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Meginniðurstöður 

Sjálfsmatsteymið er skipað sömu starfsmönnum og undanfarin ár og gegnir teymið því 

hlutverki að undirbúa gæðagreinana fyrir matsfundi, fara yfir þá að loknum fundum og yfirfara 

umbótaáætlun og kynna  fyrir starfsmönnum. 

Þriggja ára áætlun um mat er sett fram í þessari skýrslu. Áætlunin byggir á gæðaviðmiðum úr 

sjálfsmatsaðferðinni Hversu góður er grunnskólinn okkar?, 4. útg. og þeim gæðagreinum sem 

hafa sérstaklega verið búnir til um skólastarf í Ársölum. Alls voru lagðir fyrir 9 gæðagreinar til 

mats og umbóta hjá starfsfólki skólans á skólaárinu. Matsþættirnir samanstóðu af 

gæðagreinum úr skoska sjálfsmatsefninu, gæðagreinum sem innra matsteymi leikskólans 

gerði. Heildareinkunnagjöf hvers matshóps má skoða hér á eftir. Í skýrslunni eru dregnir fram 

helstu styrkleikar í hverjum gæðagreini sem þátttakendur í mati lögðu fram.  Enn fremur eru 

umbótaáætlanir starfsfólks birtar í sér köflum í skýrslunni. 

 

Niðurstöður Set – listans koma fram í heild sinni í þessari skýrslu en Set – listinn er matstæki 

til að meta árangur og uppbyggingu á SMT – skólafærni. Listinn er lagður fyrir einu sinni á ári 

og er því hentugur til þess að gera samanburð á milli ára. Niðurstöður SET-listans eiga að hjálpa 

viðkomandi skóla að þróa, endurskoða og bæta SMT-skólafærni hjá sér. 

 

Starfsmannakönnun Skólapúlsins var lögð fyrir á þessu skólaári en í könnunum Skólapúlsins er 

hægt er að skoða stöðu í einstökum þáttum leikskólastarfsins til samanburðar við leikskóla af 

sömu stærð á landsvísu svo og skoðað þróunina á milli ára innan leikskólans.  

Rýnt hefur verið í niðurstöður beggja kannana og er heildarsamantekt sett fram í þessari 

skýrslu. 

 

Yfirlit matsþátta og einkunnagjöf:  

Matsfundir Einkunnagjöf 

gg. 2.2 Skólanámskrá 4,4,4,4,5,5 

gg. 2.6 Samfella í skólastarfi 5,5,5,5,5,5 
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gg. 3.3 Sköpun og leikni 5,5,2,3,4,5 

SMT skólafærni - Ársalir 3,4,4,4,3,4 

Dygðir – Ársalir 5,5 

Hreyfing - Ársalir 4,5 

Samverustund - Ársalir 5,5 

Útivera - Ársalir 4,4 

Þátttaka starfsmanna í starfi með börnunum - Ársalir 5,5,4,5,4,4,5,4,4 

 

Til glöggvunar á matsniðurstöðum má skoða gildi hverrar einkunnar skv. einkunnaskala 

sjálfsmatskerfisins hér á eftir en einnig í ýtarlegri útfærslu sem sjá má í viðauka I. 

Einkunnaskali skv. sjálfsmatsaðferðinni  

Hversu góður er leikskólinn okkar? 

Einkunn 6 – framúrskarandi 

Einkunn 5 - mjög gott 

Einkunn 4 – gott 

Einkunn 3 – fullnægjandi 

Einkunn 2 – slakt 

Einkunn 1 – ófullnægjandi 

 

Inngangur 

Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 ber sérhverjum leikskóla að móta aðferðir til að 

meta uppeldisstarf, stjórnunarhætti og samskipti innan leikskólans og utan. Mat á 

leikskólastarfi er skipt í innra og ytra mat. Innra mat er framkvæmt af starfsmönnum og 

foreldrum leikskólans en ytra mat af Sveitarfélaginu eða Menntamálaráðuneytinu. 

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 
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childcare? sem 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 sama ár. 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.  

Leikskólinn Ársalir 

Haustið 2010 var leikskólinn Ársalir stofnaður en hann er sameinaður úr leikskólunum Furukoti 

og Glaðheimum. Ársalir eru reknir á tveimur starfsstöðvum þ.e. yngra stig við Víðigrund 7B og 

eldra stig við Árkíl 2.  

Í vetur voru 175 nemendur í leikskólanum, 48 á yngra stigi og 127 á eldra stigi. 

  

Nemendafjöldi eftir árgöngum  

Tölur í töflu miðast við stöðuna í október 2019:  

Árgangur Nemendafjöldi 

2014 43 

2015 41 

2016 36 

2017 36 

2018 19 

Samtals 175 

 

Starfsmenn Ársala 

Leikskólastjóri er Aðalbjörg Þorgrímsdóttir sem er í 100% starfshlutfalli. 

Aðstoðarleikskólastjóri er Sólveig Arna Ingólfsdóttir. Deildarstjórar eru níu, þrír á yngra stigi 

Dagný Huld Gunnarsdóttir í Lóni, Lilja Magnea Jónsdóttir í Lind og Anna María Gunnarsdóttir í 

Læk. Sex deildarstjórar eru á eldra stigi Dagbjört Rós Hermundsdóttir í Höfða, Halldóra Björk 
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Pálmarsdóttir í Laut, Elín Berglind Guðmundsdóttir í Hlíð, Bjarnfríður Hjartardóttir í Skógum, 

Valbjörg Pálmarsdóttir í Þúfu og Ólöf Jósepsdóttir í Kletti. 

Samtals 59 starfsmenn í Ársölum í 51,68 stöðugildum. 

 

Starfsheiti og stöðugildi 

Tölur í töflu miðast við stöðuna í október 2019:  

Starfsheiti Fjöldi 
Starfs-
hlutfall 

Leik-
skóla-
kenn-
arar 

M.Ed. 
Háskóla-
menntun  

A 

Þroska-
þjálfi 

Leik-
skóla-

liði 

Ófag-
lærðir 

Önnur 
háskóla-
menntun  

Leikskólastjóri 1 1 1              

Aðstoðar-
leikskólastjóri 

1 1 1              

Leikskólakennari   10 9,35 10             
 

Verkefnisstjóri 
námsað-lögunar 

1 0,5       1        

Leikskólasér-
kennari 

5 4,71 5              

Starfsmaður á 
deild 

37 32,98     3   4 27 3  

Atvinna með 
stuðning 

2 0,78           2    

Matráður 3 2,22         2 1    

Ritari 1 0,5         1      

Alls 61 53 17 0 3 1 7 30 3  

 

Húsnæði 

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 

glæsileg nýbygging 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 sem er í 

daglegu tali nefnt yngra stig og eldri börnin í nýbyggingunni, nefnt eldra stig. Á yngra stigi eru 



 

8 
 

SJÁLFSMATSSKÝRSLA ÁRSALA 2019-2020 

börn á aldrinum 1 árs til 2 ½ árs og á eldra stiginu eru börn á aldrinum 2 ½ árs til 6 ára. 

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

 

Áhersluþættir í starfi leikskólans 

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

anda þessara fallegu 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. Í Ársölum er unnið eftir aðalnámskrá leikskóla.  Aðaláhersla er lögð á 

lífsleikni og tákn með tali með það að markmiði að hver einstaklingur fái notið sín sem best.  Í 

Ársölum er notað SMT agastjórnunarkerfi. 

Sjálfsmatsaðferð og framkvæmd mats 
Leikskólinn Ársalir hefur frá haustinu 2017 notað sjálfsmatsaðferðina Hversu góður er 

leikskólinn okkar? til að meta innra starf skólans með reglubundnum hætti. Sjálfsmatskerfið er 

skoskt að uppruna og heitir á frummálinu How good is our early learning and childcare? 

Fræðsluþjónusta Skagafjarðar þýddi og gaf út  efnið í ágúst 2017. Áður notaði skólinn 

matsaðferðin Barnið í brennidepli sem er forveri sjálfsmatsaðferðarinnar Hversu góður er 

leikskólinn okkar? 

