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Inngangur 

Samkvæmt 13. grein laga um leikskóla nr. 90/2008 vinna leikskólar eftir Aðalnámskrá fyrir leikskóla. Í 

Aðalnámskránni er hverjum skóla gert að semja sína eigin skólanámskrá sem byggir á þeim grunni og 

tekur á sérkennum hans og starfsháttum. Skólanámskrá leikskólans á að vera yfirlýsing um þá 

hugmyndafræði, skipulag og gildi sem lögð eru til grundvallar í starfi leikskólans.  

Markmið starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissari og hún á einnig að sýna starfsfólki 

leikskólans, foreldrum og rekstraraðilum hvernig skipulag starfseminnar verður á komandi skólaári 

ásamt því að auðvelda endurmat á skólastarfinu.  

Á meðan ekki hefur verið samin skólanámskrá fyrir leikskólann, notast hann við starfsáætlun til að gera 

ítarlega grein fyrir starfinu sem á sér stað í leikskólanum.  

Um leikskólann 

Gerð leikskólans – húsnæði og lóð 

Leikskólinn Mánaland er 2 deilda leikskóli staðsettur í Vík í Mýrdal. Húsnæði leikskólans er staðsett í 

húsnæði grunnskólans og telur 3 skólastofur, 1 langan gang, undirbúningsherbergi, kaffistofu, 

starfsmannasnyrtingu, snyrtingu fyrir börnin, geymslu, listastofu, skrifstofu leikskólastjóra, fataklefa og 

snyrtingu fyrir fatlaða.  

 Deildir leikskólans heita Máni og Stjarna.  
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Stjórnskipan leikskólans  

 

Opnunartími 

Leikskólinn er opinn frá 07:45 – 16:15.  

Dagskipulag deilda 

07:45 – 08:00  Leikskólinn opnar/Róleg stund 

08:00 – 08:30  Morgunmatur 

08:30 – 09:00  Samverustund 

09:00 – 09:45  Hópastarf/Frjáls leikur/útivist 

09:45 – 10:00  Ávextir 

10:00 – 11:00  Hópastarf/Frjáls leikur/útivist 

11:00 – 11:20  Samverustund/Hádegismatur hjá yngri 

11:20 – 12:00  Hádegismatur 
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12:00 – 14:00  Hvíld, svefn og útivist 

14:00 – 14:30  Nónhressing 

14:30 – 16:00  Frjáls leikur/útivist 

16:00 – 16:15  Leikskólinn lokar 

Nemendafjöldi, árgangar og dvalartími 

Boðið eru upp á 4 – 8 tíma vistun en einnig stendur foreldrum til boða að kaupa auka korter fyrir átta og 

eftir kl. 16.  

Þegar þetta er ritað eru 25 börn í leikskólanum og 10 á biðlista.  

Börn fædd 2016 2 börn 

Börn fædd 2017 8 börn 

Börn fædd 2018 5 börn 

Börn fædd 2019 7 börn 

Börn fædd 2020 3 börn 

Barnahópurinn 

Kynjahlutfall: 14 drengir og 11 stúlkur 

Dvalarstundir: 203.25 dag hvern.  

Deildargildi: 269.73 

Fjöldi barna með ofnæmi: 1 

Fjöldi barna með fæðuóþol: 4 

Fjöldi barna með annað tungumál en íslensku: 8 

Fjöldi tungumála: 6 

Þjóðerni forsjáraðila: Ísland, Pólland, Spánn, Slóvakía, Ungverjaland og Indónesía.  
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Skólastarfið 

Námssviðin eru 6 og er unnið út frá þeim í öllu starfi leikskólans. Börn læra í leik og daglegu starfi í 

leikskólanum bæði úti og inni. Þau læra í samvinnu við önnur börn og þegar þau fá stuðning og 

hvatningu frá hinum fullorðnu. Námssviðin byggjast á skapandi og gagnrýnni hugsun og tengjast leik og 

daglegum athöfnum í leikskólanum.  

Læsi og samskipti 

Læsi í leikskóla felur í sér að búa yfir þekkingu, leikni og hæfni til að lesa í umhverfi sitt og tjá upplifun 

sína, tilfinningar og skoðanir á heilbrigðan hátt. Börn þurfa að kynnast tungumálinu og möguleikum þess 

sem og að öðlast skilning á að ritað mál og tákn hafi merkingu.  

 Unnið er með samskipti í öllu skólastarfi  

 Ritmál er sýnilegt 

 Leikefni er merkt 

 Samverustundir er að minnsta kosti einu sinni á dag 

 Málörvunarverkefni eru fyrir alla aldurshópa 

 Leikskólinn hefur sett sér læsistefnu 

 Lestrarátak er í tengslum við afmæli Lubba  

Heilbrigði og vellíðan 

Börnin læra að tileinka sér heilbrigða lífshætti, hollt mataræði, hvíld, hreinlæti og hreyfingu. Hreyfing er 

börnum eðlislæg og stuðlar að vellíðan. Hreyfing og vellíðan hafa jákvæð áhrif á samskipti barna, 

umgengni þeirra, umgengni þeirra við umhverfi sitt og hæfni þeirra til að takast á við daglegt líf og nýjar 

áskoranir. Umhyggja skipar stóran sess í starfi leikskóla og mikilvægt er að mynda góð og náin tengsl við 

börnin.  

