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Almennar upply singar 

LEIKSKÓLINN 

Leikskó linn Andabær a  Hvanneyri í  Bórgarbyggð er þriggja deilda leikskó li óg heita deildarnar Góðheimar, 

A lfheimar óg Hulduheimar.  A  leikskó lanum eru 44 bó rn.  A  elstu deildinni (Góðheimum) eru 19 bó rn, a  mið 

deildinni (A lfheimum) eru 13 bó rn óg a   þeirri yngstu (Hulduheimum) eru 12 bó rn. 

VIÐHALD/BREYTINGAR 

Þó rf var a  viðhaldi bæði innanhu ss óg a  ló ð leikskó lans sem ekki var farið í  nema að allt tre verk, girðingar óg 

leiktæki a  ló ð var fu avarið.  

Þó rf var a  að laga niðurfó ll óg dren a  ló ð vegna mikillar vatnssó fnunar. Færa ruslatunnusky li sem staðsett er 

við svefnaðstó ðu yngstu barnanna óg veldur truflun a  svefntí ma. Mikil þó rf er a  ma lningarvinnu innanhu s, 

bó na du ka óg ó ðru viðhaldi.  

Breytingar vóru gerðar a  netsambandi í  skó lanum sem nauðsinlegt var m.a. vegna fjó lgunar a  spjaldtó lvum. 
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Hugmyndafræði 

LEADER IN ME 

Leikskó linn er að innleiða í  starfið hugmyndafræðina „leiðtóginn í  me r“. 

Leiðtóginn í  me r er ferli sem byggir a  rannsó knum um hvernig megi 

umbreyta menningu skó lasamfe lags til að efla fe lagslega færni nemenda, 

auka tilfinningagreind, auka færni í  mannlegum samskiptum a samt því  að 

bæta na msa rangur óg virkja viljann til að taka þa tt í  leik óg starfi.  

Leiðtóginn í  me r ferlið er byggt a  7 venjum til a rangurs óg skilar 

mikilvægum breytingum svó sem meiri na msa rangri, minna einelti, færri 

agavandama lum óg aukinni þa tttó ku kennara óg fóreldra. Leiðtóginn í  

me r hefur einnig haft mælanleg a hrif  a  starfsgleði, skilvirkari vinnubró gð 

starfsmanna óg við að skapa ó ruggt óg hvetjandi skó laumhverfi þar sem 

hver óg einn fær tækifæri til að njó ta sí n. 

Unnið var með venjurnar 7 í  þemastarfi 14 vikum fyrir leiðtógadaginn sem 

var haldinn 27. maí .  

GRÆNFÁNINN 

Umhverfisnefnd starfar við skó lann óg skipuleggur óg sty rir 

verkefninu. Nefndin a  að starfa samkvæmt ly ðræðislegum leikreglum 

óg nemendur eiga að hafa þar mikið vægi. Í  umhverfisnefnd 

Andabæjar eru: A lfheiður Sverrisdó ttir, verkefnisstjó ri Grænfa nans óg 

fulltru i A lfheima, Hafdí s fulltru i Hulduheima, Aðalheiður fulltru i 

Góðheima, Sandra fulltru i eldhu ss óg ræstingar, Jó hannes Kristja nssón 

fulltru i fóreldra óg Sigurður leikskó lastjó ri. 

Samþykkt var a  fundi umhverfisnefndar að velja eftirfarandi fimm 
markmið fyrir tí mabilið 2015-2017: 

 Skiptimarkaður fyrir fó t 

 Setja upp fuglahu s a  leikskó laló ðinni 

 Minnka mengun – hvetja fó lk til að ganga í  leikskó lann óg drepa a  kyrrstæðum bí lum, setja skilti a  

bí lastæði 

 Aukin móltugerð – tengja við leiðtógann í  me r (móltuleiðtógi a  elstu deild) 

 Senda ma naðarlega fró ðleiksmóla um grænfa namarkmið óg þemu a  fóreldra óg staðarpó stlistann 

(tengist skrefi nr. 6 óg beint inn a  þemað) 

