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1. Almennar upplýsingar 

1.1 Gerð leikskóla, húsnæði, lóð 

Leikskólahúsnæði er alls 469 fermetrar. Sex rými eru notuð til kennslu. Salur er í miðju 

húsnæðinu, þar er matast og er síðan salurinn einnig nýttur sem leiksvæði. Stjórnunarálma er inn 

af salnum, þar er bókasafn skólans, geymsla, skrifstofa skólastjóra, forstofa, stuðningsherbergi, 

undirbúningsherbergi og salerni. Hluti húsnæðis er undir súð, og er nýtt til hvíldar fyrir 

nemendur. Salerni eru fjögur, fataherbergi og forstofur fyrir nemendur eru þrjár. Í norðurenda 

skólahúsnæðis er forstofa, þvottahús og eldhús, ásamt kaffistofu starfsfólks. Inn af kaffistofu er 

ræstikompa. Þegar gengið er út úr kaffistofu er komið inn í rými þar sem starfsmannaskápar eru. 

Lóðin er stór beggja vegna húsnæðis. Vestan megin eru leiktæki, austan megin er opið svæði sem 

nýtt er t.d. sem sleðabrekka á vetrum. Norðaustan við skólann utan girðingar er moltutunna. 

 

Leikskólinn á Borðeyri er í tveggja hæða steinsteyptu húsi, ásamt grunnskóla Húnaþings vestra. 

Á neðri hæð hússins er anddyri, fataklefi, salerni, matsalur og eldhús. 

Á efri hæð hússins eru kennslustofur, kennarastofa, salerni og aðstaða fyrir ræstingu. 

Sunnan við húsið er afgirt lóð með leiktækjum og norðaustan af skólahúsi er sparkvöllur. 

Stærð hússins og teikningar má nálgast á skrifstofu Húnaþings vestra.  

 

1.2 Viðhald/breytingar  

Almenn umhirða á gróðri á skólalóð, tré fjarlægð af lóð vestan megin. Fjárveiting fékkst til að 

mála húsþak og var það gert í sumar. 

 

2. Námskrá - Stefna 
Í leikskólanum Ásgarði er starfað samkvæmt Lögum um leikskóla nr. 90/2008 og Aðalnámskrá 

leikskóla, sem menntamálaráðuneytið gaf út árið 2011. Gerð nýrrar námskrá skólans lauk á árinu 

og er á heimasíðu skólans. Við leggjum einnig metnað okkar í að vinna í anda skólastefnu 

Húnaþings vestra: Góður skóli – Gjöful framtíð. 

Í skólanum er unnið eftir hugmyndafræði í anda Mihaly Csikszentmihalyi, flæði sem sótt er í 

bókina Finding Flow. Einnig er stuðst við  jákvæða sálfræði í anda Martin Seligman. 

Aðalnámskrá 2011 er lögð til grundvallar í öllu leikskólastarfinu, þar sem áhersla á frjálsan, 

sjálfsprottinn leik barnanna í öruggu leikumhverfi er í fyrirrúmi.  

 

2.1 Matsaðferðir 

Á haustmánuðum lögðu skólastjórnendur hljóðkerfisathugun, Hljóm 2, fyrir elstu nemendur 

skólans. Athugunin er í leikjaformi og kannar hljóðkerfisvitund nemenda. Niðurstöður úr Hjóm 2 

segja til um framvindu lestrarnáms. Niðurstöður eru leiðandi í frekari vinnu með nemanda, þurfi 

hann þess með. Í flestum tilfellum sýndu nemendur góða færni. 

Einnig er notast TRAS, málþroskaskimun. TRAS var þróað og samið af sérfræðingum í sérkennslu 

og talmeinafræði í Noregi. Skammstöfunin TRAS stendur fyrir Tidling Registrering Av Sprak. 

Skráning fer fram frá tveggja ára og tveggja mánaða aldri og síðan á sex mánaða fresti út 

leikskólagöngu. TRAS er ætlað til stuðnings fyrir fagfólk leikskóla til að það geti, á markvissann 

hátt, skipulagt málörvun í daglegu skólastarfi.  
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2.2 Skipulag 
Dagskipulagið í Ásgarði var sem hér segir: 

 

07:45 - 08:15 Leikskólinn opnar, flæði 

08:15 - 09:00 Morgunverður, flæði 

09:00 - 11:00 Flæði, útivera, íþróttahús, tónlistarstund, sameiginleg söngstund 

11:00 - 11:30 Samverustund, lestur bóka, markviss málörvun, söngur 

11:30 - 12:00 Hádegisverður 

12:00 - 13:00 Hvíld, róleg stund, jóga 

13:00 - 14:00 Flæði, útivera, vinnustund elstu nemenda 

14:15 - 15:00 Síðdegishressing, kór 

15:00 - 16:00 Útivera 

16:15 – Leikskólinn lokar 

 

Húsnæðinu er skipt upp í garða sem heita Lista-, Vísinda-, Friðar-, Ævintýra-, Úti-, Tónlistar-, 

Einingakubba- og Sullgarður. Á föstudögum á tímabilinu október - maí hittust allir í 

tónlistargarði í söngstund. Þar var sungið, farið með þulur og ljóð, spilað á hljóðfæri og dansað. 

Stundum komu gestir, t.d. hljóðfæraleikarar, söngfólk og velunnarar skólans. Farið var í 

vettvangsferðir í nærumhverfi skólans og þá gengið, en farið með rútu þegar um lengri ferðir var 

að ræða. Kennarar frá Tónlistaskóla Húnaþings vestra komu reglulega inn í skólann með 

hljóðfærakynningar. Nemendur við tónlistaskólann fluttu tónlist. 

