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Um starfsáætlanir leikskóla
Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 vinna leikskólar eftir aðalnámskrá fyrir leikskóla.
Samkvæmt henni vinnur hver og einn leikskóli upp sína skólanámskrá þar sem fram kemur á hvaða
hátt leikskólinn uppfyllir þau viðmið sem þar eru sett fram.
Leikskólar gera starfsáætlun þar sem fjallað er um árlega starfsemi leikskólans, birt skóladagatal og
ýmsar aðrar hagnýtar upplýsingar um skólahald hvers leikskóla. Áætlunin þarf að fá umsögn

foreldraráðs áður en skóla- og frístundaráð tekur hana til afgreiðslu samkvæmt lögum um
leikskóla.
Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með árangursmiðuðum
markmiðum og umbótamiðuðu innra mati. Hún á að sýna starfsfólki, foreldrum og rekstraraðilum
hvernig starf leikskólans gekk á síðasta leikskólaári og hvernig unnið verði að umbótum og nýjum
verkefnum á því næsta.
Í starfsáætlun leikskólans skulu koma fram:









Matsaðferðir leikskólans og umbótamiðuð áætlun sem unnin er út frá niðurstöðum innra og
ytra mats.
Áherslur í leikskólastarfinu sem ætlunin er að vinna að, markmið, leiðir að markmiðunum
áætlun um hvernig þau verða metin.
Áherslur í starfsáætlun Leikskólasviðs sem leikskólinn vinnur að.
Starfþróunaráætlun leikskólans og upplýsingar um starfsmannamál.
Fjöldi barna, kynjahlutfall, dvalarstundir, fjöldi barna sem njóta sérkennslu og fjöldi barna af
erlendum uppruna.
Upplýsingar um foreldraráð, foreldrafundi og foreldraviðtöl.
Umsögn foreldraráðs.
Skóladagatal fyrir árið.

Starfsáætlun leikskólans tekur gildi 1. september ár hvert og skal skilað rafrænt til skóla- og
frístundasviðs fyrir 1. júlí. Starfsáætlanir eru lagðar fyrir skóla og frístundaráðs til samþykktar.
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Leiðarljós leikskólans: Ábyrgð, Umhyggja og Öryggi

1. Stutt greinargerð leikskólastjóra um starfið á síðasta leikskólaári.
(s.s. hvað einkenndi árið, starfsmannahald, helstu verkefni, viðburði o.þ.h.)

Starfið í leikskólanum gekk sinn vanagang síðasta skólaár og var margt skemmtilegt í gangi. Meðal
annars var lögð mikil vinna í að klára þróunarverkefnið vegna sérhæfingu Suðurborgar sem leikskóli
sem sinnir atferlisþjálfun fyrir börn með einhverfu og var skýrslunni skilað inn til SFS á vormánuðum.
Aðilar frá Greininga- og ráðgjafastöð ríkisins og sálfræðideild HÍ aðstoðuðu við að leggja lokahönd á
verkefnið og erum við þeim þakklát fyrir aðstoðina. Þessir aðilar hafa í kjölfarið samþykkt samstarf
við leikskólann um áframhaldandi þróun á atferlisþjálfun barna með einhverfu.
Vinnsla á námskrá leikskólans hófst á síðasta skólaári og er stefnt að því að klára hana á vorönn
2015. Starfsfólk fékk kynningu á grunnþáttum menntunar sem við teljum að hjálpi mikið við gerð
námskrár.
Okkur til mikillar ánægju hefur leikskólinn nú fengið velyrði fyrir viðbyggingu og vonumst við til að
endanlegt samþykki liggi fyrir sem fyrst. Leikskólastjórnendum hefur verið sýnd teikning af
byggingunni og mun hún leysa mörg vandamál í leikskólanum.
Starfsmannráðningar er þungur baggi í leikskólanum, ferlið er allt of langt og í mörgum tilfellum
missir leikskólinn af góðu fólki. Skortur á fagfólki er eitt að því sem hefur áhrif lengd ferlis og er það í
sjálfu sér mikið áhyggjuefni að ekki fáist fagfólk inn á leikskólana. Ráðningarferlið þarfnast
endurskoðunar og mikilvægt er að fá leikskólastjóra með í endurmat á ferlinu.
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2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun

