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INNGANGUR 

Viðkomandi ársskýrsla tekur til skólaársins 2021 – 2022  Fjallað verður um þá þætti í 

skólastarfinu sem ákveðið var að leggja mat á og gert grein fyrir helstu niðurstöðum 

matsins. Skýrt verður frá niðurstöðum úr starfsmannakönnun. Einnig verður 

atburðum/þáttum sem teljast til nýjunga í skólastarfinu gerð skil. Tölulegar upplýsingar s.s. 

barnafjöldi, stöðugildi og starfsmannafjöldi eru á sínum stað eins og áður. 

 

LUNDABÓL 

Leikskólinn Lundaból hóf starfsemi þann 15. október 1992.  Áður hafði verið starfræktur 

gæsluvöllurinn Vörðuvöllur. Fyrstu tvö árin var starfrækt ein deild með 36 börnum. Sumarið 

1994 hófust framkvæmdir við nýja deild sem var tekin í notkun í október sama ár og þriðja 

deildin var tekin í notkun í janúar árið 2000. Undanfarin ár hafa staðið yfir umfangsmiklar 

endurbætur í öllum leikskólanum. Elsta álman var endurbyggð og tekin í notkun í febrúar 

2017, það var mikill happafengur bæði fyrir börn og starfsfólk. Nýja deildin er vel skipulögð 

og hentar vel undir þá starfsemi sem þar fer fram. Í kjölfarið var farið í framkvæmdir á deild 

sem er ætluð yngstu börnunum og var þar skipt út baðinnréttingu og skiptiaðstöðu ásamt 

því var settur hiti í gólfið og keypt ný húsgögn. Síðan var farið í framkvæmdir á baðherbergi 

á deildinni sem elstu börnin eru en sú deild var tekin í notkun árið 2000. Núna á vordögum 

eru ennþá framkvæmdir og á að skipta út lýsingu og loftaklæðningu á völdum stöðum og 

mála elstu barna deild og smávægilegt fleira. 

 

Í Lundabóli eru starfandi þrjár leikskóladeildar, Laufið, Lyngið og Lerkið. Þar dvelja 64 börn 

samtímis á aldrinum 12 mánaða til 6 ára. Leikskólinn er opinn frá kl. 07:30 - 16:30 og geta 

foreldrar valið um mislangan dvalartíma. Leikskólinn er opinn allt árið og geta foreldrar valið 

hvenær barnið fer í sumarleyfi en miðað er við 4 vikur yfir sumarið. 

 



Hlutverk: 

• að annast uppeldi barna í samvinnu við foreldra þeirra. 

• að veita börnum umhyggju, hlýju, öryggi og stuðla að andlegu og líkamlegu heilbrigði.  

• að leggja áherslu á heildarsýn er varðar örvun allra þroska þátta. 

• Leikskólinn er fyrsta skólastig barna og lögð er áhersla á að undirbúa þau fyrir 

áframhaldandi skólagöngu. 

 

Einkunnaorð leikskólans Gildin okkar 

Gleði- Við veljum að vera jákvæð í okkar daglegu samskiptum og hafa húmor fyrir sjálfum 

okkur og öðrum. Við trúum því að vinnustaður með góðum anda auki vellíðan og 

sköpunargleði. Hollusta, heilbrigði og rétt viðhorf eykur á gleðina. 

Virðing- Við erum fagmenn á okkar sviði og beitum rökum til að styðja við skoðanir okkar og 

virðum skoðanir annarra. Við notum gagnrýni á uppbyggjandi hátt. Við berum virðingu fyrir 

starfi okkar, erum stundvís, metnaðarfull og iðkum fagmennsku. 

Samvinna- Góð samvinna byggir á heiðarleika, jákvæðni og trausti. Við hugsum í lausnum 

og tökum höndum saman um að veita framúrskarandi þjónustu við börn og foreldra þeirra.  

 

MAT Á SKÓLASTARFINU 

Matsaðferðir 

Þær aðferðir sem notaðar voru við mat á skólastarfinu í Lundabóli að þessu sinni var 

viðhorfskönnun á vegum skólapúlsins sem lögð var fyrir starfsmenn, einnig var notast við 

matsblöð í foreldrasamtölum og starfsmannasamtölum. Síðast en ekki síst var leitast við að 

spyrja börnin og fá þau til að meta námið sitt og skipulag.  

