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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 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 inni 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 og við skólann utan girðingar er moltutunna. 

 

1.2 Viðhald/breytingar. 

Breytingar voru gerðar á aðkomu að lóð leikskólans. Hlið var endurnýjað og fært til austurs og 
gangstéttarhellur lagðar.  

Húsvörður sá um viðhald á húsnæði og lóð. 

 

2. Námskrá - Stefna 
Í leikskólanum Ásgarði er starfað samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 og Aðalnámskrá 
leikskóla, sem Menntamálaráðuneytið gaf út 2011. Hafin er vinna við gerð nýrrar námskrár fyrir 

skólann. Við leggjum einnig metnað okkar í að vinna í anda skólastefnu Húnaþings vestra: 

Góður skóli – Gjöful framtíð. 

Ákveðið var að taka upp nýja hugmyndafræði fyrir skólann. Fyrir valinu varð hugmyndafræði 
sem sótt er í bókina Finding Flow eftir Mihaly Csikszentmihalyi, jákvæð sálfræði. 

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 deildastjóri Bláagarðs og leikskólastjóri 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. 
Í desember var gerð könnun meðal foreldra og starfsmanna í tengslum við þróunarverkefnið 

Leikur er barna yndi og voru niðurstöður kynntar í lokaskýrslu verkefnisins. Tvisvar í mánuði var 

svo gerð skráning á leik nemenda og vinnu kennara, var það einn þáttur í verkefninu (fylgiskjal 

2). 
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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 
09:00 - 11:00 Flæði, útivera, íþróttahús, prestatími, vinnustund elstu nemenda 

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

11:30 - 12:00 Hádegisverður 

12:00 - 13:00 Hvíld, róleg stund 
13:00 - 14:00 Flæði, útivera, íþróttahús, vinnustund elstu nemenda 

14:00 - 14:30 Samverustund, lestur bóka, markviss málörvun og söngur 

14:30 - 15:00 Síðdegishressing 

15:00 - 16:30 Útivera 
16:30 – Leikskólinn lokar 

 

Vegna nýrrar hugmyndafræði skólans vann starfsfólk deildanna náið saman og nýtti rými 

sameiginlega sem tilheyra deildunum og salinn að auki. Húsnæðinu er skipt upp í garða sem heita 
lista-, vísinda-, friðar-, ævintýra-, úti-, tónlista-, einingakubba- og sull- garðar. 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. 

 

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 hausti til að viðhalda góðum 

starfsanda, er það gert á starfsmannafundi. Á árinu var farið yfir markmiðin og þau endurbætt. 
Yfirheiti er Bættar leiðir að góðum samskiptum. Nánar segir í samþykktinni:  

Virðing: Berðu virðingu fyrir sjálfum þér og öðrum. Heiðarleiki: Segðu það sem 
þér finnst á uppbyggjandi hátt við aðra. Samskipti: Komdu fram við aðra eins og 

þú vilt að sé komið fram við þig. Jákvæðni: Láttu ekki utanaðkomandi neikvæðni 

hafa áhrif á þig. Mundu eftir hrósinu. Samþykkt á starfsmannafundi 2. október 

2012 
 

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. 
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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 og fylgjast náið 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 
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. Foreldrafundir eru 

haldnir að hausti og þar er skólaárið kynnt.  

 

3. Leikskólastarfið síðastliðið ár - Framkvæmd starfsáætlunar 

3.1 Námskrá skólaárið 2012 – 2013 

3.1.1 Markmið, áherslur 
Síðasta skólaár fram að áramótum fór í að halda verkáætlun er sett var upp vegna 

þróunarverkefnisins og vinna áfram með hugmyndafræði sem sótt er í áðurnefnda bók, Finding 

Flow eftir Mihaly Csikszentmihalyi.Verkefnið „Skóli á grænni grein” fékk sitt rými. Áfram var 
haldið við að leggja inn Tákn með tali.  

