
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosfellsbær 

framsækið samfélag 

sem ræktar vilja og 

virðingu 
 

 

 

Mosfellsbær er eftirsótt 

bæjarfélag til búsetu þar 

sem fjölskyldan er í 

fyrirrúmi.  

 

Mosfellsbær er framsækið 

samfélag þar sem 

ábyrgðarkennd ríkir 

gagnvart náttúru og 

umhverfi auk þess sem 

hagkvæmni í rekstri og 

samfélagsleg ábyrgð eru 

ávallt höfð að leiðarljósi.  

 

Stjórnsýsla og þjónusta 

Mosfellsbæjar eru skilvirk, 

ábyrg, vönduð og í fremstu 

röð á Íslandi.  

 

Mosfellsbær er 

eftirsóknarverður 

vinnustaður hæfra 

einstaklinga þar sem áhersla 

er lögð á persónulega og 

nútímalega þjónustu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSFELLSBÆR 
 

Starfsáætlun fyrir starfsárið 2017-19 
Dags. mars 2017 

 
 

Leikskólinn Hlíð 
 
 
 



 

 

STEFNA MOSFELLSBÆJAR 2008 

Mosfellsbær vann að stefnumótun fyrir bæjarfélagið og 
stofnanir þess á árinu 2008.  Bæjarstjórn samþykkti þessa 
stefnu á 488. fundi sínum  9.apríl, 2008.   
 
 
 
 

HLUTVERK OG FRAMTÍÐARSÝN 

Mosfellsbær er eftirsótt bæjarfélag til búsetu þar sem 
fjölskyldan er í fyrirrúmi. Mosfellsbær er framsækið samfélag 
þar sem ábyrgðarkennd ríkir gagnvart náttúru og umhverfi auk 
þess sem hagkvæmni í rekstri og samfélagsleg ábyrgð eru 
ávallt höfð að leiðarljósi. Stjórnsýsla og þjónusta 
Mosfellsbæjar eru skilvirk, ábyrg, vönduð og í fremstu röð á 
Íslandi. Mosfellsbær er eftirsóknarverður vinnustaður hæfra 
einstaklinga þar sem áhersla er lögð á persónulega og 
nútímalega þjónustu.  

 

MEGINSTEFNUÁHERSLUR 
MOSFELLSBÆJAR 

Meginstefnuáherslur bæjarfélagsins voru skilgreind út frá 
fjórum víddum:  

 Fjármálum og áætlunum. 
 Viðskiptavinum. 
 Mannauði. 
 Innri virkni og stjórnkerfi. 

 

GILDI 

 Virðing. 
 Jákvæðni. 
 Framsækni. 
 Umhygg

 

 

Mosfellsbær – framsækið samfélag sem ræktar vilja og virðingu 



 