Líkt og áður var lagt mat á ákveðna  þætti í skólastarfinu og kafað dýpra ofan í 

einstaka þætti í stað þess að stikla á stóru um heildarstarfsemina. Í Lundabóli hefur 



undanfarin ár verið lögð aukin áhersla á mat á skólastarfinu, það fari fram með fjölbreyttum 

hætti og með aðkomu hlutaðeigandi þ.e.a.s. barna, starfsfólks og foreldra. Einnig er 

samræðan sem á sér stað á milli starfsfólks við matið ekki síður mikilvæg en matið sjálft. Í 

vetur höfum við setið námskeiðsdaga varðandi matið og matsaðferðir og lært og breytt 

áherslum hjá okkur varðandi matsvinnuna 

Hvað var metið 

Samkvæmt matsáætlun fyrir skólaárið 2021-2022 var ætlunin að meta eftirtalda matsþætti: 

Skólanámskrá, Endurvinnslu og flokkun og Vinaverkefni Barnaheilla. 

Raunin varð hins vegar sú að öll vinna og orka starfsfólksins fór í að sinna daglegu starfi með 

börnunum.  Það má því segja að ýmsar takmarkanir gerðu okkur ekki kleift að meta starfið 

okkar eins vel og áætlað var. Við erum samt endalaust að meta starfið, bara ekki endilega 

þannig að það rati niður á blað.  Við ræðum starfið mikið og metum oft munnlega jafnóðum 

og lærum af reynslunni. 

Upplýsingaflæði til foreldra: Eitt sem okkur fannst þó nauðsynlegt að taka mark á og vinna 

að úrbótum voru niðurstöður foreldrakönnunar sem Skólapúlsinn vann fyrir okkur á vorönn 

2021. Þar kom fram að foreldrum finnst vanta uppá betra og meira upplýsingaflæði frá 

leikskólanum, mörgum finnst þeir ekki vita nægilega vel hvað barnið þeirra er að aðhafast í 

leikskólanum á daginn, sérstaklega á tímum takmarkanna (vegna Covid) þar sem samskipti 

við foreldra var í lágmarki. 

Þetta var rætt á deildarfundum og stjórnendafundum, hvernig við gætum með besta hætti 

aukið upplýsingafæðið. 

Niðurstaðan var öflugra upplýsingaflæði í gegnum tölvupóst.  Hver og einn hópstjóri sendir 

nú vikulega pósta þar sem starfið er sýnt í myndum og máli.  Deildarstjórar og leikskólastjóri 

senda líka pósta á foreldra. Foreldrar eru mjög ánægðir með þessar breytingar. 

 

 

  

  

 



 

Niðurstöður úr Starfsmannakönnun leikskólapúlsins 2022  

Starfsmannakönnun á vegum 

Skólapúlsins sem var lögð fyrir í lok 

febrúar 2022 kom mjög vel út og var 

góð svörun starfsfólks. Niðurstöður 

benda til þess að hérna í Lundabóli 

séu ánægðir starfsmenn sem upplifa 

hæfilegt vinnuálag, vita til hvers er 

ætlast af þeim og kunna vel að meta 

þann góða starfsanda sem hérna 

ríkir. Starfsfólk Lundabóls talar vel 

um vinnustaðinn sinn og lætur vita 

að þar sé gott að vera, er ánægt með 

stjórnun og upplifir stuðning frá 

hvert öðru bæði varðandi skörun 

einkalífs og vinnu sem og varðandi 

nýbreytni og nýsköpun.  

Við í Lundabóli skorum vel yfir landsmeðaltali í nánast öllum liðum sem spurt var um og 

fáum stjörnumerkingu (sem þýðir vel yfir meðaltal) í liðunum: 

• Starfið- vinnuálag, hlutverk og jákvæðar áskoranir í starfinu  

• Starfsmenn- leikni í starfi, skuldbinding og skörun vinnu og einkalífs 

• Vinnustaðurinn- starfsandinn, stuðningur frá samstarfsfólk og nýsköpun 

• Stjórnun- ræktun mannauðs, forysta og stuðningur frá yfirmanni 

• Uppeldi og menntun- samstarf í leikskólanum, trú á eigin getur og virkni foreldra  

 

         

      



Starfsfólk upplifir að það hafi frelsi til að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Veit til hvers er ætlast 

af þeim og býr við starfsöryggi. Hæfni starfsfólks fær að njóta sín. Þetta eru mikilvægir 

þættir sem eru taldir stuðla að starfsánægju.   

