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Skýrsla um innramat í leikskólanum Hlíð 2015 - 2016 
 

Tilgangurinn með innra mati 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. 

 

Í Hlíð eru notaðar margvíslegar matsaðferðir allt eftir því hvað talið er þjóna markmiðinu best í hvert 

sinn. Fjögra manna matshópur sér um framkvæmd matsins, setur viðmið, skipuleggur vinnu og ber 

ábyrgð á gerð umbótaáætlunar og endurmats. Allir starfsmenn leikskólans eru þáttakendur í innra 

mati. 

Matsþáttur 2015-2016. Agi og agastefna. 

Árið 2015 var metinn einn af grunnþáttum menntunnar sem fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla. 

Grunnþátturinn læsi og samskipti. Í túlkun á niðurstöðum matsins mátti m.a.  greina vöntun á stefnu í 

agamálum og samræmdar agareglum. Í ljósi þessara niðurstaðna ákvað matshópurinn að 

matsverkefni 2015-2016 yrði agi og agareglur. Markmiðið var samræmd agastefna fyrir Hlíð. 

 

Matsaðferð: Allir starfsmenn í Hlíð sátu námskeið um sjálfstjórnun barna sem haldið var á 

námskeiðsdegi leikskóla Mosfellsbæjar í ágúst 2015. Í September fór fram viðhorfskönnun, varðandi 

aga, meðal starfsmanna í Hlíð og voru niðurstöður kynntar á starfsmannafundi. Sjá fylgiskjal. Í 

kjölfarið kynntu starfsmenn sér hugmyndafræði jákvæðs aga og voru myndaðir umræðuhópar um 

efnið. Við gerð agatefnunar nýtti matshópurinn sér niðurstöður viðhorfskönnunar og hópavinnu. 

Agastefnan var kynnt öllum starfsmönnum á skipulagsdegi í apríl 2016 og hófst þá innleiðing hennar. 
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Matsþáttur: Agi 

Verk- og tímaáætlun matshóps  

Verkefni Dags. Hver Hvernig Lokið 

Velja matsþátt maí 2015 Matshópur Í mati á læsi og samskiptum kom í ljós að 
skortur er á samræmdri agastefnu og 
agareglum í leikskólanum 

08.05.2015 

Gera verk- og tímaáætlun. 12. 06.2015 Matshópur Fundarmenn ræða og framkvæma/gera okt. 2015 

Útbúa starfsmannakönnun Ágúst 2015 Matshópur Fundarmenn framkvæma/gera 31. ágúst 2015 

Einstaklingsstarfsmannakönnun 
lögð fyrir alla starfsmenn 

01.09.2015 Allir starfsmenn Starfsmannakönnun lögð fyrir á 
starfsmannafundi 

01.09.2015 

Unnið úr niðurstöðum. Sept 2015 Matshópur Matshópur skoðar og greinir niðurstöður Okt 2015 

Niðurstöður kyntar 
starfsmönnum 

Okt. 2015 Matshópur Kynning á skipulagsdegi 17. okt 2015 

Starfsmenn kynna sér 
hugmyndafræði jákvæðs aga 

Okt. og nóv. 
2015 

Allir starfsmenn Starfsmenn fá bækling til að lesa og slóðir 
að upplýsingum til að kynna sér. Áætlaðar 
3 klst. 

18. nóv. 2015 

Umræðuhópar þvert á deildir 18. nóv. 
2015 

Allir starfsmenn Starfsmönnum skipt í hópa þvert á deildir. 
Rædd atriði úr lesefninu 

18. nóv. 2015 

Útbúin drög að agastefnu Jan. Febr. 
2016 

Matshópur Matshópur styðst við starfsmannakönnun 
og hópavinnu 

Jan 2016 

Drög að agastefnu kynnt 
starfsfólki 

Mars 2016 Matshópur Kynning á starfsmannafundi.  Umræður 13. jan. 2016 

Agastefna gerð Mars 2016 Matshópur Umræður um framsetningu agastefnu Mars 2016 

Agastefna kynnt og lögð drög 
að innleiðingu hennar 

Apríl 2016 Allir starfsmenn Agastefna kynnt. Umræður. Innleiðing 21. apríl 2016 

Endurmat Nóvember 
2016 

Allir starfsmenn   

 

 

Agastefna Hlíðar 

Unnin af starfsfólki í Hlíð og innleidd í apríl 2016. 

Agastefna Hlíðar byggir á kenningum Dr. Jane Nelsen um jákvæðan aga (positive discipline) og 

fyrirlestri Steinunnar Gestsdóttur prófessors um  sjálfstjórnun leikskólabarna og tengsl við þroska og 

skólagöngu.  Haldinn  á fræðsludegi  leikskóla Mosfellsbæjar í ágúst 2015.  

Grunnhugtök agastefnunar eru virðing, góðvild og festa. Byggt er á kenningum  þar sem talið er að 

jákvæðir,  styðjandi uppeldishættir sem einkennast af virðingu, góðvild og festu stuðli að sjálfstjórnun 

barna.  
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Sjálfstjórnun er geta fólks til að stjórna, breyta eða halda aftur af eigin tilfinningum, hugsun eða 

hegðun. Sjálfstjórnunarfærni er mikilvæg á öllum aldri og tengist öllum sviðum þroska.  