 Áhersla á hollt og næringarríkt fæði 

 Útivera að minnsta kosti einu sinni á dag 

 Farnar verði vettvangsferðir eins oft og hægt er 

 Markviss hreyfing í sal einu sinni í viku fyrir hvern hóp 

 Áhersla á góðar hreinlætisvenjur 
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Sjálfbærni og vísindi 

Markmið með sjálfbærni er að börn og starfsfólk geri sér grein fyrir því að þau vistspor sem hver 

einstaklingur skilur eftir sig skiptir máli í núna og um alla framtíð. Lýðheilsa þar sem hver einstaklingur 

ber ábyrgð á sjálfum sér og sinni heilsu er hluti af sjálfbærni. Mikilvægt er að kenna börnum að bera 

virðingu fyrir umhverfi og náttúru og skapa þeim tækifæri til að upplifa á njóta. Jafnframt ber að ýta 

undir vísindalega hugsun og aðstoða börn við að sjá tengsl, orsök og afleiðingu og styrkja skilning þeirra 

á hugmyndum og hugtökum.  

 Börnin fái tækifæri og hvatningu til sjálfshjálpar  

 Flokka og nýta verðlausan efnivið 

 Hugsa vel um leikskólann úti og inni 

Sköpun og menning 

Barnamenning er samofin öllu starfi leikskólans og tengist leik barna, lýðræði, skapandi starfi og 

þjóðmenningu. Sköpun er mikilvægur þáttur í námi og þroska barna. Sköpun í leikskóla á fyrst og fremst 

að beinast að sköpunarferlinu, gleðinni, tjáningunni, könnuninni og náminu, sem á sér stað þegar 

hugmyndir, tilfinningar og ímyndun fá að njóta sín.  

 Syngja og lesa á hverjum degi 

 Nota þulur, vísur og frásagnir í starfinu með börnunum 

 Nýta þau hljóðfæri sem eru til staðar 

 Nota fjölbreyttan efnivið í myndsköpun 

 Viðhalda íslenskri menningu með fjölbreyttum hætti 

Lýðræði og jafnrétti 

Lýðræði er vettvangur þar sem leggja ber áherslu á gildi og starfshætti sem renna stoðum undir 

lýðræðislegt samfélag. Í leikskóla eru foreldrar, kennarar og börn samstarfsaðilar. Í daglegu starfi 

leikskóla er lögð áhersla á að börn beri virðingu og umhyggju fyrir öðru fólki, þrói með sér samkennd, 

tillitsemi, umburðarlyndi og vináttu. Markmið jafnréttismenntunar er að skapa tækifæri fyrir alla til að 

þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sýna og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, 

friðar, umburðarlyndis, víðsýni og jafnréttis.  
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Starfsmenn 

Starfsmannastefna 

Leikskólakennarar nota leikinn sem kennsluaðferð. Með því að virða leikinn, skoða hann, þekkja og vera 

þátttakandi í honum fær kennari góða mynd af getu og þroska hvers barns, stöðu þess í barnahópnum 

og samskiptum þeirra á milli. Þekking og reynsla kennarans gerir honum kleift að lesa tilfinningar og 

líðan barns með því að fylgjast með leik þess. Hlutverk kennarans er að hlúa að samskiptum barnanna og 

kennara og innbyrðis á milli barnanna. Kennarar Mánalands eru meðvitaðir um gildi leiksins og mikilvægi 

þess að vera til staðar ef á þarf að halda, til að styðja við leik barnanna eða grípa inn í ef þörf krefur. 

Kennsluaðferðir eiga að vera vel undirbúnar, markvissar, skipulagðar, byggja á fyrri reynslu og áhuga 

barnanna. Umhverfið á að vera vel skipulagt og sniðið að þörfum þeirra til að ýta undir sjálfstæði og 

virkni. Leikskólinn er fyrir öll börn með ólíkar þarfir og getu. Þá þarf að taka tillit til mismunandi þroska 

og reynslu einstaklingsins og að hvert barn fái viðfangsefni við sitt hæfi og geti notið sín á eigin 

forsendum. Börn með fötlun eða frávik í þroska þurfa að fá sérkennslu við hæfi. Börn með sérþarfir læra 

best í leik og starfi með öðrum börnum og er megináhersla kennara í Mánalandi að sérkennslan fari fram 

í smáum hóp þar sem barnið fær tækifæri á að njóta sín í félagslegum samskiptum.  