STEFNA LEIKSKÓLANS HLÍÐAR 

Leikskólinn Hlíð starfar samkvæmt lögum um leikskóla nr.90/2008, 
Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 og skólastefnu Mosfellsbæjar frá 
2011. Helsti kennismiður hugmyndafræði Hlíðar er 
heimspekingurinn og menntafrömuðurinn John Dewey. Dewey 
hafnaði þeim hugmyndum að nemendur væru óvirkir móttakendur. 
Hans kenning var sú að börn væru virk og forvitin af eðlisfari, lærðu 
af eigin reynsluog skynjuðu námið á eigin hátt. Dewy sagði að virkja 
ætti hina miklu athafnagleði og forvitni barnsins og efla hjá því 
gagnrýna hugsun. Skapa ætti börnum örvandi uppeldisumhverfi 
með hæfilega erfiðum viðfangsefnum og möguleikum til athugana 
og uppgötvana. 
Í Hlíð er lögð áhersla á skapandi starf og skapandi, gagnrýna 
hugsun, sjálfshjálp, gæði í samskiptum, þor og ábyrgðarkennd. Ein 
leið að þeim markmiðum er að hafa fjölbreyttan og opinn efnivið í 
boði fyrir börnin og nýta umhverfi leikskólans til kennslu.   
Leikurinn er hornsteinn leikskólastarfsins í Hlíð enda er hann bæði 
lífstjáning og gleðigjafi barnanna. Frjáls og sjálfsprottinn leikur er hið 
eðlilega tjáningaform barns. Megin áhersla er á frjálsan og 
sjálfsprottin leik sem er mikilvægasta náms- og þroskaleið 
leikskólabarna. Fyrir utan leikinn eru helstu áhersluþættir í Hlíð 
umhverfismennt, læsi og listsköpun.  
Umhverfismennt: 
Leikskólinn Hlíð er staðsettur í fögru umhverfi Mosfellsbæjar þar 
sem stutt er til fjalls og fjöru og því nánast sjálfgefið að lögð sé 
áhersla á umhverfismennt. Hlíð tekur þátt í Grænfánaverkefni sem 
er alþjóðlegt verkefni til að auka umhverfismennt og styrkja menntun 
til sjálfbærni í skólum. Hlíð hefur stöðuna „skóli á grænni grein“ sem 
er undanfari þess að sækja um Grænfánann. Stefnt er að því að 
sækja um Grænfánann 2017 
Læsi: 
Í Hlíð er lögð áhersla á að örva málþroska barnanna, 
hljóðkerfisvitund og almenna málþekkingu. Stuðst er við hugmyndir  
Bernskulæsis sem vísar til lestrarhegðunar leikskólabarns áður en 

formleg lestrakennsla hefst. Í Hlíð er unnið samkvæmt læsistefnu 
leikskólans sem felur í sér markmið leiðir og gátlista fyrir kennara. 
Fyrir tvo elstu árganga er notað læsishvetjandi verkefni sem nefnist 
PALS og er samvinnunám barna. Fyrir alla aldurshópa er markviss 
málörvun á dagskrá og fyrir yngri börn er stuðst við hugmyndir um 
snemmtæka íhlutun. Til að meta málþroska barnanna er notað 
HLJÓM-2 fyrir elstu börn leikskólans. HLJÓM-2 metur 
hljóðkerfisvitund. Tekið hefur verið upp TRAS sem er 
skráningartæki varðandi málþroska fyrir allan aldur. Ef þurfa þykir er 
einnig notað EFI-2 málþroskaskimun sem metur málþroska barna á 
fjórða ári. 
Listsköpun:  
Í Hlíð er litið svo á að ríkuleg tækifæri til sköpunar sé börnum hollt 
veganesti og að skapandi og frjór hugur ásamt ríku ímyndunarafli 
geti auðveldað börnum að takast á við það óvænta í framtíðinni. 
Lögð er áhersla á fjölbreyttan efnivið og örvandi aðstæður til 
hverskyns listsköpunar  og frelsi einstaklingsins til tjáningar á eigin 
forsendum. Tónlistarkennari kemur vikulega og hefur sameiginlega 
söngstund með öllum börnum leikskólans. Farnar eru ferðir í 
Bókasafnið, á Gljúfrastein, í Þjóðleikhúsið og á söfn bæði í 
Mosfellsbæ og Reykjavík. Sögubíllinn Æringi kemur einnig í 
heimsókn 
Foreldrasamstarf 
Foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi og velferð barna sinna en 
leikskólum ber að veita foreldrum stuðning í því. Við Hlíð er 
starfrækt foreldraráð sem er lögbundið og foreldrafélag. Á 
foreldrafundi að hausti er kosið í foreldraráð og stjórn foreldrafélags. 
Einu sinni á ári er foreldrum boðið í viðtal við deildarstjóra og oftar ef 
þörf er á. Einnig eru foreldrakaffi og opið hús.  
Tengsl leik- og grunnskóla 
Samstarf við grunnskóla bæjarins fer einna helst fram í heimsóknum 
fimm ára barna að vori. Fjöldi heimsókna er misjafn, er á bilinu tvær 
til fjórar heimsóknir. Einnig hitta deildarstjórar verðandi 
grunnskólakennara barnanna og fara yfir hópinn.  



 

 

ÁHERSLUÞÆTTIR 2017 

 

 Agastefna sem gerð var 2016 innleidd í leikskólastarfið. 

