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1. Almennar upplýsingar 

1.1 Gerð leikskóla, húsnæði, lóð. 

Ásgarður tók til starfa 13. ágúst 1994. 
Leikskólinn er þriggja deilda, alls 469 fermetrar. Hluti húsnæðis er undir súð og er nýtt til hvíldar 
fyrir nemendur. Lóðin er stór beggja vegna húsnæðis. Vestan megin eru leiktæki, austan megin er 
opið svæði sem nýtt er t.d. sem sleðabrekka á vetrum.  
 
Í Víðihlíð er starfrækt ein deild. Tók hún til starfa september 2006. Deildin er opin frá 
miðvikudegi til föstudags frá september fram í maí lok. Deildin er í félagsheimilinu Víðihlíð, 
Víðidal, og úti er afgirt lóð til austurs með leiktækjum. 

1.2 Viðhald/breytingar. 
Alþrif voru gerð á húsnæði skólans á Hvammstanga meðan á sumarlokun stóð í júní - júlí. Veggir 
á Grænagarði voru málaðir, botnar í hólfum nemenda pússaðir og lakkaðir. Einnig var bætt við 
snaga í hólfin. Málaðir voru tveir veggir í matsal, norður og hluti af austurvegg. Settur upp nýr 
vaskur á salerni inn af matsal. Ljósastaur sem tekinn var niður þegar nýbygging var í smíðum var 
settur upp á ný á útisvæði norðvestan megin. Skipt var um sand í sandkassa á lóð á 
Hvammstanga.  
 
Í Víðidal var leikskóldeild endanlega lokað 31. maí 2010. Gengið var frá húsnæði með því að 
þrífa og mála rýmið að hluta til. Leiktæki voru ekki fjarlægð, þeim hefur ekki verið fundið nýtt 
hlutverk. 

2. Námskrá - Stefna 
Í leikskólanum Ásgarði er starfað samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 og Aðalnámskrá 
leikskóla, sem Menntamálaráðuneytið gaf út 1999. Út frá henni höfum við mótað markmið og 
aðaláherslur í daglegu starfi leikskólans og samskiptum okkar við aðra. 
 
Við leggjum einnig metnað okkar í að vinna í anda skólastefnu Húnaþings vestra: Góður skóli – 
Gjöful framtíð. 
 
Markmið okkar er að skapa aðstæður og umhverfi þar sem einstaklingurinn getur þroskað með 
sér þá hæfileika sem hann býr yfir. Það er til þess fallið að efla sjálfstraust einstaklingsins og 
skapa honum tækifæri til að verða virkur þátttakandi í samfélagi okkar á hverjum tíma. 
 
Við höfum valið frjálsan leik, skapandi starf og tónlist sem helstu leiðir til að ná þessum 
markmiðum.  
 
Undirbúningur hófst á skólaárinu í því að gera breytingar á markmiðum okkar í skólanámskrá. 
 
Aðalnámskrá er lögð til grundvallar í öllu leikskólastarfinu þar sem áhersla á frjálsan, 
sjálfsprottinn leik barnanna í öruggu leikumhverfi er í fyrirrúmi. 

2.1 Matsaðferðir 
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Á haustmánuðum lagði deildastjóri stoðþjónustu Hljóm 2 fyrir elstu nemendur. Prófið er í 
leikjaformi og prófar hljóðkerfisvitund nemenda. 
2.2 Skipulag 
Dagskipulagið í Ásgarði er sem hér segir á Hvammstanga: 
 
07:45 - 08:15 Leikskólinn opnar, róleg stund 
08:15 - 09:00 Morgunverður 
09:00 - 11:00 Frjáls leikur, útivera, íþróttahús, vinnustund elstu barnanna 
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 Frjáls leikur, útivera, íþróttahús, vinnustund elstu barnanna 
14:00 - 14:30 Samverustund, lestur bóka, markviss málörvun og söngur 
14:30 - 15:00 Síðdegishressing 
15:00 - 16:00 Útivera 
16:00 - 17:00 Frjáls leikur, útivera 
17:15           Leikskólinn lokar 
 
Deildirnar þrjár höfðu yfir tveimur heimastofum að ráða, baðherbergi voru nýtt sem sullaðstaða. 
Á föstudögum á tímabilinu september - maí hittust allir á Bláagarði 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. 
 
