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Skólaárið 2015-2016 verður spennandi ár í leikskólanum Krakkaborg. Nú þegar starfsemi leikskólans hefur verið flutt 

í nýtt og endurbætt húsnæði í Þingborg tekur við ákveðið aðlögunartímabil. Máta þarf leikskólastarfið út frá nýjum 

þörfum, finna lausnir og leiðir vegna breyttra aðstæðna og síðast en ekki síst að styrkja og efla starfið frá grunni.  

Þó svo að leikskólinn sé fluttur þá eru mörg verkefni framundan, klára þarf frágang við lóð leikskólans, efla aðgengis-, 

öryggismál og fleira.  

 Á næsta skólaári verður lögð áhersla á að styrkja innviði leikskólans. Mikil þörf er á að fjölga leikskólakennurum 

við leikskólann en í lögum um leikskóla kemur fram að a.m.k. 2/3 starfsmanna leikskóla skuli vera með 

leikskólakennaramenntun. Í Krakkaborg er þetta hlutfall nú 1/11. Leikskólastjórnendur vinna nú að mótun tillaga að 

leiðum til fjölga leikskólakennurum í Krakkaborg og verða þær tillögur lagðar fyrir sveitarstjórn fljótlega.  

 Endurmenntun er mikilvægur þáttur skólastarfs og forsenda þess að leikskólastarf þróist eðlilega. Á næsta ári 

verður lögð sérstök áhersla á læsi og lestrarnám barna í gegnum leik. Lestur er eitt af sameiginlegum markmiðum 

Skólaþjónustu Árnesþings. Á næsta skólaári mun starfsfólk leikskólans móta læsisstefnu Krakkaborgar. Náttúra og 

umhverfi skipa stóran sess í daglegu starfi leikskólans og er ætlun okkar að efla þann þátt enn frekar með fræðslu og 

námskeiðum fyrir starfsfólk. Stefnum við á að fá kynningu á Grænfánanum og hefja jafnvel vinnu við það verkefni á 

skólaárinu sem samræmist skólastefnu Flóahrepps.   

 

 

 

5. maí 2015 

Sigríður Birna Birgisdóttir 

Leikskólastjóri 

Hallfríður Ó. Aðalsteinsdóttir 

Aðstoðarleikskólastjóri 
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Hlutverk Krakkaborgar 

Er að skapa nemendum örvandi og uppbyggilegt námsumhverfi þar sem áhugi og virkni 

er drifkraftur í þekkingarleit þeirra. 

Einkunnarorð Krakkaborgar (Mun taka einhverjum breytingum). 
Hugur – Hjarta – Hönd 

Starfsfólk Krakkaborgar 2015-2016  
Sigríður Birna Birgisdóttir Leikskólastjóri 

Hallfríður Ó. Aðalsteinsdóttir Aðstoðarleikskólastjóri 

Rannveig Bjarnfinnsdóttir Sérkennslustjóri 

Katrín Þrastardóttir     Deildarstjóri 

Freyja Baldursdóttir   Deildarstjóri 

Lilja Ómarsdóttir   Deildarstjóri 

Rannveig Árnadóttir   Matráður 

M. Kristín Tryggvadóttir  Matráður/Ræstitæknir 

Bjarnheiður Jónsdóttir  Leiðbeinandi 

Gunnhildur Gísladóttir  Leiðbeinandi 

Gauti Gunnar Halldórsson Leiðbeinandi 

Júdith Jónsdóttir   Leiðbeinandi 

Hildur Ýr Tryggvadóttir  Leiðbeinandi 

Kolbrún J. Júlíusdóttir  Afleysing 
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Skólastefna Flóahrepps 

Skólastefna Flóahrepps var unnin skólaárið 2012-2013 og var samþykkt af sveitarstjórn Flóahrepps vorið 2013. 

Skólastefnunni er skipt í fjórar víddir; Nemandinn, Verklag, Mannauður og Auðlindir. Hver vídd er síðan skilgreind 

frekar í stefnu, markmið og aðgerðir.  

