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1. Almennar upplýsingar…………………………………………………………………………………………. 
         1.1. Leikskóli ( húsnæði, lóð, fm2 leikrými pr. barn, heildarrými o.fl. ) 
Heildarstærð leikskólans með sex deildum er ca. 1.070 ferm. brúttó sem gerir 

8,2 ferm. á barn. Leik og kennslurými eru; fjölnotarými, listasmiðja, 

sérkennsluherbergi og heimasvæði ( að frádregnum geymslum og snyrtingum sem 

eru innan heimasvæðanna ). Heimasvæði deildar er 68 ferm. , sérkennsluherbergi 

er 10 ferm. , listasmiðja er 35 ferm. og fjölnotarými ( salur ) er 80 ferm.  

Leikskólinn tók til starfa 8. ágúst 2005 og er staðsettur í fögru umhverfi milli 

nýja hverfis og gamla. Í næsta nágrenni er Selskógur sem er aðalútivistarsvæði 

Egilsstaða og einnig ber að nefna Vilhjálmsvöll. 

Skógarland er sex deilda leikskóli. Í byrjun þ.e. haustið 2005 voru  þrjár deildir 

einungis  starfræktar og börnin á aldrinum 1 – 5 ára. Fjórða deildin tók til starfa 

haustið 2006, fimmta deildin tók til starfa haustið 2007 og sjötta deildin tók til 

starfa haustið 2008.  Nöfn deildanna eru: Barr,Lauf, Lyng, Kjarr, Rjóður og 

Lundur. Skógarland er ekki starfræktur fyrir elsta árgang barna og er því  með 

aldursbilið 1 – 4 ára. 

  

        1.2. Breytingar og viðhald. Sópbíll frá bænum var fenginn til að sópa 

útileiksvæðið en þess á milli er það í höndum starfsmanna að halda leiksvæðinu 

snyrtilegu. Skipt var um sand á sandsvæðum um haustið. Ræstingaraðili bónaði öll 

gólf að venju tvisvar á skólaárinu.  

 
2. Hugmyndafræði leikskólans – stefna – námskrá………………………………………………….. 
        2.1. Áherslur og markmið. 
Markmið leikskólans er að efla alhliða þroska barnsins í samræmi við eðli, þarfir 

og þroska hvers og eins. Meginmarkmið okkar er að efla hreyfifærni barna sem 

er undirstaða alls almenns þroska og eðlilegrar jákvæðrar sjálfsmyndar, ásamt 

lífsleikni, umburðarlyndi, víðsýni og skapandi starfi. Við bjóðum upp á hollt 

matarræði þar sem aukin áhersla er lögð á að minnka fitu, sykur og saltneyslu. 

Skólinn er þátttakandi í verkefni lýðheilsustöðvar “Allt hefur áhrif einkum við 

sjálf”  Við vinnum eftir hugmyndafræði John Dewey, Caroline Pratt og Howard 

Gardner. 

       2.2. Mat á starfið, framkvæmd og niðurstöður. 
Endurmat þarf að fara fram á starfi leikskólans þar sem starfið í heild sinni er 

endurskoðað í lok starfsárs og kannað er jafnframt hvort áætlanir hafi verið 

raunhæfar og árangursríkar. Þetta skólaárið var matsaðferð skólans 

Eccerskvarðinn þar sem kannaður var starfsandinn. Foreldraviðtöl voru haldin í 

byrjun nóvember og í lok apríl.  Starfsmannasamtöl í mars og eru þau hluti af 

sjálfsmati skólans. 
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      2.3. Skipulag ( dagskipulag, þemavinna, valkerfi og hópastarf ) 
Dagskipulagið myndar ramma utan um uppeldisstarfið í leikskólanum. Það skapar 

öryggi og festu sem síðan eykur vellíðan barna og starfsfólks. Börnin vita þá að 

hverju þau ganga á hverjum degi og dagskipulagið kemur í veg fyrir óþarfa 

biðtíma og árekstra í samskiptum. Fastir liðir eins og matmálstímar og útivera 

skipa stóran sess í skipulaginu ásamt leik og námi. Fast dagskipulag er fyrir 

hverja deild og er uppistaðan sú sama á öllum deildum en útfærslurnar 

breytilegar eftir þörfum og aldri barnanna.  