 

3.1.2 Menningaviðburðir, ferðir, sýningar, hefðir og hátíðir 

Frá september og út maí var vikulega farið með nemendur í Ásgarði í íþróttahús, var það 
íþróttakennari grunnskólans sem skipulagði og stjórnaði tímunum ásamt starfsfólki leikskólans.  

Nemendur í 9. og 10. bekk Grunnskóla Húnaþings vestra skiptust á að koma í 
starfsnámsheimsóknir í Ásgarð á föstudögum á skólaárinu. 

 

Svokallaðir Öðruvísidagar voru einu sinni í mánuði í Ásgarði og Borðeyri 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, sleðadagur, sólgleraugnadagur, 

vasaljósadagur og ýmislegt fleira.  

 

Hjóladagar voru haldnir 21. ágúst og 4. 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 og haft var samband við 

lögreglu vegna lokunar á götu.  

 
Systkinadagur var haldinn í Ásgarði 22. ágúst, þann dag gátu systkini nemenda komið í heimsókn 

í leikskólann milli kl. 9:00 og 11:00. 
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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. Á Borðeyri fá nemendur bækur 

einnig að láni frá bókasafni.  

 
Reglulega var farið með nemendur í vettvangsferðir í Hirðu og/eða að flokkunargámum við 

KVH. Áður hafa nemendur flokkað ruslið til endurvinnslu í þar til gerð ílát. Nemendur og 

starfsfólk Ásgarði og Borðeyri bera flokkað rusl í fjölnota pokum eða ýta því í kerru og flokka 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. Á 

Borðeyri var farið í heimsókn á verkstæðið, fjöruferðir ofl. 
 

Útidagur var haldinn í Ásgarði 4. september haldið var upp í Hvamm þar sem nemendur léku sér 

í náttúrunni og skoðuðu umhverfið og hádegisverður var borðaður undir berum himni. Nemendur 

elsta árgangs hvíldust úti í náttúrunni og grilluðu sykurpúða, en yngri nemendur héldu aftur í 
leikskólann að hádegisverði loknum og hvíldust á hefðbundinn hátt. Áframhaldandi útivera var 

að hvíld lokinni. 

 

Berjaferð var farin 5. september með elstu nemendur skólans í Ásgarði. Farið var í Ásdísarlund, 
Miðfirði, þar sem er útivistarsvæði í eigu Kvenfélagsins Iðju. 

 

Slátur var gert í Borðeyrarskóla 24.september og tóku allir nemendur þar þátt með starfsfólki.  

  
Prestatímar voru frá október fram í apríl, sóknaprestar Melstaðar- og Breiðabólstaðarsókna komu 

vikulega inn í skólann og voru með samveru fyrir nemendur. Á Borðeyri kom sóknaprestur 

Melstaðarsóknar hálfsmánaðarlega. 

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

eldvarnir með nemendum í Ásgarði og Borðeyri. Gengið var um skólana og gengið úr skugga um 

að eldvarnir væru í góðu lagi.  

 
Alþjóðlegur bangsadagur 26. október var haldinn hátíðlegur í báðum skólum með því að 

nemendur máttu koma í náttfötum og með bangsa. Nemendur Ásgarðs fóru var á Bóka- og 

skjalasafn þar sem starfsmenn safnsins höfðu tekið saman bækur um viðfangsefnið. 

 
Í byrjun nóvember var foreldrakvöld og bingó á Borðeyri og komu þá foreldrar og ættingjar og 

áttu saman góða stund. Nemendur voru búnir að æfa söng og leikatriði sem þeir fluttu. Foreldrar 

komu með kökuveitingar til að hafa á sameiginlegu hlaðborði.  

 
Samstarf var milli grunnskólanna á Borðeyri og Hvammstanga og farið í heimsóknir á milli 

skólanna hjá 1.-4. bekk sem gekk mjög vel.  
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Dagur íslenskrar tungu 16. nóvember var haldinn hátíðlegur með dagskrá í skólunum. Sungin 
voru lög og textar eftir Jónas Hallgrímsson.  

