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1. Almennar upplýsingar 

1.2 Gerð leikskóla Hvammstanga, húsnæði, lóð. 

Leikskólahúsnæði er alls 469 fermetrar. Sex rými eru notuð til kennslu. Stærsta rýmið er í miðju 

húsnæðinu og þar er matast í hádeginu, en síðan er það nýtt sem leiksvæði. Stjórnunarálma er þar 

inn af með skrifstofu skólastjóra, forstofu, bókasafni skólans, geymslu, 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 inní 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  

Fúavörn var borin á pall sem er við norðvestur enda skólans. Sett var lág girðing utandyra fyrir 

framan norðvestur kennslustofuna sem nýtist sem útikennslustofa fyrir yngstu nemendur. 

Almennt viðhald á húsnæði (sjá í þar til gerðri bók í húsnæði leikskólans). 

 

2. Námskrá - Stefna 

Í leikskólanum Ásgarði er starfað samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 og Aðalnámskrá 

leikskóla, sem Menntamálaráðuneytið gaf út 2011. Áframhaldandi vinna er við gerð nýrrar 
námskrár fyrir skólann og er sú vinna vel á veg komin. Við leggjum einnig metnað okkar í að 

vinna í anda skólastefnu Húnaþings vestra: Góður skóli – Gjöful framtíð. 

Í skólanum er unnið eftir hugmyndafræði í anda Mihaly Csikszentmihalyi, flæði sem sótt er í 

bókina Finding Flow. Einnig er stuðst við  jákvæða sálfræði í anda Martin Selegman. 

Aðalnámskrá 2011 er lögð til grundvallar í öllu leikskólastarfinu, þar sem áhersla á frjálsan, 

sjálfsprottinn leik barnanna í öruggu leikumhverfi. 

2.1 Matsaðferðir 

Á haustmánuðum lögðu deildastjóri og leikskólastjóri hljóðkerfisathugun, Hljóm 2, fyrir elstu 
nemendur skólans. Athugunin er í leikjaformi og kannar hljóðkerfisvitund nemenda. Niðurstöður 

úr segja til um framvindu lestrarnáms. Niðurstöður eru leiðandi í frekari vinnu með nemanda, 

þurfi hann þess með. Í flestum tilfellum sýndu nemendur góða færni. 

Nýbreytni var í skráningu á málþroska barna við leikskólann. Hugmyndafræðin sem notast er við 
kallast TRAS, en hún var þróuð og samin af sérfræðingum í sérkennslu og talmeinafræði í Noregi. 
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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 markvissan hátt, skipulagt málörvun í daglegu 

skólastarfi.  

Nýjung var á árinu í sjálfsmati á skólastarfi leikskólans þegar hann gekk til liðs við Skólapúlsin. 

Skólapúlsin er veflægt sjálfsmatskerfi fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla. Foreldrar og 

starfsfólk svara spurningalista á netinu og við lok hverrar könnunar fá skólastjórnendur 
niðurstöður birtar á sínu heimasvæði hjá Skólapúlsinum. Niðurstöður eru birtar í formi línu-, 

súlu- og punktarita ásamt marktektarprófum og svörum við opnum spurningum. Fyrsta 

sjálfsmatið fór fram í mars 2014 og var 90% þátttaka foreldra. Þeir þættir sem metnir eru eru 
vinnubrögð í leikskólanum, samstarf við starfsfólk deildar, samskipti og upplýsingamiðlun, 

aðstaða til leiks og náms, upphaf dvalar og flutningur milli deilda, tækifæri til náms, málörvun, 

starf í takt við aðalnámskrá, félagsfærni barna, vellíðan barna, útivist og umhverfisvitund, 

mataræði og matarmenning, tengsl leik- og grunnskóla, samskipti barna utan leikskólans, 
sérkennsla og stuðningur og sérfræðiþjónusta. Í stórum dráttum má segja að leikskólinn hafi 

komið mjög vel út úr matinu miðað við landsmeðaltal eða 12,4% meiri ánægja með leikskólann 

Ásgarð heldur en meðaltal annarra leikskóla landsins og eru þátttakendur í Skólapúlsinum. Áfram 

verður reglulega unnið mat á skólastarfinu. 

