
 

 

 

 

Júní 2021 

Ásta Kristín Valgarðsdóttir 

Leikskólastjóri 

 



                                                                                                                                               Ársskýrsla Kirkjubóls  

2020-2021 

 

1 

 

EFNISYFIRLIT 

ÚRDRÁTTUR ............................................................................................................................................................ 2 

INNGANGUR ............................................................................................................................................................ 3 

INNRA STARF ........................................................................................................................................................... 3 

EINKUNNARORÐ OG ÁHERSLUR ......................................................................................................................... 3 

FJÖLGREINDIR ..................................................................................................................................................... 3 

LÆSI..................................................................................................................................................................... 4 

LUBBI FINNUR MÁLBEIN ..................................................................................................................................... 4 

VINÁTTUVERKEFNI BARNAHEILLA ...................................................................................................................... 4 

STARF ELSTU BARNA ........................................................................................................................................... 4 

FLUTNINGUR Á MILLI DEILDA ............................................................................................................................. 5 

BÖRN VIKUNNAR ................................................................................................................................................ 5 

KARELLEN ............................................................................................................................................................ 5 

SAMSTARF Á MILLI DEILDA ................................................................................................................................. 6 

SAMSTARF VIÐ AÐRA .......................................................................................................................................... 6 

VIÐBURÐIR OG FERÐIR ....................................................................................................................................... 6 

MAT Á INNRA STARFI ÚT FRÁ STARFSÁÆTLUN .................................................................................................. 6 

MATSÞÆTTIR ÚT FRÁ MATSÁÆTLUN .................................................................................................................. 6 

NÝBREYTNI OG ÞRÓUNARVERKEFNI ....................................................................................................................... 7 

NÝBREYTNI Í STARFI ............................................................................................................................................ 7 

MANNAUÐUR LEIKSKÓLANS ................................................................................................................................... 8 

MENNTUN OG FJÖLDI ......................................................................................................................................... 8 

STARFSÞRÓUN .................................................................................................................................................... 8 

BARNAHÓPURINN ................................................................................................................................................... 8 

TÖLULEGAR UPPLÝSINGAR ................................................................................................................................. 8 

STOÐÞJÓNUSTA .................................................................................................................................................. 9 

FORELDRASAMSTARF .............................................................................................................................................. 9 

SAMTÖL, FUNDIR OG VIÐBURÐIR ....................................................................................................................... 9 

KANNANIR ......................................................................................................................................................... 10 

FORELDRAFÉLAG OG RÁÐ ................................................................................................................................. 12 

ÖRYGGISMÁL......................................................................................................................................................... 12 

SLYSASKRÁNING................................................................................................................................................ 12 

EFTIRLIT ............................................................................................................................................................. 12 

COVID19 ............................................................................................................................................................ 13 

HÚSNÆÐI OG VIÐHALD ......................................................................................................................................... 13 

LOKAORÐ............................................................................................................................................................... 14 



                                                                                                                                               Ársskýrsla Kirkjubóls  

2020-2021 

 

2 

 

 

ÚRDRÁTTUR 

Einkunnarorð leikskólans eru virðing, væntumþykja og vinátta sem endurpeglast í daglegu 

starfi og samskiptum barna og starfsfólks. Áherslur skólans eru umhverfi, sköpun og lífsleikni 

sem er rauður þráður í starfinu okkar alla daga, ásamt frjálsa leiknum því leikurinn er undirstaða 

alls náms í leikskóla og fær hann mikið vægi í skólanum. 

Unnið var eftir starfsáætlun vetrarins og héldum við áætlun að mestu þó með einhverjum 

breytingum vegna Covid19. Kirkjuból starfar eftir fjölgreindarkenningu Howards Gardner og 

unnið er með málgreindina alla daga og skiptist önnur greindarvinna upp í fjögur tímabil:  

• Samskipta- og sjálfsþekkingargreind 

• Tónlistargreind  

• Rök, rýmis og stærðfræðigreind 

• Umhverfis og hreyfigreind 

Í vetur var unnið markvisst með verkefnið, Lubbi finnur málbein ásamt því að vinna með læsi 

í gegnum, sögur, sögugerð, tjáningu, markvissa málörvun og hlustun. Einnig var unnið með 

vináttuverkefni Barnaheilla sem leggur áherslu á vináttuna, jákvæð samskipti, vinsemd og 

virðingu fyrir fjölbreytni í nemendahópnum. Gott samstarf hefur myndast við aðra í tengslum 

við hefðir í skólanum en vegna samgöngu takmarkana tengt Covid19, höfum við ekki farið 

mikið í heimsóknir né fengið heimsóknir. 

Skólinn fékk úthlutað úr þróunarsjóð fyrir verkefnið „Tæknitaska“ í samstarfi við Bæjarból og 

Lundaból en vegna Covid19 hefur gengið illa að fá verkefnastjóra fyrir það verkefni en við 

tökum upp þráðinn á nýju skólaári. 