Áherslur í samstarfi 

Mikil áhersla er lögð á að starfsmenn leikskólans vinni sem ein heild og er leikskólastarfið skipulagt fyrir 

allan leikskólann í einu. Starfsmenn frá sameiginlega fræðslu. Þá eru fræðsla og umræða á 

skipulagsdögum hluti af þeirri stefnu að auka faglegan og persónulegan þroska ásamt hæfni 

starfsmanna. Móttökuáætlun er til staðar í leikskólanum fyrir nýja starfsmenn. 

Leikskólastjóri/deildarstjóri sér um að kynna starfsmann fyrir deildinni, samstarfsfólki og að leiðbeina 

honum áfram í starfi. Starfsmannasamtöl eru einu sinni á ári eða oftar ef þörf þykir. Þar gefst 

starfsmönnum tækifæri til að tjá sig um eigin frammistöðu en jafnframt er þetta tækifæri til samráðs og 

handleiðslu. Nýta þarf þau tækifæri sem upp koma til að upplýsa starfsmann um framgang hans.  

Starfsmannafundir 

Starfsmannafundir eru nýttir til undirbúnings starfsins og/eða fræðslu. Starfsmannafundir eru haldnir 

um það bil einu sinni í mánuði eftir lokun leikskólans. Samráðs – og teymisfundir eru haldnir eftir 

þörfum.  
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Skipulagsdagar 

5 skipulagsdagar eru í leikskólanum í vetur. Þann 8. október er Haustþing leikskólakennara og þann dag 

er leikskólinn lokaður. Skipulagsdagar í vetur verða notaðir undir skipulagningu og fræðslu, en 3 þeirra 

verða notaðir í námsferð til Brighton sem stefnt hefur verið á að fara í síðan í mars 2020. Farið verður 

þangað með Heilsuleikskólanum Kærabæ á Kirkjubæjarklaustri.  

Sumarlokun leikskólans 

Leikskólinn lokar kl. 12 þann 6. júlí og opnar aftur kl. 12 þann 10. ágúst.  

Samstarf 

Samstarf við grunnskóla 

Elstu nemendur fara í grunnskólann síðasta leikskólaárið sitt. Það er misjafnt eftir aðstæðum hvernig 

skólasamstarfinu er háttað. Það hefur verið frá því að fara einu sinni í viku frá síðla hausti, en líka byrjað 

á vorönn og þá oftar í viku en jafnframt var einn hópur tekinn upp í forskóla þegar erfitt var að manna 

leikskólann og því er samstarfið mjög gott á milli þessara skóla. Nemendur hafa farið með kennara úr 

leikskólanum og eru með kennaranum sem mun svo taka við þeim í 1. bekk að hausti. Því skapast góð 

tengsl við kennarann og þau þekkja hann því vel og skólahúsnæðið þegar þau byrja. Þau hafa verið að 

fara með 1. - 2. bekk í listastofuna, íþróttatíma, bekkjatíma, þau heimsækja bókasafnið, borðað 

hádegismat og verið með í frímínútum. 

Samstarf við tónskóla 

Mjög gott samstarf er við Tónskólann en við förum tvisvar í viku þangað til að syngja og stundum fá 

nemendur líka að prufa hljóðfærin og starfsmenn leikskólans sem kunna á hljóðfæri eru virkjaðir til 

þátttöku. Þarna læra nemendur lög og vísur ásamt heitum hljóðfæranna og allt tengist þetta og eflir 

málþroska þeirra. 

Samstarf við aðra 

Leikskólinn hefur verið að fara á elliheimilið Hjallatún og sungið fyrir vistmenn, nemendum hefur verið 

boðið í nónhressingu og þegar má eftir Covid þá langar okkur að fara og spila og spjalla við eldra fólkið. 

Með þessu erum við að auka málþroska og efla tengsl milli kynslóða. 

Við förum líka í göngutúra, kíkjum í heimsókn, bæði í hesthús og fjárhús og skoðum dýrin. Okkur er líka 

boðið að kíkja í heimsókn á fleiri staði hér í Vík sem eru þá með dýr eða eitthvað annað áhugavert. Við 
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lærum helling af orðum í svona ferðum, bæði göngutúrum og heimsóknum ásamt því að læra um 

náttúruna. Við eigum marga velunnara hér í Vík í Mýrdal og erum við þeim ávallt þakklát. 

Foreldrasamstarf 

Starfsfólk Mánalands leggur mikla áherslu á góð samskipti og viljum við að foreldrum finnist þeir ávallt 

velkomnir í leikskólann okkar. Það er einn mikilvægasti þátturinn í að góð samvinna eigi sér stað á milli 

heimilis og leikskóla. Til að barninu líði sem best í leikskólanum er nauðsynlegt fyrir starfsfólkið að vita 

um líðan barnsins og venjur heimafyrir. Einnig er mikilvægt að foreldrar fái upplýsingar um hvernig dagur 

barnsins gekk, þ.e. viðfangsefni og atvik dagsins. Það  getur komið fyrir að lítið atvik, hvort sem er heima 

eða í leikskólanum, geti valdið því að hegðun barnsins er ekki söm og áður. Þá getur gott upplýsingaflæði 

auðveldað foreldrum og starfsfólki að vinna úr málunum.  

