
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2014-16 
Dags. febrúar 2014 

Endurskoðuð og uppfærð í mars 2015 
 

Leikskólinn Hlíð 
 
 
 



 

HLUTVERK OG FRAMTÍÐARSÝN 

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.  Í framhaldi af þessari 
stefnumótun er gert ráð fyrir að hrinda í framkvæmd 
einstökum þáttum í áherslum stefnu Mosfellsbæjar og gert ráð 
fyrir að stofnanir bæjarins geri sér starfsáætlun fyrir árið 2011 
sem byggir á þeim grunni sem lagður var á árinu 2008.  
 
Hér fylgir stefna Mosfellsbæjar eins og hún er sett fram í 
hlutverki, framtíðarsýn, meginstefnuáherslum og gildum.   

HLUTVERK  

 
 
 
 

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. 
 Umhyggja. 

 

Mosfellsbær – framsækið samfélag sem ræktar vilja og virðingu 



 

STEFNA LEIKSKÓLANS HLÍÐAR 

Stefna leikskólans er að stórum hluta byggð á kenningum 
framfarastefnu heimspekingsins John Dewey. Megin innihald 
kenningarinnar er að börn læri og þroskist með því að fást við 
umhverfið á eigin forsendum. Að barnið bæti við þekkingu sína með 
eigin uppgötunum.  
Reglur í leikskólanum eru skýrar og einfaldar. Viðhorf, þekking og 
reynsla starfsfólks deilda kemur fram í mismunandi áherslum hvers 
einstaklings. Við gerum okkar besta til að nýta þann mannauð sem 
við eigum í góðu starfsfólki.  
 
Aðal markmið okkar í Hlíð eru: 

 Að efla skapandi og gagnrýna hugsun barnanna (framsækni) 

 Að efla sjálfsbjargarviðleitni þeirra (framsækni og jákvæðni) 

 Að styrkja sjálfstraust barnanna, kjark og þor (jákvæðni) 

 Að efla ábyrgðarkennd þeirra gagnvart samborgurum sínum 
og umhverfi (virðing og umhyggja) 

 Að börnin læri aga og reglur í mannlegum samskiptum 
(virðing) 

Við leggjum mikla áherslu á að börnin læri að umgangast náttúruna 
af virðingu með því að kanna nánasta umhverfi leikskólans. 
Útikennslustofa er við skólann og umhverfi hennar er nýtt til 
útikennslu og rannsókna á lífríkinu. Börnin rækt grænmeti á hverju 
ári. Að þau þekki samfélagið sem þau búa í, þau tækifæri og kosti 
sem þar eru til staðar. Að þau læri umferðarreglur og um hefðir og 
venjur sem eru ríkjandi. Við leggjum (mikla) áherslu á skapandi starf 
í leikskólanum. Einingarkubbarnir eru helsti efniviður leikskólans. 
Lögð er áhersla á hreyfieflingu inni og úti. Markviss málörvun er 
viðfangsefni allra deilda leikskólans. Á komandi árum viljum við efla 
enn frekar málörvun barna með snemmtækri íhlutun. Þ.e. efla enn 
frekar málörvun og málumhverfi tveggja til þriggja ára barna. 

Árlega kemur til okkar danskennari. Lögð er áhersla á að fara í 
heimsóknir á söfn. stofnanir og bóndabýli í Mosfellsbæ og nágrenni. 
Árlegir viðburðir í leikskólanum eru m.a. fjölmenningarvika, dagur 
íslenskrar tungu, dagur leikskólans afmælisdagur Halldórs Laxness, 
sumarhátíð og menningarvika leikskóla Mosfellsbæjar,  

Gefin eru út fréttabréf á heimasíðu skólans reglulega, haldnir eru 
foreldrafundir og foreldrasamtöl eiga sér fastan tíma. Foreldrakaffi 
og opin hús eru reglulega. Starfrækt er foreldraráð við Hlíð, eins og 
ný leikskólalög gera ráð fyrir einnig er foreldrafélag starfandi og 
hefur verið um langt árabil. Fundir meðal starfsfólks eru m.a. 
deildarstjóra- og starfsmannafundir, eins eru starfsmannasamtöl 
árlega. Vinavika leikskólans er í lok nóvember ár hvert. Áfram 
verður haldið með PALS læsiskennsluefni og felst m.a. í því að 
börnin aðstoða hvert annað við námið, svokallað samvinnu- og 
jafningjanám. Einnig erum við í samvinnu við Varmárskóla, en með 
öðrum hætti en var sl. ár. Fimm ára börnin af leikskólanum fara í 
tveimur hópum 4 daga í senn 2 svar að hausti og 2svar að vori í 
Varmárskóla og fylgir þeim leikskólakennari frá Hlíð. Markmiðið er 
að skólastigin vinni saman og miðli upplýsingum og hugmyndafræði 
sín á milli með hagsmuni barnsins að leiðarljósi. Einnig að börnin 
geti verið í verkefnum með eldri börnum og þannig aðlagist umhverfi 
og kennsluháttum grunnskóla. 