Þann 26. óktó ber fengum við svó Grænfa nann afhentan í  6 sinn óg he ldum við upp a  daginn með því  að 

bjó ða til ókkar gestum.  Fulltru ar fra  Landvernd kómu óg afhentu ókkur fa nan óg fóreldrar óg aðrir gestir 

gló ddust með ókkur. 
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HEILSUSTEFNAN 

Í  Heilsustefnunni er ló gð a hersla a  hóllt óg fjó lbreytt fæði þar sem 

markmiðið er að auka grænmetis óg a vaxtaneyslu barna. Bóðið er upp a  

ferskmeti þar sem matur er unninn a  staðnum óg ló gð a hersla a  að nóta 

harða fitu, salt óg sykur í  hó fi. Við samsetningu matseðla er tekið mið af 

markmiðum Ly ðheilsustó ðvar varðandi næringu barna.  

Bó rn í  heilsuleikskó la fa  skipulagðar hreyfistundir 1 – 2 sinnum í  viku. 

Þessar stundir eru skipulagðar fyrirfram þar sem markmiðið er að auka 

samhæfingu, jafnvægi, kraft óg þór barnanna. Leitast er eftir að hreyfingin 

se  framkvæmd a  sem fjó lbreyttastan ha tt við ó lí kar aðstæður. Skapandi 

vinna ly tur að alhliða þróska barna, þau æfast í  samhæfingu handa óg 

augna, ó ðlast sja lfstraust óg læra að nóta eigið hugvit. Bó rnin ó ðlast færni í  

að kóma hugmyndum sí num a  framfæri í  ma li, myndum, só ng óg leikrænni 

tja ningu.  

Við upphaf leikskó lagó ngu fær hvert barn Heilsubó k barnsins, sem er skra ning a  þróska óg færni þess í  

tengslum við markmið Heilsustefnunnar. Hu n hefur að geyma u tfærð skra ningabló ð varðandi t.d. heilsufar, 

hæð óg þyngd, lí fsleikni, u thald, þekkingu a  litum óg fórmum, hreyfifærni, næringu óg svefn óg færni í  skó pun. 

Skra ningin gerir kennurum kleift að fylgjast með þróskaframvindu barnsins óg er einnig tæki til að upply sa 

fóreldra um stó ðu þess í  leikskó lanum. 

LEIKURINN  

Einkunnarórð leikskó lans eru “Leikur – gleði – vinátta” óg eru þau rauður þra ður í  leikskó lastarfinu óg 

hó fð að leiðarljó si við gerð dagskipulags. Markmið leikskó lastarfs a  Andabæ er að efla gleði óg vina ttu 

barnanna með a herslu a  leikinn. 

Leikurinn er lí fstja ning barnsins óg gleðigjafi því  barnið ny tur leiks í  rí kum mæli óg tja ir óft dy pstu kenndir 

sí nar í  hónum. Fræðimenn eru samma la um að leikurinn se  helsta na ms- óg þróskaleið barna óg rannsó knir 

sy na að lí til bó rn læra óg þróskast best í  leik. Í  bernsku er það að leika se r það sama óg að læra óg afla se r 

þekkingar því  í  leik lærir barn margt sem enginn getur kennt því . Hinn frja lsi óg sja lfspróttni leikur barnsins 

er talinn “leikur leikjanna”.  

Í  frja lsum leik er barnið að skapa leikinn u r eigin hugarheimi, það tekur a kvarðanir a  eigin fórsendum óg 

lærir að leita lausna, auk þess sem barnið tja ir óg fær u tra s fyrir tilfinningar sí nar í  leiknum. Leikurinn er því  

í  ó ndvegi í  Andabæ óg er gefinn gó ður tí mi í  dagskipulagi. 
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KÖNNUNARLEIKUR 

Kó nnunarleikurinn fó r fram þennan veturinn a  ó llum deildum.  Ö ll bó rnin fó ru í  Kó nnunarleik nema tveir 

elstu a rgangarnir.  Bó rnunum er skipt í  hó pa óg vóru ca. 5 bó rn í  hó p.  Sami starfsmaður fylgdi hó pnum 

allann veturinn. Kó nnunarleikurinn fer þannig fram að safnað hefur verið saman í  kó rfur alls kónar 