Árið einkenndist af heimsfaraldrinum COVID19, að vinna og aðlaga starfið að fyrirmælum 

Landslæknis og Almannavarna. Jörðin fór að hristast og það fór að gjósa við Geldingardal svo 

árið einkenndist nokkuð af þessu. Í skýrslunni eru tölulegar upplýsingar um börn og 

starfsmannahópinn. Niðurstöður úr foreldrakönnun, ytra mat fyrir menntasvið Garðabæjar sem 

þeir fólu Skólaplúsinum að framkvæma. Ásamt niðurstöðum úr starfsmannakönnun sem 

leikskólastjóri lagði fyrir starfsmenn í febrúar. 

Einnig var lögð könnun fyrir starfsmenn skólans tengt vinnueftirlitinu um vinnuaðstæður og 

félagslega þætti í starfinu, ábyrðarmenn hennar eru öryggisvörður og öryggisfulltrúi skólans. 

Unnið verður frekar með þær niðurstöður á næsta skólaári.  

Breytingar á húsnæði skólans eru langt komnar að innan enn á eftir að ljúka við viðgerðir á 

húsinu að utan og halda áfram við endurnýjun á lóð skólans. 
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INNGANGUR  

Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 skal leikskólastjóri gera rekstraraðilum og 

sveitarstjórn grein fyrir starfsemi leikskóla í ársskýrslu leikskólans ár hvert. Ársskýrsla þessi  

tekur til skólaársins 2020 til 2021 og byggir að miklu leyti á starfsáætlun skólaársins, endurmati 

starfsmannahópsins og starfsmannasamtölum sem tekin voru í vor, ásamt tölulegum 

upplýsingum og úrvinnslu foreldrakönnunar sem var á vegum Skólapúlsins í vor.   

INNRA STARF 

Innra starf leikskólans er í samræmi við Aðalnámskrá 

leikskóla. Helstu þættir sem unnið er með, eru settir upp 

innan námssviða leikskóla og tengdir fjölgreindum. 

Umfjöllun um innra starf er tengd við starfsáætlun 

Kirkjubóls fyrir skólaárið en vegna Covid19 þá hefur verið 

unnið lausnamiðað að því að starfa eftir bestu getu eftir 

matsáætlun skólans.  Þar er meðal annars stuðst við 

endurmat frá starfsfólki, sem framkvæmt var á 

sameiginlegum starfsmannafundum fyrir haustönn og 

vorönn.  

EINKUNNARORÐ OG ÁHERSLUR 

Einkunnarorð leikskólans eru: virðing, væntumþykja og vinátta sem eiga 

að endurspeglast í daglegu starfi og samskiptum barna og starfsfólks. 

Áherslur skólans eru, umhverfi, sköpun og lífsleikni, sem eru rauður 

þráður í starfinu okkar alla daga ásamt frjálsa leiknum, sem er 

mikilvægasta námsleið barnanna.  

FJÖLGREINDIR 

Undanfarin ár hefur verið unnið með fjölgreindakenningu 

Howards Gardner. Í september og október tókum við fyrir 

sjálfsþekkinga- og samskiptagreind, í nóvember, desember 

og janúar var það tónlistargreind, í febrúar og mars var það 

rök-, rýmis- og stærfræðigreind, við enduðum svo á að taka 

fyrir umhverfis- og hreyfigreind í apríl og maí. Unnið var 

með málgreindina alla daga í öllu daglegu starfi.  

Fjölgreindadagar voru haldnir á hverju tímabili, þar var 

unnið í stöðvavinnu á hverri deild í stað þess að blandast en 

í vor tókum við öll þátt í hreinsunarátaki bæjarins og 

týndum rusl í nærumhverfi skólans. Fjölgreindardagar eru 

góðir til að gefa börnunum tækifæri til að kynnast 

leikskólanum sínum betur og hitta starfsfólk allra deilda en þar sem fjöldatakmarkanir og 

hólfaskipting var hjá okkur var reynt að halda hólfun.  
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LÆSI 

Börnin fengu reglulegar sögustundir og eldri börnin æfðu einnig leikræna tjáningu og 

endursögn í samverustundum. Vettvangsferðir voru notaðar í  vinnu með læsi þar sem börnin 

teiknuðu verk út frá sinni upplifun. Vegna Covid19 var ekki farið í reglulegar ferðir í Bókasafn 

Garðabæjar með börnin en í staðinn var lögð áhersla á að nýta vel bókakost skólans til að lesa 

í sögustundum og nota á fjölbreytilegan hátt. 

LUBBI FINNUR MÁLBEIN 

Á öllum deildum var unnið með málörvunarverkefnið, Lubbi 

finnur málbein, sem er verkefni þar sem verið er að leggja 

inn hljóð bókstafanna. Farið var í markvissar Lubbastundir 

þar sem hljóð og stafir voru kynnt í leikjaformi. Tveir elstu 

hóparnir gerðu Lubbabók þar sem hvert hljóð fékk að njóta 

sín eftir hverja vinnustund. Á yngstu deildinni var markvisst 

farið í Lubbastundir eftir áramót.  Mikið var leikið með stafi 

og hljóð í fjölbreyttum aðstæðum, eins og t.d. við 

matarborðið, í fataherbergi, í samverustundum og frjálsum leik.  

VINÁTTUVERKEFNI BARNAHEILLA 

Unnið var markvisst með vináttuverkefnið á öllum deildum 

leikskólans á mismunandi hátt eftir aldri barnanna. Börnin fara í 

vinastundir í hverri viku í minni hópum þar sem unnið er með 

verkefnið og vinátta, vinsemd og virðing eru rædd. Öll börn í 

leikskólanum eiga vinabangsa og eru þeir alltaf aðgengilegir. 

