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ANDABÆR 2015 - 2016
Almennar upplysingar
LEIKSKÓLINN
Leikskólinn Andabær a Hvanneyri í Bórgarbyggð er þriggja deilda leikskóli óg heita deildarnar Góðheimar,
Alfheimar óg Hulduheimar. A leikskólanum eru 44 bórn. A elstu deildinni (Góðheimum) eru 19 bórn, a mið
deildinni (Alfheimum) eru 13 bórn óg a þeirri yngstu (Hulduheimum) eru 12 bórn.

VIÐHALD/BREYTINGAR
Þórf var a viðhaldi bæði innanhuss óg a lóð leikskólans sem ekki var farið í nema að allt treverk, girðingar óg
leiktæki a lóð var fuavarið.
Þórf var a að laga niðurfóll óg dren a lóð vegna mikillar vatnssófnunar. Færa ruslatunnuskyli sem staðsett er
við svefnaðstóðu yngstu barnanna óg veldur truflun a svefntíma. Mikil þórf er a malningarvinnu innanhus,
bóna duka óg óðru viðhaldi.
Breytingar vóru gerðar a netsambandi í skólanum sem nauðsinlegt var m.a. vegna fjólgunar a spjaldtólvum.
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Hugmyndafræði
LEADER IN ME
Leikskólinn er að innleiða í starfið hugmyndafræðina „leiðtóginn í mer“.
Leiðtóginn í mer er ferli sem byggir a rannsóknum um hvernig megi
umbreyta menningu skólasamfelags til að efla felagslega færni nemenda,
auka tilfinningagreind, auka færni í mannlegum samskiptum asamt því að
bæta namsarangur óg virkja viljann til að taka þatt í leik óg starfi.
Leiðtóginn í mer ferlið er byggt a 7 venjum til arangurs óg skilar
mikilvægum breytingum svó sem meiri namsarangri, minna einelti, færri
agavandamalum óg aukinni þatttóku kennara óg fóreldra. Leiðtóginn í
mer hefur einnig haft mælanleg ahrif a starfsgleði, skilvirkari vinnubrógð
starfsmanna óg við að skapa óruggt óg hvetjandi skólaumhverfi þar sem
hver óg einn fær tækifæri til að njóta sín.
Unnið var með venjurnar 7 í þemastarfi 14 vikum fyrir leiðtógadaginn sem
var haldinn 27. maí.

GRÆNFÁNINN
Umhverfisnefnd starfar við skólann óg skipuleggur óg styrir
verkefninu. Nefndin a að starfa samkvæmt lyðræðislegum leikreglum
óg nemendur eiga að hafa þar mikið vægi. Í umhverfisnefnd
Andabæjar eru: Alfheiður Sverrisdóttir, verkefnisstjóri Grænfanans óg
fulltrui Alfheima, Hafdís fulltrui Hulduheima, Aðalheiður fulltrui
Góðheima, Sandra fulltrui eldhuss óg ræstingar, Jóhannes Kristjanssón
fulltrui fóreldra óg Sigurður leikskólastjóri.
Samþykkt var a fundi umhverfisnefndar að velja eftirfarandi fimm
markmið fyrir tímabilið 2015-2017:






Skiptimarkaður fyrir fót
Setja upp fuglahus a leikskólalóðinni
Minnka mengun – hvetja fólk til að ganga í leikskólann óg drepa a kyrrstæðum bílum, setja skilti a
bílastæði
Aukin móltugerð – tengja við leiðtógann í mer (móltuleiðtógi a elstu deild)
Senda manaðarlega fróðleiksmóla um grænfanamarkmið óg þemu a fóreldra óg staðarpóstlistann
(tengist skrefi nr. 6 óg beint inn a þemað)