 

2.2 Skipulag 

Dagskipulagið í Ásgarði var sem hér segir: 

 

07:45 - 08:15 Leikskólinn opnar, flæði 

08:15 - 09:00 Morgunverður, flæði 
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, vinnustund elstu nemenda 

14:15 - 15:00 Síðdegishressing, flæði 

15:00 - 16:00 Útivera 

16:15 – Leikskólinn lokar 
 

Vegna nýrrar hugmyndafræði skólans hélt starfsfólk deildanna áfram að vinna náið saman og 

nýta rými deildanna sameiginlega og salinn að auki. Breytingar voru gerðar í leikrýminu. 

Nemendur á Rauðagarði, yngra stigi voru færðir í norður enda skólahúsnæðis þar sem áður var 
einingakubbagarður og var hann færður þangað sem yngra stigið var í suður enda skólahúsnæðis. 

Húsnæðinu er skipt upp í svæði eða 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. 
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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 að hausti.  

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 aðlaga sig verkefnum skólans 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. 

 

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. Dvalarsamningur 

er undirritaður af foreldrum og skólastjóra. Foreldrafundir eru haldnir að hausti og þar er 

skólaárið kynnt.  

 

 



 

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

og Elsa Rut Róbertsdóttir 
   5 

 

 

3. Leikskólastarfið síðastliðið ár - Framkvæmd starfsáætlunar 

3.1 Námskrá skólaárið 2013 – 2014 

3.1.1 Markmið, áherslur 

Hugmyndafræði skólans hefur festi sig í sessi á þessu skólaári. Hugmyndafræðin er sótt í 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 4. júní og 20. ágúst í Ásgarði. Garðaveginum var þá lokað frá þeim stað 

þar sem bílastæði skólans er sunnan megin við skólann og t il 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.  

 

Systkinadagur var haldinn í Ásgarði 21. ágúst, þann dag gátu systkini nemenda komið í heimsókn 
í leikskólann milli kl. 9:00 og 11:00. 

  

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. 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 og á Borðeyri er gengið með ruslið í 

ruslagámana þar. Starfsfólk Ásgarðs sér um jarðgerðartunnu skólans á Hvammstanga og skiptir 
árinu á milli sín í að hræra upp í tunnunni. Starfsfólk er eina viku í senn með tunnuna. Björn 

Þorgrímsson tæmir tunnuna þegar þess þarf. Á Borðeyri er jarðgerðartunnan neðanjarðar og sjá 

nemendur um að fara út með lífrænan úrgang. 
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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 o.fl. 

Útidagur var haldinn í Ásgarði 3. september. Farið var í vettvangsferðir, leikið úti í náttúrunni og 
umhverfi leikskólans skoðað. Hádegisverður var borðaður undir berum himni og nemendur elsta 

árgangs hvíldust úti í náttúrunni. Hefðbundin hvíld var hjá öðrum nemendum. 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. Á Borðeyri var farið í nánasta 

umhverfi í göngu og týnd ber.  

 
Norræna skólahlaupið var 12. september og hlupu nemendur leik-og grunnskólans á Borðeyri 

ásamt kennurum skólans. 

 

Tónlist fyrir alla, skólatónleikar. Hljómsveitin Skuggamyndir frá Býsans kom 20. september í 
skólann á Borðeyri og spilaði tónlist frá Balkanskaga fyrir nemendur og starfsfólk. 

 

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 Breiðabólstaðarprestakalla 

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

sóknarprestur á Melstað hálfsmánaðarlega og hitti nemendur leik- og grunnskóla. 

 
Viðtalsdagur var 3.október og komu þá foreldra og nemendur grunnskólans á Borðeyri í viðtal 

við kennara sinn og allir fengu vöfflukaffi á eftir. 