Mikilvægt er að hefja forvarnarstarf strax á leikskólastigi með 

því að vinna með góðan skólabrag, jákvæð samskipti, vinsemd 

og virðingu fyrir fjölbreytileika í nemendahópnum. 

STARF ELSTU BARNA 

Covid19 hafði mikil áhrif á fyrirhugað starf elstu barnanna þetta 

skólaár. Unnið var í lausnum til að gera starfið fjölbreytt og 

skapandi fyrir þau í leikskólanum. 

• Vikuleg ferð barnanna í fimleikasalinn í Ásgarð féll 

niður þetta skólaár en í stað hennar fóru börnin í 

vettvangsferðir alla mánudaga í vetur þar sem 

hreyfistundin var tekin utan dyra.  

• Lögð var aukin áhersla á markvissar hreyfistundir í salnum og í vettvangsferðum. Þar 

sem áhersla var sett á fín- og grófhreyfingar, leiki og almennt hreysti.   

• Tónleikar hjá Sinfóníunni og heimsókn í Þjóðleikhúsið féllu niður. 

• Í desember fóru elstu börnin í Sívertsenhús að skoða og fræðast um jólahald á árum 

áður.  
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• Starfsmenn leikskólans sáu um Umferðaskólann í maí. Það var notast við fræðsluefni á 

netinu og fengu börnin útskriftarskjal og litabók frá Umferðastofu. 

• Starfsmenn leikskólans sáu um fræðslu vegna eldvarna sem Slökkvilið 

höfuðborgarsvæðisins sér vanalega um með aðstoð Loga og Glóð. Við nýttum okkur 

fræðsluefni á netinu og fengum send útskriftarskjöl og litabók fyrir börnin. 

 

Brúum bilið, er samstarfsverkefni á milli skólastiga. Flataskóli er okkar samstarfsskóli og 

gerður var samstarfssamningur á haustönn milli skólanna. Samningurinn felur í sér heimsóknir 

milli elstu barnanna í leikskólanum og barnanna í 1. bekk í Flataskóla.  

• Samstarfið fyrir áramót féll niður vegna Covid19. 

• Börnin fóru í heimsóknir í Flataskóla og tóku á móti 1. bekk frá Flataskóla eftir áramót.   

• Vorskólinn var haldinn fyrir Flataskóla og Hofsstaðarskóla sem foreldrar voru með 

börnunum, nema við fylgdum börnunum í Flataskóla. 8 börn fara í Flataskóla en 6 börn 

í aðra skóla. 

• Skólaárinu lauk með formlegri útskrift og útskriftarferð í Vatnaskóg.  

FLUTNINGUR Á MILLI DEILDA 

Flutningar á milli deilda fer fram í ágúst að þessu sinni, líkt og síðasta sumar. Leikskólinn er 

þriggja deilda skóli með aldurskiptar deildar og flytjast börn á milli deilda eftir því hversu mörg 

pláss losna á deild elstu barnanna. Í ár losna 15 pláss á elstu deild og 6 pláss á yngri deildum 

og því verða tekin inn 21 barn í aðlögun í haust. Flutningur á milli deilda fer eftir því hvernig 

raðast inn í skólann hverju sinni og fer það eftir kennitölu barnanna á hvaða deild þau fara.  

BÖRN VIKUNNAR 

Verkefnið hefur verið á elstu deildinni og hafa tvö börn í 

viku verið „börn vikunnar“ Þau fá að sinna ýmsum 

verkefnum á deildinni, t.d. að vera dagastjórar, 

veðurfræðingar, umsjónarmenn ásamt öðrum verkefnum. 

Börnin fá að vera „börn vikunnar“ bæði fyrir og eftir áramót 

en til viðbótar við verkefnin eftir áramót komu börnin í viðtal 

til leikskólastjóra þar sem lagðar voru fyrir þau fyrirfram 

ákveðnar spurningar tengdar verkefninu og starfinu í 

skólanum. Svör barnanna voru sett í ferilbækur þeirra.  

KARELLEN 

Við vinnum með samskipta- og skráningarkerfið Karellen, sem er vefkerfi og er 

hannað fyrir snjalltæki. Það er enn í þróun og alltaf verið að bæta það til að 

auðvelda starfsfólki leikskóla að vinna með það í framtíðinni. Í kerfinu gefst 

foreldrum kostur á að skrá barn í fjarveru eða senda skilaboð á deild barnsins. 

Kerfið heldur einnig utan um myndir af börnunum sem foreldrar geta hlaðið 

niður sér til eignar. Það hefur verið nokkur áskorun að vinna með Karellen þetta skóla ár líkt 

og undanfarin ár þar sem kerfið ekki ekki að virka að fullu en er í stöðugri þróun. 
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SAMSTARF Á MILLI DEILDA 

Mikilvægt er að horfa á leikskólann sem eitt hús, einn vinnustað þar sem starfsfólk hjálpast að 

og vinnur saman að sameiginlegum markmiðum. Því miður var þessi vetur ekki þannig og var 

það rauður þráður úr niðurstöðum í starfsmannasamtölum að vegna takmarkanna á tímum 

Covid19 varð minna um samstarf á milli deilda. Við urðum eins og þrír skólar inni í einum 

litlum þriggja deilda skóla og það fannst fólki ekki gott. Það verður verkefni næsta vetrar að 

laga samstarfið á milli deilda og leggja upp með að hugsa í lausnum og leysa þau verkefni sem 

upp koma í skólanum með samvinnu og jákvæðni að leiðarljósi.  