Á heimasíðu leikskólans eru settar inn upplýsingar, mánaðardagatöl, leikskóladagatöl, ýmsar áætlanir 

ásamt fleiri upplýsingum. Heimasíðan hefur marga möguleika, þar á meðal að foreldrar geta tengst 

henni í gegnum smáforritið Karellen og þannig fengið upplýsingar beint í símann sinn. Skráning barna fer 

fram í gegnum forritið auk matar – og svefnskráninga. Í forritinu geta foreldar séð myndir af börnum 

sínum og einnig skráð frí eða veikindi barna sinna í smáforritinu. Við hvetjum foreldra til að ná sér í 

smáforritið svo þeir séu enn upplýstari um starfið okkar.  

Þátttaka foreldra í leikskólasamstarfinu 

Mikilvægt er að foreldrar taki virkan þátt í starfi leikskólans og fylgist vel með því sem verið er að gera 

hverju sinni. Foreldrar bjóða sig fram til að starfa í foreldraráði og foreldrafélagi og hefur það gengið vel. 

Það aðlögunarform sem við notumst við krefst þess að foreldrar taki þátt og kynnist leikskólastarfinu. 

Við teljum þetta mikilvæga mótunardaga hvað varðar traust og öryggi milli allra aðila. Foreldrum er 

boðið að koma á ákveðnar uppákomur í leikskólanum. Þessar uppákomur eru ágætlega sóttar og erum 

við foreldrum og þeim sem mæta þakklát fyrir, því mikilvægt er að foreldrar gefi sér tíma til að sýna námi 

barna sinna áhuga.  

Foreldraráð 

Foreldraráð starfar við leikskólann og er það skipað þremur fulltrúm og tveimur varamönnum. 

Leikskólastjóri vinnur með ráðinu og tilgangur þess er að gefa umsagnir til leikskóla og nefnda um 

skólanámskrá og aðrar áætlanir er varða starfsemi leikskóla. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd 

skólanámskrár og annarra áætlana innan skólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Á meðan leikskólinn 

hefur ekki gert skólanámskrá mun starfsáætlunin gegna því hlutverki.  
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Foreldraráð veturinn 2021 – 2022 skipa: 

 Sara Lind Kristinsdóttir 

 Þorgerður Gísladóttir 

 Kristrún Friðsemd Sveinsdóttir 

 Þráinn Ársælsson (varamaður) 

 Þórdís Erla Ólafsdóttir (varamaður) 

Foreldrafélag 

Foreldrafélag er starfandi við leikskólann. Kosning stjórnarinnar fer fram á aðalfundi foreldrafélagsins og 

fer sá fundur fram í maí ár hvert. Stjórnin skiptir með sér verkum og er kosin til tveggja ára í senn. 

Tilgangur foreldrafélagsins er að stuðla að og efla samskipti heimilis og skóla. Foreldrafélagið aðstoðar 

við ýmsa viðburði, þar á meðal sumarhátíð leikskólans, jólaball, aðventukaffi og fl. Þá hefur 

foreldrafélagið einnig staðið fyrir og fjármagnað ýmsar skemmtanir fyrir börn og foreldra, staðið fyrir 

fræðsluerindum auk þess sem það hefur fært leikskólanum gjafir í gegnum tíðina.  

Foreldrafélag leikskólans veturinn 2021 – 2022 skipa: 

 Brynjar Ögmundsson 

 Árný Hlín Sigurðardóttir 

 Kristina Hajniková 

 Þráinn Ársælsson 

 Hamsa Arnedo Moreno 

 Eva Árnadóttir (varamaður) 

 Þórey Richardt Úlfarsdóttir (varamaður) 

Stoðþjónusta 

Félags – og Skólaþjónusta Rangárvalla – og Vestur – Skaftafellssýslu sér um stoðþjónustu leikskólans og 

nærliggjandi sveitarfélaga. Þar hefur leikskólinn aðgang að leikskólaráðgjafa, sálfræðingi, 

talmeinafræðing og annarri aðstoð sem á þarf að halda.  

Leikskólaráðgjafi veitir ráðgjöf til leikskólastjóra, leikskólakennara og annars starfsfólks leikskólans, bæði 

um inntak og skipulag í þeim tilgangi að efla skólann í starfi. Leikskólaráðgjafi veitir ráðgjöf og stuðning 
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varðandi líðan, náms – og þroskastöðu, félagsfærni og hegðun. Einnig situr hann í teymum um málefni 

einstaklinga og aðstoðar við gerð einstaklingsnámskráa barna með sérþarfir, eftir óskum þar um.  

