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1. Inngangur 

Samkvæmt 14.gr. laga um leikskóla nr.90/2008 ber hverjum leikskóla að gefa út skólanámskrá 

og starfsáætlun. Starfsáætlun er gefin út árlega og gerir grein fyrir starfsemi leikskóla hvert 

skólaár. Samkvæmt lögum ber að leggja starfsáætlunina fyrir foreldraráð sem gefur skriflega 

og undirritaða umsögn (sjá fylgiskjal nr. 2). Síðan fer starfsáætlunin fyrir fræðslunefnd sem 

staðfestir hana.  

 

2. Hagnýtar upplýsingar um skólann 

Heimilisfang:  Yngra stig, Víðigrund 7, 550 Sauðárkrókur 

  Eldra stig, Árkíll 2, 550 Sauðárkrókur 

Símanúmer:   455 6090, í það númer skal tilkynna forföll og veikindi 

Opnunartími:  yngra stig er opið frá 7:45-16:15 og eldra stig frá 7:45-16:30. 

Netfang skólans:  arsalir@skagafjordur.is       

Leikskólastjóri:    Aðalbjörg Þorgrímsdóttir        Netfang:arsalir@skagafjordur.is/  

           alla@skagafjordur.is  

Aðstoðarskólastjóri: Pálína Hildur Sigurðardóttir     Netfang: palla@skagafjordur.is  

                                     Sólveig Arna Ingólfsdóttir    Netfang:  solveigarna@skagafjordur.is   

Heimasíða leikskólans Ársala:   Netfang:  www.arsalir.skagafjordur.is   

Verkefnisstjóri námsaðlögunar:  

Ragnheiður Ásta Jóhannsdóttir    Netfang: namsadlogun@skagafjordur.is  

Deildarstjóri Læk: Anna María Gunnarsdóttir  Netfang:  annamgunn@skagafjordur.is  

Deildarstjóri í Lind: Lilja Magnea Jónsdóttir   Netfang:  liljamagnea@skagafjordur.is  

Deildarstjóri í Lóni: Dagný Huld Gunnarsdóttir  Netfang:  dagnygunn@gmail.com  

Deildarstjóri í Höfða: Dagbjört Rós Hermundsdóttir  Netfang:  dagbjort@skagafjordur.is  

Deildarstjóri í Laut: Halldóra Björk Pálmarsddóttir  Netfang:  halldorabp@gmail.com 

Deildarstjóri í Hlíð: Elín Berglind Guðmundardóttir  Netfang:  berglindg@skagafjordur.is  

Deildarstjóri í Skógum: Aðalbjörg Þorgrímsdóttir  Netfang:  bjadda@skagafjordur.is 

mailto:arsalir@skagafjordur.is
mailto:arsalir@skagafjordur.is
mailto:alla@skagafjordur.is
mailto:palla@skagafjordur.is
mailto:solveigarna@skagafjordur.is
http://www.arsalir.skagafjordur.is/
mailto:namsadlogun@skagafjordur.is
mailto:annamgunn@skagafjordur.is
mailto:liljamagnea@skagafjordur.is
mailto:dagnygunn@gmail.com
mailto:dagbjort@skagafjordur.is
mailto:halldorabp@gmail.com
mailto:berglindg@skagafjordur.is
mailto:bjadda@skagafjordur.is
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Deildarstjóri í Þúfu: Valbjörg Pálmarsdóttir   Netfang:  abba@skagafjordur.is  

Deildarstjóri í Kletti: Ólöf Jósepsdóttir   Netfang:  olofj@skagafjordur.is   

            

Leikskólinn Ársalir er starfræktur á tveimur stöðum á Sauðárkróki. Yngra stig er staðsett að 

Víðigrund 7 b. og eldra stig að  Árkíl 2.  Á yngra stigi eru börn á aldrinum 1 árs til 2 og ½ árs og 

á eldra stiginu eru börn á aldrinum 2 og ½ árs til 6 ára.  

Nýtt skólaár hófst 8. ágúst 2019 og nær fram til sumarlokunar 2020.  Hugmynd er um að 

sumarlokunin verði frá kl. 14:00 þann 9. júlí og til og með kl. 10:00 þann 6. ágúst. Við reiknum 

með að þessi hugmynd verði samþykkt. 

Í hverjum mánuði gefur hver deild út mánaðarskipulag með upplýsingum um hvað er á döfinni 

hjá þeim þann mánuðinn. Þessar upplýsingar eru hengdar upp í leikskólanum og settar inn á 

heimasíðu leikskólans. Þar að auki eru foreldrar minntir á fyrirhugaða viðburði á lokuðum 

Facebook – síðum hverrar deildar eftir því sem þurfa þykir og einnig eru settar þar inn 

tilkynningar og fleira til foreldra. Leikskólastjóri sendir einnig fjölpóst á foreldra þegar hann 

þarf að koma mikilvægum upplýsingum til þeirra eða vill segja þeim frá skemmtilegum 

viðburðum í skólalífinu. Sú skemmtilega nýbreyttni var tekin upp í október að við fórum að 

senda föstudagspóst til foreldra í tölvupósti þar sem farið er yfir það sem gerðist í vikunni og 

það sem mun gerast í næstu. Leikskólinn er einnig með like síðu á facebook og þar eru oft 

settar inn upplýsingar. 

Opnunartími Ársala er annars vegar 07:45-16:15 á yngra stiginu og 07:45-16:30 á því eldra. 

Fyrstu tvö árin var opið á eldra stigi til kl. 17:15 en því var hætt þar sem ekki var næg eftirspurn. 

Að lágmarki þurfa foreldrar 6 barna að óska eftir tíma eftir 16:15 svo boðið sé upp á hann. Á 

yngra stiginu hefur heldur ekki verið næg eftirspurn eftir lengri opnunartíma. 

Viðtalstímar leikskólastjóra og deildastjóra eru eftir samkomulagi. 

 

3. Skólahúsnæði 

Leikskólinn Ársalir var opnaður í ágúst 2010. Hann varð til við samruna tveggja leikskóla, 

Glaðheima og Furukots. Húsnæði leikskólans er annars vegar 1000 fermetra sex deilda nýlegt 

hús og hins vegar „gömlu“ Glaðheimar sem er þriggja deilda, en sú bygging  var stækkuð og 

endurnýjuð árið 1995.  

Skipuð var undirbúningsnefnd nokkrum árum áður þar sem fulltrúar foreldra leikskólabarna 

og starfsmanna leikskólanna á Sauðárkróki auk fulltrúa frá sveitarfélaginu unnu tillögur að 

því hvernig skyldi standa að sameiningunni og byggingu nýs leikskóla. Nefndin ákvað m.a. að 

yngri börnin skyldu vera í „gömlu“ Glaðheimum og eldri börnin í nýbyggingunni. Ákveðið var 

mailto:abba@skagafjordur.is
mailto:olofj@skagafjordur.is
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að bjóða íbúum sveitarfélagsins að vera með í að finna nafn á hinn nýja sameinaða leikskóla. 

Margar góðar tillögur bárust og nafnið Ársalir varð fyrir valinu. Ársalir er samtals níu deilda 

leikskóli, einn af stærstu leikskólum landsins með rými fyrir 180 börn, 132 rými á eldra stigi, á 

6 deildum og 48 börn á því yngra á 3 deildum.  

 

3.1. Stærð húsnæðis og einkenni    

Stærð húsnæðis eldra stigs eru 1000 fermetrar eins og áður hefur komið fram og þar er gert 

ráð fyrir 132 börnum á 6 deildum eða 22 börnum á hverri deild, en þar sem yngri börnin eru 

eru ekki 22 börn. Yngra stig er um 300 fermetrar, þar af er Ströndin (salurinn) um 50 fermetrar. 

Á yngra stigi eru 3 deildir og á þeim eru rými fyrir 48 börn, eða 16 börn á hverri deild. Öll börnin 

eru á aldrinum 1-2  ára og vegna ungs aldurs þeirra eru ekki tekin inn fleiri en 16 börn á deild. 

Á öllum deildum Ársala á báðum stigum borða börnin og sofa/hvíla inni á deildunum.  

Yngra stig Ársala fellur undir skilgreininguna „Smábarnaleikskóli“ en það þýðir að mun færri 

börn eru á hvern starfsmann og færri börn eru saman á deild en hjá eldri börnum. Þetta er 

gert bæði vegna þarfa ungra barna fyrir tengslamyndun og til að veita þeim öryggi í þessum 

nýju framandi aðstæðum. Á yngra stiginu nýta deildirnar Ströndina (salinn) og Nes 

(listasmiðjuna sem er hluti af salnum) til skiptis og Lind og Lækur nýta rými fyrir utan deildina 

sem tilheyrir forstofu í hópastarfi. Lón nýtir forstofuna sína á hópastarf.  

Með þessu móti er hægt að skipta börnunum niður í fleiri litla hópa sem er nauðsynlegt bæði 

til að skapa ró í barnahópnum og til að hvert barn myndi nánari tengsl við sinn hópstjóra sem 

er forsenda þess að barninu líði vel og það sé öruggt í leikskólaumhverfinu. Útivera er 

sameiginleg á öllum deildunum og þá hjálpast allar deildir að. Mikil bót varð sumarið 2013 

þegar sett var upp girðing við enda stéttarinnar/sandkassans á yngra stiginu. Nú er hægt að 

skipta lóðinni í tvennt og starfsfólkið metur það hverju sinni hvort hafa á hliðin á milli 

útisvæðanna opin eða lokuð, hvort öll lóðin er í boði eða bara stéttin og sandkassinn. Það er 

mikið öryggisatriði bæði fyrir börn og starfsfólk að geta metið hverju sinni hversu 

umfangsmikið svæði er í boði í útiveru. Útiveru eftir hádegið er þannig háttað að farið er út 

eftir síðdegishressingu þegar þannig viðrar. Þegar börnin eru að vakna eftir hvílina þá er 

salurinn notaður, forstofan í Lóni og svæðið hjá þurrkskápum í Lind. 

Á eldra stiginu eru nokkur sameiginleg svæði inni: Vellir (salur), Flæðar (listasmiðja í miðju 

hússins), Flatir (leiksvæði) og Grund (bókasafnið). Þessi svæði skiptast deildirnar á að nota eftir 

ákveðnu kerfi. Útiveran fyrir hádegi er tvískipt mánudaga, miðvikudaga og fimmtudaga : kl. 9-

10 eru Laut, Skógar og Þúfa úti og Hlíð, Klettur og Höfði inni. Á bilinu kl. 10-11 eru Hlíð, Klettur 

og Höfði úti en Laut, Skógar og Þúfa inni. Með þessu móti nýtist húsið öllum deildum best og 

allar deildir fá jafnmikinn tíma á hinum mismunandi svæðum. Á þriðjudögum er sameiginleg 

útivera allra deilda kl. 10. og föstudögum er sameiginleg söngstund allra deilda á Völlum kl. 

9:00. Síðan fara allar deildir inn til sín og borða ávexti áður en farið er í sameiginlega útiveru 

frá kl. 10.  
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Sú nýbreytni varð á eldra stigi um miðjan september 2017 að bjóða börnunum upp á frjálsan 

leik milli kl.13:00-14:15. Unnið er eftir ákveðnu valkerfi sem byggist á því að börnin velja sér 

svæði í húsinu. Starfsmönnum deildanna er skipt niður á svæðin þannig að börn og starfsmenn 

blandast þvert á deildir og kynnast betur en ella. Mikil ánægja er með þetta bæði meðal barna 

og starfsmanna. Vorið 2018 var svæðunum í valinu breytt og var útivera gerð að einu val-

svæðinu, það val köllum við útival. Þegar ekki viðrar eða af öðrum sökum er ekki hægt að fara 

út þá erum við með það sem við köllum innival og þá notum við aðeins valsvæðin inn. Á 

föstudögum er ekki val en þá er útivera hjá öllum kl. 10 og svo aftur útivera kl.13. Þetta fer þó 

allt eftir veðri og hvernig vindarnir blása hér í kringum okkur. Sumarið 2019 tókum við upp 

sumar val og það gafst vel og reiknum við með að halda áfram með það næsta sumar jafnvel 

byrja í maí en ekki júní eins og síðast. Í sumar vali eru öll val svæðin úti og börn velja sér svæði 

og starfsmenn skiptast á svæðin. 

Á yfirstandandi skólaári eru elstu börnin í árg. 2014, alltaf nefndur skólahópur eða elstu börnin,  

43 börn í þeim árgangi. Þau eru á tveimur deildum Þúfu og Skógum.   

Öll starfsmannaaðstaða á eldra stiginu er til fyrirmyndar. Allir starfsmenn þar hafa læsta skápa 

til eigin afnota. Í lok ágúst 2016 var sett upp fatahengi fyrir alla kraftgallana á móti inngangi 

starfsmanna, þannig að búið er að ráða bót á miklum þrengslum sem voru í fatahenginu. Mjög 

gott undirbúningsherbergi, Básar, er einnig á eldra stigi þar sem allar deildir eru með sínar 

borðtölvur til að nota á undirbúningstíma. Í Básum er einnig fagbókasafn leikskólans, 

ljósritunarvél/prentari, þar eru hljóðfærin geymd og búið er að koma upp miklu safni af 

námsgögnum þar á meðal tengdu Lubba-starfinu og málrækt. 

Mjög vel útbúið fundarherbergi; Nafir er einnig á eldra stigi. Þar er stórt fundarborð, 12 stólar 

á hjólum og rafræn tafla. Þar fara fram alls konar fundir bæði innanhússfundir og aðrir fundir 

sem tengjast ýmsum málefnum leikskólans. Þráðlaust net er nú komið í allan leikskólann. 

Einnig er mjög gott geymslurými í húsinu og góð útigeymsla. Kaffistofa starfsfólks er bæði mjög 

björt og rúmgóð. Eldhúsið er nýtt af starfsmanni Kaffi króks til að elda hádegismat fyrir eldra 

og yngra stig en þar er einnig eldaður hafragrautur fyrir morgunverð þrisvar í viku. Þar er 

stundum bakað fyrir síðdegishressingu, bakaðar piparkökur fyrir aðventuna, tertur fyrir 

útskrift skólahóps og lummur fyrir lummudagskaffið á „lummudögum“ í lok júní. 

Á yngra stiginu er aðbúnaður starfsmanna ekki eins góður en þar voru settir upp skápar fyrir 

starfsmenn  haust 2018 og því þurfa starfsmenn ekki að deila skápum lengur. 

Undirbúningsaðstaðan er þröng og það rými er einnig notað fyrir foreldrasamtöl og fundi. 

Skrifstofa aðstoðarleikskólastjóra er notuð til ýmissa samtala, funda og til þjálfunar hjá 

talmeinafræðingi. Í febrúar 2019 var skrifstofan minnkuð og búin til geymsla úr hluta hennar.  

Eldhúsið er móttökueldhús og hefur verið það til margra ára. Þar er þó mikið bakað fyrir 

síðdegishressingu og önnur tilefni og oft bakað fyrir eldra stig þar sem ofnin þar er oftast 

upptekin í matargerð. 
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3.2. Lóðir leikskólans 

Eldra stig: Heildarstærð lóðar er 10.157 fm með bílastæðum. Lóð eldra stigs er tvískipt, annars 

vegar mjög stórt leiksvæði öðru megin við húsið og hinu megin afgirt lóð en þar er 

matjurtagarður, hellulögð stétt og grasi grónir áhorfendabekkir. Stéttin og áhorfendabekkirnir 

hafa nýst á sumrin í vinastundum og einnig til smíða- og hlutverkaleikja svo dæmi séu tekin. 

Stóra leiksvæðið framan við leikskólann býður upp á ýmsa möguleika; þar eru fjölbreytt 

leiktæki, stórar stéttar og malbikaðir hjólastígar, stór laut, hólar, brekkur og fótboltavöllur. Þar 

eru 6 rólur austast á svæðinu ásamt fótboltavellinum. Síðan er stór og mikill kastali, hringekja 

og 2 jafnvægisslár og jafnvægisplata. Í stórri laut á svæðinu er hús og klifurgrind og nyrst er 

kóngulóarróla, 2 gormatæki og stór sandkassi sem í er hús, bátur, sulluborð og bryggja 

(trépallur) er áföst sandkassanum. Einnig er karfa áföst útigeymslunni. Til eru nokkur þríhjól, 

tengivagn,  2ja manna þríhjól, stórar gröfur og fullt af alls konar minni útileikföngum og 

sanddóti sem allt er geymt í útigeymslunni þegar það er ekki í notkun. Leiksvæðið er frekar 

berangurslegt og mjög vindasamt þar víðast hvar. Þegar leikskólinn var byggður var miklu 

plantað af trjám bæði meðfram lóðinni allri og einnig stök tré sett niður á víð og dreif. 

Runnagróðurinn vex hægt en mikið af stöku trjánum hafa verið brotin niður, aðallega af 

börnum og/eða unglingum eftir leikskólatíma á daginn. Sumarið 2016 voru fjarlægðir tveir 

runnar úr beðinu við hliðina á útiskúrnum og bætt í það mold. Þetta átti að vera drullusvæði 

þar sem hægt væri að drullumalla. Til stóð sumarið 2017 að koma þar fyrir borði, vaski og 

eldavél en það komst ekki í verk. Nú stendur hisvegar til vorið 2020 að setja drullusvæðið á 

norður lóðina með aðstoð foreldrafélagsins. 

Yngra stig: Heildarstærð lóðar er um 5.430 fm. með bílastæðum. Lóð leikskólans er hægt að 

hafa tvískipta þegar það á við. Eins og nefnt hefur verið hér að framan var sett upp girðing með 

hliðum við sandkassann og enda stéttarinnar og reist þar lítið snoturt timburhús sem hýsir öll 

útileikföngin. Þetta var mikil bragarbót á lóðinni því börnin eru svo lítil að þau rötuðu oft í 

ógöngur allt of langt frá húsinu áður en girðingin var sett upp, ekki síst þegar svell og pollar 

myndast á lóðinni. 

 

3.3. Viðhald og endurbætur 

Í september 2017 var bætt úr bílastæðismálum við yngra stigið en þar voru aðeins örfá 

bílastæði fyrir foreldra sem engan veginn dugðu á álagstímum, en nú er búið að bæta við fleiri 

stæðum. Leikskólastjóri hefur óskað eftir því í nokkur ár að lóð eldra stigs verði skipti í tvennt 

eftir miðju lóðarinnar. Það hefur einnig verið gert núna fyrir fjárhagsáætlunargerð 2020. Þetta 

er hugsað með þarfir yngstu barnanna í huga en þau koma nú allt niður í tveggja ára yfir á 

eldra stig og eru mörg mjög hrædd og óörugg í útiverunni. Auk þess er lóðin það stór að 

ógerlegt er að hafa fulla yfirsýn yfir hana óskipta. Það þarf ákveðinn fjölda af starfsmönnum á 

lóðinni til að geta passað öll svæði og þegar út fara færri börn í einu þá væri hægt að hafa hluta 

lóðarinnar lokaða. Vonir standa til að farið verði í þessa framkvæmd sumarið 2020. 

