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Starfsáætlun þessi er unnin samkvæmt fyrirmælum fræðslustjóra og er öllum 
leikskólum Hafnarfjarðarbæjar skylt að vinna slíka áætlun. Ábyrgðaraðili er Lilja 
Kolbrún Steinþórsdóttir.

Byrjað er á tilgreina almenn hlutverk leikskólans og sagt frá meginmarkmiðum 
leikskólans Álfabergs. Þar á eftir er fjallað um þjónustu við hagsmunaaðila en þeir leikskólans Álfabergs. Þar á eftir er fjallað um þjónustu við hagsmunaaðila en þeir 
eru börn og fjölskyldur þeirra. Því næst koma fjárhagsleg markmið leikskólans og 
þar á eftir kemur kafli um ferli og snýr hann að starfseminni í heild. Að lokum er 
sagt frá þeim mannauði sem leikskólinn býr yfir og hugmyndir um hvernig byggja 
megi upp starfsánægju, jákvæða og faglega starfsþróun.Verkefnalisti leikskólans er 
útfærður á sama hátt og þar eru sett niður verkefni vetrarins og ætlunin er að meta 
þau að skólaári loknu.



Hlutverk leikskólans er

• Að búa börnum hollt og öruggt umhverfi þar 
sem hver og einn upplifi sig mikilvægan og 
skapandi einstakling sem finni til vellíðunar skapandi einstakling sem finni til vellíðunar 
dag hvern.

• Að skapa börnum umhverfi og aðstæður til 
lærdóms út frá fjölbreyttum kennsluaðferðum 
– það er leikur að læra.



Áhersluþættir leikskólans
Áhersla er á leik og störf í gegnum áhuga og styrk barnsins og efla með því trú þess á sjálft 
sig og hámarka um leið getu þess. Hugmyndafræði Howards Gardners verður leiðarljós okkar 
á þeirri leið og að vera meðvituð um að allir séu góðir í einhverju en enginn í öllu. 
Snillistundir með börnum verða tvisvar til þrisvar sinnum í viku þar sem unnið er samkvæmt 
hugmyndafræðinni. 

Þrír megin áhersluþættir leikskólans eru íslenska, stærðfræði og lífsleikni. Unnið er með 
hvern áhersluþátt í lotu sem stendur yfir í einn mánuð í senn og eru snillistundir notaðar til að 
kafa djúpt ofan í viðfangsefnin. Val verkefna hverju sinni fer eftir aldri barnanna og eftir því 
sem þau eldast fara þau að hafa meiri áhrif sjálf á þau. Leikurinn er í fyrrirúmi og að börnin sem þau eldast fara þau að hafa meiri áhrif sjálf á þau. Leikurinn er í fyrrirúmi og að börnin 
uppgötvi og rannsaki. Á árinu 2012 munum við þróa enn frekar vinnu með 
Könnunaraðferðina en við teljum að hún falli vel að vinnu með hugmyndafræði Howards 
Gardners þar sem hægt er að vinna að ákveðnu verkefni á mjög margvíslegan hátt.

Áhersla er einnig á skapandi starf og vettvangsferðir. Þessir þættir fléttast í gegnum allt 
leikskólastarfið ásamt því að tengjast vinnu í snillistundum.

Síðast en ekki síst er fyrst og fremst áhersla lögð á að mynda jákvætt andrúmsloft, skapandi 
og lærdómsríkt fyrir börn og fullorðna. Starfsmannahópurinn sameinast um hugmyndi, miðlar 
þekkingu á milli og læra hver af öðrum. Helsta verkefni hvers og eins er að verða skapandi, 
öruggur og lausnamiðaður í starfi sínu.



Starfsáætlun 2012 skiptist í fjóra þætti

Þjónusta: Vellíðan hvers barns - gott samstarf 
við foreldra.

Fjármál: Ábyrgð í fjármálum.

Ferli: Gott upplýsingaflæði - skóli sem lærir –Ferli: Gott upplýsingaflæði - skóli sem lærir –
flæðisfundir - mat á skólastarfi.

Mannauður: Starfsþróun og símenntun -
jákvæður starfsmannahópur.



Þjónusta

Vellíðan hvers barns 

• Við leggjum okkur fram við að mæta hverju barni er þar sem það er statt í þroska og unnið er að því að 
byggja ofan á þá þekkingu sem fyrir er. Leiðarljós leikskólans er: Það er leikur að læra og leitast er við að 
gleði ríki á hverjum degi í leikskólanum. Horft er á styrkleika hvers barns til þess að styrkja það enn frekar í 
leik og námi. 

