
1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 MOSFELLSBÆR 
UNGBARNALEIKSKÓLINN HLÍÐ 

Starfsáætlun fyrir starfsárið 2020-21 

September  2020 

Ragnheiður Halldórsdóttir leikskólastjóri 
 

 

 

       
 Leikskólinn Hlíð 

 Hlaðhamrar 4 

 270 Mosfellsbær 

 



2 
 

Efnisyfirlit: 
 

Inngangur ....................................................................................................................................................................................................................................... 3 

Um leikskólann .............................................................................................................................................................................................................................. 3 

Stefnumótun Mosfellsbæjar 2017-2027 .................................................................................................................................................................................. 4 

Gildi lýsa starfssemi okkar, menningu, þjónustu og vinnubrögðum ................................................................................................................................................. 4 

Áherslur móta og stýra starfssemi okkar til næstu ára ..................................................................................................................................................................... 4 

Leikskólanum Hlíð breytt í ungbarnaleikskóla ..................................................................................................................................................................... 5 

Stefna ungbarnaleikskólans Hlíðar.......................................................................................................................................................................................... 6 

Mat á leikskólastarfi ................................................................................................................................................................................................................. 7 

Matsáætlun – Innra mat 2019-2021 ................................................................................................................................................................................................ 8 

Verklag í aðlögun barna í Ungbarnaleikskólanum Hlíð .................................................................................................................................................... 10 

Innra mat – vorönn 2020 ............................................................................................................................................................................................................ 11 

Ytra mat vorönn 2020 ................................................................................................................................................................................................................. 12 

Sérstakar áherslur og verkefni í starfi Hlíðar 2020-2021 ........................................................................................................................................................... 13 

Foreldrasamstarf ......................................................................................................................................................................................................................... 14 

Starfsfólk ..................................................................................................................................................................................................................................... 14 

Starfsþróunaráætlun Hlíðar 2020-2021 ......................................................................................................................................................................................... 16 

 

 

 



3 
 

Inngangur 
Samkvæmt lögum um leikskóla 90/2008 vinnur leikskólinn eftir aðalnámskrá leikskóla. Í 5. mgr. 11. gr. Leikskólinn gerir síðan sína 

eigin skólanámskrá þar sem fram kemur hvernig leikskólinn uppfyllir þau viðmið sem koma fram í aðalnámskrá. Leikskólinn gerir 

einnig starfsáætlun árlega þar sem gerð er grein fyrir starfsemi skólans, skóladagatali og öðru sem viðkemur starfseminni.  Hér gefur 

að líta starfsáætlun Hlíðar og er hún hugsuð sem leiðarvísir fyrir komandi leikskólaár. Þar koma fram helstu áherslur starfsársins, 

markmið og leiðir. 

 

Um leikskólann 
Leikskólinn Hlíð opnaði 21. september 1985.  Í upphafi var leikskólinn 3 deilda og þar af ein hálfsdagsdeild. Í upphafi var Hlíð 430:80 

m2.  Árið 2000 var tekin í notkun færanleg skólastofa við leikskólann og þar með ein ný deild. Með tilkomu nýrrar viðbyggingar 2003 

urðu deildarnar 5.  Með viðbyggingu bættist við leikskólann, auk deildar, hreyfisalur, aðstaða til sérkennslu sérkennslu og 

undirbúningsherbergi kennara. Eftir stækkun er leikskólinn 807 m2.  Stærð lóðar er 4.854 m2.  

Deildar leikskólans draga nafn sitt af kennileitum í landslaginu í kringum leikskólann.  Deildarnar heita Klettahlíð, Hamrahlíð, 

Steinahlíð, Úthlíð og Esjuhlíð. Haustið 2018 var ákveðið að breyta Hlíð í ungbarnaleikskóla og tók ferlið um tvö ár. Frá hausti 2020 er 

Hlíð ungbarnaleikskóli fyrir 74 börn á aldrinum eins- til tveggja ára. 
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Stefnumótun Mosfellsbæjar 2017-2027 
 

Mosfellsbær er fjölskylduvænt, heilsueflandi og framsækið bæjarfélag sem setur umhverfið í öndvegi og hefur þarfir og velferð íbúa 

að leiðarljósi  

 

GILDI LÝSA STARFSSEMI OKKAR, MENNINGU, ÞJÓNUSTU OG VINNUBRÖGÐUM 

Virðing: Við ávinnum okkur virðingu með því að vera heiðarleg, kurteis og traust. Starfsfólk er tillitsamt, einlægt og fagnar 
fjölbreytileikanum. 

Jákvæðni: Við erum jákvæð með því að hlusta og hrósa af einlægni. Víðsýni og þakklæti eru okkar einkunnarorð og hjá Mosfellsbæ 
er tekist á við ný verkefni með lausn í huga. 