Sérkennsla 

Í leikskólanum er unnið út frá hugmyndum um nám án aðgreiningar. Í því felst að allir hafa sama 

rétt og sömu tækifæri í barnahópnum og að margbreytileikinn fái að njóta sín. Börnin hafa 

mismunandi þarfir,koma frá mismunandi menningarheimum og er leitast við að koma við til 

móts við þau svo þau fái notið sinnar leikskóladvalar og fengið verkefni og kennslu við hæfi. Öll 

börnin í leikskólanum fá tækifæri til að njóta sín og áhersla er lögð á að styðja við og styrkja 

getu og hæfileika hvers og eins barns.  

Í leikskólanum er lögð áhersla á að hefja markvissa íhlutun/sérkennslu um leið og grunur um 

frávik vaknar eða þörf talin vera á viðbótarkennslu. Í mörgum tilfellum þurfa börn tímabundna 

íhlutun en síðan eru önnur sem þurfa úrræði til lengri tíma. Leikskólinn hefur engan yfirmann 

sérkennslu eins og er, en leikskólastjóri sér um að sinna sérkennslunni. Hann gerir meðal annars 

einstaklingsnámskrár í samstarfi við foreldra og starfsmenn leikskólans, metur reglulega 

framfarir barnanna samhliða þörf og eðli íhlutunarinnar/sérkennslunnar. Unnið er samkvæmt 

einstaklingsnámskrá barnsins við þær aðstæður sem taldar eru tryggja bestan árangur hverju 

sinni. Ýmist er unnið í hópum, einstaklingslega eða í fámennum leikhópum. Mikil áhersla er lögð 

á að efla málþroska barna í starfinu öllu með aðstoð annarra starfsmanna.  

Einnig er lögð áhersla á að koma til móts við þarfir barna af erlendum uppruna þannig að þau 

öðlist öryggi og vellíðan í leikskólanum.  

Þróunarverkefnið 

Haustið 2018 auglýsti Menntamálastofnun eftir þátttakendum í þróunarverkefnið Snemmtæk 

íhlutun með áherslu á málþroska og læsi í samvinnu við Ásthildi Bj. Snorradóttur 

talmeinafræðing. Halldóra Guðlaug Helgadóttir leikskólaráðgjafi Skólaþjónustu Rangárvalla- og 

Vestur-Skaftafellssýslu ásamt Eddu G. Antonsdóttur þáverandi forstöðumanni ræddu við 

stjórnendur leikskólanna fimm og var ákveðið að sækja um þátttöku en leikskólarnir komust ekki 

að. Sama haust var leikskólaráðgjafi ásamt nokkrum starfsmönnum af leikskólum svæðissins á 

námskeiði hjá Ásthildi sem markaði upphaf samstarfs Skólaþjónustunnar og Ásthildar. 
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Leikskólarnir fimm á þjónustusvæði Skólaþjónustunnar Leikskólinn Laugalandi, leikskólinn 

Heklukot, leikskólinn Örk, leikskólinn Mánaland og Heilsuleikskólinn Kærabæ, samþykktu 

þátttöku og stóð verkefnið yfir frá hausti 2019 til vors 2021. Ásthildur Bj. Snorradóttir var 

verkefnastjóri varðandi innleiðingu á þessu þróunarverkefni í náinni samvinnu við Halldóru 

Guðlaugu Helgadóttur. 

Mikill vilji er innan leikskólanna til að auka þekkingu og færni alls starfsfólks í vinnu með 

málörvun og málþroska leikskólabarna. Vaxandi fjölmenning á svæðinu ýtir undir þörf fyrir meiri 

þekkingu á málþáttum tungumálsins, málörvunarefni, undirstöðum fyrir lestur og hvernig megi 

nýta þá þekkingu sem best til snemmtækrar íhlutunar í leikskólastarfi. Stjórnendur leikskólanna 

fimm ásamt sveitarstjórnum sveitarfélaganna fimm; Ásahrepps, Rangárþings ytra, Rangárþings 

Eystra, Mýrdalshrepps og Skaftárhrepps og stjórn Skólaþjónustunnar sýndu mikinn áhuga á að 

taka þátt í verkefninu. 

Afurð verkefnisins er handbók fyrir hvern leikskóla sem unnin var samkvæmt aðgerðaráætlun 

og handbókar ramma verkefnisins þar sem sérstök áhersla var lögð á að virkja allt starfsfólk 

leikskólans til þátttöku og að hugmyndafræði og sérstaða hvers leikskóla kæmi skýrt fram. Í 

handbókunum kemur fram hvernig hver leikskóli flokkar og nýtir á markvissan hátt 

málörvunarefni í leik og starfi. Verkferlar og vinnulag var gert skýrara ásamt uppbygginu 

málörvunarstunda og mati á árangri. Einnig var leitast við að efla leiðtogahlutverk leikskólanna 

þegar kemur að snemmtækri íhlutun vegna málþroska og undirstöðuþátta fyrir læsi 

leikskólabarna. 

Fjölbreytt fræðsla var veitt starfsfólki og vinnuhópum leikskólanna sem og foreldrum. 