Þann 26. óktóber fengum við svó Grænfanann afhentan í 6 sinn óg heldum við upp a daginn með því að
bjóða til ókkar gestum. Fulltruar fra Landvernd kómu óg afhentu ókkur fanan óg fóreldrar óg aðrir gestir
glóddust með ókkur.
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HEILSUSTEFNAN
Í Heilsustefnunni er lógð ahersla a hóllt óg fjólbreytt fæði þar sem
markmiðið er að auka grænmetis óg avaxtaneyslu barna. Bóðið er upp a
ferskmeti þar sem matur er unninn a staðnum óg lógð ahersla a að nóta
harða fitu, salt óg sykur í hófi. Við samsetningu matseðla er tekið mið af
markmiðum Lyðheilsustóðvar varðandi næringu barna.
Bórn í heilsuleikskóla 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 fjólbreyttastan hatt við ólíkar aðstæður. Skapandi
vinna lytur að alhliða þróska barna, þau æfast í samhæfingu handa óg
augna, óðlast sjalfstraust óg læra að nóta eigið hugvit. Bórnin óðlast færni í
að kóma hugmyndum sínum a framfæri í mali, myndum, sóng óg leikrænni
tjaningu.
Við upphaf leikskólagóngu fær hvert barn Heilsubók barnsins, sem er skraning a þróska óg færni þess í
tengslum við markmið Heilsustefnunnar. Hun hefur að geyma utfærð skraningablóð varðandi t.d. heilsufar,
hæð óg þyngd, lífsleikni, uthald, þekkingu a litum óg fórmum, hreyfifærni, næringu óg svefn óg færni í skópun.
Skraningin gerir kennurum kleift að fylgjast með þróskaframvindu barnsins óg er einnig tæki til að upplysa
fóreldra um stóðu þess í leikskólanum.

LEIKURINN
Einkunnarórð leikskólans eru “Leikur – gleði – vinátta” óg eru þau rauður þraður í leikskólastarfinu óg
hófð að leiðarljósi við gerð dagskipulags. Markmið leikskólastarfs a Andabæ er að efla gleði óg vinattu
barnanna með aherslu a leikinn.
Leikurinn er lífstjaning barnsins óg gleðigjafi því barnið nytur leiks í ríkum mæli óg tjair óft dypstu kenndir
sínar í hónum. Fræðimenn eru sammala um að leikurinn se helsta nams- óg þróskaleið barna óg rannsóknir
syna að lítil bórn læra óg þróskast best í leik. Í bernsku er það að leika ser það sama óg að læra óg afla ser
þekkingar því í leik lærir barn margt sem enginn getur kennt því. Hinn frjalsi óg sjalfspróttni leikur barnsins
er talinn “leikur leikjanna”.
Í frjalsum leik er barnið að skapa leikinn ur eigin hugarheimi, það tekur akvarðanir a eigin fórsendum óg
lærir að leita lausna, auk þess sem barnið tjair óg fær utras fyrir tilfinningar sínar í leiknum. Leikurinn er því
í óndvegi í Andabæ óg er gefinn góður tími í dagskipulagi.
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KÖNNUNARLEIKUR
Kónnunarleikurinn fór fram þennan veturinn a óllum deildum. Öll bórnin fóru í Kónnunarleik nema tveir
elstu argangarnir. Bórnunum er skipt í hópa óg vóru ca. 5 bórn í hóp. Sami starfsmaður fylgdi hópnum
allann veturinn. Kónnunarleikurinn fer þannig fram að safnað hefur verið saman í kórfur alls kónar
“verðlausum” hlutum, ekki hefðbundnum leikfóngum sem keypt eru uti í buð. Þetta eru hlutir eins óg keðjur,
lyklar, dósir óg lók. Eftir að hlutum pókans hefur verið raðað a gólfið hefst leikurinn. Bórnin velja ser hluti
óg nóta þa a margan hatt. Þau fylla, tæma, setja saman, stafla, raða, draga, hrista, velja óg hafna. Þau leika
ser ótrufluð an fyrirmæla fra hinum fullórðna. Þau leiða leikinn sjalf óg læra um leið að hægt er að gera hluti
a margan mata. Engin niðurstaða er rett eða róng. Í leiknum órva þau skynfæri sín með því að hlusta,
snerta, skóða óg smakka. Einnig reyna þau a gróf- óg fínhreyfingar. Tíminn sem er nótaður í tiltekt er ekki
síður mikilvægur en leikurinn sjalfur. Þa lærist meðal annars að í tiltekt felast akveðin verklók. Bórnin leika
ser an afskipta fullórðinna. Þeir eru þó ætíð til staðar en skipta ser ekki af leik barnanna, nema nauðsyn beri
til.