Í sjálfsmatskerfinu Hversu góður er leikskólinn okkar? byggir líkanið á því að skólastarfinu sé 

skipt í þrjá lykilþætti, sem flestir eru síðan greindir í tvo eða fleiri undirþætti eða þemu.  

1. Forysta og stjórnun 

2. Námsskilyrði 

3. Velgengni og árangur 

Þegar mat á einstaka gæðagreinum fer fram liggja ávallt fyrir þrjár grundvallarspurningar. Þær 

eru eftirfarandi: 

1. Hvernig stöndum við okkur? 

2. Hvernig vitum við það? 

3. Hvað gerum við næst? 

Með sjálfsmatsefninu fylgir einkunnaskali sem gerir ráð fyrir einkunnagjöf á bilinu 1-6. Sett  

eru fram viðmið um einkunnina 5 eða mjög gott, sem merkir að styrkleikar einkenni ákveðið 
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svið skólastarfsins. Hljóti skóli einkunnina 6 í einhverjum gæðagreini þarf starfið í þeim þætti 

að vera framúrskarandi á landsvísu og skólinn leiðandi á því sviði eða að matsaðilar telja það 

starf sem við kemur tilteknum gæðagreini sé þess verðugt að útbreiða og kynna til annarra. 

Sjá einkunnaskala í viðauka I. 

 
Framkvæmd matsins 
Gerð er áætlun til þriggja ára um þá þætti í skólastarfinu sem leggja á fyrir til mats. Áætlunin 

tekur til þeirra þriggja lykilþátta sem sjálfsmatskerfið Hversu góður er leikskólinn okkar? 

byggir á auk þeirra gæðagreina sem starfsfólk skólans hefur búið til og byggja á sérstöðu 

skólans. Sjá þriggja ára áætlun um sjálfsmat nánar síðar í skýrslu. 

Starfsmenn leikskólans vinna að matinu í matshópum, skipting fer eftir aðstæðum og 

matsþáttum hverju sinni. Tvö matseyðublöð fylgja hverjum gæðagreini, annars vegar dæmi 

um gæðaviðmið og hins vegar dæmi um gagnlegar spurningar sem snúa að gæðagreininum. 

Ætlast er til þess að skólar meti ýmist gæðagreininn í heild sinni eða velji gæðaviðmið og/eða 

gagnlegar spurningar úr matseyðublöðunum til mats og umbóta. Jafnframt eru skólar hvattir 

til að bæta við gæðaviðmiðum sem snúa að sérstöðu skólans og aðlaga með þeim hætti 

sjálfsmatskerfið að skólastarfi á hverjum stað. 

Hver matshópur ígrundar atriðin sem lögð eru fyrir til mats hverju sinni og gefur þeim 

einkunnir skv. einkunnaskalanum sem fylgir efninu, sjá viðauka I. Matsaðilar koma sér svo 

saman um eina heildareinkunn sem gefin er í lokin fyrir gæðagreininn sem liggur fyrir til mats. 

Í matsvinnunni er aðalatriðið að styrkleikar og þeir þættir sem þarfnast umbóta í 

gæðagreininum séu dregnir fram, rökstuddir og skráðir. Gjarnan er talað um „sönnunargögn“ 

í þessu tilliti.  

Þegar matsvinnunni er lokið er umbótaáætlun unnin á grunni niðurstaðna. Þar eru 

markmiðssettar umbótatillögur settar fram, þær tímasettar og tillögur gerðar um hverjir eigi 

að hafa umsjón með að þeim sé framfylgt. Viðmið eru einnig sett fram um hvernig meta eigi 

árangur umbótanna. 

Draga má saman  og skilgreina vinnubrögðin í mati með aðferðum sjálfsmatskerfisins Hversu 

góður er leikskólinn okkar? í fjórum skrefum: 

1. Skilgreining lykilþátta, undirþátta eða þema eftir því sem við á 
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2. Skilgreining viðmiða, hvað þarf til að standa undir einkunninni 5 og viðhalda henni.  

Einkunnaskali frá 1-6 skilgreinir að auki gildi einkunna í matsvinnunni. Hæsta mögulega 

gefin einkunn er 6, eða framúrskarandi. Skotarnir gera ráð fyrir utanaðkomandi mati 

og staðfestingu á réttmæti slíkrar einkunnar þegar hún er gefin af starfsfólki skóla. Ekki 

er formlega unnt enn sem komið er hér á landi að kalla eftir slíkri endurgjöf 

utanaðkomandi aðila  

3. Greining sterkra þátta í skólastarfi svo og þátta sem þarfnast umbóta, umsögn og 

einkunnagjöf 

4. Skilgreining leiða til að ná hámarkseinkunn, eða að viðhalda henni. Stefnumótun í 

umbótaáætlun eftir því sem við á. 

5. Eftirfylgni umbóta. 

 

Sjálfsmatsteymi 
Sjálfsmatsteymi er starfrækt í Ársölum og í því sitja Sólveig Arna (teymisstjóri), Elín Berglind, 

Herdís, Halldóra Björk, Rósa Mary (ritari) og Valbjörg. 

 

Hlutverk teymis 

Teymið fundar aðra hverja viku og sér um að yfirfara og undirbúa gæðagreina fyrir matsfundi. 

Teymið sér einnig um að vinna úr niðurstöðum og að yfirfara umbótaáætlun og kynna hana 

fyrir starfsmönnum auk þess sem endurbætur á umbótaáætlun eru kynntar ½ -1 ári eftir að 

umbótaáætlun er gerð. 

Sjálfsmat skólaárið 2019-2020 
Vinnan með sjálfsmatið er komin í nokkuð fastar skorður og starfsmenn flestir að verða vel 

þjálfaðir í þessari vinnu. Sjálfsmatsteymið fundaði reglulega sem gerði alla vinnu við 

sjálfsmatið mikið skilvirkari og auðveldari. Mikil vinna var lögð í að útbúa gæðagreina tengda 

starfi leikskólans og byrjað var að meta nokkra af þeim gæðagreinum.   
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Yfirlit yfir matsþætti skólaársins 2019-2020: 

Gæðagreinar búin til af starfsmönnum leikskólans  

Þátttaka starfsmanna í starfi með börnunum - Ársalir 

SMT skólafærni - Ársalir 

Dygðir - Ársalir 

Fjölmenningardagar - Ársalir 

Mötuneyti - Ársalir 

Hópastarf - Ársalir 

Leikfangadagur - Ársalir 

Málörvun - Ársalir 

Myndlist - Ársalir 

Samverustund - Ársalir 

TMT - Ársalir 

Tónlist - Ársalir 

Litadagar - Ársalir 

Útivera - Ársalir 

Vinastund - Ársalir 

 

Matsþættir úr sjálfsmatsefninu Hversu góður er leikskólinn okkar? 

gg. 2.2 Skólanámskrá 

gg. 2.6 Samfella í skólastarfi 

gg. 3.3 Sköpun og leikni 
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Mat á gæðagreinum úr sjálfsmatskerfinu Hversu góður er leikskólinn okkar? 
Heildareinkunnagjöf vegna mats á gæðagreinum á matsfundum: 

Matsfundir Einkunnagjöf 

gg. 2.2 Skólanámskrá 4,4,4,4,5,5 

gg. 2.6 Samfella í skólastarfi 5,5,5,5,5,5 

gg. 3.3 Sköpun og leikni 5,5,2,3,4,5 

SMT skólafærni - Ársalir 3,4,4,4,3,4 

Dygðir – Ársalir 5,5 

Hreyfing - Ársalir 4,5 

Samverustund - Ársalir 5,5 

Útivera - Ársalir 4,4 

Þátttaka starfsmanna í starfi með börnunum - Ársalir 5,5,4,5,4,4,5,4,4 

 

Mat á gæðagreini 2.2 Skólanámskrá 

Gæðagreinirinn var metinn af öllum starfsmönnum. Helstu styrkleikarnir voru að við teljum 

okkur vera mjög meðvituð um að koma til móts við þarfir barnanna og að sýna sveigjanleika. 

Mjög mikið er lagt upp úr símenntun og starfsmenn hvattir til að nýta sér það sem í boði er. 

