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Gefnarborg	

Leikskólinn Gefnarborg er 4 deilda leikskóli með aldursskiptar deildir. Í dag eru börnin 85, 48 stúlkur og 37 drengir í 639 dvalarstundum. 
Biðlisti er enginn. Tæplega 22% barnanna eiga annað eða báða foreldra erlenda. Í Gefnarborg verða í vetur börn og starfsfólk frá 8 þjóðum. 
Fjögur börn munu njóta sérkennslu hjá okkur þetta skólaárið. Starfsmenn leikskólans eru 21 í 19,6 stöðugildum, 19 kvenmenn og 2 karlmenn. 
Þar af eru 6 leikskólakennarar, 1 þroskaþjálfi, 1 iðjuþjálfi, 12 leiðbeinendur og 1 í eldhúsi. Einn leikskólakennari stundar M.ed nám á 
námsleiðinni ,,Mál og læsi”. Einn leikskólakennari er í ársleyfi þetta skólaárið og annar leikskólakennari fór í barneignarleyfi í lok septembers. 

Framtíðarsýn Gefnarborgar er að hvert og eitt barn fái að njóta sín sem einstaklingur, fái að njóta bernsku sinnar í leik og starfi í 
þroskavænlegu umhverfi. Börnin læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum og temji sér jákvæð samskipti.  

Einkunnarorð leikskólans eru: Virðing – gleði – leikur  

Áherslur		
Í leikskólanum er unnið eftir Aðalnámskrá leikskóla sem kom út árið 2011. Eitt af markmiðum á nýju skólaári er að leggja lokahönd á 
skólanámskrá Gefnarborgar. Í leikskólanum er einnig unnið eftir skólastefnu Sveitarfélagsins Garðs, 2014 - 2020. Í Gefnarborg er leikurinn 
kjarni uppeldisstarfsins og er honum gefinn góður tími. Markmið leikskólastarfsins er að efla samskipti, virðingu og leikgleði barnanna. Lögð er 
áhersla á að börnin læri og þroskist í gegnum leikinn og hið daglega starf, þau geti valið sér sjálf viðfangsefni og fái tækifæri til að leika sér á 
eigin forsendum. Leikskólinn hefur undarfarin tvö ár stuðst við kennsluaðferðina ,,Leikur að læra". Það er kennsluaðferð þar sem börnum er m.a. 
kennd undirstöðufærni læsis og stærðfræðis í gegnum leiki og hreyfingu á skemmtilegan, líflegan og árangursríkan hátt. Á vorönn árið 2016 fór 
meirihluti starfsfólksins til Alicante á Spáni í námsferð til að tileinka sér betur þessa kennsluaðferð. Í framhaldi af þeirri námsferð var ætlunin á 
síðasta skólaári að vinna enn markvissara með þessa aðferð og gerast þátttökuleikskóli á þessu skólaári. Horfið var frá þeirri hugmynd að 
minnsta kosti í bil og hugmynd er upp um að skoða það aftur að ári. Ein ástæða þess að tekin var þessi ákvörðun er vegna þess að nú í byrjun 
þessa skólaárs er mikið um nýtt starfsfólk og hefur það verið að koma til starfa jafnt og þétt frá því að skólastarf hófst eftir sumarfrí og tvennt 
nýtt starfsfólk kemur einnig inn um áramótin þegar tveir starfsmenn fara í fæðingarorlof.  
Í vetur munum við halda áfram að vinna með jákvæð samskipti og lífsgildin fimm sem við höfum unnið með undanfarin ár þ.e. hjálpsemi, gleði, 
kærleika, frið og virðingu. Fyrir þremur árum gerðumst við Sólblómaleikskóli en það felur í sér að styrkja eitt ákveðið barn í gegnum SOS 
barnaþorpið. Það starf munum við nýta vel í vinnu með lífsgildin. Samfélagið í Garðinum ber sterkan keim af fjölmenningarsamfélagi. Í 
leikskólanum er núna töluð 9 tungumál. Í leikskólanum er lögð áhersla á að hinn mikli margbreytileiki fái að njóta sín sem best. Verkefnið ,,Brú 
milli tungumála" sem felur í sér að styðja við íslenskunám barna í Gefnarborg sem eiga annað eða báða foreldra erlenda lauk formlega í lok 
september 2016. Markmið þess verkefnis var að styrkja máltöku og læsi barna af erlendum uppruna og stuðla þannig að því að gera þau sem best 
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tilbúin til að takast á við íslenskt samfélag. Á komandi skólaári ætlar starfsfólk leikskólans að halda áfram og auka enn meira við það góða starf 
sem unnið er. Markmiðið er að efla fjölmenningarlegan skólabrag og móta stefnu innan leikskólans um fjölmenningu. Hugmyndafræðin sem 
leikskólinn ætlar að styðjast við til að ná fram settum markmiðum nefnist ,,Linguistically Appropriate Practice (LAP) ". Í júní 2016 fékk 
leikskólinn afhentan grænfánan í fimmta skipti. Til að halda áfram að þróa og efla starfið í umhverfismennt var einn starfsmaður sem tók að sér 
að vera verkefnastjóri verkefnisins skólaárið 2016 - 2017. Sá starfsmaður er nú farin í byrjun þessa skólaárs í fæðingarorlof. Markmiðið er að fá 
annan starfsmann til að sinna þessari verkefnastöðu á komandi skólaári. Leikskólinn Gefnarborg hóf þátttöku í verkefninu Heilsueflandi leikskóli 
á vegum Embættis landlæknisis á skólaárinu 2016 – 2017. Heilsueflandi leikskóli á vegum embættis landlæknis er ætlað að styðja leikskóla í að 
vinna markvisst að heilsueflningu og gera hana að hluta af daglegu starfi leikskólans. 

Grunnþættir	menntunnar	
Í aðalnámskrá leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla 2011 er í fyrsta sinn gerð grein fyrir sex grunnþáttum í íslenskri menntun. Þeir eru læsi, 
sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun.  Grunnþættirnir ná til starfshátta, inntaks og námsumhverfis og 
eiga að stuðla að samfellu í skólakerfinu.  Þeir skulu allir speglast í daglegum verkum nemenda og kennara.   
 