Framsækni: Við höfum vilja, áræðni og hugrekki til að vera framsækin. Starfsfólk tileinkar sér nýjungar, leggur áherslu á starfsþróun 
og skilvirk vinnubrögð. 

Umhyggja: Við sýnum umhyggju með því að vilja öðrum vel, vera kærleiksrík og jákvæð í framkomu. Áhugi og hjálpsemi einkennir 
allt okkar starf. 

ÁHERSLUR MÓTA OG STÝRA STARFSSEMI OKKAR TIL NÆSTU ÁRA  

Rétt þjónusta: Við veitum markvissa og persónulega þjónustu og leitumst við að sjá fyrir þarfir þeirra sem til okkar leita. Skilvirkni 
einkennir vinnubrögð og við höfum ætíð í huga með hvaða hætti má spara íbúum og öðrum viðskiptavinum sporin. 

Flott fólk: Við vinnum í þágu samfélagsins og stærstu verkefni næstu ára felast í að auka lífsgæði bæjarbúa og ánægju starfsmanna 
í stækkandi bæjarfélagi. Það gerum við með því að vera framsækin og nýta félagsauðinn í þágu samfélagsins 

Stolt samfélag: við styðjum við aðgerðir sem auka heilbrigði, samheldni og samvinnu milli starfsmanna og íbúa. Mosfellsbær er sveit 
í borg og það viljum við varðveita og búa þannig um hnútana að almenn sátt ríki um þjónustu og verkefni sveitarfélagsins. 

⚫ Veitum þjónustu sem mætir þörfum 
⚫ Erum til staðar fyrir fólk 
⚫ Þróum samfélagið í rétta átt 

Gildi Mosfellsbæjar – Virðing – Jákvæðni – Framsækni - Umhyggja 
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Leikskólanum Hlíð breytt í ungbarnaleikskóla 
Árið 2017 tóku yfirvöld Mosfellsbæjar þá ákvörðun að breyta Hlíð í ungbarnaleikskóla og skyldi því verkefni lokið 2020. Um var að 

ræða umfangsmikla breytingu og tóku stjórnendur í Hlíð strax þá ákvörðun að líta svo á að um þróunarverkefni væri að ræða. Gerð 

var þróunaráætlun og settur á stofn stýrihópur með það markmið að fjalla um breytingar sem gera þyrfti hvort sem þær vörðuðu búnað 

eða starfsemi. Í stýrihóp sátu deildarstjórar ungbarnadeilda, sérkennslustjóri, aðstoðarleikskólastjóri og leikskólastjóri. Fundað var 

reglulega, fjallað um fyrirframákveðin málefni sem krufin voru til mergjar og ákvarðanir teknar. Fundargerðir voru aðgengilegar 

starfsmönnum leikskólans. Farið var í nokkrar kynnisferðir í ungbarnaleikskóla á höfuðborgarsvæðinu og ýmiss fræði skoðuð. 

Leikskólastjóri sótti námskeið við Hákólann á Akureyri um yngstu börnin og auk þess voru ýmiss faglega mál ígrunduð og rædd í 

starfsmannahópnum. Öll starfsþróun var miðuð við yngstu börnin í leikskólanum og voru starfsmenn mjög duglegir að sækja ýmiss 

námskeið og fyrirlestra 

Helstu málefni sem stýrihópurinn tók til umfjöllunar: 

Áhersluþættir í starfi ungbarnleikskólans 

Dagskipulag ungbarnaleikskóla 

Aðlögun barna 

Foreldrasamstarf 

Matur og matartímar 

Hvíld og hvíldartímar 

Símenntun starfsmanna 

Snemmtæk íhlutun 

Námssvið leikskóla 

Leikefni og efniviður til sköpunar 

Matsaðferðir 
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Stefna ungbarnaleikskólans Hlíðar 
Leikskólastarf í ungbarnaleikskóla er töluvert frábrugðið leikskólastarfi með eldri börnum. Skólanámskrá Hlíðar er því ekki lengur í 

gildi en unnið er að gerð nýrrar skólanámskrár. Á áætlun er að ný skólanámskrá líti dagsins ljós vor 2021. Ný skólanámskrá verður 

grundvölluð á þeim áhersluþáttum sem ákveðnir hafa verið fyrir ungbarnaleikskólann en þeir eru: 

Tilfinningalegt öryggi 

Umhyggja og umönnun 

Hlýja, virðing, góðvild og festa 

Sveigjanlegt dagskipulag 

Forðast tímapressu 

Að mæta börnum sem einstaklingum 

Málörvun í anda snemmtækrar íhlutunar 

Næg tækifæri til hreyfingar 

Öryggi í fyrirrúmi jafnt utandyra sem innan 

 

Önnur áhersla í leikskólastarfinu í Hlíð eru umhverfismennt, læsi í anda snemmtækrar íhlutunar og vináttuverkefnið Blær 

Umhverfismennt: 

Hlíð er grænfánaleikskóli. Það er heilmikil áskorun að finna út hvernig unnt er að vinna með umhverfismennt með yngstu börnunum. 