7.45 leikskólinn opnar 

8.00 morgunmatur – rólegir leikir 

9.00 samverustund og ávaxtatími 

9.30 frjáls leikur  

10.00 hópastarf – útivera  

11.00 söngstund – snyrting 

11.15/11.45  hádegisverður 

12.00  hvíld 

13.00 útivera – gönguferðir 

14.30 nónhressing 

15.00 frjáls leikur  

17.00  leikskólinn lokar 

 

Yfirþema þetta skólaárið: Hreyfing og dýr og að sjálfsögðu sérstakar áherslur á 

hreyfingu og hollt matarræði. 

3. Leikskólastarfið sl. skólaár……………………………………………………………………………………………  
      3.1. Framkvæmd ársáætlunar. Hún var unnin í október af skólastjórum og 

deildarstjórum. Við settum niður hvernig skólaárið yrði unnið, helsu áherslur og 

markmið. 

      3.2. Þróunar og nýbreytnistarf. Haldið áfram með að ná settum markmiðum 

heilsustefnunnar og að efla okkur í flokkun á rusli. 

      3.3. Ferðir, menningarviðburðir, sýningar, hefðir og hátíðir.  
Í haust voru alls 35 börn í aðlögun, þar af voru 32 á aldirnum 1 – 2ja ára. 

Aðlögunin fór fram í ágúst og fram í byrjun september. Hópaðlögun barna er hér 

á Skógarlandi og hefur hún gefist vel. 

Fyrirlestur var á haustmánuðum fyrir foreldra um PMT foreldrafærnina. 

Fyrirlesari var frá Félagsþjónustunni. 

Dagur íslenskrar tungu var haldinn hátíðlegur í sal skólans. Kennarar og nemendur 

skemmtu sér með rammíslenskum söng.  

Í tilefni “Daga myrkurs” í nóvember máluðu börnin krukkur og var síðan einn 

morgunn valinn þar sem allir áttu að fara með sína krukku útfyrir leikskólann með 

logandi kerti í. Börnin fengu góða aðstoð foreldra sinna undir stjórn 
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deildarstarfsmanna og voru allir sammála um að þetta hafi verið tilkomumikil 

sjón.  

Í byrjun desember var foreldrum boðið í kaffi og piparkökur sem börnin höfðu 

bakað. Foreldrar tóku þátt í föndri með börnunum, skorið var út í laufabrauð á 

tveimur elstu deildum og gafst það vel. 

Í desember sótti elsti árgangurinn jólatré fyrir skólann sem notað var á 

jólaballinu. Foreldrafélagið sá um að útvega rútu og farið var í Eyjólfsstaðaskóg. 

Börnin fengu jafnframt smákökur og kakó á staðnum eftir erfiði morgunsins.   

Jólaball var haldið í sal, yngri deildir fyrir hádegi og eldri deildir eftir hádegi. 

Heiðursgestir samkomunnar voru jólasveinar og færðu þeir börnunum gjafir. 

Dýrindis jólamatur var framreiddur inná deildum og að sjálfsögðu var 

laufabrauðið góða sem börnin höfðu gert borðað með.  

Í desember héldum við “kaffihúsastemningu” í salnum fyrir hina árgangana þar 

sem við buðum upp á kakó og smákökur og horfðum á Jólasveinana í 

Dimmuborgum. 

Í janúar var haldið þorrablót á langborðum í sal og listasmiðju þar sem öll börnin 

og starfsfólk borðuðu saman rammíslenskan þorramat sem borinn var fram í 

trogum.  Um morguninn fengum við þjóðdansapar til að dansa fyrir okkur á 

fagnaðarfundi í sal. 

Í maí var sýning á verkum barnanna, milli klukkan  14 - 16 og sá foreldrafélagið 

um veitingar. Vöfflur voru seldar á vægu verði og ágóða varið til kaupa á 

kennsluefni fyrir skólann.  

Í maí fórum við í sveitaferð með börnin. Farið var með rútu í Lynghól, lömbin 

skoðuð og grillaðar pylsur á staðnum. 