 

 

 

 

Stefna Markmið Aðgerðir 

Vellíðan og heilsa:  Ánægja og jákvæðni 

 Sterk sjálfsmynd og sjálfstraust 

 Virðing 

 Hollt og fjölbreytt mataræði 

 Regluleg hreyfing 

 Andleg vellíðan 

 Tryggja góðan liðsanda sem 

mótast af virðingu, umhyggju og 
hlýju milli starfsfólks og nemenda 

 Uppfræða starfsfólk 

 Auka virðingu milli starfsfólks og 

nemenda 

 Útbúa öruggt og hlýlegt umhverfi 

úti og inni 

 Starfsfólk = góð fyrirmynd 

 Efla einstaklingamiðað nám 

 Móta uppeldis- og agastefnu sem 
tekur mið af uppbyggjandi 

aðferðum og leiðir til andlegrar 
vellíðunar.  

 Fá næringarfræðing til að 

ráðleggja um hollt og gott 
mataræði 

 Móta markvissa hreyfiþjálfun inni 
og úti 

Nemandinn

n 
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Sköpun:  Frumkvæði og gagnrýnin 
hugsun 

 

 Setja upp leiðir til að efla 
sköpunargáfu nemenda, t.d. 

frjálsan leik, hlutverkaleik í 
forgrunn og opinn efnivið í 
leikskóla, og í grunnskóla t.d. 

umræðutíma innan bekkja og 
mismunandi skólastiga 

Þekking og færni:  Raunveruleikatengt nám 

 Félagsleg færni og sjálfsbjörg 

 Færni í tjáningu 

 Nota "Learning by doing" - börn 
fái rík tækifæri til að uppgötva 

sjálf 

 Auka útikennslu 

 Samþætta námsgreinar 

 Hjálpa börnum að leita lausna 

sjálf 

 Leggja áherslu á læsi og 

samskipti 

 Halda list- og tjáningarnámskeið 

Samfélagsleg ábyrgð:  Virðing og þekking á jafnrétti og 

lýðræði 

 Virðing og þekking á 

umhverfinu. Heiðarleiki og 
umburðalyndi gagnvart ólíkum 

skoðunum 

 Auka lífsleikni, umræður og 

hlutverkaleiki 

 Stefna að því að taka inn 

"Grænfánann"   

 Vinna áfram með 

þróunarverkefnið: "Við eigum öll 
leikinn saman" 
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Stefna Markmið Aðgerðir 

Nám, kennsla og frístund við hæfi 
hvers og eins: 

 Byggja á styrkleika og þörfum 
nemenda 

 Fjölbreytt nám og 
kennsluhættir 

 Jafnt aðgengi að aðstöðu, námi 
og tengdri þjónustu 

 Lýðræðislegir starfshættir 

 Flæði og samstarf milli 

skólastiga og innan stofnana 

 Styðjandi og hvetjandi 

námsumhverfi 

 Kanna áhugasvið hvers nemanda 

 Nemendur takist á við verkefni 

eftir þroska og getu 

 Nota fjölbreyttan efnivið til leiks 

og sköpunar 

 Nota teymis- og þemavinnu 

 Láta hugarflug og þekkingu 
kennara njóta sín í kennslu 

 Nota "málörvun" og "Tákn með 
tali" til að börnin taki framförum í 

íslensku 

 Setja stefnu í sérkennslumálum 

 Nota fjölbreyttar aðferðir til mats 

á stöðu nemenda 

 Skilgreina vettvang fyrir starfsfólk 

til að koma skoðunum á framfæri 

 Auka  eða hefja samstarf um 

eflingu lýðræðislegra starfshátta 

 Þróa áframhaldandi samstarf 

milli leikskóla og grunnskóla 

 Auka heimsóknir og samstarf 

milli skólastiga 

 Nota fjölbreytt kennslugögn 

Verklag 
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 Verkefni nemenda verði sýnileg í 
öllum skólanum 

 

Virk tengsl og samvinna skóla, 
heimilis, frístundaaðila og 

samfélags: 

 Tengsl náms við samfélagið og 

nærumhverfið 

 Náið samstarf  milli heimila, 

skóla og frístunda. 

 Foreldrar og forráðamenn eru 

velkomnir 

 Auka útikennslu, fjölbreytta 

útiveru og vettvangsferðir 

 Fá fólk úr samfélaginu til að 

kynna starf sitt, afurðir og 
fjölbreytta þjóðmenningu. 

