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1. Áætlanir og mat á skólastarfi 

1.1. Áætlanir 

Leikskólar Akureyar gera starfsáætlun ár hvert sem byggir á Aðalnámskrá leikskóla, skólanámskrá 
hvers skóla og skólastefnu Akureyrarbæjar. 

Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með árangursmiðuðum 
markmiðum og umbótamiðuðu innra mati. Starfsáætlun er birt opinberlega og gefur starfsfólki, 
foreldrum og rekstraraðilum meðal annars upplýsingar um hvernig starf leikskólans gekk á síðasta 
starfsári og hvernig unnið verður að mati og umbótum. Gerð er grein fyrir framþróun á stefnu og 
sýn leikskólans, þróunarstarfi sem og hvernig skólinn hyggst fylgja þeim markmiðum og áætlunum 
sem hann setur sér með tillit til aðalnámskrár, skólanámskrár og skólastefnu Akureyrarbæjar. 

Í starfsáætlun koma fram eftirfarandi upplýsingar: 

 umfjöllun skólastjóra um einkunnarorð skólans og helstu áherslur 
 skipurit fræðslusviðs og gerð grein fyrir sérfræðiþjónustu á fræðslu- og fjölskyldusviði 
 áætlanir mat og úrbótaáætlanir um starfsemi skólans 
 fjögurra ára áætlun – breytingar á kostnaði og verkefnum 
 skóladagatal 
 símenntunaráætlun 
 umsögn foreldraráðs 
 lokaorð skólastjóra 
 skorkort um innra mat til fjögurra ára 
 aðgerðardagatal til fjögurra ára. 

Starfsáætlun leikskólans tekur gildi þegar leikskólinn opnar að loknu sumarleyfi ár hvert og skal 
skilað rafrænt til sviðstjóra fræðslusviðs fyrir 15. júní. Starfsáætlanir eru lagðar fyrir fræðsluráð til 
staðfestingar. Skýrslan skal vera að hámarki vera 20 blaðsíður og án mynda.  
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1.2. Mat 

Tilgangur innra mats er að leggja faglegan grunn að endurbótum í leikskólastarfi og vinna 
kerfisbundið að því að auka gæði þess að gera það skilvirkara. 

Markmið innra mats samkvæmt lögum um leikskóla er að: 

 veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræsluyfirvalda, starfsfólks 
leikskóla, foreldra og viðtökuskóla 

 tryggja að starfsemi leikskóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrá 
leikskóla 

 auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum 
 tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á samkvæmt 

lögum. 

Skólanámskrá leikskólans er skrifleg lýsing á því sem gert er í leikskólastarfinu. Þar koma fram 
bæði markmið og leiðir skólans til að ná settum markmiðum. Skólanámskrá setur því viðmið fyrir 
matið. 

Tilgangur ytra mats er að safna upplýsingum um viðhorf foreldra leikskólabarna og starfsmanna 
til að nota við innra mat leikskólans. Að auki er það liður í ytra mati fræðslusviðs og/eða mennta- 
og menningarmálaráðuneytis. 

Hlutverk foreldraráðs 

Samkvæmt 11. gr. laga um leikskóla frá 2018 er hlutverk foreldraráðs að gefa umsagnir til leikskóla 
og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr. um skólanámskrá og aðrar áætlanir er varða starfsemi leikskólans. 
Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og 
kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiriháttar breytingar 
á leikskólastarfi. 
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2. Skipurit 

 
 

2.1 Fræðslusvið og sérfræðiþjónusta 

Á fræðslusviði starfar sviðstjóri fræðslusviðs ásamt starfsfólki og ráðgjöfum fyrir leik- og 
grunnskóla Akureyrar. Sviðstjóri fræðslusvið er yfirmaður skólastjóra. Verkefnastjóri styður við 
skólastjóra og veitir þeim m.a. ráðgjöf vegna faglegra og rekstralegra málefna sem tengiliður við 
forstöðumann rekstrardeildar. Leikskólaráðgjafi sér um innritunarmál og er til ráðgjafar fyrir 
kennara/starfsmenn leikskólana. 

Einnig er starfandi á fræðslusviði ráðgjafi vegna sérkennslu sem veitir ráðgjöf og er styðjandi við 
kennara um málefni barna að fengnu samþykki foreldra. Einnig er þar starfandi fagfólk með 
sérþekkingu á PMTO aðferðum og eru þeir ráðgefandi við leikskóla sem innleitt hafa 
hugmyndafræðina auk þess sem þeir eru með námskeið fyrir kennara og foreldra um styðjandi 
skóla- og foreldrafærni. Á fjölskyldusviði eru fulltrúar barnaverndar tengiliður við leikskólana með 
það að markmiði að veita ráðgjöf ef grunur leikur á að barn búi við óviðunandi aðstæður auk þess 
að upplýsa starfsfólk leikskóla um tilkynningarskyldu og veita fræðslu. 

 

Fræðslustjóri

Skólastjóri

Aðstoðarskólastjóri Deildarstjórar

Kennari/Starfsmenn 
deilda

Matráður

Aðstoðarmatráðar

Sérkennslustjóri

Sérkennslufulltrúi
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3. Sýn og forysta 

Stefna og sýn Kiðagils byggir á Aðalnámskrá leikskóla og skólastefnu Akureyrarbæjar. Aðaláherslur 

Kiðagils og agastefna eru:.  

 SMT-styðjandi skólafærni 

 Lestrarhvetjandi umhverfi 

 Umhverfismennt, þó svo að Kiðagil sé ekki lengur hluti af Grænfánaverkefni Landverndar  

 Kiðagil leggur áherslu á fagmennsku í starfi og virðingu fyrir nemendum, aðstandendum 

og starfsfólki 

Það er markmið Kiðagils að virðing í leik og starfi, ásamt gleði, endurspeglist í kennslu Kiðagils. Það 

er mikilvægt að öllum líði vel. Þar skipta mestu máli samskipti, að þau fari fram að virðingu og 

vináttu. Lögð er áhersla á að mæta barni þar sem það er statt í þroska. Þekking á nærumhverfi er 

okkur einnig mikilvæg og eru vettvangsferðir deilda notaðar í þá fræðslu. Heilbrigði og hreyfing er 

einnig í hávegum höfð. Einkunnarorð Kiðagils eru Fagmannska – Virðing – leikur og læsi. 