Dagskipulagið í Ásgarði, Víðihlíð, Víðidal var sem hér segir: 
 
09:00 - 11:00 Leikskólinn opnar, róleg stund, frjáls leikur, útivera  
11:00 - 12:00 Samverustund, lestur bóka, markviss málörvun, söngur 
12:00 - 12:30  Hádegisverður 
12:30 - 13:30 Hvíld, róleg stund 
13:30 - 14:30 Frjáls leikur 
14:30 - 15:00 Samverustund, lestur bóka, markviss málörvun og söngur 
15:00 - 15:30 Síðdegishressing 
15:00 - 17:00 Frjáls leikur, útivera 
17:15           Leikskólinn lokar 
 
Deildin hafði yfir tveimur heimastofum að ráða og stórum sal. Farið var í vettvangsferðir í nær-
umhverfi skólans og þá gengið, en farið með rútu þegar um lengri ferðir var að ræða. Rútuferðir 
voru mun algengari hjá nemendum í Víðihlíð vegna staðsetningar deildarinnar. 

2.3 Starfsmannastefna 
Húnaþing vestra hefur sett sér starfsmannastefnu sem höfð er að leiðarljósi í starfsmannahaldi. 
Leikskólinn Ásgarður á starfsmannahandbók sem starfsfólk fær kynningu á þegar það ræður sig 
til starfa við skólann. Starfsfólk skólans hefur sett sér leiðir til bættra samskipta á vinnustað, 
samþykkt á starfsmannafundi í desember 2009.  
Yfirheiti er Góðar leiðir að betri samskiptum. Nánar segir í samþykktinni: Virðing: Ef við 
berum ekki virðingu fyrir sjálfum okkur getum við ekki ætlast til þess að aðrir geri það. Komum 
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fram við aðra eins og við viljum að komið sé fram við okkur. Heiðarleiki: Við ræðum við hvert 
annað, ekki um hvert annað. Jákvæðni: Sýnum hlýtt viðmót með bros á vör. Lítum í eigin barm. 
Aðskiljum vinnu og heimili. Samþykkt á starfsmannafundi 7. desember 2009. 
Mikilvægt er að hafa skýra verkaskiptingu og vinnufyrirkomulag, því að sveiganleiki í starfi er 
lykilhugtak í öllu leikskólastarfinu 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 komin. 

Leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og deildastjórar leiða starfið. Allir starfsmenn taka þátt í 
að gera námskrá og skóladagatal. 
 

2.4 Stefna vegna foreldrasamstarf 
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 viðveru 
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 stöðu mála. 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 2009 – 2010 

3.1.1 Markmið, áherslur 
Síðasta skólaár fór í að skoða nýjar stefnur og strauma í starfi skólans. Verkefnið „Skóli á grænni 
grein” fékk sitt rými og unnið var markvisst að því markmiði að komast nær því að fá 
Grænfánann. Námsefnið Uppeldi, færni til framtíðar, var rifjað upp reglulega á 
starfsmannafundum til að viðhalda þekkingu á efninu. Hafist var handa við að leggja inn Tákn 
með tali í janúar. 

3.1.2 Menningaviðburðir, ferðir, sýningar, hefðir og hátíðir 
Frá fyrstu viku septembermánaðar hófst vetrarstarf skólans. Frá september og út maí var vikulega 
var farið með nemendur á Hvammstanga í íþróttahús, er það íþróttakennari grunnskólans sem 
skipuleggur og stjórnar tímunum ásamt starfsfólki leikskólans. Nemendur í Víðihlíð og nemendur 
í hlutavistun áttu kost á því að koma með foreldrum sínum í tímana.  

