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Skólastarfið 

 Inngangur  
  

Markmið starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissari og sýna fram á að innra mat er 

umbótamiðað.  Ákveðnar leiðir eru farnar til að ná þeim markmiðum og áherslum sem settar eru hverju 

sinni, með hliðsjón af aðalnámskrá og skólanámskrá leikskólans. Starfsáætlun veitir starfsfólki, 

forráðamönnum og rekstraraðilum upplýsingar um starfsemi leikskólans. Fjallað er um hvernig faglegt 

starf gengur fyrir sig, hvernig það gekk á síðastliðnu ári og hvernig unnið verður  að umbótum.   

 Um leikskólann  

2.1 Leikskólinn, húsnæði, lóð og rými  
Leikskólahúsnæði er alls 469 fermetrar. Sjö rými eru notuð til kennslu. Salur er í miðju húsnæðinu, þar 

er matast á matmálstímum ásamt því sem matast er í öllum rýmum, þess utan er salurinn nýttur sem 

leiksvæði. Stjórnunarálma er inn af salnum, þar er bókasafn skólans, geymsla, skrifstofa skólastjóra, 

forstofa, stuðningsherbergi og skrifstofa aðstoðarskólastjóra, undirbúningsherbergi og salerni. Hluti 

húsnæðis er undir súð, nýtt til hvíldar fyrir nemendur. Salerni eru fjögur, þrjú fataherbergi og forstofur 

fyrir nemendur. Í norðurenda skólahúsnæðis er forstofa, þvottahús og eldhús, ásamt kaffistofu. Inn af 

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

starfsmanna er með starfsmannaskápum.  

Lóðin er stór allt umhverfis húsnæðið. Vestan megin eru leiktæki, austan megin er opið svæði sem nýtt 

er t.d. sem sleðabrekka á vetrum. Norðanvert eru bílastæði starfsfólks og sunnavert aðkoma foreldra og 

barna.  

 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

3.1 Tenging við námskrá 

Vinna hófst haustið 2021 við uppfærslu á námsskrá Ásgarðs og verður unnið samhliða að því að 

tengja Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þar inn í. 

Heimsmarkmið  

3.2 Lýðræði og jafnrétti 

Markmið með lýðræði í leikskólastarfi er að fá barnið til að hafa áhrif á starfið. Að barnið finni að á það 

sé hlustað, það læri að bera ábyrgð á sjálfu sér og öðlist samkennd. Þessir þættir eru megininntak 

hugmyndafræði leikskólans og ávallt unnið út frá þeim og jafnréttisstefna Húnaþings vestra er höfð að 

leiðarljósi í starfi skólans. 

 

Námskrá – stefna – uppeldislegar áherslur  
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Í leikskólanum Ásgarði er starfað samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 og Aðalnámskrá leikskóla 

2011, sem menntamálaráðuneytið gaf út. Í skólanum er unnið eftir hugmyndafræði í anda Mihaly 

Csikszentmihalyi (f. 1934 – 2021), sem kallast flæði og er sótt í bókina Finding Flow. Einnig er stuðst 

við jákvæða sálfræði í anda Martin Seligman. Námskrá er á heimasíðu skólans og er í endurskoðun á 

þessu skólaári. Leikurinn er ávallt kjarni uppeldisstarfsins, náms- og þroskaleið barna. Áhersla er á 

frjálsan, sjálfsprottinn leik barna í öruggu leikumhverfi. Við leggjum einnig metnað okkar í að vinna í 

anda einkunnarorða menntastefnu Húnaþings vestra: Góður skóli – Gjöful framtíð. Einkunnarorð eru 

sýnileg í umhverfi leikskólans eins og merkingar utandyra á leikskólahúsnæði og í undirskriftum 

tölvupósta starfsmanna.  

   

Skólastarfið – aðalnámskrá leikskóla - námssvið leikskóla  

Hugmyndafræði skólans hefur fest sig í sessi. Hugmyndafræðin er sótt í Finding Flow eftir Mihaly 

Csikszentmihalyi (f. 1934 – 2021). Verkefnið „Skóli á grænni grein” fékk sitt rými (sjá 3.1.3.). 

Þróunarverkefnið Málörvun og læsi, færni til framtíðar heldur áfram og er unnið í samræmi við 

handbók.  

Í starfi okkar leggjum við til grundvallar uppeldisstefnu sem nefnist Jákvæður agi (Positive 

Discipline). Stefnan byggir á sjálfsstjórnarkenningum, sem fela það í sér að horft er á orsakir hegðunar 

fremur en að reyna að breyta hegðuninni með umbun og refsingu eins og lengi hefur tíðkast með 

ýmsum atferlismótunarkerfum sem hafa verið ráðandi í skólakerfinu um langan tíma. Jákvæður agi  

gengur út á það að móta skólabrag sem einkennist af umhyggju og byggist á gagnkvæmri virðingu, 

reisn, vinsemd og festu.   

 

Húnþing vestra gerði samning í maí 2022 um að gerast þátttakandi í verkefninu Heilsueflandi 

samfélag og er það á vegum Embætti landlæknis. 

 

Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla (2011) eru tilgreindir sex grunnþættir menntunar og eiga þeir að vera 

sameiginlegt leiðarljós í menntun, uppeldi og umönnun í leikskólum og fléttast inn í starfið. Námssvið 

leikskóla taka mið af grunnþáttunum og byggjast á skapandi og gagnrýnni hugsun og tengjast leik og 

daglegum athöfnum.   

  

Námssvið leikskóla eru: heilbrigði og vellíðan, sköpun og menning, sjálfbærni og vísindi og læsi og 

samskipti.   