 

8.október 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 þau fluttu. Foreldrar komu með 

kökuveitingar til að hafa á sameiginlegu hlaðborði. 

 

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

eldvarnir með nemendum í Ásgarði og Borðeyri. Gengið var um skólann 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 í heimsókn á 

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

 
 

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

á milli skólanna hjá 1.-4. bekk. Gekk það mjög vel og almenn ánægja ríkti með fyrirkomulagið. 
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Árshátíð skólans á Borðeyri var haldin 7. nóvember. Nemendur voru búnir að æfa leikrit, vísur og 
söng og komu aðstandendur að horfa á og svo var sameiginlegt kaffihlaðborð á eftir. 

 

Dagur íslenskrar tungu 16. nóvember var haldinn hátíðlegur með dagskrá í skólunum 

föstudaginn 15. nóvember. Nemendur sungu íslensk lög og fóru með þulur og kvæði í tilefni 
dagsins. Einnig fengu þeir stutta kynningu á því hver Jónas Hallgrímsson var og hversvegna 

haldið er upp á Dag íslenskrar tungu.  

 

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

Laufabrauðsbakstur var á Borðeyri 27. nóvember. Var það mjög notaleg stund við kertaljós og 

jólatónlist. 

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

málaðar. Foreldrum nemenda í Ásgarði var boðið að koma og taka þátt í máluninni.  

 

Elstu nemendur skólans í Ásgarði sóttu jólatré í skógræktina Kirkjuhvammi í byrjun desember 
með aðstoð umhverfisstjóra. Þá var haft meðferðis kakó og piparkökur. 

 

Jólaball var haldið í skólanum 9. 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. Aðalsteinn Grétar Guðmundsson spilaði á hljómborð. 

Hátíðarmatur var á Borðeyri í hádegi  17. des og jólaball á eftir 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.  
 

Aðventustund var haldin í Hvammstangakirkju 11. desember og tóku prestarnir á móti 

nemendum og sögðu þeim frá jólaboðskapnum. Á Borðeyri fóru nemendur í Prestbakkakirkju 10. 

desember og tók presturinn og meðhjálpari á móti þeim. Farið var á einkabílum með leyfi 
foreldra 

 

13.desember voru jólatónleikar Tónlistarskólans í skólanum á Borðeyri.  

 
Yfir veturinn var farið í skipulagðar ferðir niður á Heilbrigðisstofnun/sjúkrahús þar sem 

nemendur tóku þátt í samveru með heimilismönnum. Nemendur skólans spiluðu við, sungu fyrir 

og spjölluðu við fólkið. 

 
Guðmundur Jóhannsson og Elínborg Sigurgeirsdóttir komu í heimsókn á vegum Félags 

Harmónikkuunnenda á Norðurlandi vestra og kynntu harmónikkur fyrir nemendum bæði á 

Ásgarði og á Borðeyri. 

 
Kvenfélagsgarðurinn Bjarkarás á Hvammstanga var nýttur til vettvangsferða allan ársins hring 

eins og annað nærumhverfi skólans.  
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Nemendur elsta árgangs fór í heimsókn yfir í grunnskóla í tengslum við verkefnið „Skáld í 
skólum“ 13. febrúar.  

 

Ömmu og afa dagur var haldinn 12. mars. Þá var ömmum og öfum boðið í heimsókn í 

leikskólann Ásgarð  til að sjá vinnuumhverfi nemenda og eiga samfélag. 
 

Þrír elstu árgangar Ásgarðs og nemendur Borðeyrarskóla fóru í heimsókn á Byggðasafn 

Húnvetninga og Strandamanna á Reykjum, þar sem nemendur fræddust um gamla tíma.  

 
Þorrablót var haldið 28. 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.  

 
Tannverndarvika var í febrúar og miðlaði tannfræðingur Sigurbjörg Friðriksdóttir, deildastjóri 

þekkingu til nemenda. 