 
Svokallaðir Öðruvísidagar voru einu sinni í mánuði og 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 og vasaljósadagur.  
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Berjaferð var farin 9. sept. með elstu nemendur skólans. Farið var í Ásdísarlund, Miðfirði, þar 
sem er útivistarsvæði í eigu Kvenfélagsins Iðju. 
 
Prestatímar voru frá október fram í apríl, sóknaprestar Melstaðar- og Breiðabólstaðarsókna komu 
vikulega inn í skólann og voru með samveru fyrir nemendur.  
 
Þegar leið að Eldvarnarviku á haustönn kom slökkviliðsstjórinn ásamt fylgdarliði og fór yfir 
eldvarnir með nemendum. Gengið var um skólann og gengið úr skugga um að eldvarnir væru í 
góðu lagi.  
 
Alþjóðlegur bangsadagur 27. október var haldinn hátíðlegur með því að nemendur máttu koma í 
náttfötum og með bangsa. Farið var á Héraðsbókasafnið þar sem safnvörður tók á móti 
nemendum og las bangsasögu.  
 
Dagur íslenskrar tungu 16. nóvember var haldinn hátíðlegur með dagskrá í skólanum. Nemendur 
söfnuðust saman á Bláagarði og fengu stutta kynningu á deginum og þeim sem hann er 
tileinkaður, Jónasi Hallgrímsyni. Nemendur fluttu dagskrá, sungin voru lög og textar eftir 
skáldið.  
 
Elstu nemendum skólans var boðið á lokaæfingu hjá grunnskóla fyrir árshátíð 13. nóvember. 
 
Að venju þegar leið á nóvember voru bakaðar smákökur og viku síðar voru þær málaðar og 
foreldrum þá boðið að koma.  
 
Elstu nemendur skólans sóttu jólatré í skógræktina Kirkjuhvammi í desember með aðstoð 
umhverfisstjóra, þá voru meðferðis kakó og piparkökur. 
 
Aðventustund var haldin í Hvammstanga- og Víðidalstungukirkju og tóku prestarnir á móti 
nemendum með jólaboðskapinn.  
 
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. 
 
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 vistmenn. 
 
Leiksýningar voru þrjár, ein í boði Héraðsnefndar prófastsdæmissins og var hún í kirkjunni á 
Hvammstanga. Tvær  sýningar sameinuðust leik- og grunnskóli yngsta stig um að kaupa. Fyrri 
sýninginn var Pönnukakan hennar Grýlu og var hún í leikskólanum, síðari sýninginn var Alli 
Nalli og tunglið og var hún í grunnskólanum á Hvammstanga.  
 
Kvenfélagsgarðurinn Bjarkarás var vel nýttur til vettvangsferða allan ársins hring eins og annað 
nærumhverfi skólans.  
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Foreldrum var boðið að koma og borða morgunmat með börnum sínum 23. september. Eftir 
áramót var foreldrum boðið að koma og borða síðdegishressingu með börnum sínum 17. mars. Á 
þorranum var ömmum og öfum boðið í heimsókn í leikskólann til að sjá vinnuumhverfi nemenda 
og eiga samfélag saman. 
 
Þorrablót var haldið 27. janúar og borðaður þorramatur: 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 og miðlaði tannfræðingur þekkingu til nemenda. 
 
Danskennsla var í skólanum fyrir tvo elstu árgangana. Dansað var tvisvar í viku í sex vikur. 
Foreldrum var boðið að koma í síðasta tímann og horfa á.  
 
Dagur leikskólans var haldinn hátíðlegur um allt land þann 5. febrúar. Ásgarður var opinn fyrir 
gesti og gangandi þennan dag. 
 
Við höldum 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 
slegin úr tunnunni. Fæðingaorlofssjóður gaf nemendum og starfsfólki íspinna í tilefni dagsins. 
 