 

Elstu nemendum Ásgarðs var boðið á lokaæfingu fyrir árshátíð hjá grunnskóla. 

 
Leikskólinn á Hvammstanga var lokaður eftir hádegi 2. nóvember vegna veðurs. Starfsmaður 

mætti í leikskóla og var frá 7:45-11:30, enginn nemandi mætti og var tekin ákvörðun um að loka 

skólanum. 

 
Laufabrauðsbakstur var á Borðeyri 27. nóvember. Mjög notaleg stund við kertaljós. 

 

Að venju voru bakaðar piparkökur þegar leið á nóvember í báðum skólum og viku síðar voru þær 

málaðar og foreldrum þá boðið að koma og taka þátt í Ásgarði. 
 

Elstu nemendur skólans í Ásgarði sóttu jólatré í skógræktina Kirkjuhvammi í byrjun desember 

með aðstoð umhverfisstjóra. Þá var haft meðferðis kakó og piparkökur. 

 
Aðventustund var haldin í Melstaðarkirkju 12. desember og tóku prestarnir á móti nemendum og 

sögðu þeim frá jólaboðskapnum. Farið var með skólarútu. 

Á Borðeyri fóru nemendur í Prestbakkakirkju 10. desember og tók presturinn og meðhjálpari á 

móti þeim. Farið var á einkabílum með leyfi foreldra. 
 

Jólaball var haldið í skólanum 10. 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. Guðmundur Þór Ásmundsson spilaði á harmonikku. Jólaball á 
Borðeyri var 17.des og stjórnaði Kvenfélagið Iðunn því að vanda og var það strax að loknum 

skóla. Elínborg Sigurgeirsdóttir sá um undirspil á píanó og komu foreldrar með veitingar. 

 

13.desember voru jólatónleikar Tónlistarskólans í skólanum á Borðeyri.  
 

Yfir veturinn var öðru hverju gengið niður á Heilbrigðisstofnun/sjúkrahús á föstudögum og tekið 

þátt í samveru með heimilismönnum. Nemendur skólans sungu og spjölluðu við fólkið. 

Leiksýningar voru tvær. Fyrri sýningin var Ástarsaga úr fjöllunum og var í grunnskólanum fyrir 
áramót. Síðari sýningin var eftir áramót, Búkolla – ævintýraheimur Muggs, og var hún í 

leikskólanum. Nemendur á Borðeyri komu líka að sjá sýningarnar. 

 

Kvenfélagsgarðurinn Bjarkarás á Hvammstanga var vel nýttur til vettvangsferða allan ársins 
hring eins og annað nærumhverfi skólans.  

 

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 saman. 
 

Þorrablót var haldið 29. janúar og borðaður þorramatur í báðum skólunum. Ríkti þá mikil og góð 

stemming í húsinu. Sett var upp langborð í matsal og nemendur og starfsfólk voru með 
víkingahjálma á höfði.  
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Tannverndarvika var í febrúar og miðlaði tannfræðingur Sigurbjörg Friðriksdóttir, deildastjóri 

þekkingu til nemenda. 

 

Tónlistardagurinn var haldinn hátíðlegur og kom Elínborg skólastjóri Tónlistarskóla Húnaþings 
vestra til Borðeyrar og héldu nemendur tónleika.  

 

Danskennsla var í skólanum fyrir tvo elstu árgangana 2007 og 2008. Dansað var tvisvar í viku í 

sex vikur. Foreldrum var boðið að koma í síðasta tímann og horfa á.  
Á Borðeyri var danskennsla í tvo heila daga og svo danssýning í lokin. 

 

Dagur leikskólans var haldinn hátíðlegur um allt land þann 6. febrúar. Ásgarður og skólinn á 

Borðeyri voru opnir fyrir gesti og gangandi þennan dag.  
 

