
Skólapúlsinn
Foreldrakönnun 2022

Litlu Ásar

Helstu niðurstöður og úrbótaáætlun



Um könnunina

Könnun hafin: 1. feb. 2022

Könnun lýkur: 1. mar. 2022

Fjöldi þátttakenda: 44

Fjöldi svarenda: 40

Svarhlutfall: 90,9%



Daglegt leikskólastarf



Daglegt leikskólastarf
Afar góðar niðurstöður eru úr matsþáttunum er snúa að 

ánægju foreldra með leikskólann, stjórnun og ánægja 

barna í leikskólanum. 

Ljóst er að börnunum líður vel í leikskólanum og 

foreldrar ánægðir með starfið. 

Fjöldi barna sem eru með sérþarfir í mataræði er undir 

landsmeðaltali og 94,9% foreldra ánægðir með matinn í 

leikskólanum. 

Markvisst hefur verið unnið að því að bæta húsnæði og 

aðstöðu.  Þeirri vinnu er ekki lokið og mun hún halda 

áfram skólaárið 2022 - 2023. 



Námsumhverfi



Námsumhverfi

Eins og sjá má kom leikskólinn mjög vel út úr 

matsþættinum námsumhverfi. 

15% foreldra kalla eftir frekari skráningu á þroska- og 

námsferli barna. 

Áhersluþættir kynjanámskrár sem lúta að félagslegri 

færni eins og virðingu, hegðun, tillitsemi og vinátta 

kemur vel út. Sem og því að öll börn tilheyri 

barnahópnum, að börnum af ólíkum uppruna og 

menningu sé mætt á sanngjarnan hátt og réttindi kynja 

séu virt. 



Samskipti við foreldra



Samskipti við foreldra
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. 

Tækifæri til úrbóta má finna í því að deila með 

foreldrum þegar barninu gengur vel sem og upplýsa 

um viðfangsefni sem unnin eru á kjarnanum. 

74,3% foreldra telur sig vera upplýsta(n) um stefnu og 

á námskrá leikskólans. Verið er að leggja lokahönd á 

námskrána sem verður  kynnt foreldrum.



Upphaf og lok skólagöngu



Upphaf og lok leikskólagöngu

90,9% foreldra voru ánægð með hvernig aðlögun 

gekk sem er 16,7% yfir landsmeðaltali. 

Tækifæri til úrbóta felst í því að veita nægar 

upplýsingar um leikskólastarfið og veita foreldrum 

betra tækifæri til að miðla upplýsingum um barnið.  

Ávallt er reynt eftir fremsta megni að ein 

lykilmanneskja sjái um aðlögun hjá hverju barni. 

Rýna þarf betur í hvernig best er að bæta aðkomu 

foreldra að flutningi á milli kjarna. 



Sérstakur stuðningur og sérfræðiþjónusta



Sérstakur stuðningur og 
sérfræðiþjónusta

8,8% barna í leikskólanum hafa fengið sérkennslu eða 

sérstakan stuðning á skólaárinu og er það 5,9% undir 

landsmeðaltali. 

8,6% foreldra barna í leikskólanum hefur óskað eftir 

og fengið sérfræðiþjónustu fyrir barnið á skólaárinu. 



Samantekt

Heilt yfir eru niðurstöður úr foreldrakönnun að koma mjög 

vel út og því ber að fagna.  

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.

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

❖ 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. 



Úrbótaáætlun 

Þáttur Markmið Aðgerð Ábyrg(ur) Tímarammi Viðmið um árangur

Þekking á stefnu og 

námskrá 

leikskólans.

Foreldrar séu 

meðvitaðir um 

námskrá leikskólans.

Klára skólanámskrá leikskólans og 

setja hana á heimasíðu leikskólans.

Skólastýra Skólaárið 

2022 - 2023

Hækkun á mælingu í 

foreldrakönnun 2023

Þekking á stefnu og 

námskrá 

leikskólans.

Foreldrar séu vel 

meðvitaðir um 

grunngildi 

Hjallastefnunnar

Kynna hverja lotu í byrjun hennar í 

tölvupósti til foreldra og á vefsíðu 

skólans.

Kjarnastýrur Upphaf lotu 

skólaárið 

2022-2023

Hækkun á mælingu í 

foreldrakönnun 2023

Upplýsingaflæði Foreldrar fái 

upplýsingar um nám 

barna

Senda foreldrum upplýsingar um 

viðfangsefni hópatíma og sönglög í 

tölvupósti. 

Kjarnastýrur Skólaárið 

2022 - 2023 

Hækkun á mælingu í 

foreldrakönnun 2023

Upplýsingaflæði Foreldrar fái 

upplýsingar um mat og 

hvíld barna.

Dagleg skráning í Karellan varðandi 

mætingu, mat og hvíld.

Kennarar Skólaárið 

2022 - 2023 

Hækkun á mælingu í 

foreldrakönnun 2023 

Upplýsingaflæði Foreldrar séu 

meðvitaðir þegar vel 

gengur hjá barninu.

Nota hvert tækifæri til að láta 

foreldra vita þegar vel gengur.

Kennarar Skólaárið 

2022 - 2023

Foreldrakönnun 2023



Úrbótaáætlun 
Þáttur Markmið Aðgerð Ábyrg(ur) Tímarammi Viðmið um árangur

Skráning á þroska-

og námsferli barna

Efla skráningu á 

þroska- og námsferli 

barna.

Fara yfir og meta 

skráningaraðferðir.

Sérkennslustýra Skólaárið 2022 - 2023 Hækkun á mælingu í 

foreldrakönnun 2023

Flutningur á milli 

kjarna

Samstarf við foreldra 

vegna flutnings á milli 

kjarna.

Samstarf og 

upplýsingar til 

foreldra fyrir flutning á 

milli kjarna.

Kjarnastýrur Skólaárið 2022 - 2023 Hækkun á mælingu í 

foreldrakönnun 2023

Aðlögun barna Bæta skipulag og 

upplýsingar til foreldra 

í aðlögun.

Fundur með nýjum 

foreldrum í júní og 

fara yfir skipulag og 

veita upplýsingar.

Kjarnastýrur Júní 2022 Hækkun á mælingu í 

foreldrakönnun 2023

Hjallísk orðanotkun Auka Hjallíska 

orðanotkun.

Fara yfir og nota orð 

og setningar úr 

verkfærakistu.

Kjarnastýrur og 

kennarar

Skólaárið 2022 - 2023 Foreldrakönnun 2023



Takk fyrir


