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Inngangur 

 

  

Skólaárið 2017 til 2018 var gott á leikskólanum Kiðagili. Síðustu ár hefur Kiðagil verið 

að þróa verkefnið Leikskólalæsi. Það byrjaði með 2 ára þrónurverkefni og þó að 

þróunarverkefninu sem slíku sé lokið hefur verið lögð áhersla á og mikil vinna í því að 

halda áfram á réttri braut. Það gerum við með því að vera stöðugt að minna okkur á fyrir 

hvað leikskólinn Kiðagil stendur. Seinnihluta ársins 2014 kom út handbók  sem tengist 

þeirri vinnu sem lögð var í þróunarverkefnið. Áríðandi að halda utan um þær aðferðir 

sem gáfu góða raun, bæði til þess að leita í og til hafa handbærar þegar nýir starfsmenn 

hefja störf í Kiðagili. Það er ætíð ákveðin hætta til staðar að það tapist starf eins og hér er 

um að ræða þegar um starfsmannaskipti verða, nema haldið sé utan um það öruggum 

höndum og góðar upplýsingar séu handbærar. Handbókin var auglýst í 

leikskólaumhverfinu og fékk góðar móttökur. Leikskólar víða um landið sýna Kiðagili og 

handbókinni mikinn áhuga. Alls hafa selst um 120 bækur bæði til leikskóla og áhugafólks 

um læsi í leikskólum. Það er okkur nauðsynlegt að viðhalda okkar vinnuaðferðum 

varðandi læsið og einnig að bera út boðskapinn. Því góð vinna verður að viðhaldast. 

Áframhald hefur verið á áhuga landans á verkefnabókinni okkar og hefur eftirspurn 

haldið áfram varðandi hana. Einnig höfum við verið að halda fyrirlestra víðsvegar um 

landið varðandi þá læsisvinnu sem unnin er hjá okkur. Fréttir af góðu vinnunni okkar 

með læsi hefur einnig ratað til vinabæja okkar í Skandinavíu. Þetta gerði það að verkum 

að verkefnabækur Kiðagils finnast einnig í nokkrum leikskólum í vinabæjum okkar.  

SMT vinnan okkar segir okkur að verkfæri kerfisins eru góð. Auðvitað verður fólk aldrei 

steypt í sama mót, sama hversu öflug verkfæri eru til staðar, enda er það ekki markmiðið. 

Samt sem áður hefur orðið, að okkar mati, áberandi breyting á samskiptum barna og 

fullorðinna. Þau eru á mun jákvæðari nótum en áður var og samskipti einstaklinga á milli 

eru það almennt líka. Gott utanumhald á SMT gerir það að verkum að hægt er að grípa 

snemma inn í óæskilega hegðun og vinna með hana á deildinni. Almenn fræðsla fyrir alla 

skólastjórnendur eins og t.d. lærdómssamfélagið þar sem þetta skólaár var lögð lokahönd 

á læsisstefnu Akureyrarbæjar sem og þátttöku skóla í menntun kennaranema. Einnig hafa 

stjórnendur Akureyrarbæjar fengið góða fræðslu varðandi markþjálfun sem nýtist mjög 

vel í starfi. 
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Almennar upplýsinar 

 
2.1. Leikskólinn Kiðagil Kiðagili 9 á Akureyri, sími: 414-3770 er fjögurra deilda 

leikskóli. Netfang skólans er kidagil@akureyri.is. Heimasíða skólans er www. kida.is. 

Skólastjóri er Inda Björk Gunnarsdóttir. Skólinn tók til starfa í september árið 1995. Í 

skólanum eru 4 deildir með 94-100 börn frá 18 mánaða til 6 ára í 94 rýmum. 

 

2.2 stjórnun. Skipurit skólans er í fylgiskjali 

2.3. Mötuneyti. 

   

Í Kiðagili er mötuneyti. Við mötuneytið starfa matráður og aðstoðarmatráður í fullu starfi.  

Matseðlar eru gerðir fyrir sjö vikur í senn og eru í samræmi við sameiginlega matseðla í 

grunn og leikskólum Akureyrarbæjar. 

 

3.Börn . 

 

3.1. Fjöldi barna 

 

Þann 01. september  2017 voru 103  börn í Kiðagili.  

Skjal yfir nýtingu plássa er í fylgiskjölum. 

 
Fæð.ár Kyn 6,0 6,25 7,0 7,25 7,5 7,75 8,0 8,25 8,5 

2016 Drengir 1         

2016 Stúlkur          

2015 Drengir 1  1    5  6 

2015 Stúlkur      1 5 1 3 

2014 Drengir 1  2  1  4 4 3 

2014 Stúlkur     3  3 2 4 

2013 Drengir       5 2 4 

2013 Stúlkur  1  1 1  8  3 
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2012 Drengir    1 1  2 4 6 

2012 Stúlkur 2    1  4 1 5 

Samtals  5 1 3 2 7 1 36 14 34 

4.Starfsmenn 

 
 

4.1. Stöðugildi 

Á tímabilinu voru stöðugildi 21,11. Fagmenntun var 50,53%. Flestir voru 

leikskólakennarar en við skólann störfuðu grunnskólakennarar, deildarstjóri með master í 

stjórnun menntastofnanna á samt sálfæðingi með diplómu í sérkennslufræðum. Einnig voru 

við skólann tveir aðilar með Bs í sálfræði og diplómu í sérkennslu.    Að auki fengum við 

fólk til vinnu í gegnum Vinnumálastofnun sem og atvinnu með stuðning. Sumarið 2017 

voru 7 unglingar við sumarstörf á vegum vinnuskólans.   

Á árinu 2017-2018 hafa þrír starfsmenn af 30 á skrá á tímabilinu farið yfir 100 tíma í 

veikindum. Þess má einnig geta að 10 starfsmenn af 30 voru með færri en 34 tíma í 

veikindi.  

 

 4.2. Áherslur í samskiptum starfsmanna 

 

Við skólann störfuðu 30 starfsmenn á tímabilinu, þar af tveir sem voru með saming frá 

Vinnumálastofnun.  

Á vinnustöðum þar sem sem álagstímar eru margir eins og í  leikskólum, reynist stundum 

erfitt að halda uppi góðum vinnumóral. Starfsmenn starfa þétt og þess vegna er 

vinnumórall á leikskóla mjög mikilvægur. Við starfsmennirnir leggjum okkur fram um að 

vera kurteisir við hvor annann, hafa það gaman í vinnunni, hlæja mikið og sýna 

væntumþykju.  Einnig hittumst við utan vinnutíma og ýmislegt gert sér til skemmtunar 

t.d. farið í bíó og kaffihús, farið í náms- og kynnisferð í aðra leikskóla Akureyrarbæjar, 

farið saman á árshátíð, jólakaffihúsog ýmislegt annað.   

Á haustönn 2017 voru tveir starfsmannafundir haldnir frá 8:00-12:00 og einn starfsdagur 

þar sem leikskólinn var lokaður allann daginn. Einnig var einn starfsmannafundur frá 

12:15-16:00. Við gerð skóladagatals var sú ósk sett fram til fræðsluráðs Akureyrar að fyrsti 
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dagur eftir sumarfrí mundi hefjast á starfsmannafundi. Það var samþykkt. Stóð sá 

starsfmannafundur frá 8:00-12:00. Þar var fjallaðu um komandi vikur, þangað til allir 

starfsmenn væru komnir í hús og tíminn notaður til deildafunda. Þetta gerði það að verkum 

að kennarar voru  að koma 4 tímum fyrr í hús en nemendur og gátu því verið búinir að 

undirbúa komu þeirra með því að stóla niður, taka til bækur, finna handklæði og annað sem 

gott er að vera búinn að gera áður en nemendur koma í hús. Að ósk foreldra  er reynt að 

hafa starsfmannafundi ekki alltaf á sama tíma né sama vikudag. Á vorönn 2018 voru þrír 

skipulagsdagar þar sem leikskólinn var lokaður frá 8:00-16:00 og þrír 

starfsmannafundirtveir dagar sem skólinn var lokaður í fjóra tíma. Annarsvegar frá 8:00-

12:00 og hinsvegnar frá 12:15-16:00. Í heildina hefur leikskólinn leyfi til að loka vegna 

funda og samráðs 48 klukkutíma hvert skólaár. Eru það einu tímarnir sem allir í húsinu ná 

að hittast án nemenda.  Hver deild hélt að auki einn deildarfund í mánuði á vinnutíma. Þá 

fara allir starfsmenn þeirra deilda sem ekki eru að funda út þannig að ein deild geti haldið 

deildarfund. SMT teymisfundir voru haldnir einu sinni í mánuði þar sem farið er yfir með 

deildarstjórum, aðstoðarleikskólastjóra og sérkennslustjóra hverning vinna með SMT 

gengur. Lausnateymisfundir eiga að vera einu sinni í mánuði en það hefur lítið verið vísað 

til lausnateymis þannig að þeir fundir voru sjaldnar.    

Umhverfnisnefnd er var starfrækt í skólanum og fundar hún eftir nauðsyn. Í 

Umhverfisnefnd eru kennarar af hverri deild sem og skólastjóri og fulltrúi frá eldhúsi. 

Einnig var Umhverfisnefnd með innlegg á starfsmannafundi. Skemmtinefnd   er starfandi  

og  hélt nokkra fundi og stóð fyrir ýmsum uppákomum.  

4.3. Starfsmannasamtöl og móttaka nýrra starfsmanna 

 
Starfsmannasamtöl eru ekki eins öll ár. Skólaárið 2017-2018 tók skólastjóri samtöl við 

alla starfsmenn. Planið er að skólastjóri taki öll starfsmannasamtöl annaðhvert ár og 

deildarstjórar taki starfsmannasamtöl hin árin á móti og skili samantekt af deild til 

skólastjóra. Formleg framkvæmd viðtalanna fór að öllu leyti fram í samræmi við stefnu 

bæjarins.  