 

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

 

Danskennsla var í Ásgarði fyrir tvo elstu árgangana 2008 og 2009. Dansað var tvisvar í viku í 

fjórar 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. Jón Pétur Úlfljótsson sá 

um kennsluna í báðum skólunum. 

 

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 uppá. Jón Pétur danskennari sá um ballið og að allir myndu 

skemmta sér vel. 

 
Óhætt er að segja að mikill 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 5. maí og gistu eina nótt ásamt 
nemendum frá Ljósaborg á Borðeyri. Þrír kennarar fóru með hópnum, þær Sigurbjörg 

Friðriksdóttir, Þórunn Helga Þorvaldsdóttir og Guðrún Lára Magnúsdóttir.  

 

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 skólann á 

Hvammstanga. 

 



 

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

og Elsa Rut Róbertsdóttir 
   9 

 

Nemendur í elsta árgangi í Ásgarði var boðið á tónleika í félagsheimilinu á Hvammstanga. Þar 
bauð kór Menntaskólans við Hamrahlíð upp á tónleika 25. mars. 

 

Nemendur í grunnskóla Borðeyrar og elstu nemendur í leikskóla fóru í skemmtiferð til 

Reykjavíkur föstudaginn 28. mars. Farið var á skauta, í bíó, út að borða og fleira. 
 

 

Farið var í kirkjuheimsókn að Melstað miðvikudaginn 9. apríl þar sem séra Magnús og séra 

Guðni tóku á móti nemendum og starfsfólki og fræddu um páskaboðskapinn. Borðeyrarskóli fór 
8.#apríl í Prestbakkakirkju og tók séra Guðni Þór á móti okkur.  

 

Á vordögum í mai fóru nemendur og kennarar Borðeyrarskóla í ferð norður að Kolbeinsárvík. 

Farið var með skólabíl og var svæðið skoðað, farið í leiki og svo voru grillaðar pylsur og 
sykurpúðar. 

 

Vorhátíð var haldinn 10. apríl í Ásgarði. Nemendur fluttu dagskrá sem þeir höfðu æft og sýning 

var á verkum nemenda um allan skólann. Elsti árgangur skólans 2008 var útskrifaður. 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 3. júní á Borðeyri og voru nemendur 4.bekkjar kvaddir og útskrifaðir og einnig 

elsti árgangur leikskólans. Að skólaslitunum loknum var boðið upp á pylsur og kökur. 

 

Umhverfisdagur var haldin 2. 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. 

 

Sumarhátíð var svo haldin 26. júní í samstarfi við foreldrafélag skólans. Hátíðin hófst á því að 
fara í skrúðgöngu um bæinn og 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 7. júlí / til 1. ágúst. 

 

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.  
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2. Tákn með tali er verkefni sem hefur verið viðhaldið vel innan skólans.  
3. Haustið 2012 var tekið til við að aðlaga enn frekar námskrá skólans að Aðalnámskrá leikskóla 

2011.  

4. Elsa Rut Róbertsdóttir, Guðrún Lára Magnúsdóttir og Sigurbjörg Friðriksdóttir skrifuðu grein í 

Skólavörðuna um þróunarverkefnið Leikur er barna yndi sem fjallar um innleiðingu á flæði í 
leikskólann Ásgarð í anda Mihali Csikszentmihalyi.   

5. Starfsfólk annarra leikskóla hafa komið í heimsókn í Ásgarð til að kynna sér hugmyndafræði 

skólans (flæði). Starfsmenn Leikskólans Krummakots, Eyjafirði kom í maí til að kynna sér 

hugmyndafræði Ásgarðs. Hópurinn hafði viðveru í skólanum frá 9 – 16. Dagskrá dagsins var 
samansett af fyrirlestrum, viðvera í leikrými nemenda og hópefli sem Unnur Valborg 

Hilmarsdóttir sá um. Til gamans má geta þess að Krummakot hefur stigið það skref að taka upp 

flæði í starfi skólans. Fjórir starfsmenn komu frá Ársölum, Sauðárkróki að kynna sér stefnur og 

strauma skólans. 
 