Myndaður var tengiliðahópur innan hvers leikskóla til þess að halda utan um þróunarverkefnið. 

Jafnframt var leikskólunum veitt ráðgjöf við uppbyggingu á handbókunum, mikilvægum þáttum 

tengdum málþroska og læsi leikskólabarna og flokkun á námsefni. Starfsfólk leikskólanna hefur 

lagt mikla vinnu í handbækurnar og má segja að samvinna, seigla, umhyggja og metnaður hafi 

orðið leiðarljós vinnuhópanna. 
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Mat á skólastarfinu og matsaðferðir 

Í 18. grein laga um leikskóla nr. 90/2008 er kveðið á um að hver leikskóli skuli meta árangur 

með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs. Síðan skuli sveitarfélögin fylgja innra 

matinu eftir þannig að það leiði til umbóta í skólastarfi skv. 19. gr.  

Markmið mats og eftirlits með skólastarfi er að tryggja að starfsemi leikskóla sé í samræmi við 

ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrá leikskóla. Innra mati er ætlað að auka gæði 

skólastarfsins og stuðla að umbótum, tryggja að réttindi barna séu virt og þau fái þá þjónustu 

sem þau eiga rétt á skv. lögum. Innra matinu er einnig ætlað að veita aðilum skólasamfélagsins 

og fræðsluyfirvöldum upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og þróun.  

Aldrei er hægt að skoða allt skólastarfið í einu því það er flókið og margþætt. Ef vel á að takast 

er mælt með að taka nokkra þætti fyrir í einu, lítið umfang, á meðan starfsfólkið er að tileinka 

sér verklega innra mats. Mikilvægt er að gera áætlun fram í tímann til að tryggja að matið nái til 

allra sviða skólastarfsins og mælt er með að það ferli taki um það bil 3 – 5 ár. Matsþáttunum er 

raðað á áætlunina sem afmarkar þau matssvið sem taka á fyrir á hverju ári. Mikilvægt er að 

endurskoða áætlunina á hverju ári því oft koma upp brýn málefni sem skal taka fyrir. 

Nemendur 

Ýmsar aðferðir eru notaðar í Mánalandi til að meta nám barnanna: 

Orðaskil 

Orðaskil er málþroskapróf fyrir börn á aldrinum 18 mánaða til 3 ára sem foreldrar fylla út. Prófinu er 

ætlað að mæla orðaforða og færni ungra barna á beygingarkerfi og setningargerð málsins. Aldursviðmið 

fylgja prófinu en með samanburði við þau er skoðað hvort málþroski barna á þessum aldri falli innan 

eðlilegra marka miðað við jafnaldra.  

TRAS 

Tras er skráningarlisti til notkunar fyrir leikskólakennara til að fylgjast með máltöku tveggja til fimm ára 

barna. TRAS skráningarlistinn er ekki málþroskapróf heldur athugun í skráningarformi á málhegðun og 

málþróun hjá börnum á ákveðnum aldri. Skráningin grundvallast á markvissum athugunum í daglegum 

samskiptum við barnið í aðstæðum þess.  
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Hljóm – 2 

Hljóm – 2 er lagt fyrir öll elstu börnin í Mánalandi. Hljóm – 2 er íslenskt, aldursbundið próf í leikjaformi 

sem kannar hljóðkerfisvitund (hljóð – og málvitund) elstu barna leikskólans. Þættirnir (leikirnir) sem eru 

lagðir fyrir tengjast rími, samstöfum(klappa atkvæði), hljóðgreiningu, samsettum orðum, margræðum 

orðum, orðhlutaeyðingu og hljóðtengingu. Prófið tekur um það bil 20 – 30 mínútur með hvert barn.  

Kennarar/Starfsfólk 

Sérhannaður spurningalisti er sendur rafrænt út til starfsfólks leikskólans á hverju ári til að meta 

samstarf og samskipti. Starfsmannasamtöl fara fram árlega. Starfsfólkið endurmetur leikskólastarfið með 

ýmsum hætti t.d. eftir viðburði, með matslistum námsþátta, yfirlestur starfsáætlunar og gerð 

umbótaáætlunar.  

Foreldrar 

Foreldrar meta starfsemi leikskólans ár hvert. Rafræn spurningakönnun er send út til foreldra og 

niðurstöður hennar gefa kennurum leikskólans góðar vísbendingar um það hvað foreldrar eru ánægðir 

með og hvað mætti betur fara í starfinu.  

Börn 

Börn meta leikskólastarfið út frá svokallaðri Broskarlakönnun. Það eru auðveldar spurningar sem spyrja 

barnið út í leikskólastarfið og barnið svarar spurningunni með því að teikna hring utan um broskallinn 

sem lýsir svari barnsins best. Einnig eru spurningar sem barnið þarf að svara og þá eru það kennarar sem 

skrifa nákvæm svör barnsins niður.   

Starfsþróunaráætlun 

Starfsþróunaráætlun Mánalands er liður í því að ná þeim markmiðum sem sett hafa verið fyrir skólaárið. 