Læsi	

Markmiðið með læsi er að stuðla að því að börnin verði sterkir, sjálfstæðir og virkir einstaklingar sem séu hæfir til að takast á við lífið í hinni 
fjölbreyttustu mynd. Börnin þjálfist í að eiga góð samskipti við aðra og sýna hvert öðru virðingu. Unnið er að því að efla frumkvæði, áhuga og 
leikgleði barnanna ásamt því að efla áhuga og færni þeirra í grunnþáttum stærðfræði og lesturs. Tungumálið er mikilvægasta tæki manna til 
samskipta og því skiptir máli að leggja áherslu á gott málumhverfi í leikskólanum. Til að efla málumhverfið er lögð áhersla á almenna málörvun. 
Lögð verður áhersla á að nota tungumálið markvisst í starfi með því m.a. að hafa orð á því sem verið er að gera og umhverfinu í kringum okkur. 
Hugmyndir barnanna verða nýttar og börnin koma til með að fá ögrandi verkefni sem hæfa aldri og þroska hvers og eins. Einn liður í málörvun 
er að efla skapandi starf í leikskólanum bæði úti og inni m.a. með því að búa umhverfið þannig að það gefi börnunum tækifæri til að takast á við 
krefjandi, uppbyggjandi og skemmtileg viðfangsefni. Öll börn í leikskólanum fara í skipulagða málörvunartíma og samverustundir.  Þar er 
áherslan að vinna útfrá   læsisþáttunum, hljóðkerfisvitund, ritun, orðaforða, hlustunar/lesskilningi, lesfimi og umskráningu.  Mikil áhersla er 
lögð á orðaforða sem er mikilvægur grunnur fyrir lesskilning seinna meir.  Til að efla markvisst orðaforða er unnið á öllum deildum með aðferð 
sem nefnist Orðaspjall.  Í orðaspjallsaðferðinni eru kynntar leiðir til að efla orðaforða hjá börnum í gegnum bókina.  Orðaspjall hefur tvö 
meginmarkmið. Annað er að kennarinn efli skilning hjá börnum með opnum spurningum sem fá börnin til að íhuga innihald sögunnar sem verið 
er að lesa, draga ályktanir, tala um viðgangsefnið og láta börnin samsama sig við efnið, jafnframt sem sagan heldur áfram.  Hitt markmiðið er að 
efla markvisst orðaforða hjá börnunum. Allir nýir starfsmenn fá námskeið í Orðaspjalli hjá leikskólastjóra. Komið hefur til tals að bjóða 
foreldrum upp á námskeið í Orðaspjalli á komandi skólaári. 
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Mikilvægt er að starfsmenn leikskólans séu vel meðvitaðir um hvaða læsisþátt er verið að þjálfa hverju sinni. Á síðast liðnu skólaári setti 
starfsfólk leikskólans sér markmið að útbúa lítinn bækling fyrir hverja deild þar sem áherslur hverrar deildar áttu að koma fram varðandi 
læsisþættina.  Bæklingur þessi átti að veita góða sýn í áherslur og námsefni hverrar deildar hvað við kemur grunnþættinum læsi. Það lá því beint 
við þegar fimm leikskólar Reykjanesbæjar ákváðu í janúar 2017 að fara í þróunarverkefni sem nefnist Snemmtæk íhlutun – mál og læsi sem 
leitt er af Ásthildi Snorradóttur talmeinafræðingi að leikskólinn Gefnarborg tæki einnig þátt í því verkefni. Markmið verkefnisins er að mæta 
þörfum allra barna hvað varðar mál og læsi. Verkefnið felur í sér að leggja áherslu á að auka færni í skráningum og mati á árangri, flokkun á 
viðeigandi málörvunarefni og útbúa móttökuáætlun fyrir börn sem eru að læra íslensku sem annað mál. Verkefninu á að ljúka í lok skólaársins 
2017 – 2018 og þá eiga allir skólar sem taka þátt í verkefninu að vera búnir að útbúa handbók þar sem fram koma áherslur skólans varaðndi mál 
og læsi. Handbók þessi á að vera aðgengileg öllum þeim sem á leikskólanum vinna og nýtast sem vinnutæki.  

Áfram verður unnið með námsefnið Numicon á öllum deildum.  Numicon er fjölskynja námsefni.  Það hjálpar nemendum að sjá hvernig 
mynstur stærðfræðinnar lítur út, þekkja tölur sem heildir, sjá gildi þeirra og finna fjölda án þess að telja.   

Sjálfbærni	
Markmið með sjálfbærni er að við gerum okkur grein fyrir mikilvægi þess að skila jörðinni ekki í síðra ástandi en við tókum við henni og gera 
okkur grein fyrir hvernig hegðun okkar getur haft áhrif á umhverfið. Gefnarborg er Grænfánaskóli sem merkir að leikskólinn er þátttakandi í 
alþjóðlegu verkefni sem vinnur að því að auka umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í skólum. Frá árinu 2008 hefur leikskólinn verið 
Grænfánaskóli en á tveggja ára fresti þarf að endurnýja umsókn. Í júní 2016 fékk leikskólinn afhentan grænfánan í fimmta sinn. Sýna þarf fram á 
stöðuga þróun í umhverfismennt til að hljóta endurnýjun fánans og eitt af komandi markmiðum leikskólans þetta skólaár er að sækja um 
endurnýjun á grænfánanaum árið 2018. Munu starfsmenn og börn leikskólans halda áfram að vinna markvisst að því að efla vitund okkar um 
umhverfismennt. Skólaárið 2016 – 2017 tók Sigurlaug Björk Jensdóttir leikskólakennari að sér að vera verkefnastjóri varðandi umhverfismennt 
innan leikskólans næstu tvö árin. Sigurlaug verður í barneignarleyfi skólaárið 2017 – 2018 og þarf því að finna staðgengil fyrir hana. Verkefni 
verkefnastjórans felst fyrst og fremst í að stýra umhverfismenntahóp innan leikskólans og sjá um að miðla til alls starfsfólks og virkja það um 
leið til þátttöku í þeim verkefnum sem snúa að umhverfismennt.  Meðal þess sem leggja á áherslu á, á komandi skólaári eru meðal annars að gera 
ílát sem nýtt eru til að flokka rusl innan leikskólans sýnilegri, eins að vinna með þematengd viðfangsefni eins og t.d. vatn.  Á síðast liðnu 
skólaári var haldin fatamarkaður í viku. Verkefnið fólst í því að foreldrar höfðu viku til að koma með föt að heiman sem heimilin höfðu ekki 
lengur not fyrir í leikskólann. Starfsfólk leikskólans sá síðan um það að setja upp fatamarkað í hreyfisalnum og var markaðurinn opinn í viku. 
Foreldrar og starfsfólk höfðu þá tækifæri til að taka sér föt sem þau höfðu not fyrir. Það sem ekki var nýtt á markaðnum sá starfsfólk síðan um að 
fara með í Rauða krossinn. Verkefni þetta tókst mjög vel og er markmiðið að hafa samskonar fatamarkað á vorönninni 2018. Fyrir tveimur árum 
byrjuðum við á skemtilegu verkefni sem kallast “jól í skókassa”. Þetta er alþjóðlegt verkefni sem gengur út á að börn og fullorðnir gleðja börn  
sem lifa við fátækt, sjúkdóma, og erfiðleika með því að gefa þeim jólagjafir. Skókassarnir eru sendir til Úkraínu, þar búa um 46. milljón manns 
og fátækt er mikil. 
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Gjafirnar eru settar í skókassa til þess að tryggja það að börnin fái svipaða jólagjöf. Tilgangurinn með þessu verkefni hjá Gefnarborg er að kenna 
börnunum að heimurinn er misjafn og það búa ekki allir við jafn góð skilyrði  eins og flestir Íslendingar. Einnig að sýna börnunum okkar hvað 
litlir hlutir í okkar augum geta glatt önnur börn mikið. Þetta verkefni passar líka einstaklega vel við lífsgildin okkar, fjölmennningarvinnu og 
grænfánaverkefnið. 
 