 

Það eru nokkrir liðir sem hafa lækkað frá síðustu könnun og við þurfum að skoða aðeins 

betur og eru það: 

• Skuldbinding til vinnustaðarins, jákvæðar áskoranir, skörun vinnu og einkalífs og 

sanngjörn forysta. Mögulega eru þetta þættir sem hafa með álag að gera og verður 

áhugavert að sjá hvernig hægt verður að vinna með þessa þætti.  

 

Starfsfólk fékk opnar spurningar og það beðið um að lýsa því sem er gott og einnig því sem 

má gera betur.  

 

 

 

 

 

 

                                

                               

                                                     

                                                              

                                                     

           

                                                         

                           

                                                     

        

                                

                               

                                                         

                                                                

                                                                 

                                                                 

                                                             

                                                                      

                                                        

         

                                

                               

                                                                   

                                                             

                                                                      

                  

                                                                 
                                                        

            

                                                                

                                                        

                                

                               

                                    

                               

                                                                
                                                       

                                                              

                                      

                                                               
                                                            

          

                             



Atriði að mati starfsfólks sem má betur fara: 

 

 

 

NÝBREYTNI OG ÞRÓUNARVERKEFNI    

Við fengum styrk úr þróunarsjóði leikskóla til að vinna að þremur verkefnum og eru það 

Lausnahringurinn, Tónlist með yngri börnum og Mat á námi og vellíðan barna. 

Þróunarsjóður hefur breytt miklu í leikskólastarfinu og gefið kennurum tækifæri og 

vettvang til að koma hugmyndum og áhugamálum sínum í framkvæmd. Kennarar geta núna 

fylgst með því nýjasta í fræðunum, sótt um styrk og skoðað það sem þeim langar að gefa 

aukin gaum. Börnin fá í staðinn áhugasamari fagmenn sem hafa tækifæri á að bjóða upp á 

fjölbreytta kennslu og nýjungar í starfinu. Glaðir, sjálföruggir og áhugasamir kennarar eru 

forsenda góðrar vinnubragða og jákvæðs skólabrags. Við fögnum þróunarsjóði og 

hugmyndafræðinni á bak við sjóðinn og höldum áfram að sækja í hann fyrir eins mörg 

verkefni og hægt er. 

                        

                                       

                                 

                                                        

                                                              

                                                   

                                                           

                                                               

                                                        

                                                  

                                                    

                                        

                                       

                                 

                                                   

                                                       

                                                       

               



Lausnahringurinn- fræða ekki hræða 

Í fyrra fengum við styrk úr þróunarsjóð 

Garðabæjar til þess að fá Arnrúnu 

Magnúsdóttur til að aðstoða okkur við að 

innleiða verkefnið Lausnahringinn inn á 

Lerkið. Verkefnið snýst um að kenna 

börnunum að setja mörk í samskiptum og 

einnig að upplifa jákvæðan aga en það eru 

samskipti sem eru byggð á gagnkvæmri 

virðingu. Lausnahringurinn skiptist upp í 7 

eftirfarandi hluta: Að segja stopp, að skiptast 

á, bjóða knús, geta sagt fyrirgefðu, að hjálpa, 

bjóða öðrum með og að stjórna sér. Stefnan var sú að  fá Arnrúnu til þess að koma á Lerkið 

einu sinni í mánuði í vetur og taka einn hluta annan hvern mánuð en vegna ófyrirsjáanlegra 

aðstæðna hjá henni tókst það því miður ekki. Fyrir veturinn var allt starfsfólkið búið að fá 

fyrirlestur um verkefnið og fengum við ýmis verkfæri sem við gátum nýtt okkur upp að vissu 

marki í vetur. Við ásamt börnum á Lerki náðum að hitta Arnrúnu tvisvar og tókum við 

þættina „að segja stopp“, „að hjálpa“ og „bjóða öðrum með“.  Börnin tóku vel í þessa 

fræðslu og hafa þau tileinkað sér þessa þætti sem voru teknir fyrir og nýta þau sér þá í 

daglegu starfi. Við höldum áfram með þetta frábæra námsefni næsta haust og náum 

vonandi að klára að leggja fyrir allan lausnahringinn. 

