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1. Mat á skólaárinu og framtíðarsýn 

1.1. Mat á skólaári 2020-2021  

Hjallastefnuskólar standa árlega fyrir nokkrum tegundum mats á skólastarfinu. Innra matið 

samanstendur af þeim þáttum sem skólinn notar til að meta eigin frammistöðu, svo og þeim 

þáttum sem Hjallastefnan ehf. notar til þess að meta gæði í þjónustu skólans.  

 

Hópatímar 
Hópatímattalning tryggir að unnið sé eftir Aðalnámskrá leikskóla og námskrá 

Hjallastefnunnar.  

Talningablað fyrir hópatíma 

Með talningablaði fyrir hópatíma er hægt að sjá hversu stór hluti hópatímanna  

hefur farið í einstaka námsþætti og verkefni. Þannig er auðvelt að fylgjast með 

áherslum í uppeldisstarfinu. Talið er reglulega út úr hópatímaskráningunni ýmist í 

hverjum mánuði eða annan hvern mánuð og er það ýmist gert á kjarnafundum, 

starfsmannafundum eða á öðrum tímum. Það er á ábyrgð kjarnastjóra að sjá til þess 

að þessi talning fari fram. 

 

Valtímar 
Valtalning er gerð sem sýnir og metur áhugasvið og lýðræðislegt val barna. 

Skráning fyrir val 

Í hverjum valtíma er val barnanna skráð í forritið skolakerfi.is sem einnig þjónar 

þeim tilgangi að vera mætingaskráning. Það er á ábyrgð þess kennara sem stýrir 

valfundi í það sinnið að sjá til þess að valskráningin fari fram. Forritið er þróað með 

okkar skólum og þjónar bæði því að vera valblað á valfundi og að kalla fram 

samantekt á örskotstundu.  

Talning á vali 

Mánaðarlega er samantekt á vali barnanna deilt með foreldrum. Í forritinu er 

samantekin kölluð fram, bæði er í boði að sjá mánaðarlegt val og líka safnast saman 

þannig að hægt er að sjá val barnsins frá upphafi.  Kjarnastjóri ber ábyrgð á því að 

valtalning og úrvinnsla fari fram.  

Útskriftarbók (ferilmappa/portfolio) 

Leikskólabókin mín kallast ferilmappa leikskólabarnanna í Litlu Ásum en í hana eru bæði 

færð verkefni sem barnið vinnur í tiltekinni lotu í Hjallastefnunámskránni á hverju skólaári 

og eru því dýrmætt tæki í mati á þroska barnanna, en einnig eru sett í ferilmöppuna önnur 

verkefni svo og sérstök myndlistarverkefni og myndir og lýsingar á öðru sem kennurum 

þykir hafa varðveislugildi. Umsjón ferilmöppu er á ábyrgð hópstjóra barnsins. 
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Myndasafn leikskólans á vefumsjónakerfinu Karellen  

Á foreldrasíðu Karellen er að finna fjölda mynda úr leikskólastarfinu. Í hverri viku setja 

kennarar hvers kjarna myndir inn, bæði úr hópatímum svo og af frjálsum leik barnanna. 

Foreldrum gefst þar dýrmæt innsýn í viðfangsefni barna sinna yfir daginn svo og tækifæri 

til þess að meta líðan þeirra og samskipti í leikskólanum. 

 

 

Gátlistar fyrir foreldraviðtöl 
Á hvorri önn skólaársins fyllir hver kennari út gátlista yfir þroska og almenna færni barna 

sem tilheyra hópnum hans. Með þessu móti er fylgst reglulega með þroska og framförum 

hvers barns og gefst þá tækifæri til þess að vinna með veikleika ef þeir eru fyrir hendi. 

Gátlistinn er afhentur foreldrum í formlegu foreldraviðtali sem fram fer einu sinni á önn. 

Það er ábyrgð kjarnastjóra að hafa umsjón með útfyllingu gátlista og eftirfylgd þeirra.  

 

 

Ytra mat Hjallastefnunnar 
Auk innra matsins stendur Hjallastefnan ehf. fyrir ytra mati á gæðum skólastarfsins en 

eftirlitsaðili Hjallastefnunnar heimsækir skólann einu sinni á starfsári og rýnir í starfið með 

börnunum, kemur með tillögur til úrbóta með það sem kann að vera ábótavant og skilar 

Hjallastefnunni ehf. trúnaðarskýrslu um stöðu leikskólans.  

 

 

Foreldrakönnun  
Foreldrakönnun var gerð á  liðnum vetri af Skólapúlsinum og var hún send út 1.febrúar og 

var svarhlutfall. 90.9%. Markmiðið var að kanna matsþætti sem tengjast eftirfarandi fimm 

þáttur: Daglegt leikskólastarf - Námsumhverfi - Samskipti við foreldra - Upphaf og lok 

skólagöngu - Sérstakur stuðningur og sérfræðiþjónusta.  