Þegar nýir starfsmenn hefja störf í Kiðagili tekur skólastjóri  á móti þeim og kynnir þeim 

stefnu og áherslur skólans. Síðan tekur deildarstjóri og setur starfsmanninn inn í hagnýta 

útfærslu dagskipulags og stefnu. Í gildi eru vinnureglur varðandi móttöku nýrra 
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starfsmanna og gátlisti sem deildarstjóri eða skólastjóri fer yfir með nýju starfsfóliki á 

reynslutímanum. Deildarstjóri tekur nýjan starfsmann í tvö viðtöl á fyrstu þrem 

mánuðunum þar sem gátlistinn er notaður til viðmiðs um varðandi spurningar. Síðasta 

samtalið er í höndum leikskólastjóra enn þá er ákveði, í samráði við deildarstjóra og útfrá 

samtölum deildarstjóra við nýja starsmanninn, hvort af áframhaldandi ráðningu verður.  

 

5. Sýn Kiðagils  

 
5.1. Sýn Kiðagils 

Sýn Kiðagils byggist á því að sýna hvort öðru virðingu í leik og starfi. Við leitumst við að 

styrkja hvort annað og auka virðingu fyrir námi hvers og eins. Lífið er leikur sem þroskar 

alla nemendur sem og fagmennsku kennara. Þá teljum við að með því að auka getuna til 

læsis, hjálpum við öllum að öðlast uppbyggjandi samskipti og að það auki jakvæðni og 

hjálpsemi hvers og eins. Á skólaárinu höfum við verð að vinna eftir skólanámsskrá 

Kiðagils en við stöndum fyrir fagmennsku, viðringu, leik og læsi.  

 

Heildarstefna. 

 

 

Að leggja áherslu á læsi. Að allt sé sýnilegt bæði stafir og tölur. Að börn og starfsfólk 

sýni fagmennsku og tillitssemi og afli sér virðingu með viðmóti sínu gagnvart öður fólki. 

Að öllum líðið vel í skólanum og leitist við að gera andrúmsloftið jákvætt, bæði í leik og 

starfi. Að börnin fái að njóta sín hvert og eitt á sínum forsendum, finni að það er öruggt 

og líði vel í umhverfi sínu. Að allir séu jafningjar, njóti þess sama, óháð kyni og trú. Að 

hagsmunir barnsins sé hafður að leiðarljósi og sé rauði þráðurinn í gegnum allt, bæði leik 

og nám.  

Tungumálið er eitt mikilvægasta tæki mannanna til boðskipta og hugsunar. Því ber að 

leggja áherslu á að nýta málið í víðum skilningi. Það gerum við með samtölum, 

spurningum, lestri, sögum, kvæðum og þulum. Lögð er áhersla á læsi og eru markvissir 

læsistímar í hverri viku. Auk þess er allt merkt sem gerir nemendum auðveldara að læra 

hugtökin. Bækur eru ætíð í boði fyrir börn og þeim kennt að umgangast þær, velta fyrir 



Ársskýrsla Kiðagils 2017-2018 

 

9 

 

sér uppbyggingu þeirra, fletta blaðsíðu fyrir blaðsíðu, því með aukum þroska læra þau að 

lesa með aðstoð mynda.  

 Lögð er áhersla á að efla skilning á málinu. Tjáning er mikilvægur þáttur og 

hvetjum við börnin til að nýta sér málið í leik og starfi, spyrja spurninga, segja skoðanir 

sínar og ræða um liðna atburði. Orð og bókstafir eru sýnilegir og læra börnin fljótt að 

þekkja stafinn sinn og sinna nánustu eða jafnvel stafi allra barna og starfsfólks. Læsi er 

ekki bara að læra bókstafi og lestur heldur er það samheiti yfir marga þætti eins og 

samskipti, tákn, menningu, myndmál, ýmis táknkerfi, umhverfið og hlustun. Við leggjum 

einnig áherslu á að börnin fái tækifæri til að uppgötva sjálf í gegnum leik. Því fleiri orð  

og hugtök sem hvert barn læri og tileinki sér, þeim mun fullkomnari verði hugsun þess.  

Þetta ferli til aukins vitsmunaþroska næst ekki öðruvísi en með námi og með það að 

leiðarljósi og til samræmis við skólastefnu Akureyrar um skólastofnanir í stöðugri þróun 

var haldið áfram að þróa „Leikskólalæsi í Kiðagili” Til að styrkja okkur enn meira í 

þróun leikskólalæsis og að leggja áherslu á talað mál, skilning og upplifun tungumálsins 

höfum við hafið vinnu með Lubba. Hljóðasmiðjur Lubba byggja á traustum gurnni. Í 

bókinni Lubbi finnur málbein er lagt upp með tileinkun málhjóða á grundvelli 

fjölskynjunar, sem höfundar nefna Hljóðanám í þrívídd. Um er að ræða samþættingu 

skynleiða; heyrnar-, sjón-og hreynfi-/snertiskyns. Innlögn málhljóðanna þannig fram að 

eitt málhljóð er lagt inn í öllum skólanum í viku hverri. Deildir vinna síðan með 

málhljóðið aldurstengt eftir deildum. Höfundar efnisins um Lubba eru Þóra Másdóttir og 

Eyrún Ísfold Gísladóttir.  

 

5.3. Félagsfærni og agastefna:  
Tveir af hornsteinum skólastefnu Akureyrarbæjar eru virðing og vellíðan og í  Kiðagili 

var lögð áhersla á að þjálfa börnin í félagsfærni. Sótt hefur verið í smiðju Daniel 

Goleman sem skrifaði um tilfinningagreind og skilgreindi hana sem hæfileikann til að 

gera sér grein fyrir eigin tilfinningum og annarra. Til þess eins að geta greint á milli 

þeirra og notað vitneskjuna sér til leiðbeiningar í hugsun, ákvarðanatöku og framkvæmd.  

Félagsfærninámsefnið  Stig af stigi er hagnýt aðferð til þess að efla samskiptafærni 

barnanna og auka tilfinningalæsi þeirra og er gripið í það námsefni þegar þurfa þykir.  



Ársskýrsla Kiðagils 2017-2018 

 

10 

 

5.4. SMT- agastefnan:  

Í Kiðagili er stuðst við SMT-agastefnuna. Ákveðið var að fara þá leið, enda mælt með 

henni af hálfu skóladeildar sem lagði til leiðsögn og verkefnisstjóra til innlagnar 

verkefnisins á sínum tíma. Vegna verkefnisins er merkjanlegur munur á afstöðu  kennara 

til barna sem eru erfiðir í samskiptum þar sem kennararnir eru jákvæðari og þolinmóðari. 

Kennarar sem vinna eftir SMT-agastefnunni þurfa að einbeita sér mikið að því að taka eftir 

jákvæðri hegðun barns.  Þannig er framfylgt skólastefnu Akureyrarbæjar um jákvæða 

endurgjöf til barnsins og miðlun jákvæðra upplýsinga til foreldra. Nú þegar hefur verkefnið 

staðið  yfir í ellefu  ár og síðasta skrefið var tekið þegar Kiðagil varð sjálfstæður SMT skóli 

haustið 2011. Síðan þá hafa verið haldin ýmis námskeið til upprifjunar fyrir starfsmenn. 

Nýjum starfsmönnun er sérstaklega boðið á kynningarnámskeið sem er í höndum 

aðstoðarleikskólastjóra og/eða sérkennslustjóra. Undir stjórn Guðbjargar Ingimundardóttur 

verkefnisstjóra PMTO var í boði námskeið fyrir starfsmenn varðandi SMT.  Öllum 

starfsmönnum er hollt að sitja upprifjunarnámskeið og  eru þau opin þeim starfsmönnum 

sem vilja. 

 

6. Leikskólastarfið sl. skólaár  

 
6.1. Starfsáætlun.  

Skóladagatal er í fylgiskjölum. 

Deildarstjórar í Kiðagili unnu námsáætlun fyrir sína deild í samvinnu við annað starfsfólk 

á deildinni. Lögð var reglubundnin áhersla á samfellu í starfinu þannig að hvert ár byggi 

ofan á nám fyrra árs. Áherslurnar eru ætíð hinar sömu með breytilegri útfærslu- og 

viðfangsefnin valin út frá reynslu viðkomandi aldurshóps. Allar deildir Kiðagils eru 

aldurshreinar. Þess er gætt að viðfangsefnin séu ekki ofvaxið hæfileikum barnanna né þá 

of auðveld en eins og Dewey sagði:  

,,Of mikið af því auðvelda gefur ekkert tilefni til rannsakandi hugsunar; of mikið 

af því erfiða gerir rannsakandi hugsun vonlausa “  

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls.62) 

Starfsáætlunin gekk vel eftir enda eðli hennar að tryggja að starfið gangi hnökralaust þrátt 

fyrir einhverjar breytingar á starfsfólki. Nú í fimm ár hefur verið venja að starfsmenn flytji 
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á milli deilda hjá yngri deildum ásamt nemendum. Þetta hefur gefið góða raun og gerir það 

að verkum að börn og starfsfólk fylgjast að fyrstu tvö árin á leikskólanum.  Starfsmenn og 

foreldrar eru þeirra skoðunar að þetta fyrirkomulag komið sér vel fyrir barnahópinn. Börnin 

verða öruggari og kennarar meðvitaðari um þarfir þeirra og áttu auðveldara með að meta 

hvar börnin voru stödd í þroskaferlinu við uppbyggingu starfsins á deildinni. Það eina sem 

við getum sett útá þetta fyrirkomulag er það að foreldrar eiga oft erfitt fyrir að kveðja „sína“ 

starsfmenn eftir tveggja ára samvinnu.  

