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Inngangur
Þessi skýrsla fjallar um helstu viðfangsefni innra mats skólaárið 2020-2021.

1. Staða gagnvart ytra mati ef við á
2. Helstu matsþættir

○ Stjórnun
○ Uppeldis- og menntastarf
○ Leikskólabragur
○ Foreldrasamstarf
○ Innra mat
○ Öðru má bæta við og leggja áherslu á á hverju ári eða reglulega

■ Sérstaða skólans
3. Skýrslu lýkur með umbótaáætlun

Nú í lok skólaársins 2020-2021 er staðan þannig að búið er að setja gæðaviðmið fyrir alla þætti matsins. Leikskólinn hefur metið sig gagnvart
þáttunum “innra mat” og “uppeldis- og menntastarf”. Veturinn 2021-2022 verða gæðaviðmið “stjórnunar” og “foreldrasamstarfs” innleidd markvisst og
skólaárið 2022-2023 verða gæðaviðmið “leikskólabragur” innleidd og metin. Hér fyrir neðan má sjá hvernig gæðaráð og eftir atvikum annað starfsfólk
skólans mat stöðuna út frá gæðaviðmiðum skólans.

Nýja innra mats skýrslu Glaðheima er að finna á heimasíðu skólans.

Innra mats teymi Glaðheima
Ragnheiður I Ragnarsdóttir
Guðbjörg Stefanía Hafþórsdóttir
Steinunn Ragnarsdóttir
Kristín Ósk Jónsdóttir
Bjarnveig S Jakobsdóttir
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Ytra mat
Menntamálastofnun hefur ekki gert ytra mat á skólastarfi í Glaðheimum. Ytra mat er mikilvægt tæki fyrir skóla til að skólasamfélagið geti áttað sig á
því hvar styrkleikar skólastarfsins liggja og hvert skal halda með umbótamiðuðu starfi.

Viðfangsefni umbóta í kjölfar ytra mats er að bæta stöðuna kerfisbundið. Markmið Glaðheima er að flestir eða allir þættir samræmist fyllilega lýsingum
um gæðastarf. Glaðheimar hefur sett sér það markmið að verða framúrskarandi skóli sem ber skýr einkenni gæðastarfs.

Stjórnun Uppeldis- og
menntastarf

Leikskólabragur Foreldrasamstarf Innra mat

Skólanámskrá,
starfsáætlun og
verklagsreglur

Skipulag náms og
námsaðstæður

Viðmót og menning Þátttaka foreldra í
leikskólastarfi og
upplýsingamiðlun

Skipulag og
viðfangsefni

Stjórnandinn sem
faglegur leiðtogi

Uppeldi, menntun og
starfshættir

Velferð og líðan barna Viðhorf foreldra Gagnasöfnun
og vinnubrögð

Stjórnun og
daglegur rekstur

Leikur og nám, lýðræði,
jafnrétti og þátttaka
barna

Hlutverk
leikskólakennara

Opinber birting
og umbætur

Faglegt samstarf Námssvið leikskólans Fagmennska
starfsfólks

Leikskólaþróun og
símenntun

Leikskóli án
aðgreiningar

Starfsánægja
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Mat á námi og velferð
barna

RAUTT - Mikilla umbóta er þörf á flestum eða öllum þáttum. Óviðunandi verklag, uppfyllir ekki viðmið skólans um gæðastarf á mörgum mikilvægum
þáttum.
GULT - Meiri veikleikar en styrkleikar. Viðunandi verklag, uppfyllir viðmið um gæðastarf að mörgu leyti, einhverjir mikilvægir þættir sem þarfnast
umbóta
LJÓSGRÆNT - Meiri styrkleikar en veikleikar. Gott verklag, flestir þættir í samræmi við lýsingu á gæðastarfi
GRÆNT - Flestir eða allir þættir sterkir. Mjög gott verklag sem samræmist fyllilega lýsingu um gæðastarf.

Starfsáætlun matsteymis
Matsteymið ákvað að hittast reglulega eða á um 4-5 vikna fresti og það gekk upp með fjar- og staðfundum. Teymið lagði upp með að vinna eftir
ársáætlun skólaársins og gekk það eftir í flestum tilfellum. Hinsvegar er form þeirrar áætlunar ekki nógu aðgengilegt og fyrir næsta vetur verður það
endurskoðað með ákveðið form í huga. Í því formi er einnig langtímaáætlun skólans og því munu þessar áætlanir verða í sama skjali þ.e. langtíma- og
ársáætlun um innra mat. Að uppfæra form áætlana fer í umbótaáætlun næsta árs í þessu skjali.
Ný starfsáætlun matsteymis fyrir skólaárið 2021-2022 er i vinnslu en hún segir til um hvenær teymið hittist, hvað er tekið fyrir og hvernig er unnið með
ársáætlun innra mats. Hér að neðan er dæmi um fyrstu skref starfsáætlunar:

Fundartími Fundarefni

Ágúst

Mánudagur Xx/XX

· Fara yfir umbótaáætlun síðasta árs – skoða og útdeila verkefnum og

skerpa á ábyrgðaraðilum

· Endurskoða ársáætlun um innra mat
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· Endurskoða starfsáætlun um innra mat og yfirfara fundaáætlun þessa

September

Mánudagur Xx/XX

· Fara yfir umbótaáætlun síðasta árs – skoða og útdeila verkefnum og

skerpa á ábyrgðaraðilum

Niðurstöður mats
Í þessu forsniði er gert ráð fyrir að niðurstöðurnar séu lagðar fram í fimm meginþáttunum samanber ytra mat Menntamálastofnunar og skólastefnu
Bolungarvíkur.

1. Stjórnun
2. Uppeldis- og menntastarf
3. Leikskólabragur
4. Foreldrasamstarf
5. Innra mat

Í niðurstöðu kafla er fjallað um helstu niðurstöður innra matsins út frá markmiðum skólans, það er að segja hvernig hefur gengið að ná þeim fram.
● Gögn - niðurstöður mats - matslistar, rýnihópar, mat á kennslu, gátlistar.