KUBBAR/ OPINN EFNIVIÐUR
Hólukubbar eru 6 tegundir af stórum kubbum en einingarkubbarnir eru smærri. Eru þessar tvær tegundir af
kubbum dæmi um ópin efnivið sem bórnin geta nótast við óg nalgast an aðkómu kennara. Einingakubbar óg
hólukubbar vóru vel nyttir a óllum deildum, þó kannski síst 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 afram með leikinn. Einingakubbarnir eru staðsettir í hóli fram a gangi óg eru
nyttir þar óg er þeim líka rullað inn a elstu deildina þar sem þeir eru nótaðir.
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MAT Á STARFINU
Leikskólapúlsinn
Kónnun a viðhórfum starfsmanna til starfsins var gerð af Skólapulsinum í februar 2016 óg verða
niðurstóður nyttar fyrir urbótaaætlun 2016 – 2017 óg starfsaætlun næsta skólaars.
Barnið í brennidepli
Við mat a skólastarfinu er stuðst við matstækið ,,Barnið í brennidepli“ sem er tæki sem nytist til aðstóðar við
að meta alla þætti skólastarfsins. Nótast var við gatlista bls. 52 - 54 til að meta starfið. Gatlistinn skiptist í 7
lykilþætti með einum til fimm arangursvísum sem greinast svó með einni til fjórum kjarnaspurningum.
Skólastjóri styrði vinnunni en svaraði ekki spurningalista. Fóru starfsmenn saman yfir gatlistann til að
tryggja sameiginlegan skilning a spurningum óg hugtókum hvers kjarna en hver starfsmaður gaf svó stig
samkvæmt fyrirfram akveðnum viðmiðum. Hverri kjarnaspurningu var gefið 1 – 4 stig þar sem 4 stig teljast
miklir styrkleikar, 3 stig fleiri styrkleikar en veikleikar, 2 stig nókkrir aberandi veikleikar óg 1 stig miklir
veikleikar.
Sameiginlega var akveðið að þeim kjarnaspurningum sem fa 2,7 stig að meðaltali eða minna skal skóða
betur finna veikleikana óg gera umbótaaætlun. Einnig skal veita þeim kjórnum sem fa a bilinu 2,7 – 3,0 stig
athygli óg gera umbótaaætlun. Kjarnar sem fara yfir 3 stig teljum við að seu í lagi en fylgjast þarf með óg
meta aftur til að tryggja að gæði haldist. Skólastjóri tók saman stigagjófina óg reiknar meðaltal hvers kjarna
óg lykilþatt fyrir sig. Auk þess nótar leikskólinn matskerfið Skólapulsinn.
Þau atrið sem fengu slaka utkómu í innramati “Barnið í brennidepli” eru:








Samræming skólanamskrargerðar við Aðalnamskra
Samræming í uppeldisstarfinu
Þarfagreining vegna íhlutunar
Nótkun utanaðkómandi leiðbeininga óg aðstóðar
Skilvirkni aætlana (einstaklings)
Framkvæmd lagasetninga v/barna með serþarfir
Þatttaka starfsfólks í sjalfsmati leikskólans

Taka þarf þa þætti sem þarfnast urbóta ut ur þessu skjali óg skóða betur, finna veikleika óg hvernig við
getum styrkt þa.
Umræður um spurningar óg svórun a þeim fóru fram a deildarfundum. Allar deildir fa 15 kjarnaspurningar
til að ræða óg meta:




Hvernig stóndum við ókkur?
Hvernig vitum við það?
Hvað gerum við næst?

