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Leiðarljós leikskólans
Framtíðarsýn Miðborgar: Miðborg er gróskumikill leikskóli þar sem börn og fullorðnir una glaðir við
leik og störf í lærdómssamfélagi, og þá sérstaklega í gegnum menningu og listir.
Leiðarljós/einkunnarorð: Vinátta - Virðing - Víðsýni – Vellíðan

1. Stutt greinargerð leikskólastjóra um starfið á síðasta leikskólaári.

Í júlí 2014 lýkur þriðja starfsári leikskólans Miðborgar sem til varð við sameiningu leikskólanna
þriggja, Barónsborgar, Lindarborgar og Njálsborgar. Að sameina þrjá ólíka leikskóla í einn er mikil
vinna og mikið breytingastarf einkum og sér í lagið þegar undirbúningur er lítill sem enginn. Í þeim
fræðum er lúta að viðamiklu breytingastarfi kemur fram að breytingar taki þrjú til fimm ár svo nú
má segja að síðara skeið breytingastarfsins sé hafið.
Á starfsárinu var afar mikil starfsmannavelta, jafnt í hópi fagfólks og ófaglærðra. Þessar breytingar
hægðu verulega á sameiningaferlinu og þróun fagstarfsins. Færa má fyrir því rök að afturkippur hafi
komið í framþróun breytingastarfsins. Margrét Björk Jóhannesdóttir, sem hafði verið
aðstoðarleikskólastjóri frá byrjun, lét af störfum í lok febrúar og með henni hvarf dýrmæt reynsla af
sameiningaferlinu og fagleg þekking. Í hennar stað kom Margét Jensína Þorvaldsdóttir og er mikils
að vænta af henni í framtíðinni. Þrátt fyrir mikla starfsmannaveltu og aukið álag sem því fylgir voru
starfsmenn öflugir í að sækja sér nýja þekkingu og færni.
Í Miðborg er lögð áhersla á menningu og listir. Sótt var um menningarfána Reykjavíkur í samstarfi við
Austurbæjarskólann og Draumaland en þar höfðum við ekki erindi sem erfiði. Það sem helst skorti
var meira samstarf við listamenn og menningarstofnanir. Nokkur gróði varð þó af umsóknarferlinu
því samstarfið við Austurbæjarskólann og Draumaland var árangursríkt og skemmtilegt og mun það
samstarf hald áfram. Til marks um aukið samstarf skólanna léði Austurbæjarskóli okkur bíósalinn
fyrir útskriftarháðtíð elstu barna Miðborgar. Í samstarfi við Austurbæjarskóla og Draumaland tók
Miðborg þátt í Barnamenningarhátíð Reykjavíkur. Hátíðin var haldin dagana 29. apríl til 4. maí, sjá
greinagerð bls. 15.
Drekaungar, sem er kór elstu barna Miðborgar, var með öflugt starf líkt og fyrra ár. Sótt var um
styrk úr þróunarsjóði leikskóla til að byggja kórinn enn frekar upp og fékkst styrkur að upphæð kr.
300.000. Styrkurinn verður nýttur á starfsárinu 2014-2015. Kórstjóri er Andri Eyvindsson.
Drekaungarinn héldu nokkra tónleika á árinu, s.s. jólatónleika hjá eldri borgurum á Vitatorgi, á
Barnaspítala Hringsins, á Kjarvalsstöðum á Barnamenningarhátíð og við útskrift elstu barnanna sem
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fram fór við hátíðlega athöfn í bíósal Austurbæjarskólans. Í tilefni útskriftar gáfu Drekaungarnir út
hljómdisk sem kórmeðlimir fengu í útskriftargjöf. Til að lífga enn frekar upp á tónlistarstarfið var
ráðinn til starfa tónlistarmaður, á loka ári í tónlistardeild Listaháskóla Íslands, og kom hann í
leikskólann einu sinni til tvisvar í viku og sá um söngstundir með börnunum.
Fyrri hluta ársins var mikil vinna lögð í gerð skólanámskrár og er hún komin vel á veg. Væntingar
standa til að vinnu við skólanámskrá verði lokið í febrúar 2015. Allir leikskólar í Reykjavík áttu að
skila læsisstefnu með ársáætlun 2014 til 2015. Í Miðborg næst þessi áfangi ekki en hafist verður
handa með verkefnið í ágúst og stefnt að því að læsisstefnan verði tilbúin um áramót.

2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun
2.1 Innra mat leikskólans
Í leikskólanum Miðborg höfum við notast við matskerfið „Barnið í brennidepli“ við innra mat og
ákveðinn matshópur leiðir matsvinnuna. Kerfið er skoskt að uppruna en þýtt og staðfært af Hildi
Skarphéðinsdóttur. Samkvæmt þessu matskerfi er leikskólastarfinu skipt í sjö lykilþætti sem ná yfir
alla þætti starfseminnar. Þessir þættir eru: Námskrá, þroski og framfarir barnanna, nám í gegnum
leikinn, stuðningur við börn og fjölskyldur, vinnusiðfræði leikskólans, námsumhverfi leikskólans og
stjórnun. Hverjum lykilþætti er síðan skipt niður í nokkur meginatriði eða árangursvísa. Ekki er gert
ráð fyrir að allir lykilþættir séu metnir á hverju ári.
Síðastliðinn vetur var ekki unnið með árangursvísi því ákveðið var að matshópurinn myndi einbeita
sér að vinnu við agastefnu leikskólans sem fyrra mat sýndi að þörf væri fyrir. Þar sem um er að ræða
viðamikið verkefni tók matshópurinn ákvörðun um að hluta verkefnið niður og byrja á því að taka
fyrir matmálstíma. Unnið var með þetta efni á starfsdegi og sýndi það sig glöggt að afar skiptar
skoðanir eru á því hvernig aðferðum skuli beita ef upp koma „agamál“ í matartímum. Þessi hluti
agastefnunar hefur litið dagsins ljós og er að finna á heimasíðu leikskólans.
Agastefna leikskólans Miðborgar byggist á jákvæðum aga (e. Positive discipline) þar sem lögð er
áhersla á að kenna félagsfærni og lífsleikni. Agi sem snýr að ungum börnum snýst um að sýna barni
með góðvild og festu hvað þú vilt að gert sé. Ekki skal gera ráð fyrir að barn hegði sér vel og þarf
kennari því öllum stundum að vera í stakk búinn að kenna barni að takast á við hindranir og mótlæti.
Þegar barn þroskast og geta þess eykst verður það smátt og smátt þátttakandi í ferli þess að finna
lausnir og setja mörk. Agastefnan jákvæður agi
er náskyld uppbyggingarstefnunni og
sjálfstjórnarkenningum sem þekktar eru í uppeldis- og kennslufræðum.
Starfsárið 2014-2015 verður unnið að öðrum þætti innan agastefnunar og mun matshópurinn taka
ákvörðun um það á matsfundi í lok ágúst.
Á skipulagsdegi í maí var metið hvernig/hvort unnið er samkvæmt læsisstefnunni. Starfsfólk lagði
mat á það hvernig unnið er með ákveðna þætti innan stefnunnar. Þessi vinna mun nýtast við gerð
læsisstefnu Miðborgar sem unnin verður í vetur ( sjá fylgiskjal 3. 6.3).
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2.2 Ytra mat
Í apríl og maí árið 2013 var gerð viðhorfskönnun meðal starfsmanna Reykjavíkurborgar. Um var að
ræða samstarfsverkefni Mannauðsdeildar og allra sviða borgarinnar. Tilgangurinn var að fá fram
viðhorf starfsmanna til starfsumhverfis, samskipta og stjórnunarhátta. Niðurstöður bárust okkur eftir
að við skiluðum starfsáætlun 2013-2014 en á skólaárinu var unnið sérstaklega með þá þætti sem ekki
komu ásættanlega út, sem voru einelti og starfsþróun.
Í samvinnu við manauðsdeild SFS var haldinn starfsmannafundur sem tileinkaður var þessu málefni.
Á fundinum var farið yfir skilgreiningu á einelti og fjallað um hvernig bregðast skuli við erfiðum
málum. Allir fundarmenn voru sammála um að einelti skal ekki liðið í leikskólanum Miðborg. Sett var
á laggirnar eineltisteymi sem hefur það hlutverk að vinna að lausnum og fyrirbyggja hvers kyns
einelti.
Til að vinna með þátt starfsþróunnar var ákveðið að prófa nýja aðferð við starfsmannasamtöl. Nú eru
þau tvisvar á ári en voru áður einu sinni á ári. Það fyrra fer fram á haustönn og verður með
hefðbundnu sniði en það seinna verður á vorönn og er alfarið tileinkað starfsþróun. Þá mun
starfsmaður gera starfsþróunaráætlun sem unnið verður að veturinn á eftir. Þetta er
tilraunarverkefni sem miðar að því að hafa starfsþróun einstaklingsmiðaðri og markvissari.
Foreldrakönnun í febrúar 2014
Foreldrakönnun var gerð í leikskólanum Miðborg í byrjun árs 2014. Markmið könunnarinnar var að
skoða hvernig foreldrar upplifa upplýsingastreymi frá leikskólanum, ásamt því að skoða ánægju
foreldra með hvernig móttökur eru á morgnana. Einnig var skoðað hvort foreldrar kjósi að hafa lokað
í heila eða hálfa daga vegna skipulagsdaga kennara. Svarhlutfallið var mjög gott eða 98%. Könnunin
var famkvæmd vikuna 3. – 7. febrúar og fylltu foreldrar svarblaðið út í leikskólanum. Boðið var upp á
svarblað á íslensku og ensku.
Niðurstöður voru unnar í Excel og eru eftirfarandi:
40% foreldra í Miðborg er alveg sama hvort lokað sé í hálfan eða heilan dag vegna skipulagsdaga
kennara. 32% foreldra vilja hafa lokað í heilan dag en 28% kjósa að hafa lokað í hálfan dag. Það má
því draga þá ályktun að skipulagsdagar ættu að vera með svipuðu móti og nú er. Ýmist er lokað í
heilan eða hálfan dag og hafa stjórnendur leikskólans tekið ákvarðanir um þessa daga þegar unnið er
að skóladagatali fyrir næsta skólaár (júní hvert ár).
Mikill meirihluti foreldra eru ánægðir með móttökur á morgnana, eða 80%. 12 % foreldra eru nokkuð
ánægðir með móttökurnar en 8% segja að móttökur séu misjafnar. Mikilvægt er að starfsmenn
leikskólans verði áfram meðvitaðir um mikilvægi þess að tekið sé vel á móti börnunum á hverjum
morgni því það gefur tóninn fyrir daginn. Mannekla getur haft áhrif á hve mikinn tíma starfsmenn
geta gefið sér í móttöku barna en aldrei ætti barni eða foreldri að finnast móttökur vera
ófullnægjandi.
Foreldrar í Miðborg eru ánægðir með upplýsingaflæði, sem er vel. 92% foreldra telja upplýsingaflæði
gott eða mjög gott. Halda þarf áfram með öfluga upplýsingagjöf og leggja kapp við að allir foreldra fái
með reglulegu millibili fréttir og áætlanir frá leikskólanum. Almennt fá foreldrar upplýsingar í
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gegnum tölvupóst en flestir kjósa einmitt þá leið. Einungis um 40% foreldra virðast nýta sér
heimasíðuna og finna þarf leið til að kynna þann miðil.
Einhver munur var á viðhorfum foreldra til þeirra þátta sem voru kannaðir eftir deildum og mun hver
og ein deild nýta sér niðurstöður foreldrakönnunarinnar til úrbóta.
Myndrænar niðurstöður könnunarinnar eru sem fylgiskjal 6.2.