“verðlausum” hlutum, ekki hefðbundnum leikfó ngum sem keypt eru u ti í  bu ð.  Þetta eru hlutir eins óg keðjur, 

lyklar, dó sir óg lók.  Eftir að hlutum pókans hefur verið raðað a  gó lfið hefst leikurinn.  Bó rnin velja se r hluti 

óg nóta þa  a  margan ha tt.  Þau fylla, tæma, setja saman, stafla, raða, draga, hrista, velja óg hafna.  Þau leika 

se r ó trufluð a n fyrirmæla fra  hinum fullórðna.  Þau leiða leikinn sja lf óg læra um leið að hægt er að gera hluti 

a  margan ma ta.  Engin niðurstaða er re tt eða ró ng.  Í  leiknum ó rva þau skynfæri sí n með því  að hlusta, 

snerta, skóða óg smakka.  Einnig reyna þau a  gró f- óg fí nhreyfingar.  Tí minn sem er nótaður í  tiltekt er ekki 

sí ður mikilvægur en leikurinn sja lfur.  Þa  lærist meðal annars að í  tiltekt felast a kveðin verklók.  Bó rnin leika  

se r a n afskipta fullórðinna.  Þeir eru þó  ætí ð til staðar en skipta se r ekki af leik barnanna, nema nauðsyn beri 

til. 

KUBBAR/ OPINN EFNIVIÐUR 

Hólukubbar eru 6 tegundir af stó rum kubbum en einingarkubbarnir eru smærri. Eru þessar tvær tegundir af 

kubbum dæmi um ópin efnivið sem bó rnin geta nótast við óg na lgast a n aðkómu kennara.  Einingakubbar óg 

hólukubbar vóru vel ny ttir a  ó llum deildum, þó  kannski sí st yngstu deildinni vegna ungs aldurs barna þar.  

Við erum með kubba herbergi sem allar deildarnar skiptast a  að nóta óg hefur það reynst vel.   Í  þessu 

kubbaberbergi eru Hólukubbarnir staðsettir óg nótaðir óg fa  byggingarnar að standa fram a  næsta dag 

þannig að hægt er að halda a fram með leikinn.  Einingakubbarnir eru staðsettir í  hóli fram a  gangi óg eru 

ny ttir þar óg er þeim lí ka ru llað inn a  elstu deildina þar sem þeir eru nótaðir. 
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MAT Á STARFINU 

Leikskólapúlsinn 

Kó nnun a  viðhórfum starfsmanna til starfsins var gerð af Skó lapu lsinum í  febru ar 2016 óg verða 

niðurstó ður ny ttar fyrir u rbó taa ætlun 2016 – 2017 óg starfsa ætlun næsta skó laa rs. 

Barnið í brennidepli 

Við mat a  skó lastarfinu er stuðst við matstækið ,,Barnið í  brennidepli“ sem er tæki sem ny tist til aðstóðar við 

að meta alla þætti skó lastarfsins. Nótast var við ga tlista bls. 52 - 54 til að meta starfið. Ga tlistinn skiptist í  7 

lykilþætti með einum til fimm a rangursví sum sem greinast svó með einni til fjó rum kjarnaspurningum. 

Skó lastjó ri sty rði vinnunni en svaraði ekki spurningalista. Fó ru starfsmenn saman  yfir ga tlistann til að 

tryggja sameiginlegan skilning a  spurningum óg hugtó kum hvers kjarna en hver starfsmaður gaf svó stig 

samkvæmt fyrirfram a kveðnum viðmiðum. Hverri kjarnaspurningu var gefið 1 – 4 stig þar sem 4 stig teljast 

miklir styrkleikar, 3 stig fleiri styrkleikar en veikleikar, 2 stig nókkrir a berandi veikleikar óg 1 stig miklir 

veikleikar.  