 

Mat á námi og líðan barna 4-6 ára:  

Markmið þróunarverkefnisins Mat á námi og líðan barna og áhrif námsumhverfis er tvíþætt. 

Það byggir annars vegar hönnun spurningalista fyrir elstu börnin í leikskólum um mat á námi 

barna og líðan í samvinnu við Skólapúlsinn og hins vegar á gerð gátlista fyrir leikskólakennara 

um mat á námsumhverfi barna.  



Tilgangur þess er að fylgjast með hvernig börn læra, hvernig þeim líður og hvernig 

námsumhverfið mætir þörfum þeirra. Lögð er áhersla á gagnsætt og leiðbeinandi mat með 

þátttöku barna, foreldra og kennara sem tekur til fjölbreytts barnahóps í skóla fyrir alla. 

Spurningalistinn sem hannaður verður er ætlað að mæla gæði leikskólastarfs að mati 

leikskólabarna, líðan, sjálfræði, félagstengsl og hæfni. Gerð mælitækisins fylgir ströngu 

þróunarferli þar sem fyrirliggjandi rannsóknir eru rýndar, spurningar mótaðar og 

forprófaðar í nánu samstarfi við fagfólk. Spurningarnar eru að mestu byggðar á 

sjálfræðiskenningu Deci og Ryan (self-determination theory; 2000) og á niðurstöðum úr 

rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur á gæðum leikskólastarfs (2005). 

Leikskólinn Lundaból nota kannanir Skólapúlsins til að fylgjast með og bæta innra starf 

leikskólanna. Lagðar eru kannanir reglulega fyrir foreldra og starfsfólk leikskólanna, en 

mikilvægt þykir að leita einnig til barnanna sjálfra um hvernig þeim líður í leikskólanum. 

Liður í mati barnanna er að spyrja elsta árgang leikskólans nokkurra spurninga sem snúa að 

almennri líðan, sjálfræði, félagstengslum og hæfni. Dæmi um spurningu um almenna líðan 

er: „Þegar ég er í leikskólanum finnst mér margt vera skemmtilegt“, dæmi um spurningu 

sjálfræði í leikskólanum, er: „Þegar ég leik mér í leikskólanum fæ ég að ráða hvað ég geri í 

leiknum.“, dæmi um spurningu um félagstengsl er „Í leikskólanum mínum er skemmtilegt 

að vinna með öðrum krökkum.“ og dæmi um spurningu um hæfni er „Mér gengur vel að 

klæða mig í leikskólanum.“ 

 

Börnin svara spurningalistanum nafnlaust með hjálp talgervils með því að merkja við myndir 

sem eru lýsandi fyrir viðkomandi svarmöguleika (sjá mynd 1). Öll börn í elsta árgangi svara 

könnuninni og tekur um 10 mínútur að svara henni. Niðurstöður eru eingöngu birtar 

leikskólum í formi meðaltala og hlutfalla fyrir hópa. Engum persónuupplýsingum er safnað í 

Skólapúlsinum og því ekki hægt að sjá hver svaraði hverju.  



Til stendur að könnunin verði lögð fyrir leikskólabörn á elstu deild leikskóla í apríl á hverju 

ári. Því miður sýndu niðurstöður úr forprófi í febrúar 2022 ófullnægjandi áreiðanleika og 

réttmæti þeirra mælitækja sem til stóð að nota. Því verður frekari þróun og framkvæmd á 

könnun fyrir leikskólabörn haldið áfram veturinn 2022-2023 

Töfrar tónlistar 

Tónlist er stór þáttur í lífi barna allt frá fyrstu tíð og vekur hjá 

þeim gleði, forvitni og hvetur til hreyfingar. Markmið þessa 

verkefnis var að að finna leiðir til þess að vinna á fjölbreyttari 

hátt með tónlist hér í Lundabóli og að nýta hana til þess að efla 

nám barnanna og sköpunargleði þeirra. Í byrjun fengum við 

fræðslu frá tónlistarkennurunum Birte Harksen og Helgu Rut 

Guðmundsdóttur og fengum margar skemmtilegar hugmyndir 

út frá því. Í framhaldi af því keyptum við fjölbreytt hljóðfæri og 

námsefni frá Helgu Rut Guðmundsdóttur sem kallast TónMál en námsefnið byggist á því að 