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. Á Borðeyri var einnig haldið upp á öskudaginn og voru nemendur búnir að 
baka bollur til að bjóða foreldrum upp á.  

 

Árshátíð skólans á Borðeyri var haldin 14.mars. Nemendur voru búnir að æfa leikrit, vísur og 

söng og komu aðstandendur að horfa á og svo var sameiginlegt kaffihlaðborð á eftir.  
 

Mikil metnaður er lagður í að aðlaga elstu nemendur leikskólans yfir í grunnskóla. Hefst sú 

aðlögun í nóvember með gagnkvæmum heimsóknum á milli skóla. Næstelsti bekkur yngsta stigs 

er vinabekkur nemenda í leikskóla (fylgiskjal 1). Elstu nemendur skólans fóru um vorið í 
útskriftaferð í Dæli, Víðidal þann 6. maí og gistu eina nótt ásamt nemendum frá Ljósaborg á 

Borðeyri. Þrír starfsmenn fóru með hópnum, þær Sigurbjörg Friðriksdóttir, Gerður Rósa 

Sigurðardóttir og Ingheiður Brá Mánadóttir.  

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

Ásgarð 16.mars. Tilgangur ferðarinnar er að kynna tilvonandi 1.bekkingum skólana á 

Hvammstanga. 

 
Vorhátíð var haldinn 24. apríl. Nemendur fluttu dagskrá sem þeir höfðu æft og sýning var á 

verkum nemenda um allan skólann. Elsti árgangur skólans var útskrifaður 2007. Veitingar voru 

svo bornar fram, heimabakstur að hætti Önnu matráðar. 

 
Nemendur grunnskólans á Borðeyri tóku þátt í vorhátíð grunnskólans á Hvammstanga 28.maí. 

 

Skólaslit voru 31.maí á Borðeyri og voru nemendur 4.bekkjar kvaddir og útskrifaðir og einnig 

elsti árgangur leikskólans.  
 

Umhverfisdagur var haldin 3. 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. 
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Sumarhátíð var svo haldin 11. júní í samstarfi við foreldrafélag skólans. Hátíðin hófst á því að 

fara í skrúðgöngu um bæinn inn á lóð skólans, þar voru sungin nokkur lög og farið í leiki. Að 

lokum sáu foreldrar um að grilla pylsur.  

 
Sumarlokun leikskólans var frá 20. júní til 17. júlí.  

 

3.1.3 Þróunar- og nýbreytnistarf 

1. Skóli á grænni grein er verkefni sem stöðugt er verið að þróa og bæta við nýjungum sem miða 
að því að nemendur öðlist skilning á flokkun og endurvinnslu á sorpi. Unnið var að því að 

starfsfólk öðlaðist færni í að sjá um jarðgerðartunnu, lífrænn úrgangur sem til fellur í skólanum 

fer í tunnuna. Starfsfólk skiptir á milli sín að sjá um að viðhalda þeirri hringrás sem þar þarf að 

vera. 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.  

2. Tákn með tali er verkefni sem hefur verið viðhaldið vel innan skólans.  
3. Þróunarstyrkur úr Sprotasjóði Mennta- og menningarmálaráðuneytis hefur komið að góðum 

notum í því að færa okkur nær þeim hugmyndafræðilegum markmiðum sem við höfum sett 

okkur. Lokaskýrslu var skilað í janúar 2013 (sjá fylgiskjal 2). Fyrir verkefninu fóru Elsa Rut 

Róbertsdóttir, leikskólakennari, Guðrún Lára Magnúsdóttir, skólastjóri en hún var einnig 
verkefnastjóri og Sigurbjörg Friðriksdóttir, framhaldsskólakennari. Haustið 2012 var tekið til við 

að aðlaga enn frekar námskrá skólans að Aðalnámskrá leikskóla 2011. Starfsfólk annarra leik- og 

grunnskóla hafa komið í heimsókn í Ásgarð til að kynna sér hugmyndafræði skólans (flæði). 