Í öllu okkar starfi er áhersla á að bera virðingu fyrir barninu, 
foreldrum og samstarfsfólki, umhyggjan umvefur allt starfið og 
jákvæðni er höfð að leiðarljósi í öllum samskiptum innan sem utan 
veggja leikskólans. Starfið er í stöðugri þróun og skoðun meðal 
starfsmanna. 

 

 

 

 

 



 

Leikskólinn Hlíð hefur verið starfræktur frá 21. september 1985.  Í 
upphafi var leikskólinn 3 deilda þar af ein hálfsdagsdeild.  1994 varð 
leikskólinn einsetinn. Leikskólinn var í upphafi 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 
deildarinnar: salur, aðstaða vegna sérkennslu og 
undirbúningsherbergi leikskólakennara. Eftir stækkun er leikskólinn 
807 m2.  Stærð lóðar er 4.854 m2. Teiknistofa Reynis 
Vilhjálmssonar landslagsarkitekts hannaði lóð leikskólans.Í 
leikskólanum í dag eru 96 börn á aldrinum 2 – 6 ára.   

Deildar leikskólans draga nafn sitt af kennileitum í landslaginu í 
kringum leikskólann.  Deildarnar heita Álfa-og Klettahlíð, Hamrahlíð, 
Steinahlíð, Úthlíð og Esjuhlíð. 

ÁHERSLUÞÆTTIR SKÓLAÁRIÐ 2015-2016 

 Unnið að þróunarverkefninu Fri for mobberi sem unnið er í 

samstarfi við RannUng. Unnið verður á öllum deildum með 

gildi verkefnisins sem eru: Umburðarlyndi, virðing, umhyggja 

og hugrekki. 

 Endurskoðuð námskrá verður innleidd í starfið með áherslu 

á samþætt  námssvið leikskóla. Læsi og samskipti, 

sjálfbærni og vísindi, heilbrigði og vellíðan, sköpun og 

menningu. 

 Stofnaður hefur verið fjögra manna  matshópur innan 

leikskólans  sem  mun stýra  innramat skólans. Hópurinn sér 

um skipulagningu mats, gagnasöfnun , gerð 

umbótaáætlunar og matsskýrslu. Fyrsti matsþáttur  tengist 

læsi. Allar skipulagðar stundir í starfinu er tengjast læsi 

verða metnar og eiga niðurstöður að liggja fyrir í maí 2015. 

Matsáætlun fyrir skólaárið 2015-2016 mun liggja fyrir á 

september 2015. 

 Læsisstefna verður gerð og innleidd í leikskólastarfið. 

 Umhverfisstefna verður gerð og innleidd. 

 Lögð verður áhersla á fræðslu, kynningu og  umræður um 

hugmyndafræði leikskólans þ.e kenningar heimspekingsins 

og menntunarfræðingsisn John Dewey og kennslufræði 

Caroline Pratt sem byggir á hugmyndafræði Dewey. Þessi 

vinna mun fara fram jöfnum höndum allt starfsárið. 

Einingakubbanámskeið fyrir alla starfsmenn í september 

 Bæta upplýsingagjöf til foreldra með reglulegum tölvupóstum 

og fréttum frá deildum á heimasíðu.  

 

 

Mosfellsbæ, mars 2015 

Ragnheiður Halldórsdóttir leikskólastjóri  

 



 

MEGINSTEFNUÁHERSLUR - VERKEFNI 2014-2016 –  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 

2014-2016 

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 

Mánaðarlega 
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 starfsáætlu tvisvar á 

ári, meðal deildarstjóra  

 

Unnið hafi verið 

samkv. áætlun  

Að vori og hausti. 