 Skráningakerfið TRAS tekið upp. Stefnt að því að byrjað 

verði að nota TRAS skráningakefi fyrir alla aldurshópa 2018. 

 Áfram unnið með umhverfismennt og útikennslu.Stefnt að 

umsókn um grænfánan 2017. 

 Matshópur Hlíðar gerir umbótaáætlun um leikinn samkvæmt 

niðurstöðum innra mats  haust 2016 og innleiðir 

umbótaáætlunina veturinn 2017-2018 

 Matshópur gerir matsáætlun til næstu tveggja ára. 

 Unnið að þróunarverkefninu „Mat á námi og líðan barna“. 

Þróunarverkefnið er samstarfsverkefni RannUng og leikskóla 

í Kraganum. 

 Ungbarnadeild opnuð 2017. Unnið að þróun á starfi 

ungbarnadeildarinnar. Starfið metið haustið 2018. 

 Gerð starfsþróunaráætlun fyrir starfsfólk til tveggja ára í 

samræmi við stefnu leikskólans og skólastefnu 

Mosfellsbæjar. 

 Gerð verður viðhorfskönnun meðal foreldra þar sem m.a 

verður spurt um líðan barna í leikskólanum og um 

upplýsingagjöf til foreldra 

 Starfsmenn fara í námsferð til Svíþjóðar þar sem m.a verða 

skoðaðir útiskólar og skóli sem leggur áherslu á skapandi 

starf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosfellsbæ, mars 2017 

Ragnheiður Halldórsdóttir leikskólastjóri  

 



 

MEGINSTEFNUÁHERSLUR - VERKEFNI 2017-2019 –  MARKMIÐ 

Nauðsynlegt er að geta þess í texta hvernig stofnun hyggst meta hvernig markmiði verkefnisins er náð, að lágmarki fyrir 5 af 
verkefnum ársins. 

Fjármál og 

áætlanir 

Markmið 

Undirmarkmið Helstu verkefni og leiðir á árinu 

2017-2019 

Hér á að skrá leiðir og verkefni 

Mat  

(hvað og hvernig) 

Mælikvarðar Tímasetningar/ 

Ábyrgðaraðili 

Traustur 

rekstur sem 

hefur 

skilvirkni og 

hagkvæmni að 

leiðarljósi. 

Að halda áætlun 

 

 

 

Aðhald í rekstri 

Hagkvæmni í innkaupum 

Nýting þeirra verðmæta sem þegar 
eru til staðar 

Fylgjast með verðlagi 

 

 

Fjárhagsáætlun 
skv. plani 

Mánaðarleg yfirferð 
á matar-innkaupum 
með matráði, 
yfirfara rekstur á 3 
mán fresti  RH 

Stofnanir hafa 

faglegt og 

fjárhagslegt 

sjálfstæði sem 

byggir á 

ábyrgri og 

raunhæfri 

áætlanagerð. 

 

Að halda áætlun Ábyrg og raunhæf fjárhagsáætlun 

Sífeld endurskoðun á innkaupum 

Regluleg skoðun, a.m.k. einu sinni í 

mánuði, og yfirferð á rekstrakostnaði 

Verðsamanburður Á pari Mánaðarlegt yfirlit 

RH og starfsfólk 

Starfsáætlanir 

eru 

mikilvægur 

hlekkur í 

stjórnun 

bæjarins. 

Að starfsfólk sé vel að 

sér í starfsáætlun 

leikskólans og að henni 

sé fylgt eftir. 

Deildarstjórar fá hana til 

kynningar. 

Raunhæf áætlun og að unnið sé eftir 

henni. 

Regluleg endurskoðun 

á starfsáætlun tvisvar 

á ári, meðal 

deildarstjóra  

 

Unnið hafi verið 

samkv. áætlun  

 

RH/ÁJ 



 

Virkt eftirlit er 

með 

áætlunum og 

framkvæmd 

verkefna 

bæjarins. 

 

Að fylgja eftir áætlun Ársfjórðungsfundir með sviðstjóra og 

fjármálastjóra þar sem farið er yfir 

stöðu fjárhagsáætlunar. 

