
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosfellsbær 

framsækið samfélag 

sem ræktar vilja og 

virðingu 
 

 

 

Mosfellsbær er eftirsótt 

bæjarfélag til búsetu þar 

sem fjölskyldan er í 

fyrirrúmi.  

 

Mosfellsbær er framsækið 

samfélag þar sem 

ábyrgðarkennd ríkir 

gagnvart náttúru og 

umhverfi auk þess sem 

hagkvæmni í rekstri og 

samfélagsleg ábyrgð eru 

ávallt höfð að leiðarljósi.  

 

Stjórnsýsla og þjónusta 

Mosfellsbæjar eru skilvirk, 

ábyrg, vönduð og í fremstu 

röð á Íslandi.  

 

Mosfellsbær er 

eftirsóknarverður 

vinnustaður hæfra 

einstaklinga þar sem áhersla 

er lögð á persónulega og 

nútímalega þjónustu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSFELLSBÆR 
 

Starfsáætlun fyrir starfsárið 2013 
Dags.  22. janúar 2013 

 
Leirvogstunguskóli 

 
 



 

HLUTVERK OG FRAMTÍÐARSÝN 

STEFNA MOSFELLSBÆJAR 2008 

Mosfellsbær vann að stefnumótun fyrir bæjarfélagið og 
stofnanir þess á árinu 2008.  Bæjarstjórn samþykkti þessa 
stefnu á 488. fundi sínum  9.apríl, 2008.  Í framhaldi af þessari 
stefnumótun er gert ráð fyrir að hrinda í framkvæmd 
einstökum þáttum í áherslum stefnu Mosfellsbæjar og gert ráð 
fyrir að stofnanir bæjarins geri sér starfsáætlun fyrir árið 2011 
sem byggir á þeim grunni sem lagður var á árinu 2008.  
 
Hér fylgir stefna Mosfellsbæjar eins og hún er sett fram í 
hlutverki, framtíðarsýn, meginstefnuáherslum og gildum.   

HLUTVERK  

 
 
 
 

FRAMTÍÐARSÝN 

Mosfellsbær er eftirsótt bæjarfélag til búsetu þar sem 
fjölskyldan er í fyrirrúmi. Mosfellsbær er framsækið samfélag 
þar sem ábyrgðarkennd ríkir gagnvart náttúru og umhverfi auk 

þess sem hagkvæmni í rekstri og samfélagsleg ábyrgð eru 
ávallt höfð að leiðarljósi. Stjórnsýsla og þjónusta 
Mosfellsbæjar eru skilvirk, ábyrg, vönduð og í fremstu röð á 
Íslandi. Mosfellsbær er eftirsóknarverður vinnustaður hæfra 
einstaklinga þar sem áhersla er lögð á persónulega og 
nútímalega þjónustu.  

 

MEGINSTEFNUÁHERSLUR 
MOSFELLSBÆJAR 

Meginstefnuáherslur bæjarfélagsins voru skilgreind út frá 
fjórum víddum:  

 Fjármálum og áætlunum. 
 Viðskiptavinum. 
 Mannauði. 
 Innri virkni og stjórnkerfi. 

 

GILDI 

 Virðing. 
 Jákvæðni. 
 Framsækni. 
 Umhyggja. 

 

Mosfellsbær – framsækið samfélag sem ræktar vilja og virðingu 



 

STEFNA LEIRVOGSTUNGUSKÓLA 

HLUTVERK 

FRAMTÍÐARSÝN  

Leirvogstunguskóli er framsækinn leikskóli sem býr börnum örugg og góð 
uppeldisskilyrði þar sem sérstök áhersla er á jafnrétti og samfélagslega 
ábyrgð. Framtíðarsýn skólans er uppbygging hans og umhverfi, með 
áherslu á foreldrasamstarf. Í rekstri leikskólans er leitað hagkvæmustu 
leiða þar sem nýtni og nægjusemi ráða ferðinni. Leikskólinn hefur ávallt á 
að skipa metnaðarfullu starfsfólki sem leitast við að efla alhliða þroska 
nemenda skólans í gegnum leik og starf. 