○ Matið sjálft fer þannig fram að matsteymi og/eða önnur teymi fara yfir öll gögn, ræðir niðurstöður og ber saman viðmiðin.
■ RAUTT - Mikilla umbóta er þörf á flestum eða öllum þáttum. Óviðunandi verklag, uppfyllir ekki viðmið skólans um gæðastarf á mörgum

mikilvægum þáttum.
■ GULT - Meiri veikleikar en styrkleikar. Viðunandi verklag, uppfyllir viðmið um gæðastarf að mörgu leyti, einhverjir mikilvægir þættir sem

þarfnast umbóta
■ LJÓSGRÆNT - Meiri styrkleikar en veikleikar. Gott verklag, flestir þættir í samræmi við lýsingu á gæðastarfi

■ GRÆNT - Flestir eða allir þættir sterkir. Mjög gott verklag sem samræmist fyllilega lýsingu um gæðastarf.
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Stjórnun
1. Viðmið Glaðheima  - Stjórnun

Markmið skólans - Fagleg forysta stjórnenda styður markmiðs - og árangursmiðaða starfshætti sem drífa fram stöðugar umbætur. Skólastjórnendur
eru virkir þátttakendur í þróun kennsluhátta í samræmi við framtíðarsýn. Virkt lærdómssamfélag innan skólans með markvissri ígrundun þar sem
starfsmenn læra hver af öðrum. Stjórnendur sjá til þess að leikskólinn sé faglegur, öruggur og uppbyggjandi vinnustaður barna og starfsmanna með
áherslu á samvinnu og gleði. Markmið skólans er að a.m.k. 90% matsþátta í stjórnun séu grænir þ.e. flestir þættir eða allir sterkir. Veturinn 2021-2022
metur skólinn sig sérstaklega gagnvart gæðaviðmiðum stjórnunar samkvæmt gátlista meðfylgjandi. Samhliða verður umbótum í kjölfar úttektar sinnt.

2. Gögn sem nýtt voru til að máta við markmið og viðmið um stjórnun voru úttekt og niðurstöður spurningalista og samtala starfsfólks á líðan og
stöðu leikskólans, fundargerðir, mat á starfsáætlun 2020-2021 niðurstöður spurningalista og niðurstöður starfsþróunarsamtala.

3. Niðurstaða -
a. Úttekt og gagnaöflun - Upplifun og líðan starfsfólks. Spurningakönnun og viðtöl í mars og apríl 2021. Ytri úttekt  gerð af Sigríði

Ólafsdóttur hjá Mögnum. Sigríður lagði fyrir rafræna könnun sem allir 18 starfsmennirnir svöruðu. Könnunin var gerð í Survey Monkey.
Svarhlutfall var því 100%. Hún vann úr niðurstöðum og lagði til umbætur í kjölfarið. Sigríður tók allt starfsfólk leikskólans í samtal, var
farið yfir líðan, hvernig sameining leikskólans og að fóta sig í nýju húsi hefur gengið. Helstu niðurstöður almennt eru þær að flestum
starfsmönnum líður vel í starfi, hafa tækifæri til starfsþróunar og verkefnin eru krefjandi og viðeigandi. Einnig nefna margir að faglegt
starf sé gott og gleði í starfsmannahópnum. Það sem helst þarf bæta er samstarf í skólanum og álagi, margir nefna álag og að þeir nái
ekki að klára verkefni dagsins. Einnig nefna margir að klára þurfi húsnæðið enn eru nokkrir hlutir ókláraðir s.s. loftræsting. Einnig kom
fram að mörgum finnst ósamræmi í stjórnun skólans og nálgun á verkefnin sem hafi leitt til samskiptavanda.

b. Starfsþróunarsamtöl fóru fram í lok mars og var notaður nýr samtalsrammi þar sem aðallega var gengið út frá þrem spurningum sem
snúa að því hvort starfsfólk hyggi á breytingar varðandi starfið. Flestir vildu vera áfram í sínu starfi og starfshlutfalli, þó voru nokkrir sem
óskuðu eftir flutningi á aðrar deildar og einhverjir hyggjast skipta um starf eða fara í nám.

c. Símenntunaráætlun skólans var metin í maí og gekk hún að mestu eftir. Bæði starfsdagar og starfsmannafundir voru nýttir til fræðslu
og námskeiða. Einstaka starfsmenn leikskólans fóru á námskeið sem nýtast þeim í starfi meðal annars grunnnámskeið PECS, ART
réttindanámskeið og ýmis endurmenntunarnámskeið sem meðal annars voru á vegum ADHD samtakanna og Greiningar og
ráðgjafastöðvar ríkisins.
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d. Mat á starfsáætlun var gert í maí með þeim hætti að stjórnendur fóru í gegnum þá þætti sem þar var lagt upp með í upphafi skólaár
og metið hvernig tókst til. Nemendafjöldi var svipaður örlítil fjölgun frá september til maí, nokkur hreyfing var á starfsmannahópnum og
illa gekk að ráða í lausar stöður. Flest allt í starfsáætlun gekk upp eins og lagt var upp með. Covid truflaði þó aðeins íþróttastarf skólans
og seinkun varð á sundlotu 2 en það kom ekki að sök. Foreldrarsamstarfið var sá þáttur sem reyndist erfiðast að vinna að þar sem
foreldrar máttu ekki koma inn í skólann stærstan hluta skólaársins. Aðlögun nýrra nemenda gekk þó eftir en foreldrar fengu ekki
aðgang að kaffistofu starfsmanna eins og venja er í okkar leikskóla. Foreldrasamtöl gátu ekki öll farið fram á réttum tíma og voru látin
bíða fram á vorið en náðist samt að klára öll viðtöl í lok maí. Föstudagsviðburðir gengu allir vel og höfðu samkomutakmarkanir ekki
áhrif á þá. Mikið af fréttum hafa verið skrifaðar á heimasíðu skólans og deilt á FB síðu Bolungarvíkurkaupstaðar. Foreldrar eru almennt
ánægðir með upplýsingagjöf frá leikskólanum en við erum með heimasíðu, skilaboðaskjá í anddyri skólans og deildirnar senda
fréttabréf einu sinni í viku á foreldra. Samstarf leik- og grunnskóla hefur gengið mjög vel, en bókasafnsferðir sem vera áttu einu sinni í
viku lögðust niður í smá tíma vegna samkomutakmarka. Samstarf við heilsugæslu hefur stórbatnað á þessu skólaári og eigum við í
mjög góðu samstarfi við þau.

e. Öryggis- og rýmingaráætlanir nýjar áætlanir voru gerðar fyrir nýja húsnæðið. Slökkvistjóri kom og ráðlagði hvar best væri að
staðsetja slökkvitæki og eldvarnarteppi, einnig óskaði hann eftir þjónustubók við töflu fyrir brunakerfi. Í þessari vinnu komust við að því
að ekki er búið að virkja brunaviðvörunarkerfi leikskólans.
Þurfum að endurvekja gátlistar um skoðun leiksvæðis þar sem notkun þeirra lagðist niður í flutningum. Verður endurvakið vor 2021.
Aðbúnaður og eftirlit opinberra aðila: Heilbrigðiseftirlit - eldvarnareftirlit - eftirlit með slysavörnum.
Heilbrigðiseftirlit og eldvarnareftirlit á að fara fram með reglubundnum hætti og eftir opinberum reglum. Slys barna eru skráð á
slysaskráningareyðublöð og eru tiltæk fyrir heilbrigðiseftirlit og ef foreldrar þurfa að fá slysaskráningu barns.