flétta saman málörvun og tónlistarkennslu barna á skemmtilegan máta. Út frá námsefninu 

voru útbúnir tímaseðlar sem auðvelt er að grípa í og fá hugmyndir við skipulagningu 

tónlistarstunda. 

Við leggjum áherslu á að stundirnar stjórnist af áhuga barnanna og hugmyndaflugi og eru 

tímaseðlarnir því aðeins notaðir sem viðmið og hugmyndir en börnin ráða ferðinni í 

stundunum. Við teljum að með þessu verkefni hafi hljóðkerfisvitund og þekking barnanna á 

tónlist aukist, þau eru m.a. færari um að 

finna atkvæði í orðum og næmari fyrir 

takti en áður. Áhrif verkefnisins eru þau 

að nú búum við yfir fjölbreyttu og 

aðgengilegum efnivið og hugmyndum til 

þess að vinna á markvissan hátt með 

tónlist og málörvun og að tónlist er 

orðin virkari þáttur í daglegu starfi 

leikskólans. Við finnum einnig fyrir 



auknum áhuga meðal barnanna á tónlist og hljóðfærum og okkur hlakkar til þess að vinna 

áfram með þann áhuga og þróa okkur áfram með tónlist og málörvun í leikskólanum.  

Matjurtagarður og aldingarður æskunnar  

Við fengum smiði hjá bænum til að smíða fyrir okkur 

gróðurkassa til að geta ræktað okkar eigið grænmeti. Núna 

erum við að rækta grænkál, brokkolí, gulrætur, radísur og 

blómkála ásamt fullt af kryddjurtum.  Börnin eru mjög 

áhugasöm og dugleg að bæði gróðursetja, fylgjast með 

vexti og vökva kassana. Á haustin er veisla þegar 

uppskerutími er og grænmetið og kartöflurnar okkar 

borðaðar með bestu lyst. 

 

 

Leikskólalóðin- útileiksvæðið 

Undanfarin ár hefur verið í gangi vinna við að taka í gegn og endurhanna útileiksvæðið 

hérna hjá okkur og í sumar verður þessi vinna kláruð. Sandkassinn verður endurbyggður og 

rennibrautin. Drullueldhús verður útbúið innst í garðinum og skógarlundur í framhaldi að 

eldhúsinu. Á allra næstu dögum verður þessi framkvæmd hafin og eru verklok í ágúst. 

 Ævintýraferðir: 

              



Í vetur hafa börn frá 3 ára aldri tekið þátt í þessum ferðum. Ævintýraferðir hafa ætíð 

kennslufræðilegan tilgang sem tengist þeirri vinnu sem fram fer í leikskólanum hverju sinni.  

Mikilvægt er að undirbúa slíkar ferðir vel, vera með gott skipulag og hafa einnig verkefni 

sem leysa á meðan gengið er til og frá ákvörðunarstað. Auk kennslufræðilegs tilgangs er 

einnig mikilvægt að gefa góðan tíma fyrir frjálsan leik og að börnin upplifi ferðina sem 

skemmtilega og að þau hafi eitthvað um það að segja hvað er gert. Gæta þarf að allir séu vel 

klæddir og ekki svangir og að hafa meðferðis auka vettlinga auk nestis.  Mikilvægt er að 

kynna fyrir börnum að það sé hægt að sameina útiveru, hreyfingu og góðan félagsskap 

ásamt því að rannsaka, upplifa og prófa.     

 

               

 

MANNAUÐUR LEIKSKÓLANS Í desember voru 21 kennarar í 18,40 prósent stöðugildi. Þar af 

voru 11 leikskólakennarar, tveir leikskólakennaranemar og 3 með aðra háskólagráðu, 

myndlist, þroskaþjálfi, grunnskólakennari. Tveir af fjórum leiðbeinendum sem starfa við 

leikskólann eru með háan starfsaldur og hlutfallslega mikla ábyrgð og kennslureynslu. 

