
 
Umbótaáætlun  
Matsteymi var skipað í október 2019 en það skipa: 
Skólastjóri:Ragnheiður I Ragnarsdóttir 
Fulltrúi leikskólakennara: Steinunn Ragnarsdóttir 
Fulltrúi annars starfsfólks: Kristín Ósk Jónsdóttir 
Fulltrúi foreldra: Viktoría Kristín Guðbjartsdóttir 
Teymið sér um skipulag matsins og ber ábyrgð á framkvæmd þess, allt frá skipulagningu til eftirfylgni við umbætur, í samráði við leikskólastjóra og ráðgjafa Tröppu. 

 

Umbótaþættir  Markmið með 
umbótum 

Aðgerðir til 
umbóta 

Tímaáætlun  Ábyrgðaraðili/ar  Endurmat; 
hvenær,hvernig? 

Viðmið um  árangur 

Ánægja með 
leikskólann mældist 
87,5% og fór upp um 

32,7% milli ára sem er 
frábært! 

Að allir foreldrar séu mjög 
eða frekar ánægðir. 

Efla samvinnu og 
samstarf 

Starfsmanna- og 
deildarfundir vorið 2020 

Skólastjórnendur  Apríl 2021 foreldrakönnun  Markmiðið er að 90% foreldra 
séu ánægðir eða frekar ánægðir 

með starf skólans almennt. 
 

Sjá nánar gæðaviðmið skólans 
á heimasíðu. 

Ánægja með 
heimasíðu leikskólans 

mældist 86,2% 

Að foreldrar/forráðamenn 
þekki heimasíðu leikskólans 
og geti nýtt sér það efni sem 

er á síðunni til gagns.  

Kynna heimasíðuna 
fyrir 

foreldrum/forráðam
önnum þar sem13 af 
45 svarendum sleppa 

að svara 
spurningunni. 

Kynningarfundi fyrir foreldra 
september 2020 

Skólastjórnendur  Apríl 2021 foreldrakönnun  Markmiðið er að minnsta kosti 
90% foreldra séu ánægð með 

heimasíðu leikskólans. 
 

Sjá nánar gæðaviðmið skólans 
á heimasíðu. 

Upplýsingamiðlun 
 
Allir  73,5% 
Gil 87,5% 
Grundir 81.8% 
Grásteinn 60% 

Að foreldrar séu vel 
upplýstir um skólastarfið 

Kynna viðfangsefni 
sem unnið er með. 

Segja foreldrum 
þegar vel gengur hjá 

barninu þeirra. 

Kynningarfundur fyrir 
foreldra september 2020 

Deildastjórar  Arpíl 2021  foreldrakönnun  Markmiðiði er að minnsta kosti 
90% foreldra séu vel upplýstir 

um skólastarfið. 
 

Sjá nánar gæðaviðmið skólans 
á heimasíðu. 

Hollt mataræði, 
ánægja með það var 

75% 
 

 

Að allir fái hollan og 
næringaríkan mat í 

leikskólanum 

Að eldhús verði 
starfrækt í 

leikskólanum og 
staða matráðar við 

skólann. 

Mánaðarlegir fundir þar sem 
matseðlar eru gerðir og 

endurmat á fyrri mánuði 

Skólastjórnendur, sviðstjóri 
íþrótta og heilsueflingar og 

matráður 

Apríl 2021 foreldrakönnun  Markmiðið er að minnsta kosti 
90% foreldra séu ánægðir með 
hollustu matar í leikskólanum. 

 
Sjá nánar gæðaviðmið skólans 

á heimasíðu. 

Stuðningur frá 
samstarfsfólki. 

Um 65% starfsmanna 
segjast fá stuðning oft 

eða fremur oft. 

Að allt starfsfólk fái stuðning 
í starfi og að allir séu tilbúnir 
að styðja samstarfsfólk sitt.  

Styrkja stjórnendur 
leikskólans með 
handleiðslu frá 

fagaðila.  

Haust 2020  
 
 

Skólastjórnendur 
og deildarstjórar 

Apríl 2021 starfsmannakönnun  Markmiðið er að allir 
starfsmenn fái stuðning í starfi 

sínu. 
 

Sjá nánar gæðaviðmið skólans 
á heimasíðu. 

Samstarf í 
leikskólanum. 69,2% 
eru frekar sammála 
um að samtarf sé 

gott,  enginn er mjög 
sammála 

 

Efla og bæta samstarf milli 
deilda.  

Hefja teymisvinnu 
þvert á deildir.  

Haust 2020 hefst vinna 
fyrstu teymanna. Vorönn 

2021 séu þau teymi sem við 
viljum hafa komin vel af stað 

í sinni vinnu. 

Skólastjórnendur og 
teymisstjórar 

Apríl 2021 starfsmannakönnun  Markmiðið er að öllum 
starfsmönnum finnist samstarf 

innan leikskólans gott. 
 

Sjá nánar gæðaviðmið skólans 
á heimasíðu. 
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