SAMSTARF VIÐ AÐRA 

Ekki var mikið um samstarf við aðra á þessum vetri þar sem takmarkanir voru um slíkt en elstu 

börnin fóru á sýninguna Dúó stemma í tónlistarskólanum þegar það mátti. 

VIÐBURÐIR OG FERÐIR 

Við höldum í hefðir og hátíðir og vorum með nokkra fasta 

viðburði yfir árið, en sumt þurftum við að gera á annan hátt 

vegna Covid19. Bangsa- og náttfatadagur, rauður dagur, 

rafmagnslaus dagur, blár dagur, rugldagur, tannverndarvika,  

útskrift og sumarhátíð. Sumarhátíðin var eingöngu fyrir börnin 

vegna fjöldatakmarkana en foreldrum var boðið að vera við 

útskriftina. Jólaball, ferð í Árbæjarsafn og árlegur 

hjóladagurinn ásamt öðrum föstum liðum sem hafa komið 

fram hér í skýrslunni. Vegna Covid19 féll niður forvarnarvikan hjá okkur þar sem við vorum 

öll í sóttkví í þeirri viku, kirkjuferðin og Sorpuferðin féllu einnig niður í ár. Í þær ferðir sem við 

höfum venjulega tekið strætisvagn ákváðum við þess í stað að taka rútu, eins og t.d. þegar næst 

elstu börnin fóru í Náttúrufræðistofu Kópavogs og Árbæjarsafn.  

MAT Á INNRA STARFI ÚT FRÁ STARFSÁÆTLUN 

Unnið var eftir starfsáætlun vetrarins og framkvæmt endurmat á 

starfinu bæði eftir haust- og vorönn í formi spurningarlista og 

umræðna starfsmanna. Ef gera þurfti breytingar út frá endurmati 

var þeim fylgt eftir strax. Lubbastundir og vináttustundir voru 

metnar í viðtölum við leikskólastjóra. Mikilvægt er að raddir 

barnanna fái einnig að njóta sín í endurmati á starfinu. Á degi 

mannréttinda barna gerum við kannanir á öllum deildum þar sem 

börnin fá að segja sína skoðun með broskallakönnunum.  

MATSÞÆTTIR ÚT FRÁ MATSÁÆTLUN 

Foreldrakönnun á vegum Skólapúlsins var send á alla foreldra þar sem öllum foreldrum var 

boðið að taka þátt. Samkvæmt niðurstöðum úr könnun Skólapúlsins er skólinn að standa sig 

frábærlega og var mikil bæting frá síðustu foreldrakönnun. Starfsmönnum voru kynntar 

niðurstöðurnar úr könnun Skólapúlsins á starfsmannafundi, foreldraráð fékk kynningu á 
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niðurstöðum á fundi með leikskólastjóra og foreldrar fengu niðurstöður í tölvupósti. Ýtarlegri 

niðurstöður Skólapúlsins eru kynntar í foreldrakaflanum hér á eftir.  

Aðrar kannanir sem fóru fram fyrir utan almennt endurmat á skipulögðu starfi og stundum eru 

eftirfarandi: 

• Rafræn foreldrakönnun um aðlögun: Í janúar var lögð fyrir nýja foreldra könnun um 

aðlögunina og kom hún vel út. 2 af 15 töldu að aðgengi að starfsfólki deildarinnar væri 

ekki nægilega gott og 1 foreldri taldi barnið sitt ekki nægilega öruggt í aðlöguninni og 

1 foreldri vildi fá lengri tíma í aðlögun fyrir barnið sitt.  

• Rafræn starfsmannakönnun um líðan: Í febrúar var lögð fyrir starfsfólk skólans könnum 

um líðan þeirra og af þeim 20 sem svöruðu könnuninni voru 18 sem líður vel. Við 

spurðum einnig hvort Covid hafi breytt líðan og voru einungis 3 sem töldu svo ekki vera 

og var þá helst tekið fram: aukið álag, hræðsla, einmanaleiki, minni gleði og samskipti 

á milli deilda minnkuðu, sem var einnig rauður þráður í starfsmannasamtölum í vor. 

NÝBREYTNI OG ÞRÓUNARVERKEFNI 

Það er mikilvægt að auðga starfið með nýbreytni og þróunarverkefnum. Garðabær úthlutar úr 

þróunarsjóði leikskóla einu sinni á ári. Á síðasta ári fengum við úthlutað fyrir sameiginlegt 

verkefni með Bæjarbóli og Lundabóli fyrir verkefnið Tæknitaska sem ekki hefur farið af stað 

en við leggjum vonir til þess að sú vinni hefjist á næsta ári. Á árinu fengum við úthlutað fyrir 

verkefni til að setja upp hjá okkur klifurvegg og er sú vinna hafin með því að leita verða í efni 

sem þarf í vegginn, Felix er verkefnastjóri fyrir það verkefni.  