3.3 Heilbrigði og vellíðan  

Áhersla er lögð á hollar og næringarríkar máltíðir, hreyfingu barna bæði í formi skiplagðra íþróttatíma 

og útiveru. Á hvíldartíma barna er hugmyndafræði Hugarfrelsis nýtt til að auka á vellíðan sem hefur 

jákvæð áhrif á samskipti og líðan barns. 

3.4 Sköpun og menning  

Við leitumst við að barnamenning sé samofin starfi leikskólans og tengist leik barna, lýðræði, skapandi 

starfi og þjóðmenningu.  

3.5 Sjálfbærni og vísindi 
Markmið með sjálfbærni í leikskólanum er að allir tileikni sér þá hugsun að við eigum einungis eina 

jörð og að umgengni okkar alla tíð skiptir sköpum. Unnið er út frá Grænfánaverkefni landverndar og 

samþættist það inn í allt starfið. 
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3.6 Læsi og samskipti 

Læsi felur í sér þá hæfni að geta lesið í umhverfi sitt, aukið þekkingu sína og tjá skoðanir og tilfinningar 

sína á fjölbreytilegan hátt.  

 

Börn eru líklegri til að ná betri tökum á orðaforða og lestrarnámi ef þau hafa góðan grunn til að byggja 

á. Ef foreldrar byrja snemma að tala við börn sín, nota fjölbreyttan orðaforða og lesa fyrir þau, auðveldar 

það þeim að öðlast þekkingu á móðurmálinu. Börn læra af því sem þau upplifa í umhverfi sínu; þegar 

þau heyra tungumálið, hlusta og veita því athygli sem fullorðnir gera og segja. Mikilvægt er að öðlast 

færni í notkun tungumálsins til að geta lesið sér til gagns. Samkvæmt Aðalnámskrá leik- og grunnskóla 

er meginmarkmið læsis að nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn. Læsi 

stuðlar að því að hver einstaklingur hafi hæfni til að skynja og skilja umhverfi sitt og samfélag á 

gagnrýninn hátt og taki þátt í að móta það. Læsi nær því ekki einungis yfir það að geta lesið tákn og 

umskráð texta, heldur einnig að geta meðtekið og miðlað þekkingu með fjölbreyttum hætti (Læsisstefna 

leikskólans Ásgarðs 2020). 

 Dagskipulag  
 

07:45 - 08:15 Leikskólinn opnar, flæði 

08:15 - 09:00 Morgunverður, flæði 

09:00 - 11:30 Flæði, íþróttahús, sameiginleg söngstund, samverustund, markviss málörvun. 

11:30 - 12:00 Hádegisverður 

12:00 – 12:30 - 13:00 Hvíld (fer eftir aldri barna), Hugarfrelsi, róleg stund, jóga, vinnustund.  

13:00 - 14:00 Flæði 

14:10 - 15:00 Síðdegishressing, flæði 

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 er sungið, dansað farið með þulur og ljóð, börnin spila á hljóðfæri og koma fram bæði í 

söng og tali ásamt ýmsu fleiri uppákomum. Farið er gangandi í vettvangsferðir í nærumhverfi skólans, 

en farið með rútu þegar um lengri ferðir er að ræða. Nemendur á leikskólaaldri geta stundað nám við 

Tónlistarskóla Húnaþings vestra á leikskólatíma án aðkomu foreldra. Foreldrar greiða fyrir það nám 

sérstaklega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://asgardur.leikskolinn.is/%C3%A1sgar%C3%B0ur/laesisstefna-skja%20(2).pdf
http://asgardur.leikskolinn.is/%C3%A1sgar%C3%B0ur/laesisstefna-skja%20(2).pdf
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Fyrirhugaðar breytingar á dagskipulagi fyrir skólaárið 2022-23 

 

07:45 - 08:15 Leikskólinn opnar, flæði 

08:15 - 09:00 Morgunverður, á hverju stigi fyrir sig 

09:00 - 11:30 Flæði, íþróttahús, sameiginleg söngstund, samverustund, markviss málörvun. 

11:30 - 12:00 Hádegisverður 

12:00 – 12:30 - 13:00 Hvíld (fer eftir aldri barna), Hugarfrelsi, róleg stund, jóga, vinnustund.  

13:00 - 14:00 Hópastarf innan hvers stigs 

14:10 - 15:00 Síðdegishressing og flæði inni á hverju stigi fyrir sig 

15:00 - 16:00 Útivera 

16:15 – Leikskólinn lokar 

 

 Menningarviðburðir   
Leikskólinn tengir starfið við menningatengda og þjóðlega viðburði í samfélagi leikskólans og tekur 

þátt í viðburðum sem eru á landsvísu. Reynt er að bjóða upp á fræðslu, leikssýningar og aðrar uppákomur 

sem auka víðsýni og reynsluheim barna og starfsmanna. Farið er í heimsóknir í kirkjuna fyrir jól og 

páska þar sem sóknarprestur tekur á móti börnunum. 

 Kynning á leikskólanum  
Á heimasíðu leikskólans má finna upplýsingar um starf hans, áætlanir, viðburði, einstaka fréttir og annað 

sem tilheyrir starfinu. Leikskólinn notar Karellen sem er samskiptaforrit fyrir forráðamenn og starfsfólk. 

Foreldrar fá kynningu á forritinu í upphafi skólagöngu barns.  

 

Öllum foreldrum er sýnt húsnæði skólans af deildarstjóra þegar nemandi byrjar leikskólagöngu sína. 

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

Farið er yfir foreldrahandbók, bækling frá foreldrafélagi leikskólans og bækling um læsisstefnu leik- og 

grunnskóla sem foreldrar fá afhent til eignar,  heimasíða leikskólans www.asgardur.leikskoli.is er kynnt 

og foreldrum sýndir þeir möguleikar sem þar bjóðast. Farið er yfir allar áætlanir skólans. 

