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1. Áætlanir og mat á skólastarfi 

1.1. Áætlanir 

Leikskólar Akureyrar gera starfsáætlun ár hvert sem byggir á Aðalnámskrá leikskóla, skólanámskrá 

hvers skóla og skólastefnu Akureyrarbæjar. 

Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með árangursmiðuðum 

markmiðum og umbótamiðuðu innra mati. Starfsáætlun er birt opinberlega og gefur starfsfólki, 

foreldrum og rekstraraðilum meðal annars upplýsingar um hvernig starf leikskólans gekk á síðasta 

starfsári og hvernig unnið verður að mati og umbótum. Gerð er grein fyrir framþróun á stefnu og 

sýn leikskólans, þróunarstarfi sem og hvernig skólinn hyggst fylgja þeim markmiðum og áætlunum 

sem hann setur sér með tilliti til aðalnámskrár, skólanámskrár og skólastefnu Akureyrarbæjar. 

Í starfsáætlun koma fram eftirfarandi upplýsingar: 

 umfjöllun skólastjóra um einkunnarorð skólans og helstu áherslur 

 skipurit fræðslusviðs og gerð grein fyrir sérfræðiþjónustu á fræðslu- og fjölskyldusviði 

 áætlanir mat og úrbótaáætlanir um starfsemi skólans 

 fjögurra ára áætlun – breytingar á kostnaði og verkefnum 

 skóladagatal 

 símenntunaráætlun 

 umsögn foreldraráðs 

 lokaorð skólastjóra 

 skorkort um innra mat til fjögurra ára 

 aðgerðadagatal til fjögurra ára. 

Starfsáætlun leikskólans tekur gildi þegar leikskólinn opnar að loknu sumarleyfi ár hvert og skal 

skilað rafrænt til sviðstjóra fræðslusviðs fyrir 15. júní. Starfsáætlanir eru lagðar fyrir fræðsluráð til 

staðfestingar. Skýrslan skal vera að hámarki 20 blaðsíður og án mynda. 

  



Ársskýrsla leikskólastjóra  2019-2020 

4 
 

1.2. Mat 

Tilgangur innra mats er að leggja faglegan grunn að endurbótum í leikskólastarfi og vinna 

kerfisbundið að því að auka gæði þess og gera það skilvirkara. 

Markmið innra mats samkvæmt lögum um leikskóla er að: 

 veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks 

leikskóla, foreldra og viðtökuskóla 

 tryggja að starfsemi leikskóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrá 

leikskóla 

 auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum 

 tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á samkvæmt 

lögum. 

Skólanámskrá leikskólans er skrifleg lýsing á því sem gert er í leikskólastarfinu. Þar koma fram 

bæði markmið og leiðir skólans til að ná settum markmiðum. Skólanámskrá setur því viðmið fyrir 

matið. 

Tilgangur ytra mats er að safna upplýsingum um viðhorf foreldra leikskólabarna og starfsmanna 

til að nota við innra mat leikskólans. Að auki er það liður í ytra mati fræðslusviðs og/eða mennta- 

og menningarmálaráðuneytis. 

Hlutverk foreldraráðs 

Samkvæmt 11. gr. laga um leikskóla frá 2018 er hlutverk foreldraráðs að gefa umsagnir til leikskóla 

og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr. um skólanámskrá og aðrar áætlanir er 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. 
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2. Skipurit 

 
 

2.1 Fræðslusvið og sérfræðiþjónusta 

Á fræðslusviði starfar sviðstjóri fræðslusviðs ásamt starfsfólki og ráðgjöfum fyrir leik- og 

grunnskóla Akureyrar. Sviðstjóri fræðslusviðs er yfirmaður skólastjóra. Verkefnastjóri styður við 

skólastjóra og veitir þeim m.a. ráðgjöf vegna faglegra og rekstralegra málefna sem tengiliður við 

forstöðumann rekstrardeildar. Leikskólaráðgjafi sér um innritunarmál og er til ráðgjafar fyrir 

kennara/starfsmenn leikskólana. 

Einnig er starfandi á fræðslusviði ráðgjafi vegna sérkennslu sem veitir ráðgjöf og er styðjandi við 

kennara um málefni barna að fengnu samþykki foreldra. Einnig er þar starfandi fagfólk með 

sérþekkingu á PMTO aðferðum og eru þeir ráðgefandi við leikskóla sem innleitt hafa 

hugmyndafræðina auk þess sem þeir eru með námskeið fyrir kennara og foreldra um styðjandi 

skóla- og foreldrafærni. Á fjölskyldusviði eru fulltrúar barnaverndar tengiliður við leikskólana með 

það að markmiði að veita ráðgjöf ef grunur leikur á að barn búi við óviðunandi aðstæður auk þess 

að upplýsa starfsfólk leikskóla um tilkynningarskyldu og veita fræðslu. 

Fræðslustjóri

Skólastjóri

Aðstoðarskólastjóri

Deildarstjórar

Kennari/Starfsmenn 
deilda

Matráður

Aðstoðarmatráðar

Sérkennslustjóri

Sérkennslufulltrúi
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3. Sýn og forysta 

Stefna og sýn Krógabóls byggir á Aðalnámskrá leikskóla og skólastefnu Akureyrarbæjar. 

Aðaláherslur Krógabóls eru: 

 Lífsleikni og mannréttindi  

 Heilsustefna 

 Læsi og vísindi 

 Sköpun 

 Leikurinn 

Markmið Krógabóls er m.a. að börn, foreldrar og kennarar séu ánægðir og líði vel í leikskólanum. 
Að efla jákvæða sjálfsvitund, sjálfstraust og sjálfsmynd barnanna þannig að þau verði sjálfstæðir 
einstaklingar. Að börnin öðlist skilning á tilfinningum sínum og annarra, sýni samkennd og beri 
virðingu fyrir umhverfi sínu. Að gott samstarf, traust og gagnkvæm virðing skapist milli heimilis og 
skóla. Að leikskólinn bjóði upp á fjölbreytt skapandi nám sem efli alhliða þroska barnsins, veki með 
því forvitni og örvi hugmyndaflug þess.  
Sýn Krógabóls er að efla siðferðisvitund barna og fullorðinna í þeim tilgangi að verða bæði góð 

og fróð manneskja. Leikurinn er aðalnámsleið leikskólans. 

