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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 

            

Það sem einkenndi skólaárið 2020 - 2021 var seigla, útsjónarsemi og 

bjartsýni en marft var ólíkt fyrri árum vegna covid-19 heimsfaraldurs 

með tilheyrandi hólfunum og breytingum í starfi.  Stöðugleiki er mikill í 

kennarahópnum þar sem löng starfsreynsla í bland við styttri býr til 

fjölbreytileika sem er okkur mikilvægur, jafnframt er menntunarstig í 

starfsfólkshópnum nokkuð gott. Kennarar í Hjalla eru vel undirbúnir í 

öllu sínu starfi, handbækur eru vel nýttar og starfið er metnaðarfullt og 

oft frumlegt. 

Á skólaárinu var haldið áfram með verkefni um styttingu vinnudagsins. 

Verkefnið hefur gengið mjög vel og er orðið fast í sessi. Á næsta 

skólaári verður áframhaldandi fræðsla um verkefnið þar sem 

endurnýjun hefur verið einhver á starsfólki síðan verkefnið hófst.  

Einhverjar breytingar urðu í hópi starfsfólks yfir skólaárið en það náðist 

að ráða í öll störf innan skólans á öllum stundum á skólaárinu. 

Jógakennari starfaði á skólaárinu og en vegna hólfunar var stundarskrá 

ekki eins og verið hefur en leitast var við að nýta jóga í starfi og þar sem 

jógakennari var hverju sinni. Enskukennslan var á sínum stað og var 

enskan kennd í lotum. 

Fimm ára börnin okkar starfa í leikskólakjarna í Barnaskóla 

Hjallastefnunnar og er starf þeirra og skipulag samtvinnað starfi og 

skipulagi Barnaskólans að flestu leyti.  

Tölfræði og upplýsingar vegna leikskólakjarna eru í starfsáætlun 

Barnaskólans.  

Fimm ára börnin fóru í tveggja nátta vorferð 5 ára barna samkvæmt 

venju í Vatnaskóg. Nýbreytni var þegar 4 ára börnin fóru í dagsverð á 

Sólheima og verður sú ferð endurtekin að ári.  

Samkvæmt hefð bauð foreldrafélagið uppá jólaleikrit í desember og 

óhefðbundna vorhátíð þar sem foreldrar voru ekki viðstödd líka ogá 

síðasta ári. Buðu þau upp á heimsókn frá Sirkusmanninum Daníel,  auk 

þess sem þau leigðu poppvél og buðu upp á safa. Starfsfólk Hjalla sá um 

andlitsmálningu og úr varð hin besta skemmtun.  

Foreldrafélagið gaf skólanum nýtt svið á leikskólalóðina í ár. Sviðið 

hefur nú þegar nýst vel í leik og verkefnum sem og á vorhátíðinni.   



 

 

 

 

Starfsfólk sótti færri námskeið á þessu skólaári en áður vegna covid-19. 

Haustráðstefnu Hjallastefnunnar var frestað en hver skóli sá um 

fræðslu í sínum skóla. Boðið var upp á fræðslu um jafnréttis- og 

kynjamál sem og fræðslu um málþroska barna. Í vor fengum við 

námskeið um Lífsgleði og vellíðan.  

Hópefli var lítið í vetur vegna aðstæðna en jólagleði starfsfólks var að 

þessu sinni haldin með fjarfundarbúnaði. Vorfagnaður var haldinn sem 

og hópefli í Reykjavík Escape og Keiluhöllinni.  Andinn í 

starfsmannahópnum er mjög góður. 



 

 

 

 

2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun  

2.1 Matsáætlun  

• Foreldra- og starfsmannakannanir eru lagðar fyrir einu sinni á 

skólaári. 

2.2 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.  

 

1. Mat á hópastarfi og valtíma. 

• Kennarar fylla út hópatalningablöð sem eru nýtt sem 

matstæki.  

• Á hverjum degi eru valtímaskráningar sem eru teknar 

saman að lokinni hverri lotu.  

2.3 Húsnæði og lóð 

• Hafnarfjarðarbær stóð fyrir BSI mati þann 23. maí 2020. 

Vinnueftirlitið komi í heimsókn sumarið 2020.  

2.4 Ytra mat   

Hjallastefnan sendir út foreldrakönnun og starfsmannakönnun einu 

sinni á hverju skólaári. Niðurstöður eru teknar saman í kjölfarið og 

umbótaáætlun gerð.  

 

Vinnueftirlit Ríkisins kom í reglubundið eftirlit í maí 2020.  

2.5. Umbótaáætlun samkvæmt niðurstöðum innra- og ytra mats 

Umbótaáætlun sem lítur að báðum starfsmanna – og 

foreldrakönnunum:  

• Unnið er markvisst að því að styrkja og kenna starfsfólki 
hvernig Hjallastefnan miðar að því að móttökur og kveðjur séu í 
starfi.  