Dvalarsamningur er undirritaður af foreldrum og skólastjóra.  

 Foreldrasamstarf  
Samstarf við foreldra fer að mestu fram 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, 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 tveimur 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 foreldra og ákvarðanir þeirra. Gagnkvæmar daglegar upplýsingar um barnið 

heima og í leikskólanum eru nauðsynlegar, því oft getur lítið atvik í lífi barns breytt líðan þess. 

Upplýsingum er komið til foreldra með mánaðarlegum deildarfréttum í tölvupósti, tilkynningum og 

daglegum upplýsingum er miðlað í gegnum netmiðla og/eða hengdar upp á töflum deilda.  

file://///kerfisveita.fjolnet.net/fs/notendur.home/Hunathing-skoli/Leikskoli/hv.gudrun.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RXHXIRB7/www.asgardur.leikskoli.is
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7.1 Stefna og áherslur  

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 allt að 8 klukkustunda vistun 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 

formlega um vistun fyrir barn sitt í gengum heimasíðu leikskólans svarar leikskólastjóri með tölvupósti 

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

foreldra til skólans í móttökusamtal og sýnir þeim skólann áður en aðlögun hefst. Foreldrafundir eru 

haldnir að hausti og þar er starfsáætlun kynnt. 

7.2 Foreldraráð 

Samkvæmt lögum þarf foreldraráð að vera starfandi við hvern leikskóla og markmið þess er að styðja 

við starf leikskólans. Starfsreglur og fundargerðir má finna á heimasíðu leikskólans.   

 

Verkefni foreldraráðs er:  

- Að gefa umsagnir til leikskóla og fræðsluráðs um starfsáætlun, skólanámskrá,      

þróunarverkefni og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans.  

- Að fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana og kynningu þeirra fyrir 

forráðamenn  

- Að gefa umsagnir um allar meiriháttar breytingar á leikskólastarfi.   

 

Fræðsla og upplýsingar til forráðamanna  

Mikilvægt er að forráðamenn séu upplýstir um vinnu barnanna og starf leikskólans. Á hverju hausti er 

almennur foreldrafundur þar sem farið er yfir starf skólaársins. Í kjölfar fundar eru þrír 

upplýsingaglærupakkar sendir foreldrum, innihald þeirra er, kynning á hugmyndafræði skólans, 

skipulag skólastarfsins ásamt kynningu á einstökum þáttum í daglegu starfi og kynning á starfi elstu 

barna leikskólans. Einnig notar leikskólinn töflur í fataklefum, heimasíðuna 

http://asgardur.leikskolinn.is/ og síðu foreldra á netmiðli til að koma upplýsingum og tilkynningum til 

foreldra varðandi daglegt starf. 

 

Þátttaka forráðamanna í leikskólastarfi 

Forráðamenn eru hvattir til þátttöku í leikskólastarfinu sem byggir á þeirri hugmynd að fjölskyldan og 

leikskólinn séu samstarfsaðilar.  

7.3 Foreldrafélag    

Foreldrafélag er starfandi við leikskólann og tekur stjórn þess þátt í undirbúningi og framkvæmd ýmissa 

viðburða. Stjórnin fundar nokkrum sinnum yfir árið. Foreldrasjóður er í leikskólanum og er nýttur til að 

greiða kostnað við ýmsa viðburði eða annað sem stjórn foreldrafélagsins ákveður.   

 

Markmið foreldrafélagsins er:  

- Að efla samvinnu foreldra og starfsfólks.  

- Að tryggja hagsmuni barna.  

- Að taka þátt í ýmis konar starfsemi leikskólans og viðburðum.  

 

Vegna stærðar leikskólans er sameiginleg stjórn fyrir foreldraráð og foreldrafélag, þegar fundað er, er 

ávallt fundað fyrir bæði félagið og ráðið á sama tíma. 

http://asgardur.leikskolinn.is/
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 Starfsmenn 

8.1 Starfsmannastefna 

Unnið er út frá starfsmannastefnu Húnaþings vestra. Lögð er áhersla á vellíðan og gagnkvæma virðingu 

í starfi. Með það að leiðarljósi setja starfsmenn árlega saman samstarfssáttmála sem allir bera ábyrgð á 

að framfylgja. 

 

8.2 Áherslur í samstarfi 

Lögð er áhersla á að starfsfólk leikskólans vinni sem ein heild.  Fræðsla og umræða á skipulagsdögum 

er hluti af þeirri stefnu að auka faglegan og persónulegan þroska og hæfni starfsfólks. Starfsfólki gefst 

auk þess kostur á að sækja námskeið er varðar leikskólastarf.   

Móttökuáætlun er til staðar fyrir nýtt starfsfólk. Starfsmannasamtöl eru tvisvar á ári og oftar ef þörf 

þykir. Unnið er að uppfærslu á mótttökuáætlun nýrra starfsmanna.  

8.3 Samsetning starfsmannahópsins  

Í leikskólanum Ásgarði er gert ráð fyrir stöðugildum á deildum í samræmi við fjölda barna, 100% stöðu 

leikskólastjóra, 50% stjórnunarstöðu aðstoðarleikskólastjóra, 50% stöðu sérkennslustjóra og 100% 

stöðugildi í eldhúsi. Stöðugildi í leikskóla eru þó ávallt háð barnafjölda ár hvert. 