Megin áhersla er á að upplifa náttúruna og njóta hennar og stuðla þannig að því að börnin verði náttúrunnendur sem muni hugsa vel 

um Jörðina. Börn eru fæddir rannsakendur og og nám ungra barna uppgötvunarnám þar sem þau uppgötva heiminn með öllum 

skynfærum og ýmsum tilraunum. Í Hlíð er flokkað, moltað og settar niður nokkrar kartöflur sem gaman er að grafa upp að hausti. 

Fallandi laufblöð eru endalaus uppspretta gleði. Vatn, sandur og snjór síbreytileg viðfangsefni svo ekki sé nú talað um íslenska 

veðurfarið. Hlíð hefur tvisvar hlotið Grænfánann, í seinna skiptið vorið 2020. Markmiðið er að sækja aftur um Grænfánnann 2022 
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Læsi: 

Leikskólar Mosfellsbæjar unnu þróunarverkefni varðandi snemmtæka íhlutun með áherslu á málþroska og læsi. Verkefnið var 

samstarfsverkefni Menntamálastofnun og Mosfellsbæjar með þátttöku Talstúdíós Ásthildar Bj. Snorradóttur. Markmiðið er að öll börn 

í leikskólum Mosfellsbæjar nái hámarksárangri hvað varðar má, tal og boðskipti og undirbúning fyrir læsi í samræmi við áherslur sem 

settar voru fram í Þjóðarsáttmála um læsi 2015. Verkefninu lauk formlega í júní 2020. Hlíð hefur gefið út handbók leikskólans í 

málþroska og læsi og er hún aðgengileg öllum á heimasíðu leikskólans. Haustið 2020 er unnið að innleiðingu handbókarinnar í 

leikskólastarfið í Hlíð 

Vináttuverkefnið Blær: 

Vinátta er forvarnarverkefni Barnaheilla gegn einelti ætlað leikskólum, fyrstu bekkjum grunnskóla, frístundaheimilum og dagforeldrum. 

Verkefnið felst í útgáfu námsefnis sem ætlað er börnum, foreldrum þeirra og starfsfólki. Bangsinn Blær er táknmynd vináttunnar í 

verkefninu. Hann minnir börnin á að vera góður félagi, sýna umburðarlyndi, hugrekki, virðingu og umhyggju. 

 

Mat á leikskólastarfi 

Tilgangurinn með mati á starfi  leikskóla er að leggja faglegan grundvöll að endurbótum í skólastarfinu og vinna kerfisbundið að því 

að auka gæði þess og gera það skilvirkara.  

Markmið innra mats samkvæmt lögum um leikskóla er að: 

✓ Veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks leikskóla, viðtökuskóla og foreldra. 

✓ Tryggja að starfsemi leikskóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár leikskóla. 

✓ Auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum. 

✓ Tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á samkvæmt lögum. 
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Matsáætlun – Innra mat 2019-2021 
Viðfangsefni sjálfsmats 2019 haustönn 2020 vorönn 2020 haustönn 2021 vorönn 

Aðlögun 
Matsþættir: 
Aðlögun nýra barna  
Aðlögun milli deilda 
Þáttur foreldra í aðlögun 
Kynning fyrir foreldra 

Metið á deildum 
 
Nýtt aðlögunarplan 
fyrir ungbarnadeildir 

  Kynning á leikskólanum fyrir 
foreldra 
 
Þátttaka foreldra í aðlögun 

Uppeldis- og menntastarf 
Matsþættir: 
Skólanámskrá.  
Áherlsuþættir ungbaraleikskóla 
Mat á námi og líðan barna 
 

 Mat á starfi deilda Námssögur Mat á starfi deilda 
Mat á áhersluþáttum 
ungbarnaleikskóla 

Foreldrakönnun 
Viðhorf foreldra til 
leikskólastarfsins 

 Skólapúlsinn sér um   

Starfsmannakönnun 
 

 Mannauðsdeild Mosfellsbæjar 
Sér um 

 Mannaðsdeild Mosfellsbæjar 
Sér um 

Mannauður 
Matsþættir: 
Starfslýsingar 
Fagmennska 
Starfsþróun 

  Fara yfir og endurskoða 
starfslýsingar 
Meta fagmennsku starfsfólks 
Meta starfsþróunaráætlun og 
tækifæri til starfsþróunar 