3.1 Sérstakar áherslur 

Skólanámsskrá Kiðagils 

Áætlun: Að allir starfsmenn Kiðagils kynni sér skólanámsskrá og viti hvað hún inniheldur og 
hvernig unnið er með hana. Tekin fyrir á tveim starfsmannafundum þar sem námsskráin var lesin 
yfir með gagnýnum augum og því bætt við sem ekki var í henni sem og hlutir teknir út sem ekki er 
unnið með lengur.  

Niðurstaða:  Aðgengilegri skólanámsskrá sem auðveld er yfirlestrar og endurspeglar alfarið starf 
Kiðagils.   

Úrbótaáætlun: Skólanámsskráin lesin yfir eftir uppfrærslu. Samþykkt af starsfmannahópnum.  

 

Áfallaáætlun Kiðagils 

Gerð var sameinginleg áfallaáætlun fyrir leikskóla Akureyrarbæjar. Mikilvægi hennar er gífurlegt 
og nauðsynlegt að allir starfsmenn Kiðagils kynni sér innihald hennar.  

Áætlun: Að allir starfsmenn kynni sér verkferla áfalla. Það er gert með sameiginlegri kynningu á 
áætluninni þar sem farið er í gengum hvern lið hennar, málin rædd, spurningar spurðar og 
svaraðar.  

4. Áherslur í skólastarfi 

Tilgreina áherslur í skólastarfinu, kennslu og námsumhverfi sem unnið verður að á komandi 
starfsári. 
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4.1 SMT styðjandi skólafærni 

Áætlun: Árshjól SMT er gerð ár hvert (sjá heimasíðu). Markmiðið árshjólsins er að hafa skilvirka 
stefnu í agastjórnun þar sem starfsfólk og foreldrar eru meðvitaðir um hvað liggur fyrir og geta 
nýtt sér aðferðir SMT. Í árshjólinu er hver mánuður skipulagður með tilliti til SMT. Þar kemur fram 
fundaráætlun teymisfunda yfir árið sem og áætun lausnateymisfunda. Einnig er að finna í 
árshjólinu hvaða reglur eru kenndar hvern mánuð, hvenær hegðunarskráninga-vikur eru sem og 
annað sem tilheyrir SMT. Þar má meðal annars nefna frábæra tréið, pýramídaskráningu 
starfsfólks, gleðiviku, athyglimerki og annað sem tengist SMT.  Áætlað er að einn til tveir kennarar 
fari á grunnnámskeið PMTO með það að markmiði að efla þekkingu og færni. SMT-teymið fundar 
einu sinni í mánuði þar sem farið er yfir árshjólið, veittur stuðningur ef deildir eru ekki að ná að 
halda áætlun, skipts á ráðum varðandi reglukennslu og skráningar. Lausnateymið fundar einnig 
einu sinni í mánuði og eru dagsetningar og tímasetningar þessara funda ávallt ákveðnar við útgáfu 
árshjólsins. Niðurstöður skráningaviku eru settar inn í Mentor kerfið og er skráningamiðum einnig 
skilað til skólastjóra. Unnið er með niðurstöðurnar til greininga á hegðun og skilar skólastjóri 
niðurstöðum með spurningum og hugrenningum sem deildir yfirfara á deildarfundi, svara og skila 
tilbaka til skólastjóra. Þetta er gert til þess að sameiginleg niðurstaða úrlausna liggi fyrir hjá öllum 
deildum og auðvellt sé að styðast við þær útbætur sem gerðar eru hverju sinni. Lausnateymi er 
ávallt opið fyrir ráðleggingum og stuðning varðandi SMT.  

Niðurstaða: Allt gekk eftir í áætlun SMT. Niðurstöður SET-lista voru 94% sem er svipað og síðustu 
ár. Markmið Kiðagils er að ná alltaf yfir 90% úr niðurstöðum SET-lista. Nýliðanámskeið var fyrir 
ófaglærða og nýliða. Einnig sóttu tveir kennarar grunnnámskeið PMTO. 

Úrbótaáætlun: Úrbótaáætlun varðandi SET-lista var gerð í desember 2019 af starfsmönnum 
Kiðagils. Úrbótaáætlunin innihélt aukna áherslu á hvatningu og verkefni starfsmanna varðandi 
hvatningu og mikilvægi hennar, að alltaf verði gefinn fyrirvari til barnahópsins varðandi breytingar 
t.d „eftir þrjár mínútur á að byrja að ganga frá“. Síðast en ekki síst var ófaglærðum starfsmanni 
bætt við SMT teymi og lausnateymi SMT til að teymið nái að vera þverskurður 
starfsmannahópsins. Mikilvægt er að hafa nýliðafræðslu á hverju hausti sem og að allir 
starfsmenni lesi SMT möppu Kiðagils.  

4.2 Læsi 

Áætlun: Að vekja áhuga barna fyrir ritmálinu og hvetja til læsis. Læsið er stór liður í námsáætlun 
hverrar deildar með tilliti til aldurs (sjá læsisstefnu Kiðagils á heimasíðu). Öll 3,5 ára börn fara í 
EFI-2 skimun sem og öll 5 ára börn fara í Hljóm–2 skimun og eru niðurstöður nýttar til að 
skipuleggja snemmtæka íhlutn sé þess þörf. Til að fylgjast með framförum hvers og eins nemanda, 
sem og til að rýna í kennslu starfsmanna er fylltur út leikskólalæsis matslisti fyrir hvern og einn 
nemanda þar sem farið er yfir og skráð hvenær og hvort viðkomandi nemandi hafi náð vissri færni. 
Þetta gefur kennurum góða yfirsýn yfir það hvað leggja þarf áherslu á í kennslu, hverju sinni.  

Niðurstaða: Deildir unnu samkvæmt áætlunum. Kiðagil leggur sérstaka áherslu á Lubba og notkun 
málhljóða í daglegu starfi. Hver og ein vika skólaársins fær málhjóð sem unnið er sérstaklega með. 
Allt starfsfólk fékk kynningu á vinnuaðferðum Lubba á starfsmannafundi. Búin voru til Lubba 
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verkefni fyrir hvert og eitt málhljóð sem innihalda söng málhljóðsins, sem og sögu er tengist 
málhljóðinu, samsett orð sem tengjast málhljóðinu, verkefni sem innihalda talningu og verkefni 
sem innihalda tengingu hástafa og lágstafa. Verkefni þessi eru í plastvösum sem auðvelda 
starfsfólki umgengni við verkefnin.  

Úrbótaáætlun: Að efla læsiskennslu í gegnum hreyfingu og leik. Að nota meira þau verkefni sem 
til eru sem tengd eru Lubba. Hafa verkefnin á aðgengilegum stað. Halda áfram að nýta Lubba í 
landafræðikennslu í gegnum leik, samhliða innlögn bókstafa. Verkefni tengd Leikur að læra og 
hafa á einum stað svo allir geti nýtt sér námsgögnin. Nýta Lubba meira í landafræði samhliða 
innlögn bókstafa. 