f. Ytri tengsl - samstarf
Samstarf er við Grunnskólann í Bolungarvík þegar kemur að aðlögun milli skólastiga. Deildarstjóri elstu barna á Glaðheimum og
kennarar elstu barna í grunnskólanum tala sig saman um skólaheimsóknir. Þá fer skólahópur í grunnskólann í 2-3 lotum yfir árið
sem standa yfir í nokkra daga í senn. Og þá fá elstu börn leikskólans að kynnast starfs og námsaðferðum í grunnskólanum. Í
síðustu skólaheimsókn barnanna eru þau oftast nær með þeim umsjónakennara sem tekur við þeim í 1 bekk. Einnig er boðað til
foreldrafundar í grunnskólanum með foreldrum verðandi skólabarna og umsjónakennara.
Samstarf við sundlaug Bolungarvíkur. Við innleiðingu Yap hreyfiprógrams á leikskólanum eru haldnar þrjár sundlotur yfir
námsárið. Samstarf er við sundlaugina um að hjálpa til í klefum og finna tíma. En það er líka gert með skólastjóra Grunnskólans
svo hægt sé að finna tíma þegar grunnskólinn er ekki að nota sundlaugina.
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Styrkleikar. Starfsmenn leikskólans hafa nýtt þau tækifæri að í auknum mæli hefur verið boðið upp á námskeið í fjarfundi.
Samstarf á milli leikskólans og annarra stofnanna hefur aukist og gengið vel. Innan leikskólans sjáum við tækifæri til samstarfs
á milli deilda og nýtingu þess mannauðs sem er hér innanhúss. Með gerða teyma, skipað starfsmönnum, og faglegri
fundaráætlunar teljum við okkur styrkja faglegt starf skólans enn frekar.

Stjórnun

Skólanámskrá, starfsáætlun
og verklagsreglur

Stjórnandinn sem faglegur
leiðtogi

Stjórnun og daglegur rekstur

Faglegt samstarf

Leikskólaþróun og
símenntun

Helstu umbætur næsta árs:
● Styrkja jákvæð samskipti út frá starfsmannasáttmála og gildum skólans
● Skilgreina og samræma mönnun á deildum og hvað gerist þegar ein deild er

undirmönnuð-nýta starfsfólk milli deilda ef þess þarf börnunum í hag.
● Efla þarf samstarf og tengingar á milli deilda og tryggja öllum umsaminn

undirbúningstíma.
● Styrkja og fræða fólk um teymishugsun, samstarf, samnýtingu og að efla þau

tækifæri sem felast í því að vera á sama stað (nýbygging og ein starfsstöð í stað
tveggja).

● Bæta skipulag funda og skipulagsdaga með skýrum markmiðum og samvinnu um
skólastefnu og vinnulag

● Snerpusamtöl við starfsmenn í stað hefðbundinna starfsmannasamtala.
Snerpusamtöl verða fjórum sinnum yfir skólaárið.

● Aukið aðgengi að stjórnendum og vettvangur fyrir starfsfólk að koma ábendingum
sínum, líðan og vangaveltum á framfæri.

● Vinna að sameiginlegri sýn, markmiðum, leiðum og leikreglum til að fylgja sýninni.
● Styrkja og efla upplifun um sanngirni og öryggi (samskiptalegt og persónulegt

öryggi – með skýrum skilaboðum og jafnræði)
● Skýrari og ákveðnari stjórnun sem á að geta hríslast niður á deildir
● Fara yfir öryggishandbók leikskólans og uppfæra hana meðfram nýju

starfsumhverfi leikskólans
● Virkja brunavarnakerfi leikskólans svo það virki sem skildi. Svo hægt sé að

framkvæma brunaæfingar eftir öryggisreglum.
● Fá heilbrigðisfulltrúa til að fara yfir leikskólalóð og vinna út frá punktum hans um
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hvað má bæta. Fá aukið fjármagn til umbóta á leikskólalóðinni (leyfi hjá bænum til
þess að bæta lóðina og öryggistryggja hana betur)

● Sjálfrýni starfsmanna og stjórnenda einu sinni yfir misseri eða ár. Þar sem hægt er
að sjá þá hvað má gera betur og hvað fór vel.

● Deildarstjórar meti tvisvar á vetri starf, markmið og stöðu deildarinnar.

■ RAUTT - Mikilla umbóta er þörf á flestum eða öllum þáttum. Óviðunandi verklag, uppfyllir ekki viðmið skólans um gæðastarf á mörgum
mikilvægum þáttum.

■ GULT - Meiri veikleikar en styrkleikar. Viðunandi verklag, uppfyllir viðmið um gæðastarf að mörgu leyti, einhverjir mikilvægir þættir sem
þarfnast umbóta

■ LJÓSGRÆNT - Meiri styrkleikar en veikleikar. Gott verklag, flestir þættir í samræmi við lýsingu á gæðastarfi

■ GRÆNT - Flestir eða allir þættir sterkir. Mjög gott verklag sem samræmist fyllilega lýsingu um gæðastarf.

Uppeldis- og menntastarf
Viðmið Glaðheima- Uppeldis- og menntastarf
Í vetur hefur matsteymið auk annars starfsfólks innleitt gæðaviðmiðin og metið sig gagnvart þeim út frá styrkleikum og tækifærum til umbóta.

Markmið skólans -   Að skólastarfið sé faglegt, uppbyggjandi og samstarfsmiðað. Að leik- og námsumhverfið sé fjölbreytt og krefjandi við hæfi hvers
og eins og sé í stöðugu umbótaferli í samræmi við þróun starfshátta í skólum. Til sé virk áætlun um mat á námi og velferð barna í leikskólanum sem
og áætlanir um forvarnir og viðbrögð við slysum og annarri vá.

Gögn sem nýtt voru til að máta við markmið og viðmið um uppeldis- og menntastarf voru gátlisti um skipulag náms og námsumhverfis, skimanaáætlun
skólans (bls. 9 í starfsáætlun), fundargerðir deilda og starfsmannafunda, einstaklingsnámskrár metnar, námskeið og gögn um samskipti og samvinnu
með börnum frá ráðgjafa Ásgarðs.