 Nýta þá færni, þekkingu og 

aðstöðu sem er til staðar í 

stofnunum og 
atvinnufyrirtækjum 
sveitarfélagsins til kennslu 

 Auka umhverfis- og starfsfræðslu 

 Auka samstarf við 

atvinnurekendur í sveitarfélaginu 

 Skýra hlutverk foreldra og skóla, 

byggt á því að óskir séu virtar 
eins og kostur er 

 Fá foreldra til að taka þátt í 
mótun framtíðarsýnar fyrir starfið 

 Gera könnun meðal foreldra um 
fyrirkomulag foreldrafunda 

 Hafa markvisst og gagnkvæmt 
upplýsingaflæði milli skóla og 

foreldra 

Markvisst mat og umbætur: 

 
 Hagsmunir nemenda í öndvegi 

 Innra mat markvisst notað til 

umbóta 

 Skólanámskrá verði endurskoðuð 

á tveggja ára fresti 

 Leggja fram starfsáætlun árlega 
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Stefna Markmið Aðgerðir 

Hæft og ánægt starfsfólk:  Metnaður, menntun og færni 

 Jákvæð og uppbyggileg 
samskipti 

 Skýr hlutverk og ábyrgð 

 Andleg og líkamleg vellíðan 

 Fjölbreytt og virk 

endurmenntun 

 Ráða einstaklinga með viðeigandi 

menntun og færni 

 Endurmenntun notuð til að bæta 

menntun og auka færni með 
viðeigandi hætti 

 Bæta markvissa fræðslu og 

aðlögun fyrir nýtt starfsfólk 

 Skólastjórnendur taki 

starfsmannasamtöl árlega 

 Auka fræðslu fyrir starfsfólk 

 Finna og ráða einstaklinga með 

jákvæð viðhorf og samskiptafærni 

 Nota endurmenntun til að auka 

jákvæð viðhorf og bæta 
samskiptafærni 

 Öflugt starfsmannafélag og 

skemmtinefnd 

 Hafa vinnuskipulag sýnilegt 

 Uppfæra handbók og 

Mannauður 
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starfslýsingar á hverju ári, með 
skýrum verklýsingum 

 Vera með markvisst hópefli 

 Halda sjálfstyrkingarnámskeið 

fyrir starfsfólk 

 Styrkja heilsueflingu starfsfólks 

 Viðhalda góðum samskiptum 

 Gefa starfsfólki tækifæri til að 

þroska hæfileika sína 

 Starfsmenn fá upplýsingar um 

námskeið og endurmenntun í 
boði. 

 Auka sveigjanleika vegna 
endurmenntunar 

 Auka starfsmanna- og 
endurmenntunarferðir 

 Koma á fót vettvangi þar sem 
starfsmenn geta deilt þekkingu 

sinni á ólíkum sviðum 

Áhugavert starfsumhverfi:  Hæfileg starfsmannavelta 

 Jákvæðni og stuðningur 

 Góð vinnuaðstaða 

 Tækifæri til starfsþróunar 

 Láta skipulag á innra starfi styðja 

við sveigjanleika 

 Nota " Fiskinn" 

 Virða samskiptasamning 

 Nýta uppeldisstefnu skólans í 

samskiptum starfsmanna 

 Bæta starfsmanna,- 
undirbúnings- og fundaraðstöðu 

 Starfsfólk fái tækifæri til að 
færast milli starfa /staða og auka 

þannig fjölbreytni 
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Stefna Markmið Aðgerðir 

Rekstur innan fjárhagsáætlunar:  Samnýta auðlindir milli 
skólastiga- og frístunda 