2.3 Matsáætlun
Árangursvísir 5.1 Kjarni 1 og 2 ->Samkennd barna og starfsfólks, móttaka foreldra og gesta
Verkefni
Velja lykilþátt og kjarna.
Gera verk- og tímaáætlun.
Ræða lykilþátt og kjarna.
Snúa fjórða stigs viðmiðum
upp í spurningar.

Dags.
apríl 2014
6.6.2014
5.9.2014

Spurningar lagðar fyrir hópa
á skipulagsdegi.

21.11.2014

Vinna úr niðurstöðum úr
spurningalistum.

5.12.2014

Gera þróunaráætlun.

jan. 2015

Þróunaráætlun kynnt.
Meta.

20. 2. 2015
apríl/maí 2015

Hver

Hvernig

Matshópur

Fundarmenn ræða og ákveða

Matshópur

Fundarmenn
ræða
framkvæma/gera

Lokið
Lokið
og
Lokið

Matshópur

Fundarmenn framkvæma/gera
okt.14
Unnið á skipulagsdegi. Skipt í
hópa eftir aldri barna. Hópar
ræða og koma sér saman um
Allir starfsmenn niðurstöðu
nóv.14

Matshópur

Ræða, framkvæma og gera

des.14

Matshópur

Ræða, framkvæma og gera

jan.15

Allir starfsmenn Kynna og bjóða upp á umræður

feb.15

Allir starfsmenn Fjölbreyttar matsaðferðir

jún.15

6

3. Áherslur í starfi leikskólans
3.1 Áherslur leikskólans næsta starfsár
Í leikskólanum Miðborg notumst við skorkort (e. Balanced scorecard) til að setja skipulega fram þá
þætti sem við ætlum að vinna sérstaklega með hvert ár fyrir sig. Það gefur okkur góða heildarsýn á
það sem við höfum áorkað. Stefnukortið okkar sýnir fjórar víddir, barnið, verklag, mannauð og
auðlindir og er skorkortið byggt upp samkvæmt þeim.

7

Skorkort 2014-2015
Vídd Stefnuþáttur
Sterk
sjálfsmynd

Góð
félagsfærni

Markmið

Leið

2014-2015

Að börnin verði
fær um að takast á
við lífið sem
hamingjusamir og
öruggir
einstaklingar

Börnin eru hvött
áfram á jákvæðan
hátt og stuðlað að
gleðiríku
andrúmslofti

Að börnin fái
tækifæri til að skapa
og njóta menningar
og lista. Ráðinn
verður
verkefnisstjóri í
listum og menningu

Að efla sjálfstraust
og sjálfstæði
barna.

Virkja styrkleika
hvers barns

Gera
einstaklingsnámskrá
fyrir öll börn.

Að börnin læri að
sýna öðrum
umburðarlyndi og
samkennd

Í námsskrá
Miðborgar komi
fram hvernig unnið
er með vináttu

Kemur fram í
námskrá sem kemur
út á starfsárinu

Finna hentugar
leiðir fyrir aðkomu
barna að mati á
afmörkuðum
þáttum starfsins.
Kynna ritið „Raddir
barna“ á
skipulagsdegi í ágúst

Að nám barnanna í Gerð er
leikskólanum sé
einstaklingsnámskrá
einstaklingsmiðað í samvinnu við
foreldra fyrir öll börn

Einstaklingsnámskrá
er ger í
foreldraviðtali í
október

Að
leikskólaumhverfið
sé vinsamlegt og í
jafnvægi

Einkunnarorðin eru í
hávegum höfð:
Vinátta – Virðing –
Víðsýni – Vellíðan

Tekið er á móti
börnum og
foreldrum með gleði
og ánægju og þau
kvödd hlýlega í lok
dags

Skapandi
tjáning

Að börnin verði
fær um að njóta
lista sér til
yndisauka, aukins
þroska og geti tjáð
tilfinningar sínar í
gegnum listsköpun
og leik

Unnið er með
skapandi starf í
víðum skilningi.
Börnin heimsækja
söfn og
menningarstofnanir
og samstarf er við
listamenn

Verkefnastjóri
menningar og lista
skipuleggur og
heldur utan um
menningar og
listastarf

Samstarf við
foreldra

Að jafnræði ríkir
gagnvart öllum
foreldrum

Unnið er samkvæmt
jafnréttisáætlun
Miðborgar

Jafnréttisstefna
Miðborgar kynnt
vel, innleidd og
unnið samkvæmt
henni

Að gagnkvæmur
skilningur og
jákvæð viðhorf séu
viðhöfð

Að
leikskólaumhverfið
sé vinsamlegt og í
jafnvægi

Einkunnarorðin eru í
hávegum höfð:
Vinátta – Virðing –
Víðsýni – Vellíðan

Foreldrafélög eru
starfrækt í öllum
heimastöðvum

Styðja við stofnun
og rekstur
foreldrafélaga

Barnið

Jafnrétti og
Hlusta á raddir
lýðræði ríkir í starfi barna, óháð
með börnunum
málþroska og taka
tillit til skoðana
þeirra og hugmynda

Samstarf við foreldra

Öryggi,
heilbrigði,
vellíðan og
gleði
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Öflugt
upplýsingaflæði

Lifandi
skólanámskrá
og virk
starfsáætlun

Að allir starfsmenn
þekki
skólanámskrá og
starfsáætlun og
vinni samkvæmt
því sem þar kemur
fram

Verklag

Að stöðugt er
leitað betri leiða til
þróunar
leikskólastarfsins

Mat á starfinu

Foreldraráð er
starfrækt í Miðborg

Kosið í foreldraráð
að hausti

Gott samstarf milli
heimilis og leikskóla

Tvö foreldraviðtöl á
ári. Einn stór
foreldrafundur og
einn deildarskiptur
fundur.