MEGINSTEFNUÁHERSLUR 
LEIRVOGSTUNGUSKÓLA 

Unnið er í anda Hjallastefnunnar þar sem sérstök áhersla er lögð á: 

 Virðingu fyrir einstaklingnum og þörfum hvers nemanda 

 Jákvæðni, gleði og kærleik í öllum samskiptum 

 Einfaldleika, þar sem umhverfi, búnaður og dagskipulag er einfalt 
og gagnsætt 

 Opið leikefni sem ýtir undir ímyndun og sköpun 

 Náttúruna, þar sem nýtni, nægjusemi og virðing fyrir náttúrunni er 
höfð að leiðarljósi 

 Aga og hegðunarkennslu á hreinskiptinn hátt, rósemd og 
streituleysi 

 
Unnið er eftir námsefninu Lífsmennt (Living Values Education).   

 Markmið Lifsmennta er að skapa leiðandi reglur og tæki til að 
þroska einstaklinginn og gera sér grein fyrir að einstaklingurinn er 

samspil líkamlegra, vitsmunalegra, tilfinningalegra og andlegra 
vídda.  

 Lífsmennt er alþjóðlegt námsefni sem byggt er á gildum. Það 
býður upp á fjölbreytileg viðfangsefni og hagnýta aðferðafræði fyrir 
kennara  og annað starfsfólk sem vilja hjálpa börnum og ungu fólki 
að uppgötva og þroska með sér tólf persónuleg og félagsleg 
lykilgildi. 

 Þegar unnið er með Lífsmennt með börnum eru notaðar margar 
mismunandi leiðir til að kanna gildin. Í gegnum  daglegt starf, leiki, 
myndlist, söng, hreyfingu og hugarflug læra þau félagslega færni, 
ný hugtök, að deila með sér, að hugsa um og að vera skapandi. 

 

 

ÝMIS VERKEFNI Á ÁRINU 2013 

o PALS, námsefni í lestrarkennslu fyrir 4 og 5 ára börn 
o Markviss málörvun  
o Markvisst innra mat á starfi leikskólans 
o Þróunarverkefni í innleiðingu nýrra starfshátta Lífsmennta  

(Living Values Education). 
o Samvinna með Varmárdeild þar sem leitast er við að brúa bilið 

milli leik og grunnskóla 
o Samstarfsverkefni starfsfólks Leirvogstunguskóla og Reykjakots 
o Menningarferð starfsfólks á haustdögum 
o TMT innleitt með yngstu börnin 
o Náttúrufræðikennsla og rannsóknarvinna í Gám á útisvæði. 
o Útbúa skólanámskrá fyrir Leirvogstunguskóla 
o Auka starf við aðkomu barna með þroskafrávik 
o Koma upp íþróttabúnaði 
o Þróa stærðfræðikennslu í gegnum leik 
o Innleiða Könnunaraðferðinna fyrir mið- og elstu börn 
o Innleiða  Könnunarleikinn fyrir yngstu börnin 
o Sveitaferð að vori 
o Útskriftarskvöld elstu barna 
o Útskriftarferð elstu barna 

  

Leirvogstunguskóli er metnaðarfullur og framsækinn leikskóli þar sem 
virðing, jákvæðni, gleði og kærleikur ráða ferðinni. 

 



 

 

ÁRIÐ 2013 MUN LEIRVOGSTUNGUSKÓLI VINNA 
ÁFRAM MEÐ GILDI MOSFELLSBÆJAR; 

VIRÐINGU, JÁKVÆÐNI, FRAMSÆKNI OG 
UMHYGGJU 

 

Virðingu eflum við með því að leggja áherslu á mikilvægi 
vináttunnar, skoðum viðhorf okkar til annarra, tökum tillit til 
ólíkra skoðana, ræðum ólíkan uppruna, menningu og hefðir.   