3.1 Sérstakar áherslur 

3.2 Þróunarverkefni  

Leikskólinn hefur óskað eftir faglegri ráðgjöf og fræðslu frá Miðstöð skólaþróunar við Háskólann 

á Akureyri veturinn 2020-2021  

Heiti verkefnis: Leikur og gleði á yngstu deild 

Áætlun: Að innleiða kennluhætti á yngstu deild sem sniðin er að þörfum barna á aldrinum 1-
3 ára með það að markmiði að efla og bæta starfið og mæta enn betur þörfum yngstu 
nemenda skólans. Að þróa ramma utan um kennsluhætti, byggðan á raunprófuðum 
aðferðum og rannsóknum á þroska barna á aldrinum 1-3 ára. Að sporna við 
mannabreytingum og gera starf leikskólakennara með börnum á aldrinum 1-3 ára 
eftirsóknarverðara. 
 
Niðurstaða: Auka þekkingu og færni kennara í faglegu starfi með börnum á aldrinum 1-3 ára. 

Úrbótaáætlun: Auka þekkingu og færni kennara á faglegu starfi með börnum á aldrinum 1-3 ára. 
Gera skýrari ramma utan um kennsluhætti með yngstu börnunum. Endurskoða námskrá fyrir 
yngstu börnin. 
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4. Áherslur í skólastarfi 

4.1 Lífsleikni 

Áætlun: Á hverju skólaári eru teknar fyrir tvær aðaldygðir. Í  ár  var unnið með vinsemd (virðing 

undirdygð) og sköpunargleði. Lífsleiknikennsla byggist á að börnin verði sjálfstæðir einstaklingar 

og öðlist trú á eigin getu. Tileinki sér innri aga, séu fær um að sýna kurteisi og samkennd og temji 

sér virðingu fyrir umhverfi sínu. Börnin læri að þekkja tilfinningar sínar eins og gleði, sorg og reiði 

og læri að hafa taumhald á þeim.  

Niðurstaða: Lífsleiknikennslan gekk vel, unnin voru áhugaverð verkefni  sem tengdust dygðunum. 

Með dygðakennslu er leitast við að nota heiti dygðana í fjölbreyttum aðstæðum en með því móti 

teljum við að börnin tileinki sér best inntak þeirra. Rætt er um mikilvægi vináttu og að vera góður 

vinur. Farið er í vettvangsferðir, umhverfið skoðað, velt vöngum um mikilvægi þess að fara vel 

með umhverfið okkar o.fl. 

Úrbótaáætlun: Leggja áherslu á að Lífsleikninefndin verði leiðandi og hvetjandi í 

lífsleiknikennslunni. Hafa kynningu að hausti fyrir nýja starfsmenn og fyrir þá sem vilja upprifjun.  

4.2 Heilsustefna 

Áætlun: Markmiðið er að auka gleði og vellíðan barna með áherslu á hreyfingu og holla næringu 

ásamt listsköpun í leik og starfi. Áhersla er lögð á  skipulagðar hreyfistundir. Til að fylgjast með 

hreyfiþroska hvers barns og samskiptum í leikskólanum eru gerðar skráningar sem færðar eru inn 

í Heilsubók barnsins.  

Niðurstaða: Skipulagðar hreyfistundir í sal gengu vel á fyrrihluta haustannar en þá urðu 

starfsmannabreytingar og aftur eftir áramótin sem hafði þau áhrif að hreyfingin varð ekki eins 

markviss og undanfarin ár. Frá 16. mars til 4. maí voru engar skipulagðar hreyfistundir vegna covid. 

Úrbótaáætlun: Auglýsa eftir íþróttakennara eða leikskólakennara sem sér um og skipuleggur 

hreyfistundir í leikskólanum. Hafa kynningu að hausti fyrir nýja starfsmenn og fyrir þá sem vilja 

upprifjun.  

4.3. Læsi og vísindi  

Áætlun: Læsi,  málrækt og vísindi eru samofin daglegu starfi í leikskólanum, unnið er með ýmis 

verkefni sem miða að því að auka skilning og hæfni barna til að tjá sig og koma hugmyndum sínum 

á framfæri. Mikið er lagt upp úr að verkefnin séu skemmtileg og byggð á leik. Undir  læsi og vísindi 

í námskrá leikskólans fellur einnig stærðfræði. Læsi og vísindi er í námsáætlun allra deilda og eru 

þær aldursmiðaðar.  

Niðurstaða: Unnið var samkvæmt áætlunum í daglegu starfi og leik t.d. í gegnum umræður, 

hlutverkaleiki, samverustundir, borðvinnu, skipulagt starf og lestur. Í dagsins önn var unnið með 

orðaforða barna með því að setja orð á athafnir og hluti. Kennslugögn leikskólans eru aðalega  
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málræktarmappa leikskólans sem er aldursmiðuð, málræktarverkefni, málræktaröpp, 

stærðfræðiverkefni og kennsluefnið Lubbi o.fl. 

Úrbótaáætlun: Halda áfram á sömu braut með læsiskennslu og málrækt.  Námskeið í Lubba fyrir 

nýja starfsmenn. Hafa kynningu að hausti fyrir nýja starfsmenn og fyrir þá sem vilja upprifjun. 

4.4 Leikurinn 

Frjáls og sjálfsprottinn leikur 

Áætlun: Leikskólinn leggur áherslu á frjálsan og sjálfsprottinn leik.  Í gegnum leik eru börnin 

meðal annars að skynja nýjar tilfinningar, nýjar upplifanir, efla samskipti sín á milli og öðlast 

færni til að ráða fram úr sínum ágreiningsefnum. Í leiknum gefst barninu tækifæri til að efla s.s. 

málþroska, félagsþroska, hreyfiþroska o.fl. 