Heilbrigði	og	velferð	

Markmiðið með heilbrigði og velferð er að hlúa að líkamlegri, andlegri og félagslegri velferð barna og starfsfólks. Í leikskólanum er lögð áhersla 
á jákvæðan skólabrag, hollt mataræði, hvíld og góða hreyfingu. Leitast er við að búa börnunum öruggt, þroskavænlegt og fjölbreytt umhverfi þar 
sem hver og einn fær tækifæri til að njóta sín á eigin forsendum. Virðing og jákvæð samskipti eru höfð að leiðarljósi í daglegu starfi. Hreyfing 
stuðlar að andlegri og líkamlegri vellíðan. Lögð er áhersla á að öll börn fari út a.m.k. einu sinni á dag. Skipulagðar vettvangsferðir eru farnar 
reglulega og leitast við að skoða og nýta allt það sem nærumhverfið hefur upp á að bjóða. Það eru ákveðin forréttindi sem leikskólinn býr við að 
hafa alla þessa ósnortu nátttúru í kringum sig og sem er í göngufæri fyrir alla aldurshópa leikskólans.  Síðastliðið vor gátu t.d. allir aldurshópar 
upplifað það að fara gangandi í vettvangsferðir í fjárhús sem staðsett eru á ýmsum stöðum innan sveitarfélagsins og upplifa sauðburð. Öll börn 
fara einu sinnu í viku í skipulagðar hreyfistundir í hreyfisal leikskólans. Komið hefur til tals að leikskólinn kaupi aðgang að gagnagrunni 
námsefnisins ,,Leikur að læra” þar sem markmiðið er að efla læsi og stærðfræði í gegnum hreyfingu.  Leikskólinn er nú þegar að nota margt frá 
þessari kennsluaðferð í sínu starfi og þá sérstaklega í hópastarfi. Leikskólinn Gefnarborg hóf þátttöku í verkefninu Heilsueflandi leikskóli á 
vegum Embættis landlæknis á skólaárinu 2016 - 2017.  Heilsueflandi leikskóla á vegum Embættis landlæknis er ætlað að styðja leikskóla í að 
vinna markvisst að heilsueflingu og gera hana að hluta af daglegu starfi leikskólans. Mikill samhljómur er með þróunarstarfi Heilsueflandi 
leikskóla og grunnþættinum um heilbrigði og velferð. Heilsueflandi leikskóli mun því nýtast leikskólum sem verkfæri til að innleiða 
grunnþáttinn heilbrigði og velferð sem er einn af grunnþáttum Aðalnámskrá leikskóla. Heilsueflandi leikskóli mun leggja sérstaka áherslu á að 
vinna með átta lykilþætti sem tengjast skólastarfinu. Þeir eru: hreyfing, mataræði, geðrækt, öryggi, tannheilsa, fjölskylda, nærsamfélag og 
starfsfólk. Gert er ráð fyrir að Heilsueflandi leikskólar setji sér heildræna stefnu um heilsueflandi skólastarf, ásamt tímasettri aðgerðaáætlun, og 
að í skólanámskrá sé tekið mið af stefnunni. Amennt er talið raunhæft að áætla 5-7 ár í vinnu við innleiðingu áður en viðhald hefst. Leikskólinn 
Gefnarborg hefur nú þegar hafist handa við að vinna með þættina hreyfing, mataræði og starfsfólk á skólaárinu 2016 – 2017.  Gert er ráð fyrir að 
vinna með þá þætti haldi áfram á skólaárinu 2017 – 2018.  Búið er að skipa stýrihóp innan leikskólans. Einnig er búið að skipa tvo foreldra sem 
fulltrúa í stýrihópnum. Fulltrúar frá Skólamat sitja að auki í rýnihóp og koma þá að þættinum mataræði. Stýrihópur fundar tvisvar sinnum á 
skólaárinu. Hafrún Ægisdóttir deildarstjóri er tengiliður leikskólans við Embætti landlæknisins. 

Í byrjun skólaárs 2016 - 2017 var ákveðið að börn á yngstu deild leikskólans Kátakoti kæmu ekki með ís eða köku að heiman þegar þau ættu 
afmæli.  Var þessi ákvörðun tekin í kjölfar þess að foreldrar höfðu samaband við leikskólann og tjáðu áhyggur sínar varðandi það að börnin 
þeirra myndu byrja að fá sykur þegar leikskólaganga þeirra hæfist. Frá og með 1.janúar 2017 hefur þetta ekki verið boðið fyrir neina deild. Þegar 
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börnin eiga afmæli fá þau að vera ávaxtaþjónar, ákveða leiki og fá sérstakan myndskreyttan borðbúnað í hádegsmatnum. Hefur þetta mælst vel 
fyrir og er markmið leikskólans að taka allan viðbættan sykur úr mat hjá börnunum. Í leikskólanum er lögð áhersla á hollan og fjölbreyttan mat. 
Hádegismatur er keyptur frá Skólamat en loka eldun fer fram í leikskólanum. Hjá Skólamat er unnið eftir ströngum gæðastöðlum og passað 
sérstaklega upp á að allur matur innihaldi nauðsynleg næringarefni. 
 