Upplýsingar sendar
reglulega til foreldra
með tölvupósti

Deildarstjórar sjá
um að senda
foreldrum allar
helstu upplýsingar í
tölvupósti

Heimasíðan er virk
og aðgengileg

Heimasíðan er
uppfærð einu sinni í
viku eða oftar. Efla
fréttflutning deilda
á heimasíðu

Upplýsingatöflur
nýttar

Skrifað er á
upplýsingartöflur
eftir þörfum

Gera skólanámskrá
og starfa samkvæmt
henni

Vinna að gerð
skólanámskrár.
Áætluð lok í febrúar
2014

Í starfsáætlun birtist
matsskýrsla,
umbótaáætlun og
skóladagatal

Starfáætlun liggur
fyrir 1. Júlí

Árleg starfsáætlun
endurspeglar starf
leikskólans og starfið
endurspeglar
áætlunina

Unnið er samkvæmt
„balanced
scorecard“ sem
gerir áætlunina
sýnilega

Starfsfólk er kynnt
fyrir nýjum
hugmyndum,
námskeiðum,
ráðstefnum og öðru
sem viðkemur
starfinu

Gera
starfsþróunaráætlun
fyrir leikskólann og
hvern starfsmann

Notast er við
umbótamiðað mat

Nota „Barnið í
brennidepli“
matskerfið

Að starfið sé metið Matskerfið „Barnið í
reglulega eftir
brennidepli“ er nýtt
formlegum leiðum sem matstæki
og
umbótaáætlanir
gerðar
Meta viðhorf
starfsmanna til
barnanna
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Matskerfið „Barnið í
brennidepli“ er
notað undir stjórn
matshóps. Sjá
matsáætlun
Nota þar til gert
matskerfi í janúar
2015

Skýrir
og Að starfsfólk geti
markvissir
unnið markvisst og
verkferlar
allir takist á sama
hátt á við það sem
upp kemur

Að verkferlar séu Kortleggja
hvaða
gerðir
og
séu verkferlar þurfa að
aðgengilegir á hverri vera til.
heimastöð

Innleiða agastefnu

Mannauður

Hæft
og Að unnið sé á
áhugasamt
faglegum grunni
starfsfólk

Samstarf
samvinna

Leitast er eftir að fá
leikskólakennara eða
annað
kennaramenntað
starfsfólk til starfa

Auglýst er eftir
leikskólakennurum

Leitað eftir
menntuðu,
hæfileikaríku og
áhugasömu
starfsfólki

Sérstaklega er leitað
eftir starfsfólki með
listgreinamenntun

Sú þekking sem er til
staðar er nýtt til hins
ýtrasta og hver og
einn fær notið
hæfileika sinna

Þátttökustjórnun –
unnið í teymum eftir
hæfileikum og
áhugasviðum

Að
endurmenntun sé
virk

Starfsþróunaráætlun Vera með tvö
gerð í
starfsviðtöl þar sem
starfsmannaviðtölum í seinna viðtalinu
verður gerð
starfsþróunaráætlun
fyrir hvern og einn
starfsmann

Jákvæður
staðblær

Einkunnarorðin eru í
hávegum höfð:
Vinátta – Virðing –
Víðsýni – Vellíðan

og Að forysta og Starfsfólk taki forystu
ábyrgð sé dreifð
eftir áhugasviði og
sérfræðiþekkingu mannauður nýttur

Halda áfram að
dreifa út
boðskapnum:
Vinátta – Virðing –
Víðsýni – Vellíðan
Þátttökustjórnun unnið í teymum eftir
hæfileikum og
áhugasviðum.

Fjármál

Starfsfólk taki að sér
forystu í verkefnum

Hagkvæm
nýting og
stýring
fjármagns

Að sem flestir
starfsmenn komi
að skipulagi og
mótun starfsins

Vinna að
skipulagningu og
áætlanagerð í
teymum eftir áhuga
og mannauði

Þátttökustjórnun unnið í teymum eftir
hæfileikum og
áhugasviðum

Að traust, virðing
og skilningur ríki í
samskiptum
starfsmanna

Einkunnarorðin eru í
hávegum höfð:
Vinátta – Virðing –
Víðsýni – Vellíðan

Halda áfram að
dreifa út
boðskapnum:
Vinátta – Virðing –
Víðsýni – Vellíðan

Að skólinn sé
innan
fjármagnsheimilda

Kaupa inn með eins
hagkvæmum hætti
og hægt er
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Stöðug eftirfylgni
með
mánaðarskýrslum frá
fjárhagsbókhaldi
Matarreikningar eru
teknir saman um
hver mánaðarmót
Góð nýting
Að leikskólapláss
leikskólaplássa séu nýtt til
fullnustu

Vistað er inn í laus
pláss eins fljótt og
kostur er

3.2 Áherslur leikskólans vegna starfsáætlunar skóla- og frístundasviðs
Í leikskólanum Miðborg verður haldið áfram með innleiðingu á læsisstefnu leikskóla, Lesið í leik, og
unnið að okkar eigin læsisstefnu. Á haustmánuðum verður settur á laggirnar hópur sem leiðir þá
vinnu.
Áfram verður unnið að því að öðlast menningarfánann en í september tekur til starfa verkefnastjóri í
menningu og listum og mun hún sjá um þá vinnu ásamt því að skipuleggja og móta ýmiskonar
samstarf í þeim efnum.
Leiðarljós SFS – AÐ BÖRNUM OG UNGMENNUM Í BORGINNI LÍÐI VEL, ÞEIM FARI STÖÐUGT FRAM
OG ÞAU ÖÐLIST UPPELDI OG MENNTUN FYRIR LÍF OG STARF – tóna vel við allt okkar starf og
einkunnarorð leikskólans.

4. Starfsmannamál
4.1. Starfsmannahópurinn 1. Júní
Þann 1. júní 2014 starfa í leikskólanum Miðborg 44 starfsmenn. Þar af eru 37 manns í 100% starfi en
sex aðilar í minna starfshlutfalli (í 75% til 87,5). Tveir starfsmenn eru í fæðingaorlofi og tveir
starfsmenn í langtímaveikindaleyfi.
Starfsheiti

Leikskólakennari
Aðstoðarleikskólakennari
Grunnskólakennari
Önnur uppeldismenntun
Háskólamenntun önnur
en uppeldismenntun
Sérhæfður
leikskólastarfsmaður
Almennir starfsmenn
Starfsmenn í eldhúsi

Fjöldi

Starfshlutfall

11
1
7
3
6
1
13
3
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Menntun

4.2 Starfsþróunarsamtöl
Starfsfólk Miðborgar mun fá tvö starfsmannaviðtöl á skólaárinu 2014-2015. Það fyrra fer fram á
haustönn og mun það vera með hefðbundnu sniði en það seinna verður á vorönn og er alfarið
tileinkað starfsþróun. Þá mun starfsmaður gera starfsþróunaráætlun sem unnið verður að veturinn á
eftir. Þetta er tilraunarverkefni sem miðar að því að hafa starfsþróun einstaklingsmiðaðri og
markvissari.

4.3 Símenntun frá síðasta ári
Sérkennslustjóri Miðborgar sat afmælisráðstefnu ADHD samtakanna í október og ráðstefnu
Endurmenntunar HÍ í samstarfi við geðsvið Landspítalans um kvíða barna og unglinga í nóvember.
Hún fór á námskeið um myndrænt boðskiptakerfi PECS (Picture Exchange Communication System),
Pals þjálfun í hljóðkerfisvitund og stafaþekkingu, leiðtoganámskeið fyrir sérkennslustjóra á vegum
SFS. Nú á vordögum tók sérkennslustjóri þátt í vorráðstefnu Greiningarstöðvarinnar.
Leikskólastjóri fór á námskeið sem varðar rétta málsmeðferð og ánægða starfsmenn á vegum
Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Aðstoðarleikskólastjóri fór í tvígang á fyrirlestra hjá Dale Carnegie. Fyrst þar sem fyrst var skýrt frá
niðurstöðum könnunar (MMR) á virkni starfsfólks á almennum og opinberum vinnumarkaði og svo
þar sem fjallað var um leiðir til að virkja starfsfólk og auka starfskraft.
Deildarstjóri Klappar sat málþing Kennarasambands Íslands sem bara yfirskriftina – Hvernig list – og
verkgreinar efla menntun á íslandi.
Deildarstjóri Kuðungadeildar stundaði nám í mennta- og menningarstjórnun.
Leikskólasérkennari á Barónsborg fór á námskeið um myndrænt boðskiptakerfi PECS (Picture
Exchange Communication System) í október.
Leiðbeinandi á Regnbogalandi fór á námskeið um grunnatriði í hljóðfæragerð á vegum
Endurmenntunar HÍ.
Leikskólakennari á Krílakoti sat ráðstefnu Endurmenntunar HÍ í samstarfi við geðsvið Landspítalans
um kvíða barna og unglinga í nóvember.
Þrír leiðbeinendur fóru á svokallað ASSIST námskeið sem er hugsað fyrir fyrir ófaglært starfsfólk í
leikskólum. Markmið námskeiðs er að auka færni í starfi og fá þátttakendur til að ígrunda starf sitt.
Námskeiðið er á vegum SFS og Eflingar stéttafélags.
Þrír starfsmenn fóru á námskeið um notkun Ipad-spjaldtölva í leikskólastarfi í febrúar.
Fjórir leikskólakennarar sátu fræðslufundinn – Leggjum börnunum lið – sem fjallaði um læsi og
lesskilning barna í leik- og grunnskólum.
Tveir leiðbeinendur fóru á ráðstefnuna „Ég bara læraði það bara sjálfur“ en ráðstefna var fyrir
starfsfólk leikskóla Reykjavíkurborgar á Hilton hóteli 5. febrúar 2014. Fjallað var um gæði og jafnrétti
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í skólastarfi á tímum markaðsvæðingar, bæjarfélagið okkar, lýðræði og læsi, námssögur barna og
mat á vellíðan og þátttöku barna í leikskólastarfinu.
Fimm af átta deildarstjórum Miðborgar luku leiðtogaskóla SFS með tveimur skiptum í október og
nóvember. Flestir stjórendur sóttu einnig fyrirlestra/kynningar hjá SFS sem vörðuðu námskrárgerð
og læsisstefnu.
Nokkrir starfsmenn hlýddu einnig á fyrirlestra eða sátu fræðslufundi á vegum RannUng.
Skipulagsdagar vetrarins voru nýttir í eftirfarandi fræðslu frá utanaðkomandi aðilum:
•