 

2.3 Starfsmannastefna 
Húnaþing vestra hefur sett sér starfsmannastefnu sem höfð er að leiðarljósi í starfsmannahaldi. 

Leikskólinn Ásgarður á starfsmannahandbók sem kynnt er starfsfólki þegar það ræður sig til 

starfa við skólann. 

Starfsfólk skólans setur sér ákveðin markmið í samskiptum á hverju ári til að viðhalda góðum 

starfsanda. Er það gert á starfsmannafundi.  

Mikilvægt er að hafa skýra verkaskiptingu og vinnufyrirkomulag. Sveigjanleiki er þó lykilhugtak 

í öllu leikskólastarfi og þrátt fyrir verkaskiptingu og reglur verður starfsfólkið að vera tilbúið að 

breyta og sveigja sig að starfinu og þörfum nemenda. Starfsfólki er ætlað að leysa ágreining sem 

upp kann að koma innan starfsmannahópsins áður en dagur er að kveldi kominn. 

Leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og deildastjórar leiða starfið. Allir starfsmenn taka þátt í 

að gera námskrá og skóladagatal. 

 

2.4 Stefna vegna foreldrasamstarfs 
Samkvæmt lögum er leikskólinn fyrsta skólastigið. Hann er bæði menntastofnun og 

þjónustustofnun. Hann sér því um nám barna á leikskólaaldri og býður foreldrum upp á 

leikskólavistun fyrir börn sín. Foreldrar skulu gæta hagsmuna barns síns og hafa náið samráð við 

starfsfólk skólans, fylgjast með skólagöngu barns síns og veita þær upplýsingar sem kunna að 

skipta máli. 

Þegar foreldrar hafa sótt um vistun fyrir barn sitt svarar leikskólastjóri með tölvupósti og gerir 

grein fyrir framhaldinu. Þegar líður að því að barn byrji í leikskólanum Ásgarði boðar deildastjóri 

foreldra til skólans og sýnir þeim húsnæði og gerir grein fyrir aðlögun sem tekur fimm daga. Í 
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aðlögun er lagður grunnur að gagnkvæmum kynnum, trausti og virðingu á milli foreldra og 

leikskólans. Á þriðja degi aðlögunar fer fram samtal milli leikskólastjóra og foreldra, gerð er 

grein fyrir stefnu skólans og mikilvægi góðs samstarfs milli heimilis og skóla. Dvalarsamningur 

er undirritaður af foreldrum og skólastjóra. Foreldrafundir eru haldnir að hausti og þar er 

starfsáætlun kynnt. 

 

2.5 Jafnréttisáætlun 

Jafnréttisáætlun er til staðar við skólann. 

 

3. Leikskólastarfið síðastliðið ár - Framkvæmd starfsáætlunar 

3.1 Námskrá skólaárið 2016 – 2017 

3.1.1 Markmið, áherslur 
Hugmyndafræði skólans hefur fest sig enn frekar í sessi á þessu skólaári. Hugmyndafræðin er sótt 

í Finding Flow eftir Mihaly Csikszentmihalyi. Verkefnið „Skóli á grænni grein” fékk sitt rými 

(sjá 3.1.3.). Áfram var haldið við að leggja inn Tákn með tali. Þróunarverkefnið Málörvun og læsi 

færni til framtíðar hélt áfram annað árið þar sem fékkst aftur styrkur úr Sprotasjóði. Markmiðið 

með verkefninu inn í annan vetur var foreldrasamstarf með markvissa málörvun í huga. 

 

3.1.2 Menningaviðburðir, ferðir, sýningar, hefðir og hátíðir 

Þann 12. ágúst fóru nemendur og kennarar í vettvangsferð á Mjólkurstöðvar tún, keyptur var ís í 

söluturninum til að fagna 22. árs afmæli Ásgarðs 13.ágúst. 

 

Frá september og út maí var vikulega farið með nemendur í Ásgarði í íþróttahús. Íþróttakennari 

grunnskólans skipulagði og stjórnaði tímunum ásamt starfsfólki leikskólans. Farið var á þriðju- 

og fimmtudögum. Elstu nemendur fóru í sundtíma þegar voraði. 

 

Pálína Fanney Skúladóttir kom einu sinni í viku og kenndi tveimur elstu árgöngum leikskólans 

jóga. 

 

Nemendakór Ásgarðs undir stjórn Pálínu æfði einu sinni í viku yfir veturinn og hélt vortónleika 

sem foreldrum var boðið á. Einnig hélt kórinn jólatónleika á sjúkrahúsinu á aðventu. 

Nemendur í 7. til 10. bekk Grunnskóla Húnaþings vestra komu í starfsnámsheimsóknir í Ásgarð í 

tveimur lotum, frá 26. ágúst til 2. september. 

 

Svokallaðir Öðruvísidagar voru einu sinni í mánuði í Ásgarði fyrsta þriðjudag hvers mánaðar. 

Einkenndust þeir af því að eitthvað var gert á annan hátt en venjulega, t.d. komið í náttfötum, 

sokkalaus dagur, komið með dót að heiman, sólgleraugnadagur, vasaljósadagur og ýmislegt 

fleira.  

