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Formáli 

Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 vinna leikskólar eftir aðalnámskrá leikskóla. Samkvæmt 

henni vinnur hver og einn leikskóli upp sína skólanámskrá þar sem fram kemur á hvern 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 fræðsluráð tekur hana til afgreiðslu samkvæmt lögum um leikskóla.  

Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með 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 fræðslusviðs 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 sviðsstjóra 
fræðslusviðs fyrir 1. júlí ár hvert.  Starfsáætlanir eru lagðar fyrir fræðsluráðs til samþykktar. 
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1. Inngangur 

            

Hvað einkenndi árið, starfsmannahald, helstu verkefni, viðburði o.þ.h. 
Það sem einkenndi skólaárið 2018 -2019 var þróun á skapandi starfi með börnum sem og áhersla á 

líðan starfsfólks og lífsgæði þess.  

Á skólaárinu var haldið áfram með verkefni um styttingu vinnudagsins. Matsfundir var haldinn í 

janúar og unnið var úr könnunum starfsfólks og foreldra þar sem spurt var um verkefnið. 

Utanaðkomandi verkefnastjóri sá um verkefnið.  

 

Í nóvember hætti aðstoðarleikskólastjórinn. Ráðið hefur verið í þá stöðu fyrir haustið 2019. Í 

kringum áramótin urðu breytingar á um 5 starfsfólksgildum.  

Allir hópar fengu áfram a.m.k. einn jógatíma á viku í vetur. Enskukennslan var á sínum stað og var 

enskan kennd í lotum. Á haustönn fóru allir hópar í tónlistarsmiðjur og elstu hópar skólans fóru í 

myndsköpun í lotum.  

Í febrúar fluttu 5 ára börnin yfir í Barnaskólann og börn fædd í júní og júlí 2018 voru innrituð og 

hófu aðlögun 1. febrúar.  

Vorferð 5 ára barna var samkvæmt venju, tveggja nátta ferð í Vatnaskóg og tókst hún afar vel.  

Foreldrafélagið bauð upp á tónlistarnámskeið og jólaleikrit auk þess sem þau sáu um vorhátíð 

skólans.  

Foreldrafélagið gaf skólanum bækur og aukinn efnivið í hreyfistundir á skólaárinu. 

Starfsfólk sótti námskeið í jákvæðri sálfræði sem og fyrirlestur um viðhorf og breytingar í einkalífi. 

Allt nýtt starfsfólk fór á skyndihjálparnámskeið á vegum Vinnuverndar. Jafnrréttisfræðsla var 

haldin í formi fyrirlestrar auk þess sem starfsfólk fékk góða fræðslu á Hjallastefnunni.  

Hópefli var á sínum stað jafnt og þétt yfir veturinn og starfsmanna andi mjög góður.  

 

 

   

 

 

 

 

 



2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun 

2.4 Matsáætlun  

• Viðhorfskannanir foreldra og starfsfólks eru lagðar fyrir einu sinni á skólaári. 

 

2.1 Innra mat leikskólans  

• Gæðamat var gert á skólaárinu af utanaðkomandi aðila. Matið kom mjög vel út og hafa 

þær þættir sem komu fram til umbóta nú þegar verið bættir. Má þar nefna að starfsfólk sé 

upplýst um rýmingaráætlun, virk þátttaka einstaka kennara í starfi og upplýsingar um 

talningablað í hópatímum.  

• Á skólarárinu haldið áfram með verkefni um styttingu vinnudagsins. Matsfundir voru 

haldnir með starfsfólki. Utanaðkomandi verkefnastjóri sá um verkefnið.  

 

• Mat á hópastarfi og valtíma. 

 

• Kennarar nýta vefkerfi sem heitir skolakerfi.is sem sem matstæki.  

• Á hverjum degi eru val barna skráð í forritið og að lokinni hverri lotu eru tölfræðilegar 

upplýsingar teknar saman og sendar foreldrum.   

2.2 Húsnæði og lóð 

• Hafnarfjarðarbær setti upp leikhýsi á leikskólalóð í samstarfi við leikskólann Hjalla. Sett 

voru upp einföld „eldhús“/bekkir/borð í sandkassa.  Húsin máluð að utan sumar 2019. 

2.3 Ytra mat   

Hjallastefnan sendir út foreldrakönnun og starfsmannakönnun einu sinni á hverju skólaári. 

Niðurstöður eru teknar saman í kjölfarið og umbótaáætlun gerð.  