Í tilefni af degi tónlistarinnar voru haldnir tónleikar á vegum Tónlistaskóla Húnaþings vestra í 
skólanum þann 4. mars. Nemendur leikskólans sem eru í tónlistanámi fluttu tónlist. 
 
Rútuferð var farin í Saurbæ á Vatnsnesi 19. mars til að skoða allt það sem útihús geyma, 
allskonar dýr og vélar, fundu allir eitthvað við sitt hæfi. Húsráðendur tóku á móti okkur með 
rausnarskap, boðið var upp á djús og súkkulaðiköku handa öllum. 
 
Undir lok marsmánaðar var okkur boðið í Hvammstanga- og Víðidalstungukirkju og tóku 
prestarnir á móti nemendum með páskaboðskapinn. 
 
Á hverju vori göngum við í fjárhúsin til Eggerts Leví og Álfhildar Pálsdóttur á Hvammstanga til 
að sjá nýfæddu lömbin og eru það einstaklega ánægjulegar heimsóknir. 
 
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 (sjá fylgiskjal 1).Elstu nemendur skólans fóru um vorið í 
útskriftaferð í Dæli, Víðidal, og gistu þar eina nótt.  
 
Vorhátíð var haldin 5. maí á Hvammstanga og 7. maí í Víðihlíð. Nemendur fluttu dagskrá sem 
þeir höfðu æft og sýning var á verkum nemenda um allan skólann. Elsti árgangur skólans var 
útskrifaður. Veitingar voru svo bornar fram, heimabakstur að hætti Önnu matráðar og ávextir 
með. 
 
Leikskóladeildinni í Víðihlíð var sem fyrr sagði endanlega lokað 31. maí.  
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Sumarhátíð var svo haldin 2. júní í samstarfi við foreldrafélag skólans. Hátíðinn hefst við 
fánastöng skólans þar sem fáni skólans er dreginn upp (hannaður af Steinari Loga Eiríkssyni 
fyrrum nemanda leikskólans). Fulltrúi frá foreldrafélagi afhenti skólanum gjöf. Haldið var af stað 
í skrúðgöngu, sem endaði síðan inná lóð skólans og þar voru sungin nokkur lög og farið í leiki. 
Að lokum sáu foreldrar um að grilla pylsur.  
 
Eftir það leið að sumarlokun og endaði skólaárið á því að starfsfólk tók tvo starfsdaga og hélt 
utan til Danmerkur til að kynna sér stefnur og strauma í leikskólum þar. Sumarlokun var frá 14. 
júní til 12. júlí.  

3.1.3 Þróunar- og nýbreytnistarf 
Haldið verður áfram með að þróa og viðhalda þekkingu á innihaldi Uppeldisbókarinnar að 
byggja upp færni til framtíðar. 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 á sorpi. Tákn með tali 
er verkefni sem stöðugt er verið að þróa. Á skólaárinu var lagður grunnur að því að breyta 
markmiðum á innra starfi skólans og verður næsta skólaár nýtt til þróunar-og nýbreytni á því 
sviði. 

3.1.4 Stoðþjónusta 
Nemendur sem fengu stoðþjónustu voru tveir 1,75 stöðugildi. Mál-og þroskaörvun fengu tólf 
nemendur. Einnig fá allir nemendur málörvun í samverustundum deilda. 

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 er kynnt og foreldrum sýndir þeir möguleikar sem þar bjóðast. Einnig 
er foreldrum kynnt sérstaklega bókin 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 smámsaman 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 þá er 
tekinn lengri tími í aðlögun. Flutningur á milli deilda miðast við þegar elstu nemendur kveðja 
skólann sinn, því þá losna vistunarrými til að flytja á milli deilda. Ávallt er reynt að aðlaga 
nokkra nemendur saman. Sami háttur er hafður á aðlögun milli deilda og er það gert á fimm 
dögum. Foreldrar koma ekki að þeirri aðlögun nema í lokin þegar flutt er frá einni deild til 
annarrar (frá einu hólfi í annað), þá taka foreldrar og barn saman eigur barnsins í lok 
aðlögunarviku og koma því fyrir á nýjum stað. 