 

Hjóladagar voru haldnir 18. ágúst og 7. júní í Ásgarði. Garðaveginum var þá lokað frá þeim stað 

þar sem bílastæði skólans er sunnan megin við skólann og til norður eða að enda girðingar 

skólans. Miðar voru bornir út í nærliggjandi hús til að láta vita af lokun í samráði við lögreglu. 
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Lögreglunni er líka boðið að koma og heimsækja nemendur leikskólans á þessum degi, en þeir 

komu ekki.  

 

Systkinadagur var haldinn í Ásgarði 23. ágúst, þann dag gátu systkini nemenda komið í heimsókn 

í leikskólann milli kl. 9:00 og 11:00. 

  

Takmarkað er keypt inn af barnabókum í Ásgarði. Reglulega var farið með nemendur í 

vettvangsferðir á Bóka- og skjalasafn Húnaþings vestra. Safnvörður kaupir inn fræðslu- og 

barnabækur sem fengnar eru að láni og nýttar í skólastarfinu. Sú nýjung bættist við að leikskólinn 

fær senda bókakistu frá Bókasafninu, sem foreldrar og nemendur geta fengið lánaðar bækur úr og 

skilað aftur í kistuna að lestri loknum. Reglulega er farið yfir bókakistuna og skipt um bækur. 

 

Reglulega var farið með nemendur í vettvangsferðir í Hirðu. Áður hafa nemendur flokkað ruslið 

til endurvinnslu í þar til gerð ílát. Nemendur og starfsfólk Ásgarði og Borðeyri flytja flokkað rusl 

í fjölnota pokum eða kerru og afhenda á rétta staði. 

 

Almennar vettvangsferðir voru farnar reglulega í Ásgarði um bæinn. Farið var á vinnustaði 

foreldra, ýmsar stofnanir heimsóttar, einnig voru opin svæði skoðuð víða um Hvammstanga. 

Nokkrar ferðir voru farnar upp í Hvamm og svæðið þar nýtt til útivistar og leikja. Leiktækin sem 

sett hafa verið upp þar njóta mikilli vinsælda hjá nemendum. 

 

Mikið og gott samstarf var við Tónlistarskólann, komu tónlistarkennarar vikulega og voru með 

tónlistartíma í tónlistargarði þar sem unnið var með takt og hrynjanda, tónhæð ásamt því að 

nemendur fengu kynningu á ýmsum hljóðfærum. Einnig fengu nemendur Ásgarðs sem skráðir 

voru í tónlistarnám kennslu í húsnæði leikskólans. 

 

Alþjóðlegur bangsadagur 27. október var haldinn hátíðlegur með því að nemendur máttu koma í 

náttfötum og með bangsa. Farið var í heimsókn á Bóka- og skjalasafn þar sem starfsmenn 

safnsins höfðu tekið saman bækur um viðfangsefnið. 

Þegar leið að Eldvarnarviku í nóvember kom slökkviliðsstjórinn ásamt fylgdarliði og fór yfir 

eldvarnir með nemendum í Ásgarði. Farið var um skólann og gengið úr skugga um að eldvarnir 

væru í góðu lagi.  

 

Dagur íslenskrar tungu 16. nóvember var haldinn hátíðlegur með dagskrá í skólunum. Sungin 

voru lög og textar eftir Jónas Hallgrímsson og nemendur fengu fræðslu frá kennurum um Jónas 

Hallgrímsson og hversvegna við höldum dag íslenskrar tungu. 

 

Elstu nemendum Ásgarðs var boðið á lokaæfingu fyrir árshátíð hjá Grunnskóla Húnaþings vestra, 

einnig var þeim boðið á lokaæfingu fyrir árshátíð nemenda á Borðeyri. 

 

Að venju voru bakaðar piparkökur þegar leið á nóvember og viku síðar voru þær málaðar og 

foreldrum barnanna boðið að koma og taka þátt í máluninni. 

 

Elstu nemendur skólans sóttu jólatré á Bangsatún í byrjun desember með aðstoð umhverfisstjóra. 

Þá var haft meðferðis kakó og piparkökur. 
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Nemendur leikskólans sem eru í tónlistarnámi héldu jólatónleika í sal leikskólans 8.desember þar 

sem allir voru velkomnir. 

 

Aðventustund var haldin í Hvammstangakirkju 13. desember og tóku prestarnir á móti 

nemendum og sögðu þeim frá jólaboðskapnum. 

 

Jólaball var haldið í skólanum 7. desember. Að því loknu var öllum nemendum skólans boðið til 

hádegisverðar sem einkennist af hátíðlegri jólastemningu. Foreldrum var síðan boðið að koma 

síðdegis í piparkökur og kakó. Pálína Skúladóttir sá um undirleik á jólaballinu.  

 

Yfir veturinn gengu elstu nemendur ásamt kennurum niður á Heilbrigðisstofnun/sjúkrahús að 

meðaltali einu sinni í mánuði og tóku þátt í samveru með heimilismönnum. Nemendur skólans 

sungu fyrir og spjölluðu við fólkið. 

  

Þorrablót var haldið 3.febrúar og borðaður þorramatur í báðum skólunum. Ríkti þá mikil og góð 

stemming í húsinu. Nemendur og starfsfólk voru með víkingahjálma á höfði.  

 

Tannverndarvika var í febrúar og miðluðu kennarar þekkingu til nemenda um góða tannhirðu.  

 

Danskennsla var í íþróttamiðstöðinni fyrir tvo elstu árgangana 2011 og 2012. Dansað var tvisvar í 

viku í fjórar vikur. Nemendur tóku þátt í danssýningu, sem haldin var fyrir foreldra að loknu 

námskeiði. Sýningin var haldin í Íþróttamiðstöð Húnaþings vestra og tóku nemendur 

grunnskólans einnig þátt.  