 

Á þriggja mánaða 

fresti  RH 



 

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 

Góð umgengni og virðing fyrir 

verðmætum. 

Umræður meðal starfsfólks um 

umgengi 

 

Skráning á eignum 

leikskólans og myndir 

varðveitt á vef  

 

 

 

Virk skráning og 

nýskráning 

 

 

RH / ÁJ og 

deildarstjórar 

 

Leitað er 

skapandi leiða 

í rekstri þar 

sem 

hagkvæmni og 

samfélagsleg 

og 

umhverfisleg 

ábyrgð er í 

heiðri höfð. 

Stefnan er að nýta 

nærumhverfið í stað 

þess að fara lengri 

vegalengdir 

Samvinna við aðrar 

stofnanir 

Samvinna og samstarf milli 

Hlaðhamra og Hlíðar í ýmsum 

innkaupum og ferðum með börnin 

Að kynnast og nýta þau tækifæri og 

efnivið sem finna má í Mosfellsbæ 

s.s, Varmársvæðið, Víkingagarðinn, 

útikennslustofur, Hraðastaði, 

Gljúfrastein í Mosfellsdal og 

Listaskóla Mosfellsbæjar, 

tónlistardeild, Bókasafn 

Vettvangsferðir í 

bænum, að börnin fari 

mánaðarlega í 

vettvangsferðir um 

bæinn  

 

Skráning ferða  RH / ÁJ 

Deildarstjórar 

 



 

Viðskiptavinir 

Markmið 

 

Undirmarkmið Helstu verkefni og leiðir á árinu 

2014-2016 

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 eftir 
bestu getu 

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. 

Auka þekkingu 

foreldra  

Auka þekkingu 

starfsfólks 

PALS eflir læsisvitund 

barna  

Innleiða endurbætta námskrá  

Nýtt  þróunarverkefni:  Fri for Mobberi 

Unnið er með gildin: umburðarlyndi, 

virðing, umhyggja og hugrekki í 

barnahópnum. Virkja og gefa 

foreldrum tækifæri þátttöku. Unnið  í 

samstarfi við RannUng  

Foreldrar hvattir til að nýta sér fundi 

og fræðsluefni sem Mosfellsbær 

hefur upp á að bjóða s.s. Opið hús. 

Unnið með EVÍ sem mælir framvindu 

málþroska (4 ára) 

K-PALS og P-PALS 

Áfram samstarf milli stofnanna 

Efld málörvun yngstu barna, 

snemmtæk íhlutun 

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 

umhverfisvernd. 

Staðardagskrá 21  

 

Græna tunnan er komin í leikskólann, 

flokkun sorps Samnýting á sorpgámi 

/pappagámi Hlíð og Hlaðhamrar. 

Skynsamleg nýting á orku (rafmagn, 

hiti)  

Áhersla lögð á að bæta hljóðvist á 

leikskólanum 

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. 

 

Auka færni barnanna 

Efla skapandi starf á 

útileiksvæði með því 

að setja þar 

holukubba. 

PALS verkefnið, EFI og VIRK 

Samstarf við Varmárskóla. 

Mat á innra starfi - gátlistar  

Sérfræðiaðstoð í samvinnu við 

Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar 

Skráning á færnigetu barna 

Kaupa inn holukubba fyrir 

útileiksvæði 

Ánægja og virkni 

barna í PALS tímum 

Foreldra- og 

starfsmannaviðtöl 

 

 

 

Ánægja barnanna 

og virkni þeirra 

 

 

 

 

Deildarstjórar og 

umsjónarmaður 

sérkennslu. 

 

 

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. 

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 

gönguferðir. Nýta skipulagðar 

hreyfistundir í sal og útkennslustofur 

Hvetja starfsfólk, börn og foreldra til 

að nýta sér gönguleiðir og  

umhvefisvænan ferðamáta. 

Útiveran, gönguferðir, 

hreyfistundir og 

heimsóknir í 

útikennslustofur 

Fjöldi ferða, farið sé 

eftir skipulagi 

Allir 

 

Mannauður 

Markmið 

Undirmarkmið Helstu verkefni og leiðir á árinu 

2014-2016 

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 og 
hæfir starfsmenn 

Námskeiðs- og fræðsludagar leik- og 
grunnskóla. 

Áfram að meta innra starf skólans í 
samvinnu við Skólaskrifstofu  
Mosfellsbæjar. 