Niðurstaða: Í skólanum er lögð áhersla á að leikurinn fái að njóta sín í öllu starfinu með börnunum. 

Kennarar eru meðvitaðir um  að gera skipulag deilda ekki það stíft að það dragi úr frjálsum og 

sjálfsprottnum leik barnanna.  

Úrbótaáætlun: Halda áfram á sömu braut. Fá fræðslu um mikilvægi leiksins inn í leikskólann. 

4.5 Jafnrétti  

Áætlun: Jafnréttisáætlun leikskólans var endurnýjuð en hún nær bæði til barna og starfsmanna . 

Niðurstaða: Jafnréttisáætlun var send til Jafnréttisstofu og var hún samþykkt með nokkrum 

athugasemdum. 

Úrbótaáætlun: Kynna jafnréttisáætlun að hausti fyrir starfsmönnum og að hún fari inn í nýja og 

endurgerða starfsmannahandbók Krógabóls sem er í mótun.  Á næsta skólaári væri áhugavert að  

hver og einn starfsmaður setji upp kynjagleraugu og skoði hvernig  útdeiling á verkefnum og 

leikefni fer fram á deildum með kynin í huga.  

4.6 Sköpun 

Sköpun í daglegu starfi 

Áætlun: Mikil áhersla er lögð á sköpun í víðu samhengi og er hún stór liður í námsáætlun hverrar 

deildar. Markmið skólans er að sköpunargleðin og ímyndunaraflið fái að njóta sín í gegnum leik 

með fjölbreyttan efnivið. Sjálft sköpunarferlið skiptir meira máli en útkoman þ.e.a.s. að fá að prófa 

sig áfram með efnivið, gera tilraunir og þjálfa upp færni á eigin forsendum. Verk barna eru sýnileg 

á veggjum skólans og síðan er sýning á Vorhátíð leikskólans fyrir foreldra og gesti.  

Niðurstaða: Námsáætlun gekk eftir. Mikil sköpunargleði var í gangi á öllum deildum. Við 

undirbúning  Ævintýradagsins í nóvember var mikil sköpunargleði hjá börnum og kennurum má 

þar nefna frumskógarþema á einni deildinni með pálmatrjám, dýrum o.fl.  

Úrbótaáætlun: Halda áfram á sömu braut að leyfa börnum að njóta sín í leik og starfi með því m.a. 

efla forvitni og sköpunargleði þeirra .  
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5. Skipulag  

Dagskipulag Krógabóls – nánara skipulag er á hverri deild og fer eftir aldri barnanna 

07:45 – 08:15 Krógaból opnar, móttaka/leikur 

08:00/08:25 – 09:00 Morgunmatur 

09:00 – 11:00 Hópastarf/leikur/ævintýraferðir/hreyfistundir/uppákomur/útivera 

11:00-11:15  Söngstund/samvera 

11:20 – 12:15 Hádegismatur 

12:00 – 14: 30 Hvíld/ leikur/útivera /samvera 

14:30 – 15:00 Síðdegishressing 

15:00 – 16:00 Leikur/útivera 

16:15  Leikskólinn lokar 

5.1 Skóladagatal  

Áætlun: Skóladagatal er gefið út fyrir hvert skólaár í samstarfi við Hulduheima-Sel og Síðuskóla 

með það að markmiði að leiða saman lokunardaga til að koma til móts við foreldra. Foreldraráð 

gefur umsögn með skóladagatali. Dagatöl eru send út frá hverri deild til að upplýsa foreldra um 

dagskrá mánaðarins . Deildir gera starfsáætlun að hausti og meta að vori 

Niðurstaða: Lítið samstarf var á milli skólanna um gerð skóladagatals. Krógaból reyndi að 

samræma lokunardaga leikskólans við  skóladagatal Síðuskóla. Foreldraráð samþykkti dagatalið. 

Mánaðardagatöl voru  send út með tölvupósti. Eftir áramótin var byrjað á að setja viðburði sem 

snerta börn og foreldra inn á viðburðadagatal á nýrri heimasíðu Krógabóls.  

Úrbótaáætlun: Halda áfram að skipuleggja og uppfæra heimasíðuna, gera hana að aðal 

upplýsingarmiðli milli skóla og forráðamanna. Nauðsynlegt er að efla samstarf á milli skólanna um 

gerð skóladagatals. 

6. Öryggi 

6.1 Lóðaskoðun  

Áætlun: Dagleg skoðun leikskólalóðar skal fara fram að morgni til að kanna hvort rusl eða 

óæskilegir hlutir leynist þar. Einnig skal kannað hvort  skemmdir hafi orðið á lóð eða leiktækjum. 

Niðurstaða: Misbrestur varð á að leikskólalóð væri yfirfarin að morgni. Hver deild á ákveðin 

tímabil yfir árið til lóðaskoðunar en nefna að þær skorti tíma fyrir þetta verkefni. 

Úrbótaáætlun: Endurskoða skipulag og verklag vegna lóðaskoðunar gera nýtt skipulag sem deildir 

eru sáttar við og telja sig geta unnið eftir. Búið er að setja saman teymi sem hefur það hlutverk að 

skoða skipulag lóðar og koma með tillögur að fjölbreyttari verkefnum fyrir börnin á leikskólalóð. 
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6.2 Vinnuaðstaða barna og starfsfólks  

Vinnuaðstaða barna er misjöfn og fer eftir deildum, þrjár deildir af fimm eru ágætlega stórar og 

rúmgóðar miðað við þann barnafjölda sem þar er. Tvær deildir eru mjög litlar og þröngar og þurfa 

því að nota sameiginlegt rými þar sem börn, foreldrar og starfsmenn ganga um.  