Námskeið í skyndihjálp. Herdís Storegard.

•

Kynning á læsisstefnu fyrir leikskóla. Fríða Bjarney Jónsdóttir verkefnastjóri.

•

Kynning á listkennslu. Kristín Hildur Ólafsdóttir verkefnastjóri.

•

Fyrirlestur um Barnasáttmála sameinuðuþjóðanna. Fyrirlesari Hjördís Eva Þórðardóttir
réttindafræðslufulltrúi Unicef.

•

Fræðslufyrirlestur um fjölmenningu. Fríða Bjarney Jónsdóttir verkefnastjóri.

•

Kynning á fjölmenningarlegum kennsluháttum í leikskólanum Ösp. Sólveig Þórarinsdóttir
aðstoðarleikskólastjóri.

4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum
Leikskólinn hefur ekki mikið fjármagn til símenntunar starfsmanna. Starfsfólk getur sótt námskeið í
samráði við leikskólastjóra en greiðir sjálft námskeiðsgjaldið ef um slíkt er að ræða. Starfsfólki eru
kynntar þær ráðstefnur, málþing, fræðsluerindi og annað sem í boði er og hvatt til þátttöku sé þess
nokkur kostur. Í starfsþróunarviðtali sem hver starfsmaður fær hausti 2014 verður gerð áætlun um
símenntun hvers og eins. Á skipulagsdögum verður sérstaklega unnið með menningu og listir,
málörvun og læsi.

5. Aðrar upplýsingar
5.1 Barnahópurinn 1. júní
1. júní 2014 eru 147 börn í leikskólanum Miðborg
Kynjahlutfall: 72 drengir og 75 stúlkur
Dvalarstundir: 1.183
Í leikskólanum eru 20 börn sem hljóta einhverskonar stuðningskennslu.
Í Miðborg eru 71 barn sem hafa annað móðurmál en íslensku. Um er að ræða 18 tungumál sem eru:
íslenska, arabíska, tagalog, rússneska, pólska, litháíska, enska, franska, spænska, portúgalska, hindí,
hvítrússneska, norska, tælenska, víetnamska, ítalska, slóvakíska og þýska.
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5.2 Foreldrasamvinna
Foreldrasamstarf er afar mikilvægt og hefur jákvæð áhrif á leikskólastarfið í heild sinni þar sem það
stuðlar að jákvæðari viðhorfum bæði hjá foreldrum og starfsfólki. Að kynnast starfsfólkinu,
börnunum, foreldrum barnanna og leikskólastarfinu er grundvöllur þess að geta átt samræður við
barnið um daginn og þannig er hægt að leiða það áfram í samræðum og efla þar með mál- og
félagsþroska þess. Sýnt hefur verið fram á að það eykur vellíðan barna að finna að foreldrar hafa
áhuga á því sem verið er að gera í leikskólanum og þekkja vel til hans. Þannig fá þau skilaboð um að
það sem þau aðhafast á daginn er mikilvægt. Að taka þátt í foreldrafélagi eða foreldraráði er besta
leiðin til þess að kynnast leikskólanum vel og opnar einnig möguleika á því að geta haft áhrif á starfið
og það umhverfi sem börnunum er búið í leikskólanum.
Foreldraráð
Í leikskólanum Miðborg er starfrækt eitt foreldraráð en það er lögbundið og hlutverk þess 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. Í Miðborg eru þrír fulltrúar foreldra, einn frá hverri heimastöð, ásamt
leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra í foreldraráði. Kosið verður í foreldraráð á foreldrafundi í
september 2014.
Foreldrafélög
Hver heimastöð fyrir sig hefur foreldrafélag og eru allir foreldrar sjálfkrafa meðlimir í félaginu. Í
stjórn foreldrafélags Barónsborgar eru a.m.k. 4 aðilar, tveir af hvorri deild. Í stjórn foreldrafélags
Njáls- og Lindarborgar eru a.m.k. 6 foreldrar, tveir af hverri deild. Kosið er í stjórn foreldrafélagsins
að hausti ár hvert. Hlutverk foreldrafélagsins er að standa fyrir viðburðum og skemmtunum þar sem
börn og foreldrar koma saman og skemmta sér á einn eða annan hátt. Fundir foreldrafélagsins eru
haldnir reglulega. Kosið verður í foreldrafélög á deildaskiptum foreldrafundi í september 2014.
Foreldrafundir
Kynningarfundir fyrir nýja foreldra verða haldnir í júní/júlí á hverri heimastöð fyrir sig. Þá fá foreldrar
upplýsingar um leikskólann og leikskólastarfið og gefst tækifæri til að bera upp spurningar.
Foreldrafundir verða haldnir í september í hverri heimastöð og hverri deild fyrir sig þar sem
deildarstarfið er kynnt og kosið er í foreldrafélög. Í september er einnig haldinn allsherjar
foreldrafundur þar sem starfsáætlun og starfsemi leikskólans er kynnt en þá er einnig kosið í
foreldraráð.
Foreldraviðtöl
Foreldraviðtöl eru í boði tvisvar á ári, að hausti og vori. Í foreldraviðtölunum að hausti er gerð
einstaklingsáætlun í samráði við foreldra. Í viðtalinu að vori er svo metið hvernig hefur gengið að ná
fram þeim markmiðum sem sett voru að hausti. Haustviðtölin fara fram í október en vorviðtölin í
apríl.
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5.3 Samstarf leik- og grunnskóla
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. Deildarstjórar elstu deilda hafa 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. Leikskólinn Miðborg leggur Hljóm-2 fyrir elsta árganginn en það er grundvallað á
niðurstöðum úr langtímarannsókn á tengslum hljóðkerfis- og málmeðvitundar við lestrarfærni.
Grunnskólinn fær niðurstöður úr þeirri athugun en einnig er haldinn svokallaður skilafundur og þá
hittast leikskólakennarar barnsins og verðandi grunnskólakennara barnsins og fara yfir hvernig best
má stuðla að áframhaldandi velferð og þroska hvers barns.
Samstarsverkefni skóla, leikskóla og frístundar
Leikskólinn Miðborg, Frístundarheimilið Draumaland og Austurbæjarskóli hafa veturinn 2013 -2014
unnið að samstarfsverkefni með það að markmiði að auka og styðja við það lista- og menningarstarf
sem nú þegar er í þessum stofnunum. Með samvinnu og samstarfi má segja að víðsýni og
fjölbreytileiki aukist, auk þess sem verkefni verða stærri og áberandi. Í haust kom saman hópur
kennara og starfsmanna þessara umræddu stofnanna sem að þessu verkefni koma, þau hafa það öll
að leiðarljósi að auka vægi menningu barnanna sjálfra og hafa mikinn áhuga á að vinna markvisst
saman að menningarstarfi.
Í vinnuhóp vetrarins 2013-2014 voru kennarar 1.bekkjar í Austurbæjarskóla, deildarstjórar elstu
barna á Lindarborg, Njálsborg og Barónsborg, auk starfsmanns Miðborgar sem hefur verið fenginn til
að styðja við lista- og menningarstefnu leikskólans. Einnig voru í hópnum verkefnastjóri
Frístundaheimilisins Draumalands og aðstoðarverkefnastjóri. Að baki hópnum standa síðan
skólastjóri Austurbæjarskóla, leikskólastjóri Miðborgar, deildarstjóri barnastarfs og forstöðumaður
Kamps.
Við skemmtum okkur saman
Verkefnið sem unnið var að fékk nafnið Við skemmtum okkur saman. Upphaflega var áætlað að
vinna með þemað fjölmenning þó að í raun varð þemað menning barnanna sjálfra þar sem að þau
fengu meiri frjálsar hendur og úr varð skemmtilega fjölbreytt þema sem einmitt hentar vel á
Barnamenningarhátíð þar sem að menning barnanna sjálfra er í forgrunni.
Hver bekkur eða elstu barna hópur fékk vinabekk eða vinahóp og hélt menningarpartý fyrir þann
hóp og bauð honum í veislu. Hver hópur fór í þemavinnu tengda þeirri veislu sem hann ætlaði að
halda, börnin völdu land/menningu/þema sem þau vildu skoða og skipulögðu veisluna í þeim anda,
og ætlunin var að unnar yrðu andlitsgrímur með börnunum í þeim anda sem veislan var og þær
grímur myndu verða sýndar á sameiginlegri sýningu á Barnamenningarhátíðinni. Veislurnar og
vinnan við veislurnar voru síðan ljósmyndaðar af ljósmyndaranum Kristina Petrošiutė, sem er
starfsmaður Draumalands. Ætlunin var að vinna með orðið vinur á ýmsum tungumálum og fá
tónlistarmann til að fara á milli og semja með börnunum lag um vináttu sem átti að vera sungið á
þeim tungumálum sem finnast í barnahópnum, þessi þáttur varð útundan þar sem að ekki fékkst
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tónlistarmaður í verkefnið.
Komið var á samstarfi við Listasafn Reykjavíkur að sýna á Kjarvalstöðum á Barnamenningarhátíð, þar
var sett upp ljósmyndasýning auk þess sem áætlunin var um að einn veggur yrði þakinn grímum
heimsins, þessi þáttur hefði mátt fá meira vægi á sýningunni í lokin. Við opnun sýningarinnar söng
kór vinalög sem æfð höfðu verið. Opnun sýningarinnar var miðvikudaginn 30.apríl kl: 15.00 og stóð
sýningin út Barnamenningarhátíðina eða til 4.maí. Verkefnið heppnaðist mjög vel og unnið verður
með svipuðum hætti næsta vetur.
Kór elstu barna Miðborgar / Drekaungar
Á síðasta starfsári fengum við þróunarstyrk fyrir verkefnið „Við syngjum saman í leikskólanum“. Um er
að ræða kórstarf elstu barna leikskólans. Markmiðin eru:
Að styrkja samband elstu barnanna milli heimastöðva
Að styðja og efla málþroska elstu barnanna
Að nýta söng sem tæki til málörvunar fyrir tvítyngd börn
Að æfa börnin í framkomu
Að auka þátt tónlistar í leikskólanum
Áætlun um kórstarfið fyrir skólaárið 2014-2015 verður ekki unnin fyrr en í ágúst og birtist því ekki hér.