Hér á eftir er listi sem sendur var á sviðstjóra fjölskyldusviðs í von um úrbætur 2020. 
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 Mála allar deildir Ársala. 

 Taka viftu úr glugga í undirbúningsherbergi á yngra stigi. þ.e. skipta um rúðu. 

 Skipta lóð á eldra stigi. 

 Setja millivegg á deildina Lón. 

 Búa til skrifstofu í enda kaffistofunar á eldra stigi og búa til nýtt opnanlegtfag fyrir kaffistofu. 

 Allt almennt viðhald t.d. Á að klára að klæða yngra stig? ef ekki á þá allavegna ekki að ganga 
þannig frá þar sem klæðningin endar að hitt skemmist ekki?  

 Yfirfara þak á eldri hluta yngra stigs. 

 Þakbrúnir á yngra stig mjög lélegar þær þarf að skipta um 

 Það þarf að mála gluggakarma hurðir á yngra stigi. 

 Ruslatunnur fyrir utan leikskólana. Tvær á eldra stigi. 

 

4. Fæðismálin í Ársölum 

KK-Restaurant er með samning við Sveitarfélagið um eldun og framreiðslu hádegisverðar fyrir 

bæði stig Ársala. Starfsmaður frá KK-Restaurant kemur og eldar oftast á eldra stigi en búið er 

að undirbúa matinn til eldunar á KK. Þessi starfsmaður fer svo með mat af eldra stigi á yngra 

stig. Þetta fyrirkomulag gengur ágætlega. 

 

5. Starfsrammi  

Starfið í leikskólanum mótast af börnunum sem þar dvelja hverju sinni, aldri þeirra, þroska og 

þörfum. Áherslur breytast eftir því hver aldursdreifingin er og árgangar eru misjafnlega  stórir. 

Aðlögun af yngra stigi yfir á eldra stig þetta árið fór fram 19. og 20. og 21. ágúst, öll fóru þau í 

Höfða og Klett. Haustið 2018 hætti Hlíð að vera með yngstu börnin á eldra stigi en Höfði tók 

við því hlutverki. Svo núna eru yngstu börnin á eldra stigi á Höfða og Klett. Þessi ákvörðun var 

tekin vegna þess að rýmið/deildin Höfði hentar betur til að hafa yngri börn. Haustið 2016 var 

ákveðið að taka inn 20 börn í Hlíð og Klett og fjölga um einn starfsmann á hvorri deild, það var 

aftur gert núna þ.e. 20 börn í Kletti og Höfða. Starfsfólk yngra stigs sér um að aðlaga börnin á 

milli stiga og hefur það gengið mjög vel. Kynjaskipting er nokkuð jöfn að þessu sinni, drengir 

eru alls 86  en stúlkur 89. Vistunartími barnanna er allt frá 4 klst. upp í 8 klst. og 45 mín. en í 

flestum tilvikum 8,5 klst. Í töflunni um fjölda barna og dvalartíma sem kemur hér í kafla 5.1., 

reiknast viðveran sem meðaltals tímafjöldi á dag miðað við 5 daga vikunnar. 
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5.1. Barnafjöldi - dreifing í árgöngum og lengd dvalartíma 
 

Fjöldi barna og dvalartími 
01.12.2019  viðvera í klst.       

Fæ
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r 
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ó
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u
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ál
 

8 7 6 5 4 alls 

2014 43 21 22 1 4 36 6 1 0 0 336 

2015 41 16 25 1 5 36 2 2 1 0 319 

2016 36 16 20 0 2 34 2 0 0 0 286 

2017 36 23 13 2 6 31 4 1 0 0 282 

2018 19 10 9 1 3 16 3 0 1 0 149 

alls 175 86 89 5 20 153  9 8 1 1 1372 

 

5.2. Aðlögun og flutningur á milli deilda    

Aðlögun frá yngra stigi og yfir á eldra stig og aðlögun milli deilda á eldra stigi fór fram 13.- 21. 

ágúst, aðlögun á yngra stigi fór fram 22.-26.ágúst og 5.-19. september. Formið á aðlöguninni 

á yngra stigi er svokölluð „þátttökuaðlögun“ og fer þannig fram að foreldrar eru alveg með 

börnunum í leikskólanum í tvo og hálfan dag. Það þýðir að foreldrar hugsa algjörlega um 

börnin; eru með þeim í leik, við máltíðir og í hvíld og taka þannig fullan þátt í öllum athöfnum 

í leikskólanum. Þriðja daginn fara foreldrarnir þegar börnin eru lögst til hvíldar eftir 

hádegismatinn. Starfsfólkið er til staðar og fylgist með og kynnist foreldrum og börnum. 

Þátttökuaðlögun byggir m.a. á því að foreldrar smiti eigin öryggiskennd, forvitni og spennu yfir 

þessum nýju aðstæðum til barna sinna. Með því að vera fullir þátttakendur frá fyrsta degi 

kynnast foreldrar leikskólanum mun betur en ella. Þeir upplifa á eigin skinni hvernig hið 

daglega líf í leikskólanum gengur fyrir sig og það veitir þeim öryggi að sjá starfsfólk í verki og 

þeir öðlast betri skilning á því sem gerist í leikskólanum. Þeir kynnast líka öðrum börnum og 

foreldrum og það er kostur að foreldrar tengjast og milli þeirra skapast oft vinskapur.   

Þegar þetta hefur farið fram í þrjá daga er litið svo á að aðlögun sé lokið. Þetta form aðlögunar 

er sótt til Svíþjóðar og hafa nokkrir leikskólar hér á landi tekið þetta upp með góðum árangri. 

Það er talið að með þessu móti aðlagist foreldrarnir líka. Þeir upplifi það einnig að verða sjálfir 

hluti af leikskólanum og verði fyrir vikið miklu öruggari. Vissulega er hvert barn einstakt og 

mismunandi hvernig einstaklingar bregðast við, en svona heilt yfir virðist þetta form aðlögunar 

skila styttri aðlögun, meira öryggi og minna álagi fyrir börn, foreldra og starfsfólk.  
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6. Starfsmannahald  

Við upphaf nýs skólaárs 8. ágúst 2019 var staðan þannig í starfsmannamálum að einn nýr 

starfsmaður byrjaði þann dag og til og með 16 september byrjuðu 8 nýir starfsmenn. Tveir sem 

búið var að ráða fyrir sumarlokun hættu við að koma og einn sem átti eftir að klára að vinna 

uppsagnarfrestinn sinn mætti ekki. það sem af er þessu skólaári hafa þrír starfsmenn hætt og 

einn farið í fæðingarorlof. Nú þegar eru tveir búnir að segja upp og eru að vinna sinn 

uppsagnarfrest. Einn starfsmaður kom úr veikindaleyfi og annar er að vinna sig upp þ.e. er að 

vinna 75% en á að vinna 100%. Tveir eru í veikindaleyfi eins og staðan er í dag. Eins og 

venjulega er mikil hreyfing á starfsfólki þ.e. alltaf einhverjir að hætta og byrja þetta getur 

skapað óróa innan vinnustaðarins og mörg börn eiga erfitt með allar þessar mannabreytingar. 

 

6.1. Fjöldi starfsmanna, starfshlutfall og menntun 

Tölur í töflu miðast við stöðuna í desember 2019: 

Starfsheiti Fjöldi Starfs- 

hlut- 

fall 

Leik- 

skóla-

kenn. 

M.Ed. 

 

B.ed. 

BA í  

alm. 

me. 

fræð. 

Þrosk. 

þjálfi 

Leik- 

skóla 

liði 

Ófag 

lærð

ir 

 

Önn

ur 

hásk

óla

men

ntun 

Leikskólastjóri 1 1,0 1       

Aðstoðarleikskólastjóri 2 1,75 2       

Leikskólakenn./starfsmaður   39 39,63 12    4 20 3 

Verkefnisstjóri náms.aðlög. 1 0,5    1    

Leikskólasérkennari 4 3,69 4       

Atvinna með stuðning 2 1,31      2  

Matráður 3 2,22      3  

Ritari 1 0,5      1  
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Arvinna með stuðningi 2 0,77      2  

Alls    55  51,37   19     0    0     1    4 28 3 

 

Einn starfsmaður er í leikskólakennara námi frá háskólanum á Akureyri. Þetta nám byggist á 

fjarnámi og kennt er í lotum sem starfsmaðurinn sækir til Akureyrar, áætluð útskrift er vor 

2023. Starfsmaðurinn er með stuðning frá sveitarfélaginu til að sækja þetta nám. 

Nokkrir starfsmenn eru í námi, flestir í námi sem ekki hefur áhrif á vinnuna, þurfa í próf sem 

þeir nota orlof í. Einn er hins vegar í námi sem eru lotur í og þær fer hann í launalaus. 

 

6.2. Skipurit 

 

 

 

Leikskólastjóri: 

 Stjórnar daglegri starfsemi leikskólans, ber ábyrgð á gerð námskrár, 

starfsáætlunar og mati á starfsemi leikskólans. 

 Er faglegur leiðtogi. 

 Ber ábyrgð á rekstri leikskólans, sér um ráðningu starfsmanna, deilir verkefnum 

og ábyrgð til starfsmanna og ber ábyrgð á samstarfi og upplýsingagjöf til 

foreldra.  

Leikskólastjóri

Deildastjórar

Leikskólakennarar

og aðrir

starfsmenn á deildum

Aðstoðar-

leikskólastjóri

Matráðar /starfsmenn í 
eldhúsi

Verkefnisstjóri

námsaðlögunar
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 Hefur daglega umsjón með eldra stiginu og einnig því yngra ef 

aðstoðarleikskólastjóri er fjarverandi. 

 Fundar með foreldraráði leikskólans. 

 

Aðstoðarleikskólastjóri:  

 Sinnir störfum leikskólastjóra ef hann er fjarverandi um lengri tíma.  

 Hefur daglega umsjón með yngra stiginu og einnig því eldra ef leikskólastjóri er 

fjarverandi. 

 Sér um innritun barna og heldur utan um biðlistann.  

 Sér um gerð Sjálfsmatsskýrslu. 

 Er umsjónamaður innra mats. 

 Situr í SMT – teymi. 

 Er tengiliður leikskólans við foreldrafélagið. 

Ritari 

 Sinnir símasvörun, tekur við veikinda tilkynningum. 

 Sinnir ýmiss konar ritarastörfum s.s. setur upp nemendaskrá. 

 Sér um að uppfæra nemenda og starfsmanna lista og netfangalista. 

 Sér um allar skráningar í One-kerfið. 

 

Deildarstjóri  

 Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati starfsins á deildinni.  

 Annast daglega verkstjórn á deildinni og ber ábyrgð á að miðla upplýsingum 

innan deildarinnar, milli deilda leikskólans og milli leikskólastjóra og 

deildarinnar.  

 Ber ábyrgð á og stýrir deildarfundum og skipuleggur undirbúningstíma 

starfsfólks deildarinnar.  

 Hefur umsjón með móttöku, þjálfun og leiðsögn nýrra starfsmanna 

deildarinnar.  

 

Leikskólakennari  

 Vinnur að uppeldi og menntun barnanna.  

 Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs deildarinnar undir stjórn deildarstjóra.    

 

Leiðbeinandi /starfsmaður í leikskóla 

 Starfar samkvæmt starfslýsingu leikskólakennara, eftir bestu getu og helst 

undir handleiðslu leikskólakennara ef því verður við komið. 

 

Matráður /starfsmaður í eldhúsi  

 Tekur á móti hádegismat og framreiðir hann ásamt starfsmanni frá Kaffi Krók 

og sér um uppvask og frágang í eldhúsi.  

 Bakar brauð fyrir síðdegishressingu eins og við verður komið 
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 Ber ábyrgð á morgun- og síðdegishressingu og innkaupum á matvælum. 

 Sér um þvott leikskólans og flokkun úrgangs. 

 Sér um þrif í eldhúsi sem eru utan uppvasks leirtaus: áhöld og tæki, hillur, 

innréttingar, kælir og frystir. Sér um að halda kaffistofu starfsmanna hreinni og 

snyrtilegri, þrífa innréttingar og tæki þar. Sér um að gera stórhreingerningu á 

eldhúsi eftir þörfum. 

 

6.3. Starfsþróunarsamtöl 

Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri taka árleg starfsþróunarsamtöl við starfsmenn á sitt 

hvoru stiginu, þ.e. leikskólastjóri tekur starfsmenn á eldra stigi og aðstoðarleikskólastjóri á 

yngra stigi. Í starfsþróunarsamtali er rætt um hvernig starfsmaðurinn metur eigið framlag til 

starfsins og samstarfs við aðra, hvað starfsmaðurinn er ánægð/ur með í eigin fari og í samstarfi 

og samskiptum við samstarfsmenn, foreldra og börn og hvað betur mætti fara. Einnig er rætt 

um væntingar og óskir starfsmannsins, m.a. hvað viðkemur endurmenntun. Samtölin eru 

boðuð með góðum fyrirvara svo starfsmenn hafi tíma til undirbúnings og íhugunar og áætlaðar 

eru 30-40 mín. á hvert samtal. Hugmyndir, ábendingar og óskir sem fram koma í þessum 

viðtölum eru nýttar t.d. þegar hugað er að skipulagi næsta starfsárs. Þessi viðtöl er áætlað að 

taka í febrúar 2020 fyrir skólaárið 2019-2020. 

 

6.4. Símenntunaráætlun Ársala 

Stjórnendum skólans er umhugað um símenntun starfsmanna sinna og eru þeir hvattir til að 

sækja sér námskeið. Mikið framboð er af ýmiss konar námskeiðum á vegum 

endurmenntunarstofnana Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri eða hjá hinum ýmsu 

félögum og samtökum þar sem flestir ættu að geta fundið eitthvað sem þá langar til að setja 

sig betur inn í, til að bæta sig í starfi og /eða endurmennta sig. Starfsmenn sækja yfirleitt um 

styrk hjá sínu stéttarfélagi fyrir námskeiðum og fá þá frí á launum til að sækja þau. Það er Þarf 

að vera ákveðinn kvóti á fjölda þeirra sem fara á námskeið á sama tíma og ákveðið var að 4 

starfsmenn gætu farið á sama tíma á námskeið en reynt að koma til móts við óskir starfsmanna 

eins og aðstæður leyfa á hverjum tíma.  

Sveitarfélagið í samvinnu við farskólann bíður starfsmönnum sínum upp á námskeið á hverju 

ári án endurgjalds. Á þessi námskeið geta ekki allir farið og því glidir reglan um fjöldan sem 

kom hér fram að ofan. 

Það kemur einnig fyrir að leikskólinn býður starfsmönnum sínum upp á námskeið og það sem 

er blálitað í upptalningunni hér á eftir eru námskeið sem leikskólinn hefur greitt fyrir eða eru 

starfsmönnum að kostnaðarlausu.  

Það sem af er skólaárinu 2018-2019 hafa starfsmenn sótt eftirfarandi námskeið: 

 Fræðsludagur skóla í Skagafirði, 15. ágúst : Allir starfsmenn. Þar á dagskrá var innlegg 

frá Ingileif Oddsdóttur, skólameistara FNV, þar sem hún fór yfir stöðu og hlutverk FNV 
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í samfélaginu. Helga Harðardóttir, kennsluráðgjafi/verkefnastjóri kynnti drög nýrrar 

menntastefnu Skagafjarðar. Heilsusprell var í boði Sigurlínu Hrannar Einarsdóttur, 

íþróttakennara í Varmahlíðarskóla. Fram fór formleg undirskrift fulltrúa 

Sveitarfélagsins Skagafjarðar og fulltrúa Embættis Landlæknis um verkefnið 

Heilsueflandi samfélag, Alma D. Möller landlæknir og Sigfús Ingi Sigfússon sveitarstjóri. 

Frá embætti landlæknis var erindið  Heilsueflandi samfélag og skólastarf um það sáu 

Gígja Gunnarsdóttir verkefnastjóri heilsueflandi samfélags, Ingibjörg Guðmundsdóttir 

verkefnastjóri heilsueflandi grunnskóla og Sigríður Kr. Hrafnkelsdóttir verkefnastjóri 

heilsueflandi framhaldsskóla. Síðan var kynning á fyrirhuguðum menntabúðum í 

Skagafirði um það sáu Sigurlaug Rún Brynleifsdóttir, deildarstjóri stoðþjónustu í GaV 

og Björk Hlöðversdóttir, deildarstjóri stoðþjónustu í Árskóla. Þennan dag var líka boðið 

uppá 12 málstofur og starfsmenn gátu valið tvær af þeim. Málstofurnar sem í boði 

voru: 

1. Skil á milli skólastiga. Hvernig eru skilin á milli grunn- og framhaldsskóla? Umsjón 

Margrét Helga Hallsdóttir námsráðgjafi í FNV og Sara Níelsdóttir framhaldsskólakennari 

í FNV.  

2. Efling verk- og iðngreina/ Hvernig náum við nemendum í verk- og iðngreinar? Hvernig 

breytum við viðhorfinu? – Tækifærin eru í heimabyggð. Umsjón Eyþór Fannar Sveinsson 

framhaldsskólakennari í FNV.  

3. Hvernig hefur tekist til með styttingu framhaldsskólans? Umsjón Ingileif Oddsdóttir, 

skólameistari FNV.  

4. Reynsla af starfi í skólum þar sem leik- og grunnskóli eru í sameiginlegu húsnæði  

Kynning á meistaraprófsverkefni. Skoðaðir voru kostir og gallar við það að hafa leik- og 

grunnskóla í sameiginlegu húsnæði og að hverju þarf að huga að til að sambúð skólanna 

verði farsæl og skili góðum árangri. Umsjón Steinunn Arnljótsdóttir leikskólastjóri í 

Leikskólanum Birkilundi.  

5. Gaman saman, samstarfsverkefni Birkilundar og Varmahlíðarskóla. Tilgangur 

verkefnisins er að skapa félagsleg tengsl milli leik- og grunnskólabarna, til að efla 

félagsfærni og auðvelda skólaskil, og stuðla að auknum samskiptum milli starfsfólks 

skólanna, til að skapa samkennd og skilning. Umsjón Steinunn Arnljótsdóttir 

leikskólastjóri í Leikskólanum Birkilundi.  

6. Vinir Zippýs  

Lífsleikninámsefni fyrir 5-7 ára börn sem miðar að því að efla bjargráð ungra barna og 

hæfni þeirra til að takast á við erfiðleika í lífinu. Umsjón Aðalbjörg Þorgrímsdóttir 

leikskólastjóri, Rósa Marý Þorsteinsdóttir og Valbjörg Pálmarsdóttir leikskólakennarar í 

Leikskólanum Ársölum.  