 
 
 
 

Snemmtæk íhlutun í málþroska 
og læsi 
 

 Þróunarverkefnið metið  Málörvun - 
málörvunarstundir 
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Innra mat. Haustönn 2019 

Aðlögun nýrra barna – Aðlögun milli deilda – 

Deildarmat 

Matsþáttur Hvernig gekk Aðgerð til umbóta Tímaáætlun Ábyrgðaraðili Viðmið um árangur 

Börn  
 

    

Foreldrar  
 

    

Starfsfólk  
 

              

Húsnæði  
 

    

Búnaður  
 

    

 

KVARÐI 

 * Verklag sem er öðrum til eftirbreytni, framúrskarandi á sínu sviði 

A Mjög gott verklag sem samræmist fyllilega lýsingu á gæðastarfi 

B Gott verklag, flestir þættir í samræmi við lýsingu á gæðastarfi 

C Verklagi ábótavant, uppfyllir viðmið um gæðastarf að sumu leyti, einhverjir mikilvægir þættir 
þarfnast umbóta. Veikleikar eru fleiri en styrkleikar 

D Óviðunandi verklag, uppfyllir ekki viðmið um gæðastarf í mörgum mikilvægum þáttum 

 

Helstu niðurstöður innra mats og umbótaáætlun 

Í mati komu fram nokkrir vankantar varðandi aðlögun og sneru þeir flestir að því að undirbúningur væri ekki nægur og skipulag á flutningi barna 
milli deilda ekki nægilega skýrt. Nauðsynlegt var að viðhafa ákveðið verklag sem allir þekkja.  

Í aölögun nýrra barna var bætt við einu degi og tekur aðlögun því 6 daga. Að öðru leyti er aðlögun óbreytt  
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Verklag í aðlögun barna í Ungbarnaleikskólanum Hlíð 
 

 

 

apríl maí júní ágúst september október 

Foreldrum er boðið pláss 
í gegnum One. Foreldrar 
hafa viku til að staðfesta 
eða hafna plássinu 

 Börnum með staðfest pláss 
raðaða á deildir og þau 
skráð í Karellen. Foreldrum 
sendur samningur til 
staðfestingar í One 

Um 20. Júní er 
kynningafundur fyrir 
nýja foreldra. Vanda 
fundarboð og taka 
fram að ekki verði 
annan fundur.  Senda 
áminningu til allra í 
Karellen.  

Fyrstu börnin byrja 
daginn eftir að leikskólinn 
opnar eftir sumarleyfi.  
Í fyrstu tveimur hópum 
eru 3 börn en síðan 2 
börn. 
Á bókasafninu er sett upp 
kaffistofa fyrir foreldra 
sem eru með börn í 
aðlögun 

Um 20. Sept eiga öll 
börn að vera byrjuð 
Foreldrafundur í 
kringum 
mánaðarmót sept. 
Okt. 

Eiginlegri aðlögun er 
lokið 

      
Aðlögun milli deilda      
Komið á hreint hvaða 
börn verða áfram í Hlíð 
næsta vetur 

Börnum deilt niður á Úthlíð 
og Esjuhlíð. Foreldra 
upplýstir um flutninga 

Börnin fara í 
heimsóknir á nýju 
deildirnar sínar 

Þegar leikskólinn opnar 
eftir sumarleyfi færast 
börnin milli deilda. 
Starfsmaður fer með 
börnunum á nýju deildina 
og er starfsmaður þeirrar 
deildar á meðan á 
aðlögun stendur. Fyrstu 
4-5 dagana geta börnin 
farið í hvíld á gömlu 
deildinni sinni 

Aðlögun lokið  
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Innra mat – vorönn 2020 

Matsþáttur: Málörvun. Þróunarverkefni í málörvun með áherslu á mál og læsi 

 Hvað gekk vel ? Hvað gekk síður ? Leiðir til úrbóta Ábyrgðaraðili Mat 

Markviss málörvun 
 
 

     

Samverustundir 
 
 

     

Lestur /skoða bækur 
 

     

Söngur 
 

     

Notkun á kennsluefni til 
málörvunnar 
 

     
 
 
 

 

Niðurstöður: 

Matið var unnið á hverri deild fyrir sig og voru niðurstöður afar misjafnar. Starfsmenn deilda eru almennt ánægðir er með þróunarverkefnið og 
telja verkefnið sé að skila sér í markvissari málörvun barnanna.  Allar deildir gerðu umbótaáætlun sem farið verður yfir og endurmetin á 
skipulagsdegi 2. Október 2020 
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Ytra mat vorönn 2020 
 