3.1.4 Stoðþjónusta 

Nemendur sem fengu stoðþjónustu voru fjórir. 

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.  

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 barninu, 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 10. apríl 2014 og af því tilefni var þeim fært 
útskriftaskjal, blóm og bókin Vinur. Útskriftahópur fór þann 5. maí að Dæli í Víðidal og gisti eina 

nótt eins og áður hefur komið fram.  
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3.2 Nemendur  

3.2.1 Fjöldi nemenda - samsetning hópsins - aldur 

Samtals var 38 nemandi í leikskólanum í desember 2013, þar af voru 4 tvítyngdir. Nemendur sem 

voru fæddir 2008 voru 13, nemendur fæddir 2009 voru 6, nemendur fæddir 2010 voru 8, 
nemendur fæddir 2011 voru 7 og nemendur fæddir 2012 voru 4. 

 

3.2.2 Dvalartími 

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

fjögra daga vistun í einhverjum tilfellum.  

3.2.3 Nemendur sem njóta sérkennslu 

Unnið var með einn nemanda í atferlismeðferð Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Allir 

nemendur leikskólans fá málörvun í samverustundum deilda á hverjum degi. Þrír nemendur fengu 

aukalega mál- og þroskaörvun. Talmeinafræðingur frá Sauðárkróki kom í október, janúar og 
mars. 

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 samþykkt á starfsmannafundi 

2013. 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 17 starfsmenn við leikskólann. Stöðugildi voru einn í stjórnun, 0,2 

aðstoðarskólastjóri, einn í eldhúsi, 0,5 í ræstingu, einn í stoðþjónustu, samtals 10 stöðugildi. 
Faglærðir starfsmenn voru: Tveir leikskólakennarar (annar þeirra er staðgengill skólastjóra), einn 

framhaldsskólakennari og einn félagsliði. Ófaglærðir voru 6. Einn ófaglærður var í 

fæðingarorlofi. Þess utan er íþróttakennari stöðugildi 0,05. Þroskaþjálfi ráðin af Fjölskyldusviði 

Húnaþings vestra stöðugildi 0,13. Starfshlutfall húsvarðar skólastofnana Húnaþings vestra er eftir 
þörfum. Verkefni húsvarðar eru skráð í þar tilgerða bók sem staðsett er í Ásgarði. 
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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 fjórum sinnum (sjá fundagerðir á 

www.leikskolinn.is/asgardur). Leikskólastjóri situr nemendaverndarráðsfundi sem eru 

sameiginlegir fyrir leik- og grunnskóla tvisvar sinnum í mánuði í grunnskólanum. Leikskólastjóri 
og aðstoðarleikskólastjóri sitja leikskólastjórafundi sem eru sameiginlegir með leikskólastjórum 

Austur-Húnavatnssýslu og fræðslustjóra skólaskrifstofu A.-Hún og sviðstjóra Húnaþings vestra. 

Leikskólastjóri á sæti í Samráðsnefnd Félags stjórnenda í leikskólum (FSL) og situr fundi fyrir 

hönd félagsmanna á Norðurlandi vestra og er trúnaðarmaður leikskólastjórnenda. 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. 

Sameiginlegur landshlutafundur var haldin á vegum FSL, FL og SÍS um sameiginlega 
framtíðarsýn fyrir leikskóla landsins. Fundirnir voru haldnir um allt land. Fulltrúar frá öllum 

hagsmunahópum mættu til fundarins alls milli 40 og 50 manns. Fundurinn var haldin á Blönduósi 

í Félagsheimilinu. Leikskólastjóri kom að undirbúningi fundarins fyrir hönd FSL.  

