
Starfsáætlun leikskólans Akra 2017-2018Leikskólinn Akrar 2019-2020 
Helstu áherslur í uppeldisstarfi 
fyrir skólaárið 2019-2020 

Gæðaviðmið  Rökstuðningur fyrir vali áhersluþátta  Mat á gæðaviðmiðun birt í 
ársskýrslu 

Uppeldi til ábyrgðar- eldri deild Unnið með sáttmálagerð, öryggi, umhyggju, 
frelsi og áhrif 

Vinnum með áhersluatriði úr uppeldi til ábyrgðar Verkefni sem börnin vinna 
jafnóðum undir handleiðslu 
kennara. 

Vináttuverkefnið – markvisst 
starf inn á deildum 

Markmiðið er að móta góðan skólabrag með því 
að eiga í góðum samskiptum og hafa jákvætt 
viðhorf til allra í hópnum. 

Flétta gildin fjögur sem hugmyndafræði 
Vináttuverkefnisins byggir á, umburðarlyndi, virðing, 
umhyggja og hugrekki inn í alla vinnu og samskipti í 
leikskólanum. 

Könnun gerð hjá starfsfólki 
 vor 2020 

Flæði Auka samvinnu í leik og starfi á milli deilda bæði 
á milli barna og starfsfólks. 

Auka félagaval hjá börnunum og gefa starfsfólki 
tækifæri til þess að vinna að því að nota sína styrkleika. 

Könnun gerð hjá  
börnum / starfsfólki hvernig 
þeim fannst í flæðinu 

    
Matþættir vetrarins Ábyrgðaraðili Viðmið sett fram / gagnaöflunarleiðir Verklok / birting á 

niðurstöðum 
    
Einingakubbar - námsefni Auka félagsþrosa, þekkingu á stærðarhugtökum 

og skapandi hugsun 
Auka náms og þroskaþætti í gegnum kubbaleikinn Ljósmyndir og skráning 

Numicom kubbar – námsefni á 
eldri deildum 

Auka þekkingu á tölum og fjöldahugtökum Viljum auka þekkingu á stærðfræði Spurningarkönnun í byrjun jan 
og svo í apríl 

Lubbi finnur málbein - 
námsefni 

Auka hljóðkerfisvitund og stafaþekkingu Festa Lubbastundir betur í starfinu Markmiðsett könnun - hversu 
marga stafi eða hljóð börnin 
þekkja 

Námskrá Akra Stjórnunarteymi Námskrá yfirfarin Lok maí 2020 
Hvaða þættir eru lagðir til 
grundvallar foreldrasamstarfi  

Ábyrgðaraðili Tímalína Samantekt birt í ársskýrslu 

Uppfæra upplýsingar um 
hlutverk foreldrafélags og 
foreldraráðs 

Stjórnunarteymi 
 

Janúar 2020 
 

 

Foreldrafélagið tekur þátt í ; 
Sveitaferð – maí  
Þátttaka í útskrift elstu 
nemenda – maí 
Sumarskemmtun – júní 
Foreldrafundur – september 
Jólaball, gjafir og jólasveinn - 
desember 

 Fundur að hausti síðan eftir þörfum  

Foreldraviðtöl 1 – 2 á skólaári Deildastjórar Haustönn - vorönn  
Foreldraráð, lögboðnir fundir  Fundir 2 x á önn, og eftir þörfum.  
Nýbreytni og þróunarstarf Ábyrgðaraðili Lýsingar á innleiðingu Samantekt birt í ársskýrslu 
Sameining eldri deilda eftir 
kl.14.00.  

Deildastjórar Auka fjölbreytni í verkefnum og félagavali.  



Er í vinnslu 
Hreyfiverkefni starfsfólks Stjórnunarteymi 

 
Stuðla að meiri hreyfingu og styrkja félagsleg tengsl.  

Styttri og skilvirkari 
starfsmannasamtöl 

Leikskólastjóri 
 

Þrjú viðtöl á ári; febrúar, maí og nóvember.  

Fræðsla til kennara/stefna í 
starfsmannahaldi 

Ábyrgðaraðili  Samantekt birt í ársskýrslu 

Fræðsla frá Kristínu 
Einarsdóttur leikskólastjóra - 
Einingakubbarnir 

Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri   

Skyndihjálpa námskeið Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri   
Annað Birt með starfsáætlun Skóladagatal og matsáætlanir Uppfært árlega 
Áfallaáætlun, forvinna byrjar 
haust 2019 

 Árlega  

    
    
    

 