Skógargleðin var haldin hátíðleg í byrjun júní í blíðskaparveðri þar sem 

börn,foreldrar og starfsfólk gengu saman í skrúðgöngu frá leikskólanum í 

íþróttahúsið. Haldið var upp á 5 ára afmæli skólans með stórri þrautabraut sem 

sett var upp í íþróttahúsinu og foreldrafélagið bauð upp á risastóra afmælistertu 

og ávaxtadrykk.  

 

4. Starfsmenn…………………………………………………………………………………………………………. 
     4.1. Stöðugildi ( fjöldi starfsmanna, menntun, stöðuheiti, stéttarfélög,         
veikindi, námsleyfi o.fl. )   
Starfsmenn voru samtals 37 í 31,7 stöðugildum þetta skólaár og skiptast niður á 

eftirfarandi hátt:  Leikskólakennarar voru 9 í tæplega 8,5 stöðugildum, aðrir 

kennaramenntaðir voru einn í 1 stöðugildi. Leiðbeinendur og afleysingar voru 23 í 

19,2 stöðugildum. Eldhússtarfsmenn voru fjórir í rúmlega 2,9 stöðugildum. 

Starfsmaður vegna sérkennslu  var einn í  1 stöðugildi. 

Faglærðir starfsmenn eru í FL og í FSL. Ófaglærðir í FOSA utan tveggja sem eru 

í AFL. 
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Fimm starfsmenn voru erlendir og eru ágætlega íslenskumælandi. Tveir 

starfsmenn voru í fjarnámi í leikskólakennarafræðum, annar við KÍ á fyrsta 

misseri og hinn við HA á þriðja misseri. Tveir starfsmenn voru í barnsburðarleyfi 

og tveir starfsmenn voru í löngu veikindaleyfi. Einn deildarstjóri skólans kom inn í 

stjórnun samhliða sínu starfi í tvo mánuði vegna veikinda aðstoðarskólastjóra. Vil 

ég láta hér koma fram að það er ekki til eftirbreytni að deildarstjóri gegni 

jafnframt aðstoðarskólastjórastöðu. 

 

      4.2. Fundir ( starfsmanna-, deildar-, deildarstjóra-, fag-, samráðsfundir 
leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra.) 
- Starfsmannafundir milli 17 – 19  voru einungis tvisvar á skólaárinu, tvo tíma í 

senn þar sem ýmsum upplýsingum var komið til skila  og veitti ekki af tímanum.   

- Deildarfundir voru haldnir hálfsmánaðarlega í hádeginu undir stjórn 

deildarstjóra hverrar deildar. Þar eru mál deildarinnar rædd s.s. 

vinnutilhögun á deildum, samræming og samskipti.  

- Deildarstjórafundir voru haldnir einu sinni í viku að venju. Þar ræðast við 

allir deildarstjórar ásamt leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra. Þar 

er sjónarmiðum komið á framfæri og ákvarðanir teknar. 

- Samráðsfundir deildarstjóra í leikskólanum voru haldnir hálfsmánaðarlega 

þar sem samræming milli álma eru rædd og ýmis fagleg málefni. 

- Samráðsfundir skólastjóra og aðstoðarskólastjóra voru af skornum 

skammti sökum veikinda aðstoðarleikskólastjóra.   

- Fundir vegna leik-og grunnskóla voru engir þar sem við höfum ekki elsta 

árgang leikskóla.  

- Fagfundir leikskólastjóra og leikskóla-og sérkennslufulltrúa 

Fljótsdalshéraðs voru haldnir einu sinni í mánuði yfir skólaárið. 

- Undirbúningstímar allra deildarstjóra eru 5 klst. á viku. Þeir voru 

skipulagðir þannig að flestir deildarstjórarnir voru í tvískiptum 

undirbúningstíma.  Leiðbeinendur fá  1 klst. á viku í undirbúning. 

Undirbúningstími er meðal annars nýttur til vinnslu starfsáætlana, 

undirbúnings og frágangs verkefna, að afla sér efniviðar, undirbúnings 

vegna deildarfunda, foreldrafunda og  viðtala, kynnisferða, kynningar og 

lesturs fagbóka.             