4.3 Sjálfbærni og vísindi 

Sjálfbærni 
Áætlun: Sjálfbærni tengist mikilvægi þess að vera meðvitaður um nærumhverfi sitt. Í ársplani 
Kiðagils, að vorinu til eru settar upp vikur sem endurspegla fræðslu um sjálfbærni og meiri 
vitneskju um nærumhverfi okkar. Þar má nefna fuglaviku, steinaviku, blómaviku, umhverfisviku 
og skordýraviku. Unnið er með hverja viku fyrir sig með kynningu á viðfangsefninu, umræðu, 
listsköpun og almennri kennslu tengdu viðfangsefni hverrar viku. 

Niðurstaða: Meiri þekking nemenda á því sem tekið var fyrir hverju sinni. Virðing fyrir náttúrunni, 
innsýn inn í fjölbreytileika hennar, ásamt mikilvægi allra hluta. Einnig er virðing fyrir umhverfinu í 
hávegum höfð. Áætlun gekk eftir, áhugi á skordýrum, þekking á fuglategunum, blómum og 
steinum meiri eftir þemavikurnar.  

Úrbótaáætlun: Fleiri verkefni er tengjast tilraunum og vísindum. Hafa hugarflug á 
starfsmannafundi.  

4.4 Heilbriði og velferð 

Hreyfieflingarnefnd 
Áætlun: Hreyfieflingarnefnd er starfandi við skólann. Áætlað er að efla hreyfingu í leik og starfi 
með börnunum sem og í starfsmannahópnum. Hreyfieflingarnefnd gerði áætlun um að hafa 
hreyfingu fyrir starfsfólk utan vinnutíma og hafa hana fjölbreytta svo allir geti tekið þátt.  

Niðurstaða: Hreyfieflingarnefnd gerði fjölbreytta áætlun og margir starfsmenn virkir og mættu frá 
13 til 20 starfsmenn á hvern viðburð. Farið var í hreyfibingó, gönguferðir, hjólatíma, tekið þátt í 
lífshlaupinu og hjólað í vinnuna svo eitthvað sé nefnt. 

Úrbótaáætlun: Að halda starfi hreyfinefndar áfram og gefa tækifæri til funda og skipulagningar. 
Efla hreyfingu og auka starfsmannahitting utan vinnutíma, bæði með og án eigin 
fjölskyldumeðlima. Hafa fræðslu um mikilvægi hreyfingar barna í leik og starfi fyrir allt starfsfólk. 
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4.5 Lýðræði og mannréttindi 

Að viðhalda lýðræðinu, kynning á mannréttindum 
Áætlun: Að viðhalda því lýðræði sem nemendur Kiðagils hafa til ákvarðanatöku. Að umræða og 
skoðanaskipti séu hluti af skólastarfi. Að allir nái að taka til máls ef þeir þess óska.  

Niðurstaða: SMT ber það með sér að nemdendur eru með í ákvarðanatöku, varðandi umbun en 
einnig líka varðandi breytingar eða úrlausnir á málefnum sem betur mættu fara. Þar má nefna 
árekstra í útiveru, yfirlit leikja og verkefna. Við kennslu á reglum SMT eru nemedur hvattir til 
frásagna, skapaðar eru umræður um hvað er rétt og hvað er rangt.  Kiðagil er einnig Sólblómaskóli 
og styður stúlku í Afríku til náms. Í gegnum það verkefni kynnast nemendur fjarlægum slóðum, 
ásamt því að fá innsýn inn í menningarheim annarra heimsálfa sem og mikilvægi mannréttinda og 
lýðræðis.  

Úrbótaáætlun: Að halda áfram að hlúa að lýðræði og mannréttindum með því að vera áfram 
þátttakendur í Sólblómaverkefni SOS barnaþorpa.  

4.6 Jafnrétti 

Áætlun: Jafnréttisáætlun endurnýjuð. Að allir hafi jafnan rétt og að nemendur fái þá tilfinningu að 
þau tilheyri samfélaginu.  

Niðurstaða: Jafnréttisáætlun send til jafnréttisstofu og hún samþykkt. 

Úrbótaáætlun: Kynna jafnréttisáætlun ár hvert fyrri starfsfólki sem og fylgja eftir kröfum um 
endurnýjun. 

4.7 Sköpun  

Sköpun í daglegu starfi 
Áætlun: Mikil áhersla er á sköpun í víðu samhengi á Kiðagili. Sköpun er stór liður í námsáætlun 
hverrar deildar. Þar sem læsi er einn af áhersluþáttum Kiðgils er sköpun oft á tíðum tengd 
bókstöfum og læsi. Hvort sem er innanhúss eða utan. Á Kiðagili er lögð mikil áhersla á að verkum 
nemenda sé sýnd virðing og að sköpunarfrelsi sé ótakmarkað. Verk nemenda eru sýnileg á 
veggjum skólans og fá foreldrar að fylgjast með ferli sköpunar í gengum Karellen þar sem þau fá 
sendar myndir úr hópastarfi sem og öðru daglegu starfi. Verk nemenda eru ávallt hengd upp í 
þeirra hæð svo að þau geti notið verka sinna sem og annarra.   

Niðurstaða: Námsáætlun gekk eftir. Nemendur fá frjálsar hendur í sköpun. Starfsmenn þurfa þó 
að vera meðvitaðir um það að vera ekki stýrandi.  

Úrbótaáætlun: Ígrundun á hvernig val á verkefnum og leik fer fram. Fær nemandinn og 
sköpunarferli hans að njóta sín? Skapa umræðu um það hvort starfsmenn séu of stýrandi í 
sköpunarferli nemenda.  
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5. Skipulag 

Dagskipulag Kiðagils – nánara útfærsla er á hverri deild fyrir sig.  

07:45 – 08:50 Kiðagil opnar, móttaka og róleg stund, morgunmatur.  

08:50 – 11:15 Leikur og nám, úti og inni, hópastarf / læsisstundir / hreyfistundir / vettvangsferðir 
/útivera. 