Sameiginlega var a kveðið að þeim kjarnaspurningum sem fa  2,7 stig að meðaltali eða minna skal skóða 

betur finna veikleikana óg gera umbó taa ætlun. Einnig skal veita þeim kjó rnum sem fa  a  bilinu 2,7 – 3,0 stig 

athygli óg gera umbó taa ætlun. Kjarnar  sem fara yfir 3 stig teljum við að se u í  lagi en fylgjast þarf með óg 

meta aftur til að tryggja að gæði haldist. Skó lastjó ri tó k saman stigagjó fina óg reiknar meðaltal hvers kjarna 

óg lykilþa tt fyrir sig. Auk þess nótar leikskó linn matskerfið Skó lapu lsinn. 

Þau atrið sem fengu slaka u tkómu í  innramati “Barnið í  brennidepli” eru: 

 Samræming skó lana mskra rgerðar við Aðalna mskra  

 Samræming í  uppeldisstarfinu 

 Þarfagreining vegna í hlutunar 

 Nótkun utanaðkómandi leiðbeininga óg aðstóðar 

 Skilvirkni a ætlana (einstaklings) 

 Framkvæmd lagasetninga v/barna með se rþarfir 

 Þa tttaka starfsfó lks í  sja lfsmati leikskó lans 

Taka þarf þa  þætti sem þarfnast u rbó ta u t u r þessu skjali óg skóða betur, finna veikleika óg hvernig við 

getum styrkt þa . 

Umræður um spurningar óg svó run a  þeim fó ru fram a  deildarfundum. Allar deildir fa  15 kjarnaspurningar 

til að ræða óg meta: 

 Hvernig stó ndum við ókkur? 

 Hvernig vitum við það? 

 Hvað gerum við næst? 

U tfra  svó rum starfsmanna var gerð a ætlun sem tengist u rbó taa ætlun vegna ytra mats 

menntama lara ðuneytis. 
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Skó laa rið 

STARFSÁÆTLUN 

Gerð starfsa ætlunar lauk í  nó vember óg er í  fórmi reiknilí kans sem a ætlar starfsmannaþó rf u tfra  barnafjó lda 

óg aldri barnanna, eikskó ladagatals þar sem fram kóma helstu viðburðir óg fundir óg starfsa ætlunar sem 

skilað er inn til fræðslustjó ra. Starfsa ætlun óg leikskó ladagatal er fyrir allar deildir skó lans óg byggist a  

Aðalna mskra  leikskó la, a samt venjum óg þjó ðlegum hefðum. Meðal þess sem unnið er með eru: tannvernd, 

þórranum, 17.ju ní , jó lum, a ramó tum ó.m.fl.  

Deildarstjó ri elstu deildar se r um að skipuleggja samstarf við Hvanneyrardeild GBF óg setur upp a ætlun í  

byrjun skó laa rs. Deildarstjó rar setja upp a ætlun ma naðarlega með viðburðum ma naðarins.  

ÞRÓUNAR- OG NÝBREYTNISTARF 

Mikil vinna fer í  að viðhalda ó llu því  gó ða starfi sem unnið hefur verið he r í  Andabæ óg lí tum svó a  að 

verkefnið leiðtóginn í  me r se  ókkar stærsta óg fyrirferðarmesta þró unar- ny breytnistarf. Verkefninu var 

gefið meira ry mi með því  að lengja þemavinnuna fyrir leiðtógadaginn u r 7 í  14 vikur. 

FERÐIR OG MENNING 

Í  leikskó lanum hafa með tí manum myndast a kveðnar hefðir sem 

eru mikilvægur hluti af menningu hans. Í  hefðum felst ó ryggi óg 

óftast eitthvað sem gleður hjartað; það að gera se r dagamun. 

AFMÆLI BARNANNA 

Afmæli barnanna eru stó r dagur í  lí fi þeirra. Þegar barn a  afmæli í  

leikskó lanum er í slenski fa ninn sy nilegur til ha tí ðarbrigða því  

þetta er þeirra dagur.  Lagt verður upp u r því  að afmælisbarnið fa i 

mikla athygli, það fa i t.d. að velja tó nlist sem við hlustum a , velji 

bækur í  só gustund, barnið velur se r einnig glas óg diskamóttu með 

fallegum myndum. A  Góðheimum er barninu bóðið að velja það sem er í  ha degismat þann daginn. 