Þátttaka í reglubundnum fundum 

með forstöðumönnum og stjórn 

bæjarins 

 

Rauntölur áætlunar Fjárhagáætlun skv. 

áætlun 

3ja mánaða fresti 

RH 

Ráðstöfun 

verðmæta er 

ávallt með 

hagsmuni 

bæjarbúa að 

leiðarljósi. 

 

Verðmæti leikskólans 

haldist  

Eftirlit og viðhald á húsnæði og 

eigum skólans skv. áætlun frá 

Eignarsjóði 

Umræður meðal starfsfólks um 

umgengni 

Skráning á eignum 

leikskólans og myndir 

varðveitt á vef  

Góð umgengni og 

virðing fyrir 

verðmætum 

Virk skráning og 

nýskráning 

 

RH / ÁJ og 

deildarstjórar 

 

Leitað er 

skapandi leiða 

í rekstri þar 

sem 

hagkvæmni, 

samfélags- og 

umhverfisleg 

ábyrgð er í 

heiðri höfð. 

Að nýta nærumhverfið 

Samvinna við aðrar 

stofnanir 

Samvinna og samstarf milli 

Hlaðhamra og Hlíðar í ferðum með 

börnin 

Að kynnast og nýta þau tækifæri og 

efnivið sem finna má í Mosfellsbæ 

s.s, Varmársvæðið, útikennslustofur, 

Hraðastaði, Gljúfrastein í Mosfellsdal 

og Listaskóla Mosfellsbæjar, 

tónlistardeild, Bókasafn 

 

Vettvangsferðir í 

bænum, að börnin fari 

reglulega í 

vettvangsferðir um 

bæinn  

 

Skráning ferða  Deildarstjórar 

 



 

Viðskiptavinir 

Markmið 

 

Undirmarkmið Helstu verkefni og leiðir á árinu 

2017-2019 

Hér á að skrá leiðir og verkefni 

Mat  

(hvað og hvernig) 

Mælikvarðar Tímasetningar/ 

ábyrgðaraðili 

Mosfellsbær er 

eftirsótt 

bæjarfélag til 

búsetu þar sem 

fjölskyldan er í 

fyrirrúmi. 

 

Faglegur  og sterkur 
leikskóli þar sem 
barnið er í fyrirrúmi  

Komið er til móts við 
þarfir fjölskyldna eins 
og kostur er 

Efla skólann í gegnum samskipti og 

samstarf við foreldra og samfélagið í 

Mosfellsbæ. 

Foreldrafélag og foreldraráð við 

leikskólann er virkt og öflugt í nánu 

samstafi við skólann 

 

Viðhorfskannarnir 
meðal foreldra 

Þátttaka foreldra í 
opnum húsum, 
skólaskrifstofu og í 
leikskólanum 

 

Ánægðir foreldrar 

 

Allir 

 

Framsækið 

skólastarf í 

mennta- og 

menningarbæ. 

Virkt samstarf við 

foreldra 

PALS eflir læsisvitund 

barna  

Aukin umhverfisvitund 

Sækja um 

Grænfánann 

Þróunarverkefni 

Halda áfram að innleið námskrá frá 

2015 

Innleiða TRAS skráningarkerfi 

Þróunarverkefni: Mat á námi og líðan 

barna. Samstarfsverkefni leikskóla í 

Kraganum og RannUng  

Foreldrar hvattir til að nýta sér fundi 

og fræðsluefni sem Mosfellsbær 

hefur upp á að bjóða s.s. Opið hús. 

Foreldraviðtöl 

K-PALS og P-PALS 

Efld málörvun yngstu barna, 

snemmtæk íhlutun 

 

Viðhorfskannanir 

Samtöl við foreldra 

Samanburður á 

HLJÓM -2 á milli ára 

TRAS skráningakerfið 

Fjöldi foreldra og 

starfsfólks á opnu húsi 

 

 RH og ÁJ og 

deildarstjórar 

Deildarstjórar og 

leikskólastjóri 

Allt starfsfólk 



 

Afbragðs 

starfsskilyrði til 

að reka 

umhverfisvæna 

atvinnustarfsemi 

 

Virkja og efla börn og 

starfsfólk til virkni og 

þátttöku í 

umhverfismennt. 