2.1 Innra mat leikskólans
Á hverju ári metum við ýmsa starfsemi og uppákomur í leikskólanum með heimatilbúnum
matsblöðum (sjá fylgiskjal 1 og 2). Matið fer fram á hverri deild fyrir sig eftir hvern atburð og eru
matsblöðin síðan nýtt við skipulagningu á viðburðum fyrir næsta skólaár. Farið er yfir matsblöðin á
deildarstjórafundum þegar viðburðir eru skipulagðir að nýju. Deildastjórar bera ábyrgð á því að
matið fari fram á deildarfundum.
Reglulegt mat er á skólafærni PBS (Positive Behavior Support, Stuðningur við jákvæða hegðun) og fer
það fram bæði innan deilda og í teyminu sem heldur utan um verkefnið. Markmið okkar með PBS er
að ýta undir jákvæða hegðun og góða færni í samskiptum.
Upplýsingar um alla þætti PBS er hægt að finna á heimasíðu leikskólans.
http://sudurborg.is/index.php/pbs
Hver deild vinnur mánaðarlegt mat (sjá fylgiskjal 3) á starfsaðferðum PBS, svokallað virknimat, og
setur sér markmið fyrir næsta mánuð. Þegar matið er unnið þurfa að koma fram skýrar leiðir að
þeim markmiðum sem deildin hefur sett sér. Starfsmenn deildarinnar skipta með sér að bera ábyrgð
á að matið fari fram mánaðarlega en allt starfsfólk tekur þátt. Markmið og leiðir eru mismunandi
eftir deildum.
Teymisstjórar PBS í leikskólanum funduðu fjórum sinnum yfir veturinn með Elísu Guðnadóttur,
sálfræðing og handleiðara verkefnisins frá Þjónustumiðstöð Breiðholts, til þess að meta verkefnið. Á
fundunum var farið yfir stöðuna og leiðirnar að settum markmiðum bættar. Í upphafi vetrar er unnin
framkvæmdaráætlun (sjá fylgiskjal 4) sem unnið er eftir út skólaárið.
Þjónustumiðstöð Breiðholts hefur nú látið af þeirri handleiðslu sem fylgt hefur verkefninu frá því að
það hófst árið 2007. Teymisstjórar leikskólans bera ábyrgð ásamt stjórnendum leikskólans á því að
framkvæmdaráætluninni sé fylgt eftir innan leikskólans.
Mat á starfi leikskólans fer einnig fram á reglulegum deildastjórafundum . Á fundunum eru meðal
annars nýtt heimatilbúin matsblöð sem áður voru nefnd.
Starfshópur sem hafði það verkefni að kortleggja þá þekkingu sem er til staðar í leikskólanum í
tengslum við atferlisþjálfun fyrir einhverf börn hefur nú lokið starfi sínu. Skýrsla hópsins hefur verið
gefin út og nefnist hún „ Þróun sérhæfingar Suðurborgar sem leikskóla sem sinnir atferlisþjálfun fyrir
börn á einhverfurófi“ . Skýrsluna má finna á heimsíðu leikskólans.
Nýr starfshópur verður settur á laggirnar á komandi skólaári þar sem unnið verður að frekari þróun á
sérhæfingu Suðurborgar. Í starfshópnum verða aðilar frá Skóla- og frístundasviði, þjónustumiðstöð
Breiðholts, Greininga- og ráðgjafastöð Íslands, Sálfræðideild Háskóla Íslands, ábyrgðarmanni
sérkennslu í leikskólanum og stjórnendum leikskólans. Áætlað er að leita eftir samstarfi við fleiri
aðila í háskólasamfélaginu til þess að styrkja starf leikskólans í framtíðinni og sérhæfingu hans. Sem
dæmi má nefna Menntavísindasvið HÍ og sálfræðideild HR.
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Börnin í leikskólanum vinna árlega möppu sem kallast „Mappan mín“ þar sem þau skrásetja á ýmsan
hátt ýmislegt sem tengist þeim sjálfum, fjölskyldum þeirra og starfinu í leikskólanum. Skemmtilegar
umræður fara fram, bæði við hvert og eitt barn og í hóp. Meðal annars voru börnin spurð að því
hvað þeim þætti skemmtilegast að gera í leikskólanum.
Helstu niðurstöður :


Niðurstöður úr mati á deildarfundum og úr heimatilbúnum matsblöðum gefa til kynna að
efla þurfi málrækt og læsi í leikskólanum auk þess sem bæta mætti fínhreyfingaverkefni hjá
börnunum.



Að halda áfram notkun á PBS reglum á hverjum stað fyrir sig. Börnin kunna flest reglurnar en
gott er að rifja þær upp í upphafi hverjar stundar þannig að auðveldara verði að minna á
þær.



Nota vel annan hluta í PBS sem er tilfinninga- og félagsfærni. Nýta betur þau gögn sem til
eru, bæði í starfinu inni og úti.



Leggja áherslu á að klára námskrá leikskólans.