  

Dagur leikskólans er haldinn 6. febrúar ár hvert. Af því tilefni að því var farið að hitta Einar 

Georg sem hafði gert texta við Grænfánalag leikskólans Ásgarðs. Nemendur sungu lagið fyrir 

hann og áttum notalega stund saman. 

 

1-1-2- dagurinn var haldinn 11. febrúar um land allt. Slökkviliðið heimsótti okkur af því tilefni. 

 

Dansað gegn ofbeldi. Farið var 17.febrúar í félagsheimilið á Hvammstanga með tvo elstu 

árgangana og dansað gegn ofbeldi. 

 

Ömmu og afa dagur var haldinn 13. mars. Þá var ömmum og öfum boðið í heimsókn í 

leikskólann Ásgarð  til að sjá vinnuumhverfi nemenda og eiga samfélag. 

 

Við héldum þeirri hefð að borða bollur á Bolludegi og saltkjöt og baunir á Sprengidegi. 

Öskudagsskemmtun var haldin og máttu allir klæðast furðufötum þennan dag. Kötturinn var 

sleginn úr tunnunni.  

 

Nemendum skólans var boðið í bíó í Félagsheimilinu á Hvammstanga á myndina Frozen. Oddur 

Sigurðsson kom hér í skólann á vegum verkefnisins „Betri nýting bættur hagur“ og er þetta meðal 

annars eitt af þeim verkefnum sem þeir bjóða uppá. 
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Mikil metnaður er lagður í að aðlaga elstu nemendur leikskólans yfir í grunnskóla. Hefst sú 

aðlögun í nóvember með gagnkvæmum heimsóknum á milli skóla. Fyrsti bekkur er vinabekkur 

nemenda í leikskóla. Elstu nemendur skólans fóru um vorið í útskriftaferð í Dæli, Víðidal þann 

10. maí og gistu eina nótt ásamt nemendum frá Ljósaborg á Borðeyri. Tveir starfsmenn fóru með 

hópnum. 

 

Vorhátíð var haldinn 27. apríl. Nemendur fluttu dagskrá sem þeir höfðu æft og sýning var á 

verkum nemenda um allan skólann. Elsti árgangur skólans var útskrifaður, börn fædd 2011. 

Veitingar voru svo bornar fram, heimabakstur að hætti Hjördísar matráðar. 

 

Útskrift var í Borðeyrarskóla 5.apríl og voru þrír nemendur útskrifaðir úr leikskóla.  

 

Þýskur kirkjukór frá Bautsen kom í heimsókn til okkar 26.mai. Nemendur sungu fyrir þau og 

voru okkur færðar gjafir. 

 

Umhverfisdagur var haldin 2. júní í tengslum við verkefnið Skóli á grænni grein. Dagurinn var 

nýttur til að hreinsa lóð og nærumhverfi skólans af rusli. Tilgangurinn var að vekja athygli 

nemenda á mikilvægi þess að henda ekki rusli á almannafæri. 

 

Sumarhátíð var svo haldin 14. júní í samstarfi við foreldrafélag skólans. Hátíðin hófst á því að 

fáni leikskólans var hengdur upp. Þá kom formaður foreldrafélagsins og sagði frá því að keyptur 

var stór hoppukastali sem foreldrafélagið ætlar að eiga og verður hann notaður hér við 

leikskólann á hátíðum og einnig verður hann í útleigu fyrir foreldra og nemendur skólans. Farið 

var í leiki. Nemendur málaðir í framan af eldri krökkum frá vinnuskólanum. Að lokum sáu 

foreldrar um að grilla pylsur.  

 

Sumarlokun leikskólans var frá 5.júlí til 1. ágúst 
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Borðeyri 

 

Sláturgerð var með nemendum 13. október  

Árshátíð skólans var á Borðeyri 19. nóvember. Nemendur sýndu leikrit og fóru með vísur og 

sungu við undirspil Elínborgar Sigurgeirsdóttur. Sjoppa var opin til styrktar menningarsjóði 

skólans.  

 

Öðruvísi dagar voru 1. þriðjudag hvers mánaðar. 

 

Jólatónleikar Tónlistarskólans voru 7. desember. 

 

Laufabrauðsbakstur var 9. desember. 

 

Kirkjuheimsókn 15. desember. 

 

Litlu jól voru haldin 18. desember. Þá var lesin jólasaga, jólakort opnuð og svo gengið í kringum 

jólatréð með nemendum grunnskólans. Allir fengu svo hátíðarmat í hádeginu með piparkökum í 

eftirrétt og síðan var horft á jólamynd.  

 

Elstu nemendur leikskólans á Borðeyri fóru í heimsókn í grunnskólann á Hvammstanga og í 

Ásgarð 17. febrúar. 

Þorrablót var haldið 2. febrúar. Sunginn var Þorraþræll við undirspil Elínborgar Sigurgeirsdóttur. 

Allir nemendur höfðu áður útbúið sér hjálma, skildi og sverð úr pappa sem sett var upp og svo 

var sest að snæðingi og borðaður þorramatur. 

Danskennsla var ekki á Borðeyri, en foreldrum elstu barna á leikskóla var boðið að fara með 

börnin í danskennslu á Hvammstanga og tóku þau þátt í danssýningu með öðrum nemendum, eða 

þann 3. mars 

Á Öskudaginn fóru allir nemendur skólans á Hvammstanga. Leikskólinn tók þátt í öskudagsgleði 

Ásgarðs og var kötturinn sleginn úr tunnunni. 