7. „Vináttuverkefnið“,  forvarnarverkefni gegn einelti á vegum Barnaheilla 

Verkefnið byggir á því að einelti sé á ábyrgð hinna fullorðnu. Fullorðna fólkið sem 

umgengst börnin daglega er sá hópur sem hefur tækifæri til þess að fyrirbyggja einelti. 

Verkefnið byggir á grunngildum sem eru leiðarljósin í öllu efni þess þ.e. umburðarlyndi, 

virðingu, umhyggju og hugrekki. Umsjón Eyrún Berta Guðmundsdóttir og Ásrún 

Leósdóttir leikskólakennarar í Leikskólanum Tröllaborg.  

8. Heilbrigði og hreysti - valgrein á unglingastigi  



16 
 

Íþróttakennari og heimilisfræðikennari í Varmahlíðarskóla hafa samtvinnað fagþekkingu 

og krafta í nýrri valgrein. Verkefnið hefur verið í þróun sl. tvö skólaár. Hugmyndin er 

byggð á verkefninu heilsueflandi grunnskóli. Umsjón Sigurlína Einarsdóttir 

íþróttakennari og Bryndís Bjarnadóttir heimilisfræðikennari í Varmahlíðarskóla.  

9. Frístunda- og forvarnarmál, hvert stefnum við? Umræðuefni: forvarnaráætlun 

grunnskólanna og sveitarfélagsins og frístundamál í sveitarfélaginu. Umsjón Þorvaldur 

Gröndal frístundastjóri. Staðsetning: Miðgarður, efri hæð, miðrými. 

10. Tækni í skólastarfi. Umsjón Álfhildur Leifsdóttir grunnskólakennari í Árskóla.  

11. Vefur um náttúru Skagafjarðar, hvernig vefurinn hefur nýst í kennslu. Umsjón 

Jóhanna Sveinbjörg Traustadóttir og Guðmunda Magnúsdóttir grunnskólakennarar í 

Grunnskólanum austan Vatna.  

12. Þemavika sett upp út frá áhugasviðsverkefnum nemenda. Sigurlaug Rún 

Brynleifsdóttir deildarstjóri stoðþjónustu í Grunnskólanum austan Vatna og Björk 

Hlöðversdóttir deildarstjóri stoðþjónustu í Árskóla.  

 Námskeið um skipulagða kennslu með einhverfum, 11. sept og f.h. 12. sept.: Tveir 

leikskólakennarar. 

 Haustþing í Ársölum, 11. október : Allir starfsmenn. Fyrirlesturinn Ofbeldi gegn 

börnum, birtingarmyndir mismunandi ofbeldis gegn börnum. Einkenni barna sem beitt 

hafa verið ofbeldi. Afleiðingar ofbeldis á börn, bæði til skemmri og lengri tíma. Hvernig 

við bregðumst við þegar börn segja frá ofbeldi, eða grunur vaknar um ofbeldi. Að tala 

við börn um ofbeldi og þeirra reynslu. Barnaverndarlögin. Hvað þýða þau, hvert er 

okkar hlutverk (sem störfum með börnum) og hvert er hlutverk barnaverndar. 

Fyrirlesari: Ingibjörg Þórðardóttir félagsráðgjafi BA, MA. Hún hefur langa reynslu af því að 
vinna með þolendum ofbeldis og aðstandendum þeirra meðal annars í Kvennaathvarfinu, 
Stígamótum og Aflinu á Akureyri. Einnig hefur hún haldið sjálfsstyrkingarnámskeið fyrir 
konur og stúlkur og að auki haft með höndum ýmiss konar ráðgjöf fyrir einstaklinga og 
fjölskyldur. 
Ingibjörg rekur félagsráðgjafarstofuna Hugrekki – ráðgjöf og fræðslu, fyrir þolendur 
ofbeldis auk allrar almennrar félagsráðgjafar.  

 Skipulagsdagur, 7. nóvember: Allir starfsmenn. Fræðsluerindifrá Greiningar- og 

ráðgjafastöð ríkisins um Downs heilkenni og Einhverfu. Aðalheiður Una Narfadóttir, 

leikskólakennari, sérkennslufræði. Þennan dag var einnig boðið upp á námskeið í SMT 

um það sáu Breglind Guðmundsdóttir, Dagbjört Rós Hermundsdóttir, Rósa Mary 

Þorsteinsdóttir og Sólveig Arna Ingólfsdóttir. 

 

Farið er fram á það við starfsmenn að þeir segi í stuttu máli frá þeim námskeiðum sem þeir 

fara á, á starfsmannafundum því það er mikilvægt að deila upplifunum og ef til vill  nýjungum 

í starfsháttum með starfsfélögum sínum. Þannig kemur það skólasamfélaginu okkar til góða 

og tilganginum með því að starfsmenn fái leyfi á launum til að sækja námskeið er náð.  

https://simenntunha.is/namskeid/ofbeldi-gegn-bornum/?planned_course_id=103916
https://simenntunha.is/namskeid/ofbeldi-gegn-bornum/?planned_course_id=103916
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Kennaraskipti milli kennara elstu barna Ársala og 1. bekkjar kennara Árskóla eru virk og hafa 

verið í þróun undanfarin ár. Þeir skipta um starfsstöð tvisvar á skólaárinu og það þykir mjög 

gott einmitt til að sjá og upplifa kennsluaðferðir og aðstæður þvert á skólastigin í þeim tilgangi 

að brúa betur bilið milli skólastiganna. Auk þess fara áður nefndir kennarar í margar 

heimsóknir á milli skólanna með barnahópana, þannig að þeir þekkja umhverfi hvers annars 

þokkalega vel. Fyrir þá kennara sem kenna elstu börnunum er þetta stöðug símenntun. 

Stjórnendur Ársala hafa metið það svo að leikskólinn geti komið til móts við 3 

starfsmenn/kennara sem óska eftir því að fara í  skólaliðanám (ef það er á vinnutíma 

leikskólans), leikskólakennaranám og/ meistaranám á hverju skólaári þannig: 2 starfsmenn í 

leikskólaliðanám og 1 í leikskólakennara- eða meistaranám. Þetta treystir leikskólinn sér til að 

gera án þess að fá aukningu í starfsmannahaldi. Það að fara í nám krefst fjarveru frá vinnu og 

það er ekki leyfilegt að skrá sig í nám áður en athugað er hvort vinnustaðurinn getur komið til 

móts við þann tíma sem starfsmanninn vantar í vinnu.  

 

7. Áhersluatriði leikskólans 

Einkunnarorð Ársala eru vinátta, virðing og vellíðan. Við leggjum okkur fram um að vinna í 

anda þessara fallegu og allt-um- vefjandi-orða. Við viljum að öllum líði vel hjá okkur og finnist 

þeir velkomnir. Það gerum við með því að koma til móts við þarfir hvers og eins og gefa nægt 

svigrúm fyrir sjálfsprottinn leik. Við bjóðum upp á fjölbreyttan efnivið og vinnum sérstök 

verkefni í minni hópum.  Við nýtum verkfæri eins og; Lífsleikni þar sem unnið er eftir ákveðnu 

skipulagi með dygðir, SMT styðjandi skólafærni og TMT tákn með tali. 

 

7.1. Lífsleikni í leikskóla 

Vorið 2011 fengu starfsmenn Ársala kennslu í „lífsleikni í leikskóla“ og undirbúningur hófst fyrir 

innleiðingu þess. Haustið 2011 byrjuðum við síðan með fyrstu dygðina; vinsemd og það tók 

okkur 6 ár að fara í gegnum dygðirnar tólf þar sem við tökum fyrir eina dygð á haustönn og 

eina á vorönn ár hvert. 

Eins og áður sagði hófst innlögn „Lífsleikni í leikskóla“ í Ársölum haustið 2011 og var það 

vinsemdin sem lögð var inn en hún er fyrsta dygðin af tólf. Ný dygð er síðan tekin fyrir á hverri 

önn. Hjálpsemi var dygð vorannar 2012. Haustið 2012 var hugrekkið tekið fyrir og á vorönn 

2013 var það glaðværðin, haustönn 2013 var það hófsemin, á vorönn sköpunargleðin, 

haustönn 2014 þolinmæðin, á vorönn 2015 ábyrgðin, haustönn 2015 var það kurteisin, 

vorönn 2016  samkenndin, haustönn 2016 virðining og vorönn 2017 var það áreiðanleikinn. 

Haustið 2017 byrjuðum við upp á nýtt á dygðunum.  Á haustönn 2019 var hófsemi tekin fyrir 

og sköpunargleðin á vorönn 2020. 
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Það eru mikil forréttindi að fá að vera innan um öll þessi yndislegu börn og fá að taka þátt í 

uppeldi þeirra. Enn fremur fylgir því mikil ábyrgð að leiða ungar barnssálir fyrstu sporin á 

lífsleiðinni. Í Ársölum höfum við valið að starfa í anda lífsleikni þar sem virðing og 

umburðarlyndi gegna lykilhlutverki í öllum samskiptum, eða eins og segir í skólasöng Ársala:  

„með lífsleikni lærum  

að leika betur hér, 

með stórum og smáum  

þá semur öllum vel“ 

Að sýna náunganum:  vinsemd, samkennd, hjálpsemi, kurteisi, glaðværð 

Að vera:  ábyrgur, áreiðanlegur, þolinmóður, hófsamur, hugrakkur 

Að bera virðingu fyrir öðrum/öðru og að efla með okkur sköpunargleði 

Þessar 12 dygðir sem taldar eru upp hér að ofan eru og verða viðfangsefni okkar í Ársölum og 

á þeim byggir  námsefnið „Lífsleikni í leikskóla“ sem þróað var af þremur leikskólum á Akureyri 

(Krógabóli, Síðuseli og Sunnubóli) á árunum 2001-2004. Niðurstöður lífsleiknistarfsins á 

þessum þremur fyrrgreindu leikskólum sýndu að börn á leikskólaaldri eru fær um að tileinka 

sér notkun dygðahugtaka og setja þau í samhengi við daglegt líf.   

Við höfum ákveðið að vinna markvisst dygðastarf frá 15. sept.- 30. nóv. og 15. jan.-30. apríl, ár 

hvert. 

Við setjum upp spakmæli í anda viðkomandi dygðar út um allt hús, ætluð bæði börnum og 

fullorðnum. Í vinastundum á föstudögum sem eru sameiginlegar söngstundir á Völlum og 

Strönd, er tekið mið af þeirri dygð sem unnið er með í hvert sinn. Allar deildir eiga sína 

handbrúðu sem börn og starfsfólk eru búin að velja nöfn á í sameiningu. Þessar handbrúður 

eru málpípur dygðanna og þær koma alltaf í upphafi hvers dygðatímabils og heilsa upp á 

börnin í vinastund á eldra stigi og kveðja síðan aftur í vinastund í lok tímabilsins. Á yngra sigi 

heilsa þær og kveðja á hverri deild. Með slíkum brúðum er hægt að ná mjög vel til barna, og 

þær eru alltaf mjög vinsælar. Þær fara í heimsókn til allra barnanna einu sinni með hverri dygð 

og þá skrifa foreldrarnir í þar til gerðar dagbækur sem fylgja brúðunum; hvernig heimsóknin 

gekk og hafa viðkomandi dygð til viðmiðunar í skrifum sínum. Þegar komið er aftur í 

leikskólann les kennarinn það sem foreldrið hefur skrifað fyrir allan hópinn á deildinni og 

barnið situr við hliðina á kennaranum með brúðuna. Þetta finnst börnunum alveg fjarskalega 

skemmtilegt og spennandi að heyra hvernig heimsóknin gekk fyrir sig. Á yngra stiginu eru það 

elstu börnin sem hittast reglulega í hópastarfi þar sem þau vinna m.a. markvisst í anda 

dygðanna og fá að fara heim með dygðabrúðurnar. 

„Aðalmarkmiðið með því að vinna með lífsleiknina í gegnum dygðirnar er að efla 

siðferðisvitund barnanna í þeim tilgangi að verða bæði góð og fróð manneskja.“ 
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Í lok hverrar annar (í nóvember og apríl) hafa sumar deildir það fyrir reglu að taka skráningu 

af hverju barni. Dæmi um skráningu v/dygðarinnar virðingar: Stúlka 4 ára: „einhver sé að kitla 

mann og einhver segir „hættu“, og hann hættir ekki, þá er maður ekki að sýna virðingu“ . 

Lífsleiknin fellur ákaflega vel að SMT- agastjórnunarkerfinu sem leikskólum í Skagafirði ber að 

vinna eftir, þar er unnið með agastjórnun á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. 

 

7.2. SMT- styðjandi skólafærni 

Ársalir er sjálfstæður SMT-skóli, það þýðir að innleiðingarferli SMT er lokið en skólinn þarf að 

uppfylla ákveðin skilyrði til að geta kallast SMT-skóli. SMT stendur fyrir styðjandi skólafærni og 

er stuðningur við jákvæða hegðun. SMT byggir á hvatningu , hrósi og jákvæðum aga. Annars 

vegar er notuð félagsleg hvatning og hins vegar táknmyndir sem eru „brosbörn“ og teygjur. 

Brosbörnunum safna börnin í Laut og Hlíð; deildir 3-4 ára barna, sameiginlega upp á vegg 

þannig að þau eru öllum sýnileg og allir sjá hvað búið er að safna mörgum brosbörnum og hvað 

mikið er eftir að settu marki. Eftir fyrirfram ákveðinn fjölda (fyrir alla deildina) er sameiginleg 

umbun. Í Höfða og Kletti eru gefin brosbörn en það fer eftir aldri barnanna hvenær byrjað er 

á því. Það er mat starfsfólksins á deildunum að gera þetta svona. Á öllum deildum er líka lögð 

áhersla á félagslega hvatningu; hrósað með orðunum: „Glæsilegt hjá þér, gefðu mér fimmu, 

klesst‘ann, flott hjá þér!, dugleg (ur) að taka saman!“ o.s.frv. Í Skógum og Þúfu; meðal elstu 

barna leikskólans eru notaðar teygjur sem safnað er á hólk og þegar hólkurinn er fullur er 

sameiginleg umbun. Umbunin er eitthvað sem auðvelt er að framkvæma, kostar lítið sem 

ekkert og er spennandi fyrir börnin enda hafa þau tekið virkan þátt í að velja umbunina (undir 

handleiðslu kennara). 

Í leikskólanum erum við með sex reglur sem eru notaðar á báðum stigum. Þær eru:  

1. Að hafa hendur og fætur hjá sér. 

2. Að nota inniröddina. 

3. Að ganga inni. 

4. Að taka saman. 

5. Við förum vel með leikföngin 

6. Að hlusta á þann sem talar. 

Í leikskólanum er starfandi lausnateymi, en það sér um öll erfiðari mál og metur það hvort 

kalla þurfi til utan að komandi sérfræðiaðstoð. Í lausnateyminu eru aðstoðarleikskólastjóri og 

verkefnisstjóri námsaðlögunar ásamt einum deildarstjóra á eldra stigi.   

 

SET listinn 

SET listinn er matstæki til að meta árangur og uppbyggingu SMT- skólafærni skóla. Listinn er 

lagður fyrir með viðtölum við börn, starfsfólk og stjórnendur leikskóla, með áhorfi í skólanum 
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sjálfum og með því að greina handbækur og önnur SMT gögn. Niðurstöður listans eiga að 

hjálpa viðkomandi skóla að þróa, endurskoða og/eða bæta SMT-skólafærni í starfinu.  

Matsþættir SET listans eru eftirfarandi:  

A. Reglur skilgreindar 

B. Reglur kenndar 

C. Viðbrögð við æskilegri og óæskilegri hegðun 

D. Skipulagt og fyrirsjáanlegt umhverfi 

E. Eftirlit og ákvarðanataka 

F. Þátttaka foreldra/forsjáraðila 

G. Stjórnun 

Viðmið fyrir fullnægjandi SMT skólafærni  er að heildarmeðaltal skólans mælist 80% eða meira 

í matsþáttum. Þegar matsþættir mælast undir 80% ber starfsfólki að ígrunda niðurstöður og 

setja fram umbótaáætlun. 

Ársáætlun SMT 

Hér á eftir er skipulag starfsins skólaárið 2019 – 2020.  

Vikur 38 og 39  

16. – 27. september                                   Að hafa hendur og fætur hjá sér  

                                                                       Samverustund 

                                                                       Matartími 

                                                                       Deild/Flatir/Grund/Frjáls leikur 

                                                                       Flæðar/Vellir/Myndlist/hópastarf 

                                                                       Gangar 

                                                                       Salerni  

       Hvíld 

                                                                        Fataherbergi 

                                                                       Útivera 

                                                                       Vettvangsferð/Rúta 

Vikur 40 og 41 

30. september – 11. október                          Að nota inniröddina                            

                                                                        Matartími 

                                                                        Deild/Flatir/Grund/Frjáls leikur 

       Flæðar/Vellir/Myndlist/Hópastarf 

       Gangar 

       Salerni 

                                                                              Fataherbergi 

       Vettvangsferð/Rúta 

Vikur 42 og 43 
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14. -25. október_____________________ __  Að fara vel með leikföngin________ 

       Deild/Flatir/Grund/Frjáls leikur 

       Flæðar/Vellir/Hópastarf 

Skráningar                                                     Gangar 

       Hvíld 

       Útivera 

Vikur 44 og 45 

28. okt. – 8. nóvember                                Að taka saman                                       

                                                                       Deild/Flatir/Grund/Frjáls leikur 

 Börnin sett í SMT þríhyrning                           Flæðar/Vellir/Myndlist/Hópastarf 

       Gangar 

       Hvíld 

       Útivera   

Vikur 46 og 47 

11. – 22. nóvember                               Að ganga inni                                               

                                                                              Deild/Flatir/Grund/Frjáls leikur 

                                                                       Gangar  

Vikur 3 og 4 

13. – 24. janúar                                       Að hlusta á þann sem talar                 

                                                                              Samverustund 

       Matartími 

       Deild/Flatir/Grund/Frjáls leikur 

       Flæðar/Vellir/Myndlist/Hópastarf  

Skráningar                                                 Gangar 

       Salerni 

       Fataherbergi 

       Útivera 

       Vettvangsferðir/Rúta                                     

Vikur 5, 6 og 7  

27. jan. – 14. febrúar                                 Að hafa hendur og fætur hjá sér     _                                                                    

                                                                        Samverustund 

Börnin sett í SMT þríhyrning                          Matartími 

                                                                       Deild/Flatir/Grund/frjáls leikur 

                                                                       Flæðar/Vellir/Myndlist/Hópastarf 

                                                                              Gangar 

                                                                       Salerni  

       Hvíld             

                                                                              Fataherbergi 
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                                                                        Útivera    

                                                                        Vettvangsferð/Rúta 

Vikur 8 og 9 

17. – 28. febrúar                                          Að nota inniröddina                            

                                                                       Matartími 

                                                                       Deild/Flatir/Grund/Frjáls leikur 

       Flæðar/Vellir/Myndlist/Hópastarf 

       Gangar 

       Salerni 

                                                                       Fataherbergi 

       Vettvangsferð/Rúta  

Vikur 10 og 11 

2. mars-13. mars_____________________ Að fara vel með leikföngin________ 

       Deild/Flatir/Grund/Frjáls leikur                                                                                                                  

Skráningar                                                           Flæðar/Vellir/Hópastarf 

       Gangar 

       Hvíld 

       Útivera 

Vikur 12 og 13 

16. mars. – 27. mars                                   Að taka saman                                    _ 

                                                                      Deild/Flatir/Grund/Frjáls leikur 

Börnin sett í SMT þríhyrning                            Flæðar/Vellir/Myndlist/Hópastarf 

       Gangar 

                                                                      Útivera 

       Hvíld         

Vikur 14, 15 og 16 

30. mars– 17. apríl                                     Að ganga inni                                                  

                                                                              Deild/Flatir/Grund/Frjáls leikur 

                                                                        Gangur   

Vikur 17, 18 og 19 

20. apríl – 08. maí                                     Að hlusta á þann sem talar                                              

                                                                              Samverustund 

       Matartímar 

       Deild/Flatir/Grund/Frjáls leikur 

       Flæðar/Vellir/Myndlist/Hópastarf 

       Gangar 

       Salerni 

       Fataherbergi 
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       Útivera  

       Vettvangsferð/Rúta 

 

7.3. TMT – tákn með tali 

Tákn með tali er tjáningarform ætlað heyrandi fólki sem á við mál- eða talörðugleika að stríða 

og það er alltaf notað samhliða tali og aðeins lykilorð hverrar setningar, eitt eða fleiri, táknuð. 