NÝBREYTNI Í STARFI 

• Teams ásamt Office365 var innleitt í Garðabæ á árinu og tókum við þátt í því nú á 

vormánuðum þar sem allir stjórnendur fengu kennslu á kerfið.  

• Handleiðsla fyrir leikskólastjóra var sett upp með svipuðu sniði og gert var fyrir 

deildarstjóra fyrir tveimur árum. 

• Kraganámskeið fyrir starfsfólk fór fram á Teams. 

• Grænt teymi var stofnað í skólanum vegna innleiðingar á innkaupa og úrgangsstefnu 

Garðabæjar og settar upp fleiri flokkunartunnur inni í skólanum.  

• Foreldrasamtölin fóru flest fram á Teams/Skype. 

• Rafrænir fagnaðarfundir voru haldnir þegar við vorum í hólfum.  

• Hugarfrelsi á elstu deild var nýbreytni í vetur og nauðsynlegt að ná bönunum niður í 

amstri dagsins í smá hugarfrelsisstund sem deildarstjóri á elstu deild sá um.  

• Í vetur breyttum við matseðlinum til að koma til móts við sérþarfir og vorum með vegan 

hliðarrétt á matseðlinum fyrir börn með ofnæmi eða sérþarfir sem foreldrar voru 

ánægðir með.  

• Styttingu vinnuvikunnar var innleidd og lögð fyrir starfsfólkið könnun um styttingu 

vinnuvikunnar og var fólk almennt ánægt með það eða 18 af 21. Þá var helst talað um 

aukið álag þar sem ekki kom inn afleysing fyrir styttinguna. 
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MANNAUÐUR LEIKSKÓLANS 

MENNTUN OG FJÖLDI 

Um áramótin voru 23 starfsmenn í 20,9 stöðugildum í leikskólanum. Starfsfólkið skiptist 

þannig: 
 7 leikskólakennarar 
 4 með háskólamenntun 
 1 leiðbeinandi III í hlutastarfi 
 7 leiðbeinendur II 
 2 leiðbeinendur I, þar af 1 í hlutastarfi 
 1 matráður 
 1 aðstoð í eldhúsi 

Starfsfólk átti rætur að rekja til 5 landa sem eru: Filippseyjar, Mauritius, Rússland, Argentína 

og Ísland. Mannauður skólans er mikill með báðum kynjum og fjölbreyttum hópi fólks. 

Breytingar á starfsmannahópnum urðu tvær á árinu, nýr aðstoðarleikskólastjóri hóf störf um 

áramót og ný aðstoð í eldhúsi hóf störf nú í júní. Auk þess sem breytingar urðu á 

starfshlutföllum hjá nokkrum starfsmönnum. 

STARFSÞRÓUN 

Lítið var um námskeið þetta skólaárið vegna fjöldatakmarkanna en eitthvað var um rafræn 

námskeið sem við reyndum að nýta okkur og fóru 4 starfsmenn á Kraganámskeið um kvíða 

barna. Við fengum rafræna kynningu frá launadeildinni í febrúar, m.a. um styttingu 

vinnuvikunnar. 3 starfsmenn fóru á námskeið í TRAS, sem er skimunartæki í skráningu og 

málþroska barna. 2 starfmenn fóru á PECS námskeið. 2 starfsmenn fóru á kynningu í Uppeldi 

til ábyrgðar og allt starfsfólkið fékk kynningu á Jákvæðum aga. 2 kennarar hófu 

leiðsagnarkennaranám við HÍ og 1 starfsmaður hóf meistaranám í leikskólakennarafræðum við 

HA. 

BARNAHÓPURINN 

TÖLULEGAR UPPLÝSINGAR 

Leikskólinn Kirkjuból tók til starfa 1. nóvember 1985. Fyrst voru börn ýmist í hálfs dags- eða 

heilsdagsvistun en árið 1993 varð Kirkjuból eingöngu heilsdagsskóli og þá voru 54 börn í 

skólanum en í dag er pláss fyrir 61 barn á þremur deildum og eru stúlkur í nokkrum meirihluta.  

1. desember 2020 voru 60 börn í 83,1 barngildum og með 482 dvalarstundir, þar af voru 33 

stúlkur og 27 drengir 

• Alls voru 10 börn fædd árið 2019, þar af voru 6 stúlka og 4 drengir  

• Alls voru 16 börn fædd árið 2018, þar af voru 12 stúlkur og 4 drengir 

• Alls voru 11 börn fædd árið 2017, þar af voru 8 stúlkur og 3 drengir 

• Alls voru 10 börn fædd árið 2016, þar af voru 4 stúlkur og 6 drengir 

• Alls voru 13 börn fædd árið 2015, þar af voru 3 stúlkur og 10 drengir 
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Barnafjöldinn skiptist á 3 deildar sem eru aldursskiptar. 