Það er ávallt mikill metnaður í að skipuleggja framvindu náms og gæta að samfellu og 

framförum í námi barna. Allt starfið í leikskólanum miðar að því að undirbúa börnin fyrir virka 

þátttöku í samfélaginu. 

 

Mat á gæðagreini 2.6 Samfella í skólastarfi 

Gæðagreinirinn var metinn af öllum starfsmönnum. Helstu styrkleikarnir voru að við reynum 

eftir fremsta megni að koma til móts við allar óskir foreldra við skipulagningu á skólaskilum, 

flutningi milli deilda og stiga og upphaf og lok leikskólagöngu.  Mjög gott upplýsingaflæði um 

nám og árangur barnanna er á milli deilda, stiga og leik- og grunnskóla og tryggjum við þannig 

samfellu í námi barnanna. Fluttningur barna á milli deilda og stiga er undirbúin með 

heimsóknum fyrir flutning og svo fylgja kennarar þeim á nýju deildina fyrstu dagana. 

 



 

13 
 

SJÁLFSMATSSKÝRSLA ÁRSALA 2019-2020 

Mat á gæðagreini 3.3 Sköpun og leikni 

Gæðagreinirinn var metinn af öllum starfsmönnum. Helstu styrkleikarnir voru að börnin eru 

hvött til að tjá þarfir sínar og langanir og reynt er að koma til móts við þær, innan skynsamlegra 

marka. Við bjóðum upp á fjölbreyttan efnivið og fá börnin tækifæri til þess að leika sér á eigin 

forsendum og njóta þess að þróa og efla rannsóknarhvöt sína, þrautalausnir og færni til 

ígrundunar. Við erum einnig góðar fyrirmyndir í talmáli og ræðum mikið við börnin og 

hvertjum þau til þess að hafa skoðanaskipti. Starfsmenn eru meðvitaðri um að stýra börnunum 

ekki um of og að gefa hverju og einu barni meira svigrúm. Við höfum allt til staðar til þess að 

hvetja börnin til sköpunar. 

 

Mat á gæðagreininum SMT skólafærni 

Gæðagreinirinn var metinn af öllum starfsmönnum. Helstu styrkleikarnir voru að reglurnar eru 

kenndar samkvæmt áætlun og rifjaðar upp með reglulegu millibili. Þríhyrningar og skráningar 

eru einnig eru gerðar samkvæmt tímaáætlun. Nýjir starfsmenn fara á SMT örnámskeið og 

reglulega er upprifjun og fræðsla fyrir alla starfsmenn og erum við með gott teymi sem sér um 

þessi námskeið. Teymið fundar reglulega og sér um að halda utan um SMT í leikskólanum. 

Starfsmenn eru duglegir að nota SMT reglurnar í starfi með börnum og eru jakvæðir í garð 

þess. Reglur eru sýnilegar á veggjum leikskólans í öllum rýmum og regla vikunnar er sýnileg á 

upplýsingatöflu  sem minnir starfsmenn á hver reglan er hverja sinni.  

Flestir vita hverjir sitja í SMT teyminu og vita nokkurn veginn hvernig teymið vinnur og flestir 

starfsmenn vita að lausnarteymið er til.  

 

Mat á gæðagreininum Dygðir 

Gæðagreinirinn var metinn af af tveimur 5-6 manna hópum. Helstu styrkleikarnir voru að öll 

börnin fara heim með dygðabrúðuna einu sinni til tvisvar á skólaárinu, allt eftir aldri og þroska 

barnsins og fá þau í kjölfarið að segja frá sínum degi með brúðunni í samverustund. Starfsmenn 

eru meðvitaðir um hvað dygðakennslan gengur út á og það fær tilsögn í notkun dygðana og 

tækifæri til þess að kynna sér efnið. Foreldrar fá kynningu um dygðakennsluna á foreldrafundi, 

í foreldraviðtölum, heimasíðu leikskólans og fleiri stöðum. Dygðakennslan er fjölbreytt og 

kemur inn á alla námsþætti  leikskólans þar sem hún er notuð í öllu daglegu starfi. 
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Mat á gæðagreininum Hreyfing 

Gæðagreinirinn var metinn af tveimur 5-6 manna hópum. Helstu styrkleikarnir voru að öll börn 

fara í skipulagða hreyfingu reglulega og við fylgjumst vel með hreyfiþroska hvers og eins barns 

og gerum skráningar til þess að halda utan um færni þeirra. Það er unnið markvisst í samráði 

við sérfræðinga með þeim börnum sem þurfa aukna hreyfingu vegna skerts hreyfiþroska. Í 

leikskólanum er boðið upp á fjölbreyttan efnivið og er til mikið af námsefni sem er aðgengilegt 

öllum.   

 

Mat á gæðagreininum Samverustund 

Gæðagreinirinn var metinn af tveimur 5-6 manna hópum. Helstu styrkleikarnir voru að við 

notum fjölbreyttar aðferðir til þess að kenna börnunum ýmsa þætti og nýtum þannig 

samverustund til þess að þjálfa alhliða málþroska, hljóðkerfisvitund, athygli, einbeitingu, 

hlustun og skilning. Flestir eru góðir í að fanga athygli hópsins og breyta um viðfangsefni ef 

þörf er á og gerir það samverustundirnar mjög lifandi og spennandi. Starfsmenn sitja með 

börnunum og taka þátt í samverustundinni og hvetja einnig börnin til þess að taka þátt. 

 

Mat á gæðagreininum Útivera 

Gæðagreinirinn var metinn af tveimur 5-6 manna hópum. Helstu styrkleikarnir voru að 

Starfsmenn eru oftast duglegir að fylgjast með sínu svæði og hjálpast að ef þess þarf á milli 

svæða. Það er til mikið úrval af útileikföngum og eru starfsmenn duglegir að nýta það til að 

bjóða upp á fjölbreyttan efnivið í útiveru. Flestir starfsmenn eru duglegir að leika með 

börnunum og duglegir að nýta tímann sem gefst til sjálfsprottinna leikja. Lóðir beggja stiga eru 

yfirfarnar fyrir útiveru á hverjum degi. 

 

Mat á gæðagreininum Þátttaka starfsmanna í starfi með börnunum 

Gæðagreinirinn var metinn af öllum starfsmönnum. Helstu styrkleikarnir voru að við erum flest 

öll dugleg við að vera í hæð barnanna þegar við erum í hópastarfi sem og öðru starfi leiksólans. 

Öll börn eru metin að verðleikum og þess gætt að koma fram við þau af virðingu og vinsemd. 

Við sýnum störfum barnanna einnig virðingu og hrósum þeim og hvetjum þau áfram. 

Starfsmenn nota SMT til þess að halda aga og stuðla að jákvæðum samskiptum og leggja sig 
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fram í að öllum börnum líði vel í leikskólanum. Mikið er lagt upp úr því að kenna börnunum 

mikilvægi þess að sýna öðrum vináttu og vinsemd og eru starfsmennirnir eru góðar fyrirmyndir 

og sýna börnunum virðingu í tali og verkum. Við erum jafnframt dugleg að nota hvert tækifæri 

til að örva og þroska börnin með fjölbreyttum leiðum í öllu starfi leikslólans. 

 

Umbótaáætlun og endurmat skólaársins 2019-2020 

gg. 2.2 Skólanámskrá 

Hvað þarf að gera? Endurmat á umbótaáætlun  

Allir starfsmenn þurfa að fá tíma til að rifja 

skólanámskrána upp reglulega og ræða um 

hana og auka sinn skilning. 

Hægt að nýta undirbúningstímann í það. 

Bæta þarf aðstöðu sérfræðinga á yngra 

stigi. 

Ekki í okkar höndum á meðan húsnæðið 

bíður ekki upp á það. 

Fylgja því eftir að þær kannanir og próf sem 

við búum yfir sé gerð á réttum tíma. 

Á réttri leið. 

Hafa reglulegar upprifjanir á 

skólanámskránni. 

Komið í ferli. 

Bæta þarf aðgengi að sálfræðingi og 

talmeinafræðingi. 

Erum í nokkuð góðum málum. 

Starfsfólk þarf að sýna frumkvæði og sækja 

námskeið. 

Í höndum hvers og eins. 

Bæta þarf upplýsingaflæði og kennslu til 

nýrra starfsmanna. 