• Í leikskólann höfum við innleitt SMT – skólafærni og lögð er áhersla á jákvæðan aga, hvatningu og hrós. 
Markmiðið er að hvert barn heyri nafnið sitt í samhengi við hvatningu og jákvæða merkingu daglega.

Gott samstarf við foreldra

• Foreldrasamstarf er lífsleikni og samvinna felst í því að finna lausnir saman. • Foreldrasamstarf er lífsleikni og samvinna felst í því að finna lausnir saman. 
• Mikil áhersla er lögð á farsæl og jákvæð foreldrasamskipti. Mikilvægt er að foreldrar upplifi sig velkomna í 

leikskólann og að þeir eigi hlutdeild í starfinu. 
• Foreldrar eru sérfræðingar barna sinna og til þeirra leitum við eftir upplýsingum.
• Boðið er upp á eitt formlegt foreldrasamtal á ári í kringum afmælisdag barnsins. Að sjálfsögðu er alltaf í 

boði að fá fleiri ef foreldrar vilja.

Þverfaglegt samstarf

• Hægt og rólega höldum við áfram að móta samstarf við Engidalsskóla. Í dag erum við í samvinnu við 4. 
bekk sem er vinabekkur okkar. Einnig er samstarf við 1. bekki grunnskólans.

• Grunnur hefur verið lagður þverfaglegu starfi á milli starfsmanna og deilda skólans og höldum við áfram að 
móta það.

• Markmið okkar er að eiga góða samvinnu við Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar og aðra samstarfsmenn 
Hafnafjarðar.



Fjármál

Aðhald í fjármálum
• Markmiðið er að stjórnendur leikskólans verði vel inni í öllum fjármálum leikskólans og að hann standist 

fjárhagsáætlun. 

• Upplýsa  starfsmenn reglulega um fjárhagsstöðu leikskólans.

• Vanda innkaup og leita eftir tilboðum þegar við á. Nýta sem best það sem til er í leikskólanum.• Vanda innkaup og leita eftir tilboðum þegar við á. Nýta sem best það sem til er í leikskólanum.



Ferli

Gott upplýsingaflæði

• Gott upplýsingaflæði er grunnur að góðu samstarfi. Vikulega verða flæðisfundir ólíkra hópa starfsmanna til 
að tryggja gott flæði upplýsinga, t.d. Smt-teymisfundir, deildastjórafundir, deildarfundir , o.fl.

• Stöðugt er unnið að því að gera einkunnarorð leikskólans virk: „Það er leikur að læra“. Áfram munum við 
gera hugmyndabanka í tengslum við faglegt starf með börnum og áhersluþætti leikskólans.

• Heimasíða á að vera virk og a.m.k. vikulega á að færa inn nýjar upplýsingar og fréttir fyrir foreldra og aðra.

• Sendir eru tölvupóstar með upplýsingum eftir þörfum fyrir fjölskyldur barna leikskólans.

• Haldinn er einn kynningarfundur að hausti fyrir nýja foreldra . Að þeim fundi loknum halda Foreldraráð og • Haldinn er einn kynningarfundur að hausti fyrir nýja foreldra . Að þeim fundi loknum halda Foreldraráð og 
Foreldrafélag leikskólans sinn aðalfund og þá er öllum foreldrum boðið að koma og eftir þann fund eru 
deildir opnar og deildarstjórar kynna starf vetrarins og fara yfir gagnlegar upplýsingar.

Mat á skólastarfi

• Reglulegt mat fer fram hjá starfsmönnum á skólastarfinu og foreldrakannanir eru annað hvert ár. Mat er 

skráð í ákveðna möppu um það bil mánaðarlega. Einning ræðir starfsmannahópurinn saman um hvað hefur 

gengið vel og hvað má betur fara. Skipulagsdagar og starfsmannafundir eru einnig nýttir fyrir mat og 

umræður um hvernig bæta megi gott skólastarf.



Ferli

Skóli sem lærir

• SMT innlögn er að minnsta kosti mánaðarlega. Aðferðin er lögð inn á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt til 

starfsmanna. Þannig verður jákvæður agi í menningunni daglega.