Starfsmannaaðstaða er ekki góð, kaffistofa er lítil og þröng og ekkert fundarherbergi er fyrir t.d. 

foreldrafundi o.fl. Í leikskólanum skortir séraðstöðu (vinnuherbergi) fyrir aðstoðarskólastjóra og 

sérkennslustjóra og er nauðsynlegt að bæta aðstöðu þessara stjórnenda. Skrifstofa skólastjóra er 

miðsvæðis þannig að þar er  mikið áreiti og truflun af völdum hávaða. Skrifstofan er við 

fataherbergi og þurfa börn, foreldrar og starfsmenn að ganga fram hjá skrifstofu nokkrum sinnum 

á dag. Einnig er mikil truflun vegna utanaðkomandi erils og hávaða þar sem glugginn á skrifstofu 

er við hliðina á útihurð leikskólans. 

6.3 Brunavarnir /forvarnir/eineltisáætlun og slysaskráning  

Leikskólinn setur sér markmið að hafa eldvarnir í lagi. Í húsinu er fullkomið eldvarnarkerfi og 

rýmingaráætlun. Samstarf er milli slökkviliðsins og leikskólans um að auka öryggi barna og 

starfsfólks með öflugu eldvarnaeftirliti og fræðslu. Slökkviliðið heimsækir leikskólann tvisvar á ári 

annars vegar til að skoða hvernig eldvörnum er háttað og ráðleggja með úrbætur og hins vegar til 

að ræða við elstu börnin um eldvarnir. Í samstarfi við slökkviliðið er verkefni í leikskólanum fyrir 

elstu börnin sem heitir Aðstoðarmaður slökkviliðsins. Það felur í sér að elstu börnin fara yfir 

ákveðna öryggisþætti einu sinni í mánuði með kennara og skrá á þar til gerð eyðublöð. Í maí ár 

hvert býður slökkviliðið öllum 6 ára börnum Akureyrarbæjar í heimsókn á Slökkvistöðina þar sem 

þeim er sýndur slökkvibúnaður og brugðið er á leik. Brunaæfing fyrir börn og starfsmenn eru tvær 

á ári og eru þær haldnar vor og haust. Skráning á slysum barna fer fram í Karellen forritinu 

Slysaskráning barna er unnin í Karellen forritinu.  Forvarnir og eineltisáætlun er í 

jafnréttisæáætlun leikskólans.  

7. Mannauður 

7.1 Móttökuáætlun  

Áætlun: Að móta nýja móttökuáætlun starfsmanna svo aðlögunin verði markvissari og 

starfsmaðurinn verði öruggari á nýjum vinnustað, fá markvissa fræðslu og tækifæri til að kynnast 

starfi skólans á reynslutíma. Með þessu er líklegra að starfsmaðurinn verði öruggari, viti fyrir hvað 

skólinn stendur og þekki betur umhverfi hans , stefnur og þær vætingar sem gerðar eru til hans 

sem starfsmanns. 

Niðurstaða: Móttökuáætlun verði endurskoðuð og sett í starfsmannahandbók skólaárið 2020-

2021. 

Úrbótaáætlun: Vinna markvisst með móttökuáætlunina innan leikskólans og setja í 

starfsmannahandbók. 
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7.2 Starfsmannakönnun og starfsmannasamtöl 

Áætlun: Starfsmannakönnun var í febrúar 2020 og var rétt um 60% starfsmanna sem svöruðu. 

Starfsmannasamtöl voru skipulögð í mars - apríl 2020. 

Niðurstaða: Niðurstöður starfsmannakönnunar voru ágætar. Athugasemdir komu um að bæta 

þyrfti starfsmannaðstöðu og aðstöðu fyrir börnin, færri börn á deild, stytta vinnuvikuna,  bæta 

samstarf á milli deilda og upplýsingarflæði. Það sem var talið gott við vinnustaðinn var faglegt og 

gott starf, metnaðarfullir starfsmenn, hlýleiki, kærleikur, samheldni o.fl. Könnunin var kynnt á 

starfsmannafundi í maí 2020.  

Úrbótaáætlun: Gera  áætlun um hvernig má auka þátttöku í starfsmannakönnuninni sem verður 

næst á vegum Skólapúlsins 2022.  Starfsmannahandbók fer í uppfærslu árið 2020. 

7.3 Þátttaka starfsfólks í mótun skólastarfsins  

Áætlun: Í Krógabóli eru starfandi nokkur fagteymi en fjöldi þeirra er misjafn og ræðst það af 

verkefnum sem eru í gangi, teymin eru  skipuð stjórnendum skólans og eru þvert á deidir. Teymin 

bera ákveðna ábyrgð innan skólans s.s. stjórnendateymi 1, stjórnendateymi 2, málræktarteymi, 

áfallateymi, umhverfisteymi, agateymi o.s.frv. Fundartímar eru skipulagðir á föstudögum nema 

öðru verði við komið.  

Niðurstaða: Teymin voru misjafnlega virk þetta árið.  Leikskólinn hefði þurft að skipuleggja 

fundartímann betur og lengra fram í tímann þannig að sum teymin hefðu fundað oftar s.s. 

málræktarteymið sem hefur verið mjög virkt og öflugt síðustu ár. 

Úrbótaáætlun: Að gera fundaráætlun fyrir hverja önn til að stuðla að því að teymin hittist 

reglulega og nái að vinna þau verkefni sem þau bera ábyrgð á. 

8. Barnahópurinn  

8.1 Hljóm-2 

Áætlun: Öll börn fara í Hljóm-2 skimun þegar þau eru fimm ára. Markmið er að 80- 90% barna 

komi út með góða færni eða meðal færni. Þau börn sem komu út að hausti með slaka færni eða 

mjög slaka færni fara í markvissa málörvun með kennurum eða sérkennurum, síðan í endurmat 

þremur mánuðum síðar. 

Niðurstaða: Í Krógabóli fóru 23 börn í Hljóm-2 skimun. Niðurstaða á vorönn: Góð færni 35% barna, 

meðal færni 52% barna, slök færni 4% barna, mjög slök færni 9% barna. Markmið leikskólans 

náðist í góðri færni eða meðal færni voru 87% barna  og í slakri færni eða mjög slakri færni  voru 

13% barna. Við greiningu gagna á þeim börnum sem voru  í slakri færni, kom í ljós að  tvö börn 

voru tvítyngd og eitt barn í málörvunarhópi. Í skimun í febrúar/mars fóru þessi börn upp í 

meðalfærni. 