 

Helstu niðurstöður eru að:  

❖ Foreldar meta ánægja barna og ánægja með stjórnun leikskólans 100%. 

❖ Ánægð foreldra með leikskólann mælist 94,6%. 

❖ 100% foreldra segja tengsl við starfsfólk leikskólans góð sem er 8,2% hærra en á 

landsvísu.  

❖ Allir foreldrar svara því til að hafa tækifæri til að miðla upplýsingum um barnið 

og fjölskylduna til kennara og séu látin vita af fundum og viðburðum.  

❖ 90,9% foreldra voru ánægð með hvernig aðlögun gekk sem er 16,7% yfir 

landsmeðaltali.  

 

 

 

 

Afar ánægjulegt er að sjá í opnum spurningum hversu ánægðir foreldrar eru með starfið.  

Það sýnir að tekist hefur vel til við að skapa jákvæða og kærleiksríka skólamenningu í 

anda Hjallastefnunnar. 
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Þar kom helst fram: 

❖ Hversu barnið er ánægt og líður vel í leikskólanum.  

❖ Hlýlegt viðmót, væntumþykja og jákvæð samskipti. 

❖ Jákvæður andi í leikskólanum. 

❖ Lausnamiðuð og góð samvinna milli heimilis og skóla. 

Tækifæri til úrbóta felast í eftirfarandi þáttum: 
❖ Bæta upplýsingaflæði til foreldra varðandi lotur í kynjanámskrá, dagleg 

viðfangsefni í hópatíma, sönglög, mat og svefn. 

❖ Deila með foreldrum þegar barni gengur vel. 

❖ Skerpa á Hjallískri orðanotkun - Kæra vinkona/kæri vinur. 

❖ Bæta skipulag og auka upplýsinga til foreldra um aðlögun barna. 

❖ Bæta skipulag í tengslum við flutning barna á milli kjarna. 

❖ Efla skráningu á þroska- og námsferli barna.  

❖ Gera Skólanámskrá Litlu Ása aðgengilega á heimasíðu leikskólans.  

 

Starfsmannakönnun 
Starfsmannakönnun var einnig gerð af Skólapúlsinum og var send út í 11. febrúar og var 

svarhlutfall 70,8%. Markmiðið var að kanna matsþætti sem tengjast eftirfarandi sex 

flokkum: Starfið - Starfsmenn - Vinnustaðurinn - Stjórnun - Uppeldi og menntun - 

Símenntun og undirbúningur. 

 

Helstu niðurstöður eru að:  

❖ Vinnuálag er tölfræðilega marktækt minna í Litlu Ásum sem er mikill munur 

miða við niðurstöður á landsvísu. 

❖ Mikill meirihluti starfsfólk telur væntingar og markmið í starfinu skýr og telur 

starfið sitt mikilvægt. 

❖ Starfsfólk er ánægt með gæði og afköst sín í vinnunni sem og færni sína til að 

leysa vandamál sem upp geta komið. 

❖ Starfsfólk telur starfsandann  í Litlu Ásum góðan og töluverður munur er á 

niðurstöðunni miða við niðurstöður á landsvísu.  

❖ Afar ánægjulegt að sjá að 100% starfsfólks telur að vinnustaðurinn veiti sér 

hvatningu til að standa sig sem allra best í starfi.  

❖ 86,7% starfsfólks fremur ánægt og mjög ánægt með vinnuaðstöðuna í Litlu Ásum. 

Mikil vinna var lögð í að bæta vinnuaðstöðu á skólaárinu og  mun sú vinna halda 

áfram næsta skólaár 
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Afar ánægjulegt er að sjá í opnum spurningum hvað starfsfólk er ánægt með. 

 

Þar kom helst fram: 

❖ Ánægja með bætta aðstöðu úti og inni. 

❖ Margar góðar breytingar hafi átt sér stað.  

❖ Gleði, hlýja, öryggi og að hlakka til að koma til vinnu. 

❖ Góður starfsandi, stuðningur og samstarf við foreldra. 

❖ Finn að ég skipti máli og öðrum er umhugað um líðan mína. 

❖ Góður starfsandi, sveigjanleiki og væntumþykja. 

Tækifæri til úrbóta felast í eftirfarandi þáttum: 

❖ Áhersla í símenntunaráætlun leikskólans skólaárið 2022 - 2023 

➢ Meginregla 2 - Starfsfólk - í námskrá Hjallastefnunnar. 

➢ Fræðsla um samskipti og einelti á vinnustað. 

➢ Fræðsla um hegðun og samskipti barna. 

