu handa- og fótaför. Skoðaðar voru bækur um
mannslíkamann og veltum við fyrir okkur hvernig
líkaminn okkar er og hvernig hann vinnur. Hugað var að
núvitund með því að einbeita sér að einu í einu og var
þríhorn gjarnan nýtt til þess.
Varðandi vináttu voru sungin lög um vináttu: við erum
vinir, ég er sko vinur þinn og fleiri. Börnin gerðu
hugarkort um vináttu, hvað er að vera vinur, hvað gera vinir, hvernig hegða vinir sér og svo
framvegis. Einnig var unnið með leikritið Ávaxtakörfuna í tengslum við einelti og vináttu.
Hvernig líður manni ef maður fær ekki að vera með?

Nóvember – Heimamenning
Þegar kom að heimamenningu gekk ágætlega. Börnin teiknuðu myndir af fjölskyldum sínum
og veltum við fyrir okkur mismunandi fjölskyldugerðum. Við ræddum um tungumál og hvaða
tungumál eru töluð heima. Lögð voru drög að fjölskyldubók sem tók þó lengri tíma að búa til.
Hver fjölskylda útbjó spjald með myndum af fjölskyldumeðlimum og einhverju sem barnið
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hafði áhuga á eða langaði að sýna. Fjölskyldubókin endaði svo á að verða ekki bók heldur
voru öll spjöldin hengd upp á vegg. Líklega um helmingur fjölskyldna tók þátt þrátt fyrir mikla
auglýsingu.

Janúar – Ljós og skuggi
Ljós og skuggi gekk ágætlega. Í janúar var
unnið mikið með myndvarpa. Börnin
notuðu ýmsan efnivið til að setja á
myndvarpann og veltu fyrir sér hvers vegna
sumir hlutir urðu svartir á veggnum og
hvers vegna litur birtist af sumum hlutum.
Börnin stóðu einnig fyrir framan
myndvarpann og bjuggu til skuggamyndir
með líkama sínum. Í vinnu með
myndvarpanum var einnig mikið unnið með bókstafi. Ljósakubburinn var einnig vel nýttur og
var notaður leir og vatn með honum. Við lærðum lagið Ég á lítinn skrítinn skugga. Þá var
vasaljósadagur í öllum þremur húsunum. Dagurinn var vel heppnaður og voru börnin ánægð
að leika sér með vasaljós í myrkrinu. Við veltum einnig fyrir okkur hvað þarf til að búa til ljós.
Umræðurnar snérust að mestu um rafmagn og fórum við að velta því fyrir okkur hvað gerist
ef við höfum ekki ragmagn.
Gert var hugarkort í upphafi þemans en ekki gafst tími til að gera mat í lok mánaðarins.

Febrúar – Gamli tíminn
Í febrúar var ekki búið til hugarkort um þema mánaðarins.
Gamli tíminn gekk ágætlega en vegna öskudags var ekki unnið eins mikið með hann og
annars.
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Þegar unnið var með gamla tímann voru hengdar upp myndir sem sýna lífið og umhverfið í
gamla daga. Börnin skoðuðu myndirnar og voru þau frædd um hvað væri á myndunum.
Fengin var kistill að láni frá Þjóðminjasafninu þar sem voru hinir ýmsu hlutir frá gamla
tímanum sem börnin gátu skoðað og leikið sér með. Í mars var farið í ferð á Þjóðminjasafnið í
tengslum við gamla tímann. Þar hlustu börnin á sögu og söng.
Sagðar voru margar sögur sem hafa gengið
manna á milli um ár og aldir. Sagan um
Gýpu varð vinsæl á Skeljadeild en Saga kom
og sagði söguna og unnum við áfram með
söguna. Sagan var uppi á vegg og skoðuðu
börnin söguna og endursögðu hana, jafnvel
með breytingum. Notuð voru orð sem
tengdist gamla tímanum eða orð sem eru
lítið notuð í dag, askur, kot og fleiri. Haldið
var Þorrablót í leikskólanum og bjuggu börnin til þorrablóts hjálma/ kórónur. Boðið var upp á
hefðbundin þorrablótsmat í hádeginu þann dag, fyrir utan súrmat. Mæltist það vel fyrir í
hópnum.
Í febrúar var öskudagurinn undirbúinn. Börnin bjuggu til sína eigin búninga með því að mála
á boli sem þau komu með að heiman. Sum barnanna vildu einnig gera fylgihluti en önnur létu
bolinn nægja. Starfsfólki fannst vinnan skemmtileg og voru börnin afar stolt af búningunum
sínum. Hins vegar var ákveðið að gefa sér meiri tíma í búningagerð fyrir næsta öskudag.

Mars – Ævintýr
Mars þemað er líklega það sem unnið var minnst með. Sagan um Þyrnirós varð áberandi og
sungum við lagið um hana. Börnin límdu myndir af Þyrnirós, snældu, drekanum og öllu því
helsta úr laginu á spjald og bjuggu þannig til lagatextann með myndum.
Rætt var að líklega hefði verið heppilegra að vinna með þetta þema í tengslum við öskudag.
Ekki var gert hugarkort fyrir mars.
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Apríl – Vor/ plöntur
Ekki var gert hugarkort fyrir apríl. Þema vinnan var í smá lægð.
Börnin sáðu fræjum og hugsuðu um þau og fylgdust með þeim spíra.
Sjá einnig umfjöllun í kaflanum Júní – Vatn.

Maí – Dýr
Ekki var gert hugarkort fyrir maí. Þema vinnan gekk ágætlega.
Rætt var mikið um dýrin og hvaða dýr væru að fæðast nú. Flest barnanna fóru í sveitaferð
ásamt foreldrum sínum, en sú ferð var á vegum Foreldrafélags Miðborgar.
Sjá einnig umfjöllun í kaflanum Júní – Vatn.