Jákvæðni þarf að rækta eins og aðra góða eiginleika með 
jákvæðni og gleði þar sem sérstök áhersla er á bjartsýni og 
kærleik. Við mætum börnum, foreldrum, gestum og 
samstarfsfólki ávalt með bros og jákvæðni að leiðarljósi. 

Framsæknar hugmyndir eru grundvöllur skólastarfs og 
starfsgleði í Leirvogstunguskóla. Starfsfólk Leirvogstunguskóla 
leitast ávalt við að bæta og efla starf skólans með nýjum og 
krefjandi verkefnum. Við endurmetum stöðugt starfshætti 
okkar og leitum nýrra leiða í skólastarfi.  

Umhyggja er undirstaða leikskólastarfs í Leirvogstunguskóla. 
Við leitumst við að sýna hvort öðru umhyggju alla daga með 
jákvæðu hugarfari og kærleika að leiðarljósi. Umhyggjan fyrir 
öðrum auðveldar okkur að koma auga á þá þætti í 
samfélaginu þar sem við getum lagt okkar að mörkum og haft 
áhrif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosfellsbæ, 22 janúar 2013 

Gyða Vigfúsdóttir Leikskólastjór 

Guðrún Björg Pálsdóttir 
Staðarhaldari 

Ragnheiður Ásta Rúnarsdóttir 
Kjarnastjóri 

María Sif Sævarsdóttir 
Kjarnastjóri og  

umsjón með sérkennslu 



 

MEGINSTEFNUÁHERSLUR - VERKEFNI ÁRSINS 2013 –  MARKMIÐ 

Nauðsynlegt er að geta þess í texta hvernig stofnun hyggst meta hvernig markmiði verkefnisins er náð, að lágmarki fyrir 5 af 
verkefnum ársins. 

 

Fjármál og 

áætlanir 

Markmið 

Undirmarkmið Helstu verkefni og leiðir á árinu 

2013 

Hér á að skrá leiðir og verkefni 

Mat  

(hvað og hvernig) 

Mælikvarðar Tímasetningar/ 

ábyrgðaraðili 

Traustur 

rekstur sem 

hefur 

skilvirkni og 

hagkvæmni 

að leiðarljósi. 

 Að fjárhagsáætlun sé 
raunhæf og lýsandi 

 Leitað hagkvæmustu leiða í rekstri 
leikskólans 

Starfsmenn leikskólans taka virkan 
þátt í rekstri leikskólans 

Rauntölur bornar 
saman við áætlun  

 

 

Fjárhagsáætlun 
leikskólans 

Mánaðarlega/ 
leikskólastjóri 

 

Stofnanir hafa 

faglegt og 

fjárhagslegt 

sjálfstæði 

sem byggir á 

ábyrgri og 

raunhæfri 

áætlanagerð. 

 

Að auka ábyrgð 

kjarnastjóra á 

fjárhagsáætlun 

Jafnvægi í rekstri skólans þar sem 
fjárhagsáætlun fylgt 

 

 

Rauntölur bornar 
saman við áætlun  

 

Fjárhagsáætlun 
leikskólans 

Í júní og nóvember/ 

leikskólastjóri 

 

Starfsáætlanir 

eru 

mikilvægur 

hlekkur í 

stjórnun 

bæjarins. 

1. Að gera starfsáætlun 

skólans fyrir árið 2014 

 

1. Allir starfsmenn skólans komi að 

starfsáætlunargerð 

 

 

 

 

1. Lokið/ólokið 

 

 

1. Október 2013/ 

leikskólastjóri og 

staðarhaldari 

 



 

 

2. Að starfsáætlun 

leikskólans sé kynnt 

foreldraráði leikskólans 

3. Að starfsáætlun sé 

sýnileg og aðgengileg  

 

4. Að starfsáætlunin sé 

virkt vinnuplagg 

 

2. Starfsáætlun send foreldraráði til 

umsagnar eftir samþykkt í 

fræðslunefnd 

 

