
Helstu áherslur í uppeldisstarfinu fyrir skólaárið. Gæðaviðmið Rökstuðningur fyrir vali áhersluþátta Mat á gæðaviðmiðum birt í árssk.

Unnið með læsi/ annað efni tengt lestri og hlustun auðga tungumálið læsisátak og árangur á þessu sviði  Hljóm / TRAS og rýnihópar

Flokkun og endurvinnsla  læra umhverfismennt mikilvægt að vera vakandi og halda áfram að fræða  börn meta og starfsfólk

Unnið með námssögur og horft í styrkleika barna  efla styrkleika unnið með styrkleika barna og þeir efldir Foreldrasamtöl/börn meta

Hollusta og heilbrigði, hljóðvist, hvíld, næring og slökun  vellíðan barna mikilvægt fyrir vellíðan og forvörn gegn kvíða Rýnihópar og samtöl

Vinaverkefni Barnaheilla  efla vináttu barna verkefni sem kennir börnum samskipti  Rýnihópar og samtöl

Sjálfbærni/fjölbreytt fræðsla og nám- náttúra styrkja einstakling  auðvelt að einbeita sér og njóta í náttúrunni  börn meta og starfsfólk

Matsþættir vetrarins Ábyrgðaraðili Viðmið sett fram / gagnaöflunarleiðir. Verklok/birting á niðurstöðum

Matur og hvíld aðstoðarleikskólastj Rýnihópar börn og starfsfólk/spurningalistar nóv/feb 2020

Fundir í leikskólanum aðstoðarleikskólastj  Spurningalistar í janúar og maí Vor 2020

Blær vinátta  sérkennslustjóri Vinnáttustund 1 x í viku/ Spurningalista Vor 2020

Skólanámskrá  leikskólastjóri  Vinnuhópar og umræður vor 2020

Hvaða þættir eru lagðir til grundvallar foreldrasamstarfi? Ábyrgðaraðili Tímalína Samantekt birt í ársskýrslu

Mikilvæg dagleg samskipti við foreldra, leiðbeina og fræða  allt starfsfólk Foreldrasamtöl að hausti og vori, foreldrakönnun  stöðugt endurmat

Virkja og efla foreldra til aðkomu að starfinu  leikskólastjóri  Vel undirbúnir og skipulagðir atburðir með for. stöðugt endurmat

Hafa öflugt foreldraf. og ráð og hlusta á þeirra sjónarmið leikskólastjóri Fjórir fundir á hverju skólaári  stöðugt endurmat

Öflug og fjölbreytt upplýsingagjöf til foreldra  deildarstj. allir Nota Karellen, heimasíðu og tölvupóst  stöðugt endurmat

Nýbreytni, og  þróunarverkefni. Ábyrgðaraðili Lýsingar á innleiðingu Samantekt birt í ársskýrslu

Stærðfræði kennsla inni og úti  deildastjóri  Fræðsla fyrir kennara og innkaup á efni  verkefni til 1 árs

Sögupokar  leikskólakennari Kennsla á námsefnið og fræðsla  áframhaldandi vinna

Hljóðapokar leikskólakennari  fræðsla og þjálfun í notkun lokadagsetning júní 2020

Vísindasmiðja/ makersspace deildarstjóri Kennsla á námsefnið, fræðsla og innkaup lokadagsetning júní 2020

Útikennsla/ævintýraferðir  leikskólakennari Fræðsla foreldra um verkefnið og kynning fyrir aðra metið af öllum að vori 2020

Fræðsla til kennara/ stefna í starfsmannahaldi. Ábyrgðaraðili Samantekt birt í ársskýrslu

Að efla jákvæðni og byggja á bjartsýni- námskeið fyrir alla leikskólastjóri Stjórnendur vinni saman að góðum anda metið af öllum að vori 2020

Stærðfræði kennsla inni og úti leikskólastjóri Fræðsla, þjálfun og kennsla  Endurskoðað á vorin

Starfsmannasamtöl tvisvar á ári  leikskólastjóri í október og í mars  Endurskoðað á vorin

Vísindasmiðja  leikskólastjóri  Fræðsla, þjálfun og kennsla Endurskoðuð á vorin

Hafa gildin okkar að leiðarljósi: gleði, virðing, samvinna  allt starfsfólk  mikilvægt að allir séu að stefna í sömu átt Endurskoðuð á vorin

Annað Birt með starfsátl. Skóladagatal og matsáætlanir Uppfært árlega

Matsáætlun- langtíma/skammtíma  aðstoðarleikskólastjóri  Endurskoðuð á haustin

     Nafn leikskóla: LUNDABÓL                                                               STARFSÁÆTLUN 2019-20 

Leikskólastjóri gefur árlega út sérstaka starfsáætlun. Í starfsáætlun er gerð grein fyrir árlegri starfsemi svo sem skóladagatal og öðru sem varðar starfsemi leikskólans.
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