Annað hvert ár framkvæmir Skólapúlsinn ytra mat í leikskólum Mosfellsbæjar. Vefkerfið Skólapúlsinn er rekið af rannsóknarfyrirtækinu Vísar-
rannsóknir ehf sem annast margskonar rannsóknir m.a á skólastarfi. Aðalmarkmið Skólapúlsins er að útvega skólastjórnendum og 
skólaskrifstofum áreiðanleg, langtímamiðuð, samanburðarhæf og aðgengileg gögn um mikilvæga þætti í skólastarfinu. Um er að ræða samræmda 
foreldrakönnun sem mælir 31 þátt í 6 flokkum. Könnunin er framkvæmd í mars. Að þessu sinni var þátttaka foreldra barna í Hlíð í könnuninni 
86,1 %.  

Helstu niðurstöður: 

91,5% foreldra eru almennt ánægð með leikskólann og er ánægja talsvert meiri en í síðustu könnun og talsvert meiri en landsmeðaltal. Það sama 
á við um miðlun upplýsinga og leikskólabyrjun.  

Það sem þarfnast umbóta er flutningur barna milli deilda en þess ber þó að geta að þar sem hlíð er ungbarnaleikskóli þá flytjast langflest börnin 
í aðra leikskóla eftir eitt ár. Foreldra telja að það skorti á að stefna og skólanámskrá sé kynnt fyrir þeim en þar sem Hlíð var breytt í 
ungbarnaleikskóla úreltist námskrá leikskólans en unnið er að gerð nýrrar. Foreldar telja einnig að upplýsingar á heimasíðu leikskólanns gætu 
komið að meira gagni. Í könnunni er ekki spurt um notkun á forritinu Karellen sem Hlíð notar jafnhliða heimasíðunni. Í Karellen eru foreldrum 
sendar myndir úr starfinu og þar eru einnig send skilaboð milli heimilis og skóla. Þar sem foreldrar eru almennt ánægðir með upplýsingastreymið 
má álykt sem svo að heimasíðan sjálf sé ekki aðalatriðið en vitaskuld þarf að bæta hana. 
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Sérstakar áherslur og verkefni í starfi Hlíðar 2020-2021 

Verkefni - Markmið Verkferill Ábyrgð Tímasetningar Árangur-Mat 

Innleiðing á handbók í 
læsi 

Kynning á 
starfsmannafundi 
Kynning á deildum á 
skipulagsdegi í okt 2020 

Læsisteymi og allir 
deildarstjórar 

September og október 
2020 

Að allir starfsmenn þekki 
handbókina og geti nýtt 
sér hana í málörvun með 
börnum 

Að sem flestir starfsmenn 
þekki málörvunarefni 
leikskólans.  

Gefa starfsmönnum 
tækifæri til að kynna sér 
námsefni í málörvun: 
Bækur, spil, 
málörvunarpokar/körfur 

Læsisteymi og 
deildarstjórar 

Október – desember 2020 Að allir viti hvaða 
málörvunarefni er til í 
leikskólanum og geti nýtt 
sér það með börnunum 

Ný námskrá fyrir 
ungbarnaleikskólann Hlíð 

Umræður um 
áhersluatriði Hlíðar á 
deildarstjórafundum og 
starfsmannafundi 

Leikskólastjóri Gögnum safnað okt-des. 
2020. Drög til kynningar á 
starfsmannafundi í janúar 

Námskrá skal vera tilbúin 
1. mars 2021 og kynnt 
fyrir starfsfólki. Innleiðing 
á haustönn 2021 

Starfsþróun starfsmanna. 
Námsferð til Brighton 
Markmið er bæði fræðsla 
og skemmtun 

Skipulagning er í höndum 
Kristínar Wallis 

Sameiginleg ábyrgð þeirra 
sem fara í námsferðina 

21. -23. Apríl 2021 Að námsferðin sé bæði 
fræðandi og skemmtileg 
og komi öllum 
þáttakendum að gagni 

Bæta móttöku nýliða. 
Nýliðakynningar 
Mannauðsdeildar. 
Kynning á fjólubláu 
möppunni. 