Eldhússtarfsmenn eru 2 og er mikið lagt upp úr ferskum og hollum mat.  

Starfsþróun: Starfsmannafundir voru haldnir einu sinni í mánuði, langir og stuttir til skiptis. Í 

upphafi starfsmannafunda hefur oftast náðst að hafa deildarfund og kemur það vel út. 

Starfsfólk getur talað saman um börnin, starfið og leyst málin jafn óðum í sameiningu. 

Stjórnendafundir voru að jafnaði tvisvar í mánuði en slíka fundi sitja deildarstjórar, 

sérkennslustjóri, aðstoðarleikskólastjóri og leikskólastjóri. Eftir stjórnendafund er gerð 

fundagerð sem var sett á upplýsingatöflu á kaffistofu og einnig í möppu þar sem öllum 

fundagerðum er safnað saman og starfsfólk hvatt til að kynna sér.  Áhersla var lögð á að 



virkja starfsfólk til að taka ákvarðanir með stjórnendum og fólk hvatt til að skiptast á 

skoðunum og láta skoðanir sínar heyrast.  

  

BARNAHÓPURINN 

Í desember 2021 voru 64 börn í leikskólanum og var skiptingin á þeim eftirfarandi: 

Börn fædd 2016 8 börn  

Börn fædd 2017 17 börn 

Börn fædd 2018 14 börn 

Börn fædd 2019 15 börn 

Börn fædd 2020 10 börn 

 

Stoðþjónusta 

Í leikskólanum eru nokkur tvítyngd börn og njóta þau liðsinnis talmeinafræðings og stuðning 

frá kennurum til að læra íslensku. Tvö börn eru með báða foreldra af erlendu bergi og 

höfum við kallað til túlka í nokkur skipti til að eiga góð samtöl við þessa foreldra, einnig 

höfum við kallað til túlk þegar annað foreldrið talar ekki íslensku svo samtalið geti farið fram 

á íslensku og því tungumáli sem foreldrið talar. Þetta skapar þægilegt andrúmsloft og skilja 

allir vel hvað fer fram og geta tjáð sig á sínu máli. Fjórum börnum var úthlutað sérstökum 

tíma í stuðningskennslu á skólaárinu. 

Samráðsteymi 

Við erum með samráðsteymi sem fundar með sérkennslufulltrúa að meðaltali einu sinni í 

mánuði ásamt talmeinafræðingi og kemur sálfræðingur á þessa fundi annan hvern mánuð. 

Með þessu móti er hægt að sinna vel öllum börnum og grípa strax inn í ef eitthvað þarf að 

skoða betur. Talmeinafræðingur kemur reglulega yfir skólaárið og veitir ráðgjöf og aðstoðar 

börn sem þurfa æfingar og leiðsögn varðandi málnotkun og að leiðrétta hljóð. Þessi 

þjónusta er til fyrirmyndar og veitir okkur mikilvægan stuðning í vinnu með öll börn.  



 

FORELDRASAMSTARF 

Foreldrafélag og foreldraráð 

Við leikskólann er starfandi foreldrafélag sem í samráði við starfsfólk leikskólans stendur 

fyrir ýmsum uppákomum yfir skólaárið fyrir börnin, foreldrana og starfsfólk. Einnig er við 

leikskólann starfsandi foreldraráð sem fjallar um og gefur umsögn til leikskólans um 

skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða skólahaldið. Hlutverk foreldraráðs er að vera 

stuðningur við leikskólastarfið og vera vettvangur fyrir aðra foreldra til að hafa samband ef 

eitthvað er sem þeim finnst ábótavant eða vilja vekja athygli á.  