Halda áfram með þróun á sérhæfingu Suðurborgar í atferlisþjálfun barna með einhverfu í
samvinnu við HÍ, GRR, SFS og ÞB.



Það kom greinilega fram hjá börnunum að frjálsi leikurinn var mest spennandi í leikskólanum
og þar una þau sér best.

Umbætur út frá niðurstöðum innra mats:


Lögð verður áhersla á málrækt og læsi í hópastarfi þar sem hver hópstjóri vinnur samkvæmt
ákveðnum leiðum til þess að efla þessa þætti. Nú þegar hefur verið unnið viðmiðunarblað
þar sem fram kemur hvaða hæfni hver aldur þarf að hafa til að viðhalda almennum þroska.
Þetta blað á að hjálpa hópstjórum að fylgjast með og skrásetja framfarir hjá börnunum.
Einnig hvort þörf sé á inngripi eða hvort leggja þurfi aukna áherslu á ákveðna þætti.
Unnið verður eftir læsisstefnu leikskóla sem gefin var út af SFS auk annarra verkefna sem
leikskólinn hefur kynnt sér. Mikið af námsgögnum og fræðsluefni er til í leikskólanum.



Vinna samkvæmt framkvæmdaráætlun PBS (sjá fylgiskjal 4). Byrja á upprifjun í september,
bæði fyrir börn og starfsfólk sem og kynning fyrir nýtt starfsfólk. Leggja svo áherslu á að nýta
fyrsta og annan hluta vel og í öllu starfi. Hver deild nýtir mánaðalegt virknimat til þess að
efla það sem þarf á viðkomandi deild.



Til að halda áfram með gerð námskrá leikskólans verður starfsfólki leikskólans boðið upp á
kynningu á þremur grunnþáttum menntunar en þeir hafa nú þegar fengið kynningu á
þremur af sex. Þeir þættir sem verða kynntir í vetur eru Sjálfbærni, Lýðræði og mannréttindi
og Heilbrigði og velferð.
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Unnið verður að þróun um sérhæfingu Suðuborgar í nýjum starfshópi eins og fram kom hér
á undan.

Nú eru sjö ár síðan innleiðing á PBS átti sér stað í leikskólanum og hefur aðferðin náð að festast í
sessi. Handleiðsla frá Þjónustumiðstöð Breiðholts hefur verið til fyrirmyndar og eftirfylgdin orðið til
þess að auðveldara var að fylgja verkefninu eftir og gera það að menningu leikskólans. Aðferðin
hefur góð áhrif á börnin og auðveldar öll samskipti, bæði á milli barnanna og á milli starfsmanna og
barna, auk þess sem samræmdar starfsaðferðir hafa styrkt starfsfólk í starfi sínu með börnunum.

2.2 Ytra mat
Ekkert mat var gert á starfi leikskólans af utanaðkomandi aðila, svo sem SFS, menntamálaráðaneytis
eða annarra aðila á síðasta ári. Áætlað er að leikskólinn fari í heildarmat á vegum SFS á komandi
skólaári.

2.3 Matsáætlun
Matsáætlun næsta árs verður eins og undanfarin ár. Reglulegt mat verður á PBS sem hver deild gerir
mánaðalega (fylgiskjal 3). Deildastjóri ber ábyrgð á að það mat fari fram. Teymi innan leikskólans
mun funda einu sinni í mánuði undir stjórn teymisstjóra þar sem staðan er metin í hvert sinn. Þetta
er gert til að samræma starfið á deildunum en í teyminu situr einn starfsmaður af hverri deild.
Framkvæmdaráætlun PBS er unnin fyrir hvert skólaár. Leikskólastóri og teymisstjórar bera ábyrgð á
að matið fari fram.
Viðburðamat (fylgiskjal 1 og 2) verður á sínum stað þar sem hver viðburður er metinn að honum
loknum. Deildastjórar bera ábyrgð á að matið fari fram og tekur allt starfsfólk þátt í matinu.
Námskrá leikskólans er nú í endurmati og verður starfið á næsta skólaári endurskoðað út frá nýrri
sýn Aðalnámskrá leikskóla. Kynning á grunnþáttum menntunar hefur nú verið skipulögð í samvinnu
við aðra leikskóla í hverfinu. Hver þáttur verður skoðaður eftir hverja kynningu og starfið skipulagt út
frá því. Kynningar og matið fer fram á ákveðnum skipulagsdögum og bera leikskólastjórnendur
ábyrgð á að matið fari fram. Allt starfsfólk tekur þátt í endurmati á námskrá leikskólans.
Eins og áður kom fram mun leikskólinn fara í gegnum heildarmat á næsta skólaári á vegum SFS og
mun allt starfsfólk taka þátt ásamt foreldrum og börnum. Ekki er komin nákvæm tímasetning á
mati.
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3. Áherslur í starfi leikskólans