• 16 börn á Holti ––  10 fædd 2019 – 6 fædd 2018  

• 22 barn á Lundi – 1 fædd 2015 - 11 fædd 2017 –  10 fædd 2018 

• 22 börn á Heiði – 12 fædd 2015 – 10 fædd 2016   

9 börn áttu rætur að rekja til 8 landa sem eru: England, Spán, Tæland, Portúgal, Pólland, 

Frakkland, Þýskaland og Makedónía. Tungumálin sem börnin tala auk íslensku eru: enska, 

spænska, tælenska. portúgalska, pólska, franska, þýska, makedóníska.  

STOÐÞJÓNUSTA 

Fimm börn fengu sérstakan stuðning sem starfsfólk við sérkennslu sinntu og að auki fengu 18 

börn sérstaka handleiðslu hjá sérkennslustjóra sem snéri að málörvun, einbeitingu, þjálfun í 

fínhreyfingum, grófhreyfingum og félagsfærni svo eitthvað sé nefnt.  

Samráðsfundir voru fimm á skólaárinu og voru haldnir annan hvern mánuð, flestir á Teams. Á 

þeim fundum sat, leikskólastjóri, sérkennslustjóri, sérkennslufulltrúi, talmeinafræðingur og 

sálfræðingur. 

Sálfræðingur kom að tveimur börnum hjá okkur og talmeinafræðingar komu að 13 börnum.  

Túlkaþjónusta var notuð eftir þörfum. Vegna Covid19 komu sérfræðingar minna að börnum á 

þessu ári og var prufað að setja kerfið upp þannig að talmeinafræðingur kom þrjá daga í röð og 

svo leið langur tími þar til hún kom næst. Við teljum það vera til hagsbótar fyrir börnin að 

talmeinafræðingur komi einu sinni í viku í stað þess að koma nokkra daga í röð og komi svo 

ekki í langan tíma. Við höfum komið þessari ábendingu á framfæri við talmeinafræðinginn. 

FORELDRASAMSTARF 

Samskipti við foreldra voru sérstök þetta skólaárið, við tókum stóran hluta þess á móti börnum 

úti og fengu foreldrar ekki að koma inn í skólann. Foreldrar sáu því ekki upplýsingatöflur í 

fataherbergjum deildanna svo sendir voru út vikupóstar frá hverri deild þar sem kom fram hvað 

var gert í vikunni og hvað er framundan. Auk þess sendi leikskólastjóri út fréttabréf til foreldra 

í hverjum mánuði um það sem er á döfinni og aðrar fréttir. Lagt var upp með að halda foreldrum 

upplýstum með því að senda upplýsingar vegna takmarkanna og fleira tengt Covid19 um leið 

og þær bárust okkur. Við lærðum mikið á tæknina í vetur þar sem foreldrasamtöl fóru nær öll 

fram á netinu. 

SAMTÖL, FUNDIR OG VIÐBURÐIR 

Vegna Covid19 var unnið lausnamiðað að því að vera með foreldrasamtöl í síma eða í gegnum 

Skype/Teams í október og apríl. Í fyrra samtalinu gefst foreldrum tækifæri til að ræða líðan 

barns á nýrri deild ásamt öðrum málum sem þeim liggur á hjarta. Í seinna samtalinu er farið yfir 

stöðu barnsins í leik og námi ásamt öðru sem liggur fyrir á þeim tíma. 

Í byrjun leikskólagöngu tekur leikskólastjóri samtal við foreldra áður en barnið byrjar þar sem 

farið er yfir mikilvæg atriði sem snúa að barninu og skólastarfinu. Þeir foreldrar sem byrjuðu 

með barn á miðjum vetri fengu ekki slíkt samtal heldur fylltu þeir út gögn og komu því til okkar. 

Aðlögun á þessum vetri var erfið vegna takmarkanna þar sem foreldrar og starfsfólk varð að 
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bera grímur og ekki bauðst foreldrum að skoða skólann eða nota aðstöðu eins og kaffistofu eða 

salerni á meðan á aðlögun stóð. 

Vegna Covid19 féll niður: 

• Foreldrafundur eins og tíðkast hefur í september. 

• Að bjóða foreldum í aðventukaffi í desember.  

• Að bjóða feður í morgunmat á Bóndadegi og mæður í kaffi á Góunni, tengt 

Konudeginum.  

• Að bjóða ömmum og öfum í heimsókn á afmæli leikskólans í nóvember. 

•  Að vera með opið hús í byrjun maí þar sem afrakstur vetrarstarfsins var sýndur.  

Starfsfólk leitaði leiða til að tengja foreldra starfinu og voru dugleg að hengja verk barnanna út 

í glugga á deildum til að sýna afrakstur starfsins. 

Það var því mikil gleði þegar við náðum að bjóða foreldrar elstu barnanna í formlega útskrift í 

vor en því miður náðum við ekki að bjóða auka gestum. 

KANNANIR 

Skólapúlsinn sá um foreldrakönnun í ár og var svarhlutfall var 87,3% var  92,6% í síðustu 

könnun.  Niðurstöður úr könnuninni voru eftirfarandi: 

• Daglegt leikskólastarf skilaði okkur 100% ánægju foreldra í öllum liðum nema í einum 

lið um hæfilegan fjölda barna á deild þá var ánægjan 95,3%. Mikil bæting á milli 

kannana í ánægju með leikskólann sem hækkaði um 22,5% á milli kannana og fengum 

við stjörnumerkt svar með ánægju með húsnæði og aðstöðu. 