➢ Stjórnendateymi leikskólans sæki stjórnendanámskeið. 

➢ Skapa vettvang til efla samstarf og virkar samræður um faglegt starf. 

➢ Skapa vettvang til undirbúa viðfangsefni hópatíma. 

❖ Verklagsreglur og áætlun um forvarnir og úrbætur við einelti. 

❖ Gera frekari könnun á þörf fyrir ráðgjöf utan leikskólans og í hverju hún felst. 

❖ Efla stuðning og fræðslu um úrræði varðandi börn með sérþarfir. 

 

Frekari upplýsingar um niðurstöður foreldra- og starfsmannakönnunar sem 

og úrbætur má sjá á heimasíðu leikskólans.  

 

1.2. Starfið næstkomandi ár 

Leikskólinn mun í starfi næsta árs halda áfram að byggja ofan á það góða starf sem búið er 

að leggja grunn að. Við störfum eftir markmiðum Aðalnámskrár leikskóla og Námskrár 

Hjallastefnunnar og notum starfshætti Hjallastefnunnar til að ná fram markmiðum okkar.  

 

Hópastarf 
Í hópastarfinu er unnið eftir ákveðnu lotukerfi samkvæmt námsskránni okkar. Þar erum við 

að efla félags- og einstaklings eiginleika barnanna. Loturnar eru sex og stendur hver lota 

yfir í fjórar vikur. Á haustönn eru þrjár lotur og þrjár á vorönn, sem skiptast á að efla 

einstaklings- og félagslegan þroska. Lögð verður áhersla á að skapa betri tíma fyrir faglegt 

samtal og undirbúning fyrir hópatíma. 



 

Hjallastefnan ehf.  

6 

Áhersluþættir í hópastarfi: 

❖ Unnið samkvæmt áætlun um Læsi og talnaskilning. 

❖ Lubbi finnur málbeinið - Tengja saman hreyfingu og hljóð. 

❖ Markviss málörvun - Rím, andheiti, samheiti, samsett orð og fl. 

❖ Efla orðaforða og vinna með nýorð og merkingu þeirra.  
 

Innra mat leikskólans 
Kjarna og halda betur um gögn er tengjast innra mati á viðfangsefnum í hópatímum og 

valtímum. 

Hópatímar 

❖ Hópatímablöð - Vikuleg skráning á viðfangsefni hópatíma.  

❖ Talningablað fyrir hópatíma - Mánaðarleg talning á viðfangsefnum hópatíma. 

Valtímar 

❖ Talningarblað fyrir valtíma - Mánaðarlegt yfirlit yfir val barna. 

 

 

Söngfundir 
Tónlist er í hávegum höfð í skólum Hjallastefnunnar, við syngjum mikið og börnin hafa 

gaman af. Söngfundir eru daglega en í hverri viku, gjarnan á föstudegi, syngja börnin 

saman í stærri hóp. Hver hópur fær þar tækifæri til að syngja fyrir framan aðra og 

afmælisbörn vikunnar fá sérstaklega afmælissöng. Skólaárið 2022 - 2023 verður lögð 

áhersla á að efla vikulega söngfundi í leikskólanum og gera þá markvissari. 

 

 

Styrkja stöðu sérkennslumála og faglegrar fræðslu innan leikskólans 

Katrín Ruth Þorgeirsdóttir mun verður sérkennslu- og hegðunarráðgjafi Litlu Ása á næsta 

skólaári. Hún er þroskaþjálfi að mennt og hefur starfað sem kennari í grunnskóla og verið 

sérkennslustjóri í leikskóla til margra ára. Hún hefur einnig starfað í málefnum fatlaðra sem 

þroskaþjálfi í fjölda ár. Katrín Ruth hefur víðtæka reynslu og þekkingu í málefnum barna 

og einstaklinga með sérþarfir og sótt ýmiss námskeið sem hafa reynst henni vel í starfi sbr. 

Efi-2, Hljóm-2, Íslenski málhljóðamælirinn, Skipulögð kennsla, AEPS, Atferlisþjálfun, 

PECS, TMT, Íslenski þroskalistinn, Smábarnalistinn, Hugarfrelsi o.fl. Einnig er hún 

leiðbeinandi í Fyrstu Hjálp og Skyndihjálp. Hún mun vera starfsfólki Litlu Ása innan 

handar að mæta þörfum barna með sérþarfir og vera til ráðgjafar fyrir foreldra ef þörf er á. 

 

 

Úrbótaáætlun hrint í framkvæmd 
Lögð verður áhersla á að vinna úr þeim þáttum starfsins sem kölluðu á úrbætur samkvæmt 

niðurstöðum í foreldra- og starfsmannakönnun 2022. 