3.1 Áherslur leikskólans næsta starfsár (aðrar en þær sem koma fram í umbótaáætlun)
Að halda áfram með gott starf í tannverndarverkefninu.
Markmiðið er að stuðla að góðri tannheilsu barna og vekja alla til umhugsunar um tannhirðu.
Halda áfram að bursta tennur eftir hádegismat, ræða við börn og foreldra um mikilvægi tannhirðu
og fá inn eftirlit frá tannlækni.
Tannverndarverkefnið er metið að vori og notast er við viðburðablöð við matið. Deildarstjórar bera
ábyrgð á framvindu verkefnisins og á mati.
Að halda áfram með þróunarstarf í tengslum við sérhæfingu Suðurborgar.
Markmiðið er að efla atferlisþjálfun innan leikskólans með alþjóðlega staðla í huga.
HÍ og GRR munu veita starfsfólki leikskólans fræðslu og leiðsögn í ferlinu. Einnig er ætlunin að koma
á samskiptum við einstaklinga i Noregi og hugsanlega í USA.
Stjórnendur leikskólans og umsjónarmaður sérkennslu í Suðurborg bera ábyrgð verkefninu.
Að halda áfram tónlistarsamstarfi við Tónskóla Sigursveins eins og verið hefur undanfarin ár.
Ákveðinn starfsmaður í leikskólanum leiðir það starf og verður það með svipuðum hætti og síðustu
ár. Æfingar á ákveðnum lögum, kynning á hljóðfærum og sameiginlegir tónleikar. Endurmat verður
að vori í umsjá viðkomandi starfsmanns.
Efla málrækt og læsi í leikskólanum. Áætlun er í vinnslu. Leikskólastjórnendur halda utan
áætlunargerð.

3.2 Áherslur leikskólans vegna starfsáætlunar skóla- og frístundasviðs
Innleiðing á Völu gekk vel og nýtist viðverukerfið vel inn á deildum. Enn hefur ekki verið boðið upp á
námskeið fyrir deildarstjóra hjá SFS vegna frekari nýtingu á Völu. Það væri ósk okkar að það væri í
boði á næsta skólaári svo að deildarstjórar gætu nýtt kerfið betur.
Að leggja áherslu á fjölbreyttar leiðir til þess að auka upplýsingaflæði til foreldra. Markmiðið er að
efla tengsl heimilis og skóla og að foreldara sé meðvitaðir um þá starfsemi sem fram fer í
leikskólanum. Sérstaklega hefur verið erfitt að fá foreldra inn á fundi og á kynningar og verður lögð
áhersla að finna nýjar leiðir til að hvetja foreldra áfram. Hugmyndin er að nýta heimasíðu, tölvupósta
og auglýsingar á vegg til að koma á framfæri upplýsingum á þeim tungumálum sem möguleiki er á.
Auk þess er hægt að nýta foreldraviðtöl sem eru tvisvar á ári til þess að koma á framfæri meiri
upplýsingum en hefur verið. Stjórnunarteymi leikskólans ber ábyrgð á verkefninu og að mat á því
fari fram um jól og að vori á deildarstjórafundi.
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4. Starfsmannamál

4.1. Starfsmannahópurinn 1. júní
Í leikskólanum starfa 41 starfsmenn í mismunandi stöðum. Stór hópur starfsmanna sinnir sérkennslu
en eins fram kemur í töflunum hér á eftir er 13 börn í sérkennslu með samtals 67 tíma í stuðning.
Starfsheiti
Leikskólakennarar

Fjöldi
6

Starfshlutfall
1x85%
5x100% ( ein er í
veikindaleyfi)

Grunnskólakennarar
Leikskólaliðar
Þroskaþjálfar
Uppeldismenntaðir með
Háskólapróf

2
2
5
2

1x80% 1x75%
2x100%
5x100%
2x100%)

Starfsmenn með menntun
á framhaldsskólastigi
Starfsmenn án
framhaldsskólamenntunar
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1x80% 1x97% 1x94%
4x100%
11x100% 2x80% 1x70%
1x62% 1x50%

16

Menntun
B-Ed í
leikskólakennarafræðum,
Diplóma í stjórnun
menntastofnana,
meistaragráða í stjórnun
menntastofnana og
meistaragráða í
uppeldisfræðum.