     4.3. Skipulags- og námskeiðsdagar, endur- og símenntun. ( Fyrirlestrar, 
ráðstefnur ofl. ) 
Skipulags- og námskeiðsdagar voru fimm á skólaárinu.  

11. september: Haustþing leikskólanna haldið á Fáskrúðsfirði. Það var námskeið 

fyrir eldhússtarfsmenn, útikennsla, hvernig segjum við börnum sögur og fleira.  

8 - 9. september sótti einn deildarstjóri námskeið í skipulögðum vinnubrögðum 

frá Greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins, námskeiðið var haldið á Egilsstöðum.  

16. 17. og 18 september: Trúnaðarmannanámskeið FOSA haldið á Egilsstöðum. 
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1 - 2. október: Trúnaðarmannanámskeið KÍ haldið á Akureyri. 

12 – 13 nóvember: Sérkennari sótti námskeið í atferlismótun frá Greiningar og 

ráðgjafarstöð ríkisins, námskeiðið var haldið í Reykjavík. 

4. janúar:  Námskeið fyrir allt starfsfólk í skyndihjálp nema deildarstjórana og 

aðstoðarstjórann. Þeir fóru á námskeið í grunnskólanum sem nefnist Blátt áfram 

um kynferðislegt áreiti gagnvart börnum. 

12 febrúar: Námskeið fyrir allt starfsfólk í líkamsbeitingu í umsjón tveggja 

sjúkraþjálfara HSA. Einnig námskeið frá VIRK þar sem ráðgjafi kynnti 

starfsendurhæfingasjóð og réttindi fólks. 

     4.4. Áherslur í samstarfi, starfsmannaviðtöl, handleiðsla, móttaka nýrra 
starfsmanna.  
Markmiðið með samstarfi starfsfólksins er að samræma þær starfsaðferðir sem 

leikskólinn hefur sett sér og er forsenda þess að ná fram settum markmiðum.  

Starfsmannasamtöl voru í mars þar sem leikskólastjóri tók samtal við hvern og 

einn starfsmann. Lögð er áhersla á opin og jákvæð skoðanaskipti þar sem opið er 

fyrir hugmyndir og sjónarmið beggja aðila um hvernig bæta megi bæði stjórnun 

og starfsemina í heild. Jafnframt er farið yfir möguleika varðandi endurmenntun. 

Reynt hefur verið að hlú að móttöku nýrra starfsmanna og veita þeim góða 

handleiðslu. Leikskólastjóri tekur fyrst starfs/ráðningarviðtal við viðkomandi og 

svo þegar ráðning hefur átt sér stað þá tekur leikskólastjóri annað viðtal sem 

snýr að starfseminni. Gerður er ráðningarsamningur.   Deildarstjóri viðkomandi 

deildar tekur einnig viðtal við nýjan starfsmann og fer yfir alla þætti í 

dagskipulaginu. 

 

5. Börn………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     5.1. Fjöldi barna ( aldur/árgangar, barngildi, dvalartímar )  
Heildarfjöldi nemenda var 130 á sex deildum haust 2009 

 

Árgangur 2005 - 31 börn  

Árgangur 2006 - 48 börn 

Árgangur 2007 - 30 börn 

Árgangur 2008 - 21 börn 

Samtals dvalargildi: 1306   Samtals barngildi: 168 

 

Heildarfjöldi nemenda var 132  í byrjun árs 2010 

Árgangur 2005 - 33 börn 

Árgangur 2006 - 48 börn 

Árgangur 2007 - 30 börn 

Árgangur 2008 - 21 börn 

Samtals dvalargildi: 1322      Samtals barngildi: 170 
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     5.2. Sérkennsla ( fjöldi barna, flokkar, aldur ) Haust 2009 
8 börn í árgangi 2005 í sérkennslu/málörvun. 

4 börn í árgangi 2006 í sérkennslu/málörvun. 

1 barn í sérkennslu/málörvun. 

Einstaklingsnámskrárgerð var unnin vegna fimm barna. 