Gestir hafa komið frá leikskólanum Lækjarbrekku á Hólmavík, leik- og grunnskólanum á 
Húnavöllum og leikskólanum Birkilundi í Varmahlíð. Einnig hafa kynningar á verkefninu verið 

haldnar í Fræðsluráði og sveitastjórn Húnaþings vestra og fyrir foreldra nemenda og starfsfólk 

Ásgarðs. Á ársþingi samtaka áhugafólks um skólaþróun sem haldið var í Lækjarskóla í 

Hafnarfirði Vaxtasprotar í skólastarfi var þróunarverkefnið kynnt. 
 

3.1.4 Stoðþjónusta 

Nemendur sem fengu stoðþjónustu voru 3. 

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.leikskolinn.is/asgardur 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. 
Sérstaklega er rætt um prestatíma og foreldrum boðið að velja hvort þeir vilji að börn sín taki þátt 

í þeim stundum. 

 

../../../../Asgardur/AppData/Local/Temp/www.leikskolinn.is/asgardur
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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 til að byrja með, fyrstu 

dagana, en smám saman fer foreldri frá 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. Sami háttur er hafður á aðlögun að flutningi milli deilda og er það 

gert á þremur dögum. Flutt er á milli deilda þegar elstu nemendur kveðja skólann sinn, því þá 

losna vistunarrými. Foreldrar koma ekki að þeirri aðlögun nema í lokin þegar flutt er frá einni 
deild til annarrar (frá einu fatahólfi í annað), þá sameinast foreldrar og barn um að taka eigur 

barnsins og koma þeim fyrir á nýjum stað. 

Elstu nemendur skólans voru útskrifaðir á vorhátíð 24. apríl 2013 og af því tilefni var þeim fært 
útskriftaskjal, blóm og bókin Vinur. Útskriftahópur fór þann 6. 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 var 41 nemandi í leikskólanum í desember 2012, þar af voru 5 tvítyngdir. Nemendur sem 

voru fæddir 2007 voru 10, nemendur fæddir 2008 voru 14, nemendur fæddir 2009 voru 5, 

nemendur fæddir 2010 voru 8 og nemendur fæddir 2011 voru 4. 

3.2.2 Dvalartími 

Flestir nemendur voru í 8 klst. vistun. Nemendur sem langt eiga að sækja skóla voru í þriggja 
daga vistun í einhverjum tilfellum.  

3.2.3 Nemendur sem njóta sérkennslu 
Unnið var með þrjá nemendur í atferlismeðferð Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Allir 

nemendur leikskólans fá málörvun í samverustundum deilda á hverjum degi. Tveir nemendur 

fengu aukalega mál- og þroskaörvun.  

3.3 Starfsmenn 

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

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

Móttaka er með þeim hætti að sagt er frá starfseminni og námskrá kynnt, þeim 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. Markmið starfsmanna að bættum samskiptum voru sem fyrr segir samþykkt á 

starfsmannafundi 2. október 2012. 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 14 starfsmenn við leikskólann. Stöðugildi voru einn í stjórnun, einn í 

eldhúsi, 0,625 í ræstingu, tveir í stoðþjónustu, einn í afleysing og 5,95 inni á deildum, samtals 
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11,57 stöðugildi. Faglærðir starfsmenn voru: Tveir leikskólakennarar, annar þeirra er staðgengill 
skólastjóra. einn framhaldsskólakennari og einn félagsliði. Einn leikskólakennari var í 

fæðingarorlofi. Ófaglærðir voru 10. Þess utan er íþróttakennari stöðugildi 0,05. Þroskaþjálfi ráðin 

af Fjölskyldusviði Húnaþings vestra stöðugildi 0,125. Starfshlutfall húsvarðar skólastofnana 

Húnaþings vestra er eftir þörfum. Verkefni húsvarðar eru skráð í þar tilgerða bók. 