Það byggist á samblandi af látbrigðum, táknum og tali. Flestir nota látbrigði og náttúruleg tákn 

í daglegum samskiptum án þess að vera sér meðvitandi um það. Þeir kinka kolli um leið og þeir 

segja já, hrista höfuðið þegar þeir segja nei, vinka og segja bless o.s.frv.  

Táknunum er skipt í:  

1. Náttúruleg tákn - byggjast á því að athöfn er leikin eða eiginleikum lýst.  

2. Eiginleg/samræmd tákn - eru flest fengin að láni úr táknmáli heyrnarlausra.  

Við veljum að nota TMT í okkar leikskóla eins og reyndar margir aðrir leikskólar gera til að 

auðvelda m.a. tvítyngdum börnum að tileinka sér íslensku og gera sig skiljanleg. TMT er einnig 

mjög gott að nota með yngstu börnunum sem eru stutt á veg komin í máltöku. TMT er leið til 

tjáskipta jafnframt því sem hún örvar málvitund og málskilning barna. Það hefur sýnt sig að 

börn hafa mjög gaman af að nota TMT og það hefur góð áhrif á máltöku þeirra. Hvert barn og 

starfsmaður á sitt tákn, við val á tákni er gjarnan horft til einhvers í fari viðkomandi, einhverju 

sem einkennir hann/hana eða bara það sem okkur dettur í hug í það skiptið. Börnin hafa um 

tíma notað TMT í söngstundum og alltaf bætast við fleiri lög með táknum. Haustið 2014 hófst 

markviss innlögn á tákn með tali. Að jafnaði eru lögð inn 4 tákn á mánuði, táknið fyrir 

mánuðinn, eitt tákn til upprifjunar og tvö ný tákn. Táknin verða sýnileg við hverja deild, einnig 

verður hægt að sjá öll táknin sem lögð hafa verið inn á heimasíðu leikskólans. Við hvetjum 

foreldra til þess að taka þátt með okkur og æfa táknin heima með börnunum. 

Í Ársölum leggjum við áherslu á að nota tákn þegar við syngjum, borðþjónarnir okkar nota tákn 

þegar þeir segja hinum börnunum hvað er í matinn. Við notum tákn þegar við þökkum fyrir 

matinn, þegar við bjóðum góðan daginn og við erum með tákn með dögum og mánuðum sem 

farið er yfir í samverustundum o.s.frv. 

7.4. Læsi og lestrarhvetjandi umhverfi          

Vinnan við gerð læsisstefnu fyrir Sveitarfélagið Skagafjörð er lokið og búið er að gefa hana út 

og ætti hún að vera komin inn á öll heimili í Skagafirði. Læsisteymi eru starfandi í öllum leik- 

og grunnskólum í Skagafirði auk Tónlistarskóla Skagafjarðar. Læsisteymin halda utan um og 

skipuleggja vinnu við gerð læsisstefnu í sínum skóla. Fulltrúar í læsisteymi Ársala eru: 

Aðalbjörg, Ragnheiður Ásta, Dagbjört Rós, Valbjörg og Halldóra Björk.  
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Á eldra stiginu eru hlutir og híbýli merkt með orðum, t.d. borð, veggur, hurð, gólf, stóll o.s.frv. 

Alls konar efniviður er nýttur til að búa til stafi og mynda orð, unnið er markvisst með rím, 

rytma  og hlustun, sungið og lesið fyrir börnin. Á yngra stiginu hefur verið lögð mikil áhersla á 

sýnileika stafanna, að þeir séu aðgengilegir og notaðir í leik.  Stafrófið er haft sýnilegt upp á 

veggjum deildanna og til eru saumaðir stafir úr taui (fylltir af tróði) sem gott er að leika sér 

með. Einnig eru til stafir með seglum sem gaman er að leika með. Námsefnið Lubbi nýtist líka 

vel í alla vinnu tengda læsi.  

 

7.5. Skólanámskrá            

Ársalir starfa eftir Aðalnámskrá leikskóla sem gefin er út af Menntamálaráðuneytinu. Hún 

byggir á lögum um leikskóla nr.90/2008. Efnislega byggir hún á markmiðum 2.gr. laga um 

leikskóla og er ætluð að vera leiðarvísir fyrir leikskólastarf. Aðalnámskráin er ígildi reglugerðar 

og í henni er kveðið nánar á um hlutverk leikskóla á grundvelli laga um leikskóla og reglugerða 

um menntun, uppeldi og umönnun í leikskóla. Henni er ætlað að samræma menntun, uppeldi 

og umönnun leikskólabarna að því marki sem þörf er talin á auk þess að vera farvegur til að 

tryggja jafnrétti allra barna til menntunar og uppeldis í leikskólum landsins. Þannig hefur hún 

skilgreint hlutverk og þjónar sem stjórntæki til að fylgja eftir ákvæðum laga, er fyrirmæli 

fræðsluyfirvalda um menntastefnu og safn sameiginlegra markmiða leikskólastarfs (úr 

inngangi Aðalnámskrár leikskóla frá 2011). Þessi aðalnámskrá kom út í maí 2011 og er talsvert 

breytt frá þeirri fyrri en hún var frá 1998. Í hinni nýju aðalnámskrá er talað um sex grunnþætti 

menntunar sem hafðir eru að leiðarljósi við námskrárgerðina. Grunnþættirnir eru læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun og þeir skulu 

vera sýnilegir í skólastarfinu.  

Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla ber öllum leikskólum að útbúa sína eigin skólanámskrá í takt 

við Aðalnámskrá leikskóla. Skólanámskrá Ársala eins og hún er núna er inni á heimasíðu 

leikskólans. En hún er uppfærð reglulega og var það síðast gert 2017. 

 

8. Skólastarfið 2019-2020    

Skóladagatal þar sem fram koma hinir ýmsu viðburðir í skólastarfinu, hvaða daga leikskólinn 

er lokaður og hvenær starfsmannafundir eru haldnir má finna á: 

https://arsalir.skagafjordur.is/is/leikskoladagatal 

Starfsmannafundir eru mikilvægir til að við starfsmenn Ársala fáum tíma til að funda og 

skipuleggja starfið svo við getum starfað eftir lögum og reglugerðum um leikskólastarf. 

Starfsmannafundirnir voru árið 2019 teknir utan skólatíma kl. 16:30-18:30. Á móti tekur 

starfsfólk frí 27. og 30. desember. En nú er það þannig að það er ekki gott að vera að taka fundi 

https://arsalir.skagafjordur.is/is/leikskoladagatal


25 
 

utan vinnutíma, starfsmenn eru orðnir uppgefnir og eiga eftir að sinna sínum börnum og 

heimilum. Því erum við að óska eftir því að starfsmannafundir verði aftur settir inn á vinnutíma.  

Í Ársölum er unnið metnaðarfullt starf þar sem umhyggja og virðing fyrir hverju og einu barni 

er höfð í hávegum. Slíkt starf þarfnast undirbúnings, samhæfingar og skipulagningar allra 

starfsmanna leikskólans og er ómögulegt að sinna því ef ekki fæst nauðsynlegur sameiginlegur 

fundartími allra starfsmanna. 

 

8.1. Innihald og áherslur 

Leikskólastarfið tekur mið af árstíðunum á nokkuð hefðbundinn hátt allt eftir því hvað hentar 

hverjum aldurshópi. Alla föstudaga er Vinastund á Völlum (salurinn) á eldra stiginu og 

Ströndinni (salurinn) á yngra. Vinastundin hefst alltaf á eldra stiginu kl. 09:00 og tekur 15-20 

mínútur. Leikskólastjóri leiðir þessar sameiginlegu söngstundir og notar stundum tæknina sér 

til aðstoðar við undirspil. Þegar leikskólastjóri er ekki til að leiða stundina þá sjá deildirnar um 

það til skiptis. Vinastundin hefst alltaf á því að sungið er lagið: „Góðan dag, komdu og syngdu 

með mér…“Sungin eru nokkur lög og alltaf sungið „þetta er afmæliskveðja“ fyrir afmælisbörn 

vikunnar, bæði börn og starfsfólk. Í lok vinastundar er alltaf sungið: „Þakka ykkur fyrir sönginn 

í dag…“.Áður en Vinastundin hefst á eldra stigi eru leikin inngöngulög s.s. Árstíðirnar eftir 

Vivaldi eða önnur viðeigandi tónlist. Lögin hljóma á meðan börnin ganga inn og setjast og ró 

er komin á hópinn. Í lok vinastundar eru deildirnar sungnar út með: „Höfði (ein deild í einu) 

lagði af stað í leiðangur...o.s.v.frv.“. Á eldra stiginu skiptast deildirnar á að vera með 

uppákomur í vinastundum vetrarins í bland við annað. Á yngra stiginu hefst vinastundin á 

bilinu  kl. 9:30-9:45. Þá er leikskólastjórinn mættur með gítarinn og stundin getur hafist. Hún  

gengur eins fyrir sig og á eldra stiginu. Sameiginlegar vinastundir á Ströndinni hefjast ekki fyrr 

en í október þegar börnin hafa aðlagast leikskólanum. Við teljum litlu börnin ekki tilbúin í 

fjölmenna vinastund í stórum salnum fyrr en að nokkrum vikum liðnum frá aðlögun. Það er 

alveg yndislegt að horfa yfir salinn og fylgjast með þessum krílum hlusta, taka þátt á sinn hátt, 

vera með og klappa svo og fagna hverju lagi í lokin. Þetta eru ein þeirra dýrindis augnablika 

þar sem maður upplifir mikilvægi þessa starfs með ungum börnum. 

Afmælishald í Ársölum er með þeim hætti að barnið fær kórónu, hengd er upp mynd af barninu 

á töflu við deildina og sett afmæliskveðja í hólf barnsins. Það eru engar sérstakar veitingar í 

boði á afmælisdaginn en barninu er gert hátt undir höfði á afmælisdaginn; það fær íslenska 

fánann á borðið sitt, fær að vera þjónn og velja lög í samverustund svo eitthvað sé nefnt.  

8. ágúst nýtt skólaár hefst. 

Fræðsludagur leik-, grunn-og tónlistarskóla 15. ágúst. Leikskólinn lokaður börnum. 

Aðlögun nýrra barna á yngra stigi 22. ágúst. 

Starfsmannafundur 22. ágúst. kl. 16:30-18:30.  
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Dygðabrúður heilsa með hófsemi í vinastund 13. september.  

Pólskur dagur 17. sept. 

Starfsmannafundur 25. sept. kl. 16:30-18:30. 

Foreldrafundur/haustkynning hjá öllum deildum yngra stigs 26. sept. kl. 17:00 

Foreldrafundur/haustkynning hjá Höfða og Kletti 30. sept. kl. 17:00. 

Foreldrafundur/haustkynning hjá Skógum og Þúfu 1. okt. kl. 17:00. 

Ungverskur dagur 1. okt.. 

Foreldrafundur/haustkynning hjá Hlíð og Laut 2. okt.. kl. 17:00. 

Bleikur dagur er 10. október. Börn og starfsfólk mæta í einhverju bleiku. 

Haustþing 11. okt. Leikskólinn lokaður börnum. 

Indónesískur dagur 15. okt.     

Leikfangadagur er 16. október. Á slíkum degi fá börnin að taka með sér leikföng að heiman og 

þá er líf og fjör í Ársölum! Byssur og vopn eru ekki leyfð og hvorki fótboltar/körfuboltar né 

önnur þau tæki og tól sem notuð eru utandyra. 

Starfsmannafundur 22. okt. 16:30-18:30.  

Bangsadagur 25. október. Börnin mega hafa með sér bangsa í leikskólann þennan dag og 

bangsar fá að vera með í vinastundinni. Alþjóðlegi bangsadagurinn er 27. október. 

Færeyskur dagur 29. okt.  

Skipulagsdagur 7. nóv. Leikskólinn lokaður börnum. 

Vikuna 11. – 15. nóvember er bókavika í tilefni af degi íslenskrar tungu sem er laugardaginn 

16. nóv. Þessa viku fá börnin að taka með sér bók að heiman sem lesin verður og skoðuð í 

leikskólanum. Þann 18. nóvember koma nemendur 7. bekkjar Árskóla og lesa fyrir börnin á 

báðum stigum í litlum hópum eins og undanfarin ár.  

Þýskur dagur 12. nóv.  

Skógar og Þúfa baka piparkökur.19. nóv  

Starfsmannafundur 20. nóv. 16:30-19:30. 

Dygðabrúður kveðja með hófsemi í vinastund 22. nóvember.  

Höfði og Klettur baka piparkökur 21. nóv. 
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Skoskur dagur 26. nóv.   

Laut og Hlíð baka piparkökur 27. nóv. 

Fyrsta aðventustundin verður föstudaginn 29. nóv.  

Foreldraheimsókn á eldra stigi 4. desember. 

Foreldraheimsókn á yngra stigi 5. desember. 

Jólakakóhús á Völlum 5. 9. og 11. des. 

Jólakakóhús á yngra stigi 13. des. 

Lúsíuheimsókn 12. des.  

Önnur aðventustund og Rauður dagur verður föstudaginn 6. desember.  

Þriðja aðventustund 13. des. 

Litlu jólin 18. des. 

Fjórða aðventustund 20. des. 

Í desember verður að venju lögð áhersla á rólegheit og sköpuð notaleg stemning. Kveikt verður 

á aðventukransi í vinastundum sem á aðventunni fá heitið aðventustundir og sungin eru 

jólalög. Börnin útbúa jólagjafir handa foreldrum, baka piparkökur og föndra ýmislegt smálegt 

sem þau taka með sér heim fyrir jólin. Jólakakóhús verður á eldra stiginu á Völlum að venju 

þar sem börnunum er boðið upp á piparkökur, mandarínur og kakó og hver deild fær að eiga 

stund fyrir sig í notalegri jólastemningu. Á yngra stigi er jólakakóhús á hverri deild. Lúsíur eru 

væntanlegar í heimsókn á bæði stigin úr Árskóla og við höldum okkar litlu jól. Litlu jólin verða 

að þessu sinni haldin þann 18. desember á báðum stigum. Gengið verður í kringum jólatré á 

Völlum og sungin jólalög við undirleik Sillu og Fúsa. Jólasveinar eru væntanlegir á bæði stigin 

og á yngra stiginu verður safnast saman í vinastund á Ströndinni eins og á föstudögum og 

jólasveinarnir koma þangað og syngja með, þar verður ekki dansað í kringum jólatréð. Síðan 

fara deildirnar inn til sín og jólasveinarnir gefa börnunum pakka þar. Þegar þeir koma á eldra 

stigið byrja þeir á því að dansa í kringum tréð með börnum þriggja deilda og fara svo inn á 

deildir með þeim og gefa pakka en svo koma þeir aftur inn á velli og dansa með hinum þremur 

deildunum og fara svo inn á þær deildir og gefa börnunum pakka. Í hádegismatinn verður að 

venju hangikjöt með tilheyrandi meðlæti og laufabrauði. 

„Opið á milli deilda“ á eldra stigi: undanfarin ár hafa verið nokkrir dagar yfir árið þar sem opið 

er á milli deilda. Þetta hefur gefist mjög vel og má því búast við svipuðu fyrirkomulagi á þessu 

skólaári en verður þó líklega ekki sett á langtímaskipulag heldur verður opnum deildum skellt 

á svona af og til þegar áhugi er fyrir slíku. 
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„Opið á milli deilda“ á yngra stigi: stundum er ákveðið að hafa opið milli deilda á yngra stigi. 

Þá fara börn og starfsmenn í Lóni í salinn (Strönd) og svo er opið fyrir börnin að fara á milli 

salsins, Lindar og Læks. Þetta hefur gefist mjög vel og má því búast við svipuðu fyrirkomulagi 

á þessu skólaári en verður þó líklega ekki sett á langtímaskipulag heldur verður opnum deildum 

skellt á svona af og til þegar áhugi er fyrir slíku. 

Leikfangadagur verður 3. janúar  og þá mega börnin koma með leikföng að heiman. 

Bandarískur dagur 7. janúar. 

Dygðabrúður heilsa 10. janúar með Sköpunargleði. 

Ljós og Skuggar 17. janúar  

Skipulagsdagur 20. jan. Leikskólinn lokaður börnum. 

Íslenskur dagur – Þorrablót 24. janúar 

Fjölmenningardagar eru þrettán þetta skólaárið því það eru börn hjá okkur af 13 þjóðernum. 

Söngtextinn sem samanstendur af „góðan dag“ á þeim tungumálum sem eiga við hin 

mismunandi þjóðerni barnanna okkar er uppfærður eins og þörf er á hverjum tíma og er 

sunginn í vinastund allt árið um kring. Þetta skólaár dreifum við fjölmenningardögunum jafnt 

og þétt yfir árið. Börnin fá að lita fána á sínum deildum og má búast við fjörugum umræðum 

um þá. „Meistari Jakob“ verður sunginn á mörgum tungumálunum. Starfið verður útfært 

mismunandi eftir deildum, eftir þroska og aldri barnanna. Foreldrar eru hvattir til að koma 

með einhverja hluti frá sínu landi og gjarnan segja frá þeim og / eða sýna okkur. Börnunum er 

einnig velkomið að koma með eitthvað frá sínu landi til að sýna í leikskólanum. Í 

starfsmannahópnum er einn frá Póllandi. 