3.3.4 Skipulagsdagar og námskeiðsdagar 

Sameiginlegt námskeið leik- og grunnskóla, fræðslustjóra í Húnavatnssýslum haldið á Blönduósi 

15. ágúst. Fyrir hádegi Sjálfbærni, Helena Ólafsdóttir, verkefnastjóri á Skóla -og frístundasviði 

Reykjavíkur. Eftir hádegi, Spil í leik og starfi, Svanhildur Eva Stefánsdóttir, Guðrún Helga 
Stefánsdóttir 

Haustþing Akureyri Lærdómssamfélagið, Samstarf og samræða allra skólastiga, Ráðstefna um 
menntavísindi. Haldin í íþróttahöllinni, Brekkuskóla og Menntaskólanum á Akureyri 4. október 

2013. 

Skyndihjálp barna, haldið í leikskólanum Ásgarði nóvember 2013. 

Jafnréttisfræðsla inntak og aðferðir, haldið á Hvammstanga. Hanna Björg Vilhjálmsdóttir MA í 
kennslufræðum og kennari í Borgarholtsskóla, jafnréttis og kynjafræðari.apríl 2013 

Leikur að læra, haldið í leikskólanum Ásgarði 5. júní 2014. Þáttakenndur leik- og 
grunnskólakennarar í Húnavatnssýslum. Kennari Kristín Einarsdóttir. Á námskeiðinu var fjallað 

um kennsluaðferðina Leikur að læra þar sem börnum á aldrinum tveggja til tíu ára eru kennd 

bókleg fög í leik- og hreyfingu á skemmtilegan, líflegan og árangursríkan hátt. Aðferðin er þróuð 
með þarfir barna til að hreyfa sig að leiðarljósi. Aðferðinni er ætlað að brúa bilið milli skólastiga, 

kenna í leik og tjáningu, minnka bóka-og borðvinnu og efla samvinnu nemenda. 

 

3.3.5 Endur - og símenntun 

Skólastjórnendur og leikskólakennari sóttu námskeið í skráningu á málþroska ungra barna, 

TRAS. Skólastjórnendur sóttu námskeið á vegum SÍS og KÍ sem haldið var í Reykjavík og 

http://www.leikskolinn.is/asgardur
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fjallaði um stjórnendur/stjórnsýslu. Skólastjóri sótti námskeið í Lýðræði og mannréttindi og 
Heilbrigði og velferð haldið á vegum skólaskrifstofu Austur Húnavatnssýslu. Kennarar sóttu ipad 

námskeið á vegum Endurmenntunar HÍ. Kennari sem jafnframt er umhverfisstjóri skólans sótti 

ráðstefnu á vegum Landverndar í október, sem haldin var í Hörpu, Reykjavík.  

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. Foreldrafundur var haldin í september, kynning var á vetrarstarfi skólaársins og almennar 

umræður. Fundurinn var haldin kl. 8:00 - 8:45.  

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. Foreldri af erlendum uppruna 

kom reglulega inn í skólann yfir ákveðið tímabil. Tilgangurinn var að starfsfólk aðstoðaði foreldri 

að ná tökum á íslensku máli.  

3.4.3 Foreldraráð og foreldrafélag 

Í foreldrafélaginu sátu þrír aðalmenn Sesselja Aníta Ellertsdóttir formaður, Hulda Signý 

Jóhannesdóttir gjaldkeri og Guðríður Hlín Helgudóttir 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. Innihaldið í öskudagstunnuna 
á öskudag er einnig í boði foreldrafélagsins. Á sumarhátíðinni færðu þau svo leikskólanum 

hljóðfæri að gjöf sem notuð eru í tónlistagarði. Einnig sáu þau um veitingar á sumarhátíðinni. 

Stjórn foreldrafélagsins bauð upp á þá nýbreytni á sumarhátíð að fá Þröst Leó Gunnarsson, 
leikara til að leika Mikka ref úr Dýrunum í Hálsaskógi, vakti það mikla kátínu nemenda. Af þessu 

sést að farsælt og gott samstarf hefur verið við foreldrafélagið. 
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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. 