11:15 – 11:30 Söngstund/samvera/bleyjur 

11:30 – 12:00 Hádegismatur 

12:00 – 14:30 Hvíld/frjáls leikur/samvera/útivera/val 

14:30 – 15:00 Síðdegishressing 

15:00 – 16:00 Leikur ýmist úti eða inni 

16:15  Leikskólinn lokar 

5.1 Skóladagatal 

Áætlun: Skóladagatal er gefið út að vori fyrir hvert skólaár. Mælst er til samstarfs við Giljaskóla 
með það að markmiði að leiða saman lokunardaga til að koma til móts við foreldra. Foreldraráð 
gefur umsögn og samþykkir skóladagatal. Mánaðardagatöl eru send út frá hverri deild til að 
upplýsa foreldra um dagskrá hverrar deildar. Þar inn eru settar uppákomur, afmælisdagar 
nemenda og annað sem mikilvægt er fyrir forráðamenn að vita/muna, fyrir mánuð hvern. 
Starfsáætlanir eru gerðar fyrir hverja deild fyrir haustönn annarsvegar og vorönn hinsvegar. 

Niðurstaða: Ekki varð samstarf milli skólanna um gerð skóladagatals. Foreldraráð lýsti ánægju 
sinni með dagatalið og samþykkti. Mánaðardagatölin eru sett á heimasíðu Kiðagils sem og eru þau 
sýnileg fyrir framan hverja og eina deild.  

Úrbótaáætlun: Halda áfram samskonar skipulagi og jafnframt efla upplýsingaflæði enn frekar með 
heimasíðu Kiðagils. Setja mánaðardagatöl á heimasíðuna, ekki seinna en viku fyrir mánaðarmót.  

 

6. Öryggi 

6.1 Lóðaskoðun 

Áætlun: Dagleg lóðaskoðun fer fram þar sem kannað er hvort rusl leynist á svæðinu eða skemmdir 
hafa orðið á lóð eða leiktækjum að næturlagi. 

Niðurstaða: Áætlun gekk eftir. Skráð er á hverjum degi hver sá um yfirferð lóða og hvort eitthvað 
athugavert kom í ljós varðandi yfirferðina.  

Úrbótaáætlun: Halda áfram lóðaskoðun með sama hætti og skrá daglega það sem þarf að laga.  
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6.2 Vinnuaðstaða barna og starfsfólks 

Vinnuaðstaða nemenda á Kiðagili er góð. Allar deildirnar fjórar byggjast eins upp. Tvær deildir 
deila forstofu. Deildirnar sjálfar skiptast í tvær leikstofur sem eru hvor um sig 22,7 fermetrar. 
Einnig tilheyrir hverri deild hvíldarherbergi uppá 7,9 fermetra. Tvær deildir deila síðan með sér 
9,9 fermetra rými sem aðallega er notað til listsköpunar.  

Vinnuaðstaða kennara er fyrst og fremst í 50 fermetra húsi sem staðsett er á lóð leikskólans, 
Baldursbrá er húsið nefnd í daglegu tali. Þar er vinnuaðstaða til fyrirmyndar, þar sem hver deild 
hefur sína tölvu og vinnuaðstöðu. Aðstoðarskólastjóri hefur eigin skrifstofu, sérkennslustjóri 
deilir sinni skrifstofu með sérkennslu og fundaraðstöðu fyrir foreldra. Einnig eru fundir foreldra 
haldnir á Baldursbrá.  

 

6.3 Brunavarnir /forvarnir/eineltisáætun og slysaskráning 

Farið er yfir slökkvitæki og brunaslöngur Kiðagils á ári hverju. Það er í höndum 
Eldvarnarmiðstöðvar norðurlands ehf. Öryggiskerfi Kiðagils er tengt Öryggismiðstöðinni og sjá 
þeir um viðhald og eftirlit. Hreyfiskynjarar eru víðsvegar í húsinu til eftirlits eftir lokun. Á öllum 
deildum eru neyðarútgangar og tvisvar á ári eru rýmisæfingar. Rýmisæfingin að hausti er tilkynnt 
nemendum og starfsmönnum en rýmisæfing að vori er ótilkynnt. Góðar leiðbeiningar varðandi 
rýmisáætlun, hvað skuli gera ef elds verður vart og tengiliði varðandi brunavarnir er að finna í 
starfsamannahandbók Kiðagils.  

Forvarnastefna Kiðagils stuðlar að alhliða heilbriðgði menenda og starfsfólks í gegnum fræðslu 
og umræður. Forvarnir spanna mjög breytt svið sem tengis velferð fólks, svo sem líðan, 
sjálfsmynd, árangri, samskiptum og áhugamálum. Forvarnarstefnu Kiðagils er að finna í 
starfsmannahandbók sem er að finna á heimasíðu skólans http://kidagil.karellen.is/.  

Eineltisáætlun Kiðagils er yfirfarin á ári hverju. Eineltisáætlun er einnig hluti af 
starfsmannahandbók. Áætlunin skiptist niður í eftirfarandi þætti: Hvernig vinnum við gegn 
einelti í barnahópnum, hvernig berum við kennsli á einelti, hvað á að gera ef vart verður við 
einelti, hvort sem er í starfsmannahópnum eða barnahópnum.  

Öll slys er verða á Kiðagili eru skráð í gagnagrunn Karellen.  

7. Mannauður 

7.1 Móttökuáætlun 

Áætlun: Að vel sé tekið á móti nýjum starfsmönnum og þeir fái þær upplýsingar sem þörf er á. 
Móttökuáætlun Kiðagils tekur á þessum hlutum og skiptist hún í minnislista þar sem farið er yfir 
þá hluti sem nauðsynlegt er að vita. Einnig er samtalsáætlun þar sem samtal er tekið við nýliðann 
eftir um leið og hann byrjar, eftir þrjár vikur, eftir sex vikur og þegar nýliðinn hefur verið tæpa þrjá 
mánuði í starfi. Fyrstu samtölin eru tekin af deildarstjóra eða mentor nýliðans, síðasta samtalið er 
tekið af leikskólastjóra og þá er einnig ákveðið varðandi áframhaldandi starf. Með þessu er líklegra 
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að starfsmaðurinn verði öruggari og viti fyrir hvað skólinn stendur og þekki betur umhverfi 
skólans, stefnur og þær vætingar sem gerðar eru til hans. 

Niðurstaða: Móttökuáætlun er notuð fyrir alla nýliða. 

Úrbótaáætlun: Móttökuáætlunin verður í sífelldu mati þannig að skólastjóri og deildarstjóri skrá 
hvað má betur fara. 

7.2 starfsmannakönnun og starfsmannasamtöl 

Áætlun: Starfsmannakönnun Akureyrar var gerð á haustönn 2019 og starfsmannasamtöl voru 
einnig þá. 