Starfsmannafundur 3. febrúar kl 16:30-18:30.  

Tannverndarvika er 3. feb. - 7. feb. Á eldra stiginu verður líklega fjallað um þá félaga Karíus og 

Baktus og rætt um mikilvægi tannhirðu við börnin. 

Dagur leikskólans er 6. febrúar og þá fer eldra stigið í Skagfirðingabúð að syngja, allir 

velkomnir að horfa á og hlusta. 

Ganverskur dagur 11. febrúar. 

Bolludagur er 24. febrúar og þá borðum við bollur! 

Sprengidagur er 25. febrúar og þá er boðið upp á saltkjöt og baunir. 

Öskudagur er 26. febrúar. 

Svissneskur dagur 4. mars. 

Tælenskur dagur 17. mars. 
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Downs- dagur 21. mars 

Foreldraheimsókn 26. mars. 

Kóræfingar útskriftarhóps undir stjórn leikskólastjóra og deildarstjóra munu hefjast seinni 

hluta mars á Völlum. Þar munu æfingar fara fram á tímanum 8:45-9:00. Fyrir útskrift verður 

generalprufa í vinastund á sjálfan útskriftardaginn 28. maí. Elstu börnin munu einnig fá sér 

göngutúr á yngra stig og halda þar tónleika fyrir yngstu börnin. 

Starfsmannafundur 1. apríl kl 16:30-18:30.  

Blár dagur 2. apríl. Alþjóðlegur dagur einhverfu. 

Gulur dagur verður 12. apríl starfsmenn og börn klæðast einhverju gulu þennan dag. 

Skipulagsdagur 14. apríl. Leikskólinn lokaður börnum. 

Grænlenskur dagur 21. apríl.  

Opið hús í sæluviku 27. og 28. apríl.  

Dygðabrúður kveðja með Sköpunargleði 30. apríl.  

Starfsmannafundur 7. maí kl 16:30-18:30.  

Grænn dagur 8. maí. Allir hafa eitthvað grænt á sér í tilefni dagsins. 

Útskriftarferð elstu barna er fyrirhuguð 14. maí. Undanfarin ár hefur verið farið í heimsókn í 

Leikskólann Birkilund í Varmahíð og leikið úti og inni. Eftir heimsóknina hefur síðan verið 

gengið niður í Kaupfélag og borðaðir þar hamborgarar og franskar eða farið á Hólet Varmahlíð 

í pizza hlaðborð. Komið er tilbaka í Ársali um kl. 12:45. Þessar ferðir hafa verið ákaflega vel 

heppnaðar og ákveðið að gera þetta að föstum viðburði í dagskrá elstu barna. 

Útskrift elstu barna 28. maí  

Sumarhátíð foreldrafélagsins verður að öllum líkindum haldin í byrjun júní kl. 17-19 úti á 

lóðinni við eldra stigið.  

Ísferðir verða vonandi farnar í maí og júní á Bláfell eða N1 í boði foreldrafélagsins. Þá fara 

deildirnar í litlum hópum og fá sér ís. Almenn ánægja er með þetta fyrirkomulag. 

Í júní má búast við heimsóknum barna af yngra stigi sem flytjast eiga yfir á eldra stigið haustið 

2019. Þessar skipulögðu heimsóknir eru farnar til að kynnast væntanlegum aðstæðum. Einnig 

má búast við heimsóknum af deildum eldra stigs yfir á yngra.  

Föstudaginn 19. júní (dagsetningin ekki örugg) verður lummukaffi á báðum stigum í tilefni 

lummudaga. Á yngra stiginu verður það kl. 14:30-15:30 úti í skotinu og boðið upp á kaffi og 

djús með. Á eldra stiginu verður það kl. 14-15 við fótboltavöllinn okkar á suð-/austurlóðinni 
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við eldra stigið. Veðrið verður vonandi gott þennan dag. Bæði stig Ársala tilheyra bláa hverfinu 

á lummudögum í Skagafirði og er skreytt með bláu af því tilefni.   

Sumarlokun 2020,  á fundi fræðslunefndar þann 19.11.2018 lagði nefndin það til að Ársalir 

yrðu lokaðir í 4 vikur frá kl. 14:00 þann 9. júlí til kl. 10:00 þann 6. ágúst og þetta var samþykkt.  

 

8.2. Dagskipulag á eldra stigi   

07:45 Leikskólinn opnar 

08:00 Morgunverður (flæðandi)  

08:45 Eldri deildir út / yngri deildir hópastarf (kaffitímar starfsfólks) 

10:00 Ávaxtastund 

10:15 Yngri deildir út/ eldri deildir hópastarf (kaffitímar starfsfólks) 

11:45 Hádegismatur     

12:15 Hvíld    

13:00 Frjáls leikur/ Val / út (kaffitímar starfsfólks) 

14:30 Síðdegishressing 

15:00 Frjáls leikur 

15:30 Útivera 

16:30 Leikskólinn lokar 

 

8.3. Dagskipulag á yngra stigi 

07:45 Leikskólinn opnar    11:30-14:00 Hvíld /svefn 

08:30 Morgunverður    13:00-14:15 Leikið í salnum 

09:00 Skipulegt starf /hópastarf   14:30-15:00 Síðdegishressing 

09:45 Útivera     15:00-16:15 Frjáls leikur 

11:00 Hádegismatur     16:15 Leikskólinn lokar 

Samverustundir koma inn í dagskipulagið mismunandi eftir deildum.  

 

8.4. Starfið í Höfða 2018-2019 

Í Höfða verða 20 börn, öll 3 ára, þ.e. fædd árið 2016.  Stelpurnar verða 11 og strákarnir 9.  
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Þann 16.sept byrjuðum við í hópastarfi. Þá skiptum við börnunum í 4 hópa og er 1 starfsmaður 

með hvern hóp. Við förum í þessa hópa mánudaga til fimmtudaga.  Allir hópar fara í 

Lubbastund/málörvun 1x í viku,  Lubbi er með okkur í Lubbastund  og við vinnum með 

málhljóðin með ýmsum hætti. Með Lubba læra þau hljóðanám í þvívídd, þau læra 

stafinn/hljóðinn með samþættingu sjónar, heyrnar og vöðvaminnis. Við byrjum allar 

Lubbastundir á því að hlusta á lagið um stafinn/málhljóðið sem við tökum fyrir hverju sinni, 

sem er stafur vikunnar hjá okkur og rifjum upp þá stafi/málhljóð sem við erum búin að vinna 

með. Einnig erum við að ríma, setja saman orð, klappa taktinn í orðum og fleira. Við förum 

einnig í Lærum og leikum með hljóðin í Ipadinum. Allir hópar fara líka í könnunarleik 1x í viku. 

Þar leika börnin sér með verðlaust efni. Hér getur verið um að ræða mismunandi plastílát, 

pappahólka, keðjubúta, dósalok, lykla, tvinnakefli, efnisbúta og ýmislegt annað. Markmið 

könnunarleiksins er að börnin uppgötvi hlutina og möguleika þeirra með snertingu, lykt, 

bragði, heyrn og sjón. Þau velja sér sjálf hluti og nota hann á mismunandi hátt s.s. til að fylla, 

tæma, setja saman, raða, hrista, stafla hlutum og láta þá halda jafnvægi o.fl. Börnin eiga sjálf 

að kanna efniviðinn án þess að hinn fullorðni gefi ákveðnar hugmyndir.  

Hóparnir fara líka í fínhreyfingar (t.d. klippa, leira, perla, þræða) og hreyfingu, þar sem t.d. er 

verið að æfa samhæfingu, styrk, liðleika og fleira. Hver hópur fer í listsköpun annan hvern 

miðvikudag. Við munum leggja áherslu á að börnin læri litina, hugtök, noti rétt penna – og 

skæragrip og auka sjálfmynd/sjálfstraust og sjálfstæði barnanna. Við einbeitum okkur að 

frjálsum leik sem er börnum mikilvægur.  

Í hópastarfi sem og í öllu starfi verður áhersla á þá dygð sem unnið er með hverju sinni, í vetur 

eru það dygðirnar hófsemi og sköpunagleði sem verða teknar fyrir. Solla dygðabrúðan okkar 

fer heim með hverju barni einu sinni yfir þann tíma sem unnið er með hverja dygð. 

 

Samverustundir eru tvisvar yfir daginn, fyrir ávaxtastund og hressingu. Þar er sungið, lesið, 

spjallað, börnin fá að koma fram og syngja eða segja frá einhverju. Einnig erum við að ríma, 

klappa taktinn, vinna með litina, fara í leiki og fleira. Í samverustundinni fyrir ávaxtastund 

förum við alltaf yfir hvaða dagur er, mánuður og mánaðardagur.  
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Fjóra daga vikunnar er val í leikskólanum, þar sem börnin velja sér ákveðið svæði til að fara á. 

Inn á hverju svæði eru ákveðin viðfangsefni í boði sem þau velja um. Þau mega skipta um 

viðfangssefni innan svæðis en ekki um svæði.  Með þessu er verið að auka vægi frjálsa leiksins.  

 

Við vinnum með TMT (tákn með tali) og hafa allir á deildinni sín tákn. Við leggjum inn 1 tákn í 

hverri viku og rifjum þau tákn upp sem búið er að leggja inn. Við ætlum að reyna eins og við 

getum að nota tákn við allar daglegar athafnir. Eftir áramót munu þjónarnir fara að segja  hvað 

er í matinn með táknum en nú þegar segja þeir gjörið svo vel með táknum. Einnig þakka allir 

fyrir matinn með táknum og svo syngjum við hluta af lögunum með táknum.  

 

Við erum að vinna með SMT og er leikskólinn orðinn sjálfstæður SMT skóli.  Í SMT læra börnin 

reglur sem þau þurfa að fara eftir, þau fá hrós þegar þau fara eftir þeim og stundum bros. 

Hvert barn fær a.m.k. 1 bros á viku. Við erum með reglurnar, „að hafa hendur og fætur hjá 

sér“, „að nota inniröddina“, „ að ganga inni“, „að taka saman“ , „að fara vel með leikföngin“  

og „að hlusta á þann sem talar“. Þegar börnin hafa fyllt SMT „orminn“ af brosum fá þau umbun 

sem þau eiga þátt í að velja. 

 

Við leggjum mikið upp úr því að hafa gaman saman og að börnin séu ánægð. Komi ánægð og 

fari heim sæl og glöð eftir daginn.  

 

 

8.5. Starfið í Laut 2018-2019 

Í Laut verða 22 börn í vetur,  19 börn eru fædd árið 2015 og 1 barn er fætt 2016. Stelpur eru 

15 og strákar eru 7. 

Hópastarf byrjar 16. september. Börnunum verður skipt í þrjá hópa og er hver kennari með 

sinn hóp. Farið verður í hópastarf mán-þrið-mið-og fimmtudaga, unnið með málörvun, 

myndlist, fínhreyfingar, hreyfingu, tónlist og frjálsa leikinn.  

Lögð verður mikil áhersla á málörvun í hópastarfi og samverustundum (tunguæfingar, rím, 

setja saman orð, klappa nafnið sitt og önnur orð, spila, spjalla saman og fleira). Einnig vinnum 

við með Lubba; þegar Lubbi finnur málbein. Einn Lubbastafur verður tekinn fyrir á viku. 
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Í myndlist eru börnin að skapa sín listaverk, þar sem þau fá stundum að gera alveg frá þeirra 

hugmynd með einhverjum ákveðnum efnivið t.d. hvítt blað og þekjulitir. Einnig gera þau 

verkefni sem eru ákveðin og þau fylgja ákveðnum fyrirmælum. 

Í fínhreyfingu eru börnin með verkefni sem þjálfa fínhreyfingar þeirra, þetta eru verkefni eins 

að perla, pinna og klippa. 

Hreyfing fer fram í salnum og eru það gerðar allskonar æfingar og þrautabrautir.  

Í tónlist erum við að kynna börnin fyrir hljóðfærum eins og hristum og fleirum hljóðfærum. Við 

erum að syngja með börnunum, förum í hreyfileiki og einnig klappa atkvæði.   

Við munum leggja áhersla á að börnin þekki form, læri litina, hugtök og auka sjálfsmynd þeirra. 

Samverustundir verða eftir útiveru fyrir hádegi og fyrir síðdegishressingu, þar munum við 

syngja, lesa, spjalla og þau fá tækifæri til að standa upp og segja frá. Við verðum einnig með 

þulu mánaðarins sem við tökum fyrir í samverustundum. 

Við munum flétta dygðirnar Hófsemi og Sköpunargleði inn í allt daglegt starf. Hófsemi er fyrir 

áramót og Sköpunargleði er eftir áramót. Börnin taka dyggðabrúðuna Emil með sér heim og 

kenna honum hvernig við sýnum Hófsemi og sköpunargleði. Í samverustund er svo lesið fyrir 

börnin hvað Emil gerði með barninu sem tók hann með heim. 

TMT- notum tákn barnanna og kennara. Lögð verður áhersla á TMT vegna málörvunar 

tvítyngdra barna og barna með málörðuleika. Við notum tákn um dagana, mánuðina, 

árstíðirnar og syngjum lög og notum tákn með. Einnig verðum við með 4 tákn í mánuði sem er 

eins yfir allan leikskólann. 

SMT – við kennum reglurnar rétt – rangt – rétt og förum í einveruferlið. Kennum þær sex reglur 

sem við erum með. Þær eru að hafa hendur og fætur hjá sér, ganga inni, nota inniröddina, 

hlusta á þann sem talar, taka saman og fara vel með leikföngin. 

Þegar við erum búin að safna ákveðnum fjölda brosa munum við umbuna börnunum, t.d. ef 

þau velja í sameiningu að hafa náttfataball, þá höldum við náttfataball. 

Við munum leggja upp með að vera vinir, virða hvort annað og líða vel saman. 
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8.6. Starfið í Hlíð 2018-2019 

  Í vetur verða 22 börn í Hlíð. 19 eru fædd árið 2015 og 3 í  byrjun árs 2016 (jan., feb., 

mars). Það eru fjórtán  stúlkur og átta drengir. Starfið mun taka mið að aldri barnanna á 

deildinni. Við leggjum áherslu á að börnunum líði vel og finni til öryggis í leikskólanum. Einnig 

leggjum við áherslu á að sýna börnunum hlýju og virðingu og reynum að mæta þörfum þeirra 

og foreldra í daglegu starfi. Við höfum skipt börnunum í þrjá hópa. Sjö börn í tveimur hópum 

og átta börn í einum hóp. Við förum í hópastarf tvisvar sinnum í viku.  

Í hópastarfinu förum við í: 

 Hreyfing, allir fara reglulega á Velli, salinn, þar förum við í skipulagða 

hreyfistund, ýmiss konar hreyfileiki, þrautabraut og frjálsan leik.  

 Málörvun fer fram í öllu starfi deildarinnar og við reynum að „baða“ börnin í 

töluðu máli með því að setja orð á athafnir og endurtaka. Auk þess er málörvun 

í hópastarfi og samverustund. Í málörvun vinnum við með rím, rímleiki, 

klöppum í atkvæði og spil. Auk þess förum við í „Lubba stund“ einu sinni í viku 

og tökum fyrir einn bókstaf. Hlustum á sögur og syngjum saman. Bókstafir og 

tölustafir eru sýnilegir á deildinni og það skapast oft skemmtilegar umræður 

um þá, allt eftir þroska og getu einstaklingsins. Einnig notum við TMT 

markvisst.  

 Í tónlist erum við að leika okkur með takt, hryn og blæbrigði: Syngja hátt, hratt, 

lágt og hægt, hlusta á tónlist og hreyfa okkur og dansa við tónlist.  

 Auk þess förum við daglega í frjálsan leik þar sem börnin æfa sig í samskiptum 

við hvert annað. Við teljum afar mikilvægt að börnin fái tíma í frjálsan leik með 

vinum sínum í minni og stærri hópum.  

 Við eigum Flæðar einu sinni í viku á fimmtudögum þar förum við í myndlist, þar 

vinnum við að ýmsum verkefnum og með ýmiss konar efnivið. Stundum 

vinnum við að ákveðnum verkefnum í lengri eða skemmri tíma og stundum er 

frjáls listsköpun þar sem hugmyndaflugið fær að ráða. 

 Einnig förum við í einingarkubba og kaplakubba. 

Fínhreyfingar flettast inn í allt starf deildarinnar, á öllum svæðum úti sem inni. Við förum 

tvisvar sinnum á dag í samverustund. Fyrir hádegi leggjum við áherslu á lestur og eða segjum 

sögur. Eftir hádegi leggjum við áherslu á söng og þulur.  
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Við förum í Val fjórum sinnum Kl. 13:00 til 14:20. Í vali er leikskólanum skipt upp í 7 valsvæði 

sem eru: Útivera, Vellir, Flæðar, (Stóru Flatir ef ekki er útivera), Hlíð, Laut, Skógar og Þúfa. 

Börnin velja sér svæði til að fara á sem dreifast um allt húsið. Við munum halda skráningar yfir 

svæðin sem börnin fara á og tryggja að allir hafi jafnt aðgengi að „vinsælustu svæðunum“ (x2 

í röð) óháð svefntíma. Valkerfið var tekið upp haustið, 2016, og með því stuðlum við að því að 

börnin geta valið sér sjálf hvað þau vilja gera og með hverjum þau leika sér. Valið er liður í því 

að auka lýðræði innan leikskólans. Við förum einnig á svæði milli klukkan 15:00 – 15:40 og við 

gætum þess að öll börnin fái tækifæri til að fara á svæði í minni hópum ýmist í frjálsan leik eða 

skipulagt starf s.s. myndlist og hreyfingu. 

Einnig leggjum við áherslu á þá dygð sem verið er að vinna með hverju sinni. Rósalind, 

dygðabrúðan okkar, mun fara heim með börnunum einu sinni fyrir jól og einu sinni eftir jól. 

Þegar Rósalind kemur úr heimsóknum þá lesum við um ævintýri hennar og hvernig henni hefur 

gengið að tileinka sér þá dygð sem verið er að vinna með í það skiptið. Í haust vinnum við með 

dygðina Hófsemi og eftir áramót ætlum við að æfa okkur í dygðinni Sköpunargleði. Við 

byrjuðum í skipulögðu hópastarfi um miðjan sept. Mínerva er dygðamúsin í Hlíð. Hún er 

dygðum prýdd, vel að sér í þeirri dygð sem unnið er með hverju sinni. Hún kemur í heimsóknir 

segir sögur og ræðir við börnin um dygðir. 