6. Foreldrasamstarf…………………………………………………………………………………………………… 
     6.1. Áherslur og markmið. 
Eitt meginmarkmið í uppeldisstarfi leikskóla er að kappkosta í samvinnu við 

heimilin að efla alhliða þroska barnanna í samræmi við þarfir þeirra og þroska og 

leitast við að hlúa að þeim andlega og líkamlega. Til þess að leikskóli geti unnið að 

þessu markmiði er nauðsynlegt að hafa náið samstarf við foreldra eða 

forráðamenn barnanna. Leikskólakennarar/leiðbeinendur þurfa að þekkja heim 

barnanna utan leikskólans, fyrri reynslu þeirra, heimilisaðstæður og 

uppeldisviðhorf foreldranna. Þeir þurfa að kynnast vandamálum barnanna heima 

fyrir og vita hvernig þau bregðast við þeim þar. Slíkar upplýsingar auka skilning 

leikskólakennara/leiðbeinanda á ýmsu atferli barnanna í leikskólanum. Á sama 

hátt þurfa foreldrarnir að fá vitneskju um hvernig börnunum vegnar í 

leikskólanum og kynnast uppeldisstarfinu þar. Markmið með foreldrasamstarfi er 

að:  

- veita foreldrum upplýsingar um starfsemi leikskólans.  

- veita foreldrum upplýsingar um þroska barnsins og stöðu þess í 

leikskólanum. 

- afla upplýsinga um aðstæður og uppeldisviðhorf foreldra. 

- stuðla að þátttöku foreldra í starfi leikskólans.  

- rækta samvinnu og samskipti leikskólans og heimilanna.  

- skapa umræðuvettvang fyrir skoðanaskipti um uppeldi barna. 
                                                               ( Aðalnámskrá leikskóla 1999 bls 30 ) 

          6.2. Foreldrafundir.  
Í september voru kynningarfundir í hádeginu fyrir foreldra. Leikskólastjóri 

fór yfir helstu áherslur skólans og kynnti starfsfólkið. Í framhaldinu kynntu 

deildarstjórar vetrarstarfið hver á sinni deild.  Almennir foreldrafundir eru 

haldnir einu sinni á ári og oftar ef þurfa þykir. 

     6.3. Foreldraviðtöl – upplýsingastreymi ( kynningarrit, fréttabréf, opið 
hús, sýningar ) 
Áður en barnið byrjar í leikskólanum fá foreldrar bréf þar sem þeir eru 

boðaðir í viðtal hjá deildarstjóra og skólastjóra. Þar er skipst á upplýsingum 

hvað varðar barnið, hvernig aðlögun þess er háttað og fleira.  

Foreldraviðtöl fóru fram í nóvember og í apríl. Þar fá foreldrar upplýsingar 

um stöðu barnsins í þroska og hvernig því vegnar í félagahópnum. Farið er yfir 

þroskalýsingu barnsins  sem gefur greinagóða heildarlýsingu á þroska, hegðun 

og áhugasviði barnsins í leikskólanum. 
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 Mikið  upplýsingaflæði fer fram í gegnum heimasíðu skólans og er hún mjög 

mikilvæg fyrir foreldrana.  

Deildarstjórar halda úti fréttum af deildinni eftir þörfum yfir starfsárið til 

foreldra m.a. í formi viðburðardagatala fyrir hvern mánuð. 

Aðstoðarskólastjóri sér um almennar fréttir á forsíðu heimasíðunnar. 

Íþróttakennari setur reglulega inn fréttir á heimasíðu af skipulögðum 

hreyfistundum í sal. 

     6.4. Foreldrafélög, foreldraráð. Foreldrafélagið heitir Foreldrafélag 

Skógarlands og Tjarnarlands. Markmið félagsins er að tryggja sem best 

velferð barna í leikskólunum og styrkja samskipti milli foreldra, starfsfólks 

og barna.  
Stjórn félagsins er kosin ár hvert á aðalfundi og skal hún skipuð fimm 

fulltrúum foreldra, þar af 1 fulltrúa frá hverri deild . Einnig sitja 

leikskólastjórar stjórnarfundi.  