Að innleiða verkferil frá 
Mannauðsskrifstofu. Allir 
nýir starfsmenn fari á 
nýliðakynningu. 
Deildarstjórar kynna 
fjólubláu möppuna 

Leikskólastjóri og 
deildarstjórar 

Þegar nýir starfsmenn 
byrja 

Að nýir starfsmenn fái 
strax viðeigandi 
upplýsingar varðandi 
starfið. 
Að allir viti hvert innihald 
fjólubláu möppunnar er 

Að þróa starfsáætlun 
deilda 

Gera starfsáætlun fyrir 
málörvun. Yngri/eldri 

Deildarstjórar og 
leikskólastjóri 

Unnið í október og 
nóvember 

Áætlun tilbúin um 
nóvember 2020 
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Foreldrasamstarf 
Í upphafi leikskólagöngu er hornsteinn lagður að samstari heimilis og skóla þar sem umhyggja og velferð barns er höfð að leiðarljósi. Þar sem Hlíð 

er ungbarnaleikskóli eru langflest börnin aðeins eitt ár í Hlíð en flytjast síðan í aðra leikskóla. Aðlögun barna fer að mestu leiti fram í ágúst og 

september og er stuðst við svokallaða þátttökuaðlögun sem felur í sér að foreldri er með barni sínu í leikskólanum. Börnin eru aðlöguð í litlum 

hópum. Skipulag aðlögunar má sjá á verklagsreglum hér að framan á bls. 10. Í Hlíð er lögð áhersla á góða upplýsingagjöf til foreldra og ýmsar 

leiðir nýtar. Þær helstu eru: smáforritið Karellen, tölvupóstar, upplýsingatafla í fataherbergi og dagleg samskipti. Tvö foreldraviðtöl eru á ári, að 

hausti og vori. Tveir foreldrafundir eru haldnir, annar í júní  ætlaður nýjum foreldrum og hinn að hausti og er ætlaður öllum foreldrum. Foreldraráð 

er við leikskólann, í því sitja a.m.k. þrír foreldrar og er kosið í það að hausti. Foreldrum er boðið í foreldrakaffi sem eru haldin seinnipart dags. 

Foreldrakaffi eru að jafnaði þrjú yfir árið. Það skal tekið fram að líklegt er að heimsóknir foreldra í leikskólann verði með öðru sniði þetta skólaár 

vegna covid 19. Á haustönn eru heimsóknirr foreldra inn á deildir ekki leyfðar nema á meðan aðlögun barna stendur. Hvernig málum verður 

háttað 2021 er óvíst en vonandi verður haustönn með hefðbundnum hætti hvað heimsóknir og fundi snertir 

Starfsfólk 

Það er stefna Hlíðar að hafa á að skipa menntuðu, hæfu og áhugasömu starfsfólki enda hefur slíkt úrslitaáhrif á gæði leikskólastarfins. Nauðsynlegt 

er að starfsmenn hafi aðgang að starfsþróun sem hæfir hverjum og einum í tengslum við þau verkefni sem hann sinnir og áherslum í uppeldisstarfi 

leikskólans. 

Samkvæmt lögum  er leikskólum skylt að gera starfsþróunaráætlun fyrir allt starfsfólk skólans. Skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að mótun 

símenntunaráætlunar og skal hún vera í sem bestu samræmi við áherslur leikskólans, sveitarfélagsins og skólanámskrár.  

Markmið starfsþróunar er að starfsfólk efli starfshæfni sína, kynnist nýungum í leikskóla- og uppeldismálum og fái stuðning við nýbreytni- og þróunarstörf. 

Starfsþróunaráætlun er liður í því að ná þeim langtíma- og skammtíma markmiðum sem skólinn setur sér. 

Starfsþróunaráætlun skiptist í tvo þætti: 

A) sem er nauðsynlegur fyrir skólann.  

B) sem kennarinn /starfsmaðurinn telur æskilegt fyrir sig 

 

Skólastjórnendur ákvarða almenna þörf fyrir námskeið, fræðslu eða annað sem við á út frá áhersluatriðum leikskólastarfsins sem fram koma í skólanámskrá, 

starfsáætlun og óskum starfsmanna. Það sem telja má til starfsþróunar er: heildstætt framhaldsnám fyrir kennara, nám í leikskólakennarfræðum, námskeið, 

fyrirlestrar,fræðsla og umræður á starfsmannafundum og skipulagsdögum. Þátttaka í hópum og teymum og lestur fræðirita. Tími til starfsþróunar ræðst af 
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þörfum og fjármagni hverju sinni. Kennurum og starfsfólki er skylt að fara á námskeið sem þeim er ætlað að fara á samkvæmt starfsþróunaráætlun skólans 

enda eru þau námskeið kennurum að kostnaðarlausu og eru haldin á starfsdögum, starfsmannafundum eða skólastjórnendur óska eftir að starfsfólk sæki 

námskeið sem hentar skólanum. 

Ferli símenntunaráætlunar 

• Janúar: Stjórnendur skilgreina og áætla þörf á símenntun 

• Febrúar: Starfsmannasamtöl. Stjórnandi ræðir við starfsmann um hugmyndir að símenntun 

• Mars: Lögð drög að símenntunaráætlun næsta árs 

• Maí: Farið yfir símenntunaráætlun starfsársins. Símenntuntunaráætlun metin.  

