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Um leikskólann 

Heilsuleikskólinn Krógaból Bugðusíðu 3, 603 Akureyri. 
Krógaból var stofnað af foreldrum 19. júní 1986 og hóf starfsemi sína í einbýlishúsi að 
Löngumýri 16. Leikskólinn flutti í Glerárkirkju 5. ágúst 1989 í hluta af núverandi húsnæði. 
Akureyrarbær tók við rekstrinum 1. júní 1990 og fjöldi barna hélst svipaður. Krógaból og 
leikskólinn Sunnuból sameinuðust í byrjun ágúst 1994, rýmin urðu þá 72 og leikskólinn 
fjöggura deilda. Krógaból stækkaði aftur 3. september 2001 úr 72 rýmum í 99 rými og varð 
fimm deilda leikskóli. Húsnæði leikskólans er 708 m2  og leikskólalóðin er 2237m2.  
Leikskólinn opnar kl. 07:45 og lokar 16:15. 
Skólastjóri: Anna R. Árnadóttir 
Rekstraraðili: Akureyrarbær  

Tölulegar upplýsingar um börn 

Áætlaður fjöldi barna veturinn 2022-2023  eru um 90 börn sem er fækkun. Fækkun barna 
starfar af því að í vetur verða mun yngri börn í leikskólanum en áður og í fyrsta skipti mun 
leikskólinn innrita 12 mánaða börn. Á Hreiðrinu verða 17 börn fædd 2020 (4) og 2021 (13), 
Lóunni 14 börn fædd 2018 (9) og 2019 (5), Spóanum 17 börn fædd 2019 (11) og 2020 (6), 
Öspinni 17 börn fædd 2017 (13) og 2018 (4) og Björkin 25 börn fædd 2017 (16) og 2018 (9). 
Meðaldvalartími barna 7,98 klst. 
Fjöldi sérkennslubarna eru 7 síðan eru um 12-14 börn sem þurfa á mismunandi örvun að 
halda t.d. málörvun, efla málskilning, félagsleg færni o.fl. 
Fjöldi tvítyngdra barna er 12 börn. 
 
Starfsmannamál 

Heildarfjöldi stöðugilda 26,36%, stöðugildum fjölgaði milli ára þar sem leikskólinn fékk 
aukningu á sérkennslu. Heildarfjöldi starfsmanna verða um 31 að meðtöldum starfsmönnum 
í eldhúsi, afleysingum og sérkennslu. Hlutfall fagmenntunar á deild er frá 50% og upp í 85,5% 
þá eru ekki taldir þeir fagaðilar sem sinna sérkennslu. Heildar fagmenntun í skólanum er 
70,3%. 

 

Kennarar skólans eru hvattir til að leita sér símenntunnar með því að sækja námskeið sem 
eru boði, hverju sinni, fyrir kennara leikskóla. Hvatt er til þess að hver og einn kennari nýti 
sér námstyrki síns stéttarfélags. Ef námskeiðið er haldið á dagvinnutíma kennara heldur hann 
launum, tengist það starfsáætlun og starfsþróun skólans. 

Starfsþróunaráætlun fyrir kennara  

o Kynning og fræðsla á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og vinna að innleiða 
markmið Barnasáttmálans. 

o Talaðu við mig: Gæðamálörvun í leikskóla, innleiðing heldur áfram 
o Forysta um nám: Skólastjórnendur í hringiðu breytinga. 
o Innra mat leikskólans, áframhaldandi vinna, kynning frá Ásgarði verður í 

september. 
Öryggismál 

o Skyndihjálparnámskeið fyrir kennara og starfsmenn.  
o Námskeið fyrir öryggistrúnaðarmann og öryggisvörð. 
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Áfalla- og slysaáætlun: https://krogabol.karellen.is/Upplysingar/Afallaaaetlun-Krogabols 
 
Faglegar áherslur 

Sýn: Að efla siðferðisvitund barna og fullorðinna í þeim tilgangi að verða bæði góð og fróð 
manneskja.   
 