Sameiginleg afmælissó ngstund er haldin einu sinni í  ma nuði fyrir þau bó rn sem eiga afmæli í  viðkómandi 

ma nuði. Hvert óg eitt afmælisbarn er þa  kallað upp óg fær það kó ró nu sem er í  eigu leikskó lans óg er 

afmælissó ngurinn sunginn fyrir hvern óg einn. Að því  lóknu eru sameiginlegar veitingar fyrir alla, t.d. 

heimabakaðar kó kur, a vextir eða annað gó ðgæti.  

Bu in er til kó ró na handa afmælisbarninu sem sett er upp a  afmælisdegi barnsins óg það fær þa  kó ró nu til 

eignar.  Ekki er leyfilegt að setja afmælisbóðskórt í  hó lf barnanna nema allri deildinni se  bóðið.  A  haustin er 

gerð sí maskra  sem fóreldrar fa  með se r heim óg þannig er hægt að na  sambandi við fóreldra utan 

leikskó latí ma.   
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DAGUR ÍSLENSKRAR TUNGU 16. NÓVEMBER 

Í  Andabæ hefur hefð skapast í  kringum þennan dag. Bó rnunum í  1 óg 2 

bekk í  Grunnskó la Bórgarfjarðar a  Hvanneyri var bóðið til ókkar kl. 

10:00 þennan dag.  Allar deildar fundu se r lag eftir í slenskan hó fund óg 

hittust allir í  salnum óg fluttu það fyrir hó pinn óg einnig buðu 

grunnskó labó rnin ókkur upp a  ljó ðaflutning óg só ng.  Þetta tó kst 

ljó mandi vel.  

JÓLAHEFÐIR 

Bó rnin skreyttu piparkó kur sem þau buðu fóreldrum sí num upp a  í  aðventukaffi. Skó mmu fyrir jó l vóru 

haldin litlu jó lin óg var þa  dansað í  kringum jó latre , jó lasveinar kómu í  heimsó kn óg ga fu gjafir sem kóstaður 

var af fóreldrafe laginu. Að lókum var hangikjó tsma ltí ð með tilheyrandi meðlæti óg laufabrauði sem bó rnin 

hó fðu skórið sja lf u t. 

ÞORRAMATUR 

A  þórranum var bóðið upp a  eina þórrama ltí ð í  ha deginu óg var þa  

framreiddur venjulegur þórramatur. Bó rnin vóru hvó tt til að smakka 

a  ó llu.  Allir bórðuðu saman í  salnum óg tó kst það mjó g vel. 

BOLLUDAGUR, SPRENGIDAGUR, ÖSKUDAGUR 

Bó rnin bjuggu til bólluvendi óg bóðið var upp a  kjó t- eða fiskibóllur í  ha deginu a  bólludag óg rjó mabóllur í  

nó nhressingu. A  sprengidag var hefðbundinn sprengidagsmatur, saltkjó t óg baunir. A  ó skudag var grí muball 

í  leikskó lanum, allir sem vilja ma ttu kóma í  grí mubu ningi óg  gengið var a  milli fyrirtækja óg stófnana a  

Hvanneyri óg sungið fyrir starfsfó lk. 

ÚTSKRIFT ELSTU BARNA 

13. maí  fó ru elstu bó rnin með ru tu í  ævinty raferð í  Vatnaskó g þar sem starfsfó lk þar tó k a  mó ti 

barnahó pnum. Ferðin var að hluta kóstuð af leikskó lanum, fóreldrafe laginu óg fóreldrum hvers barns.  Hefð 

hefur skapast fyrir því  að u tskriftara rgangur u r Hnóðrabó li í  Reykhóltsdal óg Klettabórg í  Bórgarnesi sla ist í  

fó r með bó rnunum he ðan óg hefur það verið hin besta skemmtun. 

2. ju ní  var u tskriftarathó fn þar sem bó rnin fengu afhenta bó k með samantekt af leikskó lagó ngu þeirra fra  

upphafi skó lagó ngu óg ró s í  viðurvist fóreldra þeirra. Bó rnin sy ndu fóreldrum sí num leikrit sem þau hó fðu 

samið sja lf.  Sí ðan var bóðið upp a  vó fflur óg rjó ma.  Gekk þetta mjó g vel. 