Sálfræðimenntun,
uppeldismenntun og
félagsfræði

4.2 Starfsþróunarsamtöl (skipulag, tímasetning)
Starfsþróunarsamtöl verða að hausti til eða nánar til tekið í nóvember. Leikskólastjóri og starfsfólk
vinna eftir ákveðnum undirbúningsblöðum.

4.3 Símenntun frá síðasta ári (námskeið, hvaða hópar sóttu námskeið og fl.)
 Allt starfsfólk fékk fræðslu um 3 grunnþætti menntunar vegna námskrágerðar.
 Deildarstjórar fóru á kynningarfund á læsisstefnu leikskóla, Lesið í leik.
 6 starfsmenn fóru á ráðstefnuna „Ég bara læraði það sjálfur“ um mat á námi og velferð
barna.
 1 starfsmaður fór á málþing um fjöltyngi og fjölmenningu á vegum félags talmeinafræðinga.
 Tveir starfsmenn fóru á málþing um jafnrétti á vegum Rannung.
 3 starfsmenn fóru á kynningarfund á ÞB í tengslum við læsi og skil á milli skólastiga
 Allir deildarstjórar fóru á kynningu um samvinnu leik- og grunnskóla og læsi á vegum ÞB.
 2 starfsmenn fóru á námskeið í tengslum við græn skref.
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8 starfsmenn fóru á þjálfunarnámskeið vegna barns með einhverfu.
1 starfsmaður fór pecs-námkeið.
1 starfmaður fór á ABLLS-R námskeið á GRR
Allt starfsfólk fékk útikennslunámskeið á starfsdegi.
4 starfsmenn fóru á skráninganámskeið í tengslum við atferlisþjálfun fyrir einhverf börn.
1 fór á numicom stærðfræðinámskeið.
1 fór á kynningu og heimsótti leikskóla í Brighton vegna útikennslu.
Einnig var regluleg handleiðsla á Þ.B. í tengslum við PBS.
Deildastjórar fóru á leiðtoganámskeið á vegum SFS

Öll námskeið og endurmenntun er auglýst á kaffistofu leikskólans og stendur öllu starfsfólki til boða
að skrá sig á námskeið, málþing og annað sem er í boði.

4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum


Áfram verða auglýsingar um þau námskeið, ráðstefnur eða málþing sem eru í boði settar
upp í kaffistofu starfsmanna þar sem starfsfólk getur skráð sig eftir áhuga og þörfum.



Símenntun leikskólans í heild sinni verður á skipulagsdögum og reglulegum fundum í
leikskólanum. Lögð verður áhersla á endurmat og gerð námskrár. Skipulagsdagar hafa verið
skipulagðir með það í huga og fyrirlesarar fengnir til að kynna þá grunnþætti menntunar sem
eftir er að kynna.



Nýtt starfsfólk fær sérstaka kynningu á PBS.



Einn skipulagsdagur verður nýttur í skyndihjálp og slys á börnum.



Leikskólinn hefur hugað að því að hefja útikennslu og hefur starfsfólk nú þegar fengið
námskeið vegna þess. Hugsanlega verður leitað eftir frekari kynningu og námskeiðum sem
geta styrkt leikskólann í útikennslu.
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5. Aðrar upplýsingar
5.1 Barnahópurinn 1. Júní
Í leikskólanum eru sjö deildir með rými fyrir 124 börn samtímis. Þann 1. júní var yfirflot í leikskólanum
og því 128 börn í húsi. Fjöldi barna á deildum er eins og hér segir:
Álfakot: 1 – 3 ára deild með 12 rýmum
Huldukot: 1 – 3 ára deild með 12 rýmum
Dvergakot: 1- 3 ára deild með 12 rýmum
Krílakot: 1- 3 ára deild með 12 rýmum
Lækjarkot: 3 – 6 ára deild með 25 rýmum
Hólakot: 3 – 6 ára deild með 26 rýmum
Brekkukot: 3 – 6 ára deild með 25 rýmum

Töflurnar hér á eftir sýna fjölda barna eftir kyni og dvalartíma þann 1. júní 2014.
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Taflan hér að neðan sýnir fjölda barna í sérkennslu. Á bakvið þessi börn eru 67 tímar í sérkennslu.