Stefna Krógabóls er að börn tileinki sér lífsleikni í gegnum allt námið í leikskólanum. Lífsleikni 
byggist á alhliða þroska, færni til samskipta, rökrænni tjáningu og virðingu fyrir umhverfinu. 
Lífsleikni er kennd með hjálp dygða í verkefnavinnu, leik og í gegnum daglegt starf.  

Lífsleikni 

o Lífsleikni byggist á að börnin verði sjálfstæðir einstaklingar og öðlist trú á eigin getu, 
o Að börnin tileinki sér innri aga, séu fær um að sýna kurteisi og samkennd og temji sér 

virðingu fyrir umhverfi sínu, 
o Að börnin læri að þekkja tilfinningar sínar eins og gleði, sorg og reiði og að hafa 

taumhald á þeim. 

Dygðir veturinn 2022-2023 eru kurteisi, samkennd, glaðværð 

Í Krógabóli er leikurinn aðalnámsleið barnanna og er hann sem rauður þráður í öllu starfi. 

Leikurinn 

o Leikur er nám. Frjáls og sjálfsprottinn leikur er hið eðlilega tjáningarform barna,  
o Í gegnum leikinn öðlast börnin fjölþætta reynslu, þau skynja nýjar tilfinningar, nýjar 

upplifanir, efla samskipti sín á milli og öðlast færni til að ráða fram úr 
ágreiningsefnum. 

Krógaból er heilsuleikskóli og aðili að Samtökum heilsuleikskóla. Í leikskólanum er 
heilsuefling höfð að leiðarljósi. Markmið heilsustefnunnar er að venja börn strax í barnæsku 
við heilbrigða lífshætti með það í huga að þeir verði hluti af lífsstíl þeirra til framtíðar. Lögð er 
áhersla á hreyfingu, fræðslu og að börnin fái hollan og næringarríkan mat úr sem flestum 
fæðuflokkum daglega. Hreyfing og næring skiptir máli fyrir vellíðan og árangur í námi og 
starfi.  

Hreyfing og næring 

o Að stuðla að andlegri og líkamlegri vellíðan barna. 
o Líðan, heilsa og heilbrigði barna hefur áhrif á getu þeirra til að læra og þroskast á 

jákvæðan hátt. Heilbrigði nær yfir líkamlega, andlega og félagslega vellíðan. 

Í daglegu starfi og leik gefast mörg tækifæri til að vinna með málið t.d. í gegnum umræður, 
hlutverkaleiki, samverustundir, borðvinnu, skipulagt starf og lestur. Í dagsins önn er unnið 
með orðaforða barnanna með því að setja orð á athafnir og hluti. Málræktin fléttast inn í allt 
starf leikskólans. 

Málrækt 

https://krogabol.karellen.is/Upplysingar/Afallaaaetlun-Krogabols
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o Markmiðið er að gefa börnum tækifæri á að kynnast tungumálinu og möguleikum 
þess á fjölbreyttan hátt í leik og starfi. 

o Málrækt er 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. Snjalltækni í læsi og málrækt miðar að því að efla málrækt í leikskólanum 
og nýta snjalltækni á skapandi hátt.  

Skóli fyrir alla 

Krógaból er skóli fyrir alla og er lögð áhersla á að mæta náms- og félagslegum þörfum allra 
barna. Notaðar eru fjölbreyttar aðferðir til að þróa uppeldisstarf með færni hvers barns að 
leiðarljósi. 

Hægt er að nálgast allar upplýsingar um stefnu og markmið Krógabóls inni á heimasíðu 
leikskólans, slóð: http://krogabol.karellen.is/ 

Mat og umbætur 

Innra mat – hvað  á að meta:  

Tilgangur innra mats er að leggja faglegan grunn að endurbótum í leikskólastarfi og vinna 
kerfisbundið að því að auka gæði og skilvirkni.  
Innra mats skýrsla Krógabóls 2021-2022 fór á netið í júní 
 

Í leikskólanum er unnið með aldursmiðaðar námskrár,  í þeim eru matsblöð sem kennarar 
fara yfir í upphafi og lok hverrar annar. Námskrárnar má sjá á heimasíðu hverrar deildar. 

o Heilsubók barnsins, fer inn á alla þroskaþætti barnsins. Skráningar eru gerðar í 
nóvember og mars ár hvert. 

o EFI-2 málþroskaskimun fyrir börn á fjórða ári. Skimunin metur málskilning og tjáningu 
barnsins og fara öll börn sem eru á fjórða ári í málþroskaskimun. 

o HLJÓM-2 gerir athugun á hljóð- og málvitund 5 ára barna. HLJÓM-2 athuganir eru 
gerðar í október ár hvert. 