Niðurstaða: Vegna slakrar þátttöku á leikskólum almennt voru skil starfsmannakönnunar seint 
árið 2019. Ávallt er farið í gengum starfsmannakönnun á starfsmannafundum Kiðagils og unnin 
úrbótaáætlun. Svörun í þessari könnun var 82,1% sem gerði könnunina vel marktæka. Niðurstöður 
voru góðar og voru helstu ábendingarnar varðandi móttöku nýrra starfsmanna og að meiri tími sé 
gefinn til samtala. Allir nema einn sem könnuninni svöruðu voru ánægðir í starfi á Kiðagili. Flest 
starfsfólk fór í starfsþróunarsamtal hjá skólastjóra/aðstoðarskólastjóra og var niðurstaða góð.  

Úrbótaáætlun: Gera áætlun betri áætlun varðandi starfmannasamtöl. Endurhanna spurningar og 
hafa samtölin styttri og á meiri umræðu-nótum og að samtölin verði 2x á ári. Einu sinni í höndum 
skólastóra og einu sinni í höndum deildarstjóra. Starfsmannahandbók er uppfærð á hverju ári.   

7.3 Þátttaka starfsfólks í mótun skólastarfsins 

Áætlun: Á Kiðagili  eru starfandi mörg teymi sem bera ákveðna ábyrgð í skólanum s.s. 
eldvarnarteymi, áfallateymi, umverfisnefnd, SMT teymi og lausnateymi. Fundartímar eru 
skipulagðir í samráði við starfsfólk og teymunum gefin tækfifæri til að sinna sínu hlutverki og ráða 
ráðum sínum. Nota alla starfsmannafundi til að skipta starfsmönnum í hópa, svo unnið sé þvert á 
starfsmannahópin er varðar úrbætur, ný skipulög enda endurskipulagningu að einhverju tagi. 

Niðurstaða: Öllt teymi voru virk, hittust þó misjafnlega mikið.  Á öllum starfsmannafundum var 
skipt í hópavinnu óháð deildum.  

Úrbótaáætlun: Að gera fundaráætlun fyrir hverja önn fyrir sig til að tryggja að öll teymi hittist 
reglulega og fái tækifæri til að fara yfir stöðu mála og skipuleggja í samvinnu. 

 

8. Barnahópurinn 

Það er mikilvægt í leikskólalífinu að mæta þörfum hvers og eins. Til þess þurfum við að vita hvar 
nemendur okkar eru staddir í þroska. Við notum ýmis tæki til þess og eru niðurstöður kannana og 
prófa notaðar til að finna út hvernig og hvaða þörfum þarf mest að mæta. Snemmtæk íhlutun er 
áhrifamesta inngripið á leikskólum. Tilgreina hvernig þörfum barnanna er mætt s.s. hvaða tæki 
eru notuð til að fylgjast með námi og þroska s.s. Hljóm, EFI o.s.frv. og hvernig nýtum við 
niðurstöður (snemmtæk íhlutun), greina frá niðurstöðum í stuttu máli s.s. hve margir komu út í 
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meðallagi, undir og yfir. Hvernig er ólíkum þörfum mætt. Athugið að setja skólanum markmið í 
tölulegu formi og greina frá niðurstöðum. 

8.1 Hljóm 

Áætlun: Öll börn fara í Hljóm 2 próf þegar þau eru fimm ára. Markmið er að 90% barna komi út 
með góða færni eða meðalfærni. Þau börn sem koma út með slaka færni eða mjög slaka færni 
fara í markvissa málörvun með kennurum og í endurmat þremur mánuðum síðar. 

Niðurstaða: Á Kiðagili voru 84% barnanna með góða eða meðal færni. Við greiningu gagna kom í 
ljós að sérkennslubörn og tvítngd barn þurftu á meiri aðstoð að halda varðandi rím, margræð orð 
og orðhlutaeyðingu.  

Úrbótaáætlun: Unnið verður að því að efla þátt læsis í daglegu starfi með því að hafa efnivið sem 
ýtir undir læsi oftar í boði t.d. í vali, lána bækur heim og hvetja foreldra til að lesa heima fyrir börn 
sín. Einnig verður meiri fræðsla varðandi Hljóm-2 á starfsmannafundum, þar sem farið er yfir 
verkefnahugmyndir varðandi þá þætti er Hljóm-2 kemur inná.  

8.2 EFI 

Áætlun: EFI-2 er málþroskaskimun fyrir börn á fjórða ári. Að allir nemendur Kiðagils á fjórða ári 
fari í gegnum EFI-2 skimun. Tilgangurinn er að finna hugsanleg málþroskafrávik.  

Niðurstaða: 83,3% nemenda voru með góðan skilning og tjáningu. Aðeins 16% eða 4 nemendur 
voru með slakan skilning eða tjáningu.  

Úrbótaáætlun: Einstaklingsáætlun gerð fyrir þá nemendur sem voru með slakan skilning eða slaka 
tjáningu. Haft samband við foreldra og þeim leiðbeint varðandi heimalestur og leiðbeiningu.  

8.3 STAFAÞEKKINGAPRÓF 

Áætlun: allir nemendur nema á gleym-mér-ei fara í stafaþekkingar próf þrisvar á ári, í 
september, í janúar og í apríl.  

Niðurstaða: flest öll börn hafa bætt við sig þekkingu er varða stafi og eða málhljóð.  

Úrbótaáætlun: halda áfram með stafaþekkingu og innlögn á stöfum og málhljóðum í gegnum 
leik og læsi.  

8.4 Foreldrasamtöl og upplýsingagjöf um stöðu nemenda 

Skipulögð foreldrasamtöl eru tvö yfir skólaárið á Kiðagili. Í október fær hver deild eina viku til að 
klára foreldrasamtöl og einnig í mars. Þetta gerir það að verkum að öll samtölin klárast í sama 
mánuðinum. Sömu eyðublöð eru í samtölunum og fá kennarar leiðbeingar til útfyllingar þannig að 
allir foreldrar séu að fá upplýsingar um sömu hlutina. Komið er inná líðan barns, málþroska, 
félagsþroska, daglegar athafnir, útiveru, samverustundir, hreyfiþroska og hópastarf. Fyrir utan 
október og mars geta foreldrar alltaf óskað eftir foreldrasamtölum og kennarar kallað foreldra inn 
í samtöl.  
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9. Sérkennsla 

Áætlun: Frá september 2019 og til maí 2020 fengust 3.25 stöðugildi til að sinna sérkennslu á 
Kiðagili.  