 
Lýðræði	og	mannréttindi	

Markmið með lýðræði og mannréttindum er að allir einstaklingar fái notið sín á eigin forsendum, að hæfileikar hvers og eins fái að blómstra og 
allir finni að þeir geta haft áhrif. Lögð er áhersla á að börnin læri að bera virðingu fyrir margbreytileika mannkynsins, sjálfum sér, öðrum og 
umhverfinu í kringum sig. Öllum börnum líði vel og finni að þau eru velkomin og þau geti leikið og hlegið á sínum eigin forsendum. Lýðræði 
snýst um samvinnu og að taka þátt.  Lýðræði ríkir í frjálsum leik í leikskólanum þar sem börnin geta valið sér sjálf viðfangsefni og leikfélaga. 
Börnin fá í auknum mæli að taka þátt í ákvörðunum og komast að sameiginlegri niðurstöðu s.s. hvað skuli gera, hvernig og hvert skuli farið. 
Áhersla er lögð á að kennarar séu duglegir að hlusta á börnin og það sem þau hafa að segja. Kennarinn á ávallt að vera góð fyrirmynd, því það 
læra börnin sem fyrir þeim er haft.  Einn mikilvægur þáttur varðandi lýðræði og mannréttindi er að hver einstaklingur upplifi það að móðurmál 
hans sé virkt.  Móðurmál hefur áhrif á sjálfsmynd fólks og er nátengd menningararfi þess og því getur móðurmálsmissir haft í för með sér 
djúpstæðar tilfinningalegar afleiðingar. Mikið og gott starf hefur verið unnið sl. ár á leikskólanum varðandi fjölmenningu og ber þar hæst að 
nefna verkefnið ,,Brú milli tungumála” sem lauk formlega í september 2016. Á síðasta skólaári var byrjað að leggja grunninn að gera 
fjölmenninguna enn sýnilegri í okkar daglega skólastarfi og byrjað að innleiða nýja hugmyndafræði sem nefnist Linguistically Appropriatee 
Practice (LAP). Hugmyndafræðin er frá Kanada og höfundur hennar heitir Roma Chumak – Horbatsch. Lykilþráðurinn í þeirri hugmyndafræði 
er að viðurkenna móðurmáls hvers og eins og að líta á það sem styrkleika fremur en veikleika. Mikilvægt er að flétta fjölmenningunni saman við 
allt daglegt starf og efla samstarf milli heimilis og leikskóla. Í upphafi verkefnisins hefur starfsfólk m.a. þurfa að skoða sjálft sig með hliðsjón af 
þeim viðhorfum sem Roma nefnir í bók sinni ,,Linguistically Appropriate Practice” . Hvert er viðhorf mitt gagnvart þeim sem ekki eiga íslensku 
sem móðurmál? Teljum við t.d. að þeir sem ekki tala íslensku eigi að fá stuðning til að læra íslenskuna og aðlagast okkar íslensku menningu. 
Horfum við á íslenskuna eins og í forgrunni og fögnum fjölbreytileikanum eða viljum við stuðla að virku tvítyngi þar sem allir fá tækifæri til að 
aðlagst og enginn er æðri öðrum. Roma bendir t.d. á að þegar einstaklingar á sama aldri byrja í leikskóla á sama tíma og eigi sitthvort 
móðurmálið, þá standi þeir jafnfætis. Mikilvægt er að barn sem á annað móðurmál en það mál sem ríkjandi er í samfélaginu finni viðurkenningu 
fyrir móðumáli sínu þegar það byrjar í leikskóla. Til þess að efla enn betur samvinnu milli heimilis og skóla mun starfsfólk kynna 
hugmyndafræðina LAP vel fyrir öllum foreldrum á komandi foreldrakynningum á hverri deild í lok september.  Einnig mun þetta vera kynnt 
ítarlegra fyrir foreldrum tvítyngdra barna í foreldrasamtölum.  Markmið þessa skólaárs er að hver deild vinni tvö samstarfsverkefni milli heimilis 
og skóla á hvorri önn.  Nú þegar er hafin samvinna milli heimilis og skóla með Orðaspjalls verkefnið.  Þar eru foreldrar tvítyngdra barna hvattir 
til að skrifa á sínu móðrmáli heiti á þeim orðum sem verið er að leggja inn hverju sinni. Leikskólinn sótti um í lok skólaárs 2016 - 2017 að fá 
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auka stöðugildi upp á 87,5% vegna fjölmenningarinnar fyrir skólaárið 2017 – 2018 og í byrjun septembers 2017 fékkst það staðfest að 
leikskólinn hefði fengið leyfi fyrir þessu auka stöðugildi. Það er líklegt að ekki verður hægt að ráða inn fagmanneskju til að sinna þessu verkefni. 
Sá aðili sem verður ráðinn inn í þetta starfshlutfall mun fara á milli deilda og þannig mun gefast tækifæri fyrir hvern deildarstjóra að nýta 
mannauðinn til að sinna þessu brýna verkefni hluta úr hverjum degi. Áherslurnar eru að veita tvítyngdum börnum íslenskukennslu hvern dag, 
vinna verkefni sem tengjast hugmyndafræði LAP og eins er á dagskrá að pólskur starfsmaður leikskólans fái svigrúm til að vera með sögustundir 
fyrir pólsk börn á pólsku. Fríða Bjarney Jónsdóttir verkefnastjóri/ráðgjafi v/fjölmenningar í Reykjavíkurborg mun flytja erindi á 
starfsmannafundi 7.nóvember. 

 

Jafnrétti	

Í jafnrétti felst að allir hafi jafnan rétt óháð búsetu, fötlun, kyni, kynhneigð, litarhætti, lífsskoðunum, menningu, stétt, trúarbrögðum, 
tungumálum, ætterni eða þjóðerni. Í leikskólanum er lögð áhersla á að allir geti tekið virkan þátt í samfélaginu, hafi sama rétt og að öll börn 
hafi aðgang að sama kennslu-, náms- og leikefni. Við lítum á margbreytileikann sem tækifæri og með því mikla fjölmenningarstarfi sem fram fer 
í leikskólanum er stuðlað að því að allir hafi sama rétt og sömu tækifæri. Í daglegu starfi er börnunum kennt að bera virðingu fyrir hvert öðru og 
að ekki séu allir eins. Í leikskólanum er frjálsum leik gefinn góður tími en þar geta allir fundið leikefni við sitt hæfi. Öll börn eru hvött til að taka 
þátt í þeim leikjum sem fram fara í leikskólanum. Eitt af markmiðunum fyrir komandi skólaár er að starfsfólk hverjar deildar skiptist á að halda 
kynningu á starfsmannafundum á þeim efnivið sem boðið er upp á í leikskólanum.  Þetta er einn liður í því að nýta vel það sem til er og eins að 
kynna efniviðinn fyrir nýju starfsfólki.  Í þessum kynningum verður m.a. haft að leiðarljósi að kynna efnivið sem varpar ljósi á 
margbreytileikann. 