Grundvallarfærni í sjálfstjórnun er geta til að bregðast við mótbyr t.d ef áætlun gengur ekki upp. 

Styðjandi /leiðandi uppeldishættir stuðla að sjálfstjórnun þannig að stjórnunin færist að utan og 

innávið. 

Barn þróar með sér sjálfstjórnun ef það fær tækifæri til að þroska félagsfærni sína í gegnum lífsleikni í 

andrúmslofti virðingar, góðvildar og festu.  
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Virðing – Góðvild – Festa 

Börnum gengur betur þegar þeim líður vel 

 

 

 

 

 

Refsingar koma barni í meira uppnám og koma í 

veg fyrir að barn nái stjórn á tilfinningum sínum 

 
 
 

 

 

 

Barn í 
ójafnvægi 

 
Er í uppnámi. 

Sýnir ýkt viðbrögð. 

Sýnir mótþróa. 

Fer ekki eftir 
reglum/fyrirmælum. 

Sambandsleysi. 

 

Viðbrögð 
kennara 

 
Horfir eftir orsök 
hegðunarinnar. 

Sýnir þolinmæði og hlýju. 

Notar fá orð. 

Segir það sem hann meinar 
og fylgir því eftir með 

góðvild og festu 

Tekur barn úr aðstæðum 
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Virðing – Góðvild – Festa 
Styðjandi uppeldishættir, sem einkennast af virðingu, góðvild og 

festu, stuðla að sjálfstjórn barna. Stjórnin færist að utan og inná við. 

 

 

 

Refsingar koma barni í meira uppnám og koma í 

veg fyrir að barn nái stjórn á tilfinningum sínum 

 

 

Skólabragur sem 
einkennist af 

virðingu, góðvild og 
festu 

 
Hvatning fremur en hrós. 

Langtímamarkmið í stað 
skammtíma. 

Alúð, vinsemd og tillitsemi. 

Mistök eru leyfileg. 

Fáar skýrar reglur sem allir 
þekkja. 

Börn höfð með í ráðum - 
lýðræði. 

Þekking á þroska og 
skapgerð barns. 

Forðast aðstæður sem barn 
ræður ekki við. 

Einstaklingsmiðað nám.

Árangur í uppeldi 
sem miðar að aukinni 
sjálfsstjórnunarfærni 

 
Jafnvægi 

Sjálfstjórn á hugsun, 
tilfinningum og hegðun. 

Félagsfærni. 

Sjálfstraust. 

Ábyrgð. 

Persónulegt vald og 
sjálfstæði. 

Auknir þroska-og 
námsmöguleikar. 

Hugrekki. 

Upplifun af að tilheyra hóp. 
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Innramat 2016-2017. Á fundi matshópsins í júní 2016 var ákeðið að matsþáttur skólaársins 

2016 – 2017 varðaði innihald skólanámskrár Hlíðar. Matsspurning: Er verið að vinna samkvæmt 

skólanámskrá ? Ákveðnir þættir í skólanámskránni verða metnir. Á fundi matshópsins í september 

verður ákveðið hvaða þættir það verða og með hvaða hætti matið fer fram. Jafnframt verður gerð 

verk- og tímaáætlun. 
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Fylgiskjal  

Starfsmannakönnun um agamál 

1. Þarf aga í leikskóla ? 

Já  Nei 

  

 

2. Hvernig aga vilt þú hafa ?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Hversvegna þarf aga ?   Sammála Hvorki né Ósammála 

Til að  auðvelda okkur vinnuna ?  

Til að börnin læri sjálfsstjórn               

Til að hafa vinnufrið á deildinni      

 

4. Hvernig bregst þú við agabrotum ? 

               Skamma 

               Útskýri 

               Læt sem ég sjái ekki agabrotið 

               Time out      

              Gef annað tækifæri  

               Hóta 
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5. Ef að barn gerir eitthvað á hlut annara læturðu það biðjast fyrirgefningar ? 

 

  Já                Nei      Stundum    

 

Kynnirðu þér málavexti áður ?  

    Já             Nei       Stundum 

  

Vinnurðu meira með atvikið t.d með umræðum við einstaklinga eða í barnahópnum ? 

Já                 Nei       Stundum 

  

 

6. Ef að barn sýnir óviðeigandi hegðun öllu jafnan hver eru þín viðbrögð ? 

 

                                                                                                           Sammála   Hvorki né  Ósammála 

Barnið er óþægt og ég get ekkert gert í því 

Ég reyni að grafast fyrir um orsök hegðunarinnar   

Ég reyni að aðstoða barnið við rétta hegðunarmótun    

Ég ákveð að barnið læri þessa hegðun annarstaðar en í leikskólanum   

 

7. Skiptirðu þér af börnum annarra deilda í útiverunni ? 

Já                 Nei 

 

 

8. Þekkirðu Bínureglurnar ? 

Já                 Nei 



 

10 
 

 