 Fjármagn nýtt til að ná settum 
markmiðum skóla- og 

frístundstefnu 

 Sjálfstæði innan stofnunar til 

að ráðstafa fjármagni innan 
ramma 

 Fjárhagsáætlun rýnd af 
fagnefndum út frá settum 

markmiðum 

 Starfsfólk fái að koma með 

tillögur og ábendingar frá byrjun 
gerðar fjárhagsáætlana 

 Starfsfólk veiti umsögn um 
ákvarðanir um kaup á 

kennslutækjum 

Aðstaða sem styður við starfið:  Íþrótta- og frístundaaðstaða 

styður við fjölbreytt starf 

 Skólahúsnæði og aðbúnaður 

mætir þörfum hverju sinni 

 Tækniþróun er fylgt eftir 

 Hefja undirbúning að byggingu  

íþróttahúss með aðstöðu fyrir 
fjölbreyttar tómstundir, 

félagsmiðstöð og skólavistun 

 Endurskoða lóð og tæki á henni 

reglulega 

 Ítrustu kröfum um aðbúnað og 

hollustuhætti sé framfylgt 

 Tryggja að leikskólahúsnæði 

uppfylli kröfur 

 Hafa tækjakost eins mikinn og 

góðan og mögulegt er 

Auðlindir  
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Verkefnaáætlun Krakkaborgar 

Mánuður Viðburðir og verkefni Mannauður 

Ágúst  Berjaferð 

 Viðhald á heimasíðu 

 Grænmetisræktun 

 Aðlögun nýrra nemenda 

 Starfsmannafundur 

 Yfirfara samskipta- og 

trúnaðarsamning.  

 Yfirfara eineltisáætlun 

 Klára og kynna ársskýrslu 2014-2015 
 

September  Kynningarfundur fyrir foreldra 

 Foreldraráðsfundur 

 Viðhald á heimasíðu 

 Fréttabréf Krakkaborgar 

 1. Bekkur Flóaskóla kemur í heimsókn  

 Hljóm-2  

 TRAS 

 Uppfæra starfsmannahandbók 

 Uppfæra rýmingaráætlun – 

Brunaæfing 

 Endurgera viðbragðsáætlun 

v/barnaverndar 

 Hefja vinnu við læsisstefnu 

Krakkaborgar 

Október  Foreldraviðtöl 

 Foreldrakaffi 

 Viðhald á heimasíðu 

 Fréttabréf Krakkaborgar 

 Skólaheimsókn hjá elsta árgangi 

Krakkaborgar 

 Menningarferð Krummadeildar 

 TRAS 

 Haustþing leikskólakennara á 

Suðurlandi 

 Vinna við læsisstefnu Krakkaborgar 

 Uppfæra foreldrahandbók 

 
 

Nóvember  Dagur íslenskrar tungu – kaffisamsæti 

með eldri borgurum 

 Námsferð til Brighton 

 Uppfæra foreldrahandbók 
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 Föndur með foreldrum – jólaljós tendruð 

 Viðhald á heimasíðu 

 Fréttabréf Krakkaborgar 

 Skólaheimsókn hjá elsta árgangi 

Krakkaborgar 

Desember  Jólaball 

 Jólaleiksýning 

 Viðhald á heimasíðu 

 Fréttabréf Krakkaborgar 

 Vinna við læsisstefnu Krakkaborgar 

Janúar 

 
 Þorrablót 

 Viðhald á heimasíðu  

 Fréttabréf Krakkaborgar 

 Skólaheimsókn hjá elsta árgangi 

Krakkaborgar 

 Hljóm-2 

 Skipulagsdagur 

 Náttúra og umhverfi - Grænfáni 

Febrúar  Dagur leikskólans 

 Bolludagur 

 Sprengidagur 

 Öskudagur 

 Viðhald á heimasíðu 

 Fréttabréf Krakkaborgar 

 Skólaheimsókn hjá elsta árgangi 
Krakkaborgar 

 TRAS 

 Starfsmannafundur 

 Starfsþróunarsamtöl 

 Starfsmannakönnun 

 