Utfra svórum starfsmanna var gerð aætlun sem tengist urbótaaætlun vegna ytra mats
menntamalaraðuneytis.
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Skólaarið
STARFSÁÆTLUN
Gerð starfsaætlunar lauk í nóvember óg er í fórmi reiknilíkans sem aætlar starfsmannaþórf utfra barnafjólda
óg aldri barnanna, eikskóladagatals þar sem fram kóma helstu viðburðir óg fundir óg starfsaætlunar sem
skilað er inn til fræðslustjóra. Starfsaætlun óg leikskóladagatal er fyrir allar deildir skólans óg byggist a
Aðalnamskra leikskóla, asamt venjum óg þjóðlegum hefðum. Meðal þess sem unnið er með eru: tannvernd,
þórranum, 17.juní, jólum, aramótum ó.m.fl.
Deildarstjóri elstu deildar ser um að skipuleggja samstarf við Hvanneyrardeild GBF óg setur upp aætlun í
byrjun skólaars. Deildarstjórar setja upp aætlun manaðarlega með viðburðum manaðarins.

ÞRÓUNAR- OG NÝBREYTNISTARF
Mikil vinna fer í að viðhalda óllu því góða starfi sem unnið hefur verið her í Andabæ óg lítum svó a að
verkefnið leiðtóginn í mer se ókkar stærsta óg fyrirferðarmesta þróunar- nybreytnistarf. Verkefninu var
gefið meira rymi með því að lengja þemavinnuna fyrir leiðtógadaginn ur 7 í 14 vikur.

FERÐIR OG MENNING
Í leikskólanum hafa með tímanum myndast akveðnar hefðir sem
eru mikilvægur hluti af menningu hans. Í hefðum felst óryggi óg
óftast eitthvað sem gleður hjartað; það að gera ser dagamun.

AFMÆLI BARNANNA
Afmæli barnanna eru stór dagur í lífi þeirra. Þegar barn a afmæli í
leikskólanum er íslenski faninn synilegur til hatíðarbrigða því
þetta er þeirra dagur. Lagt verður upp ur því að afmælisbarnið fai
mikla athygli, það fai t.d. að velja tónlist sem við hlustum a, velji
bækur í sógustund, barnið velur ser einnig glas óg diskamóttu með
fallegum myndum. A Góðheimum er barninu bóðið að velja það sem er í hadegismat þann daginn.
Sameiginleg afmælissóngstund er haldin einu sinni í manuði fyrir þau bórn sem eiga afmæli í viðkómandi
manuði. Hvert óg eitt afmælisbarn er þa kallað upp óg fær það kórónu sem er í eigu leikskólans óg er
afmælissóngurinn sunginn fyrir hvern óg einn. Að því lóknu eru sameiginlegar veitingar fyrir alla, t.d.
heimabakaðar kókur, avextir eða annað góðgæti.
Buin er til kóróna handa afmælisbarninu sem sett er upp a afmælisdegi barnsins óg það fær þa kórónu til
eignar. Ekki er leyfilegt að setja afmælisbóðskórt í hólf barnanna nema allri deildinni se bóðið. A haustin er
gerð símaskra sem fóreldrar fa með ser heim óg þannig er hægt að na sambandi við fóreldra utan
leikskólatíma.
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DAGUR ÍSLENSKRAR TUNGU 16. NÓVEMBER
Í Andabæ hefur hefð skapast í kringum þennan dag. Bórnunum í 1 óg 2
bekk í Grunnskóla Bórgarfjarðar a Hvanneyri var bóðið til ókkar kl.
10:00 þennan dag. Allar deildar fundu ser lag eftir íslenskan hófund óg
hittust allir í salnum óg fluttu það fyrir hópinn óg einnig buðu
grunnskólabórnin ókkur upp a ljóðaflutning óg sóng. Þetta tókst
ljómandi vel.

JÓLAHEFÐIR
Bórnin skreyttu piparkókur sem þau buðu fóreldrum sínum upp a í aðventukaffi. Skómmu fyrir jól vóru
haldin litlu jólin óg var þa dansað í kringum jólatre, jólasveinar kómu í heimsókn óg gafu gjafir sem kóstaður
var af fóreldrafelaginu. Að lókum var hangikjótsmaltíð með tilheyrandi meðlæti óg laufabrauði sem bórnin
hófðu skórið sjalf ut.

ÞORRAMATUR
A þórranum var bóðið upp a eina þórramaltíð í hadeginu óg var þa
framreiddur venjulegur þórramatur. Bórnin vóru hvótt til að smakka
a óllu. Allir bórðuðu saman í salnum óg tókst það mjóg vel.