 

6.2. Skipulag skólastarfsins  

Dagskipulagið er svipað á öllum deildum þótt áherslumunur sé á milli yngri og eldri 

deilda.  

Morgunverður var framreiddur í sal Kiðagils fyrir þrjár deildir af fjórum en yngsta 

deildin borðaði  morgunmat inni á deild og í listaherbergi. Á Gleym mér ei borða allir 

nemendurnir morgunmat samtímis en á Sóley, Smára og Engjarós er rúllandi kerfi sem 

gerir það að verkum að nemendurnir gátu  farið frá leiknum þegar vel stóð og snúið til 

baka í leikinn að morgunmat loknum. Boðið er uppá morgunmat frá 8:10-8:50. Hver 

deild hafði forgang að salnum einu sinni í viku og var þá með skipulagða hreyfistund. 

Útivera var að jafnaði tvisvar á dag. Yngsta deildin fór út í byrjun dags og í enda dags þar 

sem þau leggja sig eftir hádegismatinn. Á hverjum mánudegi er kynjaskipt útivera þar 

sem drengir fara fyrst út og stúlkur vinna verkefni inni og síðan skipta hóparnir um 

staðsetningu. Þetta gefur oftar en ekki tækifæri til öðruvísi verkefna. 

Á tveimur eldri deildunum var boðið upp á val á svæðum og viðfangsefnum eftir 

kaffitíma. Fá þá nemendur og kennarar tækifæri til að fara á milli deilda, kynnast betur og 

nýta mannauðinn sem er á tveimur elstu deildunum.  

Að morgni mætti mætir einn starfsmaður og opnar forstofur skólans  7:30 en deildir opna 

7.45 og loka 16.15. en einn starfsmaður vinnur til 16.30 til að ganga frá húsinu eftir 

daginn. 
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6.3. Dagskipulag:  

  

6.4. 

Uppbygging náms og áherslur deilda  

 „Um leið og einstaklingur fer úr einum aðstæðum í aðrar vikkar heimur hans, 

umhverfi hans, eða dregst saman…. …Það sem hann hefur tileinkað sér af þekkingu og færni 

í einum aðstæðum verður tæki til að skilja og fást á árangursríkan hátt við þær aðstæður sem á 

eftir koma   

    (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 62) 

Þarna er vísað til orða Deweys en í þeim anda er starf deildanna byggt upp.  

Viðfangsefnin sem börnin hafa þegar fengist við á yngri deildum eru lögð til grundvallar. 

Samfella í námi er markmið skólans án þess að misst sé sjónar á einstaklingunum í 

hópnum. Eins og sjá má í umfjöllun um deildirnar hér á eftir eru kenningar Vygotskys 

einnig eins og rauður þráður í gegnum starfið. 

 

Gleym-mér-ei er deilda tveggja ára barna. Þar er unnið  með námsefnið 1, 2 og byrja í 

gegnum allt starf með börnunum. Þetta námsefni var unnið af Nínu Önnu Dau og var 

Kiðagil tilraunaskóli fyrir hana fyrir nokkrum árum. Í ljós kom að hér var um að ræða 

hjálpartæki sem nýtist ágætlega við kennslu yngstu barnanna, sem hefur skort og hefur 

því verið haldið inni. Einu sinni í viku er Leikskólalæsitími, sem unninn er í hópastarfi og 

er námsefninu 1,2 og byrja fléttað inn í það. Þá er börnunum kennt að þekkja líkama sinn 

á einfaldan hátt og þau vinna ýmis verkefni tengd skynjuninni. Lögð er áhersla á söng, 

vísur og sögur til málörvunar auk þess sem lesið er fyrir börnin og ritmálið er gert 

07:45 Skólinn opnar 

08:10-08:50 Morgunverður og borðleikir í heimastofum. 

08:50-11:30 Leiknám inni og úti, í öllu leikrými skólans. 

11:30-12:30 Hádegisverður er frá 11:30 og til ca 12 

12:30-12:55 Hvíld.  Sögur, tónlist, svefn og hreyfislökun. 

12:55-14:30 Leiknám, inni og úti, í öllu leikrými skólans. 

14:30-15:00 Nónhressing. 

15:00-16:10 Leiknám, inni og úti, í öllu leikrými skólans. Val á 

eldri deildum til kl. 16:00.   

16:15 Skólinn lokar. 
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sýnilegt. Unnið var með námsefnið Lubbi finnur málbein og fjallað um starfrófið og stafi 

með hjálp Lubba. Fræðsla varðandi liti og táknin sem þeim er úthlutað í byrjun 

skólagöngu. Þar tengja kennarar saman nafn barns, lit á hópi, tákn barns sem og hjóð þess 

bókstarfs sem barnið á. Sjónrænt dagskipulag, myndræn stimpilklukka og leikir er 

tengjast leikskólalæsinu eru hluti af þeim verkefnum sem virkja börnin í þekkingu á 

bókstöfum, auðveldar þekkingu á vinnudeginum og styrkir sjónrænt minni. Vikulega er 

Könnunarleikur (Heuristic Play with Objects) en þar er unnið með óhefðbundinn efnivið.  

Lögð er áhersla á að hver einstaklingur njóti sín á eigin forsendum og án afskipta 

kennara. Reynt er að styðjast við  áhugasvið og færni einstaklingsins til að efla 

sjálfsmynd hans og styrkja í námi og þroska. Á vorönn 2018 var áfram unnið með 

líkamann og bætt við leik með skynjun, nánasta umhverfi, heimilismeðlimum og aukinni 

bókstafaþekkingu svo eitthvað sé nefnd.  

Nám í gegnum leik er markmið leikskólans og því er lögð áhersla á frjálsan leik auk 

þeirra skipulögðu stunda sem börnin taka þátt í. Jafnt og þétt er talað um þær SMT reglur 

sem eru í gildi á hverjum stað og innlögn er á grunnreglunum fjórum. Almenn kennsla á 

reglum byjar þó ekki fyrr en á vorönn. Eftir áramót fóru börnin í íþróttahús Giljaskóla 

annanhvern fimmtudag til að stunda skipulagða hreyfingu. 

Sóley.  

Á deild þriggja ára barna, er byggt ofan á þá þekkingu sem börnin hafa þegar aflað sér á 

Gleym mér ei. Á haustönn var þemað árstíðirnar ásamt því að unnið var áfram með 

bókstafi, Lubba og hljóðvitund. Unnið var með bækur sem fjalla um ársíðirnar og voru 

lykiloð í aðalhlutverki og unnið með þau í tengslum við læsi og þemastarf. Sem dæmi um 

lykilorð haustannar má nefna haus, lauf, ber, berjamó, tré, skíði, vetur og úlpa svo 

eitthvað sem nefnd. Unnið var með úthald með skipulögðum vettvangsferðum og ferðum 

í íþróttahús Giljaskóla. Lög sem kennd voru og sungin tengdust árstíðunum.  Á 

vorönninni hélt vinna með árstíðirnar áfram og voru lykilorð annar meðal annars lækur, 

vor, slidda, rok og leiksvæði. Lögð var áhersla á að lesa bækur sem fjölluðu um árstíðir. 

Einnig voru lestnar bækur á borð við Bína Bálreiða og rætt útfrá þeim hvað væri æskilegt 

og hvað ekki, varðandi hegðun. Stuðlað var að sjálfshjálp í gegnum salernisferðir og 

gefinn góður tími í forstofu svo nemendur næðu að ná í fötin sín sjálf og byrja að klæða 

sig í. 



Ársskýrsla Kiðagils 2017-2018 

 

14 

 

Innlögn á SMT-reglum voru samkvæmt SMT ársplani og voru kenndar reglur af svæðum 

í hverjum mánuði.  

Ásamt því að leggja áherslu á sjálfshjáp í forstofu í gengum vináttuna, voru nemendurnir 

hvattir til að klæða sig eftir veðri. Farið var í íþróttahús Giljaskóla aðrahverja viku. Þar 

var leikið, hlaupið og ýmis hreyfing stunduð.  

Smári: Lagði áherslu á þemastarf sem fjallaði um tilfinningar. Unnið var með bókina  

Stór skrímsli gráta ekki, og umfjöllunarefni hennar tengt inn í umræður og verkefni. 

Starfið var í anda leikskólalæsis þar sem unnið var með lykilorð tengd þemanu í viku 

hverri. Unnið var með lykilorð í þemastarfi og læsisstundum. Sem dæmi um lykilorð 

annarinnar má nefna: Skrímsli, einstakur, öryggi, vellíðan og logn. Samhliða þema 

verkefni var einnig unnið með Lubba og málhljóðin hans. Á vorönn 2018 unnu nemendur 

Smára með þemaverkenfið Akureyri, bærinn minn. Nemendur heimsóttu meðal annars 

bæjarstjóra, fóru í vettvangsverðir að flestum styttum bæjarins og heimsóttu Minjasafnið. 

Einnig var unnið með Lubbi finnur málbein og einn stafur tekinn fyrir í viku hverri. 

Verkefni sem voru unnin í læsistímum voru bæði tengd þemavinnu og þeim Lubbastaf 

sem verið var að fjalla um. Margir nemendur lærðu stafina sem mynda orð sem og hvað 

stafirnir segja, hugtakaþekking eflist og eykst til samræmis við kenningar Vygotskys. 

Einnig er lögð áhersla á að þau æfi sig að skrifa nafnið sitt. Börnin fara tvisvar í mánuði í 

fimleikasalinn þar sem þau æfa styrk, þol og liðleika. 