Júní – Vatn
Þemavinnan gekk vel. Í júní var ekki eingöngu unnið
með vatn heldur var unnið áfram með plöntur og dýr.
Skordýrin í garðinum og blómin vöktu áhuga barnanna
og var hann að sjálfsögðu nýttur í nám þeirra. Ekki var
gert hugarkort fyrir júní.

Í júní var ljósakubburinn notaður sem sulluker og var gjarnan
sett málning og/ eða sápa út í vatnið. Þegar kveikt var ljósið á
kubbnum sáu börnin hvernig liturinn á vatninu breyttist eftir
því sem liturinn á ljósinu breyttist. Júní hefur einkennst af
mikilli útiveru og hafa rigningadagar verið nýttir vel í sull.
Bætt hefur verið á vatnið með garðslöngunni. Þá hefur
myndast stór pollur í mölinni og börnin hafa sullað og
drullumallað. Börnin hafa einnig gert tilraunir með að stjórna
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því hvert vatnið fer með því að moka árfarveg.
Skordýrin hafa vakið athygli barnanna og höfum við fræðst um
köngulær og ánamaðka með því að gera hugarkort. Við erum
búin að velta fyrir okkur hvar köngulær og ánamaðkar búa, hver
er tilgangur þeirra og hvað þau borða. Hvaða bókstafi eiga dýrin
og hve margir bókstafir eru í nöfnum þeirra. Börnin eru búin að
komast að því að ánamaðkar vilja koma á yfirborðið þegar það
rignir og þau aðstoða þá við að koma þeim aftur í moldina. Við
erum búin að velta fyrir okkur fjölda lappa á hrossaflugum og
hvað flugur gera, en við erum búin að komast að því að flestar
flugur eru meinlausar. Rætt hefur verið um ýmsa hjátrú eins og að það kemur rigning ef
maður stígur á járnsmið.
Í garðinum vaxa ýmsar plöntur og tré. Börnin eru að læra
hvað helstu blómin heita og að maður getur óskað sér ef
maður finnur fjögurra laufa smára. Börnin eru búin að skoða
laufblöðin, kanna hvað er líkt og ólíkt með þeim og á hvaða
trjám viðkomandi laufblöð vaxa. Börnin teiknuðu einnig
laufblöðin og máluðu í útiveru. Börnin hafa velt fyrir sér hvað
plöntur þurfa til að vaxa og hafa þau komist að því að þær
þurfa ljós, vatn og mold. Börnin hafa teiknað ótal myndir sem
sýnir það og eru þær til sýnis.
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Umbótaáætlun
Umbætur út frá niðurstöðum ytra mats
Viðhorf foreldra til leikskólans

Leikskólinn Miðborg

2017
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Í maí 2017 var lögð viðhorfskönnun fyrir foreldra leikskólabarna í Reykjavík. Foreldrar barna í
Miðborg tóku þáttt og er þessi umbótaáætlun unnin út frá niðurstöðum úr þeirri könnun.
Niðurstöðunum var skipt niður í fjóra flokka; líðan barna, foreldrasamstarf, nám barna og stjórnun.
Samkvæmt könnuninni eru foreldrar sammála um að börnunum þeirra líður vel í leikskólanum, þau
eiga vini og eru í öruggum höndum.
Þegar kemur að námi barnanna þá segja foreldrar starfsfólk þekkja þarfir barnanna og sinni þeim vel,
börnin taka framförum, viðfangsefni í leikskólanum eru oftast nær áhugaverð og eru þeir ánægðir
með stefnu leikskólans. Foreldrar eru síður ánægðir með aðbúnað barnanna í leikskólanum og þekkja
ekki stefnu og gildi leikskólans.
Víða er pottur brotinn í samtarfi við foreldra þar sem lítið er leitað til foreldra og upplýsingar varðandi
nám og stöðu barna, sem og hvað er á döfinni, eru óviðunnandi.
Foreldrum finnst að stjórnendur mættu vera meira sýnilegir og að leikskólanum er sæmilega
stjórnað.
Út frá þessum niðurstöðum varð þessi umbótaáætlun til en hún miðar að því að bæta samstarf við
foreldra og veita betri upplýsingar.
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Foreldrasamtarf
Aðalnámskrá leikskóla 2011 kveður á um að mynda skuli traust fjölskyldna og eiga í góðu samstarfi
við þær. Samstarfið skal byggja á gagnkvæmri virðingu og skilning starfsfólks leikskóla á ólíkum
fjölskyldugerðum. Gott samstarf milli heimila og leikskóla ýtir undir vellíðan barnanna
Þátttaka foreldra í námi barnanna og starfi leikskólans

Upplýsingar til foreldra um faglegt og daglegt starf leikskólans

-

upplýsingabæklingar til foreldra

-

facebook síða Miðborgar

-

Heimasíða Miðborgar

-

Tölvupóstur til foreldra

-

Leita nýrra leiða til upplýsingar

-

Allir noti myndasíðu á heimasíðu Miðborgar með það að markmiði að foreldrar nýti
heimasíðuna sem skildi

-

Bækur barnanna og þær verða kynntar nánar til foreldra, í foreldrafundum á hausti
og í foreldraviðtölum

Upplýsingar til foreldra um starf utan deilda

-

Heimasíða Miðborgar

-

Facebook síða Miðborgar

-

Leita nýrra leiða til upplýsingar
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Sjá leikskóladagatal í viðhengi

Umsögn foreldraráðs

33