Við munum einnig vinna með TMT, tákn með tali, allir á deildinni hafa sín tákn sem við notum 

í daglegu starfi deildarinnar. Tákn hafa verið sett við mörg sönglög sem við syngjum og smá 

saman fer táknum fjölgandi. Í vetur verðum við með tákn vikunnar, sem auglýst er framan við 

deildina þannig að hægt er að fylgast með tákni vikunnar. Auk þess að rifja upp þau tákn sem 

við höfum þegar lært og tileinkað okkur.  

Auk þess erum við SMT - leikskóli og við erum með sex reglur: að hafa hendur og fætur hjá sér, 

að ganga inni, að nota inniröddina, að taka saman, að hlusta á þann sem talar og að fara vel 

með leikföngin, sem er ný regla og er kennd í fyrsta sinn nú í haust. (sjá kennsluáætlun reglna) 

Reglurnar eru kenndar í samverustund.   

Við förum í sameiginlega söngstund á Völlum á föstudögum þar sem allir í leiksólanum safnast 

saman og eiga notalega stund saman.  
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8.7. Starfið í Skógum og Þúfu  2018-2019. Elstu börnin. 

Í skólahóp eru alls  43 börn. 22 börn í Skógum 12 drengir og 10 stúlkur. Í Þúfu eru 21 barn 9 

drengir og 12 stúlkur.  

Vinnubók 

Vinnustundir 1x – 2x  í viku. 

Markmið: 

 Að efla fínhreyfingar 

 Pennagrip og æfingar með blýant 

 Beita skærum rétt 

 Kunni litina 

 Kunni að telja upp í 20 og hafi talnaskilning 

 Þjálfist í að tengja tölur, fjölda og hugtök  

 Kynnist helstu formum og hugtökum 

 Frágangur í möppu 

Leiðir að markmiðum: 

Allir hópar fara í vinnubók. Í vinnubókarvinnu eru lögð fram verkefni sem hver á sinn hátt 

þjálfar þau í ofangreindum markmiðum. 

Æskileg færni í lok vetrar: kann að nota og meðhöndla skæri, klippir út ýmis form, þriggja fingra 

grip komið, einbeitir sér og heldur athygli við verkefni. Veit hvað hugtökin þungt/létt, 

hátt/lágt, langt/stutt þýða.  

Heimildir: 

Orðagull (BS og ÁS), Leikur að læra (Kristín Einarsdóttir), kennslugögn frá leikskóla, tékklistar, 

TRAS. 

Málörvun. 

Vinnustund 1x  í viku 

Markmið: 

 Rím 

 Skilningur orða (margræð orð) 

 Klappa takt í orðum (samstöfun) 

 Búa til eitt orð úr tveimur (samsett orð) 

 Búa til tvö orð úr einu (orðhlutaeyðing) 

 Greina einstök hljóð í orðum (hljóðgreining/hljóðteinging) 

 Hlusti á sögur 

 Þjálfist í lesskilningi 
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 Geti farið með einfaldar vísur/þulur 

 Frágangur í möppu 

Leiðir að markmiðum: 

Í málörvun eru lögð fram verkefni sem hvert á sinn hátt þjálfar þau í ofangreindum 

markmiðum. 

Æskileg færni í lok vetrar: Hlustar á sögu af einbeitingu í meira en 10 mín., greinir hvort tvö orð 

ríma eða ekki, endursegir stutta sögu, stendur upp í hóp og tjáir sig, hefur áhuga á orðaleikjum, 

bröndurum og ljóðum. Skilur samheiti, þekkir nokkra stafi, skrifar nafnið sitt.  

Heimildir: 

Ljáðu mér eyra(ÁBjS og VBG), Markviss málörvun(HF,ÁH,EE,IS), Lærum og leikum með 

hljóðin(BG), Lubbi finnur Málbein(EIG og ÞM), Spil og ljósrituð efni frá leikskóla. Leikur að læra 

höfundur Kristín Einarsdóttir 

Könnun Hljóm ll (IS,JH,AB) 

Íþróttir: 

Vinnustund 1x í viku 

Markmið: 

 Efla líkamlegan þroska sinn, heilbrigði, þrek, styrk og samhæfingu 

 Efla skyn-og hreyfiþroska, félags- , tilfinninga- og siðgæðisþroska 

 Efla sjálfstraust, viljastyrk og áræðni 

 Eflist í grunnhreyfingum, æfingum og leikjum 

 Kynnist áhöldum og tækjum 

 Kynnist slökun 

 Þekki helstu líkamsheiti 

Leiðir að markmiðum: 

Allir hópar fara í sal (Velli) 8-12 börn í hóp. Stefnt að því að nemendur hreyfi sig á fjölbreyttan 

hátt. Leikir henta börnum vel og koma til móts við hreyfiþörf þeirra og virkni. Nemendur 

þjálfist í æfingum með og án tækja og læri að umgangast áhöld og tæki á öruggan hátt. 

Æskileg færni í lok vetrar: kastar og grípur bolta, hoppar jafnfætis yfir 10cm háa hindrun, 

stendur á öðrum fæti án stuðning í 10 sek., hoppar fjaðrandi jafnfætis, stingur sér í kollhnís. 

Heimildir: 

Innileikir-Hreyfileikir (ÞG), Leikir og Tjáning (JFÓ), Leikjahefti Íþróttasamandi Íslands, efni frá 

leikskóla. Leikur að læra, höfundur Kristín Einarsdóttir, tékklistar  
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Myndmennt: 

Vinnustund 1x í viku 

Markmið: 

 Efla fagurþroska 

 Efla fín og grófhreyfingar 

 Efla sköpunargleði  

Leiðir að markmiðum: 

Myndmennt á Flæðum. Verkefni tengjast þema hverju sinni. Mála-klippa-líma. Að börnin 

kynnist fjölbreyttum efnivið. 

Æskileg færni í lok vetrar: þekkir 10 liti, kann að nýta sér verðlausan efnivið og búa til afurð 

(föndur), kann að nota og meðhöndla skæri, þriggja fingra grip komið, teiknar manneskju með 

augu, nefi, munni, útlimum, hári o.s.frv. 

Heimildir: Efni frá leikskóla 

Vettvangsferðir: 

Breytilegar yfir veturinn 

Stefnt er að því að nemendur: 

 Kynnist umhverfi sínu 

 kynnist hinum ýmsu fyrirtækjum 

 kynnist grunnskólanum 

 Læri umferðarreglur 

Leiðir að markmiðum: 

Auka forvitni barnanna á umhverfi sínu og hvað ber að varast. Í hvernig samfélagi lifum við. 

Farið með börnin í mistórum hópum. 

Æskileg færni í lok vetrar: ber virðingu fyrir náttúrunni, veit hvað umhverfi sitt hefur upp á að 

bjóða. 

Leiðir: 

Árskóli, Leikskólinn Birkilundur, Dvalarheimili, Sjávarleður, Gróðararstöð, Bókasafnið, nánasta 

umhverfi. 

Vinir Zippýs: 

Vinnustund 1x í viku. 

Markmið: 
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 Kenna börnunum betri samskiptafærni 

 Kynna fyrir börnunum mismunandi leiðir til að takast á við samskipta vanda. 

 Efla félags- og  tilfinningaþroska. 

 Efla sjálfstraust, viljastyrk og áræðni. 

Leiðir að markmiðum: 

Farið er yfir hverja kennslustund í kennsluefninu og það er misjafnt hvað farið er yfir hverju 

sinni og hvaða nálgun er beitt. Meðal annars er föndrað, spjallað, farið í lausnaleit með 

börnunum og vettvangsferðir.  

Æskileg færni í lok vetrar: áttar sig á að það hefur oftast fleiri en eina lausn til að velja um í 

samskiptum, hefur gott sjálfsöryggi og kann góðar samskiptareglur. 

Aðstoðarmenn slökkviliðsins 

Hvert barn fer einu sinni yfir veturinn og kannar brunavarnir leikskólans. 

Markmið: 

 Kenna börnunum að athuga hvort brunavanir séu í lagi. 

 Kynna fyrir börnunum starf slökkviliðs. 

 Efla sjálfstraust og áræðni. 

Leiðir að markmiðum: 

Slökkviliðsmaður eða menn koma í heimsókn og ræða við börnin um brunavarnir. Farið er yfir 

húsið og skoðað hvort einhverju sé ábótavant í brunavörnum ca. 1 sinni í hverri viku þá er 

fylltur út sérstakur gátlisit. Í lok vetrar er farið í vettvangsferð á slökkvistöðina.  

Áherslupunktar 

Dygðir: í vetur fjöllum við um Hófsemi og sköpunargleði. Dygðabrúðurnar Lúlli og Soffía hjálpa 

okkur að fræða börnin. 

SMT agastjórnunartæki: hvatning/hrós/mörk/umbun/einvera 

Útivera: eins og hægt er. 

Samvera: söngur, lestur, samræður, leikir 

Æskileg færni í lok vetrar: veit heimisfangið sitt og hvar það býr, veit í hvaða grunnskóla það 

fer, tekur þátt í að koma fram með hóp, tekur þátt í samræðum við jafnaldra og fullorðna, 

fylgir reglum skólans, getur beðið um það sem því vanhagar, getur sett mörk í samskiptum við 

önnur börn, virðir mörk í samskiptum við önnur börn og leitar leiða til þess að leysa ágreining 

sem það lendir í.  
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8.8. Starfið í Kletti 2018-2019 

Í vetur verðum við með 20 börn, 13 drengi og 7 stúlkur fædd 2016 og 2017. Starfið mun 

taka mið af aldri og getu barnanna, það er daglegri umönnun, annast börnin af hlýju og   leggja 

okkur fram við að þeim líði vel hjá okkur.  

Við munum leggja áherslu á góða borðsiði, við aðstoðum þau við klæðnað .  Börnin eru 

ung þannig  að aðal áherslan verður á málörvun í leik og starfi.    

  Eftir morgunmat þrjá daga í viku munum við skipta börnunum í hópa og fara í skipulagt 

hópastarf sem er : 

 Myndlist – við munum nýta margvíslegan efnivið bæði í skipulegum og frjálsum 

verkefnum þar sem börnin fá að njóta sín . 

 Málörvun – við leggjum áherslur á að læra að hlusta. Lubba -stundir verða tvisvar í vikur 

fyrir tvo hópa í senn, þannig fara öll börnin í Lubba einu sinni í viku. Markmiðið er að 

æfa hvert hljóð og taka fyrir einn staf í viku.. Einnig munum við leggja áherslur á að 

auka orðaforða með lestri bóka, umræðum, rími og fl. Allt miðast þetta við þroska og 

getu einstaklingsins.  Forritið „Leikur að læra“ í Ipadinum okkar er leikur með stafi og 

hljóð sem jafnframt mun nýtaast okkur vel.   

  Tónlist –  verðum við með bæði í minni hópum og í samverustundum. Áherslan er að 

syngja saman og nota tákn með tali þar sem við á.  Við munum nýta okkur hljóðfæri, 

klapp taktin og frjálsar aðferðir þar sem börnin kynnast og prófa hljóðfærin. 

 Könnunarleik – þar sem börnin fá aðgang að af ólíkum verðlausum efnivið. Áhersla er 

á að hvert barn fái næði og tíma til að kanna mögurleika hlutanna.     

 Leikur – við leggjum áherslu á frjálsan leik í minni hópum. Bæði í skipulögðu hópastarfi 

og einnig inni á deild.  

 Eftir hádegi er breyting á dagsskipulag  við byrjum í vali og eftir hressingu er útivera. 

 Skipulag á deild verður eins og verið hefur fh. Eftir hádegi er breyting á dagsskipulag  

við byrjum í vali og eftir hressingu er útivera 

 Fyrir áramót munum við vinna með dygðina hófsemi, en eftir áramót er það dygðin 

sköpunargleði.  Í lok september byrjaði  dygðarbrúðan okkar hann Lúlli heimsóknir, hann fer 

síðan í reglulegar heimsóknir til barnanna einu sinni á haustönn og einnig á vorönn. Eftir hverja 

heimsókn munum við lesa úr bókinni og ræða saman um dygð annarinnar. 

  Við leggjum áherslu á Tákn með tali og hafa allir á deildinni sín tákn. Tákn eru við mörg 

sönglög sem við syngjum og einnig notum við tákn við matarborðið. Við erum með tákn með 

dögum og mánuðum sem farið er yfir í samverustundum. Í vetur erum við með tákn vikunnar, 

sem auglýst er framan við deildina þannig að hægt er að fylgast með tákni vikunnar. 

 Við erum SMT skóli og á Kletti verðum við með sex reglur: að hafa hendur og fætur hjá 

sér, að ganga inni, að nota inniröddina, að hlusta á þann sem talar, að fara vel með leikföngin  
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og að taka saman. Hver regla er kennd markvisst í tvær vikur, síðan eru reglulegar upprifjanir 

og skráningar. Allt miðast við planið sem kemur frá SMT. teyminu okkar.  

Á deildinni eru bókstafir og tölustafir hafðir sýnilegir, einnig er Lubba stafrófið í sýnilegt í þeirra 

hæð. Reglulega skapast umræður og áhugi  um stafina á veggjum  deildarinnar.  Með þessu  

erum við meðal annars að skapa lestrar og stærðfræði hvetjandi umhverfi eins og kveðið er á 

um í lestrarstefnu Skagafjarðar. 

 

8.9. Starfið í Læk 2018-2019 – á yngra stigi 

Almennt 

Í vetur eru 16 börn í Læk, 9 drengir og 7 stúlkur. 

Fjórir starfsmenn eru á deildinni, einnig afleysing og stuðningsfulltrúi við nemanda.                                                                                                               

Hópastarf 

Þegar aðlögun líkur og starfsfólk hefur náð góðum tengslum við ný börn gerum við ráð fyrir að 

fara að skipta börnunum niður í aldursskipta hópa. Tveir hópar með einum kennara og 5 

börnum og einn hópur með tveimur kennurum og sex börnum. Í litlum hópum gefst betra 

tækifæri til að gefa hverju og einu barni meiri athygli og tíma.  Einnig er gott að hafa  

aldursskipta hópa ef aldursbilið í hópnum er mikið. Við förum í þessa hópa á mánudögum, 

þriðjudögum og miðvikudögum. Hóparnir eru ýmist í könnunarleik (frjáls leikur með ýmiskonar 

efnivið sem ekki telst til hefðbundinna leikfanga en heillar samt s.s. lyklar keðjur dósir, lok 

o.s.frv), málörvun/tónlist (lesnar sögur, spjall og leikur með ýmis konar tóngjafa), eða 

fínhreyfingum (teiknað leirað, pinnað o.s.frv.).  Í þessu starfi reynum við að nýta húsnæðið 

sem best, t.d. svæðið fyrir framan deildina svo auðveldara sé að skipta börnunum niður og það 

sé meira næði.   

Dygðir 

Við munum vinna með tvær dygðir í vetur, hófsemi og sköpunargleði. Í hópastarfi leggjum við 

áherslu á þá dygð sem verið er að vinna með hverju sinni eftir því sem aldur og þroski leyfir. 

Dygðarbrúðan okkar fer heim með börnunum einu sinni á önn. 

TMT   

Eins og undanfarna vetur munum við leggja áherslu á TMT, allir á deildinni hafa sín tákn. Við 

reynum, eftir bestu getu, að setja tákn á daglegar athafnir og eins notum við tákn við mörg 

þau lög sem við syngjum.  
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SMT 

Í leikskólanum Ársölum vinnum við eftir SMT. Deildir á yngra stigi aðlaga SMT að aldri og 

þroska barnanna.  Við lærum 4 reglur í SMT og þær eru: 

 Hendur og fætur hjá sér  

 Að nota inniröddina 

 Við göngum inni 

 Að taka saman  

Lubbi finnur málbein 

Lubbi er tuskudýr sem mun koma í heimsókn öðru hvoru  og hjálpa okkur í málörvun. Hann 

kennir okkur málhljóðin, sýnir okkur stafina og kennir okkur vísur. 

Hreyfing - myndlist 

Á fimmtudögum erum við í hreyfingu á Ströndinni og einnig leggjum við áherslu á útiveru á 

hverjum degi ef veður leyfir.  Á fimmtudögum erum við einnig með listsköpun í Nesinu. Við 

leggjum áherslu á að stýra börnunum ekki í sköpun sinni.  

Samveru og söngstundir   

Einu sinni til tvisvar á dag komum við öll saman og syngjum og spjöllum. Þar förum við 

jafnframt í daga, mánuði og árstíðir. Lesum úr bók dygðabrúðunnar, leggjum inn tákn 

vikunnar, SMT reglur og þangað kemur Lubbi í heimsókn. Við notum líka tækifærið í leik yfir 

daginn og syngjum. Í vetur ætlum við að leggja meiri áherslu á þulur en við höfum gert. Á 

föstudögum eru vinastundir en þá hittast allir á yngra stigi og syngja saman. 

Við leggjum áherslu á að hafa gaman saman.  Alls konar málörvun.  Æfum okkur að leika 

saman, vera góð hvert við annað og vera vinir.  Fara yfir litina og  telja. Skiptast á og  bíða.   

 

8.10. Starfið í Lind 2018-2019 - á yngra stigi 

Skólaárið 2019– 2020 verða 16. börn í Lind á aldrinum 1 árs til 2ja ára. Í byrjun leggjum 

við megin áherslu á aðlögun nýrra barna og gefum henni þann tíma sem þarf.  13 ný börn bætast 

í hópinn okkar í haust og verða þau tekin inn í tveimur hollum. Eitt af börnunum er fæddur fyrirburi og 

er með seinkaðan hreyfi og málþroska og hefur stuðningsaðila með sér, þann tíma sem hann dvelur í 

leikskólanum.    
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Í Ársölum leggjum við aðal áherslu á frjálsa leikinn.  Við skiptum börnunum í fjóra hópa 

eftir aldri, og förum í skipulagt starf/hópastarf þar sem  hver og einn kennari rúllar á milli 

svæða á vikufresti, þannig teljum við að kennarar nái að mynda tengsl við öll börnin, en ekki 

bara við einhver ákveðin börn(sem gerir okkur auðveldara fyrir þegar kennarar eru fjarverandi 

til dæmis í undirbúningi).   

Þegar börnin mæta í hús, byrjum við á því að fara í rólega stund og síðan í 

samverustund/alstund þar sem við syngjum, segjum sögur, lærum að klappa  nöfn barnanna 

og starfsfólks í atkvæði, og þjónar dagsins bjóða börnunum til sætis með því að nota táknin 

þeirra. 

Í hópastarfi skiptumst við á að fara í eftirfarandi verkefni, eftir því hvaða dagur er.   

 Könnunarleik.  Hver hópur fer einu sinni í viku í könnunarleik, þar sem unnið er með 

verðlaust efni, sem ekki telst til hefðbundinna barnaleikfanga til dæmis keðjur, dósir, 

lykla, pappahólka  og perlufestar. 