 

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. Einnig er reglulega farið á Bóka- 

og skjalasafn. Samstarf er við umhverfisstjóra Húnaþings vestra vegna verkefnissins Skóli á 
grænni grein. Þá er samstarf um að sækja grenitré #fyrir jólaball skólans Tréð var sótt 

austanmegin við sláturhúsið í desember. Björn Þorgrímsson var okkur innan handar 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. Tveir nemar í þroskaþjálfun komu frá Húnavallaskóla og unnu verkefni tengt 

námi sínu. 

4. Leik- og grunnskólinn Borðeyri  

4.1 Leik- og grunnskólinn á Borðeyri 

Skólastjóri Ásgarðs var áfram sem skólastjóri í leik- og grunnskóla Húnaþings vestra, Borðeyri 

haustið 2013. 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 hálfsmánaðarlega, og oftar þegar þurfa þykir.  

Í desember voru starfandi 6 starfsmenn við skólann. Stöðugildi voru 1 í stjórnun/deildarstjórn, 1 

kennari, 0,60 í eldhúsi, 0,56 í ræstingu, 1 sérkennari í 6 kennslustundir á viku og 1 bílstjóri. 
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Faglærðir starfsmenn voru: Einn leikskólakennari og einn grunnskólakennari. Ófaglærðir voru 
fjórir. Sérkennari var ráðinn af Fjölskyldusviði Húnaþings vestra.  

Nemendur við skólann voru samtals 15 í desember 2013, þar af var 1 tvítyngdur. Nemendur sem 
voru fæddir 2004 voru 3, nemandi fæddur 2005 var 1, nemandi fæddur 2006 var 1, nemendur 

fæddir 2007 voru 3, nemandi fæddur 2008 var 2, nemandi fæddur 2009 var 2, nemandi fæddur 

2010 var 1 og nemendur fæddir 2011 voru 2. 

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

5. Lokaorð 
Það er gott að líta yfir farin veg og sjá í fjarlægð hvað hefur áunnist í skólastarfinu. Það kemur 

skýrt fram í niðurstöðum Skólapúlsins að almenn ánægja er með skólastarfið hvort heldur er um 

daglegt leikskólastarf, samskipti við foreldra eða upphaf og lok leikskólagöngu. Fyrir það ber að 
þakka. Alltaf má gera betur og hefur verið rýnt í niðurstöðurnar til að þróa enn frekar þá þætti 

sem betur mega fara.  

Hugmyndafræði skólans hefur vaxið og dafnar vel í skólastarfinu. Starfsfólk er fylgið sér í því að 

viðhalda og rækta enn frekar stefnu skólans. Við sjáum alltaf betur hvað ákvörðunin um að gera 
breytingar í hugmyndafræði skólans skilar sér markvisst til nemenda og jákvæðs starfsumhverfis. 

Það er vert að benda á jákvæðan og góðan starfsanda innan starfsmannahópsins. Veikindi 

starfsfólk eru fátíð svo eftir er tekið.  

Á árinu kvöddum við fráfarandi sveitastjóra Skúla Þórðarson, ég vil nota tækifærið og þakka 
honum gott samstarf og óska honum velfarnaðar á nýjum starfsvettfangi. Nýtt skólaár er hafið og 

framundan eru tækifæri til frekari þróunar í skólastarfi sem er nú þegar farin að sýna sig.  

Ég vil þakka starfsfólki skólanna á Hvammstanga og Borðeyri, foreldrum, sviðstjóra 

fjölskyldusviðs og sveitastjórnarmönnum fyrir gott skólaár. 

 

 

 

Hvammstangi, desember 2014 

 

Guðrún Lára Magnúsdóttir 

http://www.leikskolinn.is/asgardur
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Fylgiskjal 1 – Samskipti leik og grunnskóla í Húnaþingi vestra 
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Fylgiskjal 2 – Skóladagatöl Ásgarðs og leik- og grunnskólans á 

Borðeyri 
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Fylgiskjal 3 – Áætlanir sem unnið er eftir í Ásgarði 