Engjarós er elsta deildinn okkar og þemaverkefnið þar á haustönn 2017 var uppúr 

bókinni Lubbi finnur málbein eftir Eyrúnu Ísfold Gísladóttur og Þóru Másdóttur. Ein 

opna í bókinni var tekin fyrir í hverri viku og er málhljóð hverrar opnu tengt bæði þema 

og læsisstundum. Þar sem Lubbi ferðast um Ísland og er á nýjum stað á hverri opnu var 

Ísland teki fyrir sem þemaverkefni. Staðir voru fundir á stóru íslandskorti sem staðsett var 

á deild. Fjarlægðir mældar, lesið til um þjóðsögur sem tendust þeim svæðum sem Lubbi 

heimsótti. Búin til dýr og unnið með lykilorð sem tengjast málhljóðum vikunnar. Sem 

lykilorð sem tekin voru fyrir má nefna úrhellisrigning, Úlfljótsvatn, varðskip, ísjaki og 

leyndarmál. Þar sem Lubbabókin tekur fyrir öll málhljóð í íslenska stafrófinu þá var 

einnig unnið með Lubba á vorönn 2018. Sem dæmi um málhljóð sem ekki eru bókstafir 

má nefna mjúka g, ey, au, hj og hl.  
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Suma nemendur vantar herslumuninn á að vera orðin læs þegar þau kveðja okkur og 

halda til náms í grunnskóla, önnur kunna örfáa bókstafi. Þau sem minna kunna taka 

miklum framförum og í lok vetrar hafa öll börnin náð einhverju tangarhaldi á listinni að 

lesa eða eru á þröskuldi þess. Þau börn sem ekki hafa sýnt fram á framfarir varðandi læsi 

eða þekkingu á bókstöfum hafa fengið sérstakan stuðning og hafa áhyggjur okkar verði 

nefndar við foreldra viðkomandi nemenda. Stærðfræðikennslan hefur verið með 

markvissum hætti síðan vorið 2011 og tengist hún vinnu með leikskólalæsið. 

 

6.5. Leiknám inni og úti  
Skólanámsskráin okkar tengir saman aðaláhersluþætti úr aðalnámsskrá inn í skólanámsskrá 

Kiðagils. Helstu áhersluþættir aðalnámskrár eru: jafnrétti, læsi, sköpun, lýðræði, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð. Alla þessa þætti er verið að vinna með á Kiðagili. 

Áherslan í skólanámskrá okkar er eftirfarandi.  

Læsi:  

Hugmyndafræði skólans byggir á læsi.Tungumálið er eitt mikilvægasta tæki mannana til 

boðskipta og hugsunar.  Því ber að leggja áherslu á að nýta málið í víðum skilningi. Það 

gerum við með samtölum, spurningum, lestri, sögum, kvæðum og þulum. Markvissir 

læsis tímar eru í hverri viku auk þess sem allt er merkt sem gerir nemendum auðveldara 

að læra hugtökin.  Bækur eru hafðar í boði fyrir börn og þeim kennt að umgangast þær, 

velta fyrir sér uppbyggingu þeirra, fletta blaðsíðu fyrir blaðsíðu því með auknum þroska 

læra þau að lesa með aðstoð mynda.  Lögð er áhersla á að efla skilning á málinu þar sem 

tjáning er mikilvægur þáttur og hvetjum við börnin til að nýta sér málið í leik og starfi, 

spyrja spurninga, segja skoðanir sínar og ræða um liðna atburði. Markmið með þessari 

vinnu eru m.a:  

 
 Að leggja áherslu á læsi. Að allt sé sýnilegt bæði stafir og tölur 

 Að örva þá þætti hjá börnunum sem ýta undir lestrarnám.  

 Að nota hv -spurningar (hvað, hvernig, hvers vegna). 

 Að æfa með börnunum framsögn, spuna og frásagnir. 

 Að bera virðingu fyrir íslenskri tungu. 

 Að örva hugmyndaflug barnanna. 
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 Að hagsmunir barnsins sé hafður að leiðarljósi og sé rauði þráðurinn í gegnum allt 

bæði leik og nám. 

Leiðirnar sem við notum til að koma þessu í framkvæmd eru m.a:  

 Hafa allt merkt og í hæða barnanna til að vekja forvitni þeirra. 

 Vera með markvissar læsis stundir þar sem börnin fá að spreyta sig á hugtökum 

og orðum 

 Hvetja börnin til að svar og hjálpa þeim að finna orðin 

 Nota hópstundir til að æfa þau í að koma fram og segja frá og kenna  m.a. rím og 

þulur, sögur, ljóð, söngur og þjálfun hugtaka og þau hvött til að semja sjálf. 

 Heimsækja bókasöfn og fá fræðslu um bækur og annað efni 

 

 

 

Heilbrigði og velferð: 

Á Kiðagili er lögð áhersla á góðan félagsanda, þannig að öllum líði vel og séu ánægðir, 

jafnt börnum sem fullorðnum. Öll börn fara í íþróttahús einu sinni í viku, þá hefur verið 

boðið upp á jóganámskeið og einnig dans. Í leikskólanum er stór salur sem búin er ýmsum 

tækjum til íþróttaiðkunar og er hann vel nýttur af öllum.  Öllum á að finnast þeir vera 

mikilvægir í sínu starfi og að þeir beri ábyrgð og umhyggju fyrir öðrum. Virðing er borin 

fyrir börnunum og getu þeirra. Lögð er áhersla á að þau afli sér reynslu og þekkingar á 

eigin forsendum og að þau noti til þess m.a. tilfinningar, hreyfingar, sjónræna skynjun, leik 

og skapandi starf.  

Börn hafa ríka þörf fyrir að hreyfa sig frjálst og óhindrað. Í leikskóla ber því að leggja 

áherslu á hreyfingu barna og hreyfiuppeldi. Börn tjá sig snemma með hreyfingum, þau 

skynja líkama sinn, finna styrk sinn og getu. Góð hreyfifærni eykur sjálfstraust barnsins og 

hreyfing bætir heilsu, snerpu og þol. Líkamlegri áreynslu fylgir hvíld og þar skynjar barnið 

mun á spennu og slökun. Markmiðið með þessari vinnu er m.a að: 

 Að örva fín- og grófhreyfingar. 

 Að auka úthald og snerpu. 

 Að stuðla að betri andlegri og líkamlegri líðan einstaklingsins. 

 Að skapa gott svigrúm og aðstæður til hreyfingar, bæði úti og inni. 
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 Að skapa tækifæri til hreyfingar í takt við tónlist. 

Leiðir: 

 Leggja áherslu á að nýta þau svæði sem skólinn hefur upp á að bjóða, s.s. 

salinn og garðinn til skipulagðra hreyfistunda í bland við frjálsa hreyfileiki.  

 Hvetja börnin til hreyfingar t.d. með hópleikjum og 

gönguferðum/vettvangsferðum. 

 Leggja áherslu á að hvert barn fái a.m.k. 1 skipulagða hreyfistund í viku.  

 Hafa ætíð aðgengilegt námsefni sem stuðlar að góðri samhæfingu fín- og 

grófhreyfinga. 

 Nýta tónlist til frjálsra hreyfingar 

 

 

 

Sköpun: 

Á Kiðagili er leitast við að nýta allt sem hægt er til sköpunar. Endurnýtanlegur efniviður 

er mikið notaður sem ýtir undir forvitni barnanna. Börnunum er veitt fjölbreytileg tækifæri 

til að tjá sig í myndum og margs konar mótanlegum efnivið.   

Mikilvægt er að taka tillit til áhuga barnanna og kynna fyrir þeim mismunandi efnivið og 

áhöld sem efla hugmyndarflug þeirra og getu. Gefa þarf þeim tíma til að ígrunda því þannig 

eykst ímyndunarafla þeirra. Börn þurfa  lausan taum svo þau öðlist frumkvæði og kjark til 

að skapa það sem þeim langar til. Þá snýst sköpunin ekki bara um eitthvert verk heldur felst 

hún í því að hvetja börnin til að nota hugmyndaflugið í hverskonar leikjum með kubba, 

leir, leikrænni tjáningu, umræðu um hluti og frv. Leikurinn er mikilvægt tæki í sköpun og 

er honum gefin góður tími í starfinu. Skapandi starf á að beinast að því sem gert er þar sem 

allir fái notið sín á sínum forsendum. Kennarar genga þar mikilvægu hlutverki og eru þeir 

meðvitaðir um mikilvægi þess að gefa öllum tíma til sköpunar. 

 

Markmið: 

 Að gefa börnunum tækifæri til að tjá sig í gegnum myndlistina. 

 Að auka ímyndunarafl og þroska hvers barns í gegnum myndlist. 

 Að börnin fái að kynnast þeim fjölbreytta efnivið sem tengist leikskólastarfi  
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 Að börnin fái tækifæri til að ígrunda og skapa það sem þau hafa áhuga á í 

daglegu lífi 

 Að börnin  kynni verk sín fyrir öðrum. 

 Að börnin fái tækifæri til að búa til sín eigin hljóðfæri. 

 Að sungið sé reglulega með börnunum. 

 Að þjálfa með börnunum hlustun.    

 

 Leiðir: 

 Gefa börnunum kost á að vinna á sínum forsendum og þroska, s.s. yngstu börnin 

vilja þreifa, maka, kreista, mála með fingrum/pensli á meðan eldri börnin mála, 

klippa, líma og hafa fyrirfram ákveðnar hugmyndir um hvað þau ætla að gera. 

 Passa upp á að efniviðurinn sé aðgengilegur börnunum svo þau geti gengið að 

honum frjáls. 

 Gefa börnunum tíma til þess að ræða verk sín við kennara og hin börnin. 

 Umhverfissáttmáli Kiðagils: 

 Verndum umhverfið 

 Endurnýtum allt sem hægt er 

 Flokkum úrgang og vinnum að jarðgerð 

 Tónlist og söngur sé notuð í dagsins önn, s.s. í samverustundum og 

fataherberginu. 