 

Frekari upplýsingar um niðurstöður kannanna og úrbætur tengdar þeim sem og faglegt 

starf, hugmyndafræði, markmið og leiðir má sjá í Skólanámskrá Litlu Ása sem finna má á 

vef skólans:  https://litluasar.hjalli.is/ 

https://litluasar.hjalli.is/
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1.3. Framkvæmdir á skólaárinu 2020 - 2021 

Miklar framkvæmdir hafa átt sér stað þetta skólaárið og mikil ánægja er með þær, bæði hjá 

foreldrum og starfsfólki.  

 

Útisvæði 
Útisvæði leikskólans var tekið í gegn og jarðvegsskipti voru gerð ásamt því var settur nýr 

sandkassi, hólar og hæðir mótaðar, hellulagt og settur upp matjurtarkassi. Girðing var 

einnig hækkuð þar sem þess var þörf á. Svæðið vestan við leikskólann var einnig girt af og 

settur lítill sandkassi. Smíðuð var girðing í kringum sorptunnur leikskólans. 

 

Innan hús 
Innan hús voru settir upp veggir í anddyri leikskólans og þar komið fyrir þurrkskápum 

ásamt slám fyrir rakan fatnað. Einnig var settur upp þurrskápur í fataklefa yngri einingar. 

Skipt var um loftaklæðningu og ljós  í anddyri leikskólans og með því var auðveldari 

aðgengi að raflögnum í lofti. Aðstaða í þvottahúsi var bætt þar sem tvö lítil rými voru gerð 

að einu og við það skapaðist betri vinnuaðstaða og nýting á rými. Einnig voru settir skápar 

undir aðföng fyrir ræstivörur og fleirra, nýr vaskur ásamt því að þvottavél og þurrkari voru 

endurnýjuð. Vinnuaðstaða í eldhúsi leikskólans var bætt til muna, nýr vaskur settur upp 

ásamt, borði og hillum. Samverurými kennara var málað og húsgögn endurnýjuð og á 

Yngri einingu voru einnig settir upp veggskápar. 

 

Óhætt er að segja að umhverfi og aðstæður hafa tekið stakkaskiptum og eins og fyrr sagði 

er mikil ánægja með þessar kærkomnu framkvæmdir hjá öllum þeim sem koma að 

leikskólasamfélaginu. 

 

2. Fagstarf 

2.1. Námskrármarkmið 

Hjallastefnan starfar eftir tvennum námskrármarkmiðum og leggur þau að jöfnu. Í fyrsta 

lagi starfa leikskólar Hjallastefnunnar eftir Aðalnámskrá leikskóla og uppfylla markmið 

hennar. Í öðru lagi starfa skólar Hjallastefnunnar eftir Handbók Hjallastefnunnar þar sem 

einstaklingsstyrking og félagsuppeldi stúlkna og drengja fara saman með markvissri 

þjálfun í samskiptum og jákvæðum viðhorfum kynjanna á milli.  

Starfslýsingar Hjallastefnunnar eru með þeim hætti að öll helstu markmið 

Aðalnámskrár eru fléttuð inn í leikskólastarfið og gefst starfsfólki og börnum tækifæri til 

þess að vinna með einstaka þætti, ýmist í frjálsum leik barnanna í gegnum val eða með 

markvissum hætti í hópatímum.  

Nánari útfærslu á námskrármarkmiðum Aðalnámskrár leikskóla og markmiðum 

Handbókar Hjallastefnunnar ásamt útlistun á leiðum leikskólans að þeim markmiðum má 

sjá í Skólanámskrá leikskólans Litlu Ása á vef leikskólans á https://litluasar.hjalli.is/ 

Einnig er þar að finna kynjanámskrá og meginreglur Hjallastefnunar. 

https://litluasar.hjalli.is/
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2.2. Leikskólastarfið 

Leikskólastarfið síðastliðið starfsár einkenndist af krafti, þrautsegju og samstöðu sem hefur 

endurspeglast í öllu starfi leikskólans. Þetta skólaárið voru margar áskoranir í Litlu Ásum 

rétt eins og í öðrum leikskólum sökum heimsfaraldurs. Starfsfólk leikskólans tókst á við 

stöðuna af æðruleysi og á hrós skilið fyrir faglegt og fallegt framlag. 

Megináhersla var lögð á andlega vellíðan og að gera sitt besta í þeirri stöðu sem var 

hverju sinni í leikskólanum. Því má segja að aðalæfingin þetta skólaárið var að gera sér 

grein fyrir því að sumu er með engum hætti hægt að stjórna og þá reynir á þá hæfni að sætta 

sig við það það og gera gott úr því.  

Í ágústmánuði tókum við á móti nýjum nemendum í aðlögun og fór hún  að mestu 

leyti fram utandyra. Þrátt fyrir stöðuna í samfélaginu þá náðum við að fara á þrjú námskeið. 