 Tónlist.  Leikur  og söngur með ýmis hljóðfæri/tóngjafa (einu sinni í viku) 

 Sull/hrísgrjónakar. Leikur með kar fullt af vatni og ílát/dót þar sem börnin fá að 

uppgötva eðli vatnsins(förum þó sennilega ekki í þetta fyrr en eftir áramót)  Karið fyllt af 

hrísgrjónum og börnunum leyft að kanna eiginleika grjónanna og moka, þjappa og 

hella á milli íláta.(Grjónakarið notum við strax í byrjun hópastarfs ) 

 Fínhreyfingar. Þá vinnum við með púsl, perlur, pinna og þræðum kúlur upp á bönd 

og með leir.   Við vinnum markvisst 2 – 3 í viku með fínhreyfingar. 

 Grófhreyfingar/ Myndlist Er inni á Strönd þar sem við förum ýmist í skipulagða 

hreyfingu eða frálsa og síðan skiptast börnin á að fara í myndsköpun. 

 Samveru /sögustund. Er einu sinni til tvisvar á dag þar sem við komum öll saman og 

syngjum og spjöllum.  Við fléttum þar inn í daga, mánuði og árstíðir, leggjum inn reglur 

og tákn.  Lesum úr bók dygðabrúðunnar og þangað kemur einnig Lubbi í heimsókn og 

heilsar upp á börnin 

 Lubbi finnur málbein 

Lubbi er tuskudýr sem mun koma í heimsókn öðru hvoru yfir  veturinn og hjálpa 

okkur í málörvun.  Hann kennir okkur málhljóðin, sýnir okkur stafina og við 

hjálpumst að, við  að læra vísur.  Við komum til með að leggja inn nýja stafi ca. 

á 3ja vikna fresti. 
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 Málörvun.  Þá vinnum við með bækur, lesum og skoðum myndir og spjöllum 

um þær.   Einnig förum við í söng og hreyfileiki. 

Dygðirnar 

Við erum einnig að vinna með dygðirnar og leggjum áherslu á þá dyggð sem við erum 

að vinna með í það skiptið, í leik og starfi. Til dæmis erum við með Brúðu(dyggðabrúðu) sem 

heitir Linda.  Hún fer  heim með elstu börnunum um miðjan vetur og foreldrar sjá um að skifa 

í bók, um það sem gert hefur verið í heimsókninni. Síðan lesum við fyrir barnahópinn upp úr 

bókinni.  Dygðirnar sem við vinnum með þetta skólaárið eru hugrekki fyrir áramót og glaðværð  

eftir áramót. 

Í Lind vinnum við með TMT(tákn með tali),  og hafa öll börnin og starfsfólk sín tákn.   Nýtt tákn 

er lagt inn vikulega og er það hengt upp í fataherbergi á upplýsingatöfluna,  við reynum, eftir 

bestu getu, að setja tákn á daglegar athafnir og eins notum við hreyfingar og tákn við mörg af 

þeim lögum sem við syngjum.   

 Í Lind vinnum við einnig með SMT og göngum við út frá fimm reglum þær eru: Að hafa 

hendur og fætur hjá sér   -    Að taka saman   -  Að ganga inni , Að nota inniröddina og Að 

ganga vel um dótið okkar.  Þessar reglur leggjum við inn í daglegt starf.   Deildir á yngra stigi 

aðlaga SMT að aldri og þroska barnanna. 

Líkaminn ég sjálfur 

Eftir áramót ætlum við síðan að vinna með þemað líkaminn- ég- sjálfur , þar sem við kennum 

börnunum heiti líkamshluta þeirra, svo sem augu, nef, munnur, hendur, fætur, hár og eyru svo 

eitthvað sé nefnt. 

Á föstudögum koma allar deildir saman í vinastund á Ströndinni, þar sem deildirnar skiptast á 

að sjá um söngstundir og syngjum við líka fyrir afmælisbörn vikunnar. 

 

8.11. Starfið í Lóni 2018-2019 – á yngra stigi 

Við hefjum daginn á rólegum leik í hvíldarkrók og suma daga fínhreyfingum við borð(t.d. leira, 

lita eða pinna). Þegar líður að morgunverði er valinn þjónn úr barnahópnum sem fer með 

starfsmanni að sækja morgunhressingu en hin fara í samverustund þar sem er sungið og 
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spjallað. Þegar dygðabrúðan okkar hann Frosti hefur verið í heimsókn hjá einhverju barninu 

kemur hann með í samverustund og við fáum að heyra frá heimsókninni. Í samverustund 

leggjum við líka inn tákn mánaðarins og förum yfir dag, mánuð og árstíð. Þegar þjónninn kemur 

með morgunhressinguna, telur hann börnin, klappar nöfn barnanna, gerir tákn þeirra og býður 

þeim að gjöra svo vel.  

Börnunum er skipt niður í hópa, 4 börn í hverjum hóp. Misjafnt er hvaða starfsmaður er með 

hvaða hóp eftir vikum. Eftir morgunverð mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga er hópastarf 

og skiptast þá hóparnir á að fara í könnunarleik, málörvun/tónlist og frjálsan leik/hlutverkaleik. 

Tveir hópar eru saman í frjálsum leik/hlutverkaleik. Í hópastarfinu sem og í daglegu starfi 

leggjum við áherslu á dyggðina sem verið er að vinna með hverju sinni. Dygðin á haustönn er 

hófsemi og á vorönn er sköpunargleði.  

Eftir áramót fer Lubbi að koma í heimsókn í málörvun/tónlist, með málbeinin sín, við leggjum 

inn bókstafina A, M, B og N, táknin fyrir þá og syngjum Lubba lögin. 

Eftir hópastarf fáum við okkur ávexti og förum svo í útiveru ef veður leyfir, ef ekki þá erum við 

í frjálsum leik inni. Samverustund er aftur fyrir síðdegishressingu og í henni lesum við oft en 

stundin er með sama sniði og fyrir morgunverð. 

Eftir síðdegishressingu erum við með fínhreyfingar og frjálsan leik. 

Á miðvikudögum förum við á Ströndina (í salinn) með börnin þar sem þau fá að hreyfa sig, 

dansa og leika. Einn starfsmaður er þá í listakrók þar sem unnið er að listsköpun, stundum 

eitthvað skipulagt eða árstíðabundið en oft líka bara eitthvað út í loftið   

Á föstudögum koma allar deildir saman á Ströndinni í vinastund. Alla kemur og allir syngja 

saman. Eftir vinastund er annaðhvort farið í útiveru eða að það er opið á milli deilda (þ.e. 

Lindar, Lóns og Strandar) og þá er salurinn okkar heimasvæði. 

Við kennum börnunum fimm SMT reglur og minnum reglulega á þær í daglegu starfi. Að hafa 

hendur og fætur hjá sér, að taka saman, að ganga inni,nota inniröddina og fara vel með 

leikföngin. Fjölmenningin á að sjálfsögðu líka sinn sess í starfinu okkar og setjum við upp fána 

og myndaspjald þess lands sem verið er að fjalla um hverju sinni. 
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9. Samstarf leik- og grunnskóla 

Almenn ánægja er með samstarf Ársala og Árskóla og má segja að það sé afrakstur markvissrar 

vinnu við ígrundun og endurbætur á því sem fyrir var. Heimsóknir eru skipulagðar á víxl í 

leikskólann/grunnskólann. 

 

9.1. Gagnkvæmar heimsóknir á milli skólastiga Ársala og Árskóla 2018-2019 

 

1. Í ágúst er fyrsti skóladagur 1. bekkjar í Árskóla. Starfsmaður/menn sem fylgt hefur 

börnunum hjá okkur er á staðnum. 

2. Í september er heimsókn skólahóps á skólabókasafn Árskóla. 

3. Í október er heimsókn skólahóps í kennslustund í 1. Bekk og heimsókn í maraþon hjá 

10. bekk. 

4. Í nóvember er heimsókn 1. bekkjar í leikskóla þau koma í vinastund og leika líka. Einnig 

í nóvember verða kennaraskipti þar sem kennarar 1. bekkjar og kennari frá elstu 

börnunum skipta um starfsstöð í ca. 3 klst.  Í tilefni af degi íslenskrar tungu fáum við 

heimsókn frá 7. bekk og þau lesa fyrir okkur. Skólahópur horfir á þegar kveikt verður á 

krossinum á Nöfunum og þiggur kakó og piparkökur á skólalóð Árskóla eftir 

friðargönguna. 
5. Við fáum heimsókn frá 6. bekk í leikskóla á Lúsíudaginn. 

 

 

Eftrifarandi áætlun er fyrir vorönn 2020  (gæti tekið einhverjum breytingum) 

1. Í janúar  fara nemendur úr skólahópi í tölvutíma með 3. bekk í Árskóla og 2. bekkur fer 

í Ársali að leika úti og inni. 

 

2. Í febrúar fara nemendur úr skólahópi í íþróttatíma með 1. bekk í Árskóla. 

 

3. 10. bekkur kynnir árshátíðarleikritið sitt, kemur á bæði stigin og leikur og syngur smá.  

 

4. Í mars verða kennaraskipti þar sem kennarar 1. bekkjar og kennari frá elstu börnunum 

skipta um starfsstöð í ca. 3 klst.   

 

5. Skólahópur fer í söng- og leikjatíma með 2. bekk í Árskóla í apríl.  

 

6. Í maí heimsækir skólahópur Árvist og leikur á skólalóð Árskóla.  

1. bekkur í Árskóla kemur í Ársali og les fyrir skólahóp. 

Útskrift skólahóps Ársala er í maí þá er deildarstjóra yngsta stigs og væntanlegum 
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kennurum 1. bekkjar boðið að vera viðstaddir. 

Grill og gleðiganga í Árskóla er í maí og skólahópur fer og tekur þátt og þiggja pylsur í 

lok göngunnar.  

 

9.2. Nemendur í starfsþjálfun og vinnuskólinn      

Sjö nemendur úr Árskóla eru hjá okkur á haustönninni. Síðasta sumar komu níu unglingar á 

vegum vinnuskólans.  

9.3. Samstarf við aðra leikskóla 

Samstarf við aðra leikskóla hefur helst verið í sambandi við Vinadaginn. Undanfarin ár hafa 

elstu börnin úr Tröllaborg og Birkilundi komið til okkar í Ársali, leikið og borðað hádegismat og 

farið svo eftir það á samkomu í Árskóla. Þetta hefur gefist mjög vel og er orðinn hinn 

skemmtilegasti siður. Einhver undartekning verður þetta skólaárið á skipulaginu. Undanfarin 

ár hefur skólahópur Ársala farið í heimsókn í Birkilund í lok apríl og fengið að leika með þeim 

úti og inni og heimsækja skógarreitinn þeirra. Það hafa verið fjarskalega vel heppnaðar ferðir 

og áhugi er fyrir því að halda þeim áfram. Leikskólastjórar leikskólanna þriggja; Ársala, 

Birkilundar og Tröllaborgar hittast á mánaðarlegum samráðsfundum og einnig hafa 

leikskólarnir sameinast um námskeið þegar það hentar. 

 

10. Stoðþjónusta 

Málefni leikskóla heyra undir Fjölskylduþjónustu Skagafjarðar og fræðslunefnd. Fræðslustjóri 

hefur yfirumsjón og eftirlit með faglegu starfi og rekstri leikskóla. Leikskólarnir hafa aðgang að 

sérfræðiþjónustu frá fræðsluskrifstofu s.s. talmeinafræðingi, þroskaþjálfa, kennsluráðgjafa, 

sálfræðingi og sérfræðingi á fjölskyldusviði.  

Ef leikskólinn getur ekki leyst úr þeim frávikum sem upp koma varðandi börnin þá fer í gang 

ferli þar sem barni er vísað til sérfræðiþjónustu fjölskyldusviðs. Send er inn beiðni með 

undirskrift foreldra og leikskólastjóra. 

Teymi barna er samstarfsverkefni Heilbrigðisstofnunar Norðurlands og Fjölskyldusviðs 

Sveitarfélagsins Skagafjarðar. Teymið hefur það að markmiði að hafa yfirsýn yfir og samræma 

starfsemi þjónustustofnana í þágu barna og fjölskyldna þeirra.  

Trúnaðarskylda gildir um öll mál sem unnin eru í samvinnu við sérfræðinga 

fræðsluþjónustunnar. Reglur um meðferð persónuupplýsinga gilda um öll þau gögn sem til 

verða við úrvinnslu einstakra mála. 

Nánari upplýsingar um fjölskylduþjónustuna má finna á  

https://www.skagafjordur.is/static/files/Ymislegt/2017/fjolskyldusvid_thjonusta_net102017

_.pdf 

https://www.skagafjordur.is/static/files/Ymislegt/2017/fjolskyldusvid_thjonusta_net102017_.pdf
https://www.skagafjordur.is/static/files/Ymislegt/2017/fjolskyldusvid_thjonusta_net102017_.pdf
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Starfsmenn geta sótt stuðning til fræðslustjóra sem er tengiliður bæði leik- og grunnskóla.  

 

10.1. Tilhögun námsaðlögunar 2018-2019 

Í vetur eru um það bil 40 börn sem fá námsaðlögun af einhverju tagi. Fjögur Börn eru með 

nánast fullan stuðning í leikskólanum, þrír drengir sem eru með greiningu frá Greiningar og 

rágjafarstöð ríkisins, þar af eru tveir með einhverfurófsgreiningu og ADHD og einn drengur 

með Downs heilkenni. Fjórða barnið er mikill fyrirburi, og glímir við ýmsa erfiðleika tengda því, 

hann á í erfiðleikum með næringarinntöku og fylgja þarf vel eftir alhliða þroska hans. Tvö börn 

eru með stuðning hluta úr degi, annað barnið þarf aðstoð í öllum matartímum, þar sem aðal 

næringarinntakan fer fram í gegnum Sondu, hitt barnið er í athugunarferli á þroska og var 

niðurstaða sálfræðings og læknis að barnið fengi mikla og markvissa þjálfun í eitt ár og svo yrði 

gert endurmat á þroska, barnið er með stuðning á deildinni hálfan daginn eða frá 8-12.  Eitt 

barn bíður eftir að komast að á Greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins og verður málið tekið fyrir 

á vordögum, þetta barn er ekki með stuðning.  

Unnið er með börn með einkenni ADHD og einkenni einhverfu inni á deild. Aðstæður eru 

aðlagaðar þannig að barninu líði vel og sé öruggt. Þar er lykilatriðið að hafa sjónrænt skipulag 

og gera barninu alltaf viðvart fyrirfram áður en verkefni lýkur og annað tekur við. Í þessari 

vinnu eru tímavakar og myndir af hinum ýmsu aðstæðum í leikskólanum (sjónrænt 

dagskipulag) mjög mikilvæg. Kennararnir sinna þessu inni á deildinni og geta leitað til 

verkefnisstjóra námsaðlögunar ef eitthvað er óljóst.  

Markvisst er unnið með tákn með tali þar sem mörg börn eiga erfitt með tal, en táknin hjálpa 

þeim að ná málinu.  

Verkefnisstjóri námsaðlögunar skipuleggur teymisfundi og eru þeir á 4 -6 vikna fresti, á þá 

mæta foreldrar, stuðningsaðili barnsins, talmeinafræðingur, sjúkraþjálfi eftir atvikum og 

verkefnisstjóri námsaðlögunar auk annarra sérfræðinga ef þurfa þykir, deildarstjórar mæta á 

teymisfundi að minnsta kosti einu sinni á önn.   

Verkefnisstjóri námsaðlögunar vinnur einstaklingsáætlanir fyrir börn sem eru með 

skilgreindan vanda og þjálfunaráætlanir út frá þeim sem leikskólasérkennari þjálfar eftir, 

endurmat á teymisfundum. Fyrir öll börn sem þurfa námsaðlögun eru gerðar þjálfunaráætlanir 

fram í desember en þá er gert endurmat á þeim og nýjar þjálfunaráætlanir gerðar.  

Tengiliðir frá Greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins koma tvisvar á ári í eftirfylgd með börnunum 

sem eru með greiningu frá þeim og veita leikskóla og heimili ráðgjöf.  

Verið er að bíða eftir að fá stuðning við deild á eldrastigi þar sem eru 3 börn sem þurfa mikinn 

stuðning, eitt barnið á erfitt með aðlögun, mál og félagslega tengingu, niðurstaða úr 

Smábarnalistanum og málþroskaprófinu Orðaskil gefur tilefni til að þroski barnsins verði 
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skoðaður sem fyrst, hin börnin tvö koma einnig út undir meðaltali á smábarnalistanum og 

þurfa þau stuðning og gott utanum hald vegna skerts málþroska og mikillar virkni.  

 

11. Foreldrasamstarf 

Mikilvægt er að halda góðum tengslum við foreldra. Við höfum dagleg samskipti þegar komið 

er með börnin og þau sótt. Til þess að skapa betri tengsl og gefa foreldrum vettvang til að 

koma sínum málum á framfæri og hafa tækifæri til þess að segja sitt álit á þeim áætlunum sem 

leikskólinn setur fram þá starfar bæði  foreldrafélag og foreldraráð við leikskólann. Vorið 2018 

var foreldrahandbókin uppfærð.   

 

11.1. Foreldraráð 

Samkvæmt 11.gr. laga um leikskóla, skal skipað foreldraráð í öllum leikskólum og í því skulu 

sitja að lágmarki 3 foreldrar. Þar segir að kosning skuli fara fram í september ár hvert, til eins 

árs í senn. Í haust var auglýst eftir áhugasömum foreldrum í foreldraráð og mjög gleðilegt að 

þrír foreldrar buðu sig fram og tveir sitja áfram frá í fyrra, þannig að foreldraráð telur nú 5 

fulltrúa foreldra í Ársölum. 

Foreldraráðið setur sér starfsreglur og leikskólastjóra ber að starfa með foreldraráði. 

Hlutverk: Gefa umsagnir til leikskóla og nefndar um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða 

starfsemi leikskólans. Hér í sveitarfélaginu er þetta þannig að leikskólarnir þrír: Ársalir, 

Birkilundur og Tröllaborg skipta með sér verkum í fræðslunefnd og skiptast á að vera með 

fulltrúa þar. Skólaárið 2018-2019 er fulltrúi foreldra frá Ársölum svo það kemur í hlut foreldris 

úr Ársölum að sitja sem áheyrnarfulltrúi í fræðslunefnd að þessu sinni. Þá skal ráðið fylgjast 

með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir 

foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi.  

Foreldraráð Ársala 2019-2018 skipa:  

 Guðbjörg Óskarsdóttir (móðir Ómars Þorra í Lóni) 

 Eva Pandora Baldursdóttir ( móðir Árneyjar Maríu í Höfða). 