3.3.3 Fundir 

Með starfsmönnum voru starfsmannafundir/deildafundir fyrsta þriðjudag hvers mánaðar kl. 16:45 
- 18:45, ágúst til apríl. Deildarstjórafundir eru haldnir á föstudögum í eina klukkustund. Fundina 

sitja deildastjórar allra deilda, aðstoðarleikskólastjóri (sjá kafla 4) 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 tvisvar sinnum (sjá fundagerðir á 
www.leikskolinn.is/asgardur). Leikskólastjóri situr nemendaverndarráðsfundi tvisvar sinnum í 

mánuði í grunnskólanum. Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri sitja leikskólastjórafundi sem 

eru sameiginlegir með leikskólastjórum Austur-Húnavatnssýslu og fræðslustjóra skólaskrifstofu 

A.-Hún og fræðslustjóra Húnaþings vestra. Leikskólastjóri á sæti í Samráðsnefnd Félag 
stjórnenda í leikskólum (FSL) og situr fundi fyrir hönd félagsmanna á Norðurlandi vestra og er 

trúnaðarmaður leikskólastjórnenda. Skólastjóri vann skýrslu ásamt sviðsstjóra fjölskyldusviðs, 

grunnskólastjóra og aðstoðargrunnskólastjóra um sameiningu leik- og grunnskóla í Húnaþingi 

vestra. Fundir vegna verkefnis Skóli á grænni grein eru haldnir eins oft og þurfa þykir, þá fundi 
sitja verkefnastjóri, matráður, húsvörður, fulltrúi foreldra, leikskólastjóri og fulltrúar starfsmanna 

frá hverri deild. Leikskólastjóri, fulltrúi starfsmanna og fulltrúi foreldra sitja fundi Fræðsluráðs 

Húnaþings vestra.  

3.3.4 Skipulagsdagar og námskeiðsdagar 

Námskeið var um nýja menntastefnu og grunnþætti menntunar, haldið á Hvammstanga 15. ágúst.  

Haustþing var haldið 28. september á Sauðárkróki. Þar sameinaðist starfsfólk af leikskólum á 
norðurlandi vestra á starfsdegi. Fyrirlestur um núvitund og jákvæðasálfræði ásamt verkefnavinnu. 

Fyrirlesari var Anna Jóna Guðmundsdóttir frá Auðnu – ráðgjöf. 

Skipulagsdagur var haldinn þann 4. mars í leikskólanum þar sem unnið var að gerð nýrrar 
námskrár. Starfsfólki var skipt í hópa og unnið var með grunnþætti menntunar. 

Fyrirlestur um jafnrétti í skólastarfi var haldinn 18. apríl. 
 

Starfsfólk fór í námsferð til Albir á Spáni 15. – 22. júní þar sem það sótti námskeiðið Ný og betri 

sem var á vegum Bjargeyjar Aðalsteinsdóttur íþróttafræðings og Ásdísar Olsen sem er aðjúnkt á 

Menntavísindasviði Háskóla Ísland. Námskeiðið stóð í fimm daga og voru tveir starfsdagar nýttir í 

námskeiðið. Megin inntak fyrirlestra fjallaði um jákvæða sálfræði, lífið hér og nú, hugarfarið, 

hamingjuna, núvitund, hormóna, samskipti, næringu og mikilvægi þess að hreyfa sig. Einnig var 

farið í tvær leikskólaheimsóknir. Skólar sem heimsóttir voru Les Caletes og Les Fontanelles. 
Báðir skólarnir voru á Benidorm. 