• Aðalnámskrá leikskóla, Skólastefna Hafnarfjarðar og stefna leikskólans mynda skólanámskrá sem er virkt 

og lifandi plagg í vinnubrögðum, viðhorfum og staðblæ. 

• Hugmyndafræði Howards Gardners er innleidd áfram smátt og smátt allt skólaárið. Fræðsla, lesefni, • Hugmyndafræði Howards Gardners er innleidd áfram smátt og smátt allt skólaárið. Fræðsla, lesefni, 

hópavinna, umræðuhópar, hugmyndabankar, verkefnavinna og flæðisfundir.

• Hugmyndafræði Lev Vygotsky um ,,svæði hins mögulega þroska”  er höfð að leiðarljósi  og  unnið með 

allan veturinn. Fræðsla, vinna að hugmyndabönkum, umræðuhópar, hópavinna, o.fl.

• Fræðsla er á milli starfsmanna á starfsmannafundum og skipulagsdögum. Þeir starfsmenn sem hafa sótt sér 

fræðslu á námskeiðum eða ráðstefnum kynna og miðla því námsefni til annarra starfsmanna. Einnig nýtum 

við mannauðin og erum með fræðslu fyrir hvor aðra. Starfsmenn hafa sitt ábyrgðarsvið sem þeir dýpka 

þekkingu á og sækja fræðslu, við miðlum þeirri þekkingu á milli okkar og leiðbeinum öðrum í starfi.



Mannauður

Starfsþróun og símenntun
• Áhugi starfsmanna og ábyrgðarsvið ræður miklu um starfsþróun hvers og eins. Þeir starfsmenn sem hafa byggt upp 

sérþekkingu miðla henni til annarra.

• Hver og einn starfsmaður getur komið með óskir um símenntun sem tekið er mið af.

• Unnið er markvisst að því að jákvæð starfsþróun eigi sér stað meðal starfsmannahópsins í heild. 

• Fagleg sýn og vinnubrögð eru til umfjöllunar á öllum fundum leikskólans auk þess gerð sýnileg í 
starfsmannahandbók og í umhverfi leikskólans.

• Við erum skóli sem lærir: Við erum með kynningar og stutta fyrirlestra á vegum starfsfólks, lesefni, umræður og 
lausnaleit. Starfsmenn eru hvattir til að nýta undirbúningstíma sinn í vettvangsheimsóknir til að leita eftir nýrri 
þekkingu. Á árinu 2012 ætlum við að innleiða enn frekar hjá okkur dreifða forystu sem þýðir að ábyrgð er dreift á 
starfsmannahópinn og þannig upplifa allir að þeir eigi hlutdeild í leikskólanum og þróun hans.

• Starfsmannasamtöl eru tvisvar á ári.

• Starfsmannahópurinn vinnur saman að gerð ýmissa áætlana sem til eiga að vera. Á árinu 2012 stefnum við að því að 
gera eineltisáætlun, áætlun um foreldrasamstarf, móttöku nýrra barna, rýmingaráætlun og áætlun varðandi 
öryggisvarnir. 



Mat á árinu 2011



• Vellíðan hvers barns

Um leið og verið var að móta starfið tókst starfsmannahópnum vel að mæta þörfum barnanna og þroska 
þeirra. Á árinu tókum við sameiginlega ákvörðun um að vinna með áhersluþætti leikskólans í lotuvinnu. 
Okkur tókst með því að mæta þroska barnanna  enn betur þar sem verkefnaval var miðað við aldur og getu 
hvers barns. Sífellt erum við að endurmeta lotuvinnuna og búa til hugmyndabanka að verkefnum sem hæfa 
hverjum aldri og um leið styrkja starfsmennina í starfi.

Í foreldrakönnun sem gerð var af Hafnarfjarðarbæ á árinu kom fram almenn ánægja foreldra hvað varðar 
vellíðan barns þeirra í leikskólanum og þau viðfangsefni sem barn þeirra fæst við.

Þjónusta

vellíðan barns þeirra í leikskólanum og þau viðfangsefni sem barn þeirra fæst við.

Starfmannahópurinn hefur í heild sinni lagt sig fram við að leggja áherslu á hvatningu, hrós og jákvæðan 
aga. Við höfum sameinast um að þetta séu okkar grundvallargildi í starfi með börnum. 