• Maí: Símenntunaráætlun næsta skólaárs kynnt fyrir starfsmönnum 

• Ágúst : Fræðsluáætlun sveitarfélaga í Kraganum berst leikskóla 

• September til maí: Fræðslutilboð frá ýmsum aðilum kynnt fyrir starfsfólki í samræmi við símenntunaráætlun 

Fjármögnun starfsþróunaráætlun 

Valkostir:  

Skólinn greiðir      Skóli og starfsmaður greiða          Starfsmaður greiðir 

Skóli greiðir laun starfsmannsins og 
námskeiðsgjöld. 

Skólinn greiðir laun.  
Starfsmaður greiðir námskeiðsgjald 
Starfsmaður fær styrk úr vísindasjóð viðkomandi 
stéttarfélags. 

Starfsmaður fær launalaust leyfi  og greiðir 
námskeiðsgjald sjálfur. 

Að ósk stjórnanda, þátttaka innan vinnutíma 
Að ósk starfsmanns, þátttaka innan eða utan 
vinnutíma. Þó alltaf ákvörðun stjórnanda. 

Starfstengt en ekki forgangsmál. Þátttaka innan 
eða utan vinnutíma. 

Óljós eða engin tengsl við núverandi eða 
væntanlegt starf. 

Námskeið og fyrirlestrar á skipulagsdögum og 
fundum. Námskeið sem tengjast stefnu, áherslum 
og marmiðum skólans. 

Miðað er við eitt námskeið fyrir hvern 
starfsmann. 

Sækja þarf um leyfi til leikskólastjóra með góðum 
fyrirvara. Leyfi til að sækja námskeið einungis 
veitt ef það hefur ekki veruleg áhrif á starfssemi 
leikskólans að starfsmaður sé frá vinnu. 
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Starfsþróunaráætlun Hlíðar 2020-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efni símenntunar Tengin við leikskóla og skólaþróun Umsjón með símenntun 

Umhverfismennt Grænfánaleikskólinn Hlíð Landvernd of fl. 

Að varða leiðina. Innleiðing innra mats Að efla innra mat Menntanefnd Kragans 

TRAS skráningakerfi Hlíð notar TRAS skráningakerfi Endurmenntun HÍ 

Um yngstu börnin í leikskólanum Menntakvika HÍ HÍ 

Umönnun og umhyggja í leikskólastarfi Ný skólanámskrá Hlíðar Óvíst 

Leikur og leikefni yngstu barnanna Ný skólanámskrá Hlíðar Kennarar í Hlíð 

Málörvun yngstu barnanna Samkvæmt handbók Hlíðar Kennarar í Hlíð o.fl. 

Yngstu börnin í leikskólanum Ungbarnaleikskólinn Hlíð Námsferð til Bretlands. Umsjón Kristín Wallis 

Ýmis námskeið og kynningar á nýungum í 
leikskólastarfi 

Samkvæmt lögum um leikskóla, aðalnámskrá og 
skólanámskrá 

Skólaskrifstofur sveitarfélaga í Kraganum HÍ, HA 
o.fl. 
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Starfsþróun 2019-2020 Markmið Þátttakendur Tímafjöldi Kostnaður -
greiðandi 

Námskeiðshald /Ábyrgð / 
Staðsetning 

Fræðsludagur leikskóla 
Mosfellsbæjar. 24. sept 
2019 

Fræðsla fyrir alla 
starfsmenn 

Allir starfsmenn í Hlíð   Kl. 13:00-
15:00 

Skólaskrifstofa 
Mosfellsbæjar 

Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar. 
Kristín Dýrfjörð lektor við HA. 
Haldið í Varmárskóla 

Lubbanámskeið 
3. okt 2019 

Að kynnast Lubbaefninu 
og hvernig hægt sé að 
nýta það fyrir yngstu 
börnin 

Guðbjörg ,Steinunn 
 Helena. Deildarstjórar 

8 klst.  1 dagur Þátttakendur og Hlíð Lubbasmiðjan.  Eyrún Ísafold, Þóra 
Másdóttir o. fl. Haldið í Gerðubergi 

Svefn og svefnvenjur 
barna 0-3 ja ára. 17. 
Sept. 2019 

Aukin þekking á yngstu 
börnunum 

Allir starfsmenn í Hlíð  1,5 klst Mosfellsbær og Hlíð Arna Skúladóttir 
hjúkrunarfræðingur og 
sérfræðingur í svefnvenjum barna 