 Samstarf við grunnskóla  
Leikskólinn er í samstarfi við grunnskólann, og eru markmið þess að tryggja samfellu í námi barna, 

finna leiðir til að koma til móts við þarfir þeirra og öruggan flutning barna milli skólastiga. Með því er 

átt við að samvinna og samráð sé milli stofnananna, stjórnenda þeirra og kennara um námsefni og 

aðferðir. Að börn og foreldrar finni til öryggis þegar líður að því að kveðja leikskólann og takast á við 

næsta skólastig. Vikulega er farið með elstu börn leikskólans í grunnskólann þar sem þau taka þátt í 

bekkjarstarfi fyrsta bekkjar. Tryggja þarf að öll börn sem sækja leikskóla og sem sækja hann ekki taki 

þátt í því samstarfi sem skipulagt er á milli skólastiga til að aðlaga þau áður en grunnskólaganga þeirra 

hefst. Skólastjórnendur beggja skólastiga bera ábyrgð á skipulagningu samstarfsins. Samstarf leik- og 

grunnskóla er í sífelldri þróun. Sjá nánar á heimasíðu leikskólans, Samstarf leik- og grunnskóla. 

 Samstarf við aðra  
Leikskólinn leitast við að vera í góðu samstarfi við bæði einstaklinga og stofnanir sveitarfélagsins. 

Reglulegar heimsóknir eru til íbúa Heilbrigðisstofnunar Vesturlands (sjúkrahúss), þar sem tveir elstu 

árgangar leikskólans hitta íbúa og takast á við sameiginleg verkefni. Héraðsbókasafn Vestur-

Húnavatnssýslu sér leikskólanum fyrir þeim bókum sem óskað er eftir. Bókakassar eru að staðaldri í 

húsnæði leikskólans þar sem börn og foreldrar geta valið og tekið með sér heim að láni, þetta er 

mikilvægur þáttur til að efla samveru foreldra og barna ásamt því að styðja við læsi. Reglulega er skipt 

um bækur í kössunum, starfsmaður leikskólans sér um utanumhald á bókunum. Einnig fer starfsfólk 

með barnahópa í heimsóknir á safnið. Sú hefð hefur skapast að fyrir jól heimsækjum við 

Hvammstangakirkju og fyrir páska Melstaðarkirkju, sóknarprestur tekur á móti okkur með fræðslu og 

söng. 

http://asgardur.leikskolinn.is/Skolastarfid/Samskipti-leik--og-grunnskola
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 Mat og matsaðferðir  
Í leikskólanum er starfið í stöðugri þróun og þar á sér stað sífellt endurmat. Niðurstöður mats ásamt 

umbótaáætlun koma fram í starfsáætlun. Starfið er metið annað hvort ár bæði af starfsfólki og foreldrum 

til skiptis með Skólapúlsinum, niðurstöður má nálgast á heimasíðu skólans. Ytra mat var framkvæmt af 

Menntamálastofnun í maí 2020, niðurstöður þeirra er hægt að nálgast á heimasíðu skólans. Leikskólinn 

hefur innleitt matskerfið Hversu góður er skólinn okkar og er vinna við þetta kerfi hafin en lagt er upp 

með að yfirferð í heild sinni taki allt að þremur árum. 

11.1 Börn  

Á haustmánuðum leggja skólastjórnendur hljóðkerfisathugun, Hljóm 2, fyrir elstu nemendur skólans. 

Athugunin er í leikjaformi og kannar hljóðkerfisvitund nemenda. Niðurstöður úr Hljóm 2 segja til um 

framvindu lestrarnáms. Niðurstöður eru leiðandi í frekari vinnu með nemanda, þurfi hann þess með, 

foreldrum er afhent niðurstaða bréfleiðis að undangengnu samtali. Einnig er notast við 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. Farið 

er í gegnum niðurstöður TRAS með foreldrum í foreldraviðtölum. 

11.2 Sérkennsla 
Sérkennsla byggir á lögum um leikskóla nr. 90 frá 2008 og samkvæmt þeim eiga öll börn rétt á kennslu 

við hæfi. Ef barn þarf á sérstakri aðstoð að halda er ávallt haft samráð við forráðamenn. Nemendur í 

stoðþjónustu fá almenna þroska- og málörvun þar sem komið er til móts við þá þroskaþætti sem barnið 

þarf aðstoð með. Sett er upp einstaklingsnámskrá fyrir þessa nemendur og eru teymisfundir með 

foreldrum haldnir reglulega. Ávallt er leitast við að fá túlkaþjónustu ef foreldar eru af erlendum uppruna. 

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

þurfa frekari þjálfun vegna málþroskafrávika fá þjálfun í stoðþjónustu. Þegar sértæk málþroskafrávik er 

að ræða er málþroskaprófið Orðaskil eftir Elínu Þöll Þórðardóttur lagt fyrir barnið.  Ef börn þurfa 

sértækari þjálfun samkvæmt mati talmeinafræðings þá hefur Húnaþing vestra gert samning við Tröppu 

ehf. um talþjálfun í gegnum netið og framkvæmd málþroskamats. 

11.3 Starfsfólk  
Annað hvert ár er lögð fyrir starfsmannakönnun í gegnum Skólapúlsinn fyrir allan starfsmannahópinn, 

ásamt því metur starfsfólk starf sitt á kennarafundum með matskerfinu Hversu góður er skólinn okkar. 

Handleiðslusamtöl eru við nýja starfsmenn eftir fjórar og síðan átta vikur í starfi. Unnið er að breytingum 

á handleiðslusamtölum nýrra starfsmanna. 

11.4 Forráðamenn 

Forráðamenn meta starfsemi leikskólans annað hvert ár í formi foreldrakannanna. Einnig er ávallt unnið 

úr ábendingum foreldra þegar þær berast leikskólanum. 