Úrbótaáætlun: Leggja áherslu á að efla þátt læsis í daglegu starfi með því að hafa efnivið á 

boðstólum sem ýtir undir málrækt og styðja enn betur við þau börn sem sýna frávik í málþroska 
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og málskilningi. Leggja áherslu á mikilvægi snemmtækrar íhlutunar. Hvetja foreldra til að lesa fyrir 

börn sín.  

8.2 EFI -2 

Áætlun: EFI-2 málþroskaskimun skimar máltjáningu og málskilning hjá börnum á aldrinum 3,1 ára 

til 3,10 ára. Krógaból skimar börnin í kringum 3,6 ára. Börn fædd 2016 skiptast á fjórar deildir. 

Niðurstaða: Á skólaárinu voru skimuð 30 börn af 35 börnum sem höfðu náð tilteknum aldri 

fyrir EFI-2 skimun.  

Skilningur: góð færni 33%, meðal færni 44%, slök færni 13%, mjög slök færni 10% 

Tjáning: góð færni 30%, meðal færni 27%,  slök færni  30%, mjög slök færni 13%  

Börn sem komu ekki nógu vel út úr EFI 2 fóru í sérstaka málörvunarhópa. Einnig var aukin áhersla 

lögð á málörvun hjá þeim hópi barna sem á því þurfti að halda 

Úrbótaáætlun: Huga þarf að þessum hópi barna þar sem aðseins 55% voru í  góði færni eða 

meðal færni og 45% í slakri færni eða mjög slakri færni. Vinna markvisst með þennan hóp barna í 

málörvun. 

8.4 Foreldrasamtöl og upplýsingagjöf um stöðu nemenda  

Allir nýir foreldrar eru boðaðir á kynningarfund í leikskólann áður en barnið byrjar og fá þeir 

foreldrahandbók með öllum helstu upplýsingum um leikskólann senda áður í tölvupósti. Foreldrar 

koma einnig í samtal við deildarstjóra þar sem farið er yfir starfsemi deildarinnar og foreldrar gefa 

upplýsingar um barnið. Foreldrar nýrra barna fara í þriggja til sex mánaða samtal við 

deildarstjóra/hópstjóra og síðan eru foreldrar boðaðir árlega í samtal þar sem farið er yfir þroska, 

líðan og Heilsubók barnsins. Foreldrar geta alltaf óskað eftir samtölum ef þeim finnst það þurfa. Í 

lok skólagöngu barns í leikskóla koma foreldrar í samtal þar sem farið er yfir þær upplýsingar um 

barnið sem falla undir skil á upplýsingum milli leik- og grunnskóla.  

9. Sérkennsla  

Áætlun: 1.90 stöðugildi voru sérkennslu og inni í tölunni er 65% staða sérkennslustjóra.  

Niðurstaða: Stöðuhlutfall var fullnýtt. Þrír starfsmenn skiptu með sér sérkennslu, sérkennslustjóri, 

leikskólakennari og aðstoðarskólastjóri. Farið var í þróun á verkferlum og vinnufyrirkomulagi í 

sérkennslu og er það enn í mótun. Áður var sérkennsla föst á deildum en nú fara fulltrúar í 

sérkennslu milli deilda, skipta með sér verkum og eru þar af leiðandi færanlegir. Með þessu 

fyrirkomulagi hafa gefist  tækifæri til að sinna fleiri börnum sem þarfnast snemmtækrar íhlutunar. 

Ánægja hefur verið með þessa breytingu innan skólans. 

Úrbótaáætlun: Haldið verður áfram með þróun sérkennslumála. 
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10. Rekstur 

Áætlun: Áætlun var 194.648.356 í rekstur skólans. 

Niðurstaða: Til reksturins voru nýtt 99% af heildaráætlun. Afgangur var 1.714.000 sem er mjög 

ásættanleg niðurstaða. 

Úrbótaáætlun: Að gera reglulegt mat á stöðu fjármála yfir árið og upplýsa þá er málið varðar ef 

stefnir í að áætlun haldist ekki. 

11. Foreldrar 

12.1. Foreldrar 

Foreldrakönnun 

Áætlun: Lagt er upp úr góðu og faglegu foreldrasamstarfi sem byggist m.a. á gagnkvæmri virðingu 

og góðu upplýsingaflæði.  

Niðurstaða: Mæting á foreldrafundi er mjög dræm og er vert að skoða  hvort hægt er að breyta 

þessu fundarformi. Námskynningar að hausti voru lagðar af haustið 2018 og nú fá foreldrar 

námskynningu deilda senda í tölvupósti. Foreldrar mæta vel á viðburði eins og vorhátíð, jólaball, 

foreldrakaffi, foreldrasýningar og foreldrasamtöl. Foreldrakönnnun kom vel út og var almenn 

ánægja með leikskólann. Ábendingar voru t.d. bílaplan sem þykir varasamt og þar vanti 

gangstéttir. 

Úrbótaáætlun: Halda áfram góðu foreldrasamstarfi. Skoða úrbætur á bílaplani.  

Foreldraráð  

Áætlun: Foreldraráð er skipað þremur fulltrúum foreldra  

Niðurstaða: Á haustönn voru einungis tveir fulltrúar í foreldraráði en á vorönn kom fulltrúi úr 

stjórn foreldrafélagsins inn í foreldraráðið sem er góð tenging á milli þessara tveggja hópa. 

Foreldraráðið er frekar óvirkt og er það mikið til vegna þess að verkefnin eru fá. Foreldraráðið 

hefur eingöngu haft það hlutverk að fara yfir skóladagatal leikskólans og vinna umsagnir til 

leikskóla um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi skólans. 