Sköpun	

Sköpun er mikilvægur þáttur í tjáningu, frelsi og sköpunargáfu barna. Lögð verður sérstök áhersla á að skapa umhverfi sem eflir fjölbreytta 
sköpun bæði úti og inni. Við leggjum áherslu á að börnin fái fjölbreyttan efnivið og læri meðhöndlun ýmissa áhalda. Við munum leggja áherslu 
á að börnin nýti vettvangsferðir til að sækja sér efnivið út í náttúrunni og vinni síðan út frá sínum eigin hugsunum með þann efnivið.  Í 
vettvangsferðum er einnig markmiðið að hlusta á hvernig börnin upplifa náttúruna og á sama tíma er börnunum bent á mikilvægi þess að bera 
virðingu fyrir náttúrunni.  Í janúar munum við taka hreyfisalinn undir listasmiðju eins og við höfum gert undanfarin ár. Í listasmiðjunni er lögð 
áhersla á fjölbreytta sköpun og að hugmyndir barnanna fái að njóta sín og unnið er eingöngu með verðlausan efnivið.   Á komandi skólaári 
standa ,,Ferskir vindar” yfir í sveitarfélaginu á sama tíma og listasmiðjan er í gangi hjá okkur og vonumst við eftir því að fá góða gesti í 
heimsókn á vegum þeirra.  Á komandi skólaári munum við einnig leitaast eftir að fá listamenn utan frá í heimsókn til okkar og vinna með 
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börnunum í skapandi starfi og tengja það þá tímabilinu sem við breytum hreyfisalnum í listasmiðju. Tónlist er einn mikilvægur þáttur í að efla 
skapandi hugsun hjá börnum. Tónlistarkassi sem inniheldur ýmis hljóðfæri heldur áfram að ganga vikulega á milli deilda. Skoðað verður og 
metið hvort kaupa þurfi fleiri hljóðfæri í kassann til að gera innihald hans enn fjölbreyttari. Áfram verður leitast eftir því að eiga gott samstarf 
við tónlistarskólann eins og undanfarin ár. Ánægjulegt er að segja frá því að Eyþór Ingi Kolbeinsson tónlistarskólastjóri hér í Garði hafði 
samband við leikskólann strax eftir sumarfrí og lagði til að tónlistarskólinn og leikskólinn myndu efla samstarf sitt. Hugmyndin er að Hildur 
Vilhelmsdóttir og Julia Hidalgo munu funda með Eyþóri í byrjun þessa skólaárs og ræða hugmyndir varðandi meira samstarf. Mikilvægt er að 
skapa umhverfi sem ýtir undir skapandi hugsun og hvatning sé til staðar frá starfsfólki þegar efla á skapandi hugsun og starf hjá börnum.  Við 
munum leggja áherslu á að allir starfsmenn geri sér grein fyrir mikilvægi þess og til að ná því markmiði verður gefin tími á starfsmannafundum 
til að starfsfólk geti í minni hópum átt í  faglegum umræðum um skapandi starf. Deildirnar munu skipast á að hafa umsjón með sameiginlegum 
stundum inni í sal annan hvern föstudag.  Aðaláherslan á þeim stundum er að koma saman og syngja saman.  .    

Samskipti	við	foreldra	

Góð samvinna foreldra og leikskóla er forsenda fyrir árangursríkri dvöl í leikskólanum og góðri líðan barnsins. Hún þarf að byggjast á 
gagnkvæmri virðingu, trausti og opnum samskiptum. Mikil áhersla er á góð samskipti við foreldra. Grundvöllur góðra samskipta er að foreldrar 
viti hvað er að gerast í leikskólanum og því leggjum við mikið upp úr góðu upplýsingarstreymi. Til að miðla upplýsingum til 
foreldra/forráðamannaa er leikskólinn með heimasíðu, facebook like síðu og eins er sendur tölvupóstur til foreldra/forráðamanna. Eins er hver 
deild með lokaða facebook síðu. Leikskólastjórinn hefur umsjón með því að setja inn myndir og fréttir á heimasíðu og facebook síðu leikskólans.  
Markmiðið með facebook síðunni er að setja inn auglýsingar varðandi starfið og að sýna einstaka sinnum myndir af barnahópnum í leik og starfi.  
Hengdar eru upp auglýsingar um einstaka viðburði í anddyrum leikskólans. Við leggjum áherslu á að birta auglýsingar frá leikskólanum á 
íslensku, ensku og pólsku. Tvisvar á ári eru foreldrasamtöl og foreldrakaffi en þá er foreldrum boðið í morgunmat með börnunum. 
Foreldrafundur er að hausti og í tengslum við foreldrakaffi, þá byrja foreldrar að fá kynningu um áherslur og komandi starf á deild barna sinna. 
Deildarstjórar hverjar deildar bera ábyrgð á þessum kynningum.  Að loknum kynngum er foreldrum boðið að fá sér morgunmat með börnunum 
sínum. Á sl. skólaári kom það til tals á meðal starfsfólks að virkja foreldra enn betur í samstarfi við leikskólann og komu fram hugmyndir um að 
bjóða foreldrum að koma á einstaka opna fundi þar sem einstök málefni er verið að taka fyrir. Foreldrar hefðu þá betri tækifæri til að koma 
sínum hugmyndum á framfæri.  Enn á eftir að útfæra þessa hugmynd betur en gaman væri að sjá hana verða að veruleika á nýju skólaári.  
Foreldraráð er starfandi við leikskólann og er það í samræmi við lög um leikskóla. Það er þriggja manna ráð foreldra sem hefur það hlutverk að 
fylgjast með og gefa umsagnir um námskrá og aðrar áætlanir leikskólans. Við leggjum áherslu á þátttöku foreldra í leikskólastarfinu og foreldrar 
eru ávallt velkomnir í leikskólann. Foreldraviðtöl eru í nóvember á haustönn og í mars á vorönn. 
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Uppeldi	sem	virkar	–	færni	til	framtíðar	

Á síðastliðnu skólaári bauð sveitarfélagið Garður öllum foreldrum barna sem fædd eru 2014 á uppeldisnámskeið sem nefnt er ,,Uppeldi sem 
virkar- færni til framtíðar.   

• Námskeiðinu er ætlað að mæta þörfum foreldra í íslensku nútímasamfélagi og styrkja þá í uppeldishlutverkinu.   
• Áhersla er lögð á gildi þess að vinna frá upphafi skipulega að góðum og árangursríkum uppeldisháttum í því : 

o Að leggja grunn að því að barnið þroski með sér mikilvæga eiginleika og læri færni sem nýtist því til frambúðar. 
o Að fyrirbyggja eða draga úr líkum á hegðunarvanda eða öðrum erfiðleikum í framtíðinni. 

Á námskeiðinu er lögð áhersla á að kenna foreldrum leiðir til að vera samtaka í uppeldinu og skapa æskilega uppeldisskilyrði sem ýta undir 
færni sem líkleg er til að nýtast barninu til frambúðar.  Foreldrar læra aðferðir til að styrkja eigin hæfni, laða fram æskilega hegðun barnsins og 
fyrirbyggja erfiðleika á jákvæðan hátt. Sérstök útfærsla námskeiðsins fyrir starfsfólk verður haldin á skipulagsdegi leikskólans í lok september 
mánaðar.  Þetta er gert til að stuðla að sem bestu samræmi í uppeldis -aðferðum milli heimila og skóla.   Óhætt er að segja að þetta falli vel undir 
eitt af meginmarkmiðum skólastenu sveitarfélagsins ,,lífsleikni”.  Þar kemur fram að foreldrar eru lykilpersónur í að byggja upp jákvæða 
sjálfsmynd barna sinna við þá sem taka þátt í uppeldishlutverkinu. Ingibjörg leikskólastjóri sá um að halda námskeiðið fyrir foreldrana og einnig 
sá hún um að kynna þetta efni fyrir starfsfólk leikskólans. Á komandi skólaári býður sveitarfélaginu Garði öllum foreldrum barna fædd 2015 á 
uppeldisnámskeið og mun Ingibjörg leikskólastjóri sjá um að halda það. 