3. Starfsáætlun birt á heimasíðu 

leikskólans 

 

4. 1 Kjarnastjórar líti til 

starfsáætlunar við gerð áætlana 

4. 2 Starfsáætlunin er yfirfarin og 

rædd á kjarnastjórafundum 

 

2. Lokið/ólokið 

 

 

3. Lokið/ólokið 

 

 

 

2. janúar 2013/ 

leikskólastjóri og 

staðarhaldari 

 

3. Febrúra 2013 / 

staðarhaldari 

 

4. Tvisvar á ári apríl 

og sept/ leikskólastjóri 

 

Virkt eftirlit er 

með  

áætlunum og 

framkvæmd 

verkefna 

bæjarins. 

 

1. Að starfsáætlun 

skólans fyrir árið 2013 

sé fylgt 

 

1.1 Reglulegt endurmat á 

starfsáætlun  

1.2 Reglulegir fundir með 

bæjaryfirvöldum þar sem áætlanir 

eru metnar og yfirfarnar 

1.3 Tímaáætlunum fylgt 

1.1 Matið fer fram á 

Kjarnastjórafundum 

1.1 Fjöldi funda 

 

1.1 Tvisvar á ári apríl 

og sept/ leikskólastjóri 

1.2 Ársfjórðungslega/ 

leikskólastjóri 

 

 

Ráðstöfun 

verðmæta er 

ávallt með 

hagsmuni 

bæjarbúa að 

leiðarljósi. 

 

1. Að fjárhagsáætlun sé 

fylgt  

2. Að hagkvæmni sé 

gætt í rekstri 

1. Rekstrar áætlun skoðuð og metin 

reglulega 

 

2.1 Skoða innkaup leikskólans með 

tilliti til hagræðingar 

1. Rauntölur bornar 
saman við áætlun  

 

2. Rauntölur bornar 
saman við áætlun  

1. Fjárhagsáætlun 
leikskólans 

2. Fjárhagsáætlun 
leikskólans 

1. Mánaðarlega/ 

leikskólastjóri 

 

2. Daglega 



 

2. 2 Ávallt  leitað hagkvæmustu leiða 

í innkaupum 

2.3 Unnin matvara í algjöru lágmarki 

 

 

 

 

 

2.3 Daglega/ 

matráður 

 

Leitað er 

skapandi leiða 

í rekstri þar 

sem 

hagkvæmni 

og 

samfélagsleg 

og 

umhverfisleg 

ábyrgð er í 

heiðri höfð. 

1. Að leita nýrra leiða í 

hagkvæmi í rekstri 

 

 

 

 

2. Að starfsdagar 

leikskólans séu vel nýttir 

 

1.2 Hluti starfsmannafunda haldnir á 

dagvinnutíma 

1.3 Fagfundir haldnir á dagvinnutíma 

1.4 Kjarnafundir haldnir á 

dagvinnutíma 

 

2.1 Góð fræðsla og skoðaðar 

nýjungar í leikskólastarfi 

 1.1.  Lokið/ólokið 

1.2. Fjórum sinnum 

á ári 

1.3 Fjórum sinnum 

á ári 

1.4 Fjórum sinnum 

á ári 

 

2.1 Könnun og 

skýrsla 

 

1.1 Jan/ leikskólastjóri 

1.2 jan, apríl, sept og 

nóv/ leikskólastjóri 

1.3 Feb, apríl, ágúst 

og nóv./ leikskólastjóri 

1.4 jan, apríl, sept og 

nóv/ kjarastjórar 

 

2.1 Nóv 

2013/leikskólastjóri, 

staðarhaldari 

 

 

 

 

 



 

 

Viðskiptavinir 

Markmið 

 

Undirmarkmið Helstu verkefni og leiðir á árinu 

2013 

Hér á að skrá leiðir og verkefni 

Mat  

(hvað og hvernig) 

Mælikvarðar Tímasetningar/ 

ábyrgðaraðili 

Mosfellsbær er 

eftirsótt 

bæjarfélag til 

búsetu þar sem 

fjölskyldan er í 

fyrirrúmi. 