11.5 Öryggismál 

Í leikskólanum er starfandi öryggisnefnd og áfallaráð. Hlutverk þeirra er m.a. að stuðla að öryggi og 

heilbrigði starfsfólks og barna, koma í veg fyrir heilsutjón vegna vinnunnar eða vinnuumhverfisins og 

að sjá til þess að unnið sé eftir viðbragðsáætlunum.  
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Hér má finna: Áætlun um öryggi og heilbrigði  

 

11.6 Áfallaráð 

Hlutverk áfallaráðs er að koma saman vegna viðbragða vegna slysa, andláts, stærri áfalla eða atburða í 

samfélaginu sem snerta: börn leikskólans, náinn aðstandanda nemandans, starfsmann eða náinna 

ættingja starfsmanns. Við áföll hittist ráðið eins oft og þurfa þykir. Áfallaáætlun er að finna á heimasíðu 

leikskólans.  

 

Áfallaráð leikskólans hefur til hliðsjónar: 

Áfallaáætlun leikskólans Ásgarðs  

Jafnréttisáætlun leikskólans Ásgarðs  

Stefna og viðbragðsáætlun Húnaþings vestra gegn einelti, ofbeldi, kynferðislegri og kynbundinni 

áreitni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://asgardur.leikskolinn.is/%C3%A1sgar%C3%B0ur/%C3%A1%C3%A6tlun%20um%20%C3%B6ryggi%20og%20heilbrig%C3%B0i%202%20(1).pdf
http://asgardur.leikskolinn.is/%C3%A1sgar%C3%B0ur/%C3%A1falla%C3%A1%C3%A6tlun%20leiksk%C3%B3lans%20%C3%A1sgar%C3%B0s.pdf
http://asgardur.leikskolinn.is/%C3%A1sgar%C3%B0ur/jafnr%C3%A9ttis%C3%A1%C3%A6tlun%202019.pdf
https://www.hunathing.is/is/stjornsysla/starfsfolk/starfsmannasida
https://www.hunathing.is/is/stjornsysla/starfsfolk/starfsmannasida
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Mat á skólastarfi og starfsáætlun síðasta 
starfsárs  

 Skólastarfið 2021-2022 
Skólaárið hefur verið strembið hvað starfsmannahald varðar ekki tókst að ráða starfsfólk í samræmi við 

barnafjölda í skólanum. Einnig fékk starfsmannahópurinn covid undir lok faraldursins og hafði það mikil 

áhrif á mönnun í húsi. Takmarkanir voru í gangi og var unnið samkvæmt því hverju sinni. Metnaður 

okkar var að halda skólastarfinu gangandi en vissulega má sjá einkenni þreitu þegar komið er fram á 

sumar. Unnið var með ytra mats skýrslu á fundum. Veðurfarslega var veturinn þokkalegur, aflýsa þurfti 

skóla í einn og hálfa dag. Dag einn var fyrirsjáanlegt að ekki væri forsvaranlegt að halda skóla opnum 

vegna undirmönnunar nema að takmörkuðu leiti og var leitað til foreldra um að halda börnum sínum 

heima ef þess væri kostur, einnig þurfti að loka skólanum kl 15:30 sama dag. Foreldrar áttu kost á því 

að fá endurgreiðslu vegna þessa. Skólanum var færð gjöf frá Gærunum kr 150.000 kr til þess að kaupa 

umhverfisvænan leikefnivið. Áfallaáætlun var uppfærð 2022. Vinnueftirlit kom með fræðslu til 

stjórnenda leik- og grunnskóla og beiðni um viðbót við áætlun um Öryggi og heilbrigði, máli lokið 

febrúar 2022. Heilbrigðiseftirlit Norðurlands kom í sína yfirferð og með ábendingar. 

 

12.1 Mat og matsaðferðir  
Vinna við matskerfið Hversu góður er skólinn okkar hófst í janúar 2021 og vinna við yfirferð gæðagreina 

hefur verið á skólaárinu. 

 

12.2 Börn 

Samtals voru 57 nemendur í leikskólanum í desember 2021, þar af voru 12 tvítyngd. Nemendur sem 

voru fæddir  2016 voru 11, nemendur fæddir 2017 voru 14 og nemendur fæddir 2018 voru 7, nemendur 

fæddir 2019 voru 10 og nemendur fæddir 2020 voru 15. Flestir nemendur voru í 8 klst. vistun. 

 

12.3 Starfsmenn 

Samsetning starfsmannahópsins 

Í leikskólanum er leikskólastjóri leikskólakennaramenntaður auk Diploma í jákvæðri sálfræði. 

Aðstoðarleikskólastjóri er jafnframt sérkennslustjóri og er með B.Ed. gráðu í faggreinakennslu í 

grunnskóla auk þess að stunda framhaldsnám í Menntunarfræði leikskóla. Einn starfsmaður á Eldra stigi 

er leikskólakennaramenntaður. Deildarstjóri Mið stigs er með B.Ed. gráðu í leikskólakennarafræðum. 

Einn starfsmaður í leikskólakennaranámi, einn með aðra háskólamenntun, einn í leikskólaliðanámi og 

annað starfsfólk ófaglært. 

12.4 Sérkennsla 

Sérkennslustjóri sá um skipulagða sérkennslu, fylgdist með þroska og málörvun í daglegu starfi ásamt 

því að sjá um eftirfylgni. Í vetur var unnið með tvo nemendur sem höfðu aukið stöðugildi með sér undir 

handleiðslu GRR, Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins út vorönnina. Einnig voru tveir nemendur 

með aukið stöðugildi með sér, samtals tvö. Sérkennslustjóri var með leiðsögn til starfsmanna hvernig 
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efla ætti íslenskukunnáttu þeirra barna sem hafa annað móðurmál, einnig vann sérkennslustjóri 

sérstaklega með þau. 