Leikskólinn er 

umhverfisvænn. – 

Grænfáninn 

 

Allir fylgi umhverfisstefnu Hlíðar. 

Molta og flokka. Nota græna tunnu. 

Samnýting á sorpgámi /pappagámi 

Hlíð og Hlaðhamrar. 

Skynsamleg nýting á orku (rafmagn, 

hiti)  

Sækja um Grænfánann 

Viktun á sorpi 

framkvæmd af 

sorphirðu. 

Fylgjast með kostnaði 

 

Fylgjast með 

kostnaði og losun 

 

 

Ársfjórðungs- og 

reglulegt yfirlit  

RH 

Skólastjórar Hlaðh. 

og Hlíðar/og 

yfirmaður fasteigna 

 

Uppbygging, 

nýsköpun og 

þróun í sátt við 

umhverfi og 

íbúa. 

 

Að efla nám barnanna 

og gera það 

markvissara í takt við 

stefnu leikskólans 

Efla skapandi starf á 

útileiksvæði. 

Kerfisbundið innra mat. Matsáætlun 

til 2ja ára 

Þróunarverkefni: Mat á líðan og námi 

barna 

Sérfræðiaðstoð í samvinnu við 

Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar 

 

Ánægja og virkni 

barna í PALS tímum 

Foreldra- og 

starfsmannaviðtöl 

 

 

Ánægja barnanna 

og virkni þeirra 

 

 

 

Deildarstjórar og 

sérkennslustjóri 

 

 

Sjónarmið íbúa 

og fyrirtækja eru 

virt með virku 

samráði og 

hagsmuni 

heildarinnar að 

leiðarljósi. 

 

Að efla samstarf við 

foreldra og styrkja 

starfið í leikskólanum. 

Að kynnast þeim 

tækifærum sem eru í 

bænum 

Samstarf við aðrar stofnanir í 

Mosfellsbæ, leikskóla, Listaskóla, 

Varmárskóla og Bókasafnið  

Foreldrafundir, viðtöl og heimsóknir í 

leikskólann 

Skipulagðir viðburðir í 

leikskólanum 

M.a. mætingar á 

fundi og kynningar. 

Fjöldi heimsókna. 

Foreldrakönnun 

Allir 

Útivistabær sem 

býður upp á 

fjölbreytt og 

kraftmikið 

tómstunda- og 

íþróttastarf í 

fallegu umhverfi. 

Að efla hreysti, útiveru 

og hafa áhrif á almenn 

lífsgæði með 

heilbrigðan lífsstíl að 

leiðarljósi 

Dagleg útivera og reglulegar 

vettvangsferðir. Nýta skipulagðar 

hreyfistundir í sal og útkennslustofu. 

Hvetja starfsfólk, börn og foreldra til 

að nýta sér gönguleiðir og  

umhvefisvænan ferðamáta. 

Innra mat Fjöldi ferða, farið sé 

eftir skipulagi 

Allir 

 



 

Mannauður 

Markmið 

Undirmarkmið Helstu verkefni og leiðir á árinu 

2017-2019 

Hér á að skrá leiðir og verkefni 

Mat  

(hvað og hvernig) 

Mælikvarðar Tímasetningar/ 

Ábyrgðaraðili 

Mosfellsbær er 

eftirsóttur 

vinnustaður 

sem ræktar 

þekkingu og 

færni 

starfsmanna. 

Menntaðir, faglegir, 
hæfir og áhugasamir 
starfsmenn 

Virk 
símenntunaráætlun 

Hvatning til 
starfsmanna að sækja 
fræðslu í samræmi við 
stefnu skólans og 
áherslur 

Sameiginlegur Námskeiðs- og 
fræðsludagar leikskóla Mosfellsbæjar 

Virk starfsþróunaráætlun 

Þróunarverkefni 

Heimsóknir í aðrar mennastofnanir á 
erlenda grund 

Þáttaka starfsmanna í hópum og 
teymum leikskólans 

 

Skráning á símenntun 

Starfsmannaviðtöl 

Skráning Metið 2 x á ári RH / 
ÁJ 

Starfsumhverfi 

Mosfellsbæjar 

leggur grunn að 

samkeppnishæf

ni 

bæjarfélagsins á 

vinnumarkaði. 