12

Tafla hér á eftir sýnir fjölda barna með annað móðurmál/tungumál en þau koma frá 16 þjóðum

5.2 Foreldrasamvinna
Í Suðurborg er starfandi foreldraráð og í því eiga að sitja þrír fulltrúar. Tilgangur foreldraráðs er að
gefa umsagnir til leikskóla og nefnda um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi
leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan
leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiriháttar
breytingar á leikskólastarfi (Lög um leikskóla 90/2008). Kosið er í ráðið á aðalfundi foreldrafélagsins í
september/október ár hvert. Leikskólastjóri fundar með foreldraráðinu fjórum sinnum á ári, tvisvar
fyrir áramót og tvisvar eftir áramót. Ekki fengust nema tveir foreldrar í ráðið síðasta skólaár.
Í leikskólanum er starfandi foreldrafélag, þar sitja fulltrúar frá hverri deild auk tveggja tengiliða frá
leikskólanum. Stjórn foreldrafélagsins fundar einu sinni í mánuði og heldur utan um ýmsar
uppákomur í leikskólanum.
Kynning á starfi vetrarins fer fram að morgni eins dags í september/október þar sem börn og
starfsfólk bjóða foreldrum í morgunkaffi. Börnin baka brauð ásamt starfsfólki sem borið er fram með
kaffinu. Starfsfólk mun kynna vetrarstarf deildarinnar í þessari morgunstund og foreldrar fá tækifæri
á að hitta allt starfsfólk deildarinnar sem og aðra foreldra. Áætlað er að bjóða foreldrum í
morgunkaffi eða síðdegiskaffi mánaðalega í vetur en auk þess verður hið árlega foreldrakaffi á
aðventunni í byrjun desember. Þá verður foreldrum boðið uppá heimabakaðar piparkökur skreyttar
af börnunum og heitt kakó. Opið hús er á degi leikskólans og eru allir foreldrar velkomnir í leikskólann
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til að fylgjast með starfinu. Foreldrar hafa einnig tækifæri á að taka þátt í hinum ýmsu uppákomum
sem leikskólinn býður uppá s.s. föndurdegi, sveitaferð, opnu húsi og sumarhátíð.
Foreldraviðtöl verða í nóvember og mars og geta foreldrar valið sér tíma á ákveðnum dögum. Í
viðtalinu að hausti er farið yfir líðan barnanna í hópnum eftir aðlögun, hvort sem er inn í leikskólann
eða á milli deilda. Í viðtalinu að vori er farið yfir athuganir sem gerðar eru á þroska barnanna.
Foreldraviðtal elstu barna að vori verður í maí þar sem farið er yfir eyðublöð sem fylgja börnunum í
grunnskólann.

5.3 Samstarf leik- og grunnskóla
Samstarf leik- og grunnskólans í hverfinu verður með sama sniði og undanfarin ár. Leik- og
grunnskólakennarar funda í janúar ár hvert og fara yfir skipulagið fyrir vorönn. Á fundinum eru einnig
ræddar áherslur í starfi á báðum skólastigum og námsefni. Ákveðið skilaskjal fylgir börnunum í
grunnskólann að loknum leikskóla og eru skjölin afhent á skilafundi í lok maí hvert skólaár. Þau börn
sem ekki fara í hverfisskólann fá skjölin með sér í viðkomandi skóla
Elstu börn leikskólans fara í fjórar heimsóknir í grunnskólann og börnin í fyrsta bekk koma tvisvar í
heimsóknir í leikskólann. Leikskólabörnin fara í heimsókn í sal til að horfa á sýningu
grunnskólabarnanna, í íþróttahúsið og taka þátt í leikfimistíma, fá kynningu á skólahúsnæði og
leiksvæði og að lokum taka þau þátt í kennslustund. Þegar grunnskólabörnin koma í heimsókn þá
taka þau þátt í starfi innan dyra annað skiptið en utan dyra í hitt skiptið. Þá fara börnin einnig í
heimsókn í frístundaheimili grunnskólans.

Útskrift elstu barnanna í leikskólanum fór fram í sal Hólabrekkuskóla sem er okkar
hverfisskóli. Mikil ánægja var með þessa nýjung og er stefnan að halda þessu samstarfi áfram
og efla samstarfið enn frekar.

5.4 Almennar upplýsingar
Skipulagsdagar eru 6 og þrír af þeim eru á sama tíma og á öðrum leikskólum í hverfinu og
grunnskólanum.







8. september, skipulag á starfi vetrarins
3. október, Breiðholtsbylgjan og kynning á könnunaraðferð. Sameiginlegur
17. nóvember, kynning á grunnþáttum menntunar og námskrágerð. Sameiginlegur
2. janúar, skipulag á starfi vetrarins og námskrágerð. Sameiginlegur
mars, undirbúningur fyrir foreldraviðtöl, skyndihjálp og slys á börnum.
29. maí, endurmat og námskrágerð. Sameiginlegur
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6. Fylgiskjöl

6.1 Matsblöð - Sjá fylgiskjöl hér á eftir.
6.2 Leikskóladagatal – sjá fylgiskjöl hér á eftir
6.3 Áætlun leikskólans um framkvæmd læsis stefnu leikskóla, Lesið í leik er í vinnslu
6.4 Samstarfsáætlun leik- og grunnskóla um mál og læsi verður til umræðu á
samstarfsfundi í janúar 2015
6.5 Umsögn foreldraráðs

F. h. leikskólans ..........................................

_______________________________________________
Leikskólastjóri
Dagsetning
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Fylgiskjal 1.