Mars  Foreldraviðtöl 

 Menningarferð 

 Viðhald á heimasíðu 

 Fréttabréf Krakkaborgar 

 Skólaheimsókn hjá elsta árgangi 

Krakkaborgar 

 Starfsþróunarsamtöl 

 Foreldrakönnun 

 Starfsmannafundur 
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 TRAS 

Apríl  Foreldraráðsfundur 

 Viðhald á heimasíðu 

 Fréttabréf Krakkaborgar 

 Skólaheimsókn hjá elsta árgangi 

Krakkaborgar 

 Innra mat nemenda 

 Skipulagsdagur 

 Starfsmannafundur 

 Undirbúningur fyrir næsta skólaár 

 Auglýsa eftir leikskólakennurum fyrir 

næsta skólaár 

 Vinna Starfs- og símenntunaráætlun 

Krakkaborgar 2016-2017 

Maí  Lambaferðir 

 Sumarhátíð 

 Grænmetisræktun/Útinám 

 Vorskóli 

 Viðhald á heimasíðu 

 Fréttabréf Krakkaborgar 

 Fjör í Flóa 

 Starfsmannafundur 

 Undirbúningur fyrir næsta skólaár 

 Vistunarplássum fyrir næsta skólaár 
úthlutað 

 Skilafundur með Flóaskóla 

Júní  Sumarferð/Útskriftarferð 

 Grænmetisræktun/Útinám 

 Viðhald á heimsíðu 

 Fréttabréf Krakkaborgar 

 Undirbúningur fyrir næsta skólaár 

 Vinna ársskýrslu Krakkaborgar 

 Umbótaáætlun fyrir árið 2016-2017 

 Handbækur uppfærðar 
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Skilgreining á deildarstjórafundum, starfsmannafundum og 

skipulagsdögum 

Mánuður Deildarstjórafundir Starfsmannafundir Skipulagsdagar 

Ágúst 21. ágúst kl: 13:30 – 14:30 

 Skipuleggja 

foreldrakynningu 

 Umræður 

 Verkefni og viðburðir 
framundan 

6. ágúst kl: 8:00 – 12:00 

 Farið yfir úrbótaáætlun, 

skóladagatal, 
samskiptasamning o.fl.  

 Deildarfundir 

 Undirbúningur deilda 

28. ágúst kl 14:00 – 16:00 

 Samskipti og trúnaður 

 Eineltisáætlun 

 Starfsmannahandbók 

 Deildarfundir 

 

September 25. september kl 13:30 – 
14:30 

 Læsisstefna – undirb.  

 Umræður 

 Verkefni og viðburði 
framundan 

  

Október 23. október kl 13:30 – 14:30 

 Umræður 

 Verkefni og viðburðir 

framundan 

 Áfalla- og slysaáætlun 

30. október kl 12:00 – 17:00 

 Deildarfundir 

 Lubbi finnur málbein – 

námskeið 

 Umræður 

2. október kl 9:00 – 15:00 
Haustþing 8. deildar FL og 

FSL. Námskeið og 
fyrirlestrar fyrir allt 

starfsfólk.    

Nóvember 20. nóvember kl 13:30 –  26.– 27. nóvember 
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14:30 

 Verkefni og viðburðir 

framundan 

 Læsisstefna - Lubbi 

Námsferð starfsmanna til 
Brighton.  
Numicon, útikennslu og 

núvitund.  

Desember 12. desember kl 13:30 – 
14:30 

 Verkefni og viðburðir 

framundan 

 Umræður 

 Vistunar- og vinnu-

skipulag um jólin 

  

Janúar 15. janúar kl 13:30 – 14:30 

 Verkefni og viðburðir 
framundan 

 Umræður 

 Umhverfi og náttúra – 

Grænfáni? 

 18. janúar kl 9:00 – 16:00 

 Deildarfundir 

 Læsisstefna  

 Kynning á 

Grænfánaverkefni 

Febrúar 19. febrúar kl 13:30 – 14:30 

 Verkefni og viðburðir 

framundan 

 Umræður 

 Innra mat – nemendur 
meta skólastarfið 

26. febrúar kl 14:00 – 16:00 

 Deildarfundir 

 Verkefni og viðburðir 
framundan.  

 Umræður 

 Foreldraviðtöl 

 Innra mat 

 

Mars 18. mars kl 13:30 – 14:30 

 Verkefni og viðburðir og 

framundan 

 Umræður 

 Drög að skóladagatali 

 Grænfáni 

23. mars kl 12:00 – 16:00 

 Deildarfundir 

 Drög að skóladagatali 

 Námskeið fyrir allt 

starfsfólk - áhugasvið 

 

Apríl 15. apríl kl 13:30 – 14:30  27. apríl 9:00 – 16:00 
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 Verkefni og viðburðir 
framundan 

 Umræður 

 Innra mat – niðurstöður 

foreldrakönnunar 

 Undirbúningur næsta 

skólaárs 

 Sunnlenski 
skóladagurinn – 

sameiginlegur 
starfsdagur leik-
grunn og 

framhaldsskóla. 