Faglega sterkur og 

virkur leikskóli 

/vinnustaður 

Lærdómssamfélag í leikskólanum 
Hlíð 

Fjöldi leikskólakennara 

sé 1/3 starfsmanna 

svo sem lög segja fyrir 

um 

Stöðugleiki í 

starfsmannahaldi 

Fjöldi 

leikskólakennara og 

fjöldi starfsmanna 

með aðra 

uppeldismenntunj 

RH/ÁJ 

Virðing og 

samheldni eru 

sköpuð í 

jákvæðu 

starfsumhverfi. 

 

Efla samstarfsandann 
Hafa gildi Mosfellsbæjar, Virðing, 
jákvæðni, umhyggja og framsækni að 
leiðarljósi 

Skapa umhverfi sem hvetur til 
starfsþróunar 

 

Starfsmannaviðtöl 

Starfsmannavelta 

Virkt starfsmannafélag 

Starfsmannakönnun 

Ánægja og 

stöðugleiki í 

starfsmannahaldi 

Þátttaka í 

starfsmannafélagi - 

Fiðrildin 

Allt starfsfólkið 



 

Starfsmanna 

stefna er 

sveigjanleg og 

fjölskylduvæn. 

 

Að starfsfólki líði vel í 

vinnunni 

Stöðugleiki sé í 

starfsmannahaldi 

Tekið sé tilliti til fjölskylduaðstæðna 
starfsmanna svo sem kostur er 

Hagræðing innan leikskólans  

 

Starfsmannasamtöl 

 

Stöðugleiki og 

þróun í 

starfsmannahaldi 

Fjöldi fjarvista skv. 

Tímon 

RH/ÁJ 

Örvandi 

starfsumhverfi 

þar sem 

metnaður hvers 

og eins fær 

notið sín. 

 

Efla menntun  

starfsfólks og færni 

 

Virk símenntunaráætlun 

Koma til móts við þá starfsmenn sem 
hefja starfstengt nám með vinnu 

Dreifð forysta 

 

Að allir starfsmenn 

sæki reglulega 

fyrirlestra (námskeið) 

tengt starfinu 

Kannanir, skráning  RH/ÁJ 

  



 

 

Innri virkni og 

stjórnkerfi 

Markmið  

Undirmarkmið Helstu verkefni og leiðir á árinu 

2017-2019 

Hér á að skrá leiðir og verkefni 

Mat  

(hvað og hvernig) 

Mælikvarðar Tímasetningar/ 

Ábyrgðaraðili 

Stjórnsýsla 

Mosfellsbæjar 

er í fremstu röð 

þar sem 

skilvirk, ábyrg 

og vönduð 

vinnubrögð eru 

viðhöfð 

Gæði í þjónustu Erindum frá foreldrum og 

starfsmönnum svarað svo fljótt sem 

kostur er.   

Reglulegir fundir með foreldraráði  

 

2-4 fundir á skólaári  Kannanir og viðtöl Vor og haust  

RH og ÁJ 

 

Persónuleg og 

nútímaleg 

þjónusta sem 

byggir á 

fagmennsku 

Halda foreldrum og 

starfsfólki vel 

upplýstum 

 

Virk heimasíða, sem upplýsinga- og 

samskiptatæki 

Starfsþróunarsamtöl einu sinni á ári 

Reglulegir deildarstjóra-, deildar og 

starfsmannafundir. 

Virkt upplýsingastreymi 

Fundargerðir deildarstjórafunda 

hengdar upp á kaffistofu og sendar 

starfsmönnum í tölvupósti 

Fréttir og myndir af 

starfinu á heimasíðu.  