Samskipti	við	samfélagið	
Gerðaskóli	

Við leggjum mikla áherslu á gott samstarf við Gerðaskóla því við teljum mikilvægt að samfella sé í námi barna og að þau finni fyrir öryggi og 
vellíðan gagnvart skólaskiptunum. Elstu börn leikskólans koma til með að fara reglulega í heimsóknir í Gerðaskóla og nemendur Gerðaskóla 
koma í heimsókn í Gefnarborg. Samstarfið veður með svipuðum nótum eins og það hefur verið síðastliðin skólaár og hefur gefist vel. 
Leikskólabörnin koma til með að fara í íslensku, samfélagsfræði, náttúrufræði, textílmennt, myndmennt, tölvur, tónmennt, íþróttir, ensku og 
dönsku. Einnig fara þau í bókasafnið, skólaselið og útikennslu. Þau taka virkan þátt í árshátíð Gerðaskóla og verða með atriði þar. Ýmislegt 
fleira skemmtilegt verður gert s.s. á aðventunni býður skólahópur 1. bekk í jólatrésgleði við útijólatréð og Gerðaskóli býður skólahópnum í 
sameiginlega jólasöngstund.  Skólastjórar og kennarar beggja skólastiganna hittast nokkrum sinnum yfir veturinn og fara yfir stöðuna s.s. 
námsframboð, kennsluaðferðir, hvernig börnin komu undirbúin, hvernig samstarfið gengur, hvað má betur fara og hvernig hægt væri að þróa það 



	 11	

áfram. Þeir aðilar sem sjá um sérkennslu beggja skólanna hittast og fara yfir stöðu barnanna sem eru með sérkennslu í leikskólanum. 
Gagnkvæmar heimsóknir kennara verða að hausti þar sem þeir fá tækifæri til að fylgjast með kennslu beggja skólastiganna.  

Tónlistarskólinn		

Síðastliðin ár hefur það ávallt verið þannig að á vorin hefur verið farið með elstu börnin í heimsókn í Tónlistarskólann þar sem þau fá að kynnast 
fjölbreyttum hljóðfærum. Þau hafa farið í litlum hópum og fengið að skoða, hlusta og að prufa sjálf að spila. Eins og lesa má í kaflanum hér að 
ofan um sköpun þá er í bígerð meira samstarf milli skólanna og enn á eftir að ákveða hvernig því verður háttað nákvæmlega. Mjög líklega kemur 
þó leikskólinn til með að hafa meiri aðgang að nýjum tónlistarskóla sem tekinn verður í notkun fyrir áramótin 2017/2018. Að venju munu 
nemendur tónlistarskólans koma í heimsókn í leikskólann á aðventunni og spila fyrir börnin. Eins hafa nemendur tónlistarskólans ávallt spilað á 
jólaballi leikskólans. 

Mat	á	starfinu		

Starfsemin er í stöðugri endurskoðun meðal annars á starfsmannafundum og með starfsmannasamtölum. Í apríl/maí á sl. skólaári tók 
leikskólastjóri starfsmannaviðtöl og lagði spurningar fyrir starfsfólkið í gegnum forritið ,,Google docs”.  Gekk það vel og voru allir starfsmenn 
ánægðir að hafa þennan háttinn á til að geta undirbúið sig fyrir starfsmannasamtalið.  Hugmynd er uppi um að nota þetta forrit til að vera með 
símat varðandi starfið.  Deildarstjórar munu taka starfsmannaviðtöl í nóvember. 

Matsaðferðir á þroska og hegðun barnanna í Gefnarborg eru:  

Málþroskaprófið Hljóm – 2 verður lagt fyrir elsta árgang.  

Málþroskaprófið Efi2 verður lagt fyrir öll þriggja ára börn.  

Hreyfiþroskaprófið MOT verður lagt fyrir elsta árgang.  

Listi um mikilvægar bakgrunnsupplýsingar tví-eða fjöltyngdra barna – Nýr listi sem unninn var uppúr bókinni ,,Snemmtæk íhlutun í málörvun 
tveggja til þriggja ára barna” .  Listinn verður lagður fyrir foreldra í foreldrasamtölum í nóvember á þessu skólaári. Eftir það verður þessi listi 
alltaf lagður fyrir foreldra nýrra tví- eða fjöltyngdra barna sem hefja leikskólagöngu á Gefnarborg. 
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Atferlisathuganir frá Ingibjörgu Hilmarsdóttur sérkennslufulltrúa verða fylltar út fyrir öll börn.  

Eftirfarandi matsblöð verða notuð eftir þörfum:  

Íslenski þroskalistinn  

Smábarnalistinn  

Málþroskaprófið “Orðaskil”  

Ofvirknikvarði fyrir 4 ára og eldri  

Athyglisbrestur barna fyrir 4 ára og eldri  

Hegðun á heimili fyrir 4 ára og eldri sem foreldrar fylla út ef um hegðunarerfiðleika er að ræða. 

Endur-	og	símenntunaráætlun		
Lubba námskeið 31.október. Námskeiðið sóttu: Hafrún Ægisdóttir, Þórunn Katla Tómasdóttir og Sigurlaug Björk Jensdóttir. 
	
Námskeið í að leggja Efi-2 málþroskaskimun fyrir börn á fjórða ári 17. janúar. Námskeiðshaldari var Ingibjörg Símonardóttir. Námskeiðið sóttu: 
Hafrún Ægisdóttir og Sveinbjörg Þóra Gunnarsdóttir. 
 
Orðaspjallsnámskeið 25.janúar og 15.febrúar. Árdís Hrönn Jónsdóttir og Ingibjörg Sif Stefánsdóttir héldu námskeiðið. Námskeiðið sóttu: 
Ragnheiður Víglundsdóttir og Njóla Dagsdóttir.  
 
CAT – námskeið haldið 24.apríl. Námskeiðið héldu Ásgerður Ólafsdóttir, sérkennari og einhverfuráðgjafi og Sigrún Hjartardóttir, 
leikskólasérkennari og einhverfuráðgjafi. Námskeiðið sótti: Jódís Garðarsdóttir. 