Móttökuáætlun nýrra starfsmanna. 

 

gg. 2.6 Samfella í skólastarfi 

Hvað þarf að gera? Endurmat á umbótaáætlun  

Gefa foreldrum tækifæri á að taka þátt í 

aðlögun milli stiga. 

Í ferli en var sett i bið vegna COVID. 

Koma upplýsingum um börnin á rétta staði 

og til allra starfsmanna á deildinni. 

Þarf alltaf að hafa hugfast. 

Bæta samfellu milli yngra og eldra stigs í 

aðlögun. 

Það verður skoðað í næstu aðlögun að 

bjóða foreldrum að taka þátt í aðlöguninni. 

Mikilvægt er að starfsmenn þeirra deilda 

sem fá börn frá yngra stigi fari í heimsókn ½ 

dag rétt fyrir aðlögun til auðvelda aðlögun. 

Komið í lag. 
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Upplýsingar um öll ofnæmisbörn þurfa að 

vera nákvæmari og hanga upp í skápnum á 

deildinni þar sem leirtauið er geymt. 

Komið í lag. 

 

gg. 3.3 Sköpun og leikni 

Hvað þarf að gera? Endurmat á umbótaáætlun  

Að börnin fái tækifæri á að hafa áhrif á 

skóladaginn. 

Þau fái tækifæri til þess með vali á t.d. 

leikefni, umbun og í vali. 

Fylgjast vel með og gefa börnunum tækifæri 

til þess að leysa úr ágreiningsmálum sín á 

milli. 

Þarf alltaf að hafa hugfast. 

Bjóða upp á könnunarleik á Grund í valinu. Komið í ferli 

Frekar mikið stýrt nám, þyrfti að vera meira 

frjálsræði til þess að vinna eftir áhuga 

barnanna hverju sinni. 

Ýmsar leiðir í umræðu um aukið flæði en 

ekki hefur komist niðurstaða í málið. 

Bæta þarf aðstöðu innanhúss, með tilliti til 

að hægt sé að vinna í lengri tíma á hverjum 

stað þannig að verkin fái að standa.  

Ýmsar hugmyndir komnar en ekkert komið í 

framkvæmd. 

Allir þurfa að gæta þess að nota fjölbreytt 

vandað mál og baða börnin upp úr töluðu 

máli alla dag og nota opnar spurningar. 

Þarf alltaf að hafa hugfast. 

Algengt að allir séu settir í sama mót, allir 

þurfa að gera allt á sama tíma. 

Komið í ferli. Þurfum að vera meðvitaðri um 

að það þurfa ekki öll börn að gera öll 

verkefni. 

Efniviður aðgengilegri og gefa þeim frjálsari 

hendur með hvað þau vilja t.d. blanda dóti 

eða fara út þegar það er ekki útivera. 

Ýmsar hugmyndir í umræðunni en engar 

lausnir fundnar. 

Börnin þurfa að fá frjálsari hendur til að efla 

sköpunargleðina í myndlist 

Ýmsar hugmyndir í umræðunni en engar 

lausnir fundnar. 

 

SMT skólafærni - Ársalir 

Hvað þarf að gera? Endurmat á umbótaáætlun 

Allir starfsmenn þurfa að tileinka sér SMT 

og vinna eftir því. 

Í vinnslu 

Að temja okkur betur orðalag  SMT og 

minna hvert annað á. 

Í ferli. 

Fylgja tímaáætlun reglna eftir. Hlutverk ábyrgðaraðila deildarinnar 

Hafa námskeið og upprifjun oftar og fylgjast 

með hvaða starfsmenn hafa fengið fræðslu. 

Námskeið hefur verið haldið á hverju hausti 

en stefnt að því að bæta við 
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upprifjunarnámskeiði á vorönn. Teymið 

mun halda utan um hverjir hafa setið 

námskeiðin. 

Allir starfsmenn þurfa að vera duglegir að 

skrá. 

Þarfnast verulegra úrbóta. 

Skrá þarf jafnt og þétt milli skráningarvikna. Þarfnast úrbóta. 

Setja betri upplýsingar um lausnateymið á 

heimasíðu. 

Í vinnslu. 

Kynna lausnateymið betur fyrir starfsfólki 

og hvernig það virkar og hvernig má nýta 

það. 

Það er alltaf kynnt fyrir starfsmönnum á 

hverju námskeiði. En verður framvegis 

einnig sýnilegt í undirbúningsherbergi. 

Hafa markvissari fræðslu til foreldra um 

SMT. 

Er gert í foreldraviðtölum að vori en verður 

framvegis gert líka í viðtölum að hausti 

Hafa börnin í smærri hópum þegar kennsla 

reglna fer fram. 

Hlutverk ábyrgðaraðila deildarinnar 

Starfsfólk þarf að vera meðvitað og hafa 

vilja og áhuga til að temja sér reglur og 

vinnulag SMT. 

Þarfnast úrbóta. 

Finna þarf vettvang til að koma á framfæri 

ýmsu tengdu SMT. 

Fundargerðir, SMT mappa og SMT-hornið á 

töflunni. 

Nýta deildarfundi betur fyrir SMT. Hlutverk deildarstjóra og ábyrgðaraðila. 

Upplýsingar um teymið þurfa að vera á 

áberandi stað. 

Upplýsingar um teymið eru í SMT möppunni 

sem er inni á hverri deild og í möppunni 

„Hagnýtar upplýsingar Lestu mig“ inn í 

undirbúnings herbergjum. 

Vera dugleg að virkja nýju starfsmennina. Verður auðveldara með auknum 

undirbúningi og kennslumyndböndum. 

Starfsmenn geta ekki fríað sig frá SMT. Þarfnast úrbóta. 

Gefa starfsfólki meiri tíma til að kynna sér 

SMT. 

Lokið 

Bæta upplýsingaflæði frá lausnarteymi úr 

úrvinnslu skráninga. 

Á ekki við. 

Biðja um að SMT teymi geri fundargerð og 

verkáætlun. 

Það hefur alltaf verið gert. 

 

Dygðir - Ársalir 

Hvað þarf að gera? Endurmat á umbótaáætlun 

Passa að tvíburar eru tveir einstaklingar og 

fara því báðir heim með brúðuna. 

Komið í lag. 
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Hafa reglulega upprifjun á 

starfsmannafundum/skipulagsdögum um 

dygðakennslu þar sem allir geta deilt 

hugmyndum og leiðum í dygðakennslu. 

Málstofa um dygðir var haldin á 

skipulagsdegi í vor. 

Mætti vera meiri leiðsögn og sýnikennsla í 

notkun dygðana. 

Búið að halda málstofu og stefnt á 

nýliðaþjálfun. 

Allir séu upplýstir og meðvitaðir um að nota 

orðalagið. 

Þarf alltaf að hafa í huga. 

Starfsfólk þarf að fá oftar tíma til að kynna 

sér dygðakassann. 

Auðveldara með auknum undirbúningstíma  

Mættum vera meðvitaðri um hvernig við 

tengjum dygðakennslu við aðra námsþætti.  

Í ferli 

Starfsfólk þarf að vera duglegra að nýta sér 

námsefnið sem er til um dygðirnar eins og 

t.d. dygðamúsina. 

Hugmynd um að setja upp myndrænt skjal 

sem tengir dygðirnar 

 

Hreyfing - Ársalir 

Hvað þarf að gera? Endurmat á umbótaáætlun 

Þurfum að kynna okkur betur það sem 

stendur í Aðalnámskrá leikskóla. 

Það er auðveldara með auknum 

undirbúningi. 

Hengja upp hugmyndablað í salnum. Lokið 

Ónógur tími fyrir deildar inn á Völlum 

(salurinn á eldra stigi). 

Engin lausn fundinn enn þá. 

Hugmyndir að hreyfingu mættu vera 

aðgengilegri í salnum t.d. hanga upp á vegg. 

Lokið 

Allt starfsfólk þarf að kynna sér og nota það 

efni sem til er og deilda hugmyndum. 

Það er auðveldara með auknum 

undirbúningi. 

Hafa hæfnisviðmið barna fyrir hvert 

aldursbili sýnilegri. 

Í ferli. 