Elstu nemendur skólans voru útskrifaðir á vorhátíð 5. maí 2010 og af því tilefni var þeim fært 
útskriftaskjal, blóm og bókin Vinur. Útskriftahópur fór í Dæli, Víðidal 12. maí og gistu eina nótt..  

3.2 Nemendur 

3.2.1 Fjöldi nemenda - samsetning hópsins - aldur 
Samtals voru 74 nemendur í leikskólanum, þar af voru 7 tvítyngdir. Nemendur sem voru fæddir 
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2004 voru 22, nemendur fæddir 2005 voru 10, nemendur fæddir 2006 voru 16, nemendur fæddir 
2007 voru 12 og nemendur fæddir 2008 voru 13. Nemandi fæddur 2009 sem byrjaði vorönn 2010 
var 1.  

3.2.2 Dvalartími 
Flestir nemendur eru í 8 klst. vistun. Nokkuð er um að nemendur sem langt eiga að sækja skóla 
skipti á milli sín vikunni þannig að annar nemandinn er þrjá daga og hinn þá tvo daga á móti. 

3.2.3 Nemendur sem njóta stoðþjónustu 
Í Ásgarði var 1,75 % nemendur sem fengu stoðþjónustu vegna einhverfurófs og AMO 
(athyglisbrestur með ofvirkni). 

3.3 Starfsmenn 

3.3.1 Starfsmannastefna 
Starfsmannasamtöl voru í febrúar og mars tekin af skólastjóra. Starfsfólk leitaði eftir handleiðslu 
hjá leikskólastjóra. Móttaka nýs starfsfólks er í höndum leikskólastjóra. Móttaka er með þeim 
hætti að skólastjóri segir frá starfseminni og kynnir námskrá, þeim er sýnt húsnæði skólans, 
starfsmannahandbók og bent á að skoða heimasíðu skólans. Þeim er gert skylt að lesa og kynna 
sér handbók Ásgarðs. Þjálfun var svo í höndum viðkomandi deildar. Markmið starfsmanna að 
bættum samskiptum voru sem fyrr segir samþykkt á starfsmannafundi 7. desember 2009. 
Starfsfólk hittist heima hjá hvert öðru utan vinnutíma og á ánægjulegar samveru. Leikskólastjóri 
býður starfsfólki heim á aðventu til kvöldverðar. Vinavika var einu sinni á skólaárinu að hausti. 

3.3.2 Starfsmenn 
Í desember var starfandi 21 starfsmaður í leikskólanum, 1,25 í eldhúsi og 0,65 starfsmaður í 
ræstingu samtals 17,89 stöðugildum. Leikskólakennari var einn, grunnskólakennarar þrír og 
framhaldsskólakennari einn. Einn leikskólaliði og einn félagsliði. Nemar við skólann í 
leikskólakennaranámi voru þrír. Leiðbeinendur voru 9. 

3.3.3 Fundir 
Starfsmannafundir eru fyrsta mánudag hvers mánaðar kl. 17:00 - 19:00, ágúst til júní. 
Deildarstjórafundir eru haldnir á þriðjudögum í eina klukkustund. Fundina sitja deildastjórar allra 
deilda, aðstoðarleikskólastjóri og leikskólastjóri. Aðalfundur foreldrafélagsins var haldinn í 
febrúar og sat leikskólastjóri fundinn. Leikskólastjóri situr nemendaverndarráðsfundi einu sinni í 
mánuði í grunnskólanum. Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri sitja leikskólastjórafundi sem 
eru sameiginlegir með leikskólastjórum Austur-Húnavatnssýslu og fræðslustjóra skólaskrifstofu 
A-Hún. Fundir vegna verkefnis Skóli á grænni grein eru haldnir eins oft og þurfa þykir, þá fundi 
sitja verkefnastjóri, matráður, húsvörður, fulltrúi foreldra og leikskólastjóri fulltrúi starfsmanna. 
Leikskólastjóri, fulltrúi starfsmanna og fulltrúi foreldra sitja fundi Fræðsluráðs Húnaþings vestra. 