12.5 Mat forráðamanna 
Fulltrúar foreldra ásamt stjórnendum leikskóla, fulltrúum starfsfólks og sviðstjóra fjölskyldusviðs sátu 

umbótafundi þar sem fylgt var eftir foreldrakönnun og ytra mati frá skólaárinu 2021-2022. 

Umbótafundir átti að halda að meðaltali einu sinni í mánuði en vegna aðstæðna t.d. undirmönnunar og 

veikinda var ekki hægt að halda fundaráætlun. 

12.6 Mat starfsmanna 

Starfsmannasamtöl voru á starfsárinu og annaðist skólastjóri þau.  

 

Þróunar- og nýbreytnistarf   

Skóli á grænni grein er verkefni sem stöðugt er verið að þróa á meðal nemenda og starfsmanna svo að 

nemendur öðlist skilning á flokkun og endurvinnslu á sorpi. Vikulegir fundir voru með elstu nemendum 

þar sem umhverfisvitund og nálgun þess rætt og skipulagt starfið yfir skólaárið. Hér má nefna að börnin 

settu niður kartöflur, týndu rusl, fór í vettvangsferðir og kynntu sér nánasta umhverfi og margt fleira. 

Leikskólinn fékk afhentan þriðja Grænfána 8. desember 2021. Ólöf Rún Skúladóttir og Margrét Eik 

Guðjónsdóttir fóru fyrir verkefninu. 

 

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

vikulegar söngstundir á yngra stigi, sundkennsla að vori fyrir elsta árgang og danskennsla í fjórar vikur 

á skólaárinu.  

 

Við erum með tvo umhverfisdaga árlega.  

 

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

Manneldisráðs Íslands. Allur matur er eldaður í skólanum. Áhersla er lögð á að elda matinn frá grunni. 

Reynt er að halda matarafgöngum í lágmarki. Matarafgangar eru gefnir hænum í nágrenninu. 

 

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

nemenda og starfsfólks, hún er búsett í Perú. Ólöf Rún Skúladóttir fór fyrir verkefninu, Guðrún Lára 

Magnúsdóttir tók við því þegar Ólöf fór í fæðingarorlof. 

 

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. 

 

Sjálfsmatskerfið Hversu góður er leikskólinn okkar. Matskerfið vinnur út frá því að starfsmenn meta 

starfið sjálfir með gæðagreinum í formi gátlista sem snúa að starfinu. Framkvæmdin er í höndum 

skólastjórnenda en þeir eru ekki þátttakendur í matinu sjálfu. Gert er ráð fyrir að yfirferð yfir alla 

matsþætti í Hversu góður er leikskólinn okkar taki þrjú ár. 
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Innleiðing á Jákvæðum aga hófst 23. ágúst 2021 á sameiginlegum starfsdegi leik- og grunnskóla. Ágúst 

F. Jakobsson sá um innleiðinguna. 

 

Þróunarverkefninu Málörvun og læsi, færni til framtíðar lauk 2018. Verkefnið er sameiginlegt með 

Austur-Húnavatnssýslu og Strandabyggð. Bæklingurinn hefur verið borin út á öll heimili í Húnaþingi 

vestra og settur á heimsíður leik- og grunnskóla. Nýtt starfsfólk er sett inn í þessar áherslur og haldin er 

regluleg fræðsla á kennarafundum.    

12.7 Skipulagsdagar 

Dagsetningar og dagskrá  

23. ágúst starfsdagur, Jákvæður agi 

17. september starfsdagur, haustþing 

8. október starfsdagur 

3. janúar starfsdagur 

4. janúar starfsdagur 

14. febrúar starfsdagur 

  

12.8 Endur- og símenntun   

Farið var á eftirfarandi námskeið, og tók allur starfsmannahópurinn þátt: 

• Undirstöðuatriði Jákvæðs aga  

• Fjölbreyttar kennsluaðferðir fyrir fjöruga krakka, Hlín Magnúsdóttir verður með 

fyrirlestur um málörvun og fjölbreyttar kennsluaðferðir  

• Verndarar barna er fræðsla í forvörnum og viðbrögðum við kynferðisofbeldi á 

börnum. Markmiðið er að veita fullorðnu fólki öfluga fræðslu og markvissa þjálfun í 

að fyrirbyggja, þekkja og bregðast við kynferðisofbeldi af festu og ábyrgð. 

• Fjölmenning, Saga Stephensen ráðgjafi í fjölmenningu í leikskólum hjá 

Reykjavíkurborg 

• Hversu góður er skólinn okkar matskerfi. 

• Endurmat á námskrá Ásgarðs 

• Eldvarnir fræðsla og verklegt, Jóhannes Kári Bragason slökkviliðsstjóri sá um fræðsluna.

  

Starfsfólk gat valið sér námskeið sem nýttist þeim í starfi, ekki völdu allir það sama en hér kemur 

upptalning á því sem hópurinn sótti. Vegna Covid-19 sóttu starfsmenn fyrirlestra á vefmiðlum. 

• Fyrirlestur, Málþroski ungra barna HTÍ 

  

Leikskólastjóri og aðstoðarleikskskólastjóri sóttu: 

• Farsæld barna, fundur í ráðhúsi 

• Náum áttum, fyrirlestur á zoom, 15. febrúar  

• Fræðsla um fjárhagsáætlunargerð 1. september 2021 

• Breytingar á vinnustöðum eftir Covid-19. 9. Nóvember, Virk 

 

Aðstoðarleikskólastjóri/sérkennslustjóri sótti námskeið: 

• Fræðsla um heyrnaskert börn á leikskólaaldri – fyrirlestur frá HTÍ. 26. Október. 