Námsferð til Brighton í maí 2017 skipulögð af Kristínu Wallis þar sem áhersla var á núvitund og kynningu á útinámi. Í ferðina fóru Hildur 
Vilhelmsdóttir, Þórunn Katla Tómasadóttir, Sigurlaug Björk Jensdóttir og Aldís Búadóttir. 

AEPS – færnimiðað matskerfi 3. og 4.maí 2017. Aldís Búadóttir sótti námskeiðið 
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Numicon námskeið 22.ágúst. Námskeiðshaldari Kristín Wallis. Námskeiðið sótti: Jódís Garðarsdóttir. 
 
Spurningakannanir – örnámskeið haldið af Kristínu Helgadóttur í ágúst. Námskeiðið sótti: Ingibjörg Jóndóttir. 
 
Íslenski þroskalistinn 27.október 2017. Aldís Búadóttir sótti námskeiðið. 
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Þróunar	og	umbótaáætlun	
	
Snemmtæk	íhlutun	
	
Umbætur	 Markmið	

umbóta	
Aðgerðir	til	umbóta	 Tíma-	

áætlun	
Ábyrgð	 Endurmat	 Viðmið	um	árangur	

Snemmtæk	
Íhlutun	–	
mál	og	læsi	

Mæta	
þörfum	allra	
barna	hvað	
varðar	mál	og	
læsi	

Leggja	áherslu	á	að	auka	færni	í	
skráningum	og	mati	á	árangri,	
flokkun	á	viðeigandi	
málörvunarefni	og	útbúa	
móttökuáætlun	fyrir	börn	sem	
eru	að	læra	íslensku	sem	annað	
mál.	Í	lok	verkefnisins	á	að	gefa	út	
handbók	þar	sem	fram	koma	
áherslur	skólans	varðandi	mál	og	
læsi	

Skóla-	
árið		
2017	–	
2018.		

Leikskóla-
stjóri,	
Aldís	
Búadóttir	
sérkennslu-
stjóri	og		
Sveinbjörg	
Þóra	
Gunnarsd.	
deildarstjóri	

Maí	2018	
og	ágúst	
2018	

Handbókin	á	að	vera	
aðgengileg	öllum	þeim	sem	á	
leikskólanum	vinna	og	nýtast	sem	
vinnutæki	

	
	
Grænfánaskóli	
	
Umbætur	 Markmið		

umbóta	
Aðgerðir	til		
umbóta	

Tímaáætlun	 Ábyrgð	 Endurmat	 Viðmið	um	
árangur	

Endurvinnsla		
sýnileg	

Auðvelda	börnum	
og	starfsfóli	að	
flokka	rusl	inn	á	
deildum	

Gera	ílát	sýnilegri	
sem	flokka	á	rusl	í	
inni	á	deildum	
með	því	að	hafa	
ákveðna	liti	fyrir	
pappír,	plast	og	
annað	rusl.	

September	2017	
–	lok	árs	2017	

Rekstrarstjóri	og	
leikskólastjóri	

Maí	2018	 Efla	starfsfólk	og	
börn	í	hvernig	
hegðun	okkar	
getur	haft	áhrif	á	
umhverfið	okkar	
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Lap	–	Linguistically	Appropriate	Practice	
	
Umbætur	 Markmið		

umbóta	
Aðgerðir	til		
umbóta	

Tímaáætlun	 Ábyrgð	 Endurmat	 Viðmið	um	
árangur	

Fjölmenningar-	
samfélag	í	sátt	og	
samlyndi	

Efla	víðsýni	
starfsfólks	
gagnvart	
fjölmenningu,	líta	
á	móðurmál	hvers	
barns	sem	
styrkleika,	efla	
samvinnu	milli	
heimilis	og	skóla,	
efla	
íslenskukennslu	
hjá	tvítyngdum	
börnum	

Ráða	inn	
starfsmann	í	%	
sem	fer	á	milli	
deilda.		Með	því	
móti	gefst	
tækifæri	fyrir	
hvern	
deildarstjóra	að	
nýta	mannauðinn	
til	að	sinna	
íslenskukennslu	
fyrir	tvítyngd	börn	
og	vinna	verkefni	
sem	tengja	heimili	
og	skóla	

1.nóvember	2017	
–		
31.ágúst	2018.	

Leikskólastjóri	og	
allir	deildar-
stjórar	leikskólans	

Maí	2018	 Bæta	
íslenskukunnáttu	
barna	sem	læra	
íslensku	sem	
annað	mál.	Efla	
tengingu	foreldra	
tvítyngdra	barna	
við	það	samfélag	
sem	við	búum	í.	
Skólar	
samfélagsins	eru	
oft	eina	tengingin	
við	samfélagið		
sem	foreldrar	
tvítyngdra	barna	
hafa,	því	er	
ábyrgð	skóla	
töluverð.	Gera	
starfsfólk	öruggt	í	
samskiptum	við	
börn	sem	eiga	
annað	móðurmál	
en	íslensku		
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Heilsueflandi	leikskóli	
	
Umbætur	 Markmið	

umbóta	
Aðgerðir	til		
umbóta	

Tímaáætlun	 Ábyrgð	 Endurmat	 Viðmið	um		
árangur	

Heilsueflandi		
leikskóli	á	vegum	
Embættis	
landlæknis	

Styðja	leikskóla	í	
að	vinna	
markvisst	að	
heilsueflingu	og	
gera	hana	að	
hluta	af	daglegu	
starfi	leikskólans.	
Áhersla	er	lögð	á	
að	vinna	með	
átta	lykilþætti	
sem	tengjast	
skólastarfinu:	
hreyfing,	
mataræði,	
geðrækt,	öryggi,	
tannheilsa,	
fjölskylda,	
nærsamfélag	og	
starfsfólk.	
Innleiðing	mun	
taka	nokkur	ár	

Unnið	er	með	þrjá	
lykilþætti	á	þessu	
skólaári:	hreyfing,	
mataræði	og	
starfsfólk.	
Rýnihópur	fundar	
2x	á	þessu	skólaári.	
Í	rýnihóp	sitja	ásamt	
fulltrúm	leikskólans,	
tveir	foreldrar	og	
fulltrúar	frá	
Skólamat	koma	
einnig	að	þeim	
þætti	sem	snýr	að	
mataræði.	Á	
starfsmannafundum	
er	gefinn	tími	fyrir	
starfsfólk	að	koma	
með	tillögur	og	
vinna	með	þá	þætti	
sem	verið	er	að	
leggja	áherslu	á	
hverju	sinni	

Janúar	2017	-	 Leikskólastjóri	og	
Hafrún	Ægisdóttir	
deildarstjóri	sem	
einnig	er	
tengiliður	
leikskólans	við	
Embætti	
landlækninsins	

Starfsmannasamtöl	
deildarstjóra	við	
starfsfólk	sitt	á	
haustönninni	2017.	
Í	endurmati	
starfsfólks	í	maí	
2018	