Niðurstaða - Vel gekk að nýta matslista til að máta starfið í nýrri byggingu. Skimanaáætlun var virk og gekk að mestu eftir og niðurstöður nýttar fyrir
hvert barn og í samvinnu við foreldra.
Skólinn hefur metið sig gagnvart gæðaviðmunum og niðurstaðan er að einn matsþáttanna er dökkgrænn og hinir ljósgrænir eins og sjá má á myndinni
að neðan.
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Uppeldis- og
menntastarf

Skipulag náms og
námsaðstæður

Uppeldi, menntun og
starfshættir

Leikur og nám, lýðræði,
jafnrétti og þátttaka barna

Námssvið leikskólans

Leikskóli án aðgreiningar

Mat á námi og velferð
barna

Matsteymi skólans fór í vetur gegnum gæðaviðmiðin og niðurstaðan er að einn af sex þáttum
ber skýr merki um gæðastarf í skólum þ.e. skipulag náms og námsaðstæður. Fimm þættir af
sex eru ljósgrænir þar sem flestir þættir eru í samræmi við lýsingu á gæðastarfi. Næsta vetur
verður unnið að umbótum og sífellt er verið að ígrunda starf skólans, meta styrkleika og
tækifæri til að gera enn betur.

Helstu umbætur næsta árs
● Heildrænt skipulag og notkun á svæðum skólans s.s. nýting á hreyfisal og matsal.
● Aðstöðu til listsköpunar þarf að skilgreina.
● Samræma “virka hlustun” og viðbrögð starfsmanna.
● Vinna með samskipti og leiðbeiningar í leik.
● Skoða hvernig börn hafa og geta haft áhrif á viðfangsefni skipulagðra stunda (hópastarf,

valstund, samveru o.s.frv.).
○ Yfirfara dagskipulag og markmið deilda, deildarnámskrár og samhljóm.

● Vinnum ágætlega með útinám og er það að koma sterkt inn í skólastarfið. Þurfum að
bæta okkur í öðrum þáttum sjálfbærni s.s. samfélagsverkefnum og samstarfi við aðra.

● Vinna markvissar með að efla vísindi meðal barna í skólastarfinu
● Styrkja og gera sýnilegra starf hvað varðar Barnasáttmálann og Heimsmarkmiðin
● Nýta grunnþætti menntunar markvissar við skipulag skólastarfsins
● Auka aðkomu foreldra að endurmati við gerð markmiða í einstaklingsnámskrá
● Styrkja upplýsingaflæði og stuðning við starfsfólk til að fylgja eftir og vinna með markmið

einstaklingsnámskráa
● Umbætur sem tengjast húsnæðinu, aðbúnaði og því sem þar er enn óunnið s.s.

gardínur og loftræstikerfi.

■ RAUTT - Mikilla umbóta er þörf á flestum eða öllum þáttum. Óviðunandi verklag, uppfyllir ekki viðmið skólans um gæðastarf á mörgum
mikilvægum þáttum.

■ GULT - Meiri veikleikar en styrkleikar. Viðunandi verklag, uppfyllir viðmið um gæðastarf að mörgu leyti, einhverjir mikilvægir þættir sem
þarfnast umbóta

■ LJÓSGRÆNT - Meiri styrkleikar en veikleikar. Gott verklag, flestir þættir í samræmi við lýsingu á gæðastarfi

■ GRÆNT - Flestir eða allir þættir sterkir. Mjög gott verklag sem samræmist fyllilega lýsingu um gæðastarf.
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Leikskólabragur
Viðmið Glaðheima- Leikskólabragur
Leikskólinn er að innleiða skólastefnu og gæðaviðmið og veturinn 2022-2023 verður áherslan á innleiðingu gæðaviðmiða um leikskólabrag.

Markmið skólans -  Að skólabragur sé jákvæður og uppbyggjandi með áherslu á faglegt samstarf og samvinnu þar sem starfsfólk nýtur sín í starfi og
er stolt af starfi sínu og vinnustaðnum.

Gögn sem nýtt voru til að máta við ný markmið og viðmið um leikskólabrag voru fundargerðir, niðurstöður spurningalista
(foreldrakönnun-starfsmannakönnun) og niðurstöður starfsþróunarsamtala.

Niðurstaða - Nóg að lýsa helstu niðurstöðum. Það sem er ljósgrænt, gult eða rautt fer í umbótaáætlun (neðst).

Í úttekt Sigríðar hjá Mögnum kom fram að langflestum líður vel í vinnunni en of oft hefur borið á samskiptavandamálum sem starfsfólk tengir við
ósamræmi í aðferðum og stjórnunarháttum sem kemur niður á skólabrag. Flestum finnst faglegt starf gott en tækifæri til að vinna meira þvert á deildir
og samræma vinnubrögð sem gefur hverjum og einum frekari tækifæri á að nýta styrkleika sína í starfi. Starfsfólk upplifir langflest að að viti vel hvert
hlutverk þeirra er en þó þarf að tryggja að farið sé yfir hlutverkin með nýliðum. Samkvæmt foreldrakönnun sem lögð var fyrir í mars líður börnum
almennt vel í skólanum en að meðaltali yfir deildirnar þrjár voru um 90% foreldra sem töldu barnið sitt ánægt í skólanum. Foreldrar töldu einnig að
tengsli við starfsfólk deilda væri gott en mætti í einhverjum tilfellum bæta.
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Leikskólabragur

Viðmót og menning

Velferð og líðan barna

Hlutverk leikskólakennara

Fagmennska starfsfólks

Starfsánægja

Umbætur næsta árs
● Vinna með sameiginleg gildi og markmið
● Áhersla á opin, heiðarleg og jákvæð samskipti og umræður og ígrundun um

leikskólastarfið
● Vinna markvisst með styrkingu jákvæðrar vinnustaðamenningar
● Vinna markvisst að því að hvetja foreldra til frekari þátttöku í leikskólastarfinu
● Hefja vinnu á mótun agastefnu í leikskólanum, samræma við virka hlustun, gildi og

markmið leikskólans.
● Halda betur utan um nýtt starfsfólk innan leikskólans. Kynna það fyrir starfsháttum

leikskólans, gildum og markmiðum með markvissari hætti.

Foreldrasamstarf
Viðmið Glaðheima - Foreldrasamstarf
Leikskólinn er að innleiða skólastefnu og gæðaviðmið og veturinn 2021-2022 verður m.a. áherslan á innleiðingu gæðaviðmiða um foreldrasamstarf.