Niðurstaða: Stöðuhlutfall var fullnýtt. Til að geta sinnt snemmtrækri íhlutun má segja að 4,16 
stöðugildi hafi verið notuð í sérkennslu. 2 nemendur voru með fulla sérkennslu, tveir nemendur 
50% sérkennslu og síðan var snemmtæk íhlutun á meðal þeirra nemenda sem metin voru með  
þörf fyrir það. Með þessum hætti var hægt að fylgja eftir tvítyngdum börnum, börnum með 
málþroskavanda og bjóða nemendum uppá læsisstundir. Alls 5 starfsmenn skiptu með sér 
sérkennslu, sérkennslustjóri, leikskólasérkennari, leikskólakennari og leikskólaliði.  Farið var í 
þróun á verkferlum og vinnufyrirkomulagi í sérkennslu. Áður var sérkennsla föst á deildum en nú 
fara fulltrúar í sérkennslu milli deilda, skipta með sér verkum og eru þar af leiðandi færanleg og 
hafa með þessu fyrirkomulagi gefist tækifæri til að sinna öllum börnum sem þarfnast 
snemmtækrar íhlutunar. Ánægja hefur verið með þessa breytingu innan skólans. 

Úrbótaáætlun: Haldið verður áfram með þróun sérkennslumála. 

 

10. Rekstur 

Nýting plássa á Kiðagili var 100% rekstarárið 2019 

Áætlun: Áætlun var 149,900.000 í rekstur skólans. 

Niðurstaða: Reksturins fór 2,08% yfir heildaráætlun. Framúrkeysrsla var 3.127.732 sem skýrist að 
mestu af skekkju í útreikningi varðandi fatapeninga Einingar-Iðju fólks, kaup á fartölvu fyrir 
sérkennslustjóra, hugbúnaðarvinnslu og notendaþjónustu ásamt snjómokstri.  

Úrbótaáætlun: Að gera reglulegt mat á stöðu fjármála yfir árið og upplýsa þá er málið varðar ef 
stefnir í að áætlun haldist ekki, hvort sem er um framúrkeyrslu eða líkur eru á afgangi. 
 

11. Foreldrar 
Foreldrasamstarf er ávallt mikilvægur hluti af leikskólalífinu. Samstarf, vinátta, tillissemi 
sveigjanleiki eru orð sem tilheyra foreldrasamstarfi Kiðagils.  

11.1. Foreldrar 

Foreldrakönnun 
Áætlun: Að kanna hug foreldrar varðndi leikskólann með foreldrakönnunum. Síðasta 
foreldrakönnun var á vegum Skólapúlsins vorið 2020. 94,9% ánægja er með leikskólann og er það 
8,6% yfir landsmeðaltali.  

Niðurstaða: Foreldrar við nemenda við Kiðagil eru mjög ánægðir með skólann, kennslu, mataræði, 
stjórnun og ánægju barnsins síns með viðveru í skólanum. Allir þessir þættir fengu yfir 90-96,7% 
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jákvæða svörun sem er 1,6-8,6% yfir landsmeðaltali. Þær ábendingar sem komu tengdust 
bílastæðamálum, kynningu nýrra starfsmanna sem og að dagatöl komi fyrr inná heimasíðu.  

Úrbótaáætlun: Unnið er að úrlausn bílastæðamála í samvinnu við Giljaskóla. Passað er uppá 
kynningu nýrra starfsmanna. Varðandi dagatöl, þá eiga þau nú að vera komin inn á heimasíðu í 
síðasta lagi viku fyrir nýjan mánuð.  

Foreldraráð 
Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og fræðsluráðs varðandi skólanámsskrá, 
starfsmanna og foreldrakannanir, deildarnámsskrár og annarra áætlana innan skólans. 
Foreldraráð hefur umsagnarétt varðandi allar meiriháttar breytingar á skólastarfinu. Þrír foreldrar 
eru í foreldraráði Kiðagils.  

Áætlun: Boðað er til funda þegar þurfa þykir. Þó eru að minnsta kosti einn fundur á önn. Fyrir 
foreldraráði eru kynntir þeir þættir sem nefndir eru hér að ofan.  

Niðurstaða: Góð samvinna er við foreldraráðið. Skóladagatal, kannanir og deildarnámsskrár eru 
sendar til foreldraráðs með tölvupósti og tekið er tillit til ábendinga.  

Úrbótaáætlun: Nota tölvupóst sem mest. Setja niður að minnsta kosti einn fund á önn. Hafa 
fundargerðir formlegri, safna þeim hjá skólastjóra.  

Foreldrafélag 
Foreldrafélag er starfrækt við Kiðagil er nefnist Vinarót. Það var stofnað 13. febrúar 1996. Allir 
foreldrar nemenda á Kiðagili eru meðlimir í foreldrafélaginu. Alls skipa 6 foreldrar stjórn 
félagsins sem skipta með sér formennsku, aðstoðarformennsku, ritara, gjaldkera og 
meðstjórnendum.  

Að tryggja sem best velferð barna á Kiðagili og styrkja samskipti á milli foelrar/forráðamanna, 
starfsfólks og barna. Stjórn Vinarótar fundar að meðaltali einusinni í mánuði og heldur aðalfund 
einu sinni á ári. Skólastjóri situr aðalfund.  

 

12. Stjórnunarhættir 

Helstu niðurstöður starfmannakönnunar gefa það til kynna að starfsmenn Kiðagils eru mjög 
ánægðir í starfi. Í síðustu könnun kemur í ljós að öllum starfsmönnum nema einum finnst samstarf 
milli deilda gott, samstarf milli deildarstjóra vera gott, samstarf innan deilda vera gott. Ánægja 
starfsmanna með virkar samræður um starfið er einnig mjög gott, hvort sem horft er til umræðna 
um hugmyndafræði skólans, grunnþætti aðalnámsskrár, starfshætti, félagsfærni eða hvernig börn 
læra. Eina ábendingins sem kom úr Skólapúlsinum 2020 var að það mætti vera meira samstarf á 
milli yngri og eldri deildanna tveggja. 

Áætlun: Að halda áfram umræðum, hópaskiptingu og kynningum á starfsdögum. Að stórar 
ákvarðanir verði teknar með öllum starfsmannahópnum. Að kynningar, umræða og hópavinna 
verði höfð í fyrrirúmi á starfsdögum.  
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Niðurstaða: Ánægður starfsmannahópur sem sýnir það í starfsmannakönnunum.  

Úrbótaáætlun: Auka enn meira samstarf á milli deilda og þá einna helst yngri og eldri deilda.  

 

13. Húsnæði, lóð og búnaður 

Engar stórframkvæmdir voru á húsnæði eða lóð Kiðagils á síðasta ári. Einungis viðhald s.s bónun 
gólfa, málun innanhúss og viðgerir á því sem til féll.  