1. Að 
Leirvogstunguskóli 
komi til móts við þarfir 
fjölskyldna 

2. Að 
Leirvogstunguskóli 
komi til móts við alla 
með umhyggju og 
jákvæðni 

1. Vistunartími barna sé aðlagaður 
að þörfum fjölskyldna 

 

2.1 Virk umræða og fræðsla um gildi 
Mosfellsbæjar  

 

2.2 Fyrirlestur á starfsmannafundi 

 1. Foreldrakönnun. 
Einkunn >4.2 

 

2.1 
Foreldrakönnun. 
Einkunn >4,2 

 

1. Maí 2013/ 
Skólaskrifstofa 

 

2.1 Maí 2013/ 
Skólaskrifstofa 

 

2.2. Sept 2013/ 
Leikskólastjóri 

 

Framsækið 

skólastarf í 

mennta- og 

menningarbæ. 

1. Að 

Leirvogstunguskóli sé 

framsækinn leikskóli 

 

 

 

2. Að 

Leirvogstunguskóli taki 

þátt í þróunarstarfi 

1.Virkt innra mat á starfi leikskólans 

 

 

 

 

2.1.Þróunarverkefni í innleiðingu 

Lífsmennta  (Living Values 

Education). 

1.Greining á 

hópatímum, 

valtalningar, myndir úr 

starfi, gátlistar fyrir 

foreldraviðtöl, 

útskriftarmöppur 

barnanna, 

foreldrakönnun og 

Hljóm-2 fyrir elstu 

börnin. 

2.1. Námsefnamappa 

og skýrsla 

1. Lokið/ólokið 

 

 

 

 

 

2.1  Lokið/ólokið 

1. Júní og nóv.  

2013/ Kjarnastjórar 

 

 

 

 

2.1 Nóvember 

2013/ Staðarhaldari 

og Kjarnastjórar 



 

  

2.2. Þróunarverkefni PALS unnið 

með 4-5 ára börnum 

 

2.3. Þróunarverkefni að setja upp 

kennsluaðstöðu fyrir náttúrukennslu 

og rannsóknarvinnu í Gám 

2.4. TMT innleitt með yngstu börnum  

 

2.5. Þróunarverkefni í innleiðingu á 

stærðfræðikennslu  í gegnum leik 

 

2.6. Þróunarverkefni í innleiðingu á 

könnunarleiknum fyrir yngstu börn 

leikskólans 

 

2.7. Þróunarverkefni í innleiðingu á 

könnunaraðferðinni með miðaldri og 

elstu börnum 

 

2.2 Námsmappa 

 

2.3 Skýrsla, ljósmyndir 

 

2.4. Skýrsla 

 

 

2.5. Skýrsla og 

ljósmyndir 

 

2.6. skráning og 

ljósmyndir 

 

2.7. ljósmyndir og 

verkefnamöppur 

 

2.2 Lokið/ólokið 

 

2.3. Lokið/ólokið 

 

2.4. Lokið/ólokið 

 

 

2.5. Lokið/ólokið 

 

2.6. Lokið/ólokið 

 

 

2.7. Lokið/ólikið 

 

2 .2 Júní 2013/ 

Kjarnastjóri 

Leirukots 

2.3. Í vinnslu allt 

árið/ staðarhaldari 

og Kjarnastjórar 

2.4. Júní 2013/ 

kjarnastjóri 

Tungukots 

 

2.5. Júni og Nóv. 

2013 Staðarhaldari / 

Kjarnastjórar  

2.6. Júní/nóv 2013 

Kjarnastjóri 

Tungukots 

 

2.7. Júni/nóv 2013 

Kjarnastjóri 

Leirukots 

Afbragðs 

starfsskilyrði til 

að reka 

umhverfisvæna 

atvinnustarfsemi 

 

1. Að í starfsemi 

Leirvogstunguskóla sé 

nýtni og nægjusemi 

alltaf höfð að 

leiðarljósi  

1.1 Fréttir til foreldra í rafrænu formi 

 