Úrbótaáætlun: Halda áfram á sömu braut. Leikskólinn leggur áherslu á að vera í góðu samstarfi 

við forledraráð skólans. 

Foreldrafélag  

Áætlun: Við leikskólann er starfandi foreldrafélag og eru fimm fulltrúar í stjórn og tveir til vara. 

Foreldrafélag sér um ákveðna viðburði s.s. jólaball, sveitaferð, vorhátíð, leiksýningar o.fl. 

Aðstoðarskólastjóri situr fundi með stjórn. 

Niðurstaða: Stjórnin ákvað að halda ekki aðalfund að hausti vegna dræmrar fundarmætingar 

síðastliðin ár en sendi í staðin út ársskýrslu og yfirlit reikninga. Auglýst var eftir fulltrúum í stjórn. 

Stjórnin fundaði reglulega yfir veturinn og skipulagði sín verkefni. Vegna covid-19 féll niður 

sveitaferð og vorhátíð. 
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Úrbótaáætlun: Stjórn foreldrafélagsins vinnur áfram með sín áhugaverðu verkefni og stefnir á að 

halda aðalfundi annað hvert ár. 

12. Stjórnunarhættir 

Áætlun: Starfsmannakönnun á vegum Skólapúlsins var lögð fyrir í febrúar 2020. 

Stjórnendafræðsla fyrir skólastjóra var skipulögð á árinu. Markþjálfun var fyrir stjórnendateymi 1 

eftir áramótin. 

Niðurstaða: Starfamannakönnun kom ágætlaega út hvað varðar stjórnun. Stjórnendafræðsla fyrir 

skólastjóra féll niður eftir áramótin vegna covid. Markþjálfun fyrir stjórnendateymi 1 féll niður að 

hluta vegna covid-19. Óvenju fá námskeið voru sótt af skólastjóra eða öðrum stjórnendum skólans 

þetta árið, sjá blað um símenntun.  

Úrbótaáætlun: Markþjálfun fyrir stjórnendateymi 1 verði áfram og athuga hvort hægt er að fá 

markþjálfun fyrir stjórnendateymi 2 sem er skipað deildarstjórum. 

13. Húsnæði, lóð og búnaður 

Loftræstikerfi 

Loftræstikerfi var hannað og sett upp á Hreiðrinu en þar hefur ekkert slíkt verið sem gerði það 

að verkum að loftskipti hafa verið slæm á deildinni. Kerfið var sett upp í september 2019 og 

gangsett í janúar 2020. Með nýju kerfi er mikill munur á loftgæðum og jafnari hiti á deildinni. 

Gallarnir eru að það er þónokkur hvinur sem berst frá kerfinu inn á deildina og einnig er hljóðvist 

verri á deildinni, í undirbúningsherbergi og í sérkennsluherbergi.  

Málningarvinna 

Máluð var; skrifstofa skólastjóra, salur, þvottahús, slitfletir t.d. pallur við Öspina og hluti veggja á 

Hreiðrinu sem urðu fyrir skemmdum vegna uppsetningar á loftræstikerfi. 

Þvottahús 

Til að bæta vinnuaðstöðu í þvottahúsi þá var það fært inn í ræstiherbergi, smíðuð innrétting, 

keypt ný þvottavél og þurrkari. Við þessar breytingar varð öll vinnuaðstaða betri. 

Ræstingaraðstaða var færð í gamla þvottahúsið. 

Útileiktæki  
Sandkassi yfirfarinn og lagaður eftir óskum kennara, útbúnar tvær gönguleiðir fyrir börnin inn í 

kassann og borð sett á hliðarnar. Nýjar tröppur settar upp í yngri barna kastala til að auðvelda 

aðgengi yngstu barnanna upp í kastalann. 

14. Mötuneyti 

Áætlun: Farið er eftir matseðli leik-og grunnskóla Akureyrar. Lögð er áhersla á hollan og 

næringarríkan mat. 



Ársskýrsla leikskólastjóra  2019-2020 

15 
 

Niðurstaða: Haustið var erfitt, illa gekk að ráða í eldhús en skólinn þurfti að ráða bæði matráð og 

aðstoðarmatráð. Matráður fór í veikindaleyfi og aðstoðarmatráður hætti í ágúst en hann hafði 

leyst matráð af frá því í mars 2019.  Fjórtán börn voru  á sérfæði eða með ofnæmi fyrir ákveðnum 

matartegundum sem gat verið frá einni matartegund upp í fleiri. Í þessum hópi eru tvö börn sem 

borða ekki ákveða tegund matar vegna trúarbragða o.fl. 

Úrbótaáætlun: Efla starfsfólk í eldhúsi með því að hvetja það til að fara á námskeið í mataræði, 

nærinu og sérfæði barna frá 1-6 ára. 

15. Samstarf við aðra skóla og stofnanir 

Krógaból leitast við að vera í góðu samstarfi við aðra skóla og stofnanir í sveitarfélaginu með það 

að markmiði að efla faglega þekkingu. 

15.1. Háskólinn á Akureyri 

Áætlun: Kennaranemi á fimmta ári í leikskólakennarafræðum hóf starfsnám við Krógaból frá  

1. ágúst 2019 til 31. maí 2020 í 50% starfi á Spóanum  

Niðurstaða: Starfsnámið gekk vel. Kennaraneminn var ráðinn í 100% starf sem leikskólakennari 

frá 1. júní 2020. Þetta er í fyrsta sinn sem boðið er upp á að nemar á fimmta ári við kennaradeild 

HA geti farið í 50% launað starfsnám.  

Úrbótaáætlun: Leikskólinn er að óska eftir fræðslu og ráðgjöf frá Miðstöð skólaþróunar fyrir 

skólaárið 2020-2021. Leikskólinn býður nema velkomna í starfsnám í leikskólann.  