13.1 Kaup á tækum og búnaði 

Keypt voru ný borð í helming húsins og stólar frá norðleska fyrirtækinu Nomaco. Keyptir voru nýjir 
stólar í kaffistofuna. Keypt var fartölva fyrir sérkennslustjóra.  

14. Mötuneyti 

Sameiginlegur matseðill er í leik-og grunnskólum Akureyrarbæjar. Matseðillinn rúllar á 7 vikna 
fresti. Matráðar hafa úr nokkrum uppskriftum að velja fyrir hvern dag. Nákvæman matseðil er að 
finna á heimasíðu Kiðagils. (http://kidagil.karellen.is/Daglegt-starf/Matsedill) 16% nemenda eru á 
sérfæði, ýmist vegna ofnæmis eða trúarlegra ástæðna.  

Áætlun: Að fara eftir sameiginlegum matseðli. Að sjá til þess að þeir sem eru með ofnæmi eða 
borða ekki vissar fæðutegundir vegna trúarlega ástæðna fái mat við hæfi, hvort sem það er 
morgunmatur, hádegismatur eða síðdegishressing. Að matráðar og foreldrar barna með sérfæði 
hittist og ræði málin.   

Niðurstaða: Vel gekk að fara eftir sameiginlegum matseðli Akureyrar-skólanna. Einnig gekk mjög 
vel að elda fyrr ofnæmisbörn. Aldrei kom það fyrir að einhver fengi mat sem viðkomandi mætti 
ekki borða.  

Úrbótaáætlun: Áframhaldandi samvinna foreldra og matráða. Minnka umferð óviðkomandi aðila 
inn í eldhús, til að minnka enn meira líkur á krossmengun.   

 

15. Samstarf við aðra skóla og stofnanir 

Kiðagil leitast við að vera í góðu samstarfi við aðra skóla og stofnanir í sveitarfélaginu með það að 
markmiði að efla faglega þekkingu. 

15.1. Samstarf við grunnskóla 

Áætlun: Áætlun er gerð ár hvert um hvernig samstarfi er háttað við Giljaskóla. Nemendur Kiðagils 
fara í heimsóknir í Giljaskóla og fyrstubekkingar Giljaskóla koma í heimsókn á Kiðagil. Kennarar 
Kiðagils hitta kennara Giljaskóla reglulega í þessum heimsóknum yfir árið  árið og á vorin skila 
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kennara leikskólans gögnum um alla nemendur sem eru að fara í grunnskóla með upplýsingum 
um stöðu nemenda. 

Niðurstaða: Áætlun gekk eftir 

Úrbótaáætlun: Halda áfram á sömu braut. 

15.3 Samstarf við tónlistarskólann 

Áætlun: Söngvaflóð er samstarfsverkefni við tónlistarskólann. Kennari frá tónlistarskólanum 
kemur á Kiðagil einu sinni í viku og er með söngstund með elsta árganginum. Sungin eru fyrirfram 
ákveðin lög. Uppskeruhátíð er áætluð um vorið í Hofi þar sem elstu börn leikskólans syngja saman 
og bjóða foreldrum og öðrum bæjarbúum að koma á tónleikana. 

Niðurstaða: Samstarfið gekk vel og uppskeruhátíðin mjög skemmtileg og vel sótt. 

Úrbótaáætlun: Að halda áfram með svipuðu sniði. 

15.4. Annað samstarf, fræðsla eða ráðgjöf. 

Askjan 

Starfsfólk Öskjunnar kom og kynnti starfsemi sína og veitti upplýsingar um í hvað tilfellum 
mögulegt er að beina foreldrum á að sækja um aðstoð. Kynntum Öskjuna fyrir foreldri sem þáði 
aðstoð hennar.  

Barnavernd 

Fulltrúi frá barnvernd kom og fór yfir lög og reglur sem og til að kynna fyrir starfsfólki hvenær skuli 
senda tilkynningar o.s.frv. 

Áætlun: Að fá fulltrúa barnaverndar sem er tengiliður skólans á fundi með deildarstjórum einu 
sinni á önn þar sem farið er yfir verklagsreglur og veita ráðgjöf ef óvissa er um hvort málefni 
flokkast undir barnavernd eða ekki. 

Niðurstaða: Fundur var haldinn að hausti og vori og þótti kennurum þessi fundur gagnlegur. Auk 
fundanna voru símaviðtöl við fulltrúa barnverndar eftir þörfum. 

Úrbótaáætlun: Halda áætlun og fá tvo fundi á ári með tengilið skólans til að tryggja 
upplýsingaflæði og stuðla að góðu samstarfi. 

 

16. Lokaorð skólastjóra 

Síðasta skólaár var í held sinni mjög gott. Vel gekk að manna í stöður og var starfsmannahópurinn 
faglegur og þéttur. Skráningar, hvort sem er varðandi SMT, stafaþekkingu eða hljóm var til 
fyrirmyndar og er starfsfólk Kiðagils óhrætt við að endurmeta starfshætti og að breyta til. Nokkuð 
var um fjarverur en með góðu skipulagi allra kennara þá náðist gott jafnvægi í 
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starfsmannahópnum hvort sem litið er til undirbúningstíma eða ánægju starfsmanna í starfi. Ég lít 
því björtum augum á næsta skólaár sem ég held að verði það besta til þessa.  

______________________ 

Inda Björk Gunnarsdóttir 

Skólastjóri Kiðagils. 
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Fylgiskjöl 

Fjögra ára áætlun – breytingar á kostnaði/verkefnum 

Tilgreina áætlaðan aukakostnað skóla s.s. ef stefnir í að auka þurfi búnað verulega, búnaður sem 
þarfnast endurnýjunar, t.d. er kominn tími á eldhústæki o.þ.h. Einnig ef samstarf er við aðra skóla 
eða verkefni í gangi sem samþykkt hafa verið af fræðslusviði og þörf er á auka kostnaði í verkefnið. 