3.3.4 Skipulagsdagar og námskeiðsdagar 
Fyrsti starfsdagur skólaársins var 11. ágúst. Fræðslufundur um sorg og sorgarviðbrögð barna, 
Börn og sorg. Fyrirlesari var Guðjón Ólafsson.  
 
Starfsfólk sótti skyndihjálparnámskeið á starfsmannafundum hjá Rauða krossi, Slys og veikindi 
barna. Leiðbeinandi var Helga Hreiðarsdóttir.  
 
Námskeiðsdagur, haustþing var 25. september og var haldið á Hvammstanga. Þórkatla  
Aðalsteinsdóttir sálfræðingur flutti tvo fyrirlestra. Fyrir hádegi Köld eru kvennaráð eða traust og 
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eftir hádegi Agi og sjálfsmynd barna.  
 
Annar starfsdagur, grunnnámskeið frá Ráðgjafa og greiningastöð ríkisins um einhverfu var haldið 
20. október sameiginlega með leik-og grunnskóla. 
 
Leikskólar í Borgarbyggð voru heimsóttir í nóvember. Hraunborg á Bifröst, Ugluklettur í 
Borgarnesi og Andabær á Hvanneyri. 
 
Kynning á námsefninu Hring eftir hring sem er tónlistarefni var í mars. Foreldrar sóttu börn sín 
fyrr þann dag. 
 
3.3.5 Endur - og símenntun 
Leik-og aðstoðarleikskólastjóri sóttu námskeið hjá endurmenntun Háskóla Íslands, Nám fyrir 
starfsfólk í stjórnunareiningum frá mars – apríl alls 52 kennslustundir. Málþing var sótt í júní af 
tveimur kennurum Það skal vanda sem lengi á að standa. Í kafla 3.3.4 skipulags og 
námskeiðsdagar er getið annarrar endur- og símenntunar starfsfólks. 

3.4 Foreldrasamstarf 

3.4.1 Samstarf, fræðsla og upplýsingar 
Samstarf við foreldra fer að mestu fram í daglegum samskiptum, þegar nemandi kemur í 
leikskólann að morgni og þegar hann er sóttur í lok dags. Í aðlögun nemanda er mikilvægt 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. 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 hegðun þess. Upplýsingum var komið til 
foreldra í gegnum netmiðla og/eða hengdar upp upplýsingar á töflum deilda. Fréttabréfið 
Ásgarður var gefið út þrisvar sinnum. Kynning var á vetrarstarfi skólaársins í september. 
Fundirnir voru haldnir kl. 8:00 - 8:45 á þremur deildum, og í Víðihlíð síðdegis.  

3.4.2 Þátttaka foreldra í leikskólastarfinu 
Foreldrar áttu þess kost að koma í leikskólann og snæða morgunverð með barni sínu. Nemendur 
bökuðu piparkökur og þegar kom að því að skreyta þær var foreldrum einnig boðið. Sama dag og 
jólaballið var haldið foreldrum boðið í kakó og piparkökur. Þá var komið að því að bjóða 
foreldrum til síðdegishressingar. Vorið nálgaðist óðum og vorhátíð framundan hún var haldin á 
Hvammstanga og í Víðihlíð sitthvorn daginn eins og áður sagði. Þangað var boðið fjölskyldum 
nemanda. Sumarhátíðin var svo haldin í samvinnu við foreldrafélag skólans.  