Tónleikar voru haldnir með nemendum tónlistarskólans í tilefni af degi íslenskrar tónlistar þann 

7. mars og var aðstandendum boðið að koma.  

Útskrift og vortónleikar var haldin 5. apríl. Aðstandendum var boðið að koma, vitnisburður úr 

grunn- og tónlistarskóla var afhentur og elstu nemendur leikskóla á Borðeyri voru útskrifuð. 

Farið var með nemendur í vorferð/útskriftarferð 

Sr Guðni Þór Ólafsson kom og heimsótti börnin á 2ja vikna fresti. 

Útivist og hreyfing var stunduð á hverjum degi en skipulagðir íþróttaleikir með eldri nemendum 

var iðkað 1 sinni í viku í 40 mín. í senn 
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3.1.3 Þróunar- og nýbreytnistarf 
Skóli á grænni grein er verkefni sem stöðugt er verið að þróa og viðhalda þekkingu á meðal 

nemenda og starfsmanna sem miðar að því að nemendur öðlist skilning á flokkun og 

endurvinnslu á sorpi.  

Farið er tvisvar í viku í íþróttahús, vettvangsferðir farnar reglulega, jóga er einu sinni í viku og 

danskennslu í fjórar vikur á skólaárinu.  

 

Við erum með umhverfisdag árlega.  

 

Leikskólinn leggur mikla áherslu á að stuðla að hollu og góðu mataræði og vinnum við eftir 

markmiðum Manneldisráðs Íslands.  

 

Sólblómabarn er verkefni á vegum SOS barnaþorpa og erum við þátttakendur í því.  

 

Umhverfissáttmáli skólans er svo hljóðandi:  

 

Leikskólinn Ásgarður hefur tekið þá stefnu að vinna markvisst að því að nemendur, 

starfsfólk og skólasamfélagið í heild tileinki sér þá hugsun að vera ábyrgur gagnvart 

umhverfi og náttúru.  

 

Umhverfissáttmálinn hefur verið gerður sýnilegur öllum þeim sem koma til skólans. Hann 

hefur verið límdur á glugga til hliðar við útidyr skólans. 

 

Einar Georg gerði texta við Grænfánalag leikskólans Ásgarðs, Skóli á grænni grein. 

 

Tákn með tali er verkefni sem hefur verið viðhaldið innan skólans. Allir nemendur og starfsfólk 

innan skólans eiga sitt tákn. 

 

Starfsfólk annarra leikskóla hefur komið í heimsókn í Ásgarð til að kynna sér hugmyndafræði 

skólans flæði.  

 

Þróunarverkefninu Málörvun og læsi færni til framtíðar lauk í sumarbyrjun. Sótt var um í 

Sprotasjóð að halda áfram verkefninu í eitt ár til viðbótar og fékkst styrkur annað árið í röð. 

Verkefnið er sameiginlegt með Austur Húnavatnssýslu og Strandabyggð. Á skólaárinu hefur 

verið unnið jafnt og þétt að handbók leikskólans tengt verkefninu Málörvun og læsi færni til 

framtíðar. 

Verkefninu lýkur í september 2017 

 

3.1.4 Stoðþjónusta 

Nemendur í stoðþjónustu fá almenna þroska- og málörvun þar sem komið er til móts við þá 

þroska þætti sem barnið þarf aðstoð með. Sett er upp einstaklingsnámskrá fyrir þessa nemendur 

og eru teymisfundir með foreldrum haldnir reglulega. 
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3.1.5 Kynning á leikskólanum 
Öllum foreldrum er sýnt húsnæði skólans þegar nemandi byrjar leikskólagöngu sína. 

Leikskólastjóri kynnir stefnu skólans og áherslur í starfinu í samtali sem fer fram á þriðja degi í 

aðlögun. Einnig er farið yfir foreldrahandbók sem foreldrar fá afhenta til eignar. Heimasíða 

skólans www.asgardur.leikskoli.is er kynnt og foreldrum sýndir þeir möguleikar sem þar bjóðast. 

Einnig er foreldrum kynnt sérstaklega Uppeldisbókin, Að byggja upp færni til framtíðar og þeir 

hvattir til að sækja sér námskeið á vegum hjúkrunarfræðinga á heilsugæslustöð. Farið er yfir allar 

áætlanir skólans. Dvalarsamningur er undirritaður af foreldrum.  

 

3.1.6 Aðlögun/innritun, flutningur milli deilda, útskrift 
Aðlögun nemenda fer fram á fimm dögum. Starfsmaður sem tekur á móti nemanda í fyrstu 

heimsókn sér um aðlögun hans allan tímann. Foreldrar eru með barni sínu fyrstu dagana, smám 

saman fer foreldri frá barni sínu en er í húsinu. Því næst fer foreldri úr skólanum, en nauðsynlegt 

er að geta náð í foreldri í síma. Síðan er jafnt og þétt aukinn tíminn sem nemandi er einn, þar til 

hann er einn fullan vistunartíma sinn. Sé nemandi með mikinn aðskilnaðarkvíða er tekinn lengri 

tími í aðlögun. Elstu nemendur skólans voru útskrifaðir á vorhátíð 27. apríl 2017 og af því tilefni 

var þeim fært útskriftaskjal, blóm og bókin Vinur. Útskriftahópur fór þann 10. maí að Dæli í 

Víðidal og gisti eina nótt eins og áður hefur komið fram.  