LEIÐTOGADAGUR  

Þann 27. Maí   var Leiðtógadagur hja  ókkur.  Þar sy ndu leiðtógarnir í  Andabæ hvernig þeir hafa verið að 

vinna með venjurnar 7 um veturinn óg þja lfa leiðtógafærni sy na u t fra  hugmyndafræði leiðtógans í  
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me r.  Leiðtógadagurinn er barnanna, þau hafa ó ll sí n leiðtógahlutverk.  Þau tó ku a  mó ti gestum, vóru með 

uppa kómu í  salnum, elstu bó rnin, a samt yngri leiðtógum leiddu gesti um leikskó lann óg sy ndu þeim það 

sem við erum að gera.  Í  lókin buðu bó rnin gestum upp a  veitingar sem þau hó fðu bakað. 

SKÓLAHÓPUR 

Þegar elstu bó rnin hefja sinn sí ðasta vetur í  leikskó lanum fara þau í  

svókallaðan „skó lahó p”.  A  þessum aldri hefur barnið na ð mikilli færni í  

flestum þróskaþa ttum. Það a  órðið auðvelt með að vinna með ó ðrum, taka 

tillit til annarra óg tja  skóðanir sí nar óg langanir. Það er fullt af órku óg 

athafnaþra  óg hefur þó rf fyrir að vinna með meiri krefjandi verkefni. 

Hugmyndin með skó lahó pnum er að mæta þessari þó rf barnsins. Unnið var 

með y mis skó laverkefni, m.a. ljó srituð bló ð u r kennsluefni yngstu bekkja.  

Einnig nótuðum við kennsluefnið Ka tt er í  kynjadal óg efni tengt 

hljó ðkerfisvitund.  Bó rnin sem vóru 5 í  vetur fó ru einnig í  heimsó kn í  

grunnskó lann einu sinni í  ma nuði þar sem þau fengu að taka þa tt í  

mismunandi kennslustundum með grunnskó labó rnunum óg kynnast 

skó lastarfinu sem auðveldar þeim fluttninginn yfir í  grunnskó la.  

SUMARHÁTÍÐ 

Fóreldrafe lagið var með sumarha tí ð í  leikskó lanum þann 18. ju ní . Ha tí ðin hefur verið haldin í  lók 

leikskó ladags en nu na vórum við með ha tí ðina a  leikskó latí ma, eða klukkan 14:00.  Bóðið var upp a  

hóppukastal, fjó r óg pylsur a  eftir.  Fóreldrafe lagið gaf leikskó lanum tvó  hjó l sem við ny tum vel a  

leikskó lanum.   
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Starfsfó lk 

STÖÐUGILDI 

Í  desember 2015 vóru 15 starfsmenn í  14,29 stó ðugildum við skó lann auk ræstingar. Menntun starfsmanna 

er sem he r segir: sex leikskó lakennarar, í þró ttafræðingur, tveir með aðra ha skó lamenntun óg sex ó faglærðir 

starfsmenn.  

FUNDIR 

Starfsmannafundir vóru 5 a  starfsa rinu óg vóru þeir ny ttir til að skerpa a  a hersluatriðum, skipuleggja 

starfið. Deildarstjó rar a samt leikskó lastjó ra funduðu vikulega óg deildarfundir vóru skipulagðir a  3 vikna 

fresti.   

STARFSÞRÓUN 

Tveir starfsmenn eru í  framhaldsna mi óg fa  til þess stuðning fra  leikskó lanum í  fórmi launa í  fjarverum 

vegna staðlóta.  Þriðji starfsmaðurinn sem er í  framhaldsna mi óg hefur verið í  launalausu leyfi fra  stó rfum 

ly kur sí nu na mi í  se rkennslufræðum óg kemur aftur til starfa a  næsta skó laa ri. Starfsmannafundir óg 

starfsdagar vóru ny ttir til starfsþró unar, endurmats, undirbu nings óg a ætlanagerðar. 