Maí 22. maí kl 13:30 – 14:30 

 Verkefni og viðburðir 
framundan 

 Umræður 

 Undirbúningur næsta 

skólaárs 

 Aðlögun milli deilda 

27. maí kl 14:00 – 16:00 

 Umræður 

 Deilarfundur 

 Undirbúningur fyrir 

sumarhátíð.  

 

Júní 24. júní kl 13:30 – 14:30 

 Frágangur í lok skólaárs 

 Umræður 

 Skil á: 
Viðburðadagatali, 

dagskipulagi og 
handbókum 
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Símenntunaráætlun Krakkaborgar  

Markmið 

Símenntunaráætlun er liður í því að ná þeim markmiðum sem sett hafa verið. 

Símenntunaráætlun er gerð með hliðsjón af styrkleikum, veikleikum og áherslum leikskólans. 

Í símenntunaráætlun er fjármögnun, skipulag og reglur skilgreindar.  

 

Ábyrgð og framkvæmd 

Leikskólastjóri er ábyrgur fyrir framkvæmd og úrvinnslu símenntunaráætlunar leikskólans. 

Starfsfólk er ábyrgt fyrir eigin símenntun þ.e. greina þarfir sínar, hafa frumkvæði að fræðslu og efla starfsþroska sinn. 

Undirbúningur símenntunaráætlunar stendur yfir að vori og starfsmenn fá hana afhenta í ágúst ár hvert. 

Tími til símenntunar ræðst af þörfum og fjármagni hverju sinni. 
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Ferli við gerð símenntunaráætlunar 
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Skilgreining á símenntunarþörf 

Starfsþróunarsamtal:  

 Í febrúar ræðir stjórnandi við starfsmann 
um  hugmyndir að símenntun hans.  

Vinna við starfs- og símenntunaráætlun: 

Í mars skilgreina og áætla stjórnendur þörf á 
símenntun.  

Starfs- og símenntunaráætlun er unnin og 
afhent foreldraráði til umsagnar. Í maímánuði 

er hún lögð fyrir fræðslunefnd.  

Starfsmannafundur:  

Símenntunaráætlun kynnt á 
starfsmannafundi í ágúst ár hvert. 

Fræðsla og eftirfylgni: 

 Starfsmaður fylgir eftir áætlun og skráir 
eigin símenntun.  

Stjórnendur veita stuðning og tryggja að 
sameiginleg fræðsla eigi sér stað. 
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Hverjum leikskóla er skylt að gera símenntunaráætlun og má skipta henni í tvo þætti:   

 Það sem eru nauðsynlegt fyrir skólann. 

 Það sem kennarinn metur æskilegt fyrir sig.  

 

 Skólastjórnendur ákvarða almenna þörf fyrir námskeið út frá áhersluatriðum næsta vetrar, óskum starfsmanna 

og fjárhagsáætlun skólans. Kennurum og starfsfólki er skylt að fara á námskeið sem þeim er ætlað að fara á 

samkvæmt símenntunaráætlun skólans enda eru þau námskeið kennurum að kostnaðarlausu og eru haldin á 

starfsdögum,  starfsmannafundum eða að skólastjórnendur senda starfsfólk á námskeið sem hentar skólanum. 

 

 Ákvörðun skal tekin af skólastjórnendum og rekstraraðila leikskólans hvað skal bjóða kennurum upp á mörg 

námskeið á skólaári út frá því sem þeir hafa áhuga á, til að halda sér við í starfi eða að bæta við nýrri þekkingu 

sem nýtist í starfi. Í starfsmannaviðtölum, sem haldin eru einu sinni á ári, er farið yfir óskir og þarfir 

starfsmanna og þær skráðar niður. 

 

 

Mat á árangri 

Það er á ábyrgð leikskólastjóra að skrá og staðfesta símenntun. Ábyrgð starfsmanns felst í að óska eftir skráningu og 

staðfestingu þegar hann getur sýnt fram á að símenntun sé lokið hverju sinni. 

Matshæf símenntun er símenntun sem er samþykkt af starfsmanni og stjórnanda, haldin í eða fyrir utan vinnutíma. 