• Gott samstarf við foreldra

Á árinu 2011 áttum við einstaklega gott samstarf við alla foreldra leikskólans. Leitað var til þeirra þegar 
verið var að huga að leiðum til að mæta einstaka barni. Foreldrar fengu upplýsingar um starfsemi 
leikskólans og samkvæmt foreldrakönnun var almenn ánægja foreldra með samskipti við starfsfólk. Stefnt 
var að því að bjóða upp á foreldrasamtöl að minnsta kosti tvisvar á ári en það náðist ekki. Á komandi 
skólaári er því búið að ákveða að bjóða upp á eitt foreldrasamtal í kringum afmælisdag barnsins og fleiri ef 
þörf er á.



• Þverfaglegt samstarf

Á árinu 2011 héldum við áfram að móta samstarf okkar við Víðistaðaskóla í Engidal. Við eigum nú 
vinabekk og er það 4. bekkur í skólanum. Einnig höfum við átt ánægjulegt samstarf við 1. bekk. Elsti 
barnahópurinn okkar vann að sameiginlegu verkefni með 4. bekk í vinaviku og tókst það mjög vel. Það eru 
að myndast fastir atburðir sem við höfum saman. Við buðum einnig vinabekknum til okkar á degi 
leikskólans. Við hittumst  á degi íslenskrar tungu, tókum þátt í að mynda vinakeðju frá Víðistaðaskóla og 
hingað til okkar, o.fl.

Þjónusta

hingað til okkar, o.fl.

Starfsmenn leikskólans hafa unnið í þverfaglegu samstarfi og unnið sameiginlega að hugmyndabönkum að 
verkefnavinnu í snillistundum. Einnig höfum við unnið í hópum að því að meta starfið okkar og leita leiða 
til að gera starfið okkar enn betra. 

Samvinna okkar við Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar hefur verið virkilega góð og þangað er einstaklega gott 
að leita eftir faglegri ráðgjöf. Samskipti okkar hafa mest verið við Þróunafulltrúa leikskóla og 
Sérkennslufulltrúa og þykir okkur ákaflega vænt um að geta til þeirra leitað.



• Fjármál

Á árinu lögðu stjórnendur sig fram við að fylgja eftir settum markmiðum, að halda sér innan ramma 
úthlutaðs fjármagns. Afar illa gekk að fylgjast með fjárhag leikskólans. Leikskólinn hefði samkvæmt öllu 
átt að taka þátt í rekstrarkostnaði og greiða til Víðistaðaskóla í Engidal en því var ekki komið á og virtist því 
leikskólinn eiga næga peninga allt árið. Það er erfitt fyrir stjórnendur að halda utan um peninga þegar ekki 
er horft rétt á bókhaldið. Einnig kom í ljós um mitt ár að launaáætlun leikskólans hafði ekki verið rétt og var 
það ekki leiðrétt.

Fjármál

það ekki leiðrétt.



• Skóli sem lærir

Á árinu 2011 gekk sérstaklega vel að halda áfram innleiðingu á Smt-skólafærni og aðlaga það að breyttum 
aðstæðum í leikskólanum. Við vorum með kynningarfræðslu fyrir nýtt starfsfólk, rifjuðum upp með öllum 
starfmannahópnum, bættum við reglum, vorum með skráningar og Brosin eru aftur komin í notkun.

Skólanámskrá leikskólans var yfirfarin af öllum starfsmannahópnum á skipulagsdegi og aðlöguð enn frekar 
að nýjum leikskóla. 

Ferli

Lítið var unnið með Howard Garnder og Lev Vygotsky á árinu 2011 en til stóð að dýpka þekkingu okkar á 
hugmyndafræði þeirra. Aðrir þættir eins og að koma festu á dagskipulag og skapa öryggi í 
starfsmannahópnum þurftu meiri tíma. Einnig þurfti að hlúa að lotuvinnu þannig að hægt væri að vinna 
hana sem best.

Í sameiningu vann starfsmannahópurinn að hugmyndabönkum fyrir stærðfræði-, íslensku- og lífsleiknilotur. 



• Starfsþróun og símenntun

Í starfsáætlun 2011 tókum við fram að við ætluðum að hafa herminám eitt af okkar starfsháttum, þ.e. 
að starfsmenn fylgist með hvor öðrum. Til dæmis þeim sem hafa tileinkað sér sérhæfingu eins og í 
listum, lífsleikni, Sig af stigi, skapandi starfi með börnum, stærðfræði og fleira. Það sem við gerðum 
heldur og sem einnig var eitt af markmiðum síðustu starfsáætlunar var að miðla þekkingu sem 
starfsmenn fengu á ýmsum námskeiðum. Til að mynda sagði sérkennslustjórinn okkur frá ADHD 
fyrirlestraröð sem hún sótti, einn kennari kynnti Stig af stigi, fræðsla var um stærðfræði og íslensku. 