Starfsmenn skó lans só ttu y miskónar na mskeið óg fundi a  starfsa rinu: 

 Allir fó ru a  leiðtógana mskeið (Leader in me)  

 Na mskeið í  nótkun a  ma ló rvunarefninu Lubbi 

 Þrí r starfsmenn só ttu na mskeið í  nótkun TRAS ma lþróskaskimunar 

 Kynning vegna Erasmus verkefna 

 Se rkennslustjó ri fó r a  AEPS na mskeið 

 tveir starfsmenn fó ru a  na mskeið um framburð  

 Þrí r starfsmenn fó ru a  na mskeið um skipulag kennslu a  deild fyrir nemendur með se rþarfir 

 2 nemendur óg fóreldri tó ku þa tt í  u ttekt evró pumiðstó ðvar a  skó lum Bórgarbyggðar 

 Sex starfsmenn fó ru a  na mskeið um hljó ðkerfisvitund 

 Allir starfsmenn fengu na mskeið í  nótkun a  aðferðarfræðinni ta kn með tali 

 Tó kum þa tt í  undirbu ningsfundum óg na mskeiði vegna þró unarverkefnis um ny skó punarmennt 

“Hugarflug” 

 Farið var a  na mskeið fyrir matra ða í  Heilsustefnunni 
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Nemendur 

FJÖLDI 

Desember 2015 vóru 44 bó rn skra ð í  leikskó lann.  Í  tó flunni he r að neðan er hægt að sja  fjó lda nemenda í  

a rgó ngum óg dvalartí ma. 

ÁRGANGUR: 7 KLST. 7,5 KLST. 8 KLST. 8,25 KLST. 8,5 KLST. 

2010  1 1  3 

2011  1 2 3 2 

2012 2  5  1 

2013 2  9 1 1 

2014 1  7 1 1 

2015 1     

 

SÉRKENNSLA 

Se rkennslustjó ri í  25% starfi sa  einnig um se rkennslu í  samstarfi við starfsfó lk deilda. A hersla var ló gð a  

einstaklingsstuðning fyrir a ramó t. Eftir a ramó t var ló gð meiri a hersla a  að styðja við óg þja lfa nemendur 

sem þess þurftu inni a  deild í  barnahó pnum. Verkefnin vóru a  svið ma lþróska, framburðar óg hegðunar auk 

CP óg einhverfu. 
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Fóreldrasamstarf 

ÁHERSLUR OG MARKMIÐ 

 Gó ð samvinna fóreldra óg leikskó la er fórsenda fyrir a rangursrí kri dvó l í  leikskó lanum óg gó ðri lí ðan 

barnsins. Samvinna fóreldra óg leikskó la þarf að byggjast a  gagnkvæmri virðingu óg ópnum samskiptum. 

Fóreldrum er a vallt velkómið kóma í  heimsó kn í  leikskó lann. Við kómu óg bróttfó r barns í  óg u r leikskó la er 

mikilvægt að tí mi gefist til samskipta um lí ðan barnanna. 

FORELDRAVIÐTÖL 

Deildarstjó rar óg/eða leikskó lakennarar veita fóreldrum viðtal tvisvar sinnum a  a ri óg óftar ef þó rf krefur. 

Leikskó lakennari upply sir fóreldra um stó ðu óg lí ðan barnsins í  leikskó lanum, hann byggir upply singar sí nar 

um barnið a  athugunum u t fra  heilsubó k barnsins.  Þessi viðtó l vóru tekin í  nó vember óg aprí l.  

FORELDRAFÉLAG 

Fóreldrafe lag óg fóreldrara ð er starfandi við leikskó lann. Verkefni fóreldrafe laga eru margví sleg óg geta 

fe ló gin stutt mjó g vel við starfið í  leikskó lanum óg því  er það hagur hvers leikskó la að hafa ó flugt óg virkt 

fóreldrafe lag. Fóreldrar eru hvattir til að taka virkan þa tt í  starfi fóreldrafe lagsins. Fóreldrafe lagið er skipað 