Leikskólastjóri metur hversu vel starfsfólki hefur tekist að uppfylla kröfur í áætlun þeirra. Hann tilkynnir með fyrirvara 

því starfsfólki sem þarf að ljúka áætlun áður en launahækkun tekur gildi. 

 

Fjármögnun símenntunar 
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Símenntun starfsmanna er skipt í þrjá flokka:  

Skóli greiðir 100%  
Vinnustaðurinn greiðir laun  
starfsmannsins og námskeiðsgjöld 

Skóli greiðir og starfsmaður  
Skóli greiðir vinnutímann samkvæmt 
starfshlutfalli en ef námskeið er fyrir 

utan vinnutíma er ekki greidd 
yfirvinna nema að námskeið sé hluti 
af símenntunaráætlun. 

Starfsmaður greiðir námskeiðs-
gjald/sækir í sjóðinn sinn. 

Starfsmaður greiðir 100% 
Starfsmaðurinn fær launalaust leyfi 
og greiðir námskeiðsgjald sjálfur. 

Starfstengd ósk stjórnandans og 
þátttaka er innan vinnutíma. 
Starfstengd ósk starfsmanns og 

þátttaka er innan eða utan vinnutíma, 
þó alltaf ákvörðun stjórnanda. 

Starfstengt en ekki forgangsmál. 
Þátttaka innan eða utan vinnutíma.  
 

 
 

Óljós eða engin tengsl við núverandi 
eða framtíðarstarf.  

Námskeið á starfsdegi og á 
starfsmannafundum. 
Sérstök námskeið er tengjast 

markmiðum og/eða áherslum skólans 
sem starfsmaður sækir að beiðni 

leikskólastjóra.  

Miðað er við eitt námskeið fyrir hvern 
starfsmann.  

Sækja þarf um með góðum fyrirvara 
til leikskólastjóra sem metur 
aðstæður hverju sinni.   

Leyfi til að sækja námskeið einungis 
veitt ef það hefur ekki veruleg áhrif á 

starfsemi leikskólans að starfsmaður 
sé frá vinnu. 
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Skilgreining símenntunar 2014-2015  

Lýsing á símenntun Tilgangur Tímabil  Klst Kostnaður Þátttakendur Ábyrgð Hvar 

Starfsmannafundir        

Lubbi finnur málbein Efla þekkingu 
á aðferðum til 

að efla 
málvitund og 
læsi barna 

 

30. október 3,5 75.000 Allir 
starfsmenn 

leikskólans 

Leikskólastjóri Krakka-
borg 

Námskeið – óskir 

starfsmanna samkvæmt 
starfsþróunarviðtölum 

Efla þekkingu 

starfsmanna 

23. mars 2 40.000 Allir 

starfsmenn 
leikskólans 

 

Leikskólastjóri Krakka-

borg 

Skipulagsdagar         

Haustþing 8. Deildar FL 
og FSL 

Fjölbreytt 
örnámskeið og 
fyrirlestrar um 

leikskólastarf 

2. október 7 klst 80.000 Allir 
starfsmenn 
leikskólans 

Leikskólastjóri Selfoss 

Námsferð til Brighton 

Numicon 
Útikennsla 
Núvitund 

Skólaheimsóknir 

Kynning á 

samskipta- og 
agastefnunni.  

26. – 27. 

nóvember 

12 

klst 

62.000 Allir 

starfsmenn 
leikskólans 

Leikskólastjóri Brighton 

 

Náttúra og umhverfi 

Kynning á 
Grænfánaverkefni 

Auka 

þekkingu 
starfsfólks. 

18. janúar 3 klst 25.000 Allir 

starfsmenn 
leikskólans 

 

Leikskólastjóri Krakka-

borg 

Sunnlenski 

skóladagurinn 

Allt starfsfólk 27. apríl 7 klst 80.000 Allir 

starfsmenn 
leikskólans 

Leikskólastjóri Selfoss 
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Önnur símenntun        

TRAS Fá TRAS-
réttindi 

Haust 2015 5 klst 48.000 2 starfsmenn Leikskólastjóri Selfoss 

ART Fá ART-
réttindi 

Haust 2015 28 
klst 
 

40.000 2 starfsmenn Leikskólastjóri Selfoss 

Heildarkostnaður     450.000    

 

 

 