5.4 Almennar upplýsingar
Skipulagsdagar 2014-2015
29. ágúst 2014 – heill dagur
3. október 2014 – heill dagur
28. nóvember 2014 – hálfur dagur
2. janúar 2015 – heill dagur / einnig lokað í Austurbæjarskóla
20. febrúar 2015 – heill dagur / einnig lokað í Austurbæjarskóla
13. mars 2015 – heill dagur / einnig lokað í Austurbæjarskóla
28. maí 2015 – hálfur dagur / einnig lokað í Austurbæjarskóla
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6. Fylgiskjöl
6.1 Leikskóladagatal
6.2 Niðurstöður úr foreldrakönnun
6.3 Vinnuskjal og niðurstöður um mat á þáttum í læsisstefnu
6.4 Umsögn foreldraráðs

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

_______________________________________________
Leikskólastjóri
Dagsetning
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Fylgiskjal 1. 6.1

Skóladagatal 2014-2015
ÁGÚST
1 F

SEPTEMBER
1 M

OKTÓBER
1 M

NÓVEMBER

DESEMBER

JANÚAR

1 L

1 M Fullveldisdagurinn

1 F Nýársdagur

FEBRÚAR
1 S

MARS
1 S

APRÍL

MAÍ

JÚNÍ

JÚLÍ

1 M

1 F Verkalýðsdagurinn

1 M

1

M

2 L

2 Þ

2 F

2 S

2 Þ

2 F Skipulagsdagur Lokað

2 M

2 M

2 F Skírdagur

2

L

2 Þ

2

F

3 S

3 M

3 F Skipulagsdagur Lokað

3 M

3 M

3 L

3 Þ

3 Þ

3 F Föstudagurinn langi

3 S

3 M

3

F

4 M Frídagur verslunarmanna

4 F

4 L

4 Þ

4 F

4 S

4 M

4 M

4 L

4 M

4 F

4

L

5 Þ

5 F

5 S

5 M

5 F

5 M

5 F

5 F

5 S Páskadagur

5 Þ

5 F

5

S

6 M

6 L

6 M

6 F

6 L

6 Þ Þrettándinn

6 F Dagur leikskólans

6 F

6 M Annar dagur páska

6 M

6 L

6

M

7 F

7 S

7 Þ

7 F

7 S

7 M

7 L

7 L

7 Þ

7 F

7 S

7

Þ

8 F

8 M Dagur læsis

8 M

8 L Baráttudagur gegn einelti

8 M

8 F

8 S

8 S

8 M

8 F

8 M

8

M

9 L

9 Þ

9 F

9 S

9 Þ

9 F

9 M

9 M

9 F

9

L

9 Þ

9

F

10 S

10 M

10 F

10 M

10 M

10 L

10 Þ

10 Þ

10 F

10 S

10 M

10

F

11 M

11 F

11 L

11 Þ

11 F

11 S

11 M

11 M

11 L

11 M

11 F

11

L

12 Þ

12 F

12 S

12 M

12 F

12 M

12 F

12 F

12 S

12 Þ

12 F

12

S
M

13 M

13 L

13 M Foreldraviðtöl

13 F

13 L

13 Þ

13 F

13 F Skipulagsdagur Lokað

13 M

13 M

13 L

13

14 F

14 S

14 Þ Foreldraviðtöl

14 F

14 S

14 M

14 L

14 L

14 Þ

14 F Uppstigningardagur

14 S

14

Þ

15 F

15 M

15 M Foreldraviðtöl

15 L

15 M

15 F

15 S

15 S

15 M

15 F

15 M

15

M

16 L

16 Þ Dagur íslenskrar náttúru

16 F Foreldraviðtöl

16 S Dagur íslenskrar tungu

16 Þ

16 F

16 M Bolludagur

16 M Foreldraviðtöl

16 F

16 L

16 Þ

16

F

17 S

17 M

17 F Foreldraviðtöl

17 M

17 M

17 L

17 Þ Sprengidagur

17 Þ Foreldraviðtöl

17 F

17 S

17 M Lýðveldisdagurinn

17

F

18 M

18 F

18 L

18 Þ

18 F

18 S

18 M Öskudagur

18 M Foreldraviðtöl

18 L

18 M

18 F

18

L

19 Þ

19 F

19 S

19 M

19 F

19 M

19 F

19 F Foreldraviðtöl

19 S

19 Þ

19 F

19

S

20 M

20 L

20 M Foreldraviðtöl

20 F

20 L

20 Þ

20 F Skipulagsdagur Lokað

20 F Foreldraviðtöl

20 M

20 M

20 L

20

M

21 F

21 S

21 Þ Foreldraviðtöl

21 F

21 S

21 M

21 L

21 L

21 Þ Barnamenningarhátíð

21 F

21 S

21

Þ

22 F

22 M

22 M Foreldraviðtöl

22 L

22 M

22 F

22 S

22 S

22 M Barnamenningarhátíð

22 F

22 M

22

M

23 L

23 Þ

23 F Foreldraviðtöl

23 S

23 Þ Þorláksmessa

23 F

23 M

23 M Foreldraviðtöl

23 F Barnamenningarhátíð

23 L

23 Þ

23

F

24 S

24 M

24 F Foreldraviðtöl

24 M

24 M Aðfangadagur jóla

24 L

24 Þ

24 Þ Foreldraviðtöl

24 F Barnamenningarhátíð

24 S Hvítasunnudagur

24 M

24

F

25 M

25 F

25 L

25 Þ

25 F Jóladagur

25 S

25 M

25 M Foreldraviðtöl

25 L Barnamenningarhátíð

25 M Annar í hvítasunnu

25 F

25

L

26 Þ

26 F

26 S

26 M

26 F Annar í jólum

26 M

26 F

26 F Foreldraviðtöl

26 S Barnamenningarhátíð

26 Þ

26 F

26

S

27 M

27 L

27 M

27 F

27 L

27 Þ

27 F

27 F Foreldraviðtöl

27 M

27 M

27 L

27

M

28 L

28 F

28 S

28 Þ

28 F Skipulagsdagur Lokað eh. 28 S

28 M

29 F Skipulagadagur Lokað

29 M

29 M

29 L

29 F

30 L

30 Þ

30 F

30 S

31 S

31 F

29 M

28 L

28 Þ

28 F Skipulagsdagur Lokað eh. 28 S

28

Þ

29 S Pálmasunnudagur

29 M

29 F

29 M

29

M

30 F

30 L

30 Þ

30 Þ

30 F

30 M

31 M Gamlársdagur

31 L

31 Þ
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Sumardagurinn fyrsti

31 S

30

F

31

F

Fylgiskjal 2. 6.2

Niðurstöður úr foreldrakönnun
Samantekt allra deilda

Upplýsingaflæði
7%

45%

Mjög gott
Gott

47%

Sæmilegt
Ófullnægjandi

Móttökur
8%
12%

Foreldrar ánægðir með
móttökur
Foreldrar nokkuð ánægðir
með móttökur

80%

Móttökur misjafnar

Skipulagsdagar

40%

28%
Hálfan
Heilan

32%

Alveg sama
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Holt / Njálsborg (11 svör)