BOLLUDAGUR, SPRENGIDAGUR, ÖSKUDAGUR
Bórnin bjuggu til bólluvendi óg bóðið var upp a kjót- eða fiskibóllur í hadeginu a bólludag óg rjómabóllur í
nónhressingu. A sprengidag var hefðbundinn sprengidagsmatur, saltkjót óg baunir. A óskudag var grímuball
í leikskólanum, allir sem vilja mattu kóma í grímubuningi óg gengið var a milli fyrirtækja óg stófnana a
Hvanneyri óg sungið fyrir starfsfólk.

ÚTSKRIFT ELSTU BARNA
13. maí fóru elstu bórnin með rutu í ævintyraferð í Vatnaskóg þar sem starfsfólk þar tók a móti
barnahópnum. Ferðin var að hluta kóstuð af leikskólanum, fóreldrafelaginu óg fóreldrum hvers barns. Hefð
hefur skapast fyrir því að utskriftarargangur ur Hnóðrabóli í Reykhóltsdal óg Klettabórg í Bórgarnesi slaist í
fór með bórnunum heðan óg hefur það verið hin besta skemmtun.
2. juní var utskriftarathófn þar sem bórnin fengu afhenta bók með samantekt af leikskólagóngu þeirra fra
upphafi skólagóngu óg rós í viðurvist fóreldra þeirra. Bórnin syndu fóreldrum sínum leikrit sem þau hófðu
samið sjalf. Síðan var bóðið upp a vófflur óg rjóma. Gekk þetta mjóg vel.

LEIÐTOGADAGUR
Þann 27. Maí var Leiðtógadagur hja ókkur. Þar syndu leiðtógarnir í Andabæ hvernig þeir hafa verið að
vinna með venjurnar 7 um veturinn óg þjalfa leiðtógafærni syna ut fra hugmyndafræði leiðtógans í
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mer. Leiðtógadagurinn er barnanna, þau hafa óll sín leiðtógahlutverk. Þau tóku a móti gestum, vóru með
uppakómu í salnum, elstu bórnin, asamt yngri leiðtógum leiddu gesti um leikskólann óg syndu þeim það
sem við erum að gera. Í lókin buðu bórnin gestum upp a veitingar sem þau hófðu bakað.

SKÓLAHÓPUR
Þegar elstu bórnin hefja sinn síðasta vetur í leikskólanum fara þau í
svókallaðan „skólahóp”. A þessum aldri hefur barnið nað mikilli færni í
flestum þróskaþattum. Það a órðið auðvelt með að vinna með óðrum, taka
tillit til annarra óg tja skóðanir sínar óg langanir. Það er fullt af órku óg
athafnaþra óg hefur þórf fyrir að vinna með meiri krefjandi verkefni.
Hugmyndin með skólahópnum er að mæta þessari þórf barnsins. Unnið var
með ymis skólaverkefni, m.a. ljósrituð blóð ur kennsluefni yngstu bekkja.
Einnig nótuðum við kennsluefnið Katt er í kynjadal óg efni tengt
hljóðkerfisvitund. Bórnin sem vóru 5 í vetur fóru einnig í heimsókn í
grunnskólann einu sinni í manuði þar sem þau fengu að taka þatt í
mismunandi kennslustundum með grunnskólabórnunum óg kynnast
skólastarfinu sem auðveldar þeim fluttninginn yfir í grunnskóla.

SUMARHÁTÍÐ
Fóreldrafelagið var með sumarhatíð í leikskólanum þann 18. juní. Hatíðin hefur verið haldin í lók
leikskóladags en nuna vórum við með hatíðina a leikskólatíma, eða klukkan 14:00. Bóðið var upp a
hóppukastal, fjór óg pylsur a eftir. Fóreldrafelagið gaf leikskólanum tvó hjól sem við nytum vel a
leikskólanum.

Page 8

ANDABÆR 2015 - 2016
Starfsfólk
STÖÐUGILDI
Í desember 2015 vóru 15 starfsmenn í 14,29 stóðugildum við skólann auk ræstingar. Menntun starfsmanna
er sem her segir: sex leikskólakennarar, íþróttafræðingur, tveir með aðra haskólamenntun óg sex ófaglærðir
starfsmenn.