Fyrirlestrar og heimsóknir í aðrar 
menntastofnanir.  

Heimsóknir í aðrar mennastofnanir á 
erlenda grund 

Þróunarverkefni:Fri for Mobberi 

 

Sem flestir sæki 
fyrirlestra, námskeið 
og heimsóknir –sem í 
boði eru 

 

Skráning Metið 2 á ári RH / 
ÁJ 

Starfsumhverfi 

Mosfellsbæjar 

leggur grunn að 

samkeppnishæf

ni 

bæjarfélagsins á 

vinnumarkaði. 

Faglega sterkur og 

virkur leikskóli 

/vinnustaður 

Áfram unnið með verkefni til 
starfsþróunar VIRK.  

Fræðsluhvetjandi umhverfi. 

Fjöldi faglærða 

starfsmanna 

Stöðugleiki í starfi 

 

Deildarstjórar og 

sérkennslustjóri séu 

faglærðir 

RH/ÁJ 



 

Virðing og 

samheldni eru 

sköpuð í 

jákvæðu 

starfsumhverfi. 

 

Efla samstarf og 

starfsandann 

Stuðla að því að umhyggja og 
fræðsla verði leiðandi í hvetjandi 
starfsumhverfi með 
starfsmannaviðtölum, heimsóknum, 
vettvangsferðum og vinaviku.  

Starfshópurinn styður hvert annað 
Eflist saman  

 

Starfsmannaviðtöl 

Starfsmannavelta 

Virkt starfsmannafélag 

Ánægja og 

stöðugleiki í 

starfsmannahaldi 

Þátttaka í 

starfsmannafélagin

u Fiðrildin 

Allt starfsfólkið 

Starfsmanna 

stefna er 

sveigjanleg og 

fjölskylduvæn. 

 

Að starfsfólki líði vel í 

vinnunni 

Stöðugleiki sé í 

starfsmannahaldi 

Móta og innleiða sveigjanlegri 
vinnutíma 

Hagræðing innan leikskólans  

 

Starfsmannasamtöl 

Skrá viðveru –Tímon 

 

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 

 

Kynna og skipuleggja námskeið 
samkvæmt endur- og símenntun 
leikskóla 2014-2016 

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

Styrkur og færni hvers einstaklings 
fái notið sín. 

 

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 

2014-2016 

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  

 

 

 

4 fundir á skólaári  

Kannanir og viðtöl Vor og haust 2014-
2016 

RH og ÁJ 

 

Persónuleg og 

nútímaleg 

þjónusta sem 

byggir á 

fagmennsku 

Halda foreldrum og 

starfsfólki vel 

upplýstum 

 

Virk heimasíða, sem upplýsinga- og 

samskiptatæki 

Starfsfþróunarsamtöl a.m.k. einu 

sinni á ári 

Reglulegir og auglýstir deildarstjóra-, 

deildar og starfsmannafundir. 

Virkt upplýsingastreymi 

 

Fréttir og myndir af 

starfinu vikulega 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  

Innleiðing nýrrar skólanámskrár 

leikskólans 

Haust 2014 unnið að 

verkferlabók og 

foreldrakveri 

leikskólans. 

 RH / ÁJ 

 

 



 

Starfsáætlun árið 2013-2014 

 
Hvað gert: 

 

 Ekki tókst að halda fjárhagsáætlun eins og ætlað m.a. vegna verðlagshækkana á matvöru og þjónustu. Auka varð stöðuhlutfall vegna 

stuðnings. Áfram unnið með hagkvæmni að leiðarljósi. 

 Starfsáætlun, var kynnt fyrir starfsfólki og starfsfólk var hvatt til að kynna sér hana og vinna svo samkvæmt henni.  

 Reglulegir fjármálafundir, fundir samkvæmt áætlun stóðust. 

 Samantekt skjala og gagna leikskólans til vörslu á skjalasafni Mosfellsbæjar 

 Vinna vegna athugasemda frá Vinnueftirliti lokið á árinu.  

 Viðgerðir á skála lokið. 

 Áfram samnýting sorpgáma Hlíð/Hlaðhamra gengur vel. 

 Ávallt er hugað að skynsamlegri orku- og eignanýtingu. 

 Fræðslufundir, fyrirlestrar og verkefna- og skýrsluvinna með VIRK. 