Foreldraráð skal hafa við hvern leikskóla samkvæmt nýjum Menntalögum um 

leikskóla. Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla um 

skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Ráðið hefur 

fylgst með gerð skólanámskrárinnar,komið með athugasemdir og farið yfir 

aðrar áætlanagerðir skólans. 

 

7. Samstarf – fræðsla, ráðgjöf……………………………………………………………………………….. 
     7.1.  Leikskólaskrifstofa ( ráðgjöf, fræðsla, námskeið og fyrirlestrar ) 
Málefni leikskóla heyra undir fræðslustjóra Fljótsdalshéraðs. 

Fræðslustjórinn hefur yfirumsjón með rekstri leikskólans. Leikskóla- og 

sérkennslufulltrúi  hefur yfirumsjón og eftirlit með faglegu starfi leikskólans 

og veitir ráðgjöf. Foreldrar barna á leikskólum Fljótsdalshéraðs hafa aðgang 

að sérfræðiaðstoð á vegum Skólaskrifstofu Austurlands. Á hennar vegum eru 

starfsandi talmeinafræðingur og sálfræðingar.  

     7.2. Nemar. Einn nemi kom frá Háskóla Íslands, á 7 missseri í fjarnámi í 

leikskólakennarafræðum. Neminn var frá Djúpavogi og var hjá okkur í 5 vikur.                                                                                                         

7.3. Samstarf við grunnskóla.  Samstarf/góðverk við grunnskólann var þannig 

háttað að nokkrir nemendur grunnskólans komu tvisvar í viku á vorönn  og voru 

með skipulagða leiki fyrir tvær elstu deildirnar. 

     7.4. Samstarf við aðra. Samstarf hefur verið við sálfræðing og 

talmeinafræðing hjá Skólaskrifstofu Austurlands. Samstarf við 

Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra. 

 Samstarf við leik-og sérkennslustjóra og fræðslufulltrúa Fljótsdalshéraðs. 

Samstarf við slökkviliðið. Samstarf við heilsugæslu og samstarf við 

leikskólann Tjarnarland.  

     7.5. Öryggismál ( slysavarnir, heilbrigðiseftirlit, eldvarnir o.fl. ) 
Æfing  var á rýmingaráætlun vegna eldsvoða fyrir starfsmenn. 



   Ársskýrsla leikskólastjóra Skógarlands 2009 - 2010 
 

 10 

Heilbrigðiseftirlitið kom í heimsókn á skólaárinu og fór yfir húsnæðið og 

útileiksvæðið.  

Slysaskráning er á leikskólanum þar sem skráð eru öll slys á þar til gerð 

eyðublöð. 

Öryggismiðstöð ríkisins hefur umsjón með bruna-og þjófavörnum á 

leikskólanum. 

Öryggisvörður leikskólans er Hera aðstoðarskólastjóri en hennar hlutverk er 

að yfirfara leikvöllinn og húsnæðið reglulega.  

Öryggistrúnaðarmaður er Sveinbjörg Óladóttir leiðbeinandi.  Hennar hlutverk 

er að vinna í nánu samstarfi við stjórnendur og aðra starfsmenn Skógarlands 

og stuðla að góðum aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi á vinnustað. 

 

8. Lokaorð. 
Fimm starfsárum er nú lokið hjá okkur hér á Skógarlandi. Þegar litið er til 

baka til skólaársins 2009 – 2010 þá hefur gott faglegt start verið unnið þrátt 

fyrir niðurskurð og álag í starfsmannahópnum. Skólanámskrárgerð lauk í 

nóvember 2009 og var starfsmannahópurinn samstilltur í þeirri vinnu og á 

hrós skilið fyrir vel unnin störf.  Unnið verður markvisst að því að efla 

liðsheildina enn meir og leggur það góðan grunn að jákvæðum samskiptum. 

Framundan er mikið þróunarstarf varðandi það að ganga í Samtök 

heilsuleikskóla á Íslandi og því spennandi tímar framundan. Að öðru leyti um 

verkefni starfsársins er vísað til skýrslunnar. 

 Einkunnarorð skólans eru: heilbrigð sál í hraustum líkama. 

 

 

                         Virðingarfyllst, 

 

            Hanna Málmfríður Harðardóttir, leikskólastjóri 
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