 Skapa aðstæður þar sem börnin geti búið til sín eigin hljóðfæri s.s. í hópastarfi 

og frjálsum leik. 

 Hjálpa börnunum að kanna hljóðheim sinn og hlusta á umhverfið og náttúruna. 

 

Lýðræði og mannréttindi 

Börn eiga að fá ríkuleg tækifæri til að njóta þess sama og allir aðrir óháð trú, menningu og 

litarhafti. Á Kiðagili er stuðlað að því að börn þroski með sér þá vitneskju að þau geta haft 

áhrif á eigin líðan og getu. Aðstæður eru vel skipulagðar til að börnunum líði vel og finni 

til öryggis. Öllum börnunum er skapað sama tækifærið hvort sem er í frjálsum leik eða 

skipulögðum. Þá er unnið með að börnin hjálpi hvort öðru, sýni virðingu og leiti sér 

þekkingar og fái svör við þeim spurningum er upp koma.                                                             
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Börnum er gefinn tími til að ígrunda, spyrja og fá svör ásamt því að þau eru hvött til að 

nýta hæfnina til að leysa úr ágreiningi við leikfélagann. Þá er samstarf milli leikskólans, 

heimilis og umhverfisins vel nýtt. Börnin eru hvött til að nýta sem sköpunarkraftinn, mynda 

sér skoðanir og framkvæma á eigin forsendum. Ýtt er undir sjálfstraust þeirra og getu, með 

hvatningu og umhyggju fyrir gjörðum þeirra þeirra. 

 

Markmið: 

 Að allir taki virkann þátt og njóti þess sama. 

 Að efla börnin í að bera ábyrgð  

 Að allir njóti þess saman óháð kyni 

 Að gefa börnunum þann tíma sem þau þurfa til að þroskast 

 Að ýta undir áhugasvið þeirra sem eykur þekkingu og þor 

 

Leiðir: 

 Kennarar séu meðvitaðir um að allir eigi sama rétt 

 Kenna börnunum að taka ábyrgð á sjálfum sér og sínum gjörðum 

 Allir fái það sama  

 Að gera ekki kröfu á eitthvað sem kennarar vita að barn ræður ekki við, gefa 

öllum tíma 

 Finna út hvar áhugasvið barnanna liggur og nýta það til kennslu og sköpunar 

 

Jafnrétti: 

Skólastarf á hverjum stað mótast eðlilega af því umhverfi sem þeir búa við, atvinnu- félags- 

og menningarlegu. Skólinn þarf að taka tillit til mismunandi fjölskyldugerða og uppruna 

barnanna og efla tilfinningu þeirra fyrir því að þau tilheyri samfélaginu og séu hluti af því. 

Allir hafa sama rétt óháð kyni. Að þessu má stuðla með samskiptum við starfsemi utan 

skólans og nýtingu umhverfisins til vettvangsferða og leikja.  

Markmið: 

 Að börnin læri að virða og kynnist landi sínu og þjóð. 

 Að börnin fái tækifæri til að kynnast ólíkri menningu. 
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Leiðir: 

 Gefa börnunum tækifæri á að fara á listasöfn, bókasöfn og horfa á 

myndbönd þar sem þau kynnast landi sínu og þjóð. 

 Að veita börnunum tækifæri á að hafa samskipti við börn í öðrum skólum, 

landshlutum eða milli landa t.d. með heimsóknum, bréfaskriftum og 

tölvupósti. 

 Kynna fyrir  börnunum menningu og bakgrunn barna af erlendum uppruna 

og kynna fyrir þeim, s.s. í formi matargerðar eða með  myndböndum  og 

lestri bóka. 

 Hjálpa börnunum að læra mikilvægi umferðarmenningar í samskiptum 

manna svo þau læri almennar hegðunarreglur í umferðinni s.s. í formi 

gönguferða. 

 

Sjálfbærni: 

Sjálfbærni felur í sér nám sem eykur m.a. færni barna og ungmenna til þess að takast á við 

margvísleg álitamál og ágreiningsmál og sem stuðlar að vilja þeirra og áhuga til þess að 

taka þátt í samfélaginu. 

Þekking á náttúrunni og fyrirbærum hennar er manninum lífsnauðsynleg þar sem afkoma 

hans er undir henni komin. Börn þurfa að kynnast fjölbreyti leika náttúrunnar og njóta 

hennar um leið og það lærir að finna til ábyrgðar gagnvart henni. Skólanum ber að fræða 

börn um náttúruna, umhverfið og verndun þess.  Þessu verður best við komið með ferðum 

út í náttúruna þar sem börnin gera sínar eigin athuganir og vinna úr þeim eftir getu. 

Einfaldar eðlis- og efnafræðitilraunir vekja líka áhuga og ánægju barna.  

Kiðagil vill auka þekkingu fólks og virðingu fyrir náttúrunni Skólinn hefur nú fengið 

viðurkenningu Landverndar og dregið Grænfánann að húni. Í Kiðagili fer fram blómleg 

moltugerð. Moltugerðin er í höndum barna og kennara. Innan skólans fer einnig fram 

flokkun á rusli. Ýmis konar pappír, plasti, kössum og fleiru rusli sem til fellur er safnað í 

stóran poka. Þegar pokinn er fullur kemur hópur frá einhverri deildinni og flokkar 

innihaldið eftir gildandi reglum sem eru um flokkun sorps. Fleiri upplýsingar varðandi 

Grænfánaverkefnið má fá á heimasíðu Kiðagils. 
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Markmið: 

 Að börn læri að bera ábyrgð og virðingu fyrir umhverfi sínu. 

 Að börn fræðist um náttúru- og umhverfisvernd og kynnist fjölbreytileika 

náttúrunnar, komist í lifandi tengsl við hana og njóti hennar markvisst með 

öllum skynfærum sinum. 

 Að börn fái tækifæri til að nýta náttúruna og næsta umhverfi til leikja, 

myndsköpunar og tilrauna. 

 Að efla líkamlegan þroska, þrek og heilbrigði sem gefst í nánd við náttúruna 

og útivistar. 

 

 

Leiðir: 

 Fara í náttúru- og skoðunarferðir í formi fjöruferða, sveitaferða, 

fuglaskoðunarferða og í lystigarðinn.  

 Veita börnunum tækifæri til rannsókna- og vísindastarfs í skoðunarferðum 

þannig að þau ígrundi, skoði og rannsaka umhverfið sitt og hvetja þau til að 

safna efniviði til myndsköpunar og vinnslu. 

 Fræða  þau um dýr, plöntur, árstíðir, veðurfar, ræktun og umgengni við 

náttúruna. 

 Kenna þeim að hlúa að lóðinni okkar og fegra með ræktun í formi matjurta, 

blóma og trjáa. 

 Hjálpa þeim með fræðslu sem stuðlar að hreinu umhverfi með því að 

endurnýta sorp, pappír og annan úrgang. 

 

6.6. Að mæta ólíkum þörfum  

Í Kiðagili leggjum við okkur fram um að hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og 

líkamlega í samræmi við þarfir hvers og eins svo börnin fái notið bernsku sinnar svo vitnað 

sé beint í 2. gr. laga um um leikskóla frá 2008. 

Í Kiðagili er starfandi sérkennslustjóri í 50% starfi sem starfar samkvæmt lögum og 

reglugerð um leikskóla, lögum um málefni fatlaðra, aðalnámskrá leikskóla og stefnu 

Akureyrarbæjar um að komið sé til móts við fjölbreyttar þarfir einstaklingsins. 
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 Sérkennslustjórinn er skipuleggjandi og faglegur umsjónarmaður sérkennlu í 

skólanum ásamt skólastjórum. 

Sérkennslustjórinn ber ábyrgð á miðlun upplýsinga milli leikskólaráðgjafa 

v/sérkennslu/sérkennslufulltrúa leikskóla og starfsmanna skólans. 

 Sérkennslustjórinn hefur umsjón með málræktarhópum.  

 

6.7. Skipulags- og námskeiðsdagar  

Skipulagsdagur haustannar var 27. október.  Dagurinn byrjaði á sameiginlegum 

morgunverði starfsmanna. Farið var yfir starfsmannakönnun og unnið að útbótum 

varðandi hana. Helstu athugasemdir voru varðandi samskipti og upplýsingaflæði og unnu 

deildir að úrbótum varðandi þá hluti. Kynning var á læsi og hvernig unnið er með það 

innan leikskólans og unnu deildir saman að því hvernig deildarstarf gæti sameinast sem 

mest læsisstefnu skólans. Eftir góðan hádegistmat var haldin SMT fræðsla sem var bæði í 

fyrirlestarformi sem og í verkefnavinnu þvert á deildir.  Á haustönn 2017 voru þrír 

fjögurra tíma starfsmannafundir. Sá fyrsti var  í ágúst, sama dag og leikskólinn opnaði 

eftir sumarfrí. Síðustu ár hefur fyrsti starfsmannafundur haustsins verið fyrir hádegi þann 

dag sem við opnum eftir sumarfrí og það má segja að almenn ágnægja hafi verið með það 

á meðal kennara skólans. Fyrrihluti þessa starsfmannafundar var í formi fræðslu og seinni 

hlutinn var deildarmiðaður. Þá gátu deildarkennarar undirbúið kennara og deildina sjálfa 

áður en nemendur mættur í hús.  Starfsmannafundur var einnig föstudaginn 22. september 

frá klukkan 12:15-16:00 þar var meðal annars skipað í Grænfánanefnd og 

heilsueflingarnefndfarið. Farið yfir tilgang lausnateymis SMT og hvernig það starfar. 

Fræðslan var í formi fyrirlestra varðandi SMT og leikskólalæsis.  Síðustu 2 tímarnir voru 

síðan deildarfundir þar sem fræðslan fyrr um daginn og skipulag deilda voru rædd. 