Starfsáætlun er unnin á hverri deild að hausti og síðan er mat unnið út frá starfsáætlun í lok 
skólaársins. Deildarstjórar hverrar deildar skila að vori leikskólastjóra mati á starfáætlun eftir 
hvern vetur. 

Umsögn og mat 6 ára barna er unnið á vorönn og skilað að vori í grunnskóla barnsins.  
 
Matstæki leikskólans ef grunur er um frávik í þroska: 

o Íslenski þroskalistinn og Smábarnalistinn, meta mál- og hreyfiþroska. 
o AAL athugunarlisti, atferli leikskólabarna.  
o Tras málþroskaskráning, skráning á málþroska barna frá 2-5 ár. 
o AEPS, færnimiðað matstæki. 

Umbótaáætlun – þróunarstarf – nýbreytni: 
Leikskólinn er byrjaður að innleiða Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og markmið hans er 
m.a. að öll börn eiga að njóta allra réttinda Barnasáttmálans án tillits til hver þau eru, hvar 
þau búa, hvaða tungumál þau tala, á hvað þau trúa, hvernig þau hugsa og líta út, af hvaða 

http://krogabol.karellen.is/
Innra%20mats%20skýrsla%20vor%202022%20Krógaból.pdf
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kyni þau eru, hvort þau eru fötluð, rík eða fátæk og án tillits til þess hvað fjölskylda þeirra 
gerir eða trúir á. Aldrei skal koma fram við barn af óréttlæti. 
 
 
Foreldrasamstarf 

Foreldraráð og foreldrafélag 
Við leikskólann er starfandi foreldrafélag sem samanstendur af fimm fulltrúum foreldra og 
tveimur varamönnum. Einn fulltrúi frá leikskóla er tengiliður við stjórn og eru það skólastjóri 
eða aðstoðarskólastjóri. Foreldrafundir eru 3 - 5 sinnum á ári eða eftir þörfum. Stjórn 
foreldrafélagsins er með facbooksíðu sem er samskipta og upplýsingasíða fyrir stjórn og 
fulltrúa leikskólans. http://krogabol.karellen.is/Foreldrafelagid/Starfsemilog 
 
Við leikskólann er starfandi foreldraráð. Í foreldraráði  leikskólans sitja þrír fulltrúar foreldra 
ásamt leikskólastjóra. Foreldraráð fundar  2 - 3 á ári eða eftir þörfum. Foreldraráð og 
skólastjóri eru einnig í tölvusamskiptum þar sem gögn og upplýsingar fara á milli. 
http://krogabol.karellen.is/Stjornun/Foreldrarad 
 
Foreldrasamtöl  
Á hverju ári eru nýir foreldrar boðaðir á kynningarfund í leikskólann sem er í umsjón  
leikskólastjóra og einnig eru foreldrar boðaðir í samtal við deildarstjóra. Nýir foreldrar eru 
boðaðir í samtal þremur til sex mánuðum eftir að barn byrjar í leikskólanum. Allir foreldrar í 
leikskólanum eru boðaðir í eitt foreldrasamtal á ári þar sem farið er yfir Heilsubók barnsins 
o.fl. Einnig er foreldrum velkomið að fá samtal hvenær sem er eða eftir þörfum. 
http://krogabol.karellen.is/Skolastarfid/Foreldrahandbok 
 
