
 

 

 

 
 

Júní 2017 

Ásta Kristín Valgarðsdóttir 

Leikskólastjóri 

 



                                                                                                                                               Ársskýrsla Kirkjubóls  

2016-2017 

 

1 

 

 

EFNISYFIRLIT    

Efnisyfirlit ................................................................................................................................................................ 1 

Inngangur ................................................................................................................................................................ 2 

Tölulegar  upplýsingar ............................................................................................................................................. 2 

Barnahópurinn .................................................................................................................................................... 2 

Starfsmannahópurinn ......................................................................................................................................... 3 

Innra starf ................................................................................................................................................................ 3 

Fjölgreindir .......................................................................................................................................................... 4 

Þema skólaársins - umhverfið ............................................................................................................................. 5 

Læsi ..................................................................................................................................................................... 6 

Lubbi ................................................................................................................................................................... 6 

Vináttuverkefnið ................................................................................................................................................. 6 

Samstarf á milli deilda......................................................................................................................................... 7 

Starfsmannahópurinn ......................................................................................................................................... 7 

Samstarf við aðra .................................................................................................................................................... 8 

Foreldrasamstarf ................................................................................................................................................ 8 

Starfsmannahald – námskeið / endurmenntun .................................................................................................. 9 

Öryggis - og slysamál ........................................................................................................................................ 10 

Slys á börnum: .................................................................................................................................................. 11 

Húsnæði og viðhald .......................................................................................................................................... 11 

Brúum bilið ....................................................................................................................................................... 12 

Lokaorð ................................................................................................................................................................. 13 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               Ársskýrsla Kirkjubóls  

2016-2017 

 

2 

 

INNGANGUR  

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

sveitarstjórn grein fyrir starfsemi leikskóla í ársskýrslu leikskólans árhvert. Einnig er í lögum 

að foreldraráð lesi yfir skýrsluna og skili umsögn um hana til leikskólans og leikskólanefndar. 

Ársskýrsla þessi  tekur til skólaársins 1. september 2016 til 20. júní 2017 og byggir að miklu 

leiti á starfsáætlun skólaársins, endurmati starfsmannahópsins og starfsmannasamtölum sem 

tekin voru í vor.  

TÖLULEGAR  UPPLÝSINGAR 

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

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

skólanum en í dag eru þau 61 og hafa dvalastundir barna aukist á milli ára. 

BARNAHÓPURINN 

Hinn 1. desember 2016 voru 60 börn í 78,7 barngildum og með 488,5 dvalarstundir, þar af voru 

35 drengir og 25 stúlkur. Barnafjöldinn skiptist á 3 deildar á eftirfarandi hátt:  

 17 börn á Lundi, 18 barnið byrjaði um áramót og þá voru 61 barn í skólanum. 

 22 börn á Holti, þar eru 3 – 4 ára börn 

 21 barn á Heiði, þar eru 4 - 6 ára börn 

 Alls voru 2 börn fædd árið 2015, drengur og stúlka en svo bættist við annar 

drengur.  

 Alls voru 21 börn fædd árið 2014, þar af eru 6 stúlkur og 15 drengir 

 Alls voru 10 börn fædd árið 2013, þar af eru 5 stúlkur og 5 drengir 

 Alls voru 13 börn fædd árið 2012, þar af eru 6 stúlkur og 7 drengir 

 Alls voru 14 börn fædd árið 2011, þar af eru 7 stúlkur og 7 drengir 

Börnin áttu rætur að rekja til 10 landa sem eru: Pólland, Ungverjaland, England, Sri Lanka, 

Rússland, Filippseyja, Íran, Mexíkó, Kenya og Ísland. Tungumálin sem börnin tala auk íslensku 

eru: pólska, ungverska, enska, shinhalíska, rússneska, filippíska, spænska og swahili. 

Fjögur börn fengu sérstakan stuðning sem starfsmenn við sérkennslu sinntu og að auki fengu 

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

fínhreyfingum, grófhreyfingum og félagsfærni svo eitthvað sé nefnt.  
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STARFSMANNAHÓPURINN 

Hinn 1. desember 2016 voru samtals 20 starfsmenn í 18,6 stöðugildum í leikskólanum sem 

skiptust þannig: 

 9 leikskólakennarar, þar af einn í veikindaleyfi og annar í ólaunuðu leyfi 
 9 leiðbeinendur  
 1 matráður 
 1 með BS í sálfræði við sérkennslu, en fór í veikindaleyfi 8.desember og svo í 

fæðingarorlof beint í framhaldi af því. 