Síðasti starfsmannafundurinn fyrir jól var síðan 22.nóvember frá 8-12. Á þeim fundi var 

fyrirlestur varðandi kvíða barna og var hann í umsjá Valdísar Eyju Pálsdóttur og Erúnar 

Kristínu sálfræðinga. Síðasti klukkutími þess starfsmannafundar fór í deildarfundi. 

Tveir skipulagsdagar voru á vorönn 2018. Sá fyrri var skráður 02.01 og fór var unnin góð 

vinna varðandi námskrár annar. Einnig voru mál eins og SMT og Læsi tekin fyrir ásamt 

umgengisreglum varðandi bókasafn og skjalavörslu. Hluti dagsins var eyrnamerktur 

deildarfundum. Síðari skipulagsdagurinn var mánudagurinn 13.03 á honum var meðal 
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annars fjallað um foreldrasamstarf, skilun og móttöku nemenda, útiveru, aðlögun að 

hausti og sumardeild í húsnæði Giljaskóla. Einnig var unnið með læsislista. 

Starfsmannafundur var 14. Febrúar þar sem farið var yfir smámál, Gámaþjónusta 

norðurlands heimsótt með fræðslu varðandi endurvinnslu. Á starfsmannafundi 09. apríl 

var unnið með læsisstefnu Akureyrarbæjar og okkar eigin læsisstefna aðlöguð henni. 

Einnig var kynning á breyttu fyrirkomulagi varðandi hádegismat nemenda í sal.  Þann 

18.maí var skipulagsdagur og leikskólinn lokaður allann daginn. Þá kom Sigríður 

Ólafsdóttir ACC/markþjálfi og ráðgjafi með námskeiðið Mögnum möguleikana.  Á 

hverjum starfsmannafundi er einnig gefinn tími fyrir deildarfundi og eru þeir að meðaltali 

um 2 tímar af hverjum starfsmannafundi.  

 

Sí og endurmenntun  

Starfsmenn Kiðagils eru hvattir til að fylgjast vel með námkeiðum og fyrirlestrum sem í 

boði eru, hvort sem er í gegnum verkalýðsfélag, Akureyrarbæ eða frá öðrum stöðum svo 

lengi sem fræðslan tengist leikskólastarfinu. Staðan er sú að misjafnt er hversu fólk 

sækist eftir því að sitja námskeið. Leikskólinn sér um kostnað að einhverju leiti en flest 

námskeið sem starfsmenn sækja utan starfs-og skipulagsdaga eru fjármögnuð af 

verkalýðsfélagi viðkomandi starfsmanns. Meðal þeirra námskeiða sem kennarar Kiðagils 

sóttu á tímabilinu ágúst 2017-maí 2018 má nefna:  

-Skólastjóri settist á skólabekk og sat 10. eininga áfanga er nefndist Leiðsögn á vettvangi 

við Háskólann á Akureyri. Í áfanganum var farið í starfstengda leiðsögn, markmið 

leiðsagnar, skrifuð starfskenning, fjallað um leiðsagnartímabil og uppsetningu þeirra. Í 

tengslum við allt sem talið er upp að framan þá voru gerð verkefni og dagbókarfærslum 

skilað ásamt lestardagbókum 

-Í september var norræn vinabæjarráðstefna í Lathi í Finnlandi og hana sóttu skólastjóri 

og einn deildarstjóri.  

-Allir kvennkyns kennarar Kiðagils fóru í krabbameinsskoðun haustið 2017 þar sem einn 

starfsmaður sér um að pannta tíma fyrir alla sem vilja og sjá til þess að minna kennara á 

að mæta. 

-19.september var SMT kynning í umsjá aðstoðarskólastjóra og sérkennslustjóra fyrir 

nýja starfsmenn.  
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-Sérkennari sótti námskeið Greiningar og ráðgjafastöðvar ríkisins um Skipulagða kennslu 

dagana 25.-27. September 

-Nokkrir kennarar fóru þann 28.nóvember á námskeiðið Skapandi skólastarf-forritun á 

vegum Háskólans á Akureyri.  

-20. Október sóttu tveir kennarar námskeiðið Hreyfing og nám leikskólabarna -----

Stjórnendafræðsla á vegum Akureyrarbæjar var haldin í Kjarnalundi 24 október og sótti 

skólastjóri þá fræðslu 

-Tveir kennarar sóttu Grunnnámskeið PMT. 

-Á haustönn 2017 og vorönn 2018 var stjórnendum skóla boðið uppá markþjálfun og var 

markþjálfunin í umsjón markþjálfa Fræðslusviðs og Símeyjar. Skólastjóri sótti þessa 

markþjálfun. Að meðaltali voru fundir einu sinni í mánuði.  

-Trúnaðarvörður og öryggistrúnaðarmaður Kiðagils sóttu námskeið hjá vinnueftirlitinu  

-Trúnaðarmaður Einingar-Iðju sótti trúnaðarmannanámskeið I og II á haustdögum 2017. 

-Skipulögð kennsla og vinnubrögð-TEACCH var haldið á Akureyri 17.janúar og sótti 

sérkennslustjóri það námskeið 

-19.febrúar og 26.febrúar buðu sérfræðingar Fræðslusviðs uppá fræðslu um sérkennslu og 

þjónustu leikskólaráðgjafa. Alls sátu fjórir kennarar Kiðagils þetta námskeið. 

-Trúnaðarmaður meðlima í Kennarasambandi Íslands sat fræðslunámskeið fyrir nýja 

trúnaðarmenn í streymi frá Grand hótel í Reykjavík.  

22. og 23. febrúar. 

-Skólastjóri sat 10. eininga áfanga í Háskólanum á Akureyri. Áfanginn nefndist 

Starfsefling og skólasamfélag og er partur af 3 áfanga námi sem snýr að móttöku nýliða.  

Í þessum áfanga var varpað ljósi á leiðsögn og leiðsagnarhlutverkinu og hvernig leiðsögn 

getur verið þáttur í þróun skóla. 

-19.mars sátu tveir kennarar grunnnámskeið varðandi Tákn með tali í Gerðubergi.  

-14. apríl sóttu tveir kennarar ráðsefnu MSHA Sterkari saman-farsælt samstarf heimila og 

skóla.  

-25.apríl sóttu tveir kennarar og sérkennslustjóri ráðstefnu Velferðarráðuneytisins um 

snemmtæka íhlutun.  
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Skólastjóri er sjötta árið í röð í jafningjafræðlu og hittir skólastjóra Pálmholts að 

meðaltali einu sinni í mánuði, breyting hefur orðið á þeim fundum þar sem skólastjóri 

Hulduheima situr einnig fundina.  Fundirnir eru notaðir til að skiptast á 

rekstarupplýsingum og veita hvor annarri ráðleggingar og stuðning varðandi 

skólastjórastarfið. Einnig voru, eins og við köllum, litlir leikskólastjórafundir. Þá hittast 

þeir leikskólastjórar sem eru með skóla í Glerárhverfi. Þessir fundir hafa verið einu sinni í 

mánuði og eru ekki fyrirfram ákveðin umræðuefni. Skólastjórar geta á þessum fundum 

rætt þau málefni sem eru efst á baugi hverju sinni. Einnig eru Samráðsfundir 

leikskólastjóra og voru þeir á hálfsmánaðar fresti. Þeir fundir eru haldnir með 

fræðslustjóra, leikskólafulltrúa og leikskólaráðgjafa. Þar eru fyrirfram ákveðnar 

fundarefni sem tengja oftar en ekki málefni fræðsluráðs og leikskólanna.  

 

Elva Haraldsdóttir sérkennsluráðgjafi og Guðbjörg Ingimundarsóttir hafa komið með 

upprifjun fyrir starfsfólk á  SMT-agastefnuni sem leikskólinn vinnur eftir. Á 

starfsmannafundum hefur einnig verið ýmis fræðsla, sem dæmi má nefna innlegg frá 

Sesselju Sigurðardóttur leikskólaráðgjafa varðandi samskipti á leikskóla, yfirferð á 

starfsmanna og foreldrakönnunum, fræðsla varðandi leikskólalæsi og heimsóknir á aðra 

leikskóla.  

 

 

 6.7. Menningarviðburðir í starfi skólans. 
Hefð er á  Kiðagili að hafa einn viðburðardag í mánuði. Sem dæmi um viðburðardaga má 

nefna hjóladag, sjóræningjadag, dekurdag, nestisdag, rugludag og rafmangslausan dag. 

Haldið er í venjubundnar hefðir eins og bangsaviku en þá fara öll börnin í sögustund á 

Amtsbókasafnið og dag íslenskrar tungu. Í desember eru haldnar sameinginlegar 

aðventustundir á mánudögum þar sem farið er með aðventuljóð og kveikt á 

aðventukransinum. Boðið er uppá mandarínur. Þrettándinn er einnig haldinn hátiðlegur 

með flugeldasýningu og jólin þar með kvödd. Í desembermánuði fara allar deildir í 

kaffihúsaferð. Við bjóðum einnig foreldrum til okkar í jólaföndur, smákökur og kakó. 

Vetrarleikar eru árlegur viðburður hjá okkur hér á Kiðagili. Í janúar voru Vetrarleikar 



Ársskýrsla Kiðagils 2017-2018 

 

26 

 

Kiðagils, þá fóru allar deildir í Vættargilsbrekkuna með snjóþotur og kakó og kringlur í 

nesti. Þær deildir sem ekki eru í Vættargilsbrekkuni eru á útisvæðinu að vinna 

vetraverkefni eins og snjókarlabyggingar, snjóhúsabyggingar, mála í snjóinn og fleiri 

skemmtileg verkefni. Haldið er upp á yngismeyja- og yngissveinadag. Á 

yngismeyjadaginn var stúlkum gert venju fremur hátt undir höfði. Þær fengu höfuðföt 

sem strákarnir bjuggu til og svo dekruðu þeir sérstaklega við þær þennan dag. Á 

yngissveinadegi gerðu stúlkurnar kórónur fyrir drengina og bökuðu handa þeim vöfflur. 