Við fórum á skyndihjálparnámskeið hjá Rauða Krossinum, fengum fræðslu um málþroska 

barna og á námskeiðið Lubbi finnur málbein sem er málörvunar- og hljóðnámsaðferð. 

Að venju iðkuðum við kynjanámskrá Hjallastefnunnar. Í september tókum við 

Agalotu, október Sjálfstæðislotu og í nóvember Samskiptalotu. Hver lota er í fjórar vikur 

og á milli þeirra er viku hlé. Eftir áramót tókum við seinni þrjár loturnar, í janúar var 

Jákvæðnilota, í febrúar Vináttulota og í marsapríl tókum við Áræðnilotu. 

Í öllu okkar starfi er lögð áhersla á að skapa öryggi hjá börnum með því að hafa 

hluti í röð, reglu og rútínu þannig að leikskólasamfélagið mæti öryggisþörf barna og stuðli 

að vellíðan. Í desembermánuði er einnig lögð áhersla á að skapa ró og frið í þeim annasama 

veruleika sem oft skapast í kringum jólin.  

 

2.2.1. Aðlögun nýrra barna 

Aðlögun yngstu barnanna fór fram í tveimur hollum og hófst 16. ágúst. Aðlögun yngstu 

barnanna tók eins og gefur að skilja misjafnlega langan tíma. Enda leggjum við okkur fram 

um að mæta hverju hverju barni og þörfum þess.  

 

Formleg aðlögun eldri barna tekur oftast um 5 daga. Fyrsta daginn koma börnin í 

klukkustundar heimsókn, annan daginn eru þau tvo tíma og foreldrar reyna að skjótast 

aðeins í burtu, þriðja daginn koma börn í morgunmat og eru fram að hádegismat, fjórða 

daginn eru börnin í morgunmat og fram yfir hádegismat og fimmta daginn eru þau 

morgunmat og fram yfir hvíld. En eins og gefur að skilja þá er það misjafnt eftir börnum 

og við hikum ekki við að meta í samvinnu við foreldra og tökum skrefin saman í samræmi 

við mat á þörfum hvers barns.  

 

2.2.2. Dagskipulag 

Dagskipulag leikskólans síðastliðið starfsár einkenndist af röð, reglu, rútínu og 

endurtekningu á hópatímum og valtímum. Dagskipulag er vissulega misjafnt eftir 

kjörnum og stjórnast af aldri og þroska barnanna. En í stórum dráttum er það svona: 
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07:45 – 09:00 Leikskólinn opnar og morgunverður. 

09:15 – 10:30 Hópatími 

10:30 – 11:30 Val 

11:30 – 12:00 Hádegismatur  

12:00 - 14:00 Hvíld og hópatími 

14:15-14:45 Nónhressing 

14:45- 16:30 Val og skólinn lokar  

 

2.2.3. Skólaföt           

Bæði börn og starfsfólk nota skólafatnað í leikskólanum. Markmiðið er margþætt en sem 

dæmi má nefna að með samskonar skólafatnaði styrkist liðsheild meðal barnanna, 

samkeppni minnkar og öll börn mæta í þægilegum og slitsterkum vinnufatnaði á degi 

hverjum. Fötin samanstanda af tveimur tegundum íþróttabuxna, annars vegar 

“joggingbuxur” og hins vegar léttbuxur (“leggings”). Í boði eru stutterma- og 

langermabolir, sem börnin geta valið um, í rauðum og bláum lit. Hannaðar hafa verið 

ullarpeysur fyrir bæði starfsfólk, bæði opnar og lokaðar og samskonar lokaðar fyrir börn.  

Fatnaðurinn er seldur  í netverslun á http://vefverslun.hjalli.is/ 

                                 

2.2.4. Ferðir og uppákomur 

Vettvangsferðir eru fastur liður í skólastarfi leikskólans og hafa það ekki síst að markmiði 

að notfæra okkur og njóta hinnar einstöku náttúru sem er umhverfis skólann okkar. 

 

Bolludagur, sprengidagur og öskudagur: Við héldum þessa daga að sjálfsögðu  

hátíðlega með tilheyrandi hætti. Á öskudaginn komu börnin grímuklædd og haldið var 

danspartý í salnum með öllum börnum í skólanum saman.  

 

Jólasöngfundur: Í skólum Hjallastefnunnar tíðkast það að halda jólasöngfundinn 

hátíðlegan og með rólegu yfirbragði. Við vorum með okkar jólasöngfund í desember og 

var hann í alla staði mjög hátíðlegur. Til að skapa sem mesta rósemd þá höfum við þann 

háttinn á að aðeins væru tveir kjarnar saman í einu á söngfundi. Þar sem við erum með 

aldurs- og kynjaskiptingu þá hittast þeir vinakjarnar sem eru með sama aldur eins og gert 

er á hefðbundnum söngfundum.  