Upplýsingaflæði

Ófullnægjandi
Sæmilegt
Gott
18% 0%

Mjög gott
Gott
Sæmilegt

Mjög gott
82%

Ófullnægjandi

Móttökur
0%
Foreldrar ánægðir með
móttökur
Foreldrar nokkuð ánægðir
með móttökur

100%

Misjafnt

Skipulagsdagar
18%
46%

Hálfan

36%

Heilan
Alveg sama
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Klöpp / Njálsborg (13 svör)

Móttökur
15%
Foreldrar ánægðir með
móttökur

23%

62%

Foreldrar nokkuð ánægðir
Móttökur misjafnar

Skipulagsdagar

31%

38%

Hálfan
Heilan
Alveg sama

31%

Upplýsingaflæði
0%
38%

Mjög gott
Gott

62%

Sæmilegt
Ófullnægjandi
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Hæð / Njálsborg (23 svör)

Móttökur
4%
0%
Foreldrar ánægðir með
móttökur
Foreldrar nokkuð ánægðir
með móttökur

96%

Móttökur misjafnar

Skipulagsdagar

26%

30%

Hálfan
Heilan
Alveg sama

44%

Upplýsingaflæði

26%

0%

22%
Mjög gott
Gott
Sæmilegt

52%

Ófullnægjandi
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Krílakot / Barónsborg (9 svör)

Móttökur
11% 0%
Foreldrar ánægðir með
móttökur
Foreldrar nokkuð ánægðir

89%

Misjafnt

Skipulagsdagar

33%
45%

Hálfan
Heilan
Alveg sama

22%

Upplýsingaflæði
11%0%
Mjög gott

33%

56%

Gott
Sæmilegt
Ófullnægjandi
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Regnbogaland / Barónsborg (23 svör)

Móttökur

19%
Foreldrar ánægðir með
móttökur

14%

Foreldrar nokkuð ánægðir
með móttökur

67%

Móttökur misjafnar

Skipulagsdagar

24%
38%
Hálfan
Heilan

38%

Alveg sama

Upplýsingaflæði
9% 5%

29%

Mjög gott
Gott
Sæmilegt

57%

Ófullnægjandi
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Krossfiskadeild / Lindarborg (14 svör)

Móttökur
0%
Foreldrar eru ánægðir með
móttökur
Foreldrar nokkuð ánægðir
með móttökur

100%

Móttökur misjafnar

Skipulagsdagar

28%
43%

Hálfan
Heilan

29%

Alveg sama

Upplýsingaflæði
0%
Mjög gott

43%
57%

Gott
Sæmilegt
Ófullnægjandi
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Kuðungadeild / Lindarborg (20 svör)

Móttökur

20%
Foreldrar ánægðir með
móttökur

20%

60%

Foreldrar nokkuð ánægðir
með móttökur
Móttökur misjafnar

Skipulagsdagar

30%
45%

Hálfan
Heilan

25%

Alveg sama

Upplýsingaflæði
5%

45%

50%

Mjög gott
Gott
Sæmilegt
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Skeljadeild / Lindarborg (23 svör)

Móttökur
4%
22%

Foreldrar ánægðir með
móttökur
Foreldra nokkuð ánægðir
með móttökur

74%

Móttökur misjafnar

Skipulagsdagar

26%
48%

Hálfan
Heilan

26%

Alveg sama

Upplýsingaflæði
0%
Mjög gott

48%

52%

Gott
Sæmilegt
Ófullnægjandi
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Fylgiskjal 3. 6.3
Vinnuskjal og niðurstöður um mat á þáttum í læsisstefnu

Læsisstefnan okkar – mat á skipulagsdegi 28. maí 2014

Hlutverk leikskóla
Allir leikskólar Reykjavíkur geri áætlun um læsi sem byggi á læsisstefnu leikskóla, „Lesið í leik“, og aðalnámskrá
fyrir leikskóla. Í áætlun leikskóla um læsi verði gerð grein fyrir því hvernig unnið verði að framkvæmd eftirfarandi
stefnuþátta:

Í leikskólum borgarinnar


Fer fram nám sem leggur öflugan grunn að þróun bernskulæsis.



Er barnið í brennidepli og unnið er út frá stöðu þess, reynslu og áhugasviði.



Er markvisst unnið að því að vekja áhuga barna á máli og litið er á tungumálið sem skapandi efnivið.



Er lögð áhersla á fjölbreytta vinnu með alla þætti máls.

 Hafa börn gott aðgengi að fjölbreyttum málörvandi efniviði, skriffærum, bókum og tæknimiðlum sem
stuðla að verkkunnáttu, mál og læsi.
 Eru lesnar barnabækur um fjölbreytt efni til yndis og ánægju og til að efla mál og læsi. Lesið er daglega
fyrir börnin í stærri og minni hópum og fyrir eitt barn í einu þegar því verður við komið eða þörf krefur.
 Er litið á söngva, vísur og þulur sem mikilvægan efnivið í leikskólastarfi, meðal annars með tilliti til
málörvunar og læsis.



Eru sögur og kveðskapur uppspretta sköpunar í leik sem eflir mál og læsi.

 Er markvisst unnið að því að kenna íslensku sem annað mál í leik og með virkri þátttöku tvítyngdra barna í
leikskólastarfinu, um leið og leitað er leiða til að styðja við og efla móðurmál þeirra í samstarfi við foreldra.



Er fylgst með framförum barna í málþroska og læsi.

 Er beitt snemmtækri íhlutun og leitað eftir stuðningi sérfræðinga þegar grunur vaknar um seinkaðan
málþroska.



Eru foreldrar virkjaðir í samstarf um mál og læsi barna sinna og upplýstir um framfarir þeirra.



Er stuðlað að samstarfi við grunnskóla og frístundastarf þannig að börn upplifi samfellu í námi.
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Deildir vinna með þá 4 þætti sem eru feitletraðir. Skrifa niður hvort og hvernig deildin
er að vinna með þessa þætti.

Hugmyndir, ítarefni, fræðsluefni og námsgögn
 Fjölbreytt tilbúin námsgögn, s.s. spil, tölvuleikir og smáforrit sem örva mál og læsi má nota með öllum
barnahópnum. Mikilvægt er að allir starfsmenn leikskólans hafi aðgang að þeim en ekki eingöngu þeir sem sjá um
sérkennslu. Listinn hér að neðan er alls ekki tæmandi en hér eru nefnd dæmi um námsgögn og slóðir:

o Orðaspjall er leið til að efla orðaforða og hlustunarskilning barna með bóklestri. Handbók um aðferðina og

upplýsingar má finna á www.tjarnarsel.is
o Sögugrunnurinn eftir Guðrúnu Sigursteinsdóttur og Rannveigu Oddsdóttur er góður til að vinna með
uppbyggingu sögu og frásagna.
o Orðahljóð eftir Guðrúnu Sigursteinsdóttur eru námsgögn sem ætluð eru til að efla hljóðvitund 3-6 ára barna.
Þau má nálgast á innri vef skóla- og frístundasviðs / fagþjónusta /læsi.
o Lærum og leikum með hljóðin http://www.laerumogleikum. blog.is/blog/laerumogleikum/
o Lubbi finnur málbein http://www.forlagid.is/?p=16717
o Markviss málörvun er handbók í þjálfun hljóðkerfisvitundar og tengsl hljóðkerfisvitundar við lestrarferli og
myndun læsis.
o Ýmislegt um málörvun og boðskipti er að finna í bókunum Ljáðu mér eyra og Bína bálreiða eftir Ásthildi Bj.
Snorradóttur.
o Margvísleg smáforrit til málörvunar leikskólabarna má finna á www.appland.is/leikskoli
o Tákn með tali http://www.tmt.is/
o Sagnorðaspilið er mál- og talörvunarefni eftir Hólmfríði Árnadóttur og Böðvar Leós.
o Paxel123, málörvun og stærðfræði á fjölmörgum tungumálum http://paxel123.com/is/