Markmið skólans -  Í Glaðheimum er lögð mikil áhersla á gott og gagnlegt foreldrasamstarf. Áhersla er á góða samvinnu og gagnkvæman trúnað milli
foreldra og kennara enda er það ein mikilvægasta forsenda þess að leikskóladvölin verði barninu ánægjuleg og árangursrík.
Gögn sem notuð voru til að meta gæði foreldrasamstarfs voru fundargerðir foreldraráðs og foreldrafélags. Einnig notar leikskólinn foreldrakönnun á
vegum skólapúlsins og gefur það líka ágæta sýn á raunstöðu samstarfs.
Í leikskólanum er starfandi foreldraráð og á að funda reglulega með leikskólastjóra. Foreldraráð hélt 3 fundi á árinu einu sinni á staðnum og síðan í
fjarfundabúnaði vegna fjöldatakmarkana. Foreldraráð fer yfir starfsáætlanir sem gerðar eru og lesa yfir dagatal leikskólans. Leikskólinn er í samstarfi
við foreldraráð og leitar ráða og hugmynda þegar og ef stærri breytingar eru í kortunum. Einnig er starfandi foreldrafélag sem tekur þátt í að styrkja
leikskólann í árlegum verkefnum og heldur vorhátíðir fyrir börn leikskólans og styrkir jólaföndur og jólakaffi sem haldið er árlega þar til veturinn 2020
þegar heimsfaraldur gekk í garð. Undanfarið hefur foreldrafélagið þó ekki verið mjög virkt og hefur ekki staðið fyrir neinum viðburðum. Foreldrafélagið
gaf öllum fimm ára börnum sundgleraugu sem komu að góðum notum á sundnámskeiði vetrarins.
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Upplýsingar um skólastarfið er hægt að finna á heimasíðu leikskólans, á skilaboðaskjá sem staðsettur er í anddyrir skólans og hefur vakið mikla
lukku. Einnig eru sendir vikulegir tölvupóstar til foreldra.
Foreldrahandbók.
Við upphaf leikskólagöngu barna eru allir foreldrar boðaðir í fyrsta viðtal. Einn foreldrafundur var haldinn í september þar sem foreldrum var boðið að
koma og skoða skólann og fengu kynningu á vetrarstarfinu.

Viðhorf foreldra samkvæmt foreldrakönnun skólapúlsins var að almenn ánægja ríkti  með starf skólans. Foreldrar eru ánægðir með þær leiðir sem
leikskólinn fer hvað varðar upplýsingagjöf. Mikil ánægja er með sérstöðu leikskólans hvað varðar íþróttir, ART og útikennslu. Samstarf á milli leik- og
grunnskóla er talið gott og auðvelda nemendum flutning á milli skólastiga.

Boðið var uppá haustfund 2020 þar sem starf vetrarins var kynnt. Foreldrum var gefinn kostur á að skoða aðstæður innan skólans og á deildum sinna
barna sem og þau námsgögn sem notuð eru innan skólans. Góðar umræður sköpuðust á þessum fundi og tókst hann vel til. Búið er að gera ráð fyrir
haustfundi í skóladagatali leikskólans fyrir skólaárið 2021-2022.

Gögn sem nýtt voru til að máta við markmið og viðmið um foreldrasamstarf voru fundargerðir foreldraráðs og foreldrafélags auk foreldrakönnunar
Skólapúlsins.

Samskipti við foreldra hafa verið með minna móti vegna covid 19, foreldrar hafa haft lítinn aðgang að skólanum, hafa bara komið inn í fataherbergi
ekki inn á deild. Einn foreldrafundur var í september þar sem foreldrum var boðið að skoða skólann og fengu kynningu á vetrarstarfinu. Fella varð
niður jólaföndur og kaffi vegna takmarkana. Nýr skilaboðaskjár var settur upp í anddyri skólans og er mikil ánægja foreldra með hann. Foreldrafélag
leikskólans hélt ekki foreldrafund og stóð ekki fyrir neinum viðburðum. Foreldraráð leikskólans fundaði 3 sinnum á skólaárinu einu sinni á staðnum en
vegna fjöldatakmarkanna voru hinir tveir fundirnir í fjarfundi.
Niðurstaða - Almenn ánægja er meðal foreldra með starf skólans eins og kemur fram í foreldrakönnun.

Foreldrasamstarf

Þátttaka foreldra í leikskólastarfi
og upplýsingamiðlun

Umbætur næsta árs
● Auka samstarf við foreldra um mótun skólans…
● Efla foreldrafélag skólans
● Foreldramorgnar einu sinni eða tvisvar yfir misserið
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Viðhorf foreldra

Innra mat
Viðmið Glaðheima-Innra mat
Markmið skólans -  Að skipulag innra mats sé skýrt og aðgengilegt, byggt á viðmiðum um gæði og notuð séu matstæki og aðferðir sem hæfa stefnu
og viðfangsefnum skólastarfsins. Mat er alltaf tekið saman í styrkleika og tækifæri til umbóta.

Gögn sem nýtt voru til að máta við ný markmið og viðmið um innra mat voru gátlisti um gæðaviðmið, fundargerðir, niðurstöður spurningalista og
niðurstöður starfsþróunarsamtala.

Niðurstaða - Gæðaráð leikskólans hefur farið í gegnum gæðaviðmið um innra mat og er það mat skólans að allir þættir beri fleiri styrkleika en
veikleika og flestir eða allir þættir séu sterkir. Verkefni haustsins er að uppfæra langtíma- og ársáætlun með áherslu á skýrara form þeirra áætlana.
Allar áætlanir og mat á starfi skólans er birt á heimasíðu hans http://gladheimar.leikskolinn.is/.

Innra mat

Skipulag og viðfangsefni

Gagnasöfnun og vinnubrögð

Opinber birting og umbætur

Umbætur næsta árs
● Gera skipulag skýrara með nýju formi langtíma- og ársáætlana innra mats.
● Fara í gegnum matstækin sem skólinn er að nota.
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Heildarniðurstaða innra mats  - myndræn