 

Jólaálfarnir komu í heimsókn 
Rétt fyrir jól fengum við einnig skemmtilega heimsókn þegar jólaálfarnir komu í 

leikskólann. Þeir vöktu mikla lukku með söng og öðrum skemmtilegheitum.  

 

Elstu börnin fóru í sveitaferð  
Þann 9. maí fóru elstu börnin í heimsókn í húsdýragarðinn á Hraðastöðum og áttu góðan 

dag í sveitasælunni. Þau fengu að  að halda á kanínu, kettlingi og kiðlingi, klappa hestum 

http://vefverslun.hjalli.is/


 

Hjallastefnan ehf.  

10 

og lambi og skoða naggrísi, grísi, tófu og hænur. Ferðin gekk mjög vel og var mikil 

ánægja með hana. 

Útskrift elstu barnanna og sumarhátíð foreldrafélagsins var haldin 25. maí þar 

sem við gerðum okkur glaðan dag saman. Útskriftarbörnin buðu fjölskyldum sínum í 

leikskólann þar sem þau glöddu alla með fallegum söng, fengu afhenta útskriftarbók og 

gjöf frá leikskólanum, óskastein með fallegri kveðju og rauða rós. 

 

Sumarhátíð Litlu Ása 
Í lok maí stóð foreldrafélagið fyrir sumarhátíð leikskólans í samstarfi við leikskólann. 

Óhætt er að segja að vel hafi tekist til þrátt fyrir mikilli rigningu þennan dag sem börnin 

létu ekkert á sig fá. Í boði var að fara í hoppukastali og fá andlitsmálningu, grillaðar 

pylsur, drykki og meðlæti. 

 

2.2.5. Gestir 
Lítið var um gestagang þetta skólaárið í ljósi þeirra stöðu sem var í samfélaginu. Þann 25. 

maí fengum við þó góða gesti í heimsókn frá tveimur leikskólum. Annars vegar frá 

leikskólanum Öskju í Reykjavík og frá leikskólanum Álfasteini í Hafnarfirði. Þar sem við 

fórum yfir og kynntum námskrá Hjallastefnunnar og áttum gott faglegt samtal meðal 

annars um námið sem fram fer í leikskólanum.  

 

3. Starfsmannahald 

3.1. Móttaka nýrra starfsmanna 

Móttaka nýrra starfsmanna er í höndum skólastjóra. Allir starfsmenn fá í hendur Handbók 

Hjallastefnunnar og skólastjóri fer í gegnum helstu atriðið hennar með nýju fólki. Þar ber 

helst að nefna meginreglur Hjallastefnunnar og kynjanámskrána. Einnig fá nýir 

starfskraftar nýliðaáætlun. Nýir starfsmenn skrifa undir ráðningarsamning og um leið 

þagnarskyldu. Ennfremur þarf nýtt fólk að skila inn sakavottorði eða samþykkja að 

sakavottorð séu skoðuð. Allir nýir starfsmenn fá vinnuboli og hettupeysu. 

 

Þegar starfsmaður kemur í vinnu tekur samstarfsfólk á kjarna hann undir sinn verndarvæng. 

Margt er að innbyrða á nýjum stað og mikilvægt að tileinka sér stefnuna, tungutakið og 

hefðir skólans. 

 

Í upphafi skólaársins 2021 - 2022 fóru allir kennarar í Litlu Ásum í gegnum þjálfunaráætlun 

enda er það öllum hollt og gott að rifja upp og skerpa á þekkingu og starfsháttum. 

Markmiðið með þjálfunaráætluninni er að tryggja að allt starfsfólk lesi reglulega handbók 

Hjallastefnunnar. Þannig hafa allir góða innsýn í starfsþætti stefnunnar og vita vel til hvers 

er ætlast í starfi. Vinna með börnum og foreldrum þeirra er krefjandi verkefni sem aðeins 

hentar þeim sem hafa brennandi áhuga á að skapa leikheim með lausnum þar sem verkefni 
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sem þjálfa færni í daglegu lífi eru í fyrirrúmi. Áætlunin er 9 vikur, er kennd í gegnum 

Workplace og endar hver vika með sjálfsmati.  

 

3.2. Símenntun og starfsþróun 

Fyrir hvert skólaár er gerð símenntunaráætlun fyrir leikskólann eins og lög gera ráð fyrir. 

Starfsfólk getur komið á framfæri óskum um námskeið eða aðra menntun sem nýtist í starfi. 

