
  Leikskólinn Glaðheimar Bolungarvík 

 
Vinnureglur - viðmið 

 

Vegna undirmönnunar í leikskólanum Glaðheimum Bolungarvík 

 

Viðbrögð og aðgerðir vegna undirmönnunar í leikskólanum  sem skapast þegar ekki næst að ráða 

leikskólakennara/leiðbeinendur eða þegar margir starfsmenn eru fjarverandi. 

 

Leikskólastjóri tekur endanlega ákvörðun um viðbrögð við undirmönnun, en hefur til viðmiðunar 

auk annarra þátta að barngildi fari ekki yfir 8 á hvern kennara. 

 

Ávallt skal kanna hlutfall starfsmanna og þeirra nemenda sem mættir eru í skólann svo og á 

hvaða tíma dagsins vantar starfsmann. Taka þarf tillit til ef um nýja, óreynda starfsmenn er að 

ræða. 

 

Þurfi að skerða skólatíma barna skal reynt að dreifa skerðingunni eins og kostur er. Sé skólatími 

skertur meira en sem nemur 4 klst. á mánuði vegna forfalla starfsmanna, skal skerðingin dragast 

frá skólagjaldi. Ef um verulegar breytingar á starfsemi skóla er að ræða vegna undirmönnunar 

eða að skólatími barna er skertur í lengri tíma skal ákvörðun um það tekin í samráði 

leikskólastjóra og félagsmálastjóra. Leikskólastjóri og deildastjórar leggja til með hvaða hætti 

skerðingin eða breytingarnar verða og vinna áætlun um það í samráði við foreldraráð. Í þeirri 

áætlun getur komið fram með hvaða hætti foreldrar komi til móts við leikskólann. Reynt skal að 

tilkynna foreldrum um breytingar með eins löngum fyrirvara og kostur er. 

Aðgerðir til að mæta undirmönnun: 

• Afleysing færist milli deilda. 

• Fá inn afleysingafólk, sé þess kostur. 

• Leikskólakennarar fresti undirbúningstíma sínum eða að undirbúningstími sé 

unninn í yfirvinnu. 

• Starfsfólk lengi daglegan vinnutíma sinn, sé þess kostur, þ.e. vinni yfirvinnu. 

Þetta á einkum við um starfsfólk í hlutastöðum. 

• Starfsmenn sleppi kaffitímum og fái þá greidda í yfirvinnu. 

• Frestað að taka inn ný börn. 

• Starfsemi einfölduð og ekki er um eiginlegt leikskólastarf að ræða. Til dæmis er 

útivist aukin verulega, hópavinna felld niður. Sé um verulega breytingu að ræða eða 

ástandið varir um lengri tíma (t.d. meira en eina viku) skulu foreldrar upplýstir 

• Þeir foreldrar sem tök hafa á beðnir að sækja börn sín fyrr. 

• Skólatími barna skertur. Dugi það ekki til er hverju barni gert að vera heima einn 

eða fleiri daga í viku eða hluta úr degi. 

• Starfsmenn í eldhúsi leysi af á deildum. 

• Leikskólinn lokar einstökum deildum fyrr á daginn eða einstökum deildum alveg. 

• Þetta er neyðarráðstöfun sem gripið er til þegar aðrar leiðir hafa verið reyndar til 

þrautar. 



Samþykkt í Fræðslumála- og æskulýðsráði 10. maí 2010 

Samþykkt í bæjarstjórn 20. maí 2010 