 

3.2 Nemendur  

3.2.1 Fjöldi nemenda - samsetning hópsins - aldur 
Samtals voru 47 nemendur í leikskólanum í desember 2016, þar af voru 7 tvítyngdir. Nemendur 

sem voru fæddir 2011 voru 10, nemendur fæddir 2012 voru 10, nemendur fæddir 2013 voru 9, 

nemendur fæddir 2014 voru 10 og nemendur fæddir 2015 voru 9. 

 

3.2.2 Dvalartími 
Flestir nemendur voru í 8 klst. vistun. Nemendur sem langt eiga að sækja skóla voru í þriggja og 

fjögra daga vistun í einhverjum tilfellum.  

 

3.2.3 Nemendur sem njóta sérkennslu 
Unnið var með einn nemanda í atferlismeðferð undir handleiðslu Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins út vorönnina. Þrír nemendur höfðu aukið stöðugildi með sér. 

Allir nemendur leikskólans fá markvissa málörvun í samverustundum á hverjum degi. 

Talmeinafræðingur kom þrisvar yfir skólaárið. 

 

3.3 Starfsmenn 

3.3.1 Starfsmannastefna 
Starfsmannasamtöl voru í febrúar og mars og annaðist skólastjóri þau. Starfsfólk leitaði einnig 

eftir handleiðslu hjá honum og er móttaka nýs starfsfólks í höndum skólastjóra.  

Móttaka er með þeim hætti að sagt er frá starfseminni og námskrá kynnt, nýjum starfsmönnum er 

sýnt húsnæði skólans og starfsmannahandbók og bent á að skoða heimasíðu skólans. Þeir 

undirrita þagnareið. Þeim er gert skylt að lesa og kynna sér handbók Ásgarðs. Þjálfun er svo í 

höndum viðkomandi deildarstjóra.  

file:///C:/Users/hv.gudrun.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RXHXIRB7/www.asgardur.leikskoli.is
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Starfsfólk hittist heima hjá hvert öðru utan vinnutíma og átti ánægjulegar samverustundir. 

Leikskólastjóri bauð starfsfólki heim á aðventu til kvöldverðar. Vinavika var einu sinni á 

skólaárinu. 

 

3.3.2 Starfsmenn 

Í desember voru starfandi 13 starfsmenn við leikskólann. Stöðugildi voru einn í stjórnun, 1,0 

aðstoðarskólastjóri, einn í eldhúsi, 0,5 í ræstingu, einn í stoðþjónustu, samtals 12,3 stöðugildi. 

Faglærðir starfsmenn voru: fjórir leikskólakennarar, einn félagsliði. Ófaglærðir voru 7. Þess utan 

er íþróttakennari í stöðugildi 0,05. Tónlista- og jógakennari 0,05. Þroskaþjálfi ráðinn af 

Grunnskóla Húnaþings vestra stöðugildi 0,13. Starfshlutfall húsvarðar skólastofnana Húnaþings 

vestra er eftir þörfum. Verkefni húsvarðar eru skráð í þar til gerða bók sem staðsett er í skólanum. 

 

3.3.3 Fundir 

Með starfsmönnum voru kennara/deildarfundir fyrsta þriðjudag hvers mánaðar kl. 16:15 - 18:15, 

ágúst til apríl. Fagfundir eru haldnir á þriðjudögum  í eina klukkustund. Fundina sitja 

deildastjórar beggja deilda, aðstoðarleikskólastjóri og leikskólastjóri.  

 

Aðalfundur foreldrafélagsins var haldinn í september og sat leikskólastjóri fundinn.  

Foreldraráð kemur saman eins oft og þurfa þykir yfir skólaárið.  

Á skólaárinu var fundað einu sinni. Leikskólastjóri situr nemendaverndarráðsfundi fyrir leik- og 

grunnskóla tvisvar sinnum í mánuði í grunnskólanum.  

 

Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri sitja leikskólastjórafundi sem eru sameiginlegir með 

leikskólastjórum Austur-Húnavatnssýslu og fræðslustjóra skólaskrifstofu A.-Hún. Leikskólastjóri 

í Strandabyggð situr einnig fundina.  

 

Leikskólastjóri á sæti í Samráðsnefnd Félag stjórnenda í leikskólum (FSL) og situr fundi fyrir 

hönd félagsmanna á Norðurlandi vestra og er trúnaðarmaður leikskólastjórnenda.  

 

Leikskólastjóri, fulltrúi starfsmanna og fulltrúi foreldra sitja fundi Fræðsluráðs Húnaþings vestra.  

 

Skólastjóri situr samráðsfundi með sveitastjóra, sviðstjóra fjölskyldusviðs og skólastjóra 

Grunnskóla Húnaþings vestra einu sinni í mánuði. 

 

3.3.4 Skipulagsdagar og námskeiðsdagar 

Haustþing leikskóla á Norðurlandi vestra var haldið á Sauðárkróki föstudaginn 7. október 2016. 

Skipulagsdagur haldin í sameiningu með leikskólum á Sauðárkróki, Blönduósi, Húnavöllum og 

Hólmavík. Laufey Hrólfsdóttir kom með fyrirlesturinn, Næring ungra barna. Eftir hádegi voru 

málstofur í leikskólanum á Sauðárkróki í boði kennara skólans þar.  

 

Pétur slökkviliðsstjóri kom með brunavarnanámskeið 27.okt og sat starfsfólk það námskeið. 

 

Starfsfólk sat skyndihjálparnámskeið 13.mars sem Helga Hreiðarsdóttir hjúkrunarfræðingur 

stjórnaði. 
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Starfsfólk sat einnig fyrirlestur Helgu um sykursýki þar sem barn með sykursýki var við 

leikskólann.  