 

15.2. Samstarf við grunnskóla 

Samstarf við Síðuskóla  

Áætlun: Áætlun er gerð að hausti um hvernig samstarfi elstu barna leikskólanna Krógabóls og 

Hulduheima er við Síðuskóla yfir skólaárið. Nemendur Krógabóls og Hulduheima fara í reglulegar 

í heimsóknir í Síðuskóla og nemendur Síðuskóla koma tvisvar sinnum yfir skólaárið í Krógaból. Á 

vorin skila kennara leikskólans gögnum um alla nemendur sem eru að fara í grunnskóla með 

upplýsingum um stöðu nemenda. Krógaból og Hulduheimar skipta með sér íþróttahúsi Síðuskóla 

alla mánudaga yfir vetrartímann, frá kl. 9:30-11:30 í þessum tímum fer fram skipulögð hreyfing. 

Niðurstaða: Áætlun gekk eftir  

Úrbótaáætlun: Halda áfram á sömu braut. Skoða hvort hægt er að fá fleiri tíma í íþróttasal 

Síðuskóla. 

15.3 Samstarf við tónlistarskólann  

Áætlun: Söngvaflóð er samstarfsverkefni leikskóla  við Tónlistarskólann. Kennari frá 

Tónlistarskólanum kom í Krógaból einu sinni í viku og stýrði söngstund með tveimur elstu 

árgöngunum. Sungin voru fyrirfram ákveðin lög.  
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Niðurstaða: Samstarfið gekk vel og er þetta verkefni skemmtilegt. 

Úrbótaáætlun: Að halda áfram með svipuðu sniði. 

 

15.4. Annað samstarf, fræðsla eða ráðgjöf 

Askjan  

Starfsfólk Öskjunnar kom og kynnti starfsemi sína og veitti upplýsingar um í hvaða tilfellum 

mögulegt er að beina foreldrum á að sækja um aðstoð. 

Barnavernd 

Fulltrúi frá barnvernd kom og fór yfir lög og reglur og  kynnti fyrir kennurum hvenær skuli senda 

tilkynningar o.s.frv. 

Áætlun: Að fá fulltrúa barnaverndar sem er tengiliður skólans á fundi með deildarstjórum einu 

sinni á önn þar sem farið er yfir verklagsreglur og ráðgjöf veitt ef óvissa er um hvort málefni 

flokkast undir barnavernd eða ekki. 

Niðurstaða: Kennurum þótti gott að fá fulltrúa barnaverndar með upplýsingarfund inn í 

leikskólann og áhugi er á reglulegu samstarfi.  

Úrbótaáætlun: Að fá fulltrúa barnaverndar sem er tengiliður skólans á fund með deildarstjórum 

einu sinni á önn. 

Námsferð starfsmanna 

Áætlun: Fyrirhuguð var námsferð til Brighton 20. maí – 24. maí 2020. Fjöldi starfsmanna sem 

voru skráðir í ferðina voru 27 . Dagskrá námsferðarinnar var: 1. Storytelling – frásagnargleði,  

2. Numicon námskeið – stærðfræði og 3. heimsókn í Reflections Nuresery school  

Niðurstaða: Hætt var við námsferð til Brighton vegna covid-19 faraldurs.  

Leikskólinn var búinn að greiða staðfestingargjald á flugi fyrir 21 starfsmann með Icelander frá 

Keflavík til Bretlands en fékk þá upphæð til baka í formi gjafabréfs sem gildir í þrjú ár. Leikskólinn 

greiddi skipuleggjanda ferðarinnar 360.000 kr. 

Úrbótaáætlun: Næsta námsferð er fyrirhuguð 2022. 

16. Lokaorð skólastjóra 

Á haustönn var markvisst unnið með námssvið leikskólans, áhersla var lögð á að aðlaga börn inn 

í leikskólann, kenndar reglur skólans, áhersla lögð á vináttu o.fl. Vorönn byrjaði vel en í lok 

febrúar kom upp covid-19 heimsfaraldur sem varð þess valdandi að leikskólinn var að breyta 

ýmsu í sinni starfsemi og bregðast við því óvænta  s.s. að skipta leikskólanum upp í þrjú hólf, 

börnum fækkaði tímabundið, námskrá gekk ekki eftir o.fl. En þegar skólaárið er yfirfarið þá gekk 

skólaárið vel kennarar og aðrir starfsmenn sýndu mikið æðruleysi, þol og styrk.  
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Anna R. Árnadóttir, skólastjóri Krógabóls 
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Fylgiskjöl 

Fjögurra ára áætlun – breytingar á kostnaði/verkefnum 

Tilgreina áætlaðan aukakostnað skóla s.s. ef stefnir í að auka þurfi búnað verulega, búnaður sem 

þarfnast endurnýjunar, t.d. er kominn tími á eldhústæki o.þ.h. Einnig ef samstarf er við aðra skóla 

eða verkefni í gangi sem samþykkt hafa verið af fræðslusviði og þörf er á auka kostnað í verkefnið. 

2019 

Samstarf við tónlistarskólann Kostnaður við rútur og Hof 

Þvottahús  700.000 

Þvottavél og þurrkari  990.000 

Málað: skrifstofa, nýtt þvottahús, gert við 

skemmda  veggi vegna uppsetningar á 

loftræstikerfi 

300.000 

Loftræstikerfi 5.000.000 

 

2020 

Samstarf við tónlistarskólann Kostnaður við rútur og Hof 

Ljósaskipti í öllum leikskólanum Fasteignir Kostnaður ekki kominn 

Kastali á lóð 7.111.370 

Kostnaður við að setja kastala niður 4.500.000 

Endurnýja gardínur (tau) 300.000 

Mála fataherbergi eldri deilda og 

ræstiherbergi 

 

Skjávarpa á deildir 3 stk 300.000 

 

2021 

Samstarf við tónlistarskólann Kostnaður við rútur og Hof 

Kennarastólar 300.000 

Endurnýja húsgögn á skrifstofu 300.000 

Endurnýja hluta af tölvubúnaði  400.000 

Endurnýja rúllugardýnur 400.000 

Skjávarpa á deildir  ef næst ekki 2020 300.000 

 

