
Helstu áherslur í uppeldisstarfinu fyrir skólaárið. Ábyrgðaraðili Rökstuðningur fyrir vali áhersluþátta Mat á gæðaviðmiðum birt í árssk.

Umhverfi, sköpun og lífsleikni Deildarstjórar Tengin við skólanámskrá Endurskoðað 2x á ári

Fjölgreindarvinna Gardners Deildarstjórar Tengin við skólanámskrá Endurskoðað 2x á ári

Leikurinn Deildarstjórar Leikurinn er besta námsleið barna Endurskoðað 2x á ári

Málörvunarverkefnið Lubbi finnur málbein Deildarstjórar Læsi, sem er einn af grunnþáttum menntunar Endurskoðað 2x á ári

Vináttuverkefni Barnaheilla Deildarstjórar Lýðræði og mannréttindi, grunnþættir menntunar Endurskoðað 2x á ári

Ferilmöppur barnanna Deildarstjórar Heldur utan um námsferil og þroska barnsins Endurskoðað að vori

Hreyfing í leikskólanum Verkefnastjóri Heilbrigði og velferð, grunnþættir menntunar Endurskoðað að vori

Læsi Deildarstjórar Læsi, sem er einn af grunnþáttum menntunar Endurskoðað 2x á ári

Útivera Deildarstjórar Tenging við flest námsvið leikskóla Endurskoðað 2x á ári

Matsþættir vetrarins Gæðaviðmið Gagnaöflunarleiðir. Verklok/birting á niðurstöðum

Skipulagt starf og stundir Halda áætlun Spurningalisti fyrir starfsfólk og umræður Janúar og maí ´21

Foreldrakönnun 90% ánægja foreldra Rafrænn spurningalisti til foreldra frá Skólapúlsinum Vor ´21

Líðan starfsfólks 90% góð líðan starfsfólks Rafræn könnun til starfsfólks frá leikskólastjóra Desember ´20 og maí ´21

Líðan barna á elstu deild 90% góð líðan hjá börnum Broskarlakönnun unnin af deildarstjóra Desember ´20 og maí ´21

Aðlögun  90% ánægja foreldra Rafræn könnun til foreldra nýrra barna frá leikskólastj. Desember ´20  

Hvaða þættir eru lagðir til grundvallar foreldrasamstarfi? Ábyrgðaraðili Tímalína Samantekt birt í ársskýrslu

Mikil áhersla á góð dagleg samskipti Leikskólakennarar Allt skólaárið Júní ´21

Fimm samverur með foreldrum dreift yfir árið Leikskólastjóri Allt skólaárið Júní ´21

Reglulegir fundir foreldrafélags og foreldraráðs Leikskólastjóri Eftir þörfum, allt skólaárið Júní ´21

Vikupóstar frá deildum Deildarstjórar Vikulega yfir veturinn Júní ´21

Fréttabréf send í tölvupósti og hengd upp í fataklefum Leikskólastjóri Mánaðarlega Júní ´21

Foreldrasamtöl að hausti og vori Deildarstjórar 2x á ári Júní ´21

Heimasíðan Leikskólastjóri Uppfærð reglulega yfir allt skólaárið Júní ´21

Skilaboð í Karellen Deildarstjórar Reglulega og eftir þörfum Júní ´21

Nýbreytni og þróunarverkefni. Ábyrgðaraðili Lýsingar á innleiðingu Samantekt birt í ársskýrslu

Hugarfrelsi á elstu deild Deildarstjóri Mikið álag í samfélaginu, kallar á kennslu í slökun Júní ´21

Rafrænir Fagnaðarfundir Deildarstjórar Fagnaðarfundir á tímum Covid Júní ´21

Tæknitaska Leikskólastjóri Þróunarverkefni með Bæjarbóli og Lundabóli Júní ´21

Fræðsla til kennara/ stefna í starfsmannahaldi. Ábyrgðaraðili Samantekt birt í ársskýrslu

Nafn leikskóla: Kirkjuból                                                                                               Starfsáætlun 2020 - 2021

Leikskólastjóri gefur árlega út sérstaka starfsáætlun. Í starfsáætlun er gerð grein fyrir árlegri starfsemi svo sem skóladagatal og öðru sem varðar starfsemi leikskólans.



Allir starfsmenn sækja Kraganámskeið eftir áhuga og þörfum Leikskólastjóri Er í boði allt skólaárið Júní ´21

Börn með einhverfu Leikskólastjóri Námskeið á vegum Greiningarstöðvar fyrir allt starfsfólk Júní ´21

Velferð barna í Garðabæ Leikskólastjóri Námskeið á menntadegi fyrir allt starfsfólk Júní ´21

Innleiðing á skjalakerfinu ONE Leikskólastjóri Nýjir stjórnendur fá námskeið hjá skjalastjóra Júní ´21

TRAS Leikskólastjóri Nýjir kennarar fá námskeið í TRAS Júní ´21

Hljóm-2 Leikskólastjóri Nýr deildarstjóri elstu barna fer á námskeið Júní ´21

Málhjóðalykillinn Sérkennslustjóri Sérkennslustjóri fer á námskeið í nóvember Júní ´21

Annað Birt með starfsáætl. Skóladagatal og matsáætlanir Uppfært árlega

Skóladagatal já Skóladagatal já

Matsáætlun já Matsáætlun já

Leikskólastjóri gefur árlega út sérstaka starfsáætlun. Í starfsáætlun er gerð grein fyrir árlegri starfsemi svo sem skóladagatal og öðru sem varðar starfsemi leikskólans.