 

Kennarar skólans sátu námskeið, Kvíði barna, námskeið fyrir foreldra og kennara barna með 

kvíðaeinkenni. Félagsheimilinu Hvammstanga 29. mars 2017, leiðbeinandi Ester Ingvarsdóttir 

sálfræðingur.  

 

3.3.5 Endur - og símenntun 

Aðstoðarskólastjóri sat námskeið hjá GRR um atferlisíhlutun fyrir börn með þroskafrávik 27.sept 

2016 

Leikskólastjóri sat námsbúðir FSL á Bifröst, Heilsueflandi vinnustaður í núinu – vinnustofa tengd 

vinnustreitu, viðbrögðum og núvitund 23. ágúst2016. Vinnustofan var á vegum Hugtaks – 

Kennari: Jóhanna Ella Jónsdóttir löggildur sálfræðingur og hefur lagt áherslu á vinnusálfræði 

undanfarin ár.  

 

Sex starfsmenn skólans sátu fyrirlestur Önnu Lóu Ólafsdóttur sem bar nafnið, Hamingjan er hér. 

Anna Lóa er grunnskólakennari frá KHÍ og náms- og starfsráðgjafi frá HÍ. Hún er einnig með 

diplóma í sálgæslu frá guðfræðideild og Endurmenntun HÍ. Á fyrirlestrinum var rætt um hvernig 

hægt er að auka við hamingjuna á vinnustaðnum og í samskiptum við aðra.  
 

3.4 Foreldrasamstarf 

3.4.1 Samstarf, fræðsla og upplýsingar 
Samstarf við foreldra fer að mestu fram í daglegum samskiptum, þegar komið er með nemandann 

í leikskólann að morgni og þegar hann er sóttur í lok dags.  

Í aðlögun er lögð áhersla á að góð samvinna náist milli foreldra, nýs nemanda og starfsfólks. Það 

er mikilvægt vegna þess að samvinna og gagnkvæmur trúnaður þarf að skapast til að auðvelda öll 

þau samskipti sem verða þar á milli. Einnig hefur það áhrif á líðan nemanda í leikskóla.  

Foreldrar eru boðaðir í foreldraviðtal þremur mánuðum eftir afmælisdag barns síns og oftar ef 

þurfa þykir.  

Áhersla er lögð á jákvæð dagleg samskipti við foreldra og brýnt fyrir starfsfólki leikskólans að 

vanda framkomu sína, virða foreldrana og ákvarðanir þeirra.  

Gagnkvæmar daglegar upplýsingar um barnið heima og í leikskólanum eru nauðsynlegar því oft 

getur lítið atvik í lífi barnsins valdið breytingum á líðan þess.  

Upplýsingum er komið til foreldra í gegnum tölvupóst og netmiðla og/eða hengdar upp 

upplýsingar á töflum deilda.  

 

Foreldrafundur var í september, kynning var á vetrarstarfi skólaársins og almennar umræður.  

Ásthildur Bj. Snorradóttir kom og var með fyrirlestur fyrir foreldra leikskólans þar sem hún 

fjallaði um snemmtæka íhlutun og læsi. Hún fór í alla skólana sem taka þátt í þróunarverkefninu.  

 

 

3.4.2 Þátttaka foreldra í leikskólastarfinu 
Nemendur bökuðu piparkökur og þegar kom að því að skreyta þær var foreldrum einnig boðið að 

koma og skreyta með börnum sínum.  
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Sama dag og jólaballið er haldið hefur skapast sú hefð að bjóða foreldrum í kakó og piparkökur 

seinnipart dagsins.  

 

Vorhátíð var haldin og var fjölskyldum nemenda boðið.  

 

Sumarhátíðin var haldin í samvinnu við foreldrafélag skólans.  

 

3.4.3 Foreldraráð og foreldrafélag 
Í stjórn foreldrafélagsins sitja Gerður Rósa Sigurðardóttir, formaður, Jessica og Greta Clough 

gjaldkeri og ritari og Guðríður Hlín Helgadóttir varamaður, en vantar annan varamann.  

Aðalmenn foreldrafélagsins sitja í foreldraráði. Einn fundur var hjá foreldraráði á árinu og sat 

leikskólastjóri fundin.  

Foreldrafélagið kom að ýmsu í starfinu eins og að finna jólasveina fyrir jólaballið. Það sem sett er 

í öskudagstunnuna á öskudag er einnig í boði foreldrafélagsins. Foreldrafélagið keypti 

hoppukastala sem var vígður á sumarhátíð . Einnig sá félagið um veitingar á sumarhátíðinni. 

 Farsælt og gott samstarf hefur verið við foreldrafélagið og er aldrei nægilega þakkað það 

dýrmæta starf sem er þar unnið. 

 

3.5 Samstarf – ráðgjöf 

3.5.1 Ráðgjöf og samstarf við fagaðila með sérþekkingu 
Gott samstarf er við fagaðila s.s. deildastjóra stoðþjónustu, sálfræðing, talmeinafræðing, 

þroskaþjálfa frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, sem og sviðsstjóra fjölskyldusviðs. 

Sveitarfélagið gerði samning við Tröppu ehf. sem er með talmeinafræðinga á sínum vegum sem 

taka nemendur í fjarkennslu í gegnum tölvu einu sinni í viku hér í leikskólanum sem uppfylla 

skilyrði sjúkratrygginga. 