 

3.3.5 Endur - og símenntun 

Leikskólastjóri sótti nám í undirstöðuatriðum hugrænnar atferlismeðferðar og lauk 10 ECTS 
einingum við Endurmenntun HÍ. Námið hófst í október 2012 og lauk í júní 2013. Einnig sótti 

http://www.leikskolinn.is/asgardur


Leikskólinn Ásgarður, leik- og grunnskólinn Borðeyri 
Ábm. Guðrún Lára Magnúsdóttir, Þórunn Helga Þorvaldsdóttir 

og Elsa Rut Róbertsdóttir 
   11 

 

skólastjóri námskeiðið Grunnþættir menntunar í grunnskólastarfi . Námskeiðið var í fjarfundi á 
vegum Endurmenntunar HÍ alls 24 kennslustundir.  Einn starfsmaður sótti námskeið í 

upplýsingatækni með ungum börnum og stjórnun fyrir nýja stjórnendur hjá Endurmenntun HÍ. 

Tveir starfsmenn sóttu námskeið um börn með Downs Syndrom í leikskólastarfi.  

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 í kringum 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. Daglegar upplýsingar um barnið heima og í leikskólanum eru 

nauðsynlegar því oft getur lítið atvik í lífi barnsins valdið breytingum á líðan þess. Upplýsingum 

var komið til foreldra í gegnum tölvupóst og netmiðla og/eða hengdar upp upplýsingar á töflum 

deilda. Tvö fréttabréf komu út á árinu. Foreldrafundir voru í september, kynning var á vetrarstarfi 
skólaársins og almennar umræður. Fundirnir voru haldnir kl. 8:00 - 8:45 hvor deild fyrir sig 

sitthvorn daginn.  

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. 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 svo haldin í samvinnu við foreldrafélag skólans. Þorbjörg 

Valdimarsdóttir var fyrir hönd foreldra í umhverfisnefnd skólans.  

3.4.3 Foreldraráð og foreldrafélag 
Í foreldrafélaginu sátu þrír aðalmenn Sesselja Aníta Ellertsdóttir formaður, Hulda Signý 

Jóhannesdóttir gjaldkeri og Ingveldur Linda Gestsdóttir ritari. Aðalmenn foreldrafélagsins sitja í 

foreldraráði. Fundir hjá foreldraráði voru 2 á árinu og sat leikskólastjóri fundina. 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. Á sumarhátíðinni færðu þau svo 

leikskólanum búninga í ævintýragarðinn að gjöf. Einnig sáu þau um veitingar á sumarhátíðinni. 

Farsælt og gott samstarf hefur verið við foreldrafélagið. 

 

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. 
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3.5.2 Samstarf við grunnskóla 
Samstarf leikskólans og grunnskólans hefur verið mjög gott, við aðlögun elstu nemenda 

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

Húnaþings vestra, en 3. 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. Verkefnið stendur yfir allan starfstíma 

grunnskólans. 

Leiksýningar voru sameiginlegar milli leik- og grunnskóla (yngsta stig). Umhverfisstjóri hélt utan 

um verkefni í garðrækt, ræktun á kartöflum og grænmeti í samstarfi við grunnskólann.  

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 verkefnissins Skóli á grænni 

grein, og einnig þegar jólatré var sótt fyrir skólann upp í Kirkjuhvamm í desember. Björn 

Þorgrímsson var okkur innan handa með jarðgerðartunnuna. Samstarf við húsvörð leikskólans er 

gott, hann gengur jafnt og þétt að þeim verkefnum sem þarf að vinna við skólann. Fyrirtæki innan 
sveitafélagsins eru reglulega heimsótt af starfsfólki og nemendum skólans. 

3.5.4 Nemar 
Nemar frá Grunnskóla Húnaþings vestra komu vikulega í skólann og kynntu sér starf 

leikskólakennara. Leikskólaliðanemi kom frá Sauðárkróki og vann verkefni í tenglum við leik 

nemenda. 