Vefefni sem hægt er að

nýta til að fræðast um og skipuleggja vinnu með málörvun og læsi:
o Lesvefurinn www.lesvefurinn.hi.is . Gagnlegt efni um læsi og lestrarerfiðleika. o Fjölbreytta tölvuleiki sem örva
mál og læsi er að finna á krakkasíðu Námsgagnastofnunar http://nams.is/krakkasidur/
o Könnunaraðferðin, þríþætt ferli í vinnslu verkefna þar sem hugað er að undirbúningi og úrvinnslu eykur
möguleikann á því að börn dýpki þekkingu sína á ákveðnum viðfangsefnum. www.projectapproach.org
o Leikur að bókum er vefur með fjölmörgum hugmyndum fyrir þá sem leita nýrra leiða til að vinna með

barnabækur í leikskóla á ferskan og spennandi hátt. www.leikuradbokum.net o
Gagnlegt efni til málörvunar barna með annað móðurmál en íslensku er að finna á www.allirmed.is / íslenska sem
annað mál og Tungumálatorginu www.tungumalatorg.is
o Leiðir til að vinna með og styðja við móðurmál tvítyngdra barna www.modurmal.com o Íslenskar rafbækur
www.emma.is

slóð að læsistefnunni
http://reykjavik.is/lesid-i-leik-laesisstefna-leikskola

29

Læsisstefnana okkar – Niðurstöður Skeljadeild
Hafa börn gott aðgengi að fjölbreyttum málörvandi efnivið, skriffærum, bókum og tæknimiðlum
sem stuðla að verkkunnáttu, máli og læsis?
Þau hafa alltaf aðgang að bókum (kennarar mættu vera duglegri að skipta út bókum).
Listasmiðja er yfirleitt alltaf í boði þar sem þau hafa aðgang að skriffærum og hafa möguleika á að
herma eftir skrift og fleira því um líku. Spilasmiðja er yfirleitt alltaf í boði þar sem börnin hafa aðgang
að málörvandi efnivið (kennarar mættu vera virkari á því svæði en þó hafa miklar framfarir orðið).
Málörvandi efniviður er mikið notaður með tvítyngdum börnum, mætti vera meira með öllum
hópnum.
iPadinn er mikið notaður og þá sérstaklega í sérkennslu (mætti kaupa fleiri öpp).
Eru lesnar barnabækur um fjölbreytt efni til yndis og ánægju og til að efla mál og læsi? Lesið er
daglega fyrir börnin í stærri og minni hópum og fyrir eitt barn í einu þegar því verður við komið eða
þörf krefur.
Sögustundir eru á hverjum degi (minni hópar) og mikið er lesið í sérkennslu. Við notumst við eitt
þema í hverjum mánuði og bókalesturinn tengist inn á það þema. Við reynum að mæta þörfum
barnanna og kemur fyrir að við tökum eitt og eitt barn, sem á erfitt með að vera í stærri hópum, út úr
samveru eða álíka stundum og þá er oft lesið fyrir það eða spilað spil.
Er litið á söngva, vísur og þulur sem mikilvægan efnivið í leikskólastarfi, meðal annars með tilliti til
málörvunar og læsis?
Siggi kemur tvisvar í viku og er með söngstundir. Öldungakórinn hefur verið virkur í vetur þar sem
elsti árgangur allra þriggja heimastöðvanna hittast einu sinni í viku. Börnin hafa lært söngva, vísur,
þulur og ljóð í hópastarfi og samverustundum. Oft er notuð sú aðferð við kennsluna að kennari
teiknar textann í myndum.
Er fylgst með framförum barnanna í málþroska og læsi.
Tekið er HLJÓM-2 á elsta árgangi að hausti og aftur í janúar ef þörf er á. Við höfum notast við Staða
og framfarir fyrir tvítyngd börn. Upp kom sú hugmynd á fundinum að taka upp TRASH eða EFI2 til að
fylgjast enn betur með.
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Læsisstefnan okkar – Niðurstöður Regnbogaland
Hafa börn gott aðgengi að fjölbreyttum málörvandi efniviði, skriffærum, bókum og tæknimiðlum
sem stuðla að verkkunnáttu, mál og læsi?
Okkur finnst vanta bókaskápa á deildirnar og er það alveg nauðsyn að okkar mati. Bækurnar eru því
miður ekki mjög sýnilegar og aðgengilegar börnunum, en við erum með kassa inni á deildum með
bókum í sem börnin hafa aðgang að. Skriffæri og pappír er aðgengilegur börnum á deildum og þau
geta sótt það sjálf. Þó ætlum við að bæta um betur og hafa meiri fjölbreytni og úrval fyrir þau.
Eins má bæta verulega úr sýnileika bókstafa og ritmáls – munum við hengja á veggi myndir/plakat af
bókstöfum á aðgengilegan hátt svo auðvelt sé fyrir börnin að æfa sig og skoða stafina. Eins má merkja
betur t.d. stóla barnanna með þeirra nafni og ýmislegt annað á deildinni.

Eru lesnar barnabækur um fjölbreytt efni til yndis og ánægju og til að efla mál og læsi? Lesið er daglega
fyrir börnin í stærri og minni hópum og fyrir eitt barn í einu þegar því verður við komið eða þörf krefur.
Lesið er daglega allavega tvisvar á dag fyrir öll börnin í litlum hópum. Teljum við okkur vera að gera mjög vel hér.

 Er litið á söngva, vísur og þulur sem mikilvægan efnivið í leikskólastarfi, meðal annars með tilliti til
málörvunar og læsis?

Söngstundir eru daglega og er þá hópnum skipt í tvennt; eldri og yngri börn. Við syngjum fjölbreytt og ætlum að
vera vakandi yfir því að nota einnig þulur, romsur og ýmsa rímleiki í söngstundum. Hér er starfsmaður sem spilar
á gítar sem er mjög gott mál. Munum einnig notast við takthljóðfæri, t.d. hristur eða trommur og fá börnin þá að
skiptast á.


Er fylgst með framförum barna í málþroska og læsi?

Já það er gert. Má þó bæta það og vera vakandi fyrir inngripum ef þörf er á. Það hefur brugðið við að
beðið er of lengi með aðgerðir varðandi málþroska barna. Okkar starf er að gæta þess að börnin fái
þá aðstoð sem þau þarfnast og tíminn er dýrmætur.
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Læsisstefnana okkar – Niðurstöður Kuðungadeild
Hafa börn gott aðgengi að fjölbreyttum málörvandi efniviði, skriffærum, bókum og tæknimiðlum
sem stuðla að verkkunnáttu, mál og læsi?
Bækur eru aðgengilegar í leskróki. Ýmis valsvæði bjóða upp á málörvandi efnivið, samanber
skrifstofudót (skriffæri, blöð) leir (stafirnir) og teiknikrókur (blöð, litir, blýantar). Einn iPad er til í
húsinu sem er sjaldan inni á deild. Viljum virkja tölvunotkun barnanna inni á deild og athuga með
málörvandi leiki.
Eru lesnar barnabækur um fjölbreytt efni til yndis og ánægju og til að efla mál og læsi? Lesið er
daglega fyrir börnin í stærri og minni hópum og fyrir eitt barn í einu þegar því verður við komið eða
þörf krefur.
Við lesum bæði í stærri og minni hópum daglega. Lítið hefur verið hægt að lesa fyrir einstaklinga.
Sniðugt að bæta lestri við í valstund þar sem kennari myndi vera á stöðinni til að lesa/skoða bækur.
Er litið á söngva, vísur og þulur sem mikilvægan efnivið í leikskólastarfi, meðal annars með tilliti til
málörvunar og læsis?
Já. Við erum duglegar að taka inn ný lög, notum tússtöflu til að sýna og útskýra lög, vísur og þulur.
Mikill gróði fyrir deildina að hafa vikulegu söngstundina með Sigga ☺
Er fylgst með framförum barna í málþroska og læsi?
Erlendu börnin hafa farið í litlum hópum í málörvun til Katrínar, spurning hvort hún hafi skipulagða
skráningu? Ekkert skipulagt skráð inni á deild fyrir hin börnin.
--------------------------------------------------------------------------------
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Læsisstefnan okkar – Niðurstöður Krossfiskadeild
Lesnar eru barnabækur um fjölbreytt efni til yndis og ánægju og til að efla mál og læsi. Lesið er
daglega fyrir börnin í stærri og minni hópum. Daglega eru sungnar vísur og þulur enda mikilvægur
efniviður með tilliti til málörvunar og við setjum orð á daglegar athafnir.