Hún er gerð með áherslum, styrkleikum og veikleikum leikskólans og þar eru fjármögnun, skipulag og 

reglur skilgreindar. Leikskólastjóri ber höfuðábyrgð á framkvæmd og úrvinnslu starfsþróunaráætlunar en 

starfsfólk fyrir eigin símenntun, þ.e. að greina þarfir sínar, hafa frumkvæði að fræðslu og efla sig í starfi. 

Tími til starfsþróunar ræðst af þörfum og fjármagni hverju sinni.  

Skilgreining á starfsþróunarþörf 

Hverjum leikskóla er skylt að gera starfsþróunaráætlun og henni er hægt að skipta í tvo hluta.  

 Starfsþróun sem er nauðsynleg skólanum.  
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 Starfsþróun sem starfsfólk eða kennari metur æskilega fyrir sig.  

Skólastjórnendur ákvarða almenna þörf fyrir námskeið út frá áhersluatriðum næsta vetrar, óskum 

starfsmanna og fjárhagsáætlun skólans. Kennurum og starfsfólki er skylt að fara á námskeið sem þeim er 

ætlað að fara á samkvæmt símenntunaráætlun leikskólans enda eru þau námskeið kennurum að 

kostnaðarlausu og eru haldin á starfsdögum, starfsmannafundum eða að skólastjórnendur sendar 

starfsfólk á námskeið sem henta skólanum. Ákvörðun skal tekin af leikskólastjóra hvað skal bjóða 

kennurum upp á mörg námskeið á hverju skólaári út frá því sem þeir hafa áhuga á, til að halda sér við í 

starfi eða að bæta við nýrri þekkingu sem nýtist í starfi. Í starfsmannasamtölum sem haldin eru einu sinni 

á ári er farið yfir óskir og þarfir starfsmanna og þær eru skráðar niður.  

Starfsmenn geta óskað eftir að hefja nám sem tengist starfi þeirra samhliða vinnu. Leikskólastjóri tekur 

ákvörðun m.a. út frá fjarvistum, áhuga og færni sem starfsmaður hefur sýnt á starfstímanum. 

Sveitarfélagið greiðir laun þegar starfsmenn fara í námslotur. 

Mat á árangri 

Það er á ábyrgð leikskólastjóra að skrá og staðfesta starfsþróun. Ábyrgð starfsmanns felst í að óska eftir 

skráningu og staðfestingu þegar hann getur sýnt fram á að starfsþróun sé lokið hverju sinni. Matshæf 

símenntun er símenntun sem er samþykkt af starfsmanni og stjórnanda, haldin í eða fyrir utan 

vinnutíma. Leikskólastjóri metur hversu vel starfsfólki hefur tekist að uppfylla kröfur í áætlun þeirra. 

Hann tilkynnir því með fyrirvara því starfsfólki sem þarf að ljúka áætlun áður en launahækkun tekur gildi.  

Ferli við gerð starfsþróunaráætlunar 

Janúar og febrúar 

 Leikskólastjóri tekur sína starfsmenn í starfsþróunarsamtal og niðurstöður úr því samtali nýtast í 

áætlunargerðinni.  

 Starfsmenn koma með óskir um fræðsluerindi. 

Mars 

 Starfsfólk metur árangur í lok skólaársins í starfsmannakönnun.  

 Stjórnandi tekur saman niðurstöður og vinnur drög að starfsþróunaráætlun skólans.  

 Stjórnandi fer yfir fjárhagsáætlun og setur upp endurmenntunarkostnað.  

Apríl/maí 
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 Starfsþróunaráætlun er kláruð og afhent foreldraráði til umsagnar.  

Ágúst/september 

 Starfsþróunaráætlunin er kynnt fyrir starfsfólki á starfsmannafundi.  

 Hver starfsmaður fylgir eftir áætlun og skráir eigin símenntun.  

 Stjórnandi veitir stuðning og tryggir að sameiginlega fræðsla eigi sér stað.  

Öryggismál 

Á Mánalandi er starfandi öryggisnefnd sem hefur eftirlit með aðbúnaði barna og starfsmanna.  

Öryggisnefnd 

Öryggisnefnd hefur eftirlit með aðbúnaði barna og starfsmanna og er í samstarfi við Vinnueftirlitið og 

Heilbrigðiseftirlitið. Í öryggisnefnd sitja leikskólastjóri og einn starfsmaður.  