Vera duglegri að nota hreyfingu í samveru. Þarfnast  úrbóta. 

Þyrfti að vera meiri tími til að kynna sér allt 

efnið sem er til. 

Það er auðveldara með auknum 

undirbúningi. 

Bjóða þarf reglulega upp á endurmenntun 

og upprifjun. 

Í ferli að fá sjúkraþjálfara til að fjalla um 

hreyfingu barn. Auk þess var málstofa um 

hreyfingu á síðasta skólaári og stefnt að því 

að hafa hana með reglulegu millibili. 
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Samverustund - Ársalir 

Hvað þarf að gera? Endurmat á umbótaáætlun 

Það þarf að vera duglegri að nota SMT og 

taka börn úr aðstæðum til þess að þau trufli 

ekki samverustundina. 

Þarfnast úrbóta á mörgum deildum 

Samræma á milli deilda t.d. söngva. Söngbækur deildanna verða samræmdar á 

þessu skólaári  

Endurnýja bækur Bækur eru í stöðugri endurnýjun 

Sýna óöruggum starfsmanni tillitsemi og 

hjálpsemi. 

Deildarstjórar fá tækifæri til þess að 

leiðbeina óöruggum starfsmönnum í 

aðstæðum með auknum undirbúningi. 

Vera vakandi fyrir því að breyta um 

viðfangsefni þegar athygli hópsins er ekki til 

staðar. 

Þarfnast úrbóta. 

Leggja áherslu á að hvetja þau börn sem eru 

óframfærin eða lítið virk. 

Þarf alltaf að passa upp á. 

 

Útivera - Ársalir 

Hvað þarf að gera? Endurmat á umbótaáætlun 

Allir passa upp á sitt svæði. Hefur lagast aðeins en þarf að gera mun 

betur. 

Yfirfara lóð á hverjum degi og kvitta fyrir Lokið 

Nýta þann efnivið sem við eigum í útiveru Reynt er að passa að nota öll leikföng sem 

til eru til þess að fá fjölbreyttni 

Búa til hugmyndabanka fyrir skipulagða leiki 

í útiveru. 

Í ferli. 

Sýna frumkvæði og taka þátt í leikjum með 

börnunum. 

Ekki nóg að einn starfsmaður sjái um þetta 

og fleiri starfsmenn þurfa að sýna þetta 

frumkvæði. 

Nýta betur þann tíma sem gefst í 

vettvangsferðir. 

Höfum verið duglegri við að fara í 

vettvangsferðir en þurfum alltaf að hafa 

það í huga. 

Allir fari að tala jákvætt um útiveru. Muna 

að útivera er mikils virði. 

Þarf alltaf að gæta að hvað sagt er. 

Gera sýnilegt plan um tiltekt á útisvæði Í ferli. 

Vakt 2 á yngra stigi hafi frumkvæði að fara 

taka saman. 

Kaupa þarf bjöllu fyrir útisvæði til að gefa til 

kynna að nú sé verið að fara að taka saman 

fyrir bæði stigin. 
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Þátttaka starfsmanna í starfi með börnunum - Ársalir 

Hvað þarf að gera? Endurmat á umbótaáætlun 

Allir þurfa að vera duglegir að taka virkan 

þátt í leik barnanna bæði úti og inni. Meta 

þarf aðstæður hverju sinni og sjá hvað 

virkar fyrir hópinn.  

Hefur of lítið breyst og verða starfsmenn að 

taka sig á í þessu þar sem þetta atriði skapar 

aukið álag. 

Starfsfólk þarf að vera betur vakandi yfir 

börnunum í frjálsum leik en þar finnst okkur 

oft vanta að brjóta upp þegar börnin verða 

leið og það myndast hávaði. 

Er farið að breytast aðeins en þarf enn þá 

að bæta. 

Þyrfti að vera mýkra undirlag í 

heimakrók/samveruhorni eða að kenna 

starfsfólki rétta líkamsbeitingu. 

Sjúkraþjálfari hélt fyrirlestur um 

líkamsbeitingu í starfi. 

Fækka börnum á deildum Teikningar eru komnar á fjárhagsáætlun. 

Starfsmaður þarf að gæta að sínu svæði í 

útiveru og ekki er í boði að fara inn nema 

brýn nauðsyn sé til. 

Þarf að bæta, þarf að passa að láta annan 

starfsmann á næsta svæði vita ef farið er 

inn. 

Standa ekki á stéttinni á spjalli í útiveru í lok 

dags. 

Þarf nauðsynlega að laga en þetta er komið 

í ferli sem er á byrjunarstigi. 

Fjölga starfsfólki í útiveru á eldra stigi. Ekki þörf á því ef starfsmenn sinna sínu 

svæði 

Gæta þarf að orðavali og tón í samskiptum 

við börnin. Eins þarf að gæta þess hvað sagt 

er í kringum þau. 

Einhverjar breytingar hafa orðið en það eru 

enn margir sem þurfa að bæta sig. 

Heilsa öllum og kveðja öll börn eins. Ekki 

gera upp á milli barna. 

Hefur lagast en þarf alltaf að hafa hugfast. 

Minnka starfsmannaveltu Tilraunaverkefni um bætt starfsumhverfi í 

leikskólum í Skagafirði. 

Styrkja þarf þá starfsmenn sem feimnir eru 

að taka samverustundir fyrir hópinn 

Hugmynd komin að þjálfunarferli fyrir nýja 

starfsmenn. 

Halda þarf börnunum á sínum stað, hvort 

heldur sem er í vali eða á deild 

Þarf alltaf að hafa hugfast. 

Starfsfólk verður að vera meðvitað um að 

sína hvort öðru vinsemd og virðingu. 

Þarf alltaf að hafa í huga 

Grípa inn í ágreiningsmál þegar þörf er á og 

aðstoða börnin við að leysa úr ágreiningi og 

vera virkir starfsmenn allan daginn. 

Þarf alltaf að hafa hugfast og má bæta 

Væri ákjósanlegt ef hægt væri að skipta 

lóðinni í útiveru á eldra stigi upp á betri 

yfirsýn. 

Verið er að setja upp girðingu á eldra til að 

skipta lóðinni. 
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Starfsfólk þarf að þora að sýna aga, setja 

skýr mörk og standa við það sem sagt er. Án 

þess þó að vera yfirgengilegt og 

ósanngjarnt. 

Þarfnast verulegra úrbóta. 

 

Mat á starfsáætlun 2019-2020 

Mat á starfsáætlun fór þannig fram að leikskólastjóri fór yfir hvern kafla og merkti hvað hafði 

tekist og hvað komst ekki í verk. Það má segja í stuttu máli að flest allt innra starf 

starfáætlunarinnar hafi gengið upp. Matið er sett upp þannig að hver kafli er gerður upp eftir 

því sem við á. 

Við þyrftum að búa okkur til matslista eins og eru í  sjálfsmatsaðferðinni Hversu góður er 

leikskólinn okkar? og meta árangur starfsáætlunarinn að vori vonandi náum við því fyrir næsta 

mat á starfsáætluninni. 

Viðhald 

Skipta lóð eldra stigs. Í vinnslu 

Mála allar deildir Ársala. Ólokið 

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

um rúðu. 

Ólokið 

Setja millivegg á deildina Lón. Ólokið 

Búa til skrifstofu í enda kaffistofunar á eldra stigi og búa til nýtt 

opnanlegtfag fyrir kaffistofu. 

Ólokið 

Yfirfara þak á eldri hluta yngra stigs. Ólokið 

Þakbrúnir á yngra stig mjög lélegar þær þarf að skipta um. Ólokið 

Það þarf að mála gluggakarma hurðir á yngra stigi. Ólokið 

Ruslatunnur fyrir utan leikskólana. Tvær á eldra stigi. Lokið á eldra 

Klára að klæða yngra stig.  Ólokið 

Ganga þannig frá þar sem klæðningin endar að hitt skemmist ekki. Ólokið 

 

Viðhaldslistinn í starfsáætlunni er misjafnlega langur og ekki má gleyma að það kemur líka 

oft eitthvað óvænt upp á sem þarfnast viðhalds strax. 
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Starfsþróunarsamtöl 

Allir starfsmenn eiga rétt á samtali við leikskólastjóra og/eða 

aðstoðarleikskólastjóra. Skólaárið 2019-2020 átti starfsfólk að óska 

eftir viðtali ef það taldi sig þurfa. 