Hvað er verið að meta.___________________________________

Dags:_______________

Hverjir meta.___________________________________________________

1. Hvernig gekk atburðurinn ?, hvernig var skipulagið?
2. Hvað þarf að bæta? og hvernig?
3. Hvað gekk vel?
4. Hverju má halda/sleppa?

Umsögn og úrbætur.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Fylgiskjal 2.

Hvað á að meta
 Litlu jólin
 þrettándaball
 þorrablót
 sumarval
 hreyfimánuð
 söngstund í sal
 undirbúningur fyrir jól
 sveitaferð
 útskriftarferð
 útskriftarveisla
 öskudagsball
 opið hús
 listsýning
 könnunarleikur
 aðventukaffi
 hópastarf
 foreldrakaffi
 öðruvísi dagar
 tannverndarverkefni
 Þemadagar
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Fylgiskjal 3.

Tékklisti fyrir beint áhorf/gólfhandleiðslu PBS
Leikskóli:___________________________

Dags._____________________________

Deild:______________________________

Athugandi:_________________________

Aðstæður/svæði þar sem áhorf fer fram: ___________________________________________

0= á ekki við/ekkert tækifæri ; 1=aldrei ; 2=mjög sjaldan ; 3=stundum ; 4=oft ; 5=næstum alltaf;
6=alltaf

Reglur:
Jákvætt orðaðar

0

1

2

3

4

5

6

Fáar

0

1

2

3

4

5

6

Einfaldar

0

1

2

3

4

5

6

Í hæð barnanna

0

1

2

3

4

5

6

Sýnilegar

0

1

2

3

4

5

6

Minnt á reglur í upphafi stundar

0

1

2

3

4

5

6

Minnt á reglur þegar börnin hegða sér í ósamræmi við þær
-með orðum

0

1

2

3

4

5

6

-með að benda upp á vegg

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

Fyrirmæli:
Skýr fyrirmæli

Fyrirmæli endurtekin þegar barn fer ekki eftir þeim

Fyrirmælum fylgt eftir
-

með hrósi

0

1

2

3

4

5

6

-

með stýringu

0

1

2

3

4

5

6

-

með öðrum afleiðingum í

0

1

2

3

4

5

6

samræmi við agaferil leikskólans
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0= á ekki við/ekkert tækifæri ; 1=aldrei ; 2=mjög sjaldan ; 3=stundum ; 4=oft ; 5=næstum alltaf ;
6=alltaf

Óæskileg hegðun/hegðun sem er í ósamræmi við reglur og fyrirmæli leiðrétt:
Sýnikennsla starfsmanns (t.d. hvernig á að biðja um dót í stað þess að rífa af/sitja með hendur
og fætur hjá sér í stað þess að vera að pota í næsta mann)
0

1

2

3

4

5

6

Benda á barn sem gerir rétt

0

1

2

3

4

5

6

Láta annað barn sýna rétta hegðun

0

1

2

3

4

5

6

Stýring

0

1

2

3

4

5

6

Barn tekið afsíðis, rifjað upp hvað gerðist, látið segja hvað var óviðeigandi og fær val um að
leiðrétta eigin hegðun

0

1

2

3

4

5

6

5

6

Viðeigandi hegðun fylgt eftir:
Börnum sem fara eftir reglum hrósað fyrir viðeigandi hegðun (hin hunsuð)
0

1

2

3

4

Börnum sem fara ekki eftir reglum hrósað um leið og þau sýna viðeigandi hegðun
0

1

2

3

4

5

6

Með lýsandi hrósi

0

1

2

3

4

5

6

Með almennu hrósi (t.d. duglegur)

0

1

2

3

4

5

6

Með annarskonar jákvæðri athygli

0

1

2

3

4

5

6

Viðeigandi hegðun hunsuð

0

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Almenn um hegðun:
Tækifæri til að hrósa fyrir viðeigandi hegðun nýtt
0

Áhersla á afleiðingar fyrir óæskilega hegðun í stað þess að taka eftir viðeigandi hegðun