 

1.1.Fréttir á heimasíðu  

 

1.1. Fjórum sinnum á 

ári 

 

 

1.1.  Vikulega/ 

staðarhaldari 

 

 



 

 

 

2. Að börn leikskólans 

kynnist umhverfi 

skólans og nýti það 

sem náttúran býður 

upp á 

 

2.1. Nýtum umhverfið sem 

Leirvogstunguskóli eru í til útivistar 

og kennslu 

2.2 Reglulegar gönguferðir um 

nágrennið 

2.3 Náttúruskoðun og ferðir í 

Kölduhvísl, Tungubakka, 

hesthúsahverfi og nánasta umhverfi 

2.4 Efni úr náttúrunni nýtt í listsköpun 

 

 

2. Hópatíma-

talningar 

 

 

2. Mánaðarlega/ 

Kjarnastjórar og 

hópstjórar 

 

Uppbygging, 

nýsköpun og 

þróun í sátt við 

umhverfi og 

íbúa. 

 

Að efla samvinnu við 

foreldra 

Mikil foreldrasamvinna þróuð í 

samvinnu og ráði við foreldrafélag 

 

 Lokið/ólokið Allt árið 2013/ 

staðarhaldari 

 

Sjónarmið íbúa 

og fyrirtækja eru 

virt með virku 

samráði og 

hagsmuni 

heildarinnar að 

leiðarljósi. 

 

1.  Að kynna fyrir 

börnum stofnanir í 

Mosfellsbæ 

 

 

 

 

1.1. Skólaheimsóknir í Varmárskóla 

fyrir elstu börn 

 

1.2.Heimsóknir á bókasafnið, elsti 

árgangur. 

 

1.3. Þátttaka í menningarviku 

leikskóla  í Kjarna (þrír elstu 

 1.1. Tvær 

heimsóknir á önn 

 

1.2. Einu sinni á 

önn 

 

1.2. Einu sinni á ári 

1.1. 

Kjarnastóri/hópstjóri 

elstu barna 

 

1.2 . 

Kjarnastjóri/hópstjóri 

 

1.3. Kjarnastjórar og 



 

 

2. Virkt foreldrafél. Í  

Leirvogstungusk. 

árgangar leikskólans) 

2. Samráð og upplýsingarflæði frá/til 

leikskóla-foreldrafélags 

 

2. Allt árið um kring 

hópstjórar 

2.Allt árið 

/staðarhaldari 

Útivistabær sem 

býður upp á 

fjölbreytt og 

kraftmikið 

tómstunda- og 

íþróttastarf í 

fallegu umhverfi. 

1. Að nýta umhverfi 

leikskólans til útivistar 

 

 

 

2. Að stuðla að 

heilbrigðum lífsstíl 

barna og aukinnar 

hreyfingar 

1.1 Sérstök áhersla á útivist og 

hreyfingu í leikskólastarfinu 

1.2 Náttúruskoðun að Köldukvísl og 

Tungubökkum  

 

 

2.1. Dagleg útivera 

2.2. hreyfistundir 

2.3. Hvíld/slökunn 

 

 

 

 1.  Hópatíma- og 

valtalningar 

 

 

 

2.1. Hópatíma- og 

valtalning. 

Dagskipulag.   

1. Mánaðarlega/ 

Kjarnastjórar 

 

 

 

2. Kjarnastjórar 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mannauður 

Markmið 

Undirmarkmið Helstu verkefni og leiðir á árinu 

2013 

Hér á að skrá leiðir og verkefni 

Mat  

(hvað og hvernig) 

Mælikvarðar Tímasetningar/ 

ábyrgðaraðili 

Mosfellsbær er 

eftirsóttur 

vinnustaður 

sem ræktar 

þekkingu og 

færni 

starfsmanna. 