Einnig eru niðurstöður starfsmannakönnunar nýttar við undirbúning símenntunaráætlunar. 

Handbók Hjallastefnunnar er ávallt til umfjöllunar og lesturs og mun svo vera áfram. Þar 

sem kynjanámskráin og meginreglurnar eru helst til umfjöllunar. Farið er yfir þetta á 

reglulegum fundum sem eru tileinkaðir efni hverrar lotu í kynjanámskránni, hópatímar 

skipulagðir og umræður um það sem liggur fyrir hverju sinni. 

Skipulagsdagar 
Á haustönn ár hvert er Haustráðstefna Hjallastefnunnar haldin fyrir allt starfsfólk skólanna 

en hún féll niður þetta skólaárið vegna samkomubanns.  
 

Eftirfarandi námskeið voru haldin á starfsdögum leikskólans: 

❖ Skyndihjálparnámskeið Rauða Krossins. 

❖ Málörvun og hljóðnám - Lubbi finnur málbeinið. 

❖ Málþroski barna - Margrét Samúelsdóttir talmeinafræðingur. 

 

Leikskólastjórafundir 

Reglulegir leikskólastjórafundir eru haldnir yfir skólaárið bæði hjá Garðabæ sem og 

Hjallastefnunni þar sem farið yfir þau málefni sem liggja fyrir hverju sinni.  

 

3.3. Faglegur stuðningur og innra samstarf 

Við sækjum okkar faglegan stuðning til Hjallastefnunnar sem og Garðabæjar. Við leitum 

bæði til Margrétar Pálu Ólafsdóttur og Halldóru Pétursdóttur leikskólafulltrúa hjá 

Garðabæ.  

Skólastýrur Hjallastefnunnar vinna mjög náið saman og styðja hverja aðra. Ennfremur er 

mjög gott samstarf á milli kennara í skólunum þar sem þeir deila og miðla hver til annars. 

Hjallastefnan hefur nýtt sér Workplace undanfarin ár en Workplace er í eigu Facebook og 

er viðmótið nákvæmlega það sama. Aðeins þeir sem eru með hjalli.is netfang geta komist 

inn á þetta svæði. Fjölmargir hópar eru nú þegar á þessu svæði þar sem fólk deilir 

kennsluhugmyndum og fleiru. Allar myndir og skjöl sem eru inni á þessu svæði eru í eigu 

Hjallastefnunnar. Aðgangur starfsfólks að efni Hjallastefnunnar er einnig gott í gegnum 

skolinn.is, sem er skýjalausn sem byggir á tækni á vegum Google.  

 

Mikill faglegur stuðningur við starfsfólk felst í 9 vikna þjálfunaráætlun sem kennd er í 

gegnum Workplace eins og áður hefur komið fram en þar er Handbók Hjallastefnunnar 

brotin upp í smærri einingar til að lesa og tileinka sér. Áætluninni fylgja einnig góð 
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myndbönd um daglega þætti í starfinu, sem dæmi matartímar, hvernig röðin virkar í 

daglegu lífi, hlutverk útikennara og svo framvegis. 

 

Stjórnendur skólans eru ávallt til taks fyrir starfsfólkið og aðra sem til þeirra leita um  

faglegan stuðning og ráðgjöf.  

 

3.4. Nám með vinnu og námsleyfi 

Það var enginn starfsmaður í kennaranámi í Litlu Ásum skólaárið 2021- 2022. 

 

4. Samstarf 

4.1.1. Tengsl við ráðgjafarþjónustu 

Faglegur ráðgjafi leikskólans er sem fyrr segir Margrét Pála Ólafsdóttir, höfundur 

Hjallastefnunnar, og sækir skólinn sérfræðikunnáttu til  hennar eftir þörfum. Leikskólinn 

hefur einnig leitað til Bryndísar Guðmundsdóttur talmeinafræðings sem og Garðabæjar 

eftir þörfum.  

 

4.1.2. Tengsl við aðra leikskóla og samstarfsverkefni. 

Tenging er mikil við aðra leikskóla í rekstri Hjallastefnunnar ehf. og nota Námskrá 

Hjallastefnunnar sem grundvöll fyrir starfi sínu. Þetta eru bæði fagleg og rekstrarleg tengsl. 

Stjórnendur leikskólanna hittast reglulega á fundum, haldin eru sameiginleg námskeið og 

skólarnir skiptast á faglegum ráðgjöfum.  

 

Sérstaklega eru náin tengsl milli Litlu Ása, Hnoðraholts og Barnaskóla Hjallastefnunnar í 

Garðabæ þar sem börn fara í reglulegar heimsóknir.  