• Blöndun er eitt af stórum þáttum Hjallastefnunnar og má hún 
aldrei hverfa úr starfi á kjörnum og er gætt að því að blöndun 
fari fram í hverri einingu 3-5 sinnum í viku, mislengi þar sem 
boðið er upp á fjölbreytt verkefni sem henta og unnið er 
markvisst að samskiptum á jafnréttisgrundvelli.  



 

 

 

 

• Hjalli er að mestu leyti háð fjármagni frá Hafnarfjarðarbæ 
þegar kemur að skólalóð og viðhaldi húsnæðis. Báðir aðilar 
gera sitt besta í að sinna þeim verkefnum sem koma upp og 
eflaust má gera betur þar og eru teikningar á borðinu hvað 
varðar áætlun um bætta skólalóð og málningarviðhald 
innanhúss.  

• Unnið er að skýrri móttökuáætlun nýs starfsfólks heildrænt 
innan Hjallastefnunnar. 

 
Áætlun um umbætur vegna úttektar Vinnueftirlit ríkisins 20. maí 

2020.  

Umbætur Ábyrgðaraðili:  Lokadagsetning 

aðgerða:  

Atvinnurekandi ber 

ábyrgð á endurgerð 

áætlunar um öryggi og 

heilbrigði. Fylltir verða 

út/uppfærðir nýjir 

listar og skilað inn til 

Vinnuverndar.  

Skriflegt áhættumat 

verður gert með tilliti 

til öryggis og heilsu.  

Skólastýra 6.ágúst 2020 

Lág borð eru á 

kjörnum ungra 

barna/næst-yngstu 

kjarnar. Hæð á stólum 

verður endurmetin 

m.t.t. hæð borða og 

starfsmanna.  

Öryggisnefnd Hjalla 6.ágúst 2020 

Barnavagnar/kerrur. 

Tekin hefur verið 

ákvörðun um að börn 

sofi ekki í vögnum á 

næsta skólaári m.t.t. 

líkamsstöðu 

starfsfólks.  

Skólastýra 6. ágúst 2020 

Geymsluskúr. Ójöfnur 

á gólfi hættulegt 

starfsfólki við að 

Hafnarfjarðarbær 6. ágúst 2020 



 

 

 

 

sækja og ganga frá 

leikföngum barna. 

Hafnarfjarðarbær er 

með beiðni um 

verkefnið hjá sér.  

Skólastýra og 

skólafreyja  

 

Öryggistrúnaðarkona 

og öryggisvörður hafa 

ekki setið námskeið 

en munu gera það á 

næsta skólaári.  

Skólastýra 

 

Ekki náðist að 

sækja þetta 

námskeið og mun 

það verða gert í 

haust 2021.  

 

 

 

 

 

3. Áherslur í starfi leikskólans  

 

3.1 Áherslur leikskólans næsta starfsár 

Leikskólinn Hjalli starfar eftir hugmyndafræði Hjallastefnunnar sem er 

kærleiksmiðuð og skapandi lýðræðisstefna. Hugmyndafræðin byggir í 

stórum dráttum á hugsjónum um jafnrétti og velferð og henni er lýst í 

skólanámskrá leikskólans, í bókinni „Æfingin skapar meistarann“ eftir 

Margréti Pálu Ólafsdóttur höfund stefnunnar, í ýmsum ritum útgefnum af 

Hjallastefnunni ehf. og á heimasíðu Hjallastefnunnar www.hjalli.is. 

Stoðirnar þrjár eru einföld framsetning á allri hugmyndafræði 

Hjallastefnunnar og fela í sér bæði meginreglur og kynjanámskrá 

stefnunnar. Allt starf og allar lausnir þurfa að standast ítarlega skoðun á því 

hvort þær hvíli raunverulega á stoðunum þremur; jafnrétti, lýðræði og 

sköpun. https://www.hjalli.is/stodirnar_thrjar/ 

Áherslur á næsta skólaári eru aukið skapandi starf auk þess sem áhersla 

verður lögð á endurmenntun og enn betra fagstarf innan skólans.   

 

Aukin jafnréttisfræðsla er einnig á dagskrá eins og síðastliðin ár.   

 

Hjallastefnufræði verða, eins og önnur ár, í forgrunni og sækir starfsfólk 

smiðjur/vinnustofur til að fræðast, ræða og æfa sig.  

 

 

http://www.hjalli.is/
https://www.hjalli.is/stodirnar_thrjar/


 

 

 

 

4. Starfsmannamál  

 

4.1. Hópur starfsfólks 1. maí 
  

Starfsfólkshópurinn í Hjalla er með fjölbreytta menntun.  