4. Leik- og grunnskólinn Borðeyri  

4.1 Leik- og grunnskólinn á Borðeyri 

Skólastjóri Ásgarðs tók að sér skólastjórn tímabundið í leik- og grunnskóla Húnaþings vestra, 

Borðeyri haustið 2012. Skólinn er grunnskóli með 1. – 4. bekk, og leikskóli fyrir nemendur frá 

eins árs aldri. Aðstoðarleikskólastjóri hefur viðveru á Borðeyri og sér um daglega umsjón skólans 

í samstarfi við skólastjóra, ásamt því að vera deildarstjóri í leikskóla. Skólastjóri er með fasta 
viðveru í skólanum.  

Í desember voru starfandi  6 starfsmenn við skólann. Stöðugildi voru 1 í stjórnun/deildarstjórn, 1 
kennari, 0,60 í leikskóla, 0,60 í eldhúsi, 0,56 í ræstingu, 1 sérkennari í 6 kennslustundir á viku. 

Faglærðir starfsmenn voru: Einn leikskólakennari og einn grunnskólakennari.  Ófaglærðir voru 

þrír. Sérkennari var ráðinn af Fjölskyldusviði Húnaþings vestra.  

Skólastjórnendur og kennari sóttu námskeiðið Skipulag skólastarfs í Norðlingaskóla samkennsla 
og teymisvinna og Ný menntastefna og grunnþættir menntunar. Einnig var farið í skólaheimsókn 

í Dalskóla, Reykjavík. 

Nemendur við skólann voru samtals 17 í desember 2012, þar af voru 2 tvítyngdir. Nemendur sem 

voru fæddir 2003 voru 4, nemendur fæddir 2004 voru 4, nemandi fæddur 2005 var 1, nemandi 
fæddur 2006 var 1, nemendur fæddir 2007 voru 4, nemandi fæddur 2008 var 1, nemandi fæddur 

2009 var 1 og nemandi fæddur 2010 var 1. 

Foreldraráð er við skólann og í því sitja Stefanía Jónsdóttir og Inga Hrönn Georgsdóttir. Fundað 
var tvisvar á árinu. (sjá fundagerðir á www.leikskolinn.is/asgardur). 

http://www.leikskolinn.is/asgardur
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5. Lokaorð 

5.1 Lokaorð 

Unnið var samkvæmt starfsáætlun í skóladagatali Ásgarðs og leik- og grunnskóla Borðeyri 

(fylgiskjal 3). Skólaárið einkenndist af krafti og dugnaði allra sem koma að störfum við 
skólana, og það var ánægjulegt í alla staði. Sérstaklega var lagður metnaður í að koma nýrri 

hugmyndafræði, sem kallast flæði, inn í starfið. Á Borðeyri var einnig tekist á við að innleiða 

flæði í leikskóla og að hluta til í grunnskóla. Áfram verður haldið á þeirri braut. Fyrir undirritaða 

var það ánægjuleg upplifun að vinna að þróunarverkefni með starfsmannahópnum. Hér er ástæða 
til að benda á stöðugleika í starfsmannahaldi, sem byggir á margra ára vinnu með hópinn. 

Niðurstöður úr skráningum á vinnu starfsmanna sýna að starfsfólk upplifir sig öruggt í starfi og 

vellíðan er mikil á vinnutíma (sjá fylgiskjal 2). Starfsmannahóparnir í báðum skólunum eru 

saman settir af frábærum konum sem eru til í að takast á við breytingar og fylgja þeim eftir. Það 
er ekki nóg að ákveða breytingarnar, hugur þarf að fylgja máli og samstaða að nást um 

framkvæmdina til að þær vaxi og dafni í skólastarfinu. Þannig tókst til á síðasta skólaári. 

Hvammstangi, október 2013 

 

Guðrún Lára Magnúsdóttir 

skólastjóri 
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Fylgiskjal 1 – Samskipti leik og grunnskóla í Húnaþingi vestra 
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Fylgiskjal 2 – Leikur er barna yndi, þróunarverkefni 
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Fylgiskjal 3 – Skóladagatöl Ásgarðs og leik og grunnskólans á Borðeyri 