Lokið 

 

 

Símenntunaráætlun 2019-2020 

Fræðsludagur Lokið 

Námskeið um skipulagða kennslu með einhverfum Lokið 

Haustþing í Ársölum, fyrirlesturinn Ofbeldi gegn börnum Lokið 

Skipulagsdagur, allir starfsmenn, fræðsluerindi frá Greiningar- og 

ráðgjafastöð ríkisins um Downs heilkenni og Einhverfu. 

Lokið 

Skipulagsdagur, allir starfsmenn, námskeið í SMT. Lokið 

Skipulagsdagur, allir starfsmenn, Líkamsbeiting starfsmanna Lokið 

Skipulagsdagur, allir starfsmenn, Karellen námskeið. Lokið 

Starfsmannafundur, allir starfsmenn, Hvernig getum við haldið í 

gleðina og þrautseigjuna á krefjandi tímum.   

Lokið 

Starfsmannafundur, allir starfsmenn, Tónlist með börnum. Lokið 

Skipulagsdagur, allir starfsmenn, málstofur um tónlist, hreyfingu, 

myndlist og málörvun. 

Lokið 

Skipulagsdagur, allir starfsmenn, málstofur um könnunarleik og 

dygðir. 

Lokið 

 

Takmarkanir vegna covid – 19 settu vissulega mark sitt á símenntunar áætlun leikskólans. Það 

er erfitt að bjóða upp á námskeið þega fáir mega vera saman og það er ekki auðvelt að fylgjst 

með námskeiði 5 starfsmenn saman horfandi á lítinn i-pad skjá.  

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
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Niðurstöður SET-lista í október 2019 

Set – listinn er matstæki til að meta árangur og uppbyggingu á SMT – skólafærni. Listinn er 

lagður fyrir einu sinni á ári og er því hentugur til þess að gera samanburð á milli ára. Christine 

Hellwig, leikskólakennari í leikskólanum Tröllaborg lagði listann fyrir í leikskólanum 23. október 

2019. Christine ræddi við níu börn í leikskólanum, starfsfólk og stjórnendur ásamt því að 

fylgjast með daglegu starfi á þremur deildum og rýna í ýmis gögn s.s. SMT- möppur deildanna 

og heimasíðu.  

Leikskólinn Ársalir er níu deilda leikskóli sem er rekinn í tveimur húsum. SET- listinn var lagður 

fyrir á eldra stigi Ársala en þar eru sex deildir. 

Í flokki C er athugað hvernig SMT er notað í daglegu starfi leikskólans með áhorf í 10 mín á 

deildinni. Tímaramminn er svo stuttur að utanaðkomandi getur ekki gert kröfur á að sjá alla 

þætti varðandi SMT á þessum stutta tíma. Eins og fram kom í póstinum frá Miðstöð PMTO má 

í þessum tilfellum spyrja starfsmenn hvort SMT verkfærin séu notuð í daglegu starfi. Ef 

starfsmenn játa því má gefa 1 stig fyrir það (ekki 2). Þess vegna eru ekki gefin full stig fyrir 

suma þætti. 

Í flokki F er fjallað um þátttöku foreldra varðandi SMT í daglegu starfi leikskólans. Rannsakandi 

velti fyrir sér hvort foreldrar hafa nógu mikla vitneskju og færni um hugmyndafræði SMT til að 

þróa eða endurmeta reglur innan leikskólans. Þessi liður hafði áhrif á heildarmeðaltal 

leikskólans Ársala.  

Á deildinni Kletti eru börn á aldrinum 2-3 ára. Á þeirri deild er verið að innleiða SMT með 

félagsfærnisögum. Kerfi til að umbuna fyrir æskilega hegðun er ekki tekið í notkun fyrr en í 

janúar, þegar börnin eru orðin aðeins eldri. Einnig er ekki tekið úr aðstæðum fyrir óæskilegri 

hegðun heldur rætt við nemandann. Rannsakandi tók þá ákvörðun að þetta fyrirkomulag 

mætti ekki draga leikskólann niður í heildarmeðaltali og gaf fullt stig fyrir að nota kerfisbundna 

leið til að umbuna fyrir æskilega hegðun.  

 

A. Reglur skilgreindar – 8/8 = 

Jákvæðar skólareglur eru til staðar og eru sýnilegar og í hæð nemenda. Reglur eru settar fram 

bæði myndrænt og með texta. Reglutafla skólans sýnir fram á að reglur er skilgreindar fyrir 

ólíkar athafnir á deildinni.  
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B. Reglur kenndar – 5/6 = 

Til staðar er kennsluáætlun þar sem kemur fram hvenær á að kenna reglurnar. Á einni deild 

hefur starfsfólkið ekki ennþá haft tíma til að kenna reglurnar með sýniskennslu, einungis var 

talað um reglurnar. Þess vegna drógst eitt stig frá heildartölunni. 

Í leikskólanum eru fjóra til fimm reglur kenndar á öllum deildum. Starfsmenn nefndu 3 - 4 

reglur í viðtölunum sem er meiri hluta reglna. 

Tekin voru viðtöl við 9 börn 3 af hverri deild, þar sem þau voru spurð út í reglur. Alla jafna 

töldu börnin upp 2 – 4  reglur. Flest barnanna sögðu reglurnar orðrétt og minntust þau á 

reglurnar: hafa hendur og fætur hjá sér, nota inniröddina, fara vel með leikföngin. 

 

C.  Viðbrögð við æskilegri og óæskilegri hegðun – 11/14 = 

Til staðar er kerfisbundin leið til að umbuna fyrir æskilega hegðun. Nemendur safna brosum á 

vegg. Þegar umsömdum fjölda er náð er fyrirframákveðin umbun veitt. Allir starfsmenn sem 

rætt var við nota SMT aðferðir til að veita umbun hvort sem er í formi brosa eða félagslega 

hvatningu sem getur verið t.d.  klapp á öxl, þumalfingur upp eða fimma. 

Til staðar er ákveðið ferli sem kennarar fylgja varðandi viðbrögð við óæskilegri hegðun: Skýr 

fyrirmæli › skýr fyrirmæli og val › taka úr aðstæðum. Í samtal við kennara kom í ljós að mjög 

sjaldan þarf að nota einverustaðinn á deildinni. Á meðan heimsóknin fór fram ríkti mikil ró á 

deildunnum. Börnin voru niðursokkin í leik á mismundi svæðum. Þegar barn skipti um svæðið 

myndaðist ekki órói. Starfmenn voru í samtal við börnin á svæðunum en þurftu ekki að minna 

á reglur eða leiðrétta hegðun. Þess vegna sáust nokkur atriði ekki á meðan heimsóknin fór 

fram, sem SET – listinn leggur áherslu á (eins og að einn kennari geri a.m.k. einu sinni 

athugasemd fyrir fram (t.d. minnti barn á reglu án tilefnis). Í þessum tilfellum gaf ransakandi 

eitt stig fyrir að starfsmenn staðfestu í samtali, að þau séu að nota hvatning og hrós.  

D. Skipulagt og fyrirsjánlegt umhverfi – 8/10 =  

Myndrænt skipulag var að finna á öllum deildum. Allir starfsmenn gátu sagt hvað tekur við 

eftir að samverustund lýkur og áttu börnin einnig í flestum tilfellum auðvelt með að nefna 

hvað væri næst á dagskrá. Rannsakandi sá einn skiptitíma og þá var hringt bjöllu sem 
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athyglimerki til að gefa til kynna breytingar. Starfsmaður á annari deildinni staðfesti, að 

notuð er bjalla til að gefa til kynna breytingar. 

Rannsakandi sá ekki að gefin væri fyrirvari (á undan bjöllunni) um að breytingar væru 

framundan. 

 

E. Eftirlit og ákvarðanartaka – 8/8 = 

Til staðar er eyðublað til að skrá óæskilega hegðun en það er gert daglega. Einnig eru fastar 

skráningarvikur, þar sem öll atvík eru skráð. 