Umbótaáætlun sem lítur að báðum starfsmanna – og foreldrakönnunum:  

• Unnið er að því að bæta skráningar í Karellen forritið, sem og myndatökur.  

• Upplýsingaflæði má alltaf bæta og er það í ferli að setja það fast inn í nýliðamóttökur.  

• Sérkennslustýra hefur gert handbók um læsi í Hjalla sem er nú unnið eftir á öllum 
kjörnum. Þar er meðal annars fjallað um málörvun, snemmtæka íhlutun og skimanir.  

• Hjalli er að mestu leyti háður fjármagni frá Hafnarfjarðarbæ þegar kemur að skólalóð og 
viðhaldi húsnæðis. Unnið er að því að sinna viðhaldi og endurbótum jafnt og þétt þegar 
hægt er.  

• Leiktæki á borð við rólur og vegasalt á leikskólalóðinni eru ekki á dagskrá hjá 
Hjallastefnunni.  

• Í Hjalla er upplýst starfsfólk um ábyrgð gagnvart börnum og öryggi þeirra og gætt er að því 
að kennarar séu með hópum sínum og börnum á öllum stundum. Skólastýra hefur verið 
að fara á kjarnafundi og ítreka ýmisleg atriði sem viðkoma öryggi barna og fullorðinna í 
skólanum. Þetta er gert reglulega og starfsfólkið aðstoðar hvert annað í þeim málum. Um 
er að ræða málefni sem er alltaf í orðræðu og þjálfun í Hjalla.  

• Ábendingum um skólafatnað hefur verið komið til þeirra aðila sem sjá um þau mál.  



• Nónhressing er í stöðugri þróun í Hjalla og tekið tillit til allra ábendinga sem koma þar, 
sem og annars staðar.  

• Við stefnum alltaf á að gera betur í dag en í gær og erum þakklát fyrir allar ábendingar, 
jákvæðar og vegna þess sem betur má fara.    

• Viðverustefna var sett fram í byrjun skólaárs og stefnt er að því að veit færri orlofsleyfi í 
hvert sinn. Viðverudagatal er komið í notkun og starfsfólk getur nýtt sér það til að 
skipuleggja hvenær það sækir um orlof.  

• Ný nýliðaáætlun fer af stað fyrir allt starfsfólk í haust undir stjórn aðstoðarskólastýru. Allt 
starfsfólk mun fara í gegnum hana svo að öll sameinist um gildi hennar og innihald og séu 
að ganga í sömu átt í starfinu.  

 

 

 

 

3. Áherslur í starfi leikskólans  

 

3.1 Áherslur leikskólans næsta starfsár 

Áherslur á næsta skólaári eru aukið skapandi starf í leikskólanum Hjalla.  

Tónlist verður í höndum kjarnakennara hvers kjarna en myndlistarkennari mun halda utan um 

myndsköpunarstarf í skólanum í samstarfi með kennurum.  

 

Aukin áhersla verður á kjörnun á málörvun, framkvæmd og eftirfylgni.  

 

Jafnréttisfræðsla er alltaf á dagskrá í Hjalla og mun kynjafræðingur vera í samstarfi við skólann í 

því verkefni.  

 

Hjallastefnufræði verða, eins og önnur ár, í forgrunni og sækir starfsfólk smiðjur/vinnustofur til að 

fræðast, ræða og æfa sig.  

 

 



4. Starfsmannamál 

4.1. Starfsmannahópurinn 1. maí 2019 

  

Starfsheiti Fjöldi Starfshlutfall Menntun 

Skólastjóri 1 100% Leik- og grunnskólakennari 

Kennari 9 100% Leikskólakennari 

Kennari 2 100% Grunnskólakennari 

Kennari 4 100% Önnur háskólamenntun 

Leiðbeinandi 3 100% Stúdent 

Leiðbeinandi 17 100% Grunnskólapróf/áfangar á 

framhaldsskólastigi 

Eldhús 1 100% Grunnskólapróf 

Skólafreyja 1 75% Félagsliði 

Skilavakt 4 20% Grunnskólapróf/stúdentspróf 

 

4.2 Starfsþróunarsamtöl 

Starfsþróunarsamtöl voru í nóvember og mars. Allt starfsfólk komi í samtal hjá skólastjóra.  