 Eygló Amelía Valdimarsdóttir (móðir Amelíu Areyjar í Höfða)  

 Vildís Björk Bjarkadóttir (móðir Alexanders Elmars í Höfða) 

 Edvard Gíslason (faðir Víkings Bergs í Lind) 

 

  

11.2. Foreldrafélag 

Foreldrafélag Ársala samanstendur af öllum foreldrum barna í Ársölum. Það stendur fyrir  

jólaföndurstund  foreldra og barna á aðventunni og sumarhátíð í júní. Yfirleitt eru þessir 

viðburðir vel sóttir þar sem foreldrar og börn njóta samverunnar í leikskólanum. Auk þess 

hefur foreldrafélagið starfrækt íþróttaskóla á laugardagsmorgnum yfir vetrartímann í 
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íþróttahúsinu og boðið upp á ísferðir að vori. Foreldrafélagið hefur líka oft gefið skólanum 

veglegar gjafir sem nýtast skólanum vel. Við erum mjög þakklát fyrir þann hlýhug og stuðning sem 

félagið sýnir okkur. 

Þeir sem skipa stjórn foreldrafélagsins skólaárið 2019-2020 eru: 

 Elín Petra Gunnarsdóttir (Birgitta Katrín & Þorvaldur Heiðar) 

 Eva Pétursdóttir (Matthías Ernir & Sunneva Líf) 

 Guðrún Sigríður Grétarsdóttir (Friðrik Haukur & Pálína Kristín) 

 Helga Sif Óladóttir (Emma Karen) 

 Ragndís Hilmarsdóttir (Lilja Bergdís & Karen Vordís) 

 Ragnheiður Ólöf Skaptadóttir formaður (Monika Elsa) 

 Sigurlaug Lilja Halldórsdóttir (Friðdís Ísey) 

 Sigrún Andrea Gunnarsdóttir (Ellen Rut) 

 Sigrún Ólafsdóttir (Darri) 

 Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir (Benjamín Elínór & Maríon Franklín) 

 Steinunn Gunnsteinsdóttir (Frosti Hrafn & Íris Mjöll) 

 Þórunn Katrín Björgvinsdóttir (Baltasar Ernir)  

         Tengiliður leikskólans: Pálína Hildur Sigurðardóttir til og með nóvember og Sólveig Arna 

Ingólfsdóttir eftir það. 

 

11.3. Foreldrafundir og viðtöl 

Foreldrafundir eru haldnir að hausti og í haust voru þeir á bilinu 30. sept. til og með 2. okt. á 

eldra stigi. Þann 26. október héldu allar deildir á yngra stigi sína fundi en áður en hver deild 

fór inn til sín var sameiginlegur fundur á Ströndinni (salnum). Á fundunum er farið yfir 

áherslupunkta í starfi leikskólans og foreldrum gefinn kostur á að koma með fyrirspurnir og 

athugasemdir. Foreldraviðtöl þar sem deildarstjóri eða annar starfsmaður á deild barnsins fer 

yfir stöðu barnsins með foreldrum er tekið tvisvar á ári ca. í lok október og í febrúar. Foreldrar 

geta alltaf óskað eftir viðtali.  

 

12. Sérstök verkefni 

12.1. Samstarf elstu barna við slökkviliðið 

Samstarf hefur verið á milli Slökkviliðs Skagafjarðar og elstu barnanna um eldvarnir og fræðslu 

og mun samstarf þetta halda áfram. Það hefst með því á hverju hausti að slökkviliðsmaður 

kemur í heimsókn og ræðir við börnin um mikilvægi eldvarna bæði í leikskólanum og heima og 

börnin fá afhenta bæklinga um slökkvitæki. Slökkviálfarnir Logi og Glóð eru kynnt fyrir 

börnunum. Í mánaðarlegum athugunarferðum sínum um leikskólann munu börnin vera í 

vestum og skiptast á að vera með hjálm frá slökkviliðinu. En sérstakir aðstoðarmenn 
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slökkviliðsins eru slökkviálfarnir Logi og Glóð sem eru jafnframt helsta auðkenni þessa 

samstarfsverkefnis slökkviliðs og leikskóla. Markmið verkefnisins er þríþætt: 

1. Að tryggja að eldvarnir í leikskólanum verði ávallt eins og best verður á kosið. 

2. Að veita elstu börnunum fyrstu fræðslu um eldvarnir og kynna fyrir þeim störf 

slökkviliðsmanna og búnað. 

3. Að minna foreldra og forráðamenn barnanna á mikilvægi þess að hafa eldvarnir 

heimilisins í lagi og veita þeim leiðbeiningar um hvernig ná má því marki.  

 

13. Innra mat 

13.1. Hversu góður er leikskólinn okkar 

Í leikskólanum Ársölum er lögð áhersla á að meta alla þætti skólastarfsins kerfisbundið. Matið 

er unnið skv. skoskri sjálfsmatsaðferð sem kallast How good is our early learning and 

childcare? og gefin var út í Skotlandi árið 2016. Starfsmenn Fræðsluþjónustu Skagafjarðar 

þýddu aðferðina yfir á íslensku og nefnist hún Hversu góður er leikskólinn okkar? Íslenska 

þýðingin var gefin út í september 2017. Innleiðing á aðferðinni  hófst á haustþingi starfsmanna 

leikskólanna í Skagafirði í byrjun október sl. Um árabil notaði skólinn matsaðferðina Barnið í 

brennidepli sem var forveri þessarar nýju útgáfu, en byggir á sömu hugmyndafræði. Áætlun 

um innra mat er sett fram til þriggja ára í senn. Matsaðferðin er bæði samstarfsmiðuð og 

umbótamiðuð. Gert er ráð fyrir þátttöku allra starfsmanna í matinu eftir því sem við á. Í 

meðfylgjandi töflu má sjá yfirlit yfir matsþætti skv. sjálfsmatsaðferðinni Hversu góður er 

leikskólinn okkar?, sem ráðgert er að leggja fyrir til mats og umbóta á næstu árum. 

Lykilþættirnir þrír úr efninu eru auðkenndir með fjólubláum, bláum og grænum lit. Jafnframt 

er hægt að sjá yfirlit yfir hvenær kannanir Skólapúlsins eru lagðar fyrir svo og hvenær ráðgert 

er að skýrslur um skólastarf séu birtar. 

 

Skólaár 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Haustönn    

 gg. 3.2 Þroski og 

framfarir 

leikskólabarna 

gg. 2.5 Þátttaka 

fjölskyldna í 

leikskólastarfi 

gg. 1.4 Forysta og 

starfsmannastjórnun 

 gg. 3.1 Velferð, 

jafnrétti og skóli án 

aðgreiningar 

Starfsmenn útbúa 

gæðagreina fyrir Ársali 

gg. 1.5 Verklag sem 

stuðlar að sanngirni 

 gg. 2.3 Nám, kennsla 

og námsmat 

gg. Þátttaka 

starfsmanna í starfi 

gg. 1.2 Forysta í 

leikskólastarfi 
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með börnunum – 

Ársalir 

  Ársala gæðagreinarnir 

hreyfing, útivera, 

samverustund og 

dygðir. 

Starfsmenn útbúa 

gæðagreina um 

uppákomudaga fyrir 

Ársali 

   Uppákomudagar - 

Ársalir 

   Starfsmenn útbúa 

gæðagreina 

Nóvember? Starfsáætlun Starfsáætlun Starfsáætlun 

Vorönn    

 gg. 1.3 

Breytingastjórnun 

gg. 2.2 Skólanámskrá Ársala gæðagreinarnir 

Hópastarf, málörvun, 

myndlist og tónlist. 

 Starfsandi - Ársalir gg. 3.3 Sköpun og 

leikni/færni 

gg. 1.1 Umbótamiðað 

sjálfsmat 

   gg. 2.6 Samfella í 

skólastarfi 

Mötuneyti - Ársalir 

  Ársala gæðagreinarnir 

TMT, Vinastund, 

Fjölmenningardagar 

og Leikfangadagur 

Móttaka, þjálfun, 

eftirfylgni og 

stuðningur við nýliða - 

Ársalir 

 

  Þátttaka starfsmanna í 

starfi með börnunum - 

Ársalir 

 

Febrúar Starfsmannakönnun 

Skólapúlsins 

Starfsmannakönnun 

Skólapúlsins 

 

Mars Foreldrakönnun 

Skólapúlsins 

 Foreldrakönnun 

Skólapúslins 

Október Sjálfsmatsskýrsla Sjálfsmatsskýrsla Sjálfsmatsskýrsla 
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13.2. Skólapúlsinn 

Foreldrakönnun Skólapúlsins var lögð fyrir í fyrsta skipti í leikskólanum Ársölum í mars 2017. 

Starfsmannakönnun Skólapúlsins var lögð fyrir í Ársölum í fyrsta sinn í febrúar 2018. Allir 

leikskólarnir þrír í Sveitarfélaginu Skagafirði eru nú þátttakendur í Skólapúlsinum auk 

grunnskólanna í Skagafirði. Vefkerfi Skólapúlsins hýsir bæði verkefni Skólapúlsins og verkefni 

Skólavogarinnar. Skólavogin er tæki sem mörg sveitarfélög nýta, þ.á.m. Sveitarfélagið 

Skagafjörður. Kerfið heldur m.a. utan um ýmsar rekstrarupplýsingar um skólastarfið og skilar 

m.a. samanburði á viðhorfi foreldra/forsjáraðila og starfsmanna í leikskólum við aðra leikskóla 

landsins í gegnum kannanir Skólapúlsins. Á vef Skólapúlsins má nálgast nánari upplýsingar um 

aðferðafræðilegar aðferðir vefkerfisins sjá hér http://skolapulsinn.is/  

 

14. Ýmsar áætlanir 

Rýmingar-og viðbragsðáætlun Ársala hefur verið tekin til endurskoðunar og gerðar á henni 

úrbætur. Vinnu er þó ekki lokið við hana og ekki hægt að setja hana inn á heimasíðuna að svo 

stöddu. Stefnt er að því að klára þá umbótavinnu  sem fyrst og í framhaldi af því setja hana inn 

á heimasíðu Ársala. 

Aðrar áætlanir sem bent er á eru eftirfarandi: 

      Foreldrahandbók: 

https://arsalir.skagafjordur.is/is/foreldrar/foreldrahandbok 

Leikskóladagatal 2018-2019:   

https://arsalir.skagafjordur.is/is/leikskoladagatal 

Mánaðarskipulag Hlíð:   

https://arsalir.skagafjordur.is/is/moya/page/manadarskipulag-hlid 

Skólanámskrá Ársala (í endurskoðun):  

       https://arsalir.skagafjordur.is/is/um-leikskolann/skolanamskra-arsala 

 

 

 

 

 

http://skolapulsinn.is/
https://arsalir.skagafjordur.is/is/foreldrar/foreldrahandbok
https://arsalir.skagafjordur.is/is/leikskoladagatal
https://arsalir.skagafjordur.is/is/moya/page/manadarskipulag-hlid
https://arsalir.skagafjordur.is/is/um-leikskolann/skolanamskra-arsala
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15. Fylgiskjöl 

15.1. Fylgiskjal nr. 1. Farsæll 

 

 

 

                                                              

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ársalir – Árskóli 
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Tilgangur Farsæls 

Er að veita væntanlegum grunnskóla barnsins; Árskóla, greinargóðar upplýsingar um barnið í 

þeim tilgangi að mæta þörfum þess og þroska á sem bestan hátt.  

Farið er í gegn um Farsæl með foreldrunum og lögð áhersla á að góð samvinna foreldra og 

skóla skiptir afar miklu máli fyrir nám barnsins. 

Foreldrar eru kallaðir í samtöl þar sem farið er í gegn um grunnupplýsingarnar um barnið og 

lýsingu á almennri stöðu barnsins við skólaskil. Foreldrarnir staðfesta með undirskrift sinni að 

þeim sé kunnugt um að Farsæll fylgi barninu yfir í grunnskólann. Tilgangurinn er einnig sá að 

veita foreldrum væntanlegra grunnskólanemenda innsýn í samstarfið á milli skólastiganna. 

 

Grunnupplýsingar um barnið 

Nafn barnsins: 

Foreldrar: 

Fyrirhugaður grunnskóli: 

Kemur úr leikskólanum: 

Deildarstjóri: 

Leikskólastjóri: 

Býr barnið hjá foreldrum? 

Hefur barnið sjúkdóm sem grunnskólinn þarf að vita um? 

Á barnið besta vin í skólahópnum? 

Sterkar hliðar barnsins: 

Talar barnið annað tungumál en íslensku? 

Er Íslenska móðurmál barnsins? 

Hefur barnið fengið aðstoð talmeinafræðings eða annara sérfræðinga? 

Niðurstöður úr Hljóm 2:  

Annað: 
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Lýsing á almennri stöðu barnsins við skólaskil: 

 

Hver er félagsleg staða barnsins? Biður barnið önnur börn um að leika (frumkvæði)? Gefið 

lýsandi frásögn af samskiptum við önnur börn (úr einhverjum ákveðnum aðstæðum): 

Hvernig er málþroski barnsins; orðaforði, tjáning, framburður? Getur barnið endursagt 

sögu eða sagt frá upplifun? Nefnið dæmi um það:                                                                                                                                                 

Hvernig eru gróf- og fínhreyfingar barnsins? 

Hver eru skapgerðareinkenni barnsins? Hvernig gengur barninu að leysa úr ágreiningi? 

Nefnið dæmi um aðstæður þar sem barninu gengur vel í samskiptum við önnur börn 

og/eða starfsfólk: 

 

Samstarf milli Ársala og Árskóla 

Gagnkvæmir fundir eru haldnir milli skólastiganna þar sem kennarar elstu barna Ársala og 

yngstu barna Árskóla skipuleggja samstarfið yfir veturinn. Skipulagðar eru nokkrar heimsóknir 

í Árskóla og yngstu bekkirnir (1., 2. og 3. bekkur) koma í heimsóknir til skólahóps í Ársölum. 

Börnin frá Ársölum fá að taka þátt í almennri kennslustund, íþróttatíma og tónmenntatíma 

með 1. bekk, fara í frímínútur og fara í tölvutíma og þemavinnu með 3. bekk. Þau fá að fylgjast 

með dansmaraþoni að hausti og taka þátt í árlegum vinadegi sem haldinn er að hausti í 

Árskóla. Að auki er þeim boðið að koma í kakó og piparkökur í tilefni friðargöngu Árskóla við 

upphaf aðventu og þau taka  þátt í gleðigöngu og grilli Árskóla að vori.  

Fyrsti og þriðji bekkur Árskóla koma í heimsóknir í Ársali og taka þátt í leik með skólahópi bæði 

úti og inni. Sjöundi bekkur kemur og les fyrir öll börnin í leikskólanum í tilefni dags íslenskrar 

tungu. Fyrsti bekkur kemur líka  og leikur úti og inni með skólahóp og síðan koma þau að vori 

og lesa fyrir skólahópinn. Tíundi bekkur kemur á hverju vori og sýnir úr árlegu skólaleikriti sínu 

sem ávallt er eitthvert þekkt barnaleikrit. Sýningin er fyrir öll börnin í Ársölum, þannig að þau 

byrja með sýningu á yngra stiginu og koma svo með rútu yfir á eldra stigið á eftir. Sama 

fyrirkomulag er haft á Lúsíuheimsókn sjöunda bekkjar Árskóla í Ársali.  

Gagnkvæm kennaraskipti fara fram milli skólastiganna til að gera sér betur grein fyrir því 

hvernig námið fer fram og eftir hvaða kennsluaðferðum er unnið. Þetta er allt gert í þeim 

tilgangi að brúa betur bilið milli skólastiganna; að hafa að leiðarljósi að nám barnsins á að vera 

í sífelldri þróun, að stöðugt verði byggt ofan á og bætt við það sem fyrir er.  

Samkvæmt 16. grein „Laga um Leikskóla“ frá 2008 um tengsl leikskóla og grunnskóla, skulu 

persónuupplýsingar þær sem fyrir liggja um hvert einstakt barn í leikskóla og nauðsynlegar eru 
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fyrir velferð og aðlögun þess í grunnskóla, fylgja barninu. Enda sé krafist fullrar þagnarskyldu 

og málsmeðferðar í samræmi við gildandi lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga.  

Á grundvelli lagagreinarinnar hér fyrir ofan staðfestir foreldri/foreldrar með undirskrift sinni 

að honum/henni/þeim sé kunnugt um að slíkar persónuupplýsingar fylgi barninu úr leikskóla 

yfir í grunnskóla. 

 

Þann__________________ hef ég kynnt mér þessa samantekt sem unnin er af Leikskólanum 

Ársölum og fylgir barninu  yfir í grunnskólann. 

 

___________________________________     _____________________________________ 

Undirskrift foreldris         Undirskrift foreldris 
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15.2 Fylgiskjal nr. 2. Umsögn foreldraráðs. 

Foreldraráð ítrekar óskir sínar frá fyrri starfsáætlun þar sem óskað var eftir úrbótum á 

útisvæðum leikskólans Ársala sem og að 

Á yngra stigi:  

 óskað er eftir því að undirstöður leikkastala á útisvæði verði kannaðar. Undirstöður 

virðast þurfa að ganga neðar í jörðu. Rennibraut endar of hátt uppi sem skapar hættu 

þegar börn renna sér niður. 

 farið verði í endurbætur á leiktækjum lóðarinnar. 

Á eldra stigi:  

 óskað er eftir því að skólalóð á eldra stigi verði skipt upp með svipuðum hætti og á 

yngra stigi sem reynst hefur mjög vel.  

 óskað er eftir því að bætt verði úr frárennslismálum á skólalóð eldra stigs. Mikil hætta 

á drukknun hefur skapast í gegnum árin á skólalóðinni þegar stórir pollar hafa myndast, 

sérstaklega við kastala og hús í lautinni sem og í kringum jafnvægisslá. Sjá myndir í 

fylgiskjali nr.3. 

 óskað er eftir því að skjólbelti verði komið upp sunnan og vestan við eldra stig 

leikskólans. Foreldraráð leggur til að haldin verði fjölskyldudagur þar sem nemendur 

og foreldrar komi saman og gróðursetji tré.  

 óskað er eftir því að sett verði upp „drullubú“ á skólalóð eldra stigs. Settur verði upp 

vaskur, eldavél og bekkur ásamt eldhúsáhöldum.  

Fræðslunefnd tók vel í erindi foreldraráðs á fundi sínum 21.03.2019 og er óskað eftir því að 

þessum verkefnum verði fylgt eftir. 

 

Sauðárkróki, 12.12.2019 

Edvard Gíslason 

Eygló Amelía Valdimarsdóttir 

Eva Pandora Baldursdóttir  

Guðbjörg Óskarsdóttir 

Vildís Björk Bjarkadóttir 
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15.2. 15.3 Fylgiskjal nr. 3. Hættulegir pollar á lóð eldra stigs Ársala. 

 

 

 

 

 