2020 

Samstarf við tónlistarskólann 150.000 
Hrærivél 250.000 
Endurnýjun á þvottahúsi, upphækkun og 
skápar 

500.000 

  
  

 

2021 

Samstarf við tónlistarskólann 150.000 
Uppþvottavél  800.000 
  
  
  

 

2022 

Samstarf við tónlistarskólann 150.000 
  
  
  
  

 

2023 

Samstarf við tónlistarskólann 150.000 
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Símenntunaráætlun 

Á þessu skólaári líkt og því síðasta verður námskeiðshaldi sem greitt er af leikskólanum í lágmarki þar sem 
fjármagn til námskeiða og námskeiðahalds er af skornum skammti. Áfram verður haldið með SMT- styðjandi 
skólafærni og munu allir nýliðar í skólanum fá nýliðafræðslu. Einnig munu tveir kennarar fara á 
grunnnámskeið í SMT- styðjandi skólafærni. Nokkrir kennarar fara á námskeið í skyndihjálp á vorönn. Stór 
þáttur í símenntun er að viðhalda starfsgleði og starfsmetnaði innan skólans. Gert er ráð fyrir 
trúnaðarmannanámskeiðum trúnaðarmanna FL og Einingar–Iðju sem og einum til tveimur fundum 
trúnaðarmanna vegna kjaramála svo eitthvað sé nefnt. 

Haustönn 2019 

SMT- styðjandi skólafærni - nýliðafræðsla Nýjir starfsmenn 
Starf sérkennslustjóra í leikskólum Sóley Kjerúlf 
Trúnaðarmannanámskeið og 1-2 fundir á 
dagvinnutíma 

Trúnaðarmenn FL og Einingar-Iðju 

Markþjálfafundir Heiðrún og Vilborg 
SMT-styðjandi skólafærni grunnnámskeið Heiðrún og Sóley 
Barnavernd – kynning á reglum Allir 
Askjan Allir 
Alþjóðadagur kennara-samræðuþing. 
Hvenær mætast draumar kennarans og 
nemandans?  

Inda, Katrín Joð, Heiðrún og Hafdís 

Gaman saman-sameiginlegur starfsdagur 
leikskólanna. Ýmsar málstofur 

Allir 

Orðaleikur Sóley og Eva Dís 
Markþjálfafundir Kata Joð 
SMT fræðsla á starfsmannafundi 02.11 2019 Allir  
Námskeið í brunavörnum  Allir 
Norræn vinabæjarráðstefna í Svíþjóð Inda, Kata Joð, Sóley, Heiðrún, Erla 

Rebekka 
Vorönn 2020 

Röskun á einhverfurófi Júlía Guðrún og Katrín Spitta 
Mögnum mínúturnar  Katrín Joð 
1 -2 trúnaðarmannafundir á dagvinnutíma Trúnaðarmenn FL og Einingar-Iðju 
Markþjálfafundir Deildarstjórar 
  
  

Þessu til viðbótar og eftir því sem við verður komið eru starfsmenn hvattir til að nota endurmenntunarsjóði 
sem þeir hafa aðgang að. Þannig gefst tækifæri til að efla sig í starfi, ekki hvað síst gagnvart þeim þáttum 
sem lúta að áherslum skólans; lestri, sjálfsmynd og umhverfismennt. Rétt er að benda á að Akureyrarbær 
greiðir ákveðna prósentu til endurmenntunarsjóða og því sjálfsagt að nýta þann rétt eins og hægt er. 
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Litið er svo á að sí- og endurmenntunaráætlun sé lifandi skjal sem ekki er raunhæft að fullmóta að hausti 
þegar námskeiðsboð fyrir allan veturinn liggur ekki fyrir. Því verður bætt inn í þessa áætlun eftir því sem við 
á. 
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Skóladagatal 2019-2020 
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Lykiltölur 
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 2019 2020 2021 2022 
Nemendafjöldi 1. október 93    
Starfsmannafjöldi 1. okt 27    

Meðalstarfsaldur 1. okt 6,5    
Heildarfjöldi stöðugilda 1. okt (utan 
sérkennslu) 

20,09 
 

   

Fjöldi stöðugilda skólastjórnenda 1. 
okt 

1,4    

Fjöldi stöðugilda deildarstjóra 1. okt 4    

Fjöldi stöðugilda kennara 1. okt 8,5    
Fjöldi stöðugilda með 
háskólamenntun A 1. okt 

1,75    

Fjöldi stuðugilda með 
háskólamenntun B 1. okt 

1,90    

Fjöldi stöðugilda starfsfólks í 
leikskóla 1 okt 

11,20    

Fjöldi stöðugilda í eldhúsi 1. okt 2    
Fjöldi stöðugilda sérkennslu 1. jan og 
1. sept 

3,15/4,15        /       /       / 

Heildarstærð húsnæðis 649m2    
Fjöldi tölva – starfsfólk 1. okt 8    
Fjöldi spjaldtölva – nemendur 1. okt 4    

Fjöldi spjaldtölva – kennarar 1. okt 15    
Meðalfj. veikindadaga starfsfólks í 
skamm-tímaveikindi. Dagar/fj starfsf. 
1.jan-31.des 

208,55 t 
8,32 d 

   

Meðalfjöldi veikindadaga í 
langtímaveikindum starfsfólks. Dagar/ 
fj. starfsf. 1. jan-31. des.  

212t 
7,8 d 

   

Fjöldi starfsmanna í 
langtímaveikindum yfir árið. 
(langtímaveikindi 31 dagur eða 
lengur)  

1    

Meðalfjöldi leyfisdaga starfsfólks 
v/veikindi barna. Dagar / fj. starfsf. 1. 
jan-31. des . 

5,1/10    

Heildarfjöldi launalausra frídaga. 
Dagar/fj starfsf 1. jan-31. des. 

12d/2st    

Heildarfjöldi launaðra stunda sem 
starfsfólk er fjarverandi. Heildar dagar 
1. jan-31. des. Fjöldi stunda/8. 

1087 st 
135 d 

   

Hlutfall starfsfólk sem svaraði 
starfsmannakönnun í %. 

82,1%    

Hlutfall starfsfólks sem leið vel í 
vinnunni í %. 

95%    
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Hlutfall starfsfólks sem fór í 
starfsþróunarsamtal síðustu 18 mán í 
%. 

95%    

Hlutfall foreldra sem svöruðu 
foreldrakönnun í %. 

Engin foreldrak 
2019 

   

Hlutfall foreldra sem voru ánægðir 
með leikskólann í %. 

Engin foreldrak 
2019 

94,9%   

Hlutfall foreldra sem voru ánægðir 
með upplýsingaflæði í %. 

Engin foreldrak 
2019 

92,5%   

Hlutfall starfsfólks af erlendum 
uppruna í %. 

7,4%    

Hlutfall nemenda af erlendum uppruna 
í %. 

4,3%    

Kynjahlutfall starsfólks í %. 3.7%kk/96,3%kvk    
Kynjahlutfall nemenda í %. D 47,3% St 52,6%    
Frávik í fjárhagsáætlun í %. -2,8%    
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Umsögn foreldraráðs 

 