Samstarf við grenndarsamfélag 

Samstarf við skóladeild 
Samstarf við starfsmenn Fræðslusviðs er mjög reglulegt af hálfu leikskólastjóra. 
Leikskólastjóri situr reglulega fundi með leikskólafulltrúa, leikskólastjórum á Akureyri og 
nágrannasveitarfélögum. Einnig eru stjórnendur skólans í samstarfi við ráðgjafa á 
Fræðslusviði, fræðslustjóra og ritara. Sérkennslustjóri  sér um og heldur utan um samskipti 
við ráðgjafa fyrir utan leikskólans vegna barna með frávik má þar nefna ráðgjafa á 
Fræðslusviði, Greiningarstöð ríkisins, sjúkra- og iðjuþjálfa og talmeinafræðinga. 
Sérkennslustjóri situr reglulega fundi með ráðgjafa á Fræðslusviði ásamt sérkennslustjórum í 
leikskólum Akureyrar og nágrannasveitarfélögum.  Einnig er leikskólinn í samstafi við 
Barnavernd Akureyrar og hefur leikskólinn ákveðinn tengilið innan nefndarinnar sem getur 
leitað til. 
 
Kennarar elstu barna leikskólans eru í góðu samstarfi við Síðuskóla. Á hverju hausti hittast 
kennarar fyrstu bekkjar og kennarar elstu barna leikskólans og skipuleggja heimsóknir 
vetrarins. Leikskólinn fer í 3 - 4 heimsóknir í grunnskólann og grunnskólabörnin  koma a.m.k. 
einu sinni í heimsókn í leikskólann. Í heimsóknum í grunnskólann fá börnin bæði að fara í 
kennslustund og íþróttatíma. Markmiðið er að brúa bilið milli leik- og grunnskóla.  
 
Krógaból hefur verið í mjög góðu samstarfi við Síðuskóla og mun verða aukning á því í vetur. 
Grunnskólinn mun bjóða upp á val áfanga þar sem 8 – 10 bekkur getur valið „aðstoð í 
leikskóla“. Þetta var sameiginleg hugmynd okkar sem var útfærð og munum við glöð taka á 

http://krogabol.karellen.is/Foreldrafelagid/Starfsemilog
http://krogabol.karellen.is/Stjornun/Foreldrarad
http://krogabol.karellen.is/Skolastarfid/Foreldrahandbok
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móti þessum nemendum. 
 
Í nokkur ár hefur leikskólinn verið í samstarfi við Slökkvilið Akureyrar. Markmiðið er að veita 
börnunum fræðslu um eldvarnir og stuðla að bættum eldvörnum bæði í leikskólanum og á 
heimilum barnanna. Slökkviliðið heimsækir elstu börnin leikskólans tvisvar sinnum og elstu 
börnin fara einu sinni í heimsókn á slökkvistöðina. Leikskólinn er með tvær brunaæfingar á 
ári og fara þær fram að vori og hausti. 
 
Leiðir til að mæta nemendum með sérþarfir 

Við leikskólann er starfandi sérkennslustjóri í 65% stöðu. Sérkennslustjóri ásamt 
sérkennsluteymi bera ábyrgð á og hafa umsjón með því starfi sem snýr að börnum með 
sérþarfir. Sérkennslustjóri ásamt sérkennsluteymi bera ábyrgð á skipulagningu, framkvæmd 
og endurmati á sérkennslu. Sérkennslustjóri er í samstarfi við sérkennsluráðgjafa og aðra 
sérfræðinga sem tengjast leikskólanum vegna barna sem njóta sérkennslu. Hann situr fundi 
þar sem fjallað er um málefni barna sem þurfa sérfræðiaðstoð eða sérkennslu í leikskólum. 
Sérkennslustjóri skipuleggur og sér um markvissa þjálfun þroskaþátta t.d. málörvun fyrir þau 
börn sem þurfa sérstaka örvun og eða aðstoð. 
http://krogabol.karellen.is/Skolastarfid/Serkennsla 
 
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 

Skóladagatal 2022-2023 

 

        Undirskrift skólastjóra 

        
             
        
        Akureyri, 24. ágúst 2022  

http://krogabol.karellen.is/Skolastarfid/Serkennsla
https://krogabol.karellen.is/Skolastarfid/Sk%C3%B3ladagatal