Óæskileg hegðun hunsuð

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6
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0= á ekki við/ekkert tækifæri ; 1=aldrei ; 2=1x í mánuði ; 3=2x í mánuði ; 4=1x í viku ; 5=2-3x í
viku; 6=5x í viku; 7=6x í viku eða oftar

Almennt mat á kennslu í tilfinningafærni, vinafærni, reiðistjórnun og lausnaleit
Bein kennsla í samverustund/hópastund:
í tilfinningafærni (t.d. tilfinningateningur, bækur, söngvar)

0

1

2

3

4

5

6

7

í vinafærni (t.d. bækur, sögur, söngvar, umræður)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

reiðistjórnun (skjaldbökusagan)

0

í lausnaleit (t.d. sögur þar sem mismunandi lausnir ræddar, kennsla í notkun lausnasetts)
0

1

2

3

4

5

6

7

Óbein kennsla í aðstæðum:
í tilfinningafærni (t.d. nöfn sett á tilfinningar og umræður um af hverju annað barn
brosir/fer að gráta o.s.frv.)

0

1

2

3

4

5

6

7

í vinafærni (t.d. algeng hugtök eins og að skiptast á rædd og hegðun leiðrétt í aðstæðum)
0

1

2

3

4

5

6

7

í reiðistjórnun (t.d. barni sem reiðist bent á skjaldbökusöguna og hvað hún myndi gera í
þessum aðstæðum, barn sem er reitt minnt á að anda djúpt, telja uppá 10 o.fl.)
01

2

3

4

5

6

7

í lausnaleit (t.d. barn minnt á að nota lausnasett þegar það lendir í deilum við annað barn
eða vill fá e-h sem er erfitt að fá, ræða lausnir þegar vandamál koma upp t.d. í leik)
01

2

3
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4

5

6

7

Niðurstöður beinnar athugunar/gólfhandleiðslu:
Hvað erum við að gera vel (í samræmi við PBS-ið)?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Í hverju höfum við bætt okkur frá síðasta beina áhorfi? Höfum við náð markmiðum fyrir
______ (mánuður)?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hvað mætti betur fara?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Markmið til að vinna að í _____________________(mánuður)?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Leiðir til að ná markmiðum:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ábyrgðaraðili fyrir að áætlun verði hrint í framkvæmd og eftirfylgdaraðili með áætlun:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Fylgiskjal 4.

Framkvæmdaráætlun P.B.S haust 2014
Suðurborg
September 2014
Yngri deildir: Innleiðing á reglunum og viðhald. Sjá skjal í viðhengi um dagskrá PBS reglna á
yngri deildum.
Eldri deildir: Upprifjun á reglum í samverustund og hópastundum. Áhersla (átak) í að fara yfir
reglur á hverju svæði fyrir sig í upphafi stundar.
Starfsfólki er bent á að fara vel yfir agaferlana og nýta þá í öllu starfi bæði þegar unnið er í
reglunum og gefin eru skýr fyrirmæli.
Unnið í mánaðarlegum matslistum og þeim skilað og yfirfarnir á P.B.S teymisfundi.
Teymisfundur P.B.S teymis 23. september kl. 10:15.
Október 2014
Fyrstu tvær vikurnar verður farið í innleiðingu á tilfinningafærni. Þ.e. unnið með
tilfinningarnar (spjöldin – teningurinn og bækur/sögur).
Seinni tvær vikurnar verður unnið með vinafærni. Þá verður farið í að kenna hana markvisst
eftir kennsluáætlunum í möppum á deildum. Bæði verður unnið með það í samverustund á
deild og hópastundum.
Unnið í mánaðarlegum matslistum og þeim skilað og yfirfarnir á P.B.S teymisfundi.
Teymisfundur P.B.S teymis 28. október kl. 10:15.
Nóvember 2014
Fyrstu tvær vikurnar verður kennd reiðistjórnun. Farið í söguna um Simma skjaldböku og
börnunum kennd reiðistjórnun út frá henni. Þá er einnig upplagt að lesa bækur sem tengjast
reiði eins og t.d. Bína bálreiða og Snuðra og Tuðra. Kennt í samverustund og hópastund.
Seinni tvær vikurnar verður lausnamiðuð leikni kennd. Farið vel yfir myndirnar (á lyklahring
og veggmyndir). Kennt í samverustund og hópastund.
Unnið í mánaðarlegum matslistum og þeim skilað og yfirfarnir á P.B.S teymisfundi.
Teymisfundur P.B.S teymis 25. nóvember kl. 10:15.
Desember 2014
Í desember er farið í viðhald á öllum hlutum PBS ásamt hefðbundnum jólaundirbúningi.
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