Starfsfólk átti rætur að rekja til 5 landa sem eru: Suður- Kórea, Filippseyjar, Mauritius, 

Rússland og Ísland.  

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 og meðal annars 

stuðst við endurmat frá starfsfólki. 
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FJÖLGREINDIR 

Undanfarin ár hefur verið unnið með fjölgreindakenningu Howards Gardner í starfi leikskólans 

og í vetur skiptum við greindunum upp á þann hátt að í september og október tókum við fyrir 

sjálfsþekkinga- og samskiptagreind, í nóvember og desember var það tónlistargreind, í janúar 

og febrúar var það rök- stærðfræði- og rýmisgreind og svo enduðum við á að taka umhverfis- 

og hreyfigreind frá mars til maí. Verkefnin gengu vel og starfsmenn voru ánægðir með að hafa 

ákveðinn ramma yfir verkefni en leiðir innan hverrar deildar voru mismunandi með tilliti til 

aldurs barnanna. Fjölgreindadagur var haldinn í lok hvers tímabils þar sem sett voru upp 

verkefni um allan leikskóla sem starfsfólk var búið að setja upp á hverri deild. Þessir 

fjölgreindadagar með stöðvavinnu um allan leikskólann eru ekki síst góðir til að gefa börnunum 

tækifæri til að kynnast leikskólanum sínum betur og hitta starfsfólk allra deilda. Starfsfólkið 

eins og börnin fær jafnframt tækifæri til að velja stöðvar eftir áhuga og skipuleggja útfærslu á 

þeim verkefnum sem eiga að vera í boði. Mikilvægt þykir að fjölgreindakenningin sem við 

vinnum eftir sé sýnileg bæði starfsfólki og foreldrum þar sem við störfum í hennar anda. Við 

viljum halda áfram þeirri vinnu en gera hana enn sýnilegri í skólanum og utan hans. 

 September - október – sjálfsþekkinga- og samskiptagreind – unnið með, ég sjálfur, 

heimili og fjölskyldu ásamt því að tala um tilfinningar og líðan, samskiptagreind – unnið 

með vináttuverkefnið og hvaða reglur gilda í samskiptum.  

 Nóvember – desember – tónlistargreind – unnið á fjölbreyttan hátt með tónlist, 

hljóðfæragerð og hlustun. Elstu tveimur árgöngunum var boðið á jólatónleika í 

tónlistarskólanum og svo var tónlistarnámskeið hjá Birte Harksen í janúar og febrúar. 

 Janúar – febrúar – rök-, stærðfræði- og rýmisgreind. Ýmis stærðfræðiefni til dæmis 

numicon, tölur, tölustafir, form og mynstur. 

 Mars – maí - umhverfis- og hreyfigreind sem samtvinnaðist rýmisgreindarvinnu. Tekið 

þátt í vorhreinsidögum Garðabæjar, sett niður grænmeti í matjurtargarði og farið í 

gönguferðir. Farið með elsta árganginn í fimleikasalinn í Ásgarði og endað svo á 

hjóladegi í júní. 

Unnið er með málgreinina alla daga með frásagnir, þulur, ljóð, söngva og sögur, ásamt því 

að halda upp á Dag íslenskrar tungu. Markviss málörvun er að sjálfsögðu gegnumgangandi 

í öllu starfi leikskólans. Nú í vetur var byrjað að vinna þróunarverkefni með 
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málörvunarefnið Lubbi finnur málbein og hefur sú vinna skilað miklu og verður henni 

haldið áfram næstu ár.  

Starfsmannahópurinn er sammála því að bæta má samfellu í námi barnanna eins og t.d. með 

Lubba verkefnin þar sem byggt verði ofan á eftir því sem börnin eldast. Leikskólinn á að 

starfa sem ein heild og því er mikilvægt að samvinna sé á milli deilda. Fyrir næsta skólaár 

er lagt til að hafa áherslur á færri þætti í hverjum mánuði og hafa rýmri tíma til að vinna 

verkefni.  