Dagur leikskólans var 6. febrúar þá var opið hús á Kiðagili og fyrir þá sem höfðu áhuga á 

að koma og skoða starfsemina. Við gerðum okkur glaðan dag og héldum daginn 

hátíðlegan hér á leikskólanum. Jógatímar voru í boði foreldrafélagsins Vinarótar  átta 

miðvikudaga á vorönn.  Haldið var upp á dag umhverfisins 25. apríl með því að snyrta til 

í kringum skólann. Þá fóru allir út með ruslapoka og tíndu upp allt lauslegt rusl. Hefð 

hefur skapast fyrir því að bjóða elstu nemendum skólans á lokaæfingu fyrir árshátíð 

yngstu nemenda Giljaskóla. Á því varð engin breyting þetta árið. Hver deild var með 

skemmtun í sal einu sinni á önn.  Farið var í sveitaferð að Kristnesi í maí. Útskift elstu 

barnanna úr leikskólanum er haldin í maí og síðan stuttu seinna fara þau í Kjarnaskóg í 

boði foreldrafélagsins.  

 

6.8. Öryggismál  

Öryggi barna er tryggt af fremsta megni á meðan á dvöl þess í leikskóla stendur. Barnið á 

að vera undir eftirliti eins og kostur er þannig að það hvorki skaði sjálft sig né aðra í 

leikskólanum. Kennurum er dreift um lóð og deildir þannig að yfirsýn sé góð og gert er 

ráð fyrir að ætíð sé staðsettur kennari við kastalann á útisvæðinu. Í samráði við foreldra er 

hópi barna af elstu deildinni heimilt að fara út á skólalóðina án kennara. Þetta er hluti af 

því markvissa starfi sem unnið er að samfellu skólastiganna. Stefna skólans í 

öryggismálum er foreldrum sýnileg í námskrá og í handbók fyrir starfsfólk er farið 

ítarlegar í vinnureglur varðandi einstaka þætti. Einnig höfum við hert reglur varðandi þá 

sem koma og sækja börn í leikskólann. Ef foreldri eða forráðamaður kemst ekki til að 

sæka barn þá verður hann að hafa látið okkur vita til þess að við afhendum barnið 

einhverjum öðrum. Í þessum málum skiptir ekki máli hvort við séum málkunnug 
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viðkomandi eða ekki. Foreldrar geta fyllt út eyðublað þar sem þeir leyfa öðrum en 

forsjáraðila að nálgast barnið en það er þá leyfi sem gildir í viku, mánuð eða önn.  

Við skólann starfar teymi, Litli rauði krossinn, sem í eru fimm starfsmenn skólans. 

Teymið hefur farið á skyndihjálpar-námskeið hjá Rauða krossinum og námskeið í 

andlegri skyndihjálp. Það hefur jafnframt stór hluti kennara og leiðbeinenda gert. Verði 

slys á barni eru kallaðir til einstaklingar úr teyminu sem taka stjórnina. 

Slysaskráningarblöð eru aðgengileg á öllum tímum til útfyllingar ef á þarf að halda. Á 

slysaskráningablöðin ber að ská ef barn hefur þurft á aðhlynningu hjá starfsmanni að 

halda. Hjá sjúkrakössum eru aðgengilegar leiðbeiningar um hvernig bregðast skuli við 

slysum eða öðrum áföllum. Sjúkrakassar eru yfirfarnir reglulega. Gott samstarf er við 

slökkviliðið en elstu börnin í skólaum hafa tekið þátt í verkefninu „Logi og Glóð“ en þau 

fara um skólann einu sinni í mánuði í fylgd kennara íklædd sérstökum vestum sem 

skökkviliðið gaf okkur, fara yfir öll neyðarljós og útgönguleiðir. Að skoðun lokinni láta 

þau skólastjóra vita ef eitthvað þarf að lag. Öryggismiðstöðin sinnir brunaeftirliti. 

Eldvarnarmiðstöð norðurlands yfirfer og fyllir á slökkvtæki einu sinni á ári og 

öryggismyndavélar fylgjast með umferð á skólalóðinni. Verkefnastjóri Eldvarnareftilrits, 

Martha Óskarsdóttir sinnir eldvarnareftirliti í skólanum einu sinni á ári. 

Við skólann eru starfandi öryggistrúnaðarvörður og öryggisvörður. 

 

7. Foreldrasamstarf  

 
7.1. Foreldraráð  

Til samræmis við 11. gr. laga um leikskóla frá 2008 hefur verið starfandi foreldraráð frá 

árinu 2009.  Í ráðinu situr einn fulltrúi frá stjórn foreldrafélagsins og tveir fulltrúar kjörnir 

á aðalfundi foreldrafélagsins Vinarótar ásamt skólastjóra.  Samskipti við foreldraráðið fara 

mestmegnist fram í gegnum tölvupóst en boðað er til funda ef þurfa þykir. Fundarefni 

ráðsins voru: Skóladagatal og önnur mál.  

 
 7.2. Foreldrafélagið Vinarót. 

Þegar leikskólinn Kiðagil var stofnsettur var gildandi reglugerð við lög um leikskóla frá 

1995 um að foreldrafélög væri hægt að stofna við leikskóla hvort heldur væri að 

frumkvæði leikskólastjóra eða foreldra. Við skólann hefur verið starfandi foreldrafélagið 
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Vinarót og í því verða allir foreldrar sjálfkrafa aðilar. Í stjórn félagsins sitja 6 foreldrar 

auk tengiliðar skólans.  Markmið félagsins er að tryggja sem best velferð barna í Kiðagili 

og styrkja samskipti milli foreldra/forráðamanna, starfsfólks og barna. 

Stjórn Vinarótar fundar mánaðarlega og heldur aðalfund einu sinni á ári. Skólastjóri eða 

aðstoðarskólastjóri er viðstaddur aðalfundinn og aðra fundi ef óskað er. 

 

 

   
7.3. Foreldrasamtöl   

Í skólastefnu Akureyrarbæjar er lögð áhersla á mikilvægi góðs samstarfs við foreldra og 

efla þátttöku foreldra í starfi skólans. Mikilvægt er að gagnkvæmur trúnaður ríki milli 

foreldra og starfsfólks en það er forsenda þess að barninu líði vel í skólanum. Áhersla er 

lögð á að upplýsingar vegna líðan barns eða breytinga í starfi skólans, berist foreldrum 

jafnóðum. Þannig  aukum við líkurnar á að foreldrar þekki innra starf og markmið 

skólans og að þeir taki þátt í starfseminni. 

Lögð er áhersla á fjölbreytta og öfluga upplýsingagjöf til foreldra eins og Skólastefna 

Akureyrar gerir ráð fyrir. Þegar börn hafa verið innrituð í skólann er haldinn fundur með 

nýjum foreldrum þar sem farið er yfir foreldrahandbókina, hún rædd og áhersla lögð á 

mikilvægustu upplýsingarnar.  Foreldrahandbókin er aðgengileg á heimasíðu Kiðagils. 

Aðlögun nýrra nemenda við skólann fór fram  með þátttökuaðlögun  sem er aðferð sem 

borist hefur hingað til lands og þróuð var í skólum sem byggja á hugmyndafræði Reggio 

Emilia. Aðferðin þykir henta einkum vel þar sem foreldrar kynnast nánar starfsemi 

skólanna og kennurum barnanna og upplifa því öryggi sem smitar til barns þeirra. 

Foreldrarnir dvelja hér með börnum sínum í þrjá daga og annast um þau. Kennarar 

aðstoðuðu og söfnuðu upplýsingum um börnin ásamt því að vera foreldrum  til taks.  

Á hvíldartíma barnanna tvo seinni daga aðlögunar sóttu  foreldrar námskeið í sal 

skólans undir stjórn skólastjóranna um SMT skólafærni auk þess sem þeim voru kynnt 

hagnýt atriði varðandi skólastarfið. Aðlögunarsamtal fór fram áður en börnin byrjuðu í 

aðlögun. Það fannst okkur gefast vel þar sem þá gafst gott tækifæri til að sjá foreldra og 

verða málkunnug áður en aðlögunardagur rann upp.  Staða barnsins innan hópsins var 

rædd og samskipti þess við kennara.  
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Síðsumars var foreldrum barna sem fluttust á milli deilda boðið að koma á kynningarfund 

á starfi komandi vetrar. Nánast allir foreldrar mættu á þessa fundi. 

Öllum foreldrum var boðið samtal í kringum afmælisdag barnsins. Þá var farið skipulega 

í gegnum þroskalýsingu sem kennarinn hafði unnið af því tilefni og ræddar spurningar 

sem vaknað höfðu annað hvort hjá foreldrum eða kennara. Á þessum fundum er lagður 

grunnurinn að samvinnu heimilis og skóla en að auki hittast foreldrar og kennarar tvisvar 

á dag flesta daga sem barnið mætir í skólann. 

Foreldrar geta ætíð fengið fund með kennurum ef á þarf að halda eða hringt og leitað ráða 

hjá skólastjórum, sérkennslustjóra eða kennurum á deild barnsins. 

Skólastjórar og sérkennslustjóri hafa allir farið á PMT -grunnnám. Þrír af fjórum 

deildarstjórum hafa einnig sótt PMT-grunnnám.  Foreldrum sem eiga í erfiðleikum 

varðandi uppeldi barna sinna er boðin aðstoð einhvers þeirra við að endurskipuleggja 

þann þátt í uppeldinu sem hefur brugðist. 