 

          

 

Fundur að hausti 

Á hverju hausti er kynningarfundur fyrir foreldra og förum við þá yfir hvaða áherslur við 

ætlum að vera með um veturinn og kynnum starfsfólk og verkefni. Undanfarin ár höfum við 

kynnt fyrir foreldrum þróunarsjóðsverkefnin sem við ætlum að vinna um veturinn og 

niðurstöður úr könnunum sem leikskólapúlsinn leggur fyrir bæði foreldra og starfsmenn. Að 

þessu sinni vorum við með nokkra minni fundi á netinu og gekk það ágætilega. Mæting 

foreldra og þátttaka er mjög góð á þessa fundi en þeir eru á leikskólatíma frá 8:15-10 



 

Fyrsta samtal með foreldrum nýnema 

Áður en nýnemi mætir fyrsta daginn er leikskólastjóri búin að setjast niður með foreldrum 

og kynna vel starfsemina ásamt því að sýna leikskólann og segja frá atburðum á vegum 

skólans og foreldrafélagsins. Deildarstjóri mætir á fundinn og við fáum upplýsingar frá 

foreldrum um líðan og þroska barnsins. Foreldrar fá skóladagatal og atburði oftast dagsetta 

og tímasetta fyrir næsta skólaárs með sér heim. Einnig höfum við útbúið lítinn bækling sem 

heitir ;Velkomin í leikskólann; með nánari upplýsingum sem foreldrar geta kynnt sér í 

rólegheitunum heima áður en barnið byrjar. Deildarstjóri sendir svo foreldrum tölvupóst og 

skipuleggur aðlögun og tekur á móti foreldrum fyrsta daginn.  

 

ÖRYGGISMÁL  

Samkvæmt 65. gr. laga nr.46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum ber 

atvinnurekandi ábyrgð á að gert sé sérstakt áhættumat innan vinnustaðarins. Áhættumat er 

skrifleg áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað og er  slíkt mat til innan leikskólans. Í 

leikskólanum er starfandi öryggisnefnd en í henni sitja öryggisvörður, öryggistrúnaðarmaður 

og leikskólastjóri.  



 

Öryggisskoðun á útileiksvæði 

Á hverjum morgni er lóðin gengin til að athuga hvort allt sé í lagi og skiptast deildarnar á að 

gera þetta og er eyðublað sem hver starfsmaður kvittar fyrir sig og skrifar athugasemd ef 

eitthvað þarf að skoða betur eða laga. Reglulega er farið yfir klemmuvarnir og læsingar og 

athugað hvort hurðapumpur virki ekki fullkomlega.  

 

Skráð slys/óhöpp í leikskólanum frá 1.júní 2021 – 1. júní 2022  

• Fjöldi skráðra slysa: 2 

  

Barn Mán/kl Slysstaður Líkamshluti Meðferð 

2 ára drengur okt/ 10:40 útileiksvæði Höfuðhögg/skurður Heilsugæsla/eftirlit 

5 ára stúlka feb/11:00 útileiksvæði tannáverkar Tannlæknir/eftirlit 

 

COVID frá upphafi til enda 

Í byrjun árs 2020 bárust fréttir af skæðri veirusýkingu sem var farin að herja á íbúa í Kína og 

fljótlega breiddist þessi veiki til Ítalíu og loks til Íslands í lok febrúar. Talað var um í upphafi 

að veiran legðist ekki illa á börn og reyndist það, þegar upp var staðið hárrétt. Í febrúar 

vorum við farin að undirbúa okkur undir að veiran bærist til okkar og brugðumst við með 

því að gæta að sóttvörnum, hreinlæti og ábyrgri hegðun til að sporna við að starfsfólk og 

börn myndu veikjast. Leikskólinn var sótthreinsaður 2-3 svar á dag, leikföng sem erfitt var 

að þrífa voru tekin úr umferð og allir hópar lögðu áherslu á handþvott og sótthreinsun. 

Foreldrar og aðrir gestir hættu að koma inn í leikskólann og létu nægja að koma með börnin 

í fataherbergið og þar var tekið á móti þeim.   

Um miðjan mars skall á samkomubann og í framhaldi af því skiptum við bæði börnum 

og starfsfólki í hópa og mætti hver hópur annan hvern dag, leikskólinn var sótthreinsaður á 



milli hópa, leikföngum skipt upp og hver hópur átti sín leikföng og mat í ísskáp. Í lok mars 

bættist við þriðji hópurinn og voru það börn foreldra í framvarðasveitinni sem fengu leyfi til 

að mæta í leikskólann alla daga.  

Til að gera langa sögu stutta þá tókst þetta mjög vel, börn og starfsfólk veiktust lítið 

og engin fékk alvarleg einkenni veirunnar.  