2022 

Samstarf við tónlistarskólann Kostnaður við rútur og Hof 

Kennarastólar  300.000 

Leikskólaborð 560.000 
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2023 

Samstarf við tónlistarskólann Kostnaður við rútur og Hof 

Leikskólaborð  560.000 
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Símenntunaráætlun 

Hér má sjá símenntunaráætlun leikskólans skólaárið 2019-2020 

Haustönn 2019 

Trúnaðarmannanámskeið og fundir á 

dagvinnutíma 

Trúnaðarmenn FL og Einingar-Iðju 

Starfsdagur stjórnenda Ak. Skólastjóri 

Menntakvika-rannsóknir og nýbreytni Skólastjóri 

Barnavernd – kynning á reglum  Allir starfsmenn 

Streita, kulnun og vinnustðamenning  Allir starfsmenn 

Sameiginlegur starfsdagur leikskóla Allir starfsmenn velja sér málstofur 

Askjan  Allir starfsmenn 

Fundir í skólamálanefnd FSL Skólastjóri 

Fundir í samninganefnd FSL Aðstoðarskólastjóri 

Fundir í samráðsnefnd FSL Skólastjóri – aðstoðarskólastjóri 

Osmo words Sérkennslustjóri 

Orðaleikur Sérkennslustjóri og fleiri kennarar  

  

Vorönn 2020 

  

Skyndihjálp Allir starfsmenn 

Trúnaðarmannafundur á dagvinnutíma 1 Trúnaðarmenn FL og Einingar-Iðju 

Markþjálfafundir Stjórnendateymi 1 

Fundir í skólamálanefnd FSL Skólastjóri 

Fundir í samninganefnd FSL Aðstoðarskólastjóri 

Fundir í samráðsnefnd FSL Skólastjóri - aðstoðarskólastjóri 

Streita og streitutengd vandamál Allir starfsmenn 

Fræðslumynd um Fiskinn  Allir starfsmenn 

Röskun á einhverfurófi Sérkennslustjóri og deildarstjóri 

Námsferð til Brighton 20-24 maí  Allir starfsmenn (ekki farin vegna covid -19) 

Þessu til viðbótar og eftir því sem við verður komið eru starfsmenn hvattir til að nota endurmenntunarsjóði 

sem þeir hafa aðgang að. Þannig gefst tækifæri til að efla sig í starfi, ekki hvað síst gagnvart þeim þáttum 

sem lúta að áherslum skólans; lestri, sjálfsmynd og umhverfismennt. Rétt er að benda á að Akureyrarbær 

greiðir ákveðna prósentu til endurmenntunarsjóða og því sjálfsagt að nýta þann rétt eins og hægt er. 

Litið er svo á að sí- og endurmenntunaráætlun sé lifandi skjal sem ekki er raunhæft að fullmóta að hausti 

þegar námskeiðsboð fyrir allan veturinn liggur ekki fyrir. Því verður bætt inn í þessa áætlun eftir því sem við 

á. 
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Skóladagatal 2019-2020 
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Lykiltölur 

 

 

 2019 2020 2021 2022 

Nemendafjöldi 1. október 95    

Starfsmannafjöldi 1. okt 34    

Meðalstarfsaldur 1. okt 9,6    

Heildarfjöldi stöðugilda 1. okt (utan 

sérkennslu) 

25,6    

Fjöldi stöðugilda skólastjórnenda 1. okt 1,40    

Fjöldi stöðugilda deildarstjóra 1. okt 5    

Fjöldi stöðugilda kennara 1. okt 6,481    

Fjöldi stöðugilda með háskólamenntun A 1. 

okt 

2,125    

Fjöldi stuðugilda með háskólamenntun B 1. 

okt 

1    

Fjöldi stöðugilda starfsfólks í leikskóla 1 

okt 

7,0625    

Fjöldi stöðugilda í eldhúsi 1. okt 2,50    

Fjöldi stöðugilda sérkennslu 1. sept og 1. 

jan 

1,90        /       /       / 

Heildarstærð húsnæðis 708    

Fjöldi tölva – starfsfólk 1. okt 9    

Fjöldi spjaldtölva – nemendur 1. okt 3    

Fjöldi spjaldtölva – kennarar 1. okt 18    

Meðalfjöldi veikindadaga starfsfólks 

Dagar/fj starfsf. 1. okt 

9,16    

Meðalfjöldi veikindadaga í 

langtímaveikindum starfsfólks. dagar/ fj. 

starfsf. 1. jan. -31. des. 

1,86 

 

 

   

Fjöldi starfsmanna í langtímaveikindum 

yfir árið. (31. dagur eða lengur) 

6    

Meðalfjöldi leyfisdaga starfsfólks 

v/veikindi barna. Dagar / fj. starfsf. 1. okt. 

1,4    

Heildarfjöldi launalausra frídaga. Dagar/fj 

starfsf 1. okt. 

3,56    

Heildarfjöldi launaðra stunda sem 

starfsfólk er fjarverandi. Heildar dagar 1. 

okt. Fjöldi stunda/8. 

117    

Hlutfall starfsfólk sem svaraði 

starfsmannakönnun í %. 

60%    

Hlutfall starfsfólks sem leið vel í vinnunni í 

%. 

?    

Hlutfall starfsfólks sem fór í 

starfsþróunarsamtal síðustu 18 mán í %. 

0    
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Hlutfall foreldra sem svöruðu 

foreldrakönnun í %. 

60%    

Hlutfall foreldra sem voru ánægðir með 

leikskólann í %. 

94,7%    

Hlutfall foreldra sem voru ánægðir með 

upplýsingaflæði í %. 

84,2%    

Hlutfall starfsfólks af erlendum uppruna í 

%. 

0%    

Hlutfall nemenda af erlendum uppruna í %. 11,60%    

Kynjahlutfall starfsfólks í %. kvk/kk 97%/3%    

Kynjahlutfall nemenda í %. kvk/kk 48,4%/51,6%    

Frávik í fjárhagsáætlun í %. 1%    
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Umsögn foreldraráðs 

 
______________________________________________________________________________ 