4.3 Símenntun frá síðasta ári   

• Símenntun frá síðasta ári var: 

• Ráðstefna Hjallastefnunnar 5. október, fyrirlestrar og vinnustofur 

• Námskeið í jákvæðri sálfræði og fyrirlestur um viðhorf 

• Skyndihjálparnámskeið með áherslu á ung börn á vegum Vinnuverndar 

• Fyrirlestrar um jafnrétti, MeeToo og fleira á vegum Hjallastefnunnar 

• Myndsköpun 

• Tónlistarkennsla 

• Kynjafræðsla 

• Núvitund  

4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum  

• Símenntunaráætlun leikskólans: 

• Myndsköpun 

• Tónlistarkennsla 

• Kynjafræðsla 

• Núvitund  

• Jafnréttisfræðsla 

• Hjallastefnuráðstefna 4. október, fyrirlestrar og vinnustofur 

• Núvitund 

 

 



 

5. Aðrar upplýsingar 

 

 

 

5.1 Barnahópurinn 1. maí. 

• Fjöldi barna í leikskólanum: 150 börn. 

• Kynjahlutfall: 73 drengir og 77 stúlkur. 

• Dvalarstundir: 1770 

• Deildargildi: 9,22 

• Fjöldi barna í 5 ára leikskólakjarna: 36 börn. 

• Kynjahlutfall: 13 drengir og 23 stúlkur. 

• Dvalarstundir: 291,50 

• Deildargildi: 1,21 

• Fjöldi barna sem nutu sérkennslu samkv. greiningaviðmiðum sérkennslu í 1. og 2. flokki: 7 

börn.   

• Fjöldi barna sem nutu sérkennslu með önnur þroskafrávik (málþroskafrávik, 

hegðunarfrávik, þroskafrávik, annað): 10 börn (15 börn sem sérkennslustýra hefur átt 

aðkomu að á einhvern hátt).  

• Fjöldi barna með ofnæmi: 8 börn. 

• Fjöldi barna með fæðuóþol: 21 börn og 4 með lífstílfstengt val á fæði.  

• Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku: 7 börn.  

• Fjöldi tví/fjöltyngdra barna: 21 barn. 

• Fjöldi  tungumála (auk íslensku): 8 

• Þjóðerni forsjáraðila: Spánn, Portúgal, Holland, Ítalía, Pólland, England, Litháen og 

Lettland.    

 

5.2 Foreldrasamvinna 

• Foreldraráð: Þrír foreldrar sitja í foreldraráði og er kosið að hausti.  

• Foreldrafundir eru eftirfarandi: í júní fyrir foreldra nýrra barna, að hausti fyrir foreldra 

allra barna og kynningarfundur fyrir 5 ára börn. Að vori er foreldrafundur vegna vorferðar 

5 ára barna.  

• Foreldraviðtöl eru einu sinni á hvorri önn, á laugardegi í bæði skiptin. Þá hitta foreldrar 

hópstjóra sinna barna og eiga við þau samtal um framvindu náms og þroska barns.  

• Foreldrafélag er starfandi í skólanum og er virkt. Foreldrar frá öllum kjörnum skipa stjórn 

félagsins.  Foreldrafélagið býður upp á ýmsa viðburði og ekki síður uppbrot í starfi 

barnanna. S.s. tónlistarnámskeið, jólaleikrit og vorhátíð leikskólans.  



5.3 Samstarf leik- og grunnskóla  

• Samstarf er ekki mikið á milli leik- og grunnskóla hér í hverfinu en er á áætlun að bæta þar 

úr. Gott samstarf er á milli Hjalla og Barnaskóla Hjallastefnunnar í Hafnarfirði.  

5.4 Almennar upplýsingar 

• Skipulagsdagar verða sem hér segir: 4. október, 15. nóvember, 19. febrúar, 28. og 29. maí.  

 

5.5 Áætlanir 

Eftirtalar áætlanir eiga að vera aðgengilegar á heimasíðu leikskólans  

• Viðbragðsáætlun ef upp kemur grunur um – sjá í jafnréttisáætlun:  

▪ einelti  

▪ ofbeldi 

▪ annað 

• Viðbragðsáætlun við. 

▪ slysum 

▪ áföllum  

▪ annað 

• Öryggisáætlanir 

o Rýmingaráætlun 

o Vinnuverndaráætlun 

• Móttökuáætlun (barna og starfsmanna) 

• Jafnréttisáætlun 

Fylgirit 

• Matsgögn 

• Leikskóladagatal 

• Umsögn foreldraráðs 

• Annað 

 

 

 

 

 
Hafnarfirði 
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Leikskólastjóri 
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