• Málþroski ungra barna – fyrirlestur frá HTÍ 17. nóvember 2021. 
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• AEPS réttindanámskeið, færnimiðað matskerfi hjá Greiningarstöð ríkisins. 24.-25. 

nóvember. 

12.9 Fundir  

Kennara/stigsfundir voru haldnir fyrsta þriðjudag hvers mánaðar kl. 16:15 - 18:15, ágúst til apríl. 

Fagfundir voru haldnir einu sinni í viku. Fundina sitja deildastjórar, aðstoðarleikskólastjóri og 

leikskólastjóri. 

Leikskóla- og aðstoðarleikskólastjóri sitja fundi nemendaverndarráðs sem eru sameiginlegir með 

skólastjórnendum Grunnskóla Húnþings vestra, tónlistaskólastjóra og sviðstjóra fjölskyldusviðs. 

Leikskóla- og aðstoðarleikskólastjóri sátu fund vegna þingsályktunar 37/150 – Forvarnir í leikskólum. 

Fundurinn fór fram 24. maí 2022.  

Aðalfundur foreldrafélagsins var haldinn 20. júní 2022. Foreldraráð kemur saman eins oft og þurfa þykir 

yfir veturinn.  

Leikskólastjóri sat fund varðandi jafnlaunastefnu í Húnaþingi vestra þann 24. maí.  

Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri sitja sameiginlega fundi með leikskólastjórum Austur-

Húnavatnssýslu, fræðslustjóra skólaskrifstofu A.-Hún og sviðstjóra Húnaþingi vestra.  

Leikskólastjóri situr í Skólamálanefnd Félags stjórnenda í leikskólum (FSL 2018-2022).  

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

Samráðsfundi með sviðstjóra fjölskyldusviðs og skólastjóra Grunnskóla Húnaþings vestra voru lagðir 

niður.  

Leikskólaskólastjóri sat reglulega fundi að beiðni Húnaþings vestra vegna innleiðingar á Heilsueflandi 

samfélagi og farið var yfir alla gátlista sem tilheyra verkfninu. 

12.10 Nemar 

Einn starfsmaður stundar nám í leikskólakennarafræðum í HÍ og er útskrifaður sem 

aðstoðarleikskólakennari, hann mun halda áfram námi. Annar í framhaldsnámi í Menntunarfræðum 

leikskóla í HÍ.   

12.11 Viðhald  

Sett var upp ný girðing framan við leikskólann og stendur til að klára að setja upp girðingu allan hringinn 

júlí/ágúst. Settur var upp nýr ráder og þráðlausir sendar endurnýjaðir. Sagt var upp samningi við Fjölnet 

og tekin upp samningur við Advania með tölvuþjónustu. 

 

Öryggismál 
Frá september 2021 -  maí 2022 eru skráðar átta slysaskráningar.  
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Starfsáætlun skólaárið 2022-2023 

 Skólastarfið   
Unnið verður með hefðbundnu sniði samkvæmt skólanámskrá og lögð áhersla á áframhaldandi 

innleiðingu Jákvæðs aga.  

13.1 Matslistar – umbótaáætlun  -  

Unnið verður eftir umbótaáæltun á reglulegum fundum á skólaárinu af skólastjórnendum, starfsfólki, 

fulltrúum foreldraráðs og fulltrúa sveitarfélagsins og er áætlunina að finna á heimasíðu leikskólans.  

Unnið verður með matskerfinu  Hversu góður er skólinn okkar. 

13.2 Börn  

Engar verulegar breytingar verða á fjölda barna í leikskólanum. Það má reikna með að börn skólans 

verði milli 50 og 60. 

13.3 Sérkennsla 

Sérkennslan verður með svipuðu sniði og fyrra ár. Beðið er gagna frá Greiningar og ráðgjafarstöð 

ríkisins vegna áframhaldandi vinnu. Reglulegir teymisfundir eru haldnir með foreldrum barna sem eru 

undir stoðþjónustu og er regluleg upplýsingagjöf til þeirra þar fyrir utan. 

13.4 Foreldrakönnun 

Könnun var gerð vor 2022 og unnið verður með niðurstöður á skólaárinu. 

13.5 Samsetning starfsmannahópsins  
Í leikskólanum er leikskólastjóri leikskólakennaramenntaður. Aðstoðarleikskólastjóri er jafnframt 

sérkennslustjóri og er með B.Ed. gráðu í faggreinakennslu í grunnskóla auk þess að stunda 

framhaldsnám í Menntunarfræði leikskóla. Deildarstjóri Eldra stigs er í kennaranámi. Deildarstjóri Mið 

stigs er með B.Ed. gráðu í leikskólakennarafræðum. Einn starfsmaður hefur réttindi sem 

aðstoðarleikskólakennari og heldur áfram í leikskólakennara námi og munu tveir aðrir starfsmenn hefja 

nám í leikskólakennarafræði haustið 2022. Einn starfsmaður er með aðra háskólamenntun, einn í 

leikskólaliðanámi og annað starfsfólk ófaglært. 

13.6 Starfsmannakönnun, starfsmannasamtöl 

Starfsmannakönnun er gerð annað hvert ár. Þegar nýr starfsmaður kemur til starfs er handleiðslu samtal 

við leikskólastjóra fjórum og svo aftur eftir átta vikur. Hver starfsmaður fer í tvö starfsmannasamtöl og 

fleiri ef þurfa þykir. 

 Áætlað er að endurskoða handleiðslu nýrra s 

13.7 Þróunar- og nýbreytnistarf á næsta ári 

• Sett hefur verið upp áætlun vegna endurskoðunnar á námskrá skólans, að vinnunni koma 

skólastjórnendur, starfsfólk skólans og foreldrar. 