3 fóreldrum auk þess sem einn fulltru i leikskó lans situr fundi fe lagsins. Skemmtisjó ður er starfræktur óg 

hafa fóreldrar greitt í  hann 3000 kr. a  a ri. Peningarnir hafa verið nótaðir til að fa  skemmtiatriði a  sumarha tí ð, 

leikrit ó.fl. Aðalfundur fóreldrafe lagsins var haldinn að hausti óg valið í  ny ja stjó rn óg fe lagið auk þess kynnt 

fyrir ny jum fóreldrum. 
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Samstarf 

SKÓLASKRIFSTOFA 

Fundir leikskó lastjó ra allra leikskó la Bórgarbyggðar með fræðslustjó ra eru haldnir reglulega yfir veturinn. 

Fundir se rkennslustjó ra allra leikskó la Bórgarbyggðar eru haldnr reglulega yfir veturinn. 

GBF 

Í  maí  2009 gerðu ó ll skó lastig a  Hvanneyri með se r samstarfssamning.  Tó kst vel að framfylgja samningnum 

milli leikskó lans óg grunnskó lans í  vetur. 

Í  september kóm 1 óg 2 bekkur í  heimsó kn til ókkar óg le ku allir se r saman.  Í  nó vember óg febru ar vórum 

við með vinahó pa. A  degi í slenskrar tungu kóm 1 óg 2 bekkur í  heimsó kn, sy ndu ókkur atriði í  salnum óg 

allar deildar einnig.  Í  Desember kóm 4 bekkur í  heimsó kn óg las jó lasó gur fyrir leikskó labó rnin óg 

skó lahó pur tó k þa tt í  Helgileiknum í  kirkjunni með grunnskó lanum eins óg undanfarin a r.  Í  janu ar fórum við 

með grunnskó lanum í  A lfagó ngu í  Skjó lbeltin þar sem kveikt var í  jó latrja num ókkar óg sungin þretta ndaló g.  

Einnig kóm 3 bekkur í  heimsó kn til ókkar í  janu ar óg las só gur fyrir bó rnin í  litlum hó pum.  Í  mars kóm svó 1 

óg 2 bekkur til ókkar óg var pu sslað óg spilað. Ökkur var bóðið a  generalprufu grunnskó lans fyrir 

a rsha tí ðina. 

LBHÍ 

Ekki tó kst nó gu vel að framfylgja samningnum a  milli leikskó lans óg ha skó lans. Við fó rum í  fjó sið óg hittum 

ky rnar. 

NEMAR 

Einn nemi í  framhaldsna mi í  leikskó lakennarafræðum fra  HÍ  var í  vettvangsna mi he r í  Andabæ.  
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Lókaórð 

Undirritaður tó k við starfi leikskó lastjó ra í  óktó ber 2015 eftir svólí tið ró t a  stjó rnun leikskó lans ma nuðina 

a ður. Stó r verkefni bí ða eftir að menntama lara ðuneyti gerði u ttekt a  starfi leikskó lans óg gerð var 

aðgerðara ætlun vegna þess sem unnin verður næsta a rið. 

Mikill ó ró i myndaðist í  samfe laginu a  Hvanneyri vegna a kvó rðunar um samreksturs leik- óg grunnskó la. 

Fundu allir fyrir því  að ekki hafði myndast samstaða um verkefnið óg því  var verkefninu frestað um eitt a r. 

Myndaður var samstarfshó pur með fulltru um allra aðila sem kóma að skó lastarfinu auk fulltru a fra  

í bu asamtó kum Hvanneyrar til að skóða alla kósti sem eru í  stó ðunni.  

Leikskó linn Andabær er vel mannaður af reynslumiklu starfsfó lki óg fagfó lki með mikinn metnað sem mun 

kla ra þau verkefni sem framundan eru með só ma.  

 

 

 

 

 

Hvanneyri ,9. september 2016 

Sigurður Sigurjó nssón 

Leikskó lastjó ri 

 



ANDABÆR 2015 - 2016 

Page 14 

 

LEIKSKÓLINN ANDABÆR 

Sigurður Sigurjó nssón 

Leikskó lastjó ri 

sigurdurs@bórgarbyggd.is 

Sími 433 7170 

www.andabaer.is 

 

 

 

 