Börnunum leið vel í þessu rólega umhverfi og samskipti þeirra á milli batnaði og á 

meðan á þessu stóð þá blómstraði vinátta og kærleikur á milli barnanna. Þau fengu færri 

daga í leikskólanum, aðra vikuna tvo daga og hina þrjá daga og þess á milli voru þau heima 

með foreldrum sínum eða systkinum.  

Það er áhugavert að velta fyrir sér hvað í þessu breytta umhverfi hafði mestu áhrifin 

og kannski var það bara sitt lítið af hverju sem skilaði okkur rólegum, yfirveguðum og 

hamingjusömum börnum á sama tíma og streitan í samfélaginu var áþreifanleg og jafnvel 

ótti og óöryggi gerði vart við sig hjá hinum fullorðnu. 

Starfsfólk var hraust, ábyrgðafullt og stóð vaktina með bjartsýni og styrk að vopni. 

Gott var að upplifa einnig mikinn og öflugan stuðning frá skóladeild bæjarins og utan 

umhald og handleiðsla frá yfirmönnum var til mikils sóma. 

Eftir notalegt sumarleyfi þá byrjuðum við aftur í skugga Covid með aðlögun og að 

reyna að halda uppi eðlilegu starfi. Við komumst á lagið með fjarfundi og náðum að hafa 

bæði foreldrafundi og samtöl sem og starfsmannafundi með góðum árangri á haustönn. 

Starfið gekk sinn vana gang og allir vöndust ótrúlega vel þessum takmörkunum og 

aðhaldi sem þurfti að temja sér í nýjum aðstæðum. Þegar líða fór að áramótum og tíu 

manna takmarkanir voru settar á aftur var gengið var út frá því að barnahópurinn yrði 

minnkaður og farið yrði í sömu takmarkanir og um vorið. Mörgum fannst erfitt að það væri 

ætlast til af þeim að vera í þremur 10 manna hólfum með tvö salerni og búa við þetta 

þröngan kost með öll börnin í húsi og fulla starfsemi. Andrúmsloftið var á tímabili erfitt og 

fólk upplifði óöryggi. Unnið var við afar þröngan kost í þrískiptum leikskóla í nokkrar vikur. 

Frá áramótum hefur allt gengið betur og bæði líðan fólks og faglega starfið blómstrað. 



Haustið 2021 byrjaði með takmörkunum og starfsfólk var á tánum varðandi sóttkví og 

smitgát. Fljótlega eftir áramót fór elstu barna deild í sóttkví í eina viku og í framhaldi af því 

fengu nánast öll börn í leikskólanum og allt starfsfólk Covid. Þetta var mikill álagstími fyrir 

bæði börn, foreldra og starfsfólk og tók allt í allt um fjórar vikur að ganga yfir. Fæstir urðu 

mikið veikir þó svo allir hópar voru mislengi að jafna sig að fullu. 

 

LOKAORÐ 

Fjölbreyttu og annasömu skólaári er lokið með góðu starfi og samvinnu innan leikskólans. 

Covid setti mark sitt á skólaárið og enn og aftur reyndi á styrk og þolinmæði starfsfólks, 

barna og foreldra og náðum við að fara í gegnum þessar hindranir með samstöðu og léttri 

lund.   Leikskólinn þurfti að skerða þjónustu dag og dag í gegnum covid veikindin en sá tími 

stóð stutt yfir og var sérstaklega ánægjulegt að vinna þetta með þéttum foreldrahópi sem 

bar virðingu fyrir starfinu og hafði skilning á erfiðri stöðu. 

 

Mannauður hvers skóla er dýrmætasta auðlindin og höfum við í vetur lagt áherslu á að 

styrkja starfsfólkið í því sem vel er gert og hvetja það til dáða. Markmiðið er ennþá að fjölga 

fagfólki og mennta og þjálfa vel leiðbeinendurnar sem eru hérna hjá okkur. Við trúum því að 

með því að styrkja starfsmannahópinn og sinna vel endur- og símenntun séum við að búa 

vel til næstu ára. 

 

Garðabær, 22. júní  2022 

___________________________________ 

Björg Helga Geirsdóttir 

Leikskólastjóri 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 