FUNDIR
Starfsmannafundir vóru 5 a starfsarinu óg vóru þeir nyttir til að skerpa a ahersluatriðum, skipuleggja
starfið. Deildarstjórar asamt leikskólastjóra funduðu vikulega óg deildarfundir vóru skipulagðir a 3 vikna
fresti.

STARFSÞRÓUN
Tveir starfsmenn eru í framhaldsnami óg fa til þess stuðning fra leikskólanum í fórmi launa í fjarverum
vegna staðlóta. Þriðji starfsmaðurinn sem er í framhaldsnami óg hefur verið í launalausu leyfi fra stórfum
lykur sínu nami í serkennslufræðum óg kemur aftur til starfa a næsta skólaari. Starfsmannafundir óg
starfsdagar vóru nyttir til starfsþróunar, endurmats, undirbunings óg aætlanagerðar.
Starfsmenn skólans sóttu ymiskónar namskeið óg fundi a starfsarinu:
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Allir fóru a leiðtóganamskeið (Leader in me)
Namskeið í nótkun a malórvunarefninu Lubbi
Þrír starfsmenn sóttu namskeið í nótkun TRAS malþróskaskimunar
Kynning vegna Erasmus verkefna
Serkennslustjóri fór a AEPS namskeið
tveir starfsmenn fóru a namskeið um framburð
Þrír starfsmenn fóru a namskeið um skipulag kennslu a deild fyrir nemendur með serþarfir
2 nemendur óg fóreldri tóku þatt í uttekt evrópumiðstóðvar a skólum Bórgarbyggðar
Sex starfsmenn fóru a namskeið um hljóðkerfisvitund
Allir starfsmenn fengu namskeið í nótkun a aðferðarfræðinni takn með tali
Tókum þatt í undirbuningsfundum óg namskeiði vegna þróunarverkefnis um nyskópunarmennt
“Hugarflug”
Farið var a namskeið fyrir matraða í Heilsustefnunni

ANDABÆR 2015 - 2016
Nemendur
FJÖLDI
Desember 2015 vóru 44 bórn skrað í leikskólann. Í tóflunni her að neðan er hægt að sja fjólda nemenda í
argóngum óg dvalartíma.

ÁRGANGUR:
2010
2011
2012
2013
2014
2015

7 KLST.

2
2
1
1

7,5 KLST.

8 KLST.

1
1

1
2
5
9
7

8,25 KLST.
3
1
1

8,5 KLST.
3
2
1
1
1

SÉRKENNSLA
Serkennslustjóri í 25% starfi sa einnig um serkennslu í samstarfi við starfsfólk deilda. Ahersla var lógð a
einstaklingsstuðning fyrir aramót. Eftir aramót var lógð meiri ahersla a að styðja við óg þjalfa nemendur
sem þess þurftu inni a deild í barnahópnum. Verkefnin vóru a svið malþróska, framburðar óg hegðunar auk
CP óg einhverfu.
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Fóreldrasamstarf
ÁHERSLUR OG MARKMIÐ
Góð samvinna fóreldra óg leikskóla er fórsenda fyrir arangursríkri dvól í leikskólanum óg góðri líðan
barnsins. Samvinna fóreldra óg leikskóla þarf að byggjast a gagnkvæmri virðingu óg ópnum samskiptum.
Fóreldrum er avallt velkómið kóma í heimsókn í leikskólann. Við kómu óg bróttfór barns í óg ur leikskóla er
mikilvægt að tími gefist til samskipta um líðan barnanna.

FORELDRAVIÐTÖL
Deildarstjórar óg/eða leikskólakennarar veita fóreldrum viðtal tvisvar sinnum a ari óg óftar ef þórf krefur.
Leikskólakennari upplysir fóreldra um stóðu óg líðan barnsins í leikskólanum, hann byggir upplysingar sínar
um barnið a athugunum ut fra heilsubók barnsins. Þessi viðtól vóru tekin í nóvember óg apríl.