Auglýsingar og 

tilkynningar reglulega 

sendar til foreldra á 

netfang.  

Reglulegir deildar- 

deildarstjóra- og 

starfsmannafundir 

Fjöldi frétta og 

mynda á 

heimasíðu. 

Fjöldi heimsókna 

og skráninga á 

heimasíðu 

Fundarskipulag 

samkvæmt áætlun 

ÁJ og RH 

Lýðræðisleg og 

sanngjörn 

málsmeðferð. 

Jafnrétti að leiðarljósi Skoða, yfirfara og skrá reglur og 

verkferla í leikskólanum  

 

Innra mat  RH / ÁJ 

 

 

 



 

Símenntunaráætlun leikskólans Hlíðar 
 
Samkvæmt lögum  er leikskólum skylt að gera símenntunaráætlun 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 símenntunaráætlunar 
Markmið símenntunar er að starfsfólk efli starfshæfni sína, kynnist nýungum í leikskóla- og uppeldismálum og fái stuðning við nýbreytni- og þróunarstörf. 
Símenntunaráætlun er liður í því að ná þeim langtíma- og skammtíma markmiðum sem skólinn setur sér. 
 
Skilgreining á símenntunnarþörf 
Símenntunnaráætlun 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 símenntunnar 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 símenntunnar ræðst af 
þörfum og fjármagni hverju sinni. Kennurum og starfsfólki er skylt að fara á námskeið sem þeim er ætlað að fara á samkvæmt símenntunaráætlun skólans 
enda eru þau námskeið kennurum að kostnaðarlausu og eru haldin á starfsdögum, starfsmannafundum eða að skólastjórnendur senda starfsfólk á námskeið 
sem hentar skólanum. 
 
Ferli símenntnaráætlunar 

 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 símenntunaráætlunar 
 
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. 

 
 
Símenntunaráætlun 2017-2019 
 

Efni símenntunar Tengin við leikskóla og skólaþróun Umsjón með símenntun 

Vinátta. Fri for mobberi Vináttuleikskólinn Hlíð Barnaheill 

Umhverfismennt Hlíð, skóli á grænni grein Landvernd og ýmsir aðrir 

TRAS skráningakerfi Hlíð hefur tekið upp TRAS skráningakerfi Endurmenntun HÍ 

Mat og matsaðferðir. Mat á námi og líðan barna Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla RannUng 

Kenningar Dewey og einingakubbarnir Samkvæmt skólanámskrá Hlíðar Kennarar í Hlíð 

Leikur og leikefni Samkvæmt skólanámskrá Hlíðar og matsáætlun Óvíst 

Læsi Samkvæmt skólanámskrá Hlíðar Óvíst 

PALS Samkvæmt skólanámskrá Hlíðar Óvíst 

Ýmis námskeið og kynningar á nýungum í 
leikskólastarfi 

Samkvæmt lögum um leikskóla, aðalnámskrá og 
skólanámskrá 

Skólaskrifstofur sveitarfélaga í Kraganum o.fl. 

Að víkka sjóndeildarhringinn varðandi 
leikskólastarf 

Útileikskólar og leikskólar sem leggja áherslu á 
listsköpun 

Námsferð til Uppsala í Svíþjóð skipulögð af 
kennurum í Hlíð 



 

 

 

Leikskólinn Hlíð  

Innra mat 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

Matshópur: Anna Kristín Ármannsdóttir 

         Eyrún Jónsdóttir 

                              Kristín Ásta  Jónsdóttir      

                 Ragnheidur Halldórsdóttir 

 

 

 

 



 

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. 

Árið 2015 var metinn einn af grunnþáttum menntunar í samþættu og skapandi leikskólastarfi þ.e  læsi og samskipti. Samverustundir, söngstundir, 

lestrarstundir, að skoða bækur. Niðurstöður matsins leiddu m.a í ljós að skortur væri á stefnu í agamálum og samræmdum agareglum í Hlíð. Í ljósi þess ákvað 

matshópurinn að matsverkefni 2015-2016 yrði agi og agareglur, með það að markmiði að til yrði 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 agatefnunnar nýtti matshópurinn sér niðurstöður viðhorfskönnunar og 

hópavinnu. Agastefnan var kynnt öllum starfsmönnum á skipulagsdegi í apríl og hófst þá innleiðing hennar. 