Daglega er farið yfir leiksvæði barnanna úti og kannað hvort allt sé í lagi. Nokkrum sinnum á ári eru 

brunabjöllurnar settar af stað og börnin læra að fara að næstu merktu útgönguleið og starfsfólkið æfist í 

að fara eftir brunaáætlun leikskólans. Starfsfólk leikskólans kemur ábendingum til öryggisnefndar ef 

úrbóta er þörf úti eða inni um leið og þeir verða þess varir. Öryggisnefnd bregst við eins fljótt og 

mögulegt er og hefur samband við þá aðila sem sjá um úrbætur. Leikskólinn skráir slys á slysaskýrslur 

sem eru geymdar í læstum skjalaskáp leikskólans. Slökkvilið Mýrdalshrepps, Heilbrigðiseftirlitið og 

eftirlitsmaður BSI á Íslandi gera úttekt einu sinni á ári. Auk þess eru öryggislýsingar og slökkvitæki 

yfirfarin einu sinni á ári. Leikskólastjóri og sveitarstjóri fá niðurstöður úttekta og bregðast við eftir því 

sem þurfa þykir.  

Áfallaráð 

Á Mánalandi er starfandi áfallaráð og í því sitja leikskólastjóri og tveir kennarar. Þar er unnið eftir 

áfallaáætlun leikskólans sem er aðgengileg á heimasíðu leikskólans.  
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Viðaukar 

Umsögn foreldraráðs 
Leikskólinn Mánaland 
Mánabraut 3 
870 Vík 
B.t. Bergnýjar Aspar Sigurðardóttur 

Mýrdalshreppur, 8. mars 2022 

 

Efni: Umsögn um starfsáætlun leikskólans Mánalands 2021-2022. 

Foreldraráð leikskólans Mánalands starfar og veitir þessa umsögn á grundvelli 11. gr. laga um 

leikskóla nr. 90/2008. Foreldraráð hefur lesið og metið starfsáætlun leikskólans Mánalands árið 

2021-2022 og vill í því sambandi til dæmis benda á eftirfarandi atriði: 

Eins og fram kemur í starfsáætluninni er leikurinn hornsteinn leikskólastarfsins og leikurinn ein 

árangursríkasta leið barna til náms. Telur foreldraráð því jákvætt að leikskólastarfið á Mánalandi 

miðast við leikinn og mikilvægi hans. 

Rétt er að fagna áherslu á heilbrigði; andlegt, félagslegt og líkamlegt. Foreldraráð telur afar 

jákvætt að starf leikskólans stuðli að heilbrigði í gegnum frjálsan og skipulagðan leik og lýsir yfir 

ánægju með áherslu á daglega útiveru. Foreldraráð fagnar því að leikskólinn Mánaland sé 

heilsueflandi leikskóli en ekki er minnst á það í starfsáætlun og vantar tengingu á því við 

leikskólastarfið. 

Foreldraráð telur þörf á að bæta inn upplýsingum um foreldraviðtöl og framkvæmd þeirra í 

starfsáætlun þar sem þau eru mikilvægur vettvangur samtals milli foreldra og stjórnenda 

leikskólans. Þess ber að geta að sá þáttur umbótaáætlunar er varðar niðurstöðu 

foreldrakönnunar virðist hafa verið leystur hratt og vel.  

Ráðið lýsir yfir ánægju með að starfsmenn leikskólans fái tækifæri til að sækja námskeið, 

fyrirlestra og frekari fræðslu enda má ætla að það nýtist vel í leikskólastarfinu. Að því sögðu vill 

foreldraráð koma á framfæri ósk um að regluleg skyndihjálparnámskeið verði sett í starfsáætlun 
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og tryggt verði að allir starfsmenn leikskóla hafi sótt slíkt námskeið og fái árlega upprifjun. Um 

leið og foreldraráð hvetur til frekari menntunar starfsmanna vill það einnig hvetja til þess að 

leitast verði við að ráða fagmenntaða leikskólakennara til þeirra starfa sem kunna að losna. 

Að mati foreldraráðs skiptir samstarf við grunnskólann miklu máli í leikskólastarfinu og er afar 

mikilvægt til að auðvelda börnum þær breytingar sem því fylgja að fara upp á næsta skólastig. 

Við fögnum því góða samstarfi sem er og verið hefur milli grunn- og leikskóla í Mýrdalshreppi. 

Eins er vert að hrósa því málörvunarstarfi sem starfsmenn grunnskóla hafa boðið eldri deild 

leikskólans upp á í vetur. Þar sem of fáir starfsmenn leikskólans eiga íslensku að móðurmáli er 

þetta bráðnauðsynlegt fyrir málþroska barna.   

Foreldraráð ítrekar að starfsáætlun Mánalands þurfi að berast ráðinu að hausti og leggur til að 

sett verði viðmið þar um, með það að markmiði að hún nýtist betur í starfi leikskólans og 

foreldrar geti verið meðvitaðir um það starf sem framundan er. Starfsáætlunin er þó vel unnin 

og skýrir vel það starf sem er í gangi sem og þá áhersluþætti sem unnið er eftir á þessu skólaári. 

Foreldraráð leikskólans Mánalands lýsir yfir stuðningi við starfsáætlunina. 

  

Foreldraráð leikskólans Mánalands, 

  

Kristrún Friðsemd Sveinsdóttir 

Sara Lind Kristinsdóttir 

Þorgerður H. Gísladóttir 
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