Grunnskóli, nánari 

upplýsingar vantar 
10 

Grunnskólapróf, 

landspróf 
3 

Framhaldsskólastig, 

nánari upplýsingar 

vantar 

2 

Önnur 

starfsmenntun en 

iðngreinar á 

framhaldsskólastigi, 

a.m.k. 3 ár 

1 

Stúdentspróf 6 

Iðnmeistarapróf 1 
Bakkalár 

háskólagráða 
18 

Viðbótardiplóma við 

Bakkalárgráðu 
1 

Meistaragráða 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
4.2 Starfsþróunarsamtöl 
Starfsþróunarsamtöl voru í nóvember/desember. Allt starfsfólk kom í 

samtal hjá skólastýru og voru samtölin þetta árið í gönguferðum 

utandyra vegna hólfunar í skólanum 

  

4.3 Símenntun frá síðasta ári   

• Símenntun frá síðasta ári var: 

• Hópefli  

• Fræðsla um jafnrétti og kynjamál 

• Fræðsla um málþroska barna 

• Námskeið um lífsgæði og vellíðan 

• Vinna með gildi í eigin lífi 

• Fræðsla og hópastarf í tengslum við lífsgæðaverkefnið 

um styttingu vinnudagsins. 

 

4.4 Áætlun um símenntun í leikskólanum  

• Símenntunaráætlun leikskólans: 

Jafnréttis- og kynjafræðsla 

Vinna með gildi og markmiðasetningu í eigin lífi 

Hjallastefnuráðstefna 165. október, fyrirlestrar og vinnustofur 
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Fræðsla um kennsluáætlanagerð og skilvirkni í starfi 

Hjallastefnufræðsla 

 

 

 

 

5. Aðrar upplýsingar 

 

 

 

5.1 Barnahópurinn 1. maí. 

• Fjöldi barna í leikskólanum: 151 börn. 

• Kynjahlutfall:  73 stúlkur og 76 drengir.  

• Dvalarstundir: 1712,75 

• Deildargildi: 8,93 

Fjöldi barna sem nutu sérkennslu samkv. greiningaviðmiðum 

sérkennslu í 1. og 2. flokki: 8 börn, þ.e. tvö í leikskólakjarna í BSK.  

Í þriðja flokk má telja um 20 börn sem hafa fengið mismikla sérkenslu 

eftir aðstæðum og þörf, aðallega vegna málþroskaraskana. Í heildina 

eru 28,5 tímar á dag fyrir fyrsta og annan flokk.  

• Fjöldi barna með ofnæmi: 20 börn. 

• Fjöldi barna með fæðuóþol: 20 börn og 10 með lífstílfstengt val 

á fæði.  

Við í Hjalla erum með fjölbreyttan tungumála bakgrunn og börnin eru 

engin undantekning.  

Fjöldi tungumála í Hjalla: 

Íslenska 140 

Enska 6 

Pólska 2 

Filipíska 2 

Þýska 3 

Tælenska 2 



 

 

 

 

Rússneska 1 

Portúgalska 1 

Arabíska 1 
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5.2 Foreldrasamvinna 

Leiksólinn Hjalli setur samstarf við heimili leikskólabarnanna í öndvegi 

enda eru góð samskipti við fjölskyldur þeirra, forsenda þess að börnum 

gangi vel og líði vel í leikskólanum. Samstarfið einkennist af 

gagnkvæmri virðingu þar sem foreldar og kennarar vinna sameiginlega 

að því að skólasamfélagið sé eins og best verði á kosið fyrir börn svo 

þau megi þroskast og dafna í jákvæðu umhverfi. Skólinn stendur 

foreldrum alltaf opinn og er þeim alltaf velkomið að kíkja inn og fylgjast 

með starfinu. Á öðrum stundum bjóða börn og kennarar foreldrum í 

kaffi eins og á bóndadaginn og konudaginn, á söngfundi eða annað sem 

okkur dettur í hug.  

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

hausti.  

• Foreldrafundir eru að hausti fyrir foreldra nýrra barna og 

kynningarfundur fyrir 5 ára börn. Að vori er foreldrafundur 

vegna vorferðar 5 ára barna og kynningarfundur fyrir foreldra 

og forráðafólk barna sem hefja leikskólagöngu haustið eftir. 

• Foreldrasamtöll eru einu sinni á hvorri önn, á skipulagdegi í 

bæði skiptin þetta árið. Yfirleitt hitta foreldrar hópstjóra sinna 
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barna og eiga við þau samtal um framvindu náms og þroska 

barns. Þetta skólaár fóru samtöl fram í síma eða með 

fjarfundarbúnaði.  

• Foreldrafélag er starfandi í skólanum og er virkt. 

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: 15. október, 15. 

nóvember, 27 desember, 28. desember, 25. maí. og 27. 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, júní 2021 

 

 

_______________________________________________ 

Íris Helga Gígju Baldursdóttir 

Leikskólastýra 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
Hér má finna skóladagatal Hjalla:  
http://hjalli.hjalli.is/Daglegt-starf/Skoladagatal 

 
 

http://hjalli.hjalli.is/Daglegt-starf/Skoladagatal
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