Einnig eru niðurstöður ræddar á fundum sem eru tvisvar í mánuði og ákvarðanir teknar út frá 

því ef þarf.  

 

F. Þátttaka fjölskyldu – 8/10 = 

Foreldrar hafa möguleika á að koma og taka þátt í starfi leikskólans og hafa deildarstjórar 

regluleg samskipti við þá, svo sem tölvupóstar, viðtöl, dagleg samskipti o.fl. Foreldrar er 

einnig upplýstir um reglur a.m.k. einu sinni á ári og fá upplýsingar um framkvæmd SMT 

skólafærni á foreldrafundum. Einnig má finna upplýsingar um SMT á heimsíðu leikskólans. 

Þar má meðal annars finna reglutöfluna en inn á síðunni vantar ennþá kennsluáætlun 

núverandi skólaárs.  

SET listinn geri kröfur um að foreldra taki þátt í endurskoðun reglna varðandi SMT. Þetta er 

ekki gert á Ársölum og dregur það heildartölunar niður. 

 

G. Stjórnun – 12/12 = 

Í skólanum er til staðar teymi sem heldur utan um og styður við SMT skólafærni og var þetta 

staðfest af starfsmönnum. Teymið samanstendur af stjórnendum, kennurum og ófaglærðum 

og er því þverskurður allra starfsmanna leikskólans. Teymið fundar tvisvar í hverjum mánuði 

og upplýsir starfmenn um framvindu og markmið SMT með fundargerðum. Til staðar er 

kennsluáætlun á deildum og er notað tímaáætlun fyrir allan skólann með ákveðnum 

markmiðum tengdum SMT skólafærni á árinu.  
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H. Stuðningur við verkefni – 6/8 = 

Samkvæmt viðtali við deildarstjóra sem er líka meðlimur teymisins þá er gert ráð fyrir ákveðnu 

fjármagni til að þróa og viðhalda SMT. Starfsmenn í teyminu hafa tíma og fá úrræði til að vinna 

að markmiðum verkefnisins. 

Starfsmönnum hefur stundum gefist kostur á fræðslu á árinu en mannaekla hefur líka komið í 

veg fyrir þátttöku á fræðslufundum. Meiri hluta deildarstjórar sem rætt var við telur sig ekki 

hafa nægan tíma og úrræði til að vinna að markmiðum SMT skólafærni.  

 

Niðurstöður SET listans á Ársölum sýnir að leikskólinn vinnur með SMT á fullnægjandi hátt. 

Heildarmeðaltal skólans er 87%. 

Skólapúlsinn 

Foreldra- og starfsmannakannanir eru lagðar fyrir annað hvert ár að jafnaði. 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 samanburði á viðhorfi nemenda, 

foreldra/forsjáraðila og kennara í skólum við aðra grunnskóla landsins í gegnum kannanir 

Skólapúlsins. Niðurstöður einstakra matsþátta eru í sumum tilfellum settar fram á stöðluðum 

kvarða sem kallast staðalníur (stanines). Staðalníur eru með meðaltalið 5 og staðalfrávikið 2. 

Viðmiðunarreglan er sú að meðaltalsmunur upp á 0,5 stig á staðalníukvarða telst ekki mikill 

munur, munur upp á 1,0 stig telst töluverður munur og munur upp á 1,5 stig telst mikill munur. 

Túlkun á mikilvægi munarins fer eftir efni og dreifingu hvers matsþáttar fyrir sig. Í sumum 

tilfellum eru niðurstöður settar fram sem hlutfall svara við ákveðnum svarmöguleikum. Í þeim 

tilfellum er engin almenn viðmiðunarregla um túlkun. 

 

Skólapúlsinn starfsmenn 

Samræmd starfsmannakönnun á vegum Skólapúlsins var framkvæmd í mars 2020. Könnunin 

var send út til allra starfsmanna í leikskólanum og var fjöldi þátttakenda 51 en fjöldi svarenda 

47 og svarhlutfallið því 92,2%. Könnunin mælir 40 þætti og er almenni hlutinn nýr og mælir 

hann 20 þætti en við sjáum ekki samanburð milli ára þar sem þessi hluti var lagður fyrir í fyrsta 
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skipti. Í sértæka hlutanum eru einnig mældir 20 þættir og fáum við samanburð milli ára í 

þessum hluta. Könnuninni er skipt upp í 7 lykilþætti. Í almenna hlutanum eru starfið, 

starfsmenn, vinnustaðurinn og stjórnun. Í sértæka hlutanum eru uppeldi og mentun, 

símenntun og undirbúningstími og opnar spurningar. 

  

1. Starfið 

 

Í lykilþættinum starfið kemur fram að hlutfallslega fleira starfsfólk en í viðmiðunarskólunum 

telur vinnuálagið vera of mikið. En það er jafnframt marktækur munur á skýrleika hlutverks og 

og telur 78,3% starfsfólks að það viti mjög oft eða alltaf tilhvers er ætlast af þeim í starfinu. 

Ágreiningur um hlutverk er á pari við landsmeðaltal og jákvæðar áskoranir í starfi eru örlítið 

meiri en hlutfallslega færra starfsfólki finnst starfið þeirra mikilvægt. 

 

2. Starfsmenn 

 

Í lykilþættinum starfsmenn kemur fram að meirihluti starfsfólks telur sig búa yfir leikni í starfi 

og er starfsfólk almennt ánægt með gæði vinnunnar, afköstin sem það skilar og færni þeirra 

til að leysa vandamál. Skuldbinding til vinnustaðarins er undir landsmeðaltali og hlutfallslega 

fleiri telja kröfurnar í vinnunni trufla heimilislífið og fjölskyldulífið.  
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3. Vinnustaðurinn 

 

Í lykilþættinum vinnustaðurinn kemur fram að starfsandinn er örlítið undir landsmeðaltali en 

þrátt fyrir það þá finnst 93,5% starfsmanna starfsandinn nokkuð, fremur eða mjög  hvetjandi 

eða styðjandi. Stuðningur frá samstarfsfólki og stuðningur við nýsköpun er örlítið meiri en í 

viðmiðunarskólunum. Mismunun mælist örlítið meiri gagnvart eldri og yngri starfsmönnum. 

Einelti mælist meira í Ársölum en viðmiðunarskólunum og eru 4 starfsmenn sem telja sig hafa 

orðið fyrir áreitni eða einelti og 9 starfsmenn sem telja sig hafa orðið vitni að áreitni eða einelti. 

 

4. Stjórnun 

 

Í lykilþættinum stjórnun kemur fram að stuðningur frá yfirmanni og sanngjörn forysta er 

marktækt meiri en í viðmiðunarskólunum og eru 95-96% starfsmanna sem telja sig fá stuðning 

og aðstoð frá næsta yfirmanni og að hann sé fús til að hlusta á vandamál sem upp koma í 

vinnunni. Valdeflandi forysta er einnig hærri en á landsvísu en ræktun mannauðs er lægri og 

stafar það af því að 23,9% starfsmanna finnst þeim ekki umbunað nógu vel fyrir vel unnin störf. 
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5. Uppeldi og menntun 

 

Í lykilþættinum uppeldi og menntun kemur fram að allir þættir nema einn eru fyrir ofna 

landsmeðaltal og hefur ánægja með alla þessa þætti aukist mikið milli ára. Þrír af þessum 

þáttum eru marktækt hærri en viðmiðunarskólarnir en það eru þættirnir trú á eigin getu við 

uppeldi og menntun barna, trú á eigin getu við að tryggja jöfnuð og virkni foreldra í 

leikskólastarfinu. Þátturinn virkar samræður um starfið er eini þátturinn sem er undir 

landsmeðaltali og er marktækur munur þar á. 

 

6. Símentun og undirbúningstími 
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Í lykilþættinum símenntun og undirbúningstími kemur fram að allir þættir yfir landsmeðaltali 

nema starfsþróunarsamtal á sl. 6 mánuðum sem mælist marktækt undir og símenntunarþörf 

starfsfólks sem er til jafns við landsmeðaltal. Hlutfallslega fleiri starfsmenn en í fyrra telja að 

það sé of margt sem hindri þá í að afla sér símenntunar.  Hlutfall starfsmanna sem fær 

undirbúning er 100%  eins og í síðustu könnun en 31,6% telja sig ekki fá nægan 

undirbúningstíma sem er svipað og síðast.  