Stjórnun
2021-2022

Uppeldis- og
menntastarf
2020-2021

Leikskólabragur
2022-2023

Foreldrasamstarf
2021-2022

Innra mat
2019-2020

Skólanámskrá,
starfsáætlun og
verklagsreglur

Skipulag náms og
námsaðstæður

Viðmót og menning Þátttaka foreldra í
leikskólastarfi og
upplýsingamiðlun

Skipulag og
viðfangsefni

Stjórnandinn sem
faglegur leiðtogi

Uppeldi, menntun og
starfshættir

Velferð og líðan barna Viðhorf foreldra Gagnasöfnun
og vinnubrögð

Stjórnun og
daglegur rekstur

Leikur og nám, lýðræði,
jafnrétti og þátttaka
barna

Hlutverk
leikskólakennara

Opinber birting
og umbætur

Faglegt samstarf Námssvið leikskólans Fagmennska
starfsfólks

Leikskólaþróun og
símenntun

Leikskóli án
aðgreiningar

Starfsánægja

Mat á námi og velferð
barna

RAUTT - Mikilla umbóta er þörf á flestum eða öllum þáttum. Óviðunandi verklag, uppfyllir ekki viðmið skólans um gæðastarf á mörgum mikilvægum
þáttum.
GULT - Meiri veikleikar en styrkleikar. Viðunandi verklag, uppfyllir viðmið um gæðastarf að mörgu leyti, einhverjir mikilvægir þættir sem þarfnast
umbóta
LJÓSGRÆNT - Meiri styrkleikar en veikleikar. Gott verklag, flestir þættir í samræmi við lýsingu á gæðastarfi
GRÆNT - Flestir eða allir þættir sterkir. Mjög gott verklag sem samræmist fyllilega lýsingu um gæðastarf.

Glaðheimar 2020-2021
16



Umbótaáætlun skólaársins 2021-2022
*Módel byggt á módeli Reykjavíkurborgar

Stjórnun
Skólanám-
skrá,
starfsáætlun
og verklags-
reglur

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til
umbóta

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir Viðmið um árangur

1 Yfirfara gildi
skólans

Allir starfsmenn
taki þátt í að rýna
gildin og hvaða
hlutverki þau
gegna í starfinu

Skólastjóri ágúst
2021

Með rýni starfsmanna á
fundi. Endurmetið eftir
hverja önn

Að allir starfsmenn þekki
gildin, skilji þau og vinni
samkvæmt þeim

2 Skólastefna birtist
enn skýrar í
starfinu

Gæðaráð tryggi
að gæðavimið og
markmið
skólastefnu birtist
í deildar-
námskrám og sé

Gæðaráð
og deildar-
stjórar

ágúst
2021

Stefnan og markmiðin
rædd og metin á
deildarfundum. Spurt
um í könnunum

Markmið skólastefnu komi
fram í deildarnámskrám
eða öðrum áætlum deilda
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gerð grein fyrir í
starfsáætlun og
skólanámskrá

3 Styrkja jákvæð
samskipti út frá
starfsmanna-
sáttmála

Yfirfara
starfsmanna-
sáttmála og vinna
með hann á
fundum

Stjórnendur ágúst
2021

Starfsmannakönnun
og starfsþróunarsamtal
(snerpusamtöl)

Samskipti séu jákvæð og
uppbyggjand og starfs-
mannasáttmáli sé virkur
og virtur

4
Vinna að
sameiginlegri sýn,
markmiðum,
leiðum og
leikreglum til að
fylgja sýninni

Skýrari vinna með
gæðaviðmið
skólastefnu á
deildar- og
starfsmanna-
fundum

Skólastjóri
og
gæðaráð

ágúst
2021

Starfsmannakönnun og
starfsþróunarsamtal
(snerpusamtöl)

Allir þekki skólastefnuna
og þau markmið og
aðferðir sem skólinn
vinnur eftir

5 Fara yfir
öryggishandbók
leikskólans

Uppfæra hana
meðfram nýju
starfsumhverfi
leikskólans og
allar áætlanir

Öryggis-
nefnd og
skólastjóri

ágúst
2021

Metið á
starfsmannafundum í
desember og í maí

Að öryggishandbók sé virk
sem og allar áætlanir
henni tengdar

6 Brunakerfi þarf að
virka

Virkja brunakerfi
Æfa rýmingu með
slökkviliði 2x á ári

Áhaldahús
?
Skólastjóri

júlí
2021

Metið á
rýmingaræfingum í
september og janúar

Áætlanir virki og allir þekki
og kunni að fara eftir þeim

7 Tryggja öryggi á
leikskólalóð.

Fá aukið fjármagn

Nota gátlista

Heilbrigðiseftirlit

Skólastjóri
Deildar-
stjórar

júlí
2021

Heilbrigðiseftirlit
Vinnueftirlit?

Leikskólalóðin sé örugg og
uppbyggjandi. Gátlisti
nýttur daglega, frá í
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til umbóta á
leikskólalóðinni Sveitar-

stjórn

september 2021, til að
lágmarka hættu

Stjórnandinn
sem faglegur
leiðtogi

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til
umbóta

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir Viðmið um árangur

1 Auka eða skýra
aðgengi að
stjórnendum fyrir
ábendingar um
starfið og málefni
einstaka
starfsmanna.

Fastir viðtalstímar
Snerpusamtöl
Fastur liður á
starfsmanna-
fundum

Stjórn-
endur

ágúst
2021

Spurt um í
starfsmannakönnun og
í snerpusamtölum

Allir starfsmenn upplifi
skýran vettvang til þess að
koma ábendingum eða
áhyggjum sínum á
framfæri

2 Styrkja og efla
upplifun um
sanngirni og öryggi
(samskiptalegt og
persónulegt öryggi
– með skýrum
skilaboðum og
jafnræði)

Vinna að auknum
samhljóm og
samvinnu þvert á
deildir

Stjórnenda-
stuðningur og
eftirfylgni

Stjórn-
endur

ágúst
2021

Spurt um í
starfsmannakönnun og
í snerpusamtölum

Allir starfsmenn upplifi
sanngirni í stjórnun og
persónulegt öryggi byggt á
fagmennsku og jákvæðum
skólabrag

3 Skýrari og
ákveðnari stjórnun
sem á að geta
hríslast niður á
deildir

Skipulag og
skilgreining
stjórnunar

Skólastjóri ágúst
2021

Spurt um í
starfsmannakönnun,
foreldrakönnun og í
snerpusamtölum

Að stjórnun skólans sé
skilvirk og vel skipulögð.
Samhljómur og skýrar
verklagsreglur
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Stjórnenda-
stuðningur og
eftirfylgni

Stjórnun og
daglegur
rekstur

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til
umbóta

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir Viðmið um árangur

1 Skilgreina og
samræma mönnun
á deildum s.s.
verklag þegar ein
deild er
undirmönnuð

Nýta starfsfólk
milli deilda ef þess
þarf börnunum í
hag.

Skólastjóri
og deildar-
stjórar

ágúst
2021

Reglulega á
deildarfundum og
starfsmannafundurm

Að hver deild sé vel
mönnuð og jafnvægi sé
milli deilda. Miðað er við
gömlu barngildin sem og
aðra þætti sem hafa áhrif
á barnahópinn hverju
sinni.