 

• Námsumhverfið fékk einnig frábæra útkomu eða 100% ánægju í öllum þáttum nema 

aðstaðan fékk 96,3% sem er samt frábært og hækkuðu allir þættir frá 2,7% til 9,1% á 

milli kannana. 
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• Samskipti við foreldra hækkaði einnig mikið á milli kannana og var útkoman úr þeim 

þáttum á milli 80,6% upp í 96,7% og fengum við tvö stjörnumerkt svör. 

Upplýsingamiðlun hækkaði um 22,1% og fór í 86,4% og vorum við 12,5% yfir landið. 

Hvatning um þátttöku í leikskólastarfinu var einnig stjörnumerkt hjá okkur og hækkaði 

um 7,8% á milli kannana en við vorum þar 14,7% yfir landið. Að lokum var það ánægja 

með heimasíðuna sem hækkaði um 23,9% á milli kannana og fór í 91,7% ánægju. 

 

• Upphaf og lok leikskólagöngu var eini þátturinn sem ánægja lækkaði hjá okkur á milli 

kannana og má þar helst nefna flutning á milli skólastiga en þar var lágt svarhlutfall en 

þar fórum við úr 100% ánægju niður í 40% og erum 24,9% undir landinu. Þættirnir 

leikskólabyrjun og flutningur á milli deilda komu nokkuð vel út en við hefðum viljað fá 

meira í leikskólabyrjun sem var 83,3% en þar gæti Covid19 haft eitthvað að segja. 

 

• Sérstakur stuðningur og sérfræðiþjónusta er þá helst verið að fara inn á hlutfalla barna 

sem þarf sérkennslu, stuðning eða sérfræðiþjónustu.  

 

• Að lokum var spurt um viðbrögð vegna Covid 

 
Við erum mjög ánægð með niðurstöður í könnuninni og teljum okkur vera á réttri braut, 

sérstaklega þar sem veturinn var mjög erfiður vegna heimsfaraldurs og er það frábæru 

starfsfólki Kirkjubóls að þakka hversu góðar niðurstöður fengust í þessari könnun. 
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FORELDRAFÉLAG OG RÁÐ 

Við skólann er starfrækt öflugt foreldrafélag og foreldraráð sem er góður stuðningur við allt 

starf skólans og venjan er að kosið er í þau á foreldrafundi að hausti en nú var óskað eftir 

sjálfboðaliðum með tölvupósti. Tengiliður skólans við foreldraráð og foreldrafélag er 

leikskólastjórinn og hafa verið haldnir fundir eftir þörfum í vetur en flestir á Teams. Í ár áttum 

við fulltrúa leikskólastjóra í leikskólanefnd Garðabæjar, sem sat alla fundi nefndarinnar í vetur.  

Foreldrafélagið bauð upp á ýmsa viðburði á árinu þó svo við þurftum að sleppa ýmsu vegna 

Covid. Sumarhátíð var haldin með svipuðu sniði og á síðasta ári, án foreldra en foreldrafélagið 

bauð upp á þrjá hoppukastala, gaf leikskólanum andlitsmálningu og öll börn fengu fallega 

sumarboli að gjöf frá foreldrafélaginu. Foreldrafélagið bauð upp á jólasveina sem komu og 

skemmtu börnunum úti í garði eftir jólaballið, töfrasýningu fyrir páskana ásamt því að færa 

öllum börnunum páskagjöf. Foreldrafélagið bauð einnig upp á útskriftarferð í Vatnaskóg í vor. 

ÖRYGGISMÁL 

Mikilvægt er að huga vel að öllum öryggismálum í leikskólanum og eftir framkvæmdir hafa 

verið settar upp nýjar klemmuvarnir á allar hurðar í skólanum. Hurðapumpur við brunahólf hafa 

ekki virkað eins og þær eiga að virka og hefur það verið í skoðun en engin niðurstaða fengist. 

Nokkur útköll hafa verið vegna bilana í brunaskynjurum sem hafa nú verið skiptir út.  

Boðið var upp á flensusprautu fyrir starfsfólk leikskólans í nóvember og þáðu 10 starfsmenn 

boðið, auk þess voru 2 aðrir starfsmenn búnir að fá bólusetningu.  

SLYSASKRÁNING 

Alls voru skráð 7 slys skráð á árinu hjá börnum. Öll slysin voru sem betur fer minniháttar, 

fjögur slys urðu í garðinum, tvö í vettvangsferð og eitt slys innandyra. Í flestum tilvikum var 

um fall/hras að ræða og í einu tilviki þurfti tannlæknir að skoða barnið. Skoðað var hvort slysin 

væru á svipuðum tíma en slysin voru á bilinu frá kl. 10.30 til 16.00 og var ekki hægt að greina 

sérstakt munstur á þeim nema þá helst að þau gerast öll á útitíma.  

EFTIRLIT 

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins kom ekki með fræðslu fyrir elstu börn 

leikskólans í ár vegna Covid19. Starfsmenn leikskólans sáu um fræðsluna. 

• Börnin á Heiði sinna eldvarnareftirliti í leikskólanum ásamt 

kennara einu sinni í mánuði.  