Babl og spjall. 25. Sept. 
2019 

Að auka þekkingu á 
máltöku barna 

Kristín Ásta, Hrönn og 
Helena. Deildarstjórar 
og sérkennslustjóri 

2 klst Þátttakendur og Hlíð  

Skipulagsdagur í Hlíð 25. 
Október 2019. Yngstu 
börnin í leikskólanum 

Að auka þekkingu á 
yngstu börnunum í 
leikskólanum 1-2ja ára 

Allir starfsmenn 2 klst Hlíð Hrönn Pálmadóttir prófersor og 
lektor við HÍ 

Foreldrasamstarf 
Kraganámskeið 29. 
Október 2019 

Fræðsla um aukið 
samráð við foreldra 

Guðbjörg og Steinunn. 
Deildarstjórar 

2,5 klst Þátttakendur og Hlíð Skólaskrifstofa Hafnafjarðar. Hulda 
Snæberg Hauksdóttir, MSc í 
fjölskyldumeðferð og leikskólastjóri 

Ráðstefna KÍ  um 
vinnuumhverfismál . 4. 
nóvember 2019 

Byrgjum brunnin. 
Bjargráð og forvarnir í 
vinnuumhverfismálum 

Ragnheiður. 
Leikskólastjóri 

4 klst. KÍ og Hlíð Kennarasamband Íslands. Hótel 
Loftleiðir. Ýmsir fyrirlesarar 

Lærum og leikum með 
hljóðin. 13. nóvember 
2019 

Kynning á námsefnini  í 
málörvun sem 
leikskólum var gefið 

Ása, Björk, Margaret, 
Helena, Jasmin, 
Hrönn, Sigrún, 
Guðbjörg, Steinunn, 
María 

2 klst Bryndís Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar. 
Lágafellsskóli 



18 
 

Námsgagnasýning. 7. Og 
8. Nóv. 2019 

Að kynna sér nýjungar í 
kennslugögnum fyrir 
leikskóla 

Kristín Ásta. 
Sérkennslustjóri 

2 dagar Þáttakandi og Hlíð Skipulagt af Kristínu Wallis 
Vínarborg 
 

Námskeið fyrir 
stjórnendur 

Að styrkja stórnendur Ása og Ragnheiður. 
Leikskólastjóri og 
aðstoðarleikskólastjóri 

4 klst Hlíð Sveitarfélög í Kraganum. Haldið í 
Golfskálanum í Garðabæ 

Leikskólakennarafræði 
Vorönn 2020 

Meistarapróf í 
leikskólafræðum 

Steinunn. deildarstjóri Vorönn 2020 Þátttakandi og Hlíð HÍ 

Leikskólakennarafræði 
 

Bed ritgerð um leik 
yngstu barnanna 

Guðbjörg. Deildarstjóri Vorönn 2020 Þáttakandi HA 

TRAS 23. Jan og 13. Febr. Samkvæmt stefnu 
Hlíðar 

Guðbjörg og Steinunn. 
Deildarstjórar 

2 x 4 klst Þátttakendur og Hlíð Endurmenntun HÍ 

RannUng –
morgunverðarfundur 31. 
Mars 2020 

Kynningar doktorsnema 
við HÍ og fleiri erindi 

Ragnheiður. 
Leikskólastjóri 

2 klst Þáttakendur og Hlíð RannUng 
Hætt við vegna Covid 

Ráðstefna Landverndar 
7. Febrúar 2020 

Fræðsla fyrir 
þátttakendur í 
Grænfánaverkefni 
Landverndar 

Ása og Sigrún. 
Aðstoðarleikskólastjóri 
og leikskólaliði. Í 
umhverfisnefnd 

1 dagur Landvernd og Hlíð Landvernd 

Málþing Þroskaþjálfa. 31. 
Mars 2020 

Fræðsla  Oddrún. Þroskaþjálfi 1 dagur Þátttakandi og Hlíð Félag þroskaþjálfa 
Hætt við vegna Covid 

Námskeið í slysavörnum. 
2. Mars 2020 

Bæta öryggi Allir starfsmenn 4 klst. Hlíð Slysavarnarhúsið. Herdís Storgård 

Lubbanámskeið 10. Júní 
2020 

Hlíð notar Lubba 
kennsluefnið 

Ása, Sigurveig, 
Margaret, Hrönn. 
Kennarar í Hlíð 

4 klst Skólaskrifstofa Mos 
og Hlíð 

Lubbasmiðjan. Eyrún Ísafold og 
Þóra Másdóttir. Haldið í 
Mosfellsbæ 

 

Listinn hér að ofan er ekki tæmandi því á honum er ekki óformleg fræðsla, lestur fræðigreina né þátttaka í starfshópum og 
teymum 