1. Að starfsmönnum 
bjóðist virk 
endurmenntun 

1.1. Samvinna við Háskóla Íslands 
um menntun leikskólakennara 

1.2. Fyrirlestrar og kennsla á 
starfsmannafundum 

1.3. Leikskólakennarar sæki 
endurmenntunarnámskeið 

 

 1.1 Fjöldi nema 

1.2 Fjöldi fyrirlestra 

 

1.3. A.m.k. tvisvar á 
ári 

1.1 Allt árið/ 
leikskólastjóri 

1.2 Tvisvar á önn/ 
mannauður skólans 

1.3. Allt árið/ 
leikskólakennarar – 
Leikskólastjóri/stað
arhaldari 

 

Starfsumhverfi 

Mosfellsbæjar 

leggur grunn að 

samkeppnishæf

ni 

bæjarfélagsins á 

vinnumarkaði. 

 

Að Leirvogstunguskóli 

sé eftirsóttur 

vinnustaður  

 

Starfsmönnum sé mætt af sanngirni 

og umhyggju 

 

 

 Vinnustaðagreining Maí?? 

mannauðsstjóri 

 

Virðing og 

samheldni eru 

sköpuð í 

jákvæðu 

starfsumhverfi. 

 

1. Að auka 
starfsánægju 
starfsmanna og stuðla 
að góðum starfsanda í 
Leirvogstunguskóla 

 

1.1. Menningarferð að hausti 

1.2. Virkt upplýsingarflæði 

1.3. Vinaleikur fyrir jól 

1.4. Jólagleði starfsmanna 

 Vinnustaðagreining 

meðaltal yfir 4.2 í 

starfsandaspurning

um 

Maí/ 

mannauðsstjóri 



 

  

 

Starfsmanna 

stefna er 

sveigjanleg og 

fjölskylduvæn. 

 

Að komið sé til móts 

við óskir starfsmanna 

um vinnutíma 

Boðið upp á sveigjanlega vinnutíma í 
samræmi við fjölskyldu aðstæður 
starfsfólks 

 

 

 

  Allt árið/ 

leikskólastjóri 

 

Örvandi 

starfsumhverfi 

þar sem 

metnaður hvers 

og eins fær 

notið sín. 

 

1. Að allir starfsmenn 

finni til ábyrgðar sinnar 

í vinnunni 

1.1 Hópstjórar bera ábyrgð á sínum 

hópum og verkefnum 

 

1.2 Hópstjórar taka foreldraviðtöl 

 

1.3 Kjarnastjórar taka 

starfsmannaviðtöl 

1.4 Kjarnastjórar taka viðtal við 

foreldra við upphaf leikskólagöngu 

1.5 Samábyrgð starfsmanna í rekstri 

leikskólans 

 1.1. 

Hópatímatalningar 

og mat 

 

1.2 tvisvar á ári 

1.3. Einu sinni á ári 

 

 

1.1Mánaðarlega/ 

kjarnastjórar 

 

1.2. Apríl og nóv/ 

hópstjórar 

1.3. Apríl/ 

kjarnastjórar 

 

 

 



 

 

 

 

Innri virkni og 

stjórnkerfi 

Markmið  

Undirmarkmið Helstu verkefni og leiðir á árinu 

2013 

Hér á að skrá leiðir og verkefni 

Mat  

hvað og hvernig) 

Mælikvarðar Tímasetningar/ 

ábyrgðaraðili 

Stjórnsýsla 

Mosfellsbæjar 

er í fremstu röð 

þar sem 

skilvirk, ábyrg 

og vönduð 

vinnubrögð eru 

viðhöfð 

1. Að stjórnun 
Leirvogstunguskóla sé 
skilvirk og ábyrg 

1.1. Daglegir fundir og samskipti við 
starfsmenn 

1.2. Starfsfólk þekkir og virðir réttar 
boðleiðir 

1.3. Opin samskipti þar sem málin 
eru „uppi á borðinu“ 

1.4. Samvinna milli stjórnenda í 
Leirvogstunguskóla og Reykjakots. 
Undirbúningur stjórnunarlegs 
sjálfstæði Leirvogstunguskóla. 