2 Efla samstarf og
tengingar á milli
deilda og tryggja
öllum umsaminn
undirbúningstíma.

Sameiginlegir
deildarfundir 1x á
önn

Allir fái umsaminn
undirbúningstíma
og það birtist í
vinnuskýrslu fyrir
skólaárið

Skólastjóri júlí
2021

Spurt um í
starfsmannakönnun og
snerpusamtölum

Að samstarf sé skipulagt
og skilvirkt með skýrum
áætlunum

Að farið sé eftir
kjarasamningum

3 Eftirfylgni
deildarnámskrár

Fylgja
deildarnámskrám
og þeim

Stjórnendur
ágúst
2021

Deildarstjórar meti
tvisvar á vetri starf,
markmið og stöðu

Að deildarnámskrá sé
skýr og eftir þeim sé unnið
og þær metnar með
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markmiðum og
leiðum sem þar
birtast

deildarinnar og gerð
grein fyrir matínu í mati
á starfsáætlun

áherslu á jákvæða þætti
og tækifæri til umbóta

Faglegt
samstarf

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til
umbóta

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir Viðmið um árangur

1 Bæta skipulag
funda og
skipulagsdaga
með skýrum
markmiðum og
samvinnu um
skólastefnu og
vinnulag

Fundaáætlun með
dagsetningum og
viðfangsefni birtist
í starfsáætlun
skólans

Skóla-
stjórnendur

ágúst
2021

Mat á starfsáætlun í
maí 2022

Að nægur skipulagður
tími sé til samráðs og
faglegrar samvinnu

2 Mat á eigin starfi
og jafningjamat

Sjálfsrýni og
jafningjamat
starfsmanna og
stjórnenda eftir
fyrirframákveðnu
skipulagi

Skólastjóri ágúst
2021

Mat á starfsáætlun í
maí 2022
Sjálfsrýni og
jafningjamat
starfsmanna og
stjórnenda einu sinni
yfir misseri eða ár.

Að allir taki þátt í að meta
eigið starf og annarra með
áherslu á uppbyggilega
rýni en á sama tíma að
losa okkur við vinnubrögð
sem skila ekki árangri

Leikskóla-
þróun og
símenntun

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til
umbóta

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir Viðmið um árangur

Glaðheimar 2020-2021
21



1 Styrkja og innleiða
teymishugsun,
samstarf,
samnýtingu og að
efla þau tækifæri
sem felast í því að
vera á sama stað
(nýbygging og ein
starfsstöð í stað
tveggja).

Námskeið og
handleiðsla um
teymisvinnu.

Skólastjóri ágúst
2021

Á deildar- og
starfsmannafundum
með gátlista og
umræðum

Virk teymisvinna sé
viðhöfð í skólanum og allir
séu hluti af teymi

2 Bæta
starfsþróunar-
samtöl og gera þau
markvissari

Innleiða
snerpusamtöl við
starfsmenn í stað
hefðbundinna
starfsmanna-
samtala.
Snerpusamtöl
verða fjórum
sinnum yfir
skólaárið.

Skólastjóri ágúst
2021

Lagt mat á skipulagið í
mati á starfsáætlun í
júní 2022

Allir starfsmenn fari í
nokkur, stutt og hnitmiðuð
samtöl á skólaárinu

Uppeldis- og menntastarf

Glaðheimar 2020-2021
22



Skipulag
náms og
náms-
aðstæður

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir? Viðmið um árangur

1 Heildrænt skipulag
og notkun á
svæðum skólans
s.s. nýting á
hreyfisal og
matsal.

Skipuleggja
áherslusvæði
skólans sem eru
sameiginleg öllum

Allt
starfsfólk

ágúst
2021

Að skólinn sé nýttur á
fjölbreyttan og skapandi
hátt af öllum börnum og
starfsfólki eins og mögulegt
er

2 Aðstöðu til
listsköpunar þarf
að skilgreina

Fara yfir svæðin
og ákveða

Allt
starfsfólk

ágúst
2021

Að listsköpun verði enn
meiri partur af hinu daglega
starfi sem fram fer í
skólanum.

3 Nýta grunnþætti
menntunar
markvissar við
skipulag
skólastarfsins

Deildarnámskrár
byggi á
grunnþáttunum og
gerð grein fyrir
þeim í
skólanámskrá

Stjórnendur Spurt um grunnþættina
í könnunum

Að leikskólastarfið sé
byggt á grunnþáttum
menntunar, skólastefnu
kaupstaðarins og
skólanámskrá leikskólans

4
Umbætur sem
tengjast
húsnæðinu,
aðbúnaði og því
sem þar er enn
óunnið s.s.

Setja upp gardínur,
laga loftræstikerfi
og annað sem á
eftir að klára

Þjónustu-
miðstöð??

Skólastjóri

júlí
2021

Spurt um í
starfsmannakönnun og
snerpusamtölum

Að húsnæðið uppfylli kröfur
starfsins og sé öruggt
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gardínur og
loftræstikerfi.

Uppeldi,
menntun og
starfshættir

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir? Viðmið um árangur

1 Samræma “virka
hlustun” og
viðbrögð
starfsmanna

Námskeið og
handleiðsla

Skólastjóri ágúst
2021

Spurt um í
starfsmannakönnun og
snerpusamtölum

Að starfsfólk sé samstíga í
vinnubrögðum í takt við þá
stefnu sem unnið er eftir

2 Samræmi í
dagskipulagi milli
deilda

Yfirfara
dagskipulag og
markmið deilda,
deildarnámskrár
og samhljóm eða
áherslur

Stjórnendur júlí
2021

Rætt og ígrundað á
deildarfundum

Snerpusamtöl

Að samhljómur sé í
áherslum skólans og birtist
í áætlunum

3 Styrkja og gera
sýnilegra starf
hvað varðar
Barnasáttmálann
og
Heimsmarkmiðin

Nýta markmiðin í
deildarnámskrár
og verkefni sem
boðið er upp á í
skólanum

Stjórnendur
og deilda-
stjórar

Ágúst
2021

Leikur og
nám,
lýðræði,
jafnrétti og

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig
Metið/aðferðir?

Viðmið um árangur
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þátttaka
barna

1 Vinna með
samskipti og
leiðbeiningar í leik
með áherslu á
snemmtæka
íhlutun

Fræðsla/námskeið
um viðfangið

Skólastjóri ágúst
2021

2 Skoða hvernig
börn hafa og geta
haft áhrif á
viðfangsefni
skipulagðra stunda
(hópastarf,
valstund, samveru
o.s.frv.).

Deildar-
stjórar

ágúst
2021

Að börn hafi aðkomu að
skipulagi dagsins og
viðfangsefna út frá áhuga
og færni

3 Koma á betra kerfi
með val á deildum.

Talning á vali barna
eftir skráningu. Val
barna er talið út og
tölfræði send til
foreldra og rætt á
deildarfundum.