 

 

 

 



 

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.maí.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.sept.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 

vefslóðir 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   



 

Starfsmannakönnun varðandi agamál var framkvæmd á starfsmannafundi í september 2015 (sjá fylgiskjal 1.). Niðurstöður starfsmannakönnunar 

benti eindregið til að þörf væri á samræmdri agastefnu og var því hafist handa um gerð agastefnu og hún innleidd 2016. 

 

 

Agastefna Hlíðar 
Unnin af starfsfólki í Hlíð og innleidd í apríl 2016. 

 

Agastefna Hlíðar byggir á kenningum 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 agastefnunnar 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.  

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.  

  



 

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 
 

 

Virðing – Góðvild – Festa 
Styðjandi uppeldishættir, sem einkennast af virðingu, góðvild og festu, stuðla að sjálfstjórn barna. Stjórnin 

færist að utan og inná við. 

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 



 

 
 

 

 

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. 



 

Innramat 2017-2019. Á fundi matshópsins í júní 2016 var ákeðið að matsþáttur skólaársins 2016 – 2017 tengdist skólanámskrá Hlíðar. 

Matsspurning: Er verið að vinna samkvæmt skólanámskrá ? Ákveðnir þættir í skólanámskránni verða metnir.  Þar sem leikurinn er aðal námsleið 

leikskóla var ákveðið að hann yrði fyrsta matsverkefnið. 
Matsþáttur: Leikurinn 

Verk- og tímaáætlun matshóps  

Verkefni Dags. Hver Hvernig Lokið 

Velja matsþátt júní 2016 Matshópur Ákveðið var að meta starfið út frá 

skólanámskrá og byrja á að meta leikinn 

Júní 2016 

Gera verk- og tímaáætlun. 20.10.2016 Matshópur Fundarmenn ræða og framkvæma/gera Okt. 2016 

Útbúa matsblöð 27.10.2016 Matshópur Fundarmann ræða og framkvæma Okt 2916 

Matsblöð lögð fyrir starfsmenn 

á starfsmannafundi 

2. nóv. 2016 Allir starfsmenn Starfsmeönnum skipti í hópa og matsblöð 

lögð fyrir. Viðmið fengin út aðalnámskrá 

leikskóla. Stuðst við aðferð út matskefinu 

„Barnið í brennideppli“ 

2. nóv. 2016 

Unnið úr niðurstöðum Des. 2016 Matshópur Farið yrir niðurstöður hópa frá 

starfsmannafundi 

des. 2016 

Niðurstöður kynntar  Jan. 2017 Matshópur Niðurstöður kynntar á starfsmannafundi. 

Umræður um niðurstöður 

jan 2017 

Umbótaáætlun  rædd jan 2017 Matshópur Umbótaáætlun rædd í matshóp og 

niðurstaðan sú að fyrir frekari umræður 

þyrftu allir að lesa ákveðið efni um leikinn 

Febrúar 2017 

Lesefni ákveðið  Mars 2017 Matshópur Bed. Ritgerð um leikefni og lýðræði í 

leikskóla. Eintak fyrir hverja deild með 

spurningum til hliðsjónar 

Mars 2017 

Allir starfsmenn kynna sér 

lesefni um leikinn 

Apríl 2017 Allir starfsmenn   

Umræður um lesefnið Maí 2017 Allir starfsmenn Umræður á starfsmannafundi. Skipt í hópa 

þvert á deildir 

 

Drög að umbótaáætlun Maí 2017 Matshópur Kynnt fyrir deildarstjórum  

Umbótaáætlun Ágúst 2017 Matshópur Kynnt öllum starfsmönnum á 

starfsmannafundi 

 

Umbótaáætlun innleidd Ágúst til 

Nóv. 2017 

Allir starfsmenn Umræður á fundum  



 

Fylgiskjal 1. 

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 

 

 

 



 

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 