Efla	jákvæðan	
skólabrag,	hollt	
mataræði	og	
heilbrigða	sál	í	
hraustum	líkama	
jafnt	hjá	
starfsfólki	og	
börnunum	
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Samstarf	við	tónlistarskóla	
	
Umbætur	 Markmið		

umbóta	
Aðgerðir	til		
umbóta	

Tímaáætlun	 Ábyrgð	 Endurmat	 Viðmið	um		
árangur	

Samstarf	
leikskólans	og	
tónlistarskólans	

Að	koma	á	
gagnkvæmari	
samstarfi	milli	
leikskólanans	og	
tónlistarskólans.	
Veita	börnunum	í	
leikskólanum	
meiri	innsýn	inn	í	
heim	
tónlistarinnar	
með	reglulegum	
heimsóknum	í	
tónlistarskólann	
til	að	kynnast	
fjölbreyttum	
hljóðfærum	

Tveir	elstu	
barnahóparnir	í	
leikskólanum	fara	
reglulega	í	
heimsókn	í	
tónlistarskólann	í	
litlum	hópum	og	
fá	þar	aðgang	að	
hljóðfærum	
tónlistarskólans	
og	fræðslu	um	
hljóðfærin.	Þar	
sem	verkefni	
þetta	er	
nýtilkomið	á	eftir	
að	ræða	framhald	
þess	um	frekara	
samstarf	milli	
skólanna	

Nóvember	2017	–	
maí	2018	

Hildur	
Vilhelmsdóttir	og	
Julia	E.C.	Hidalgo	

Janúar	2018	og	
maí	2018	

Efla	jákvæða	sýn	
barnanna	í	
leikskólanum	á	
hljóðfærum	sem	
vonandi	leiðir	til	
frekari	áhuga	
þeirra	að	hefja	
nám	í	
tónlistarskóla	á	
ungum	aldri.	Efla	
nemendur	
tónlistarskólans	
að	miðla	sinni	
reynslu	og	fá	
tækifæri	til	að	
koma	fram	og	
spila	á	sín	
hljóðfæri	
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Uppeldi	sem	virkar	–	færni	til	framtíðar	
	
Umbætur	 Markmið	

umbóta	
Aðgerðir	til	
umbóta	

Tímaáætlun	 Ábyrgð	 Endurmat	 Viðmið	um	
árangur	

Uppeldisnámskeið	
fyrir	foreldra	
barna	sem	fædd	
eru	2015	og	eru	
að	hefja	sína	
leikskólagöngu	

Mæta	þörfum	
foreldra	í	íslensku	
nútímasamfélagi	og	
styrkja	þá	í	
uppeldishlutverkinu.	
Að	fyrirbyggja	eða	
draga	úr	líkum	á	
hegðunarvanda	eða	
öðrum	erfiðleikum	í	
framtíðinni.		
Eins	að	foreldrar	og	
leikskólinn	séu	
samstíga	í	uppeldi	
barnsins	

Foreldrum	er	
boðið	á	
námskeið	á	
haustönn	2017.	
Námskeiðið	er	
haldið	einu	sinni	í	
viku	í	fjórar	vikur,	
tvo	tíma	í	senn	

Nómveber	2017	 Leikskólastjóri	sér	
um	að	halda	
námskeiðið.	
Sveitarfélagið	
Garður	býður	
öllum	foreldum	
barna	fædd	2015	
á	þetta	námskeið	

Rafræn	könnun	
send	til	foreldra	
að	loknu	
námskeiði	

Efla	foreldra	til	að	
finna	leiðir	til	að	
vera	samtaka	í	
uppeldinu	og	
skapa	æskileg	
uppeldisskilyrði	
sem	ýta	undir	
færni	sem	líkleg	
er	til	að	nýtast	
barninu	til	
frambúðar	
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Orðaspjallsnámskeið	fyrir	foreldra	
	
Umbætur	 Markmið		

umbóta	
Aðgerðir	til	
umbóta	

Tímaáætlun	 Ábyrgð	 Endurmat	 Viðmið	um		
árangur	

Kynna	
orðaspjallsaðferðina	
fyrir	foreldrum	
barnanna	í	
leikskólanum	

Efla	samstarf	milli	
leikskólans	og	
heimilis.	Sýna	
fram	á	mikilvægi	
orðaforðans	fyrir	
frekari	lesskilning	
seinna	meir	og	
hversu	mikilvægt	
það	er	að	lesa	
fyrir	börnin	
markvisst	strax	
frá	ungum	aldri		

Foreldrum	verður	
kynnt	þetta	
námskeið	í	
foreldraviðtölum	í	
nóvember	2017		

Febrúar	2018	ef	
næg	þátttaka	
næst	

Leikskólastjóri	 Rafræn	könnun	
til	þeirra	foreldra	
sem	taka	þátt.	
Endurmat	með	
starfsfólki	í	maí	
2018	

Gera	foreldra	
öruggar	í	að	lesa	
fyrir	börnin	sín	og	
sýna	fram	á	
mikilvægi	þess	að	
ræða	og	láta	
börnin	draga	
ályktanir	um	það	
sem	lesið	er.	
Sýna	fram	á	
mikilvægi	þess	að	
nota	fjölbreyttan	
orðaforða	í	
daglegu	máli	við	
börnin	
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Lokaorð	
Nýtt starfsár í Gefnarborg hefst með talsverðum breytingum hvað varðar starfsmannahópinn. Einn leikskólakennari fór í ársleyfi strax í byrjun 
skólaárs og annar fór í barneignarleyfi stuttu seinna, tveir aðrir starsmenn hófu síðan störf á öðrum vettvangi þegar aðeins smá var liðið á 
skólaárið . Í lok árs munu síðan tveir aðrir starfsmenn fara í barneignarleyfi. Þar sem allur þessur hópur hættir ekki allur á sama tíma hefur nýtt 
starfsfólk verið að koma inn smátt og smátt og mun aðlögun þess ekki ljúka fyrr en strax á nýju ári. Því er ekki að neita að þetta er ekki óska 
staða í byrjun nýs skólaárs,  enn á ný sannast þó hversu magnaður sá trausti kjarni sem fyrir er í leikskólanum  er. Heldur starf leikskólans því 
áfram á fullum krafti með fagmennskuna að leiðarljósi. Það er alltaf gaman og gagnlegt að fá nýtt starfsfólk til starfa því nýju fólki fylgir alltaf 
ferskur andvari og önnur sýn á verkefnin. Gefnarborg er einstaklega heppið með allt sitt nýja starfsfólk. Framundan eru spennandi tímar með 
fljölbreyttum verkefnum sem gaman verður að takast á við. 

 

 

 

 

Ingibjörg Jónsdóttir 

leikskólastjóri 

 