• Hvetja starfsfólk til að heimsækja aðra leikskóla og skoða nýjar nálganir að starfi með börnum. 

• Að setja upp fundaskipulag í þeim tilgangi að auka faglega umræðu meðal starfsfólks  

• Vinna að fjórða grænfánanum mun halda áfram.  
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• Áframhaldandi Innleiðing á sjálfsmatsskýrslu Hversu góður er skólinn okkar?  

• Leikskólastarfið gert sýnilegra til foreldra í rituðu máli og myndum, heimasíðu skólans og 

netmiðlun.  

• Halda áfram með innleiðingu Jákvæðs aga. 

• Styrkja frekar samstarf á milli Leik- og grunnskóla.  

• Skólastjórnendur funda með börnum leikskólans reglulega yfir skólaárið. 

• Hafin verður vinna við innleiðingu verkefnisins Heilsueflandi leikskóli.  

13.8 Skipulagsdagar og Endur- og símenntunaráætlun 

Hægt er að nálgast Endur- og símenntunaráætlun 2022-2023 á heimasíðu leikskólans.  

13.9 Fundir  

Stigsfundir eru á dagskrá kennarafunda. Umbótanefndarfundir verða haldnir reglulega. Áætlað er að 

skapa frekari vettvang fyrir starfsfólk leikskólans til þess að eiga faglegar samræður um ákveðna þætti 

starfsins. Með tilliti til þess er hugsað til teymisvinnu og örfunda.  

13.10 Samstarf  
Skipulagt samstarfs er við Grunnskóla Húnaþings vestra, Heilbrigðisstofnun Vesturlands, 

Héraðsbókasafn Vestur-Húnavatnssýslu og sóknarprestana. Ávallt er leitast við að eiga gott samstarf 

við allar stofnanir sveitarfélagsins. 

13.11 Nemar   
Næsta skólaár verða 3 leikskólakennaranemar í starfi. Einn þeirra stundar nám hjá Háskóla Íslands og 

verður síðar frá vegna fæðingarorlofs. Tveir nemar munu hefja nám í háskólanum á Akureyri og munu 

þeir verða frá tvær vikur á önn vegna staðlota. Einn starfsmaður verður í framhaldsnámi í 

menntunarfræði leikskóla og einn leikskólaliðanemi verður í starfi. Matráður mun sækja nám sem 

matsveinn. Einn starfsmaður er nemi í grunnskólakennarafræði.  

13.12 Viðhald   

Á næsta skólaári óskar skólastjórnandi eftir því að gengið verði frá bílastæði fyrir starfsfólk til að bæta 

vinnuaðstöðu þeirra sem sækja sorp og koma með aðföng. Brýnt er að fara í framkvæmdir kringum 

skólahúsnæðið innan lóðar og þarf að setja af stað hönnunarvinnu til þess. Halda áfram með þá 

framkvæmd að setja nýja girðingu í kringum leikskólalóð. Endurnýja þarf rampa framan við útidyr bæði 

vestan og austan megin vegna aðgengis fyrir fatlaða. Endurnýja þarf flest loftljós útfrá 

vinnuverndarsjónarmiðum, mála þarf glugga utandyra, sérstaklega botnstykki eða skipta um og setja 

álstykki. Kaupa og setja þarf nýtt aksturshlið svo halda megi áfram með framkvæmd við nýja girðingu 

í kringum leikskóla. Einnig þarf að skoða ástand á gólfdúk í eldhúsi og hafa niðurfall í huga ef endurnýja 

þarf dúkinn. Það þarf að fara að mála veggi leikskólans innandyra. Huga þarf að því að bóna gólf 

leikskólans.  

13.13 Öryggismál   

 

Fundað verður með Öryggisnefnd á árinu. 
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13.14 Lokaorð  

Eins og hingað til í minni skólastjóratíð gekk þetta skólaár vel og farsællega. Það greinir maður fyrst og 

fremst á líðan barna í húsi. Hún segir allt sem segja þarf og börnin eru í mínum huga alltaf aðalatriðið í 

stjórnun skólans. Starfsmannahópurinn einhendir sér á hverju hausti í að gera góðan skóla betri og það 

hafa þau sannarlega gert með sinni þrautseigju og þekkingu og gleði í hjarta.  Ég er óendanlega þakklát 

öllu því fólki sem hefur komið að vinnu við skólann þau ár sem ég hef starfað þar. Nú eru tímamót í 

sögu skólans þar sem ég hef sagt starfi mínu lausu. Ég hef starfað við leikskólann í 19 ár og þar af sem 

leikskólastjóri í farsæl 16 ár. Starfsárin hafa verið gjöful og góð og fyrir það ber að þakka. Það sönn 

ánægja að bjóða Kristinn Arnar Benjamínsson velkomin í starf leikskólastjóra og óska ég honum alls 

hins besta í sínu nýja starfi. Ég kveð Ásgarð og alla þá sem ég hef starfað með á þessum tíma það hefur 

verið gaman, stundum krefjandi líka, en þegar litið er til baka þá hefur það fært mér mikla hamingju. Og 

fyrir það er ég þakklát. Það er góð tilfining að fimm starfsmenn stunda nú nám eða eru að hefja nám í 

kennarafræðum. Samfélagið okkar í heild sinni þarf að leggja rækt við fyrsta skólastigið og hafa vel 

mannaðan leikskóla af faglærðu fólki, því að í upphafi skildi endinn skoða. Góður skóli - gjöful framtíð, 

eru einkunnarorð menntastefniu Húnaþings vestra, og það skulum við ætíð halda í heiðri. 

 