Mannauður

fyrirlestraröð sem hún sótti, einn kennari kynnti Stig af stigi, fræðsla var um stærðfræði og íslensku. 
Við æfðum okkur einnig saman í aðferðum Smt-skólafærni.

Áhugi starfsmanna átti að ráða miklu um starfsþróun hvers og eins. Þegar við ákvaðum að taka aftur 
upp lotuvinnuna okkar tókst okkur að uppfylla þetta og tóku ákveðnir kennarar að sér ábyrgð á lotum 
eftir áhugasviði sínu. Á þennan hátt nýtist mannauðurinn og krafturinn sem hann býr yfir. Búnir voru 
til hugmyndabankar sem allir geta leitað í. Efnviði var safnað saman og flokkaður eftir lotum og á 
þann hátt varð hann mun aðgengilegri fyrir starfsmannahópinn. Ávallt er reynt að taka tillit til óskir 
starfsmanna um símenntun og að uppfylla þær.



Stöðugt er unnið að því að starfsmannahópnum líði vel saman og að gleði, samheldni og traust sé til staðar. 
Á síðasta ári var hlúð sérstaklega að þessum þætti og var þetta og mun verða einn af megin áhersluþáttum 
sem snúa að starfsmannahópnum. Í starfsmannasamtölum sem voru tvisvar á árinu eins og til stóð hefur 
almenn ánægja starfsmanna komið fram með andrúmsloftið en einna helst hefur verið deilt á 
starfsumhverfið sem hefur verið okkur erfitt síðast liðið ár. Starfsmannahópurinn er þó einstaklega 
þolinmóður og jákvæður og horfir björtum  augum til  framtíðar. Til að styrkja starfsmannahópinn fengum 
við til okkar Jónu Sætran markþjálfa og var hún með fyrirlestur á skipulagsdegi

Á síðasta ári var stefnt að því að starfsmannahópurinn ynni að áfallaáætlun, fjarvistarstefnu, 
starfsmannahandbók, skólanámskrá, verkferlum um móttöku nýrra starfsmanna og verkferla fyrir 
lausnateymi leikskólans. Allt þetta gekk eftir og erum við stoltar af því.



Verkefnalisti 
leikskólans Álfabergsleikskólans Álfabergs

skólaárið 2012



Verkefnalisti fyrir árið 2012 jan feb mars apríl maí júní júlí ágúst sept okt nóv des

Foreldraviðtöl X X X X X X X X X X X

Íslenskulota X

Vasaljósadagur

Morgunkaffi með pabba/afa á bóndadeginum/þorrablót X

Stærðfræðilota X

Fundur með sérkennsluráðgjafa og sálfræðingi 
skólaskrifstofu X

Morgunkaffi með mömmu/ömmu á konudeginum X

Dagur leikskólans X

Bolludagur, Sprengidagur, Öskudagur X

Fjölgreindir X X

Íþróttadagur leikskólabarna í Hafnarfirði X

Brunaverðir X X X X X X X X X X X



Vettvangsferðir tengt verkefnavinnu hverju sinni
Jan         
X

Feb       
X

Mars      
X

Apríl      
X

Maí
X

Júní      
X Júlí

Ágúst
X

Sept
X

Okt
X

Nóv        
X

Des        
X

Umhverfisdagur með Víðistaðaskóla við Engidal

Bjartir dagar. X X

Sumarhátíð leikskólans og foreldrafélags X

Lífsleiknilota X

Samsönguvika X

Evrópskur tungumáladagur

Dagur íslenskrar náttúru, Ómar Ragnarsson X

Afmæli leikskólans, 22. september X

Slökkvilið í heimsókn
X

Stærðfræðilota X

Vinavika X

Kynningafundur fyrir nýja foreldra X

Íslenskulota X

Alþjóðlegur bangsadagur X

Forvarnarvika X

Dagur íslenskrar tungu, 16. nóvember X

Fundur með félagsþjónustu X

Lífsleiknilota X

Börnin skreyta jólaþorp, elstu börn í Sívertsenhún X

Jólahátíðardagur X