3.4.3 Foreldraráð og foreldrafélag 
Í foreldrafélaginu sátu fimm foreldrar þrír aðalmenn og tveir varamenn, þrír stjórnarmenn í 
foreldrafélaginu sitja í foreldraráði. Haldnir voru tveir fundir með foreldraráði og sat 
leikskólastjóri þá báða. Foreldrafélagið kom að ýmsu í starfinu eins og að hafa samband við þá 
góðu jólasveina og fá þá til að koma á jólaballið. Á öskudagsskemmtun keyptu þau í tunnuna til 
þess að hægt væri að slá köttinn úr henni. Á sumarhátíð færðu þeir leikskólanum útileikföng 
skóflur, bíla, fötur, form og bolta, ásamt því að kosta veitingar. 
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3.5 Samstarf – ráðgjöf 

3.5.1 Ráðgjöf og samstarf við fagaðila með sérþekkingu 
Mjög gott samstarf er við fagaðila s.s. deildastjóra stoðþjónustu, sálfræðing, talmeinafræðing, og 
iðjuþjálfa.  

3.5.2 Samstarf við grunnskóla 
Elstu börnin fóru í nokkrar heimsóknir í Grunnskóla Húnaþings vestra og komu nemendur 3. 
bekkjar hingað, er þetta þáttur í samstarfi og aðlögun nemenda á milli skólastiga. Verkefnið 
stendur frá nóvember til september ár hvert (vinabekkur, sjá fylgiskjal 1).  
 
Leiksýningar voru sameiginlegar milli leik- og grunnskóla (yngsta stig). Leikskóla er boðið á 
vorhátíð grunnskóla. Íþrótta- og tómstundafulltrúi hélt utan um verkefni í garðrækt, ræktun á 
kartöflum og grænmeti í samstarfi við leikskólann. Nemar við grunnskólann komu í 
starfskynningu. 

3.5.3 Samstarf við aðra 
Samstarf er við Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Hvammstanga. Nemendur fóru þangað og sungu 
nokkrum sinnum fyrir heimilismenn og áttu samfélag við þau. Farið var á Héraðsbókasafn 
reglulega. Verkefni á vegum Vinnumálastofnunar í samstarfi við leikskólann var á þá leið að 
einstaklingur starfaði við skólann í starfsþjálfun um tíma. 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.  

3.5.4 Nemar 
Fjórir nemar voru við leikskólann í leikskólakennarafræðum fyrir áramót en þrír eftir áramót. 
Einn starfsmaður var í félagsliðanámi.  

4. Lokaorð 

4.1 Lokaorð 
Skólaárið hefur verið farsælt og fyrir það má þakka góðum starfsmannahóp og góðu 
foreldrasamstarfi. Starfsmannahald var mjög stöðugt, sem er ánægjulegt í alla staði. Innan 
starfsmannahópsins hefur skapast góð liðsheild, sem er forsenda þess að góður andi ríki í 
leikskólanum. Slíkt andrúmsloft skilar nemendum skólans betri líðan í þeim aðstæðum sem þeir 
dvelja í yfir daginn. Gott samstarf var á milli deilda, og er það einnig forsenda góðs starfsanda. 
Starfsmannahópurinn var jákvæður þegar fara átti að skoða breyttar áherslur í starfi skólans, og 
hefur skólaárið verið nýtt til þess. Starfsmannahópurinn var meðvitaður um að góðan skóla má 
gera að betri skóla, sem er okkar allra markmið. Leikskólinn er fyrsta skólastigið og okkur ber að 
halda uppi öflugu, fjölbreyttu og skemmtilegu starfi með nemendum á þeirra forsendum.  
 
Þar með þakkar undirrituð starfsfólki fyrir skemmtilegan, gefandi og fræðandi vetur og foreldrum 
og börnum þeirra fyrir gott samstarf. Sömuleiðis er sveitastjórn færðar þakkir fyrir jákvæðni og 
stuðning við málefni skólans. Megi nýtt skólaár færa okkur öllum hamingju og gleði. 
 
Hvammstangi 6. desember 2010. 
Guðrún Lára Magnúsdóttir 
 