 Reglulegir foreldrafundir og foreldraráðsfundir, samkv. áætlun.  

 Auglýsingar um fundi, námskeið og Opin hús sendar á netföng foreldra og sett á heimasíðu.  

 P-PALS og K-PALS, gekk vel, áfram unnið með það. 

 EFÍ – mæling á framvindu málþroska, gengur vel. 

 Allar deildar með virkt netfang. 

 Virkt starfsmannafélag. 

 Námskeið kynnt að hausti og hefur starfsfólk sótt námskeið og fyrirlestra s einnig hafa verið haldnir fyrirlestrar vegna innleiðingar nýrrar 

aðalnámskrár. Nýtt starfsfólk fær kynningu hjá leikskólastjóra og mannauðsstjóra. 

 Stöðugleiki er í starfsmannahópnum, eðlileg endurnýjun 

 Starfsþróunarsamtöl fóru fram.  

 Heimasíða virk og kynnt ásamt íbúagátt við upphaf skólagöngu barnsins. 

 

 

 



 

Starfsáætlun árið 2015-2016 

 

Áhersluþættir skólárið 2015-2016: 

 

 

 Unnið að þróunarverkefninu Fri for mobberi sem unnið er í samstarfi við RannUng. Unnið verður á öllum deildum 

með gildi verkefnisins sem eru: Umburðarlyndi, virðing, umhyggja og hugrekki. 

 Endurskoðuð námskrá verður innleidd í starfið með áherslu á samþætt  námssvið leikskóla. Læsi og samskipti, 

sjálfbærni og vísindi, heilbrigði og vellíðan, sköpun og menningu. 

 Stofnaður hefur verið fjögra manna  matshópur innan leikskólans  sem  mun stýra  innramat skólans. Hópurinn sér um 

skipulagningu mats, gagnasöfnun , gerð umbótaáætlunar og matsskýrslu. Fyrsti matsþáttur  tengist læsi. Allar 

skipulagðar stundir í starfinu er tengjast læsi verða metnar og eiga niðurstöður að liggja fyrir í maí 2015. Matsáætlun 

fyrir skólaárið 2015-2016 mun liggja fyrir á september 2015. 

 Læsisstefna verður gerð og innleidd í leikskólastarfið. 

 Umhverfisstefna gerð og innleidd 

 Lögð verður áhersla á fræðslu, kynningu og  umræður um hugmyndafræði leikskólans þ.e kenningar heimspekingsins 

og menntunarfræðingsisn John Dewey og kennslufræði Caroline Pratt sem byggir á hugmyndafræði Dewey. Þessi 

vinna mun fara fram jöfnum höndum allt starfsárið. Einingakubbanámskeið fyrir alla starfsmenn í september 

 Bæta upplýsingagjöf til foreldra með reglulegum tölvupóstum og fréttum frá deildum á heimasíðu.  

 

 

 

 

 



  

•Starfsáætlanir o. fl. 

•skólanámskrá 

•mat á skólastarfi 

•skólaþróun 

•ársáætlun 

•Hugmyndafræði: 

•John Dewey 

•Caroline Pratt 

•Neil Noddings 

•Áhersluþættir: 

•umhverfismennt 

•einingakubbar 

•læsi 

•listsköpun 

•hreyfing 

•kennslugögn: 

•kubbar, leir, litir, pappír, 
vatn skæri, perlur 

•efniviður í könnunarleik 

•efniviður í hlutverkaleik 

•bækur, spil 

•efniviður fyrir 
fínhreyfingar 

•íþróttaáhöld Læsi og 
samskipti 

sjálfbærni 
og vísindi 

sköpun og 
menning 

heilbrigði 
og 

vellíðan 

Leikurinn: 

Leikurinn er megin námsleið 

barna.Hann er órjúfanlegur þáttur 

bernskuáranna og þungamiðja 

leikskólastarfsins. Leikurinn getur 

jafnt verið markmið sem leið í 

leikskólastarfinu 

Skýringamynd af uppeldis- og kennslustarfi í Hlíð út frá 

námssviðum leikskóla. Kassarnir fjórir þ.e kennslugögn, 

áhersluþættir, hugmyndafræði og starfsáætlanir, tengjast 

öllum námssviðunum 

Gildi Mosfellsbæjar: 

Virðing 

Jákvæðni 

Framsækni 

Umhyggja 