 

 

1.2. Sjá handbók 
starfsmanna 
Reykjakots 

 

 

1.4. Tillögur 

1.1. Fundatalning 

 

 

 

 
1.1. 
Daglega/staðarhaldari 

1.2 Staðarhaldari og 
Kjarnastjóri 

1.3 Staðarhaldari og 
Kjarnastjórar 

 

1.4. Leikskólastjóri og 
staðarhaldari 

 

 

Persónuleg og 

nútímaleg 

þjónusta sem 

byggir á 

fagmennsku 

1. Að jákvæðni og 

umhyggja sé ávallt í 

fyrirrúmi í samskiptum 

í Leirvogstunguskóla 

1.1 Dagleg samskipti við foreldra á 

jákvæðan og uppbyggilegan hátt 

 

1.2 Rafræn samskipti við foreldra 

 

 

1.2. Fréttir og 

tilkynningar sendar í 

tölvupósti og á 

1.1. 

Foreldrakönnun 

eink yfir 4.2 í 

viðkomandi 

spurningum 

 

1.1Maí/ 

skólaskrifstofa 

 

1.2. Allt árið/ 

staðarhaldari 



 

 

 

1.3 Uppeldislegar leiðbeiningar til 

foreldra 

heimasíðu 

1.3. Foreldraviðtöl 

 

1.3. A.m.k. tvisvar 

á ári 

 

1.5. Apríl og nóv/ 

Kjarnastjórar og 

hópstjórar  

 

 

 

Lýðræðisleg og 

sanngjörn 

málsmeðferð. 

 

1. Að viðhafa 

lýðræðisleg 

vinnubrögð í 

ákvarðanatöku þar 

sem raddir allra 

hlutaðeigandi fá að 

hljóma 

 

1.1. Starfsmenn skólans eru upplýstir 

um starfsemina 

1.2. Kallað eftir umsögnum og 

umræðu málefni sem taka þarf 

ákvarðanir um 

1.3. Foreldraráð virkjað 

 

  

1.1. Foreldra-

könnun 

 

1.1. Maí/ 

skólaskrifstofa 

 

Mosfellsbær er 

leiðandi í 

rafrænni 

stjórnsýslu, 

með stuttan 

afgreiðslutíma 

erinda og gott 

aðgengi að 

þjónustu. 

 

1. Að foreldrar nýti 

íbúagátt 

Mosfellsbæjar 

2. Að foreldrar nýti 

heimasíðu skólans 

1.Foreldrum bent á rafrænar 

umsóknir á mos.is, íbúagátt 

2. Foreldrar hvattir til að nýta sér 

heimasíðu skólans til 

upplýsingaöflunar 

 

 1. Innritunarviðtöl 

 

2. Innritunarviðtöl 

1. Allt árið/ 

kjarnastjórar 

2. Allt árið/ 

kjarnastjórar 



 

REKSTUR OG LYKILTÖLUR 

Hér er hugmynd að lykiltölum fyrir stofnanir 

 
Rekstur: 

Ársreikningur 
2009 

Áætlun 2010 Áætlun 2011  

 
Tekjur 

25.180.589 26.281.182 
24.280.178 

 

 
Laun og launatengd gjöld 

111.177.772 
106.199.765 

106.722.997  

 
Annar rekstrarkostnaður 

22.107.188 28.145.304 27.021.672  

 
Kostnaður v/ ýmissa verkefna 
ársins 2010 

    

 
Samtals  

108.104.371 108.063.887 109.764.491  

 
Lykiltölur: 

    

 
Fjöldi starfsmanna 

33 30   

 
Stöðugildi  

    

  
- Stöðugildi 

26,02 26,78 25.1  

 
Annað: s.s. aðsókn, magn, 
hlutföll, o.s.frv.: 

 
 
 

   

  
 

 
 

   

 

Húsaleiga milli ára 

hækkaði t.d. um 

5.334.304kr 