 

Litlu Ásar og Hnoðraholt voru með skipulagt samstarf á haustönn þar sem elstu hóparnir 

hittust tvisvar sinnum í viku þegar samkomubann var ekki í gildi. Einnig áttum við gott 

samstarf við Barnaskóla Hjallastefnunnar og fórum í nokkrar heimsóknir þangað á 

vormánuðum. Vanalega er farið í heimsóknir þangað yfir lengra tímabil en sökum 

samkomutakmarkana varð tímabilið styttra en skarpara.  

 

4.2. Samstarf heimilis og skóla 

Leikskólinn Litlu Ásar setur samstarf við heimili leikskólabarnanna í öndvegi enda eru góð 

samskipti við fjölskyldur þeirra forsenda þess að börnum gangi vel og líði vel í 

leikskólanum. Samstarfið einkennist af gagnkvæmri virðingu þar sem foreldrar og 

starfsfólk vinna sameiginlega að því að skólasamfélagið sé eins og best verði á kosið fyrir 

börn svo þau megi þroskast og dafna í jákvæðu umhverfi. Skólinn stendur að öllu jöfnu 

foreldrum alltaf opinn og er þeim alltaf velkomið að kíkja inn og fylgjast með starfinu.  
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Börn og kennarar bjóða foreldrum í kaffi einu sinni á haustönn, einu sinni á vorönn og á 

öðrum stundum þegar tækifæri gefast. Foreldraviðtöl fara fram á laugardegi, annað í 

nóvember og hitt í febrúar og oftar ef þurfa þykir.  

 

4.2.1. Daglegt samstarf 

Hjallastefnuleikskólar leggja áherslu á samstarf heimilis og skóla og eru fjölmargir þættir 

leikskólastarfsins sniðnir til þess að hvetja til og styðja við þetta samstarf. Þjónustumiðun 

skólans er hugsuð til þess að auðvelda barnafjölskyldum lífið en til dæmis býðst foreldrum 

að kaupa auka vistunartíma með engum fyrirvara ef illa stendur á eða eitthvað óvænt kemur 

upp og þannig verður gæsla og velferð barnsins samvinnuverkefni heimilisins og 

leikskólans sem tekur aukna ábyrgð á að aðstoða fjölskylduna. Skipulag starfsins í 

Hjallastefnuleikskólum er einnig í eðlilegu árferði með þeim hætti að starfsmaður tekur 

ávallt á móti barni í forstofu eða við dyr inn á kjarna fyrsta opnunartíma leikskólans til þess 

að fá fréttir af líðan og gengi barnsins heima, svara spurningum foreldra og koma 

skilaboðum frá heimilinu áleiðis til þess starfsmanns sem annast barnið yfir daginn. Auk 

þessa daglega samstarfs er skipulagt samstarfs heimilis og skóla í formi funda, viðtala og 

ýmissa atburða yfir skólaárið. 

 

4.2.2. Upplýsingastreymi 

Litlu Ásar notfærir sér vefumsjónarkerfi sem heitir Karellen og er heimasíða leikskólans 

alfarið uppfærð í gegnum kerfið. Einfalt er að setja fréttir og efni inn á síðuna sem hefur 

afar þægilegt notendaviðmót. Því fylgir öflugur innri vefur sem hefur meðal annars það 

markmið að efla og auðga samskipti starfsfólks- og foreldra um lykilþætti í umönnun 

nemendanna. Starfsfólk notar Karellen kerfið til að skrá svefn, matarvenjur og viðveru 

barna, kerfið er bæði vefsíða og smáforrit. Að auki geta foreldrar og kennarar skipst á 

skilaboðum og myndum af börnum í leik og starfi er komið á framfæri í gegnum þetta kerfi. 

4.2.3. Fundir og viðtöl 

Fundir og viðtöl voru á þessu skólaári með öðru sniði en við eigum að venjast. Enginn hóp- 

eða fræðslufundur var haldinn. Foreldraviðtöl voru í nóvember og febrúar í raunheimum. 

 

4.2.4. Þátttaka foreldra 

Í skólanum er starfandi öflugt foreldrafélag og foreldraráð. Fundir voru haldnir reglulega 

yfir skólaárið eða þegar þess var þörf. Foreldrafélagið stóð að sumarhátíð Litlu Ása í 

samstarfi við leikskólann. Sumarhátíðin tókst mjög vel og er foreldrafélaginu færðar kærar 

þakkir fyrir ómetanlegt samstarf.  
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5. Tölulegar upplýsingar 

5.1. Nemendur 

Þann 1. des. 2021 voru 52 börn í námi í  Litlu Ásum.  

  

5.2. Starfsfólk  

1. desember 2021 voru 22 starfsmenn í 17,5 stöðugildum að jafnaði.  

 

 

Leikskólastýra leikskólans Litlu Ása skólaárið 2021 - 2022 var Karen Viðarsdóttir.. 
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