 

7. Opnar spurningar  

Dæmi um svör við opnum spurningum hjá starfsfólki: það er of mikið álag sem einkennist af 

of mörgum börnum á deildum og of mikilli starfsmannaveltu og manneklu. Samskipti við 

foreldra eru almennt góð og spennandi að sjá hvernig Karellen mun bæta samskiptin. Það er 

góð endurmentun og fræðsla í boði í leikskólanum en við þurfum að vera duglegri að sækja 

námskeið/símenntun utan leikskólans. Allir þurfa ð vera jákvæðir og taka breytingum með 

opnum huga. Starfsmenn þurfa að horfa meira í eigin barm í stað þess að velta sér upp úr því 

sem aðrir eru að gera og pirra sig yfir hlutum sem skipta ekki máli. Það er góður starfsandi og 

starfsfólkið er jákvætt og lausnamiðað og samstarf á deildum er gott. Það er flott og faglegt 

starf unnið í leikskólanum og starfið er gefandi en jafnramt krefjandi og skemmtilegt. Frábærir 

stjórnendur sem eru sanngjarnir og jákvæðir og vilja að starfsfólkinu sínu líði vel og ánægja er 

með nýja leikskólastjórann. 

Áætlun um sjálfsmat 2019-2022 

Í meðfylgjandi töflu má sjá yfirlit yfir matsþætti skv. sjálfsmatsaðferðinni Hversu góður er 

leikskólinn okkar?, og áætlun til þriggja ára um hvenær ráðgert er að leggja þá fyrir til mats og 

umbóta. Lykilþættirnir þrír úr efninu eru auðkenndir með bleikum, fjólubláum og grænum lit. 

Gæðagreinar sem unnir eru til af starfsmönnum Ársala er auðkenndir með gulum 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.  
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Skólaár 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Haustönn    

 gg. SMT skólafærni - 

Ársalagæðagreinir 

gg. 1.5 Verklag sem 

stuðlar að sanngirni 

gg. 2.4 

Einstaklingsmiðun 

 Starfsmenn útbúa 

gæðagreina fyrir 

Ársalagæðagreinir  

gg. 1.2 Forysta í 

leikskólastarfi 

gg. 2.1 Vernd barna 

 gg. Þátttaka 

starfsmanna í starfi 

með börnunum – 

Ársalagæðagreinir 

gg. TMT, vinastund, 

fjölmenningardagar 

og uppákomudagar -

Ársalagæðagreinir 

Starfsmenn útbúa 

gæðagreina fyrir 

Ársalagæðagreinir 

 gg. hreyfing, útivera, 

samverustund og 

dygðir - 

Ársalagæðagreinir 

  

Nóvember? Starfsáætlun Starfsáætlun Starfsáætlun 

Vorönn    

 gg. 2.2 

Skólanámskrá 

gg. 1.1 

Umbótamiðað 

sjálfsmat 

gg.2.5 Þátttaka 

fjölskyldna í 

skólastarfi 

 gg. 3.3 Sköpun og 

leikni/færni 

gg. 1.4 Forysta og 

starfsmannastjórnun 

gg. 2.7 Samstarf 

 gg. 2.6 Samfella í 

skólastarfi 

gg. Hópastarf, 

málörvun, myndlist 

og tónlist - 

Ársalagæðagreinir 

Ársalagæðagreinar  

 gg. Þátttaka 

starfsmanna í starfi 

með börnunum - 

Ársalagæðagreinir 

  

Febrúar Starfsmannakönnun 

Skólapúlsins 

 Starfsmannakönnun 

Skólapúlsins 

Mars  Foreldrakönnun 

Skólapúslins 

 

Október Sjálfsmatsskýrsla Sjálfsmatsskýrsla Sjálfsmatsskýrsla 
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Viðauki I - Sex stiga skalinn 

Við notum einkunnaskalann til að meta gæðagreinana. Menntayfirvöld, sveitarfélög og 

opinberar stofnanir nota einkunnaskalann í þeim tilgangi að meta starf mismunandi stofnana. 

Taka þarf fram að þegar einkunnagjöf er notuð gildir hún fyrir allan gæðagreininn. Hægt er að 

meta menntun í víðu samhengi. Hafa ber í huga að þegar einkunnaskalinn er notaður til að 

meta skólastarf þarf matið að snúast um faglega hæfni fremur en tæknilega útfærslu. 

Almennar leiðbeiningar um einkunnagjöf, sem ætti að nota jöfnum höndum í matinu, má sjá 

hér á eftir. 

Framúrskarandi Einkunnin framúrskarandi merkir að tiltekið svið skólastarfs sé 

framúrskarandi og leiðandi á landsvísu. Námsreynsla og námsárangur 

allra nemenda er framúrskarandi. Einkunnin framúrskarandi er gefin 

fyrir framúrskarandi gæði skólastarfs og er dæmi um bestu 

framkvæmd/verklag. Einkunnin, byggir á sanngirni, þátttöku og 

faglegri þekkingu sem er samofin skólasamfélaginu og styður við 

framfarir á öllum sviðum. Hún felur í sér að hágæða skólastarf er 

sjálfbært og verður viðhaldið. 

 

Mjög gott Einkunnin mjög gott merkir að styrkleikar einkenna tiltekið svið 

skólastarfsins. Mjög fá sóknarfæri eru til umbóta og engin atriði sem 

sýnilega rýra námsreynslu nemenda. Einkunnin mjög gott felur í sér 

mikil gæði í kennslu og námi nemenda og allir ættu að geta náð því 

viðmiði. Væntingar eru um að skólinn muni nota sjálfsmatið áfram til 

skipulagningar á umbótum og vinni að því að bæta nám og kennslu í 

átt að framúrskarandi skólastarfi. 

 

Gott Einkunnin gott merkir að mikilvægir styrkleikar í skólastarfinu þrátt 

fyrir að enn séu þættir sem þarfnist umbóta. Styrkleikarnir hafa 

merkjanleg, jákvæð áhrif á næstum því alla nemendur. Þar sem gæði 

námsreynslu nemenda eru skert á einhvern hátt er þörf á umbótum. 
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Það bendir til að skólinn ætti að skjóta styrkari stoðum undir 

styrkleika og grípa til aðgerða á þeim sviðum sem þarfnast umbóta. 

 

Fullnægjandi Einkunnin fullnægjandi merkir að styrkleikar á tilteknu sviði 

skólastarfsins rétt nái að vega þyngra en veikleikar. Einkunnin gefur 

til kynna að nemendur njóti grunnþjónustu. Hún greinir frá 

aðstæðum þar sem styrkleikar hafa jákvæð áhrif á námsreynslu 

nemenda og einnig að veikleikar séu ekki það miklir að þeir hafi 

neikvæð áhrif á námsreynslu nemenda þegar á heildina er litið. 

Einkunnin bendir til að skólinn ætti að grípa til aðgerða vegna veikra 

þátta með því að byggja meira á styrkleikum sínum. 

 

Slakt Einkunnin slakt merkir að það séu veikleikar í mikilvægum þáttum á 

tilteknu sviði skólastarfsins. Þrátt fyrir að koma megi auga á einhverja 

sterka þætti eru mikilvæg atriði slök og munu, annað hvort á stöku 

stað eða þegar þau eru tekin saman, skerða námsreynslu nemenda 

verulega. Einkunnin bendir á þörfina á skjótum, skipulögðum og 

virkum aðgerðum af hálfu skólans. 

 

Ófullnægjandi Einkunnin ófullnægjandi  merkir að mikilvæg atriði á tilteknum 

sviðum skólastarfsins séu slök og þarfnist tafarlausra umbóta. 

Námsreynsla nemenda er sýnilega í hættu í veigamiklum atriðum. Í 

nánast öllum tilfellum þarf á stuðningi skólastjórnenda að halda við 

að skipuleggja og hrinda í framkvæmd nauðsynlegum umbótum. 

Venjulega felur það í sér samvinnu við starfsfólk í öðrum skólum eða 

samstarfsstofnunum.  
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