----------------------------------------------

Læsisstefnana okkar – Niðurstöður Klöpp og Holt
1. Aðgengi að málörvandi efni er nokkuð gott en mætti þó bæta bókakost skólans. Við getum
nýtt okkur iPadinn og nóg er til af málörvandi spilum. Við höfum nýtt okkur
bókasafnið þónokkuð.
2. Á hverjum degi lesum við fjölbreyttar bækur fyrir börnin í samverustundum. Bækur
sem sem hæfa hverjum aldri. Þegar því verður viðkomið er stöku sinnum er lesið fyrir
eitt og eitt barn í einu. Oft lesið fyrir eitt sérkennslubarn.
3. Við kennum mikið þulur, vísur og söngva. Það kennum við aðallega í
samverustundum. Við erum með sameiginlega söngstund 1x í viku. Við teljum að allir
séu meðvitaðir um mikilvægi þess að börnin haldi í móðurmál sitt.
4. Við fylgjumst vel með framförum barna í málþroska og læsi og beitum snemmtækri
íhlutun. Í leikskólanum er gerð einstaklingsnámskrá fyrir hvert og eitt barn á haustin
og hún síðan endurmetin á vorin. Þannig höldum við vel utanum framfarir og stöðu
barnanna. Foreldrar taka þátt í að fylla út einstaklingsnámskránna og eru því vel
meðvitaðir um stöðu barns síns.
Að lokum viljum við taka fram að málörvun fléttast að sjálfsögðu inn í allt daglegt starf s.s.
við matarborðið, fataklefanum, í leiknum o.s.frv. við leggjum mikla áherslu á að setja orð á
alla hluti.
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Læsisstefnan okkar – Niðurstöður Hæð

 Hafa börn gott aðgengi að fjölbreyttum málörvandi efniviði, skriffærum,
bókum og tæknimiðlum sem stuðla að verkkunnáttu, mál og læsi.
Börnin hafa mikinn áhuga á bókum og hafa góðan aðgang en það mætti vera meira
úrval af þeim með því að fara oftar á bókasafn. Hafa aðgang að trélitum, mættu hafa
aðgang að blýöntum til að skrifa með. Hafa aðgang að málörvandi efnivið en ekki
hægt að segja að hann sé fjölbreyttur. Haf aðgang að tölvu og ipad en það er lítið
nýtt. Í vali á hverjum degi er kennarinn með körfu með öllum nöfnum barnanna á
deildinni og þegar eitt nafn er dregið úr körfunni þarf barnið að þekkja nafnið sitt, ná í
nafnið og setja það við það sem það vill gera í valinu. Mætti bæta við nöfnum á hluti á
deildinni (hurð, stóll, borð) svo þau læri að þekkja orðin. Einnig mætti bæta við
nöfnum á börnum og foreldrum á körfurnar í fataherbergi
 Eru lesnar barnabækur um fjölbreytt efni til yndis og ánægju og til að efla
mál og læsi. Lesið er daglega fyrir börnin í stærri og minni hópum og fyrir eitt
barn í einu þegar því verður við komið eða þörf krefur.
Á morgnanna eru lesnar bækur fyrir allan hópinn. Í hvíld eftir hádegi er hópnum
aldursskipt í tvo hópa. Í eldri hópnum er lesin framhaldssaga með engum myndum en
í yngri hópnum er annaðhvort lesin saga eða þau hlusta á sögur af geisladisk. Það
væri hægt að gera meira af því að lesa fyrir eitt barn í einu en það er að sjálfsögðu
gert fyrir stuðningsbörnin. Væri sniðugt að lesa á pólsku fyrir pólsku börnin til að efla
móðurmálið þeirra
 Er litið á söngva, vísur og þulur sem mikilvægan efnivið í leikskólastarfi,
meðal annars með tilliti til málörvunar og læsis.
Mikið sungið á deildinni. Deildin er afar músíkölsk þar sem þrír starfsmenn
spila á gítar. Það er því sjálfkrafa mjög mikilvægur þáttur í starfinu. Mættum
vera duglegri að lesa vísur og þulur


Er fylgst með framförum barna í málþroska og læsi.

Það er fylgst með þeim börnum sem eiga rétt á stuðningi. En ástandið á
deildinni er búið að vera þannig að það hefur vantað starfsfólk og deildarstjóri
er búin að vera í langvarandi veikindum. Því miður hefur þetta setið á hakanum
í allan vetur. Elstu börnin komust t.d ekki í hljómpróf þetta vor.
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Umsögn foreldraráðs
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Umsögn foreldraráðs

Foreldraráð leikskólans skipa:
Ingólfur Örn Björvinsson
Helga Soffía Einarsdóttir
Eva-Charlotte Hänsel
Karitas Bergsdóttir
Giedré Zaliaduoniené
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Inngangur
Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 vinna leikskólar eftir Aðalnámskrá fyrir leikskóla.
Samkvæmt henni vinnur hver og einn leikskóli upp sína skólanámskrá þar sem fram kemur á hvern
hátt leikskólinn uppfyllir þau viðmið sem þar eru sett fram. Skólanámskráin á að vera aðgengileg á
heimasíðu leikskólans.
Starfsáætlun leikskóla
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar hefur þá stefnu að ár hvert skulu leikskólar borgarinnar og
sjálfstætt starfandi leikskólar sem njóta styrkja frá Reykjavíkurborg skila starfsáætlun fyrir komandi
leikskólaár, eins og kveðið er á um í lögum um leikskóla nr. 90/2008. Þar er jafnframt kveðið á um að
starfsáætlun skuli lögð fyrir foreldraráð leikskólans til umsagnar.
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.
Starfsáætlun leikskólans tekur gildi 1. september ár hvert og skal skilað rafrænt til skóla- og
frístundasviðs fyrir 1. júlí. Starfsáætlanir eru lagðar fyrir skóla- og frístundaráð til samþykktar.
Í starfsáætlun leikskólans skulu koma fram:
 Matsaðferðir leikskólans og umbótamiðuð áætlun sem unnin er út frá niðurstöðum innra
og ytra mats.
 Áherslur í leikskólastarfinu sem ætlunin er að vinna að, markmið, leiðir að markmiðunum
áætlun um hvernig þau verða metin.
 Áherslur í starfsáætlun Leikskólasviðs sem leikskólinn vinnur að.
 Starfþróunaráætlun leikskólans og upplýsingar um starfsmannamál.
 Fjöldi barna, kynjahlutfall, dvalarstundir, fjöldi barna sem njóta sérkennslu og fjöldi barna
af erlendum uppruna.
 Upplýsingar um foreldraráð, foreldrafundi og foreldraviðtöl.
 Skóladagatal fyrir árið.
Mat á leikskólastarfi
Tilgangur innra mats er að leggja faglegan grundvöll að endurbótum í leikskólastarfi og vinna
kerfisbundið að því að auka gæði þess og gera það skilvirkara.
Markmið innra mats samkvæmt lögum um leikskóla er að:
- Veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks
leikskóla, viðtökuskóla og foreldra.
- Tryggja að starfsemi leikskóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár
leikskóla.
- Auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum.
- Tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á
samkvæmt lögum.
Skólanámskrá leikskólans er skrifleg lýsing á því sem gert er í leikskólanum og á því sem á að gera. Þar
koma fram bæði markmið og leiðir leikskólans. Skólanámskrá leikskólans setur því viðmið fyrir matið.
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Tilgangur ytra mats er að safna upplýsingum um viðhorf foreldra leikskólabarna og starfsmanna til að
nota við innra mat leikskólans. Að auki er það liður í ytra mati Leikskólasviðs og/eða
Menntamálaráðuneytis.
Hlutverk foreldraráðs
Samkvæmt 11.gr. laga um leikskóla frá 2008 er hlutverk foreldraráðs að gefa umsagnir til leikskóla og
nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá
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.

Umsögn foreldraráðs:

Foreldraráð leikskólans Miðborgar hefur haft starfsáætlun Miðborgar 20142015 til umsagnar skv. 11 gr. Leikskólalaga nr. 90/2008. Foreldraráðið
samþykkir starfsáætlunina enda er hún í samræmi við hornsteina skólastefnu
Reykjavíkur og endurspeglar áherslur skólastefnunnar.
Ánægja er með áherslu leikskólans á fjölbreytni og fjölmenningu og þau
tækifæri sem í henni er að finna. Þá hefur leikskólinn hlúð vel að menningu og
málþroska barna, með áherslum á söng, kveðskap, læsi og listastarfi. Væri vel
ef leikskólanum væri gert kleyft að halda áfram á þessari braut og eiga í
samstarfi við aðrar menningarstofnanir og listamenn. Einnig er mikill akkur að
samstarfi við Austurbæjarskóla og Draumaland, enda jákvætt að tengja saman
skólastig með þessum hætti og undirbúa leikskólabörn undir umskiptin yfir í
grunnskóla.
Foreldraráð vill einnig nýta tækifærið og lýsa yfir ánægju með samstarf við
foreldra og gott upplýsingaflæði milli leikskólans og foreldra. Þrátt fyrir nokkra
starfsmannaveltu hefur tekist að fylgja starfsáætlunum Miðborgar og vinna að
aðlögun eftir sameiningu með endurbótum á ýmsum sviðum.
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