FORELDRAFÉLAG
Fóreldrafelag óg fóreldrarað er starfandi við leikskólann. Verkefni fóreldrafelaga eru margvísleg óg geta
felógin stutt mjóg vel við starfið í leikskólanum óg því er það hagur hvers leikskóla að hafa óflugt óg virkt
fóreldrafelag. Fóreldrar eru hvattir til að taka virkan þatt í starfi fóreldrafelagsins. Fóreldrafelagið er skipað
3 fóreldrum auk þess sem einn fulltrui leikskólans situr fundi felagsins. Skemmtisjóður er starfræktur óg
hafa fóreldrar greitt í hann 3000 kr. a ari. Peningarnir hafa verið nótaðir til að fa skemmtiatriði a sumarhatíð,
leikrit ó.fl. Aðalfundur fóreldrafelagsins var haldinn að hausti óg valið í nyja stjórn óg felagið auk þess kynnt
fyrir nyjum fóreldrum.
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Samstarf
SKÓLASKRIFSTOFA
Fundir leikskólastjóra allra leikskóla Bórgarbyggðar með fræðslustjóra eru haldnir reglulega yfir veturinn.
Fundir serkennslustjóra allra leikskóla Bórgarbyggðar eru haldnr reglulega yfir veturinn.

GBF
Í maí 2009 gerðu óll skólastig a Hvanneyri með ser samstarfssamning. Tókst vel að framfylgja samningnum
milli leikskólans óg grunnskólans í vetur.
Í september kóm 1 óg 2 bekkur í heimsókn til ókkar óg leku allir ser saman. Í nóvember óg februar vórum
við með vinahópa. A degi íslenskrar tungu kóm 1 óg 2 bekkur í heimsókn, syndu ókkur atriði í salnum óg
allar deildar einnig. Í Desember kóm 4 bekkur í heimsókn óg las jólasógur fyrir leikskólabórnin óg
skólahópur tók þatt í Helgileiknum í kirkjunni með grunnskólanum eins óg undanfarin ar. Í januar fórum við
með grunnskólanum í Alfagóngu í Skjólbeltin þar sem kveikt var í jólatrjanum ókkar óg sungin þrettandalóg.
Einnig kóm 3 bekkur í heimsókn til ókkar í januar óg las sógur fyrir bórnin í litlum hópum. Í mars kóm svó 1
óg 2 bekkur til ókkar óg var pusslað óg spilað. Ökkur var bóðið a generalprufu grunnskólans fyrir
arshatíðina.

LBHÍ
Ekki tókst nógu vel að framfylgja samningnum a milli leikskólans óg haskólans. Við fórum í fjósið óg hittum
kyrnar.

NEMAR
Einn nemi í framhaldsnami í leikskólakennarafræðum fra HÍ var í vettvangsnami her í Andabæ.
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Lókaórð
Undirritaður tók við starfi leikskólastjóra í óktóber 2015 eftir svólítið rót a stjórnun leikskólans manuðina
aður. Stór verkefni bíða eftir að menntamalaraðuneyti gerði uttekt a starfi leikskólans óg gerð var
aðgerðaraætlun vegna þess sem unnin verður næsta arið.
Mikill órói myndaðist í samfelaginu a Hvanneyri vegna akvórðunar um samreksturs leik- óg grunnskóla.
Fundu allir fyrir því að ekki hafði myndast samstaða um verkefnið óg því var verkefninu frestað um eitt ar.
Myndaður var samstarfshópur með fulltruum allra aðila sem kóma að skólastarfinu auk fulltrua fra
íbuasamtókum Hvanneyrar til að skóða alla kósti sem eru í stóðunni.
Leikskólinn Andabær er vel mannaður af reynslumiklu starfsfólki óg fagfólki með mikinn metnað sem mun
klara þau verkefni sem framundan eru með sóma.

Hvanneyri ,9. september 2016
Sigurður Sigurjónssón
Leikskólastjóri
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LEIKSKÓLINN ANDABÆR
Sigurður Sigurjónssón
Leikskólastjóri
sigurdurs@bórgarbyggd.is
Sími 433 7170
www.andabaer.is
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