• Garðurinn er genginn að morgni til að kanna aðstæður áður en börn 

fara út og skiptist sú ábyrgð á milli deilda.  

• Ytri útekt á garðinum var gerð í vor af BSI þar sem gerðar voru 

athugasemdir við undirlag á lóðinni og aðrar minniháttar athugasemdir sem verða 

vonandi lagaðar í sumar.  
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COVID19 

Í október greindist 1 starfsmaður hjá okkur með veiruna svo loka þurfti skólanum í þrjá og 

hálfan dag, frá miðvikudegi á hádegi fram yfir mánudag. Það urðu sem betur fer engin fleiri 

smit í hópnum enda vorum við að fara vel eftir þeim reglum sem okkur bar að gera. Þetta voru 

erfiðir tímar fyrir marga og fengum við foreldra í lið við okkur til að gleðja starfsfólkið með 

því að koma með kræsingar á kaffistofurnar sem voru 

þrjár á þessum tíma og í langan tíma. Við skiptum 

skólanum upp í þrjú sóttvarnarhólf og var hver deild 

sér, með sér kaffistofu og sér salerni. Á þessum tíma 

var allt gert til að hugsa eins vel og hægt var um 

starfsfólkið og því færðar gjafir og kræsingar við 

minnsta tilefni. Starfsfólk var fyrst boðað í 

bólusetningu gegn Covid í lok apríl og var 

mismunandi hvaða efni hver og einn fékk. Við 

verðum ekki fullbólusett öll fyrr en í ágúst, en flestir 

eru orðnir fullbólusettir.  

Í febrúar á Degi leikskólans fengu leikskólar landsins Orðsporið fyrir framúrskarandi starf við 

að halda uppi öflugu og metnaðarfullu leikskólastarfi á erfiðum tímum heimsfaraldurs.  

HÚSNÆÐI OG VIÐHALD 

Kirkjuból hefur fengið flotta 

andlitslyftingu og hafa farið fram 

miklar endurbætur á síðustu árum. 

Lokaúttekt á framkvædinni hefur ekki 

farið fram en er í vinnslu. 

Á árinu var settur upp felliveggur í 

salinn og var það síðasta verk á þessum 

framkvæmdum þó enn eigi eftir að laga 

nokkra hluti áður en lokaúttekt fer fram 

eins og hurðapumpurnar sem hafa ekki virkað frá því þær voru settar upp. 

Nýtt timbur var sett efst á sandkassann nú í vor og bindum við vonir við að lóðin verði tekin í 

sumar.  

Fyrirhugaðar eru framkvæmdir á lóð leikskólans en nú á að fara í áfanga tvö og skipta út mölinni 

og setja betra undirlag, ásamt því að setja upp nýjan kastala, sparkvöll, nýja rennibraut og í 

framhaldi af framkvæmdum á húsnæðinu þarf að drena í kringum húsið og klæða sökkla. Einnig 

hefur verið beðið um að bæta lýsingu á lóðinni og vonumst við til þess að það verði gert 

fljótlega.  
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LOKAORÐ 

Unnið var eins vel og við gátum eftir starfsáætlun í vetur og hefur leikskólinn undanfarin ár 

smám saman verið að byggja upp fasta þætti í starfinu og vinnubrögðum. Mikil tilhlökkun ríkti 

í starfsmannahópnum að fara að vinna saman að þeim verkefnum sem við vorum búin að leggja 

upp með fyrir skólaárið en Covid19 tók sinn toll og setti svip á þetta skólaár. Það verður 

krefjandi verkefni að takast á við næsta skólaár þegar við tökum höndum saman að auka aftur 

samvinnu á milli deilda þar sem það var rauður þráður í starfsmannasamtölum í vor. Starfsfólk 

var ósátt með hvað samvinnan minnkaði í Covid og voru sammála um að það væri mikilvægast 

að fara í ásamt því að samræma vinnubrögð á milli deilda. Þegar vinna við skipulag næsta 

skólaárs fer í gang verða þessi atriði höfð að leiðarljósi til að gera gott starf enn betra í 

Kirkjubóli. Við erum spennt að taka þátt í nýjum þróunarverkefnum þar sem við tökum upp 

þráðinn í samstarfsverkefninu, Tæknitaska með Bæjarbóli og Lundabóli ásamt því að vinna 

nýja verkefnið okkar, Klifurveggur í Kirkjubóli.  

Frábærar niðurstöður úr foreldrakönnun á vegum Skólapúlsins gefa okkur auka kraft og vilja 

inn í næsta skólaár.  Búið er að ráða í flestar stöður fyrir haustið nema okkur vantar deildarstjóra 

á miðdeildina og kannski í eina stöðu til en það skýrist fljótlega þegar við vitum hvað nemarnir 

okkar ætla að vinna mikið með skóla í vetur.  

Við horfum björtum augum fram á næsta skólaár með frábæran og metnaðarfullan 

starfsmannahóp og full tilhlökkunar að starfa í flottum leikskóla með endurbættu útisvæði fyrir 

eldri deildar þegar búið verður að taka áfanga 2. í lóðinni. Þar munum við fá fjölnota kastala, 

sparkvöll, nýja rennibraut og nýtt undirlag í staðinn fyrir mölina, ásamt því að drenað verður í 

kringum húsið. 

 

 

 