 

3.5.2 Samstarf við grunn-og tónlistaskóla  

Samtarf er um þroskaþjálfa sem ráðinn er af grunnskólanum. Þroskaþjálfi kemur einu sinni í viku 

í leikskólann og fylgir eftir þeim börnum sem eru með stuðning. Einnig boðar hann til 

teymisfunda og á náið samstarf með yfirmanni sérkennslu leikskólans.  

 

Íþróttakennari grunnskólans kennir leikskólabörnum tvisvar sinnum í viku í íþróttahúsi.  

 

Samstarf leikskólans og grunnskólans hefur verið mjög gott við aðlögun elstu nemenda 

leikskólans yfir í grunnskólann. Elstu börnin fara í heimsóknir yfir í Grunnskóla Húnaþings 

vestra, en 1. bekkur grunnskólans (svo kallaður vinabekkur) kemur líka í heimsókn í leikskólann 

og eiga þessir hópar góðar stundir saman, en þetta er allt þáttur í þessari góðu aðlögun sem 

stendur yfir á milli skólastiganna. Sú nýbreytni var tekin upp að elstu nemendur leiksólans fara 

einu sinni í viku frá október til apríl í heimsókn til 1.bekkjar og er með þeim í kennslustundum að 

morgni til. Þau borða einnig með þeim hádegismat og fara í útiveru.   

 

Samstarf við Tónlistaskóla vestur Húnavatnssýslu hófst haustið 2015. Kennarar tónlistaskólans 

koma vikulega frá september til maí og leggja inn hjá nemendur leikskólans tónlist. Elinor fór 

fyrir verkefninu í vetur. Kennarar tónlistarskólans hafa aðstöðu í leikskólanum til að kenna 
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nemendum á hljóðfæri. Foreldrar sækja um fyrir barnið í tónlistanám hjá tónlistaskólanum en 

kennslan fer fram í leikskólanum. Tónleikar eru því haldnir reglulega í húsnæði leikskólans. 

Mikil ánægja er með þessa viðbót í starfinu.  
 

3.5.3 Samstarf við aðra 
Samstarf er við Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Hvammstanga. 

  

Farið var á Bóka- og skjalasafn reglulega.  

 

Samstarf var við umhverfisstjóra Húnaþings vestra vegna verkefnisins Skóli á grænni grein.  

Einnig er samstarf um að sækja grenitré fyrir jólaball skólans og aðstoðar umhverfisstjóri við það. 

Björn Þorgrímsson var okkur innan handa með jarðgerðartunnuna.  

 

Samstarf er við prestana í Breiðabólstaða- og Melstaðarðaprestakalli vegna heimsókna í 

kirkjurnar fyrir jól og páska.  

 

Samstarf við húsvörð leikskólans er gott, hann gengur jafnt og þétt í þau verk sem þarf að sinna í 

skólanum.  

 

Fyrirtæki innan sveitafélagsins eru reglulega heimsótt af nemendum og starfsfólki skólans. 

 

3.5.4 Nemar 
Engir nemar á háskólastigi komu þetta skólaárið. Fjórir nemar frá Grunnskóla Húnaþings vestra 

komu í starfsnám í ágúst í fjóra daga. 

 

5. Lokaorð 

5.1 Lokaorð  

 

Verkefnin hafa að vanda verið ærið mörg, en jafnframt áhugaverð og í flestum tilfellum 

ánægjuleg. Undir lok skólaárs glímdum við við manneklu vegna aukins nemendafjölda sem setti 

aukið álag á starfsfólk skólans en í góðu samstarfi við sviðsstjóra fjölskyldusviðs var leyst úr því 

þannig að allir gengu vonandi sáttir frá borði.  

 

Þróunarverkefnið „Málörvun og læsi, færni til framtíðar“ hlaut annan styrk frá Sprotasjóði og 

hefur verið rauði þráðurinn í gegnum skólastarfið á þessu skólaári. Áhersla var lögð á 

áframhaldandi gott samstarf við heilbrigðisstofnanir á svæðunum og aukna fræðslu til foreldra 

um máltöku og málörvun barna. Ásthildur Bj. Snorradóttir hélt áfram sem verkefnisstjóri og 

ásamt því að veita starfsfólki þátttökuskólanna handleiðslu og ráðgjöf, bauð hún foreldrum einnig 

upp á fyrirlestur. Þátttökuskólar verkefnisins ásamt Ásthildi fá þakkir fyrir faglegt og gott 

samstarf. 

  

Aukið samstarf við Tónlistarskóla og Grunnskóla Húnaþings vestra hefur heppnast einstaklega 

vel og er vert að þakka stjórnendum og starfsfólki beggja skóla fyrir gott samstarf og hversu vel 
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þessar breytingar hafa heppnast. Þróun á þessu skemmtilega samstarfi heldur áfram á komandi 

skólaári.  

 

Gaman þótti okkur að fá okkar eigið grænfánalag, Skóli á grænni grein sem Einar Georg 

Einarsson samdi texta við og erum við stolt af því og syngjum lagið mikið.  

 

Frábært er hvað nútímatækni er að koma sér vel fyrir landsbyggðina og hefur það skilað okkur 

því að við fáum betri þjónustu sérfræðinga eins og til dæmis Talmeinafræðinga í gegnum netið og 

fá nemendur því betri þjónustu. 

 

Undirrituð vill þakka starfsfólki skólans fyrir sín góðu störf og einnig foreldrum fyrir gott og 

hreinskilið samstarf.  

 

 

 
 

Hvammstangi, desember 2017 

 

Þórunn Helga Þorvaldsdóttir 

skólastjóri 