Árlega eru haldin opin hús fyrir foreldra, afa og ömmur. Vorhátíð Kiðagils var haldin í 

samstarfi við Vinarót en þá fjölmenntu foreldrar til að grilla og skemmta sér með börnum 

sínum.  

Í lok hvers mánaðar var námskrá næsta mánaðar sett á heimasíðu Kiðagils. Deildarstjórar 

sendu einnig fréttir af námi barna á sinni deild til foreldra að minnsta kosti einu sinni í 

viku. Á heimasíðu skólans, http://kida.is voru settar inn helstu fréttir og myndir af 

starfinu. Þar voru líka auglýstir helstu viðburðirnir sem tengjast starfinu. 

Þessi hluti starfsins er eins og aðrir skipulagður í anda skólastefnu Akureyrar um 

gagnkvæmt samstarf á milli heimili og skóla byggt á trausti og virðingu og kafla nr. 11 í 

Aðalnámskrá leikskóla sem fjallar um Fjölskylduna og leikskólann. 

 

8. Samstarf – fræðsla, ráðgjöf  

8.1. Leikskólaráðgjafi 

Á skóladeild Akureyrar eru starfandi leikskólafulltrúi og leikskólaráðgjafi. Þeir eru í 

stöðugum samskiptum við leikskólanan og eru þeim innana handa ef á þarf að halda. 

Leikskólaráðgjafi hefur skólaárið 2017-2018 verið í samstarfi við skólan og er ómetanlegur 

þáttur í samstarfi skóladeildar og leikskóla. Leikskólafulltrúi kom einnig í heimsókn á 

skólaárinu. Samráðsfundur leikskólastjóra, sem leikskólafulltrúi og leikskólaráðgjafi sitja 

http://kida.is/
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einnig, er haldin annan og fjórða miðvikudag í hverjum mánuði, eins og áður hefur komið 

fram. Þar eru málefni leikskóla rædd. Einnig er fundur leikskólafulltrúa og helming 

leikskólastjóra haldnir annanhvern mánuð og er það hugsað sem handleiðsla fyrir 

leikskólastjóra. 

 

 

          

 

 

 8.2. Háskólinn á Akureyri  

Miðstöð skólaþróunar við háskólan á Akureyri er mikilvægur þáttur í skólastarfi á Akureyri 

og er samstarf Kiðagils við miðstöðina mikið og gott. Bæði samstarf varðandi læsi, fræðslu 

til starfsmanna og skólanámsskrá eru atriði sem nefna má. 

 

8.3. Samstarf við framhaldsskóla. 

 
Í gegnum skiptinemaverkefni VMA kom til okkar einn nemi frá Danmörku og annar frá 

Þýskalandi sem voru hjá okkur í nokkrar vikur sem skiptinemar. Tilgangurinn var að 

kynnast öðru landi, öðlast nýja reynslu og að kynnast vinnuaðferðum.  

 
 

 

8.4. Samstarf við grunnskóla  

 
Kiðagil var í samstarfi við Giljaskóla en að hausti fara elstu börnin í tvær heimsóknir. 

Fyrst eiga þau sameiginlegar frímínútur með nemendum Giljaskóla en fara svo með þeim 

inn í bekk og borða nesti að heiman meðan lesin er bók. Eftir það er borðvinna í 

blönduðum hópum. Í seinni heimsókninni  sýnir kennari frá Giljaskóla þeim skólann og 

segir þeim frá. Smíðastofan hefur verið skoðuð, heimilisfræðin, matsalurinn og fleira í 

þessari skoðunarferð. Bókasafn Giljaskóla var heimsótt þar sem börnin hittu 

bókasafnsfræðing sem las fyrir þau. Eftir það skoðuðu þau bækur og fengu kennslu í að 

umgangast bókasafnið. Yngstu  nemendur Giljaskóla hafa einnig komið í heimsókn á 

útisvæði Kiðagils og rifjað upp leikskólagönguna.  
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8.5 Gestir í Kiðagili. 

 

 Alltaf tökum við á móti gestum sem sérstaklega vilja kynna sér áherslur skólans. Á 

haustönn 2017 og vorönn 2018 hafa margir leikskólar víðsvegar af landinu komið í 

kynningarheimsóknir. Í þessum heimsóknum er gestum greint frá vinnu með SMT, 

grænfánann  og leikskólalæsið. Þá hafa starfsmenn á öllum deildum sett fram verkefni 

sem unnin eru í tengslum við leikskólalæsið og voru skólastjórar með stutta kynningu á 

þeim verkefnum sem unnin eru deildum.  

 

 

9. Innra mat og umbóta- eða þróunarstarf 

Lestrarhvetjandi umhverfi Kiðagils var í stöðugri þróun. Gerð var sjónræn 

stafaþekkingarkönnun á þremur deildum á haustönn og öllum deildum á vorönn. Á elstu 

deild var lögð fyrir Yfirlitskönnun í lestri og skrift. Sú könnun tekur á 

hljóðgreiningarþættinum í lestrarferlinu. Könnunin er jafnan lögð tvisvar sinnum fyrir 

elstu börnin;  á haustönn, um áramót og að vori. Með þessu móti getum við séð hvaða 

árangri lestrarkennsluaðferðir okkar skila. 

Á vordögum 2009 var þróunarverkefninu Leikskólalæsi ýtt úr vör en það er unnið út frá 

hugmyndafræði Byrjendalæsis. Þar er lögð áhersla á vinnu með hlustun, tal, lestur og 

ritun. Höfundur Byrjendalæsis er Rósa Eggertsdóttir sérfræðingur og lektor við HA. 

Þróunarverkefninu Leikskólalæsi er ætlað að aðlaga vinnuaðferðir Byrjendalæsis að 

leikskólanum. Verkinu lauk á vordögum 2011. Þó svo að vinnu við þróunarverkefnið sé 

lokið er leikskólinn í sífelldu mati varaðndi læsi og kennslu á því í gengum leik. Á árinu 

2014 var lögð lokahönd á útgáfu verkefnabókar: Leikskólalæsi-Verkefnabók, þar sem 

tekin hafa verið saman verkefni tengd leikskólalæsi. Tilgangurinn með útgáfu þessarar 

bókar er að sem flestir geti fundið handhæg og leiðbeinandi verkefni sem stuðla að 

auknum áhuga nemenda á bókstöfum, skrift, lestri og stafaþekkingu.  

Skólinn vann áfram að  SMT – skólafærni. Markmið SMT – skólafærni er að skapa gott 

andrúmsloft í skólum og tryggja öryggi og velferð nemenda og starfsfólks. Lögð er 

áhersla á að koma í veg fyrir og draga úr óæskilegri hegðun með því að kenna 

félagsfærni, gefa jákvæðri hegðun gaum með markvissum hætti og samræma viðbrögð 

starfsfólks gagnvart nemendum sem sýna óæskilega hegðun. Hegðunarskráningar voru 
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gerðar reglulega, sem gefa til kynna hvar í skólanum þarf að fylgjast betur með 

börnunum og aðstoða þau við að koma í veg fyrir árekstra, með nýrri og betri hegðun. 

Starfsfólk Kiðagils tók þátt í könnun Akureyrarbæjar vegna starfsánægju. Kynntar voru 

bæði niðurstöður Akureyrarbæjar í heild sinni sem og niðurstöður starfsmanna Kiðagils. 

Úrbótaáætlun var gerð í kjölfarið. Má segja að mikill meirihluti starfsfólks Kiðagils sé 

mjög ánægður í starfi. Foreldrakönnun var einnig gerð hjá Akureyrarbæ og unnum við 

upp úr henni úrbótaáætlun til að koma til móts við þær ábendingar sem við fengum frá 

foreldrum.   
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10. Lokaorð  

 
Hér hefur verið greint frá skólastarfi í Kiðagili síðastliðið skólaár í stórum dráttum. 

Skólinn er í sífelldri þróun með starfsaðferðir sínar og alltaf sjáum við jákvæðar 

framfarir. Við teljum okkur vera komin vel áleiðis í þróun stígandi ferlis í lestrarnámi 

barna frá því þau hefja leikskólagönguna allt þar til næsta skólastig tekur við. Börnin læra 

að sjálfsögðu í gegnum leikinn sem er starfsfólki og börnum eðlilegt ef réttu „gleraugun“ 

eru notuð. SMT – skólafærnin er að skila góðum árangri sem ýtir undir vellíðan allra í 

skólanum. Áhugi barnanna, jákvæð viðbrögð frá foreldrum og góður andi í 

starfsmannahópnum eru bestu mælikvarðarnir á starfið okkar. Þegar þessir þættir eru til 

staðar er auðvelt að velja sér jákvætt viðhorf og líta björtum augum til framtíðar.  Einnig 

hefur hróður Kiðagils dreifst víða um land eftir útgáfu okkar á bókinni Leikskólalæsi-

verkefnabók sem við gáfum út 2014. Þar er að finna safn verkefna fyrir allan aldur 

leikskóla sem tengdur er inn í læsisvinnu. Stjórendur Kiðagils hafa haldið fyrirlestra víða 

varðandi vinnu Kiðagils í læsi. Árangur Kiðagils í þessari vinnu er ánægjulegur og enn 

ánægjulegra að vita til þess að til okkar sé litið varðandi leikskólalæsi og vinnu tengda 

henni víða um land.  Vinna kennara Kiðagils með námsefni Lubba hefur einnig vakið 

athygli. Hafa höfundar Lubbaefnisins leitað til kennara Kiðagils varðandi hugmyndir að 

kennslu og verkefnum fyrir nemendur á aldrinum 2-6 ára.  

 

 

 

 

Desember 2018 

 

 

______________________________________________ 

Inda Björk Gunnarsdóttir 

skólastjóri Kiðagili 
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