Deildar-
stjórar

ágúst
2021

Metið á deildarfundum
og spurt um í
foreldrakönnun

Möguleiki á fjölbreyttari
verkefnum. Hafa það sem
er í boði í vali markvissara.

Námssvið
leikskólans

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir? Viðmið um árangur
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1 Vinnum ágætlega
með útinám og er
það að koma sterkt
inn í skólastarfið.

Vinna enn frekar
með útinám og
festa það í
deildarnámskrám
og dagskipulagi

Deildar-
stjórar

Að útinám sé ávallt hluti af
skipulögðu starfi og
markmiðum lýst í námskrá

2 Þurfum að bæta
okkur í öðrum
þáttum sjálfbærni
s.s. samfélags-
verkefnum og
samstarfi við aðra.

3 Vinna markvissar
með að efla vísindi
meðal barna í
skólastarfinu

Fá námskeið/
fræðslu um vísindi

Skólastjóri sept.
2021

Að öll námssvið séu virk í
starfi skólans

Leikskóli án
aðgreiningar

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir? Viðmið um árangur

1 Styrkja
upplýsingaflæði og
stuðning við
starfsfólk til að
fylgja eftir og vinna
með markmið

Yfirfara á
deildarfundum

Deildar-
stjórar
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einstaklings-
námskráa

Mat á námi
og velferð
barna

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig
Metið/aðferðir?

Viðmið um árangur

1 Endurskoða
skimanaáætlun

Fara í gegnum
matstæki sem
notuð eru í dag og
kynna okkur hvort
einhver önnur betri
henti til að meta
nám, leik og
framfarir

Skóla-
stjórnendur

júlí
2021

Mat á starfsáætlun vor
2022

Að skimanaáætlun sé virk
og með matstækjum sem
endurspegla markmið
skólans

Leikskólabragur
Viðmót og
menning

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til
umbóta

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir Viðmið um árangur

1 Hafa virka
uppeldisstefnu
sem ýtir undir

Hefja vinnu á
mótun
uppeldisstefnu í

Skólastjóri sept.
2021

Með gátlistum og
umræðum á
starfsmannafundum

Að í skólanum sé virk
uppeldisstefna
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samhljóm um
hvernig vinnulag er
í skólanum

leikskólanum,
samræma við
virka hlustun, gildi
og markmið
leikskólans.

Velferð og
líðan barna

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til
umbóta

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir Viðmið um árangur

1

Hlutverk
leikskóla-
kennara

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til
umbóta

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir Viðmið um árangur

1 Halda betur utan
um nýtt starfsfólk
innan leikskólans.
Kynna það fyrir
starfsháttum
leikskólans, gildum
og markmiðum
með markvissari
hætti.

2 Teymisvinna og
hugsun

Námskeið um
teymisvinnu
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Fagmennska
starfsfólks

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til
umbóta

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir Viðmið um árangur

1 Vinna með
sameiginleg gildi
og markmið

Fara yfir gildin á
starfsmannafundi
og ígrunda hvað
þau standa fyrir

Skólastjóri sept.
2021

Að fagmennska sé
viðhöfð og sameiginlegur
skilningur ríki á gildum og
markmiðin séu skýr

Starfsánægja Tækifæri til umbóta Aðgerðir til
umbóta

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir Viðmið um árangur

1 Áhersla á opin,
heiðarleg og
jákvæð samskipti
og umræður og
ígrundun um
leikskólastarfið

Faglegar
umræður á
skipulögðum
fundum.

Handleiðsla

Skólastjóri ágúst
2021

Í starfsmannakönnun
og snerpusamtölum

Að samskipti séu jákvæð
og uppbyggileg

2 Vinna markvisst
með styrkingu
jákvæðrar
vinnustaðamennin
gar

Námskeið/
fræðsla um
vinnustaða-
menningu

Skólastjóri ágúst
2021

Í starfsmannakönnun
og snerpusamtölum

Að vinnustaðamenningin
sé jákvæð og
uppbyggjandi
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Foreldrasamstarf
Þátttaka
foreldra í
leikskóla-
starfi og
upplýsinga-
miðlun

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir? Viðmið um árangur

1 Skilgreina og auka
samstarf við
foreldra

Foreldramorgnar
og opin hús.
Virkja foreldraráð
og foreldrafélag og
gera starfsáætlun
fyrir þau.

Skólastjóri ágúst
2021

Áhersla er á góða
samvinnu og gagnkvæman
trúnað milli foreldra og
kennara enda er það ein
mikilvægasta forsenda
þess að leikskóladvölin
verði barninu ánægjuleg og
árangursrík.

2 Vinna markvisst að
því að hvetja
foreldra til frekari
þátttöku í
leikskólastarfinu

M.a. virkara
foreldraráð og
foreldrafélag með
skýrum
starfsáætlunum

Fleiri viðburðir s.s.
foreldramorgnar

Aukið samstarf heimilis- og
skóla
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3 Auka aðkomu
foreldra að
endurmati við gerð
markmiða í
einstaklings-
námskrá

Festa í sessi að
þegar einstaklings-
námskrá er gerð
eða endurskoðuð

Deildar-
stjórar

ágúst
2021

Spurt í foreldrakönnun Að skýrt ferli og samráð sé
viðhaft um gerð
einstaklingsnámskráa

Viðhorf
foreldra

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir? Viðmið um árangur

1

Innra mat
Skipulag og
viðfangsefni

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir? Viðmið um árangur

1 Ársáætlun og
langtímaáætlun

Gera þær skýrari
og markvissari

Skipta um form Matsteymi ágúst
2021

sept
2021

Endurmetið í
matsteymi í ágúst 2022

Skýrar áætlanir sem lýsa
hvernig mati á skólastarfinu
er háttað með viðmiðum
um gæði.
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Gagna-
söfnun og
vinnubrögð

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir? Viðmið um árangur

1 Matstæki yfirfarin Fara yfir matstæki
sem skólinn notar í
dag

Gæðaráð ágúst
2021

Metið í samantekt í
innra matsskýrslu vorið
2022

Að matstæki henti
viðfangsefninu hverju sinni
og kalli fram styrkleika og
tækifæri til umbóta

Opinber
birting og
umbætur

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig
Metið/aðferðir?

Viðmið um árangur

1

Unnið sumarið 2021
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