ÞEMA SKÓLAÁRSINS - UMHVERFIÐ  

Við höfum skipt áherslum okkar upp og var sköpun á síðasta skólaári, nú var það umhverfið og 

næst ætti að vera lífsleikni. Starfsfólk hefur ákveðið að þessir þrír þættir verði ekki sérstakir 

áhersluþættir heldur rauður þráður í gegnum starfið okkar þar sem við erum alltaf að vinna með 

sköpun, umhverfið og lífleikni í okkar starfi. Á árinu var samt unnið með umhverfið, m.a. tókum 

við þátt í hreinsunarátaki Garðabæjar og fóru öll börn og starfsfólk að hreinsa nærumhverfi 

leikskólans og safnaðist mikið rusl í þeim ferðum. Elstu börnin fóru í gönguferð að heimili 

hvers og eins og tóku mynd fyrir utan hvert hús fyrir sig. Að auki var farið í vettvangsferðir um 

nærumhverfi skólans. 
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LÆSI 

Í vetur var mikið unnið með sögur, sögugerð, tjáningu, markvissa málörvun og hlustun. 

Sögustundir féllu nánast aldrei niður og á elstu deild voru allar sögur skráðar á hringform og 

hengdar upp á vegg í bókaorm sem náði yfir alla deildina og gott betur en það í lok vetrar. 

Einnig var um vorið farið að lesa framhaldssögur á deild elstu barna og þar var einnig unnið 

með sögugerð. Næsta vetur er áhugi fyrir því að börnin vinni lengur og meira með sögur og 

vísur, t.d. í gegnum leikræna tjáningu og endursögn. Einnig þykir gott að undirbúa sögustundir 

fyrir viku, tengja við þema og árstíðir sögur sem eru lesnar og velja bækur í kassa fyrir vikuna. 

Reglulega er bókasafn Garðabæjar heimsótt og börnin njóta þess að fara þangað að fá bækur 

lánaðar, skoða og lita myndir.  

LUBBI 

Á öllum deildum er unnið með Lubba og þá styðjumst við, 

við bókina eftir Eyrúnu Ísfold Gísladóttur og Þóru 

Másdóttur ásamt geisladiski, veggspjöld með íslensku 

málhljóðunum eru uppi á öllum deildum. Mikið var leikið 

með stafi og hljóð í fjölbreyttum aðstæðum, við 

matarborðið, í fataherbergi og í samverustundum. Yngstu 

börnin eru ótrúlega snögg að læra tákn með íslensku málhljóðunum í Lubba bókinni og finnst 

það skemmtilegt efni. Gerðir voru stafakassar þar sem settir voru hlutir sem áttu stafinn í fyrsta 

hljóði. Sett upp málbein fyrir ofan hólf barnanna með þeirra staf . Verkefnastjóri yfir verkefninu 

í vetur var Kristín sérkennslustjóri og gerði hún áfangaskýrsu um verkefnið nú í júní. 

VINÁTTUVERKEFNIÐ 

Unnið var markvisst með vináttuverkefnið á tveimur eldri 

deildunum Heiði og Holti en minna á yngstu deildinni þó 

að mikið væri rætt um vináttu, lesnar vinasögur og sungnir 

söngvar. Ekki var unnið sérstaklega með spjöldin á yngstu 

deildinni. Allir starfsmenn eru sammála því að þessar 

stundir megi ekki detta út og það þurfi að gefa svigrúm í 

dagskipulagi fyrir þær eða samtvinna þær öðrum stundum. Fimm starfsmenn fóru á námskeið í 



                                                                                                                                               Ársskýrsla Kirkjubóls  

2016-2017 

 

7 

 

vetur á vegum Barnaheilla vegna verkefnisins. Öll börn í leikskólanum eiga vinabangsa og eru 

þeir alltaf aðgengilegir. Starfsmenn eru sammála því að vináttuverkefnið stuðlar að betri 

samskiptum á milli barnanna og eykur umræðu um umburðarlyndi og fjölbreytileika. 

Áhugi er að tengja verkefnin enn frekar inn í annað hópastarf og þurfa ekki að hafa það ávallt í 

sér stundum heldur samtvinna það líka með öðrum verkefnum í tengslum við lífsleikni í 

leikskóla. Mikilvægt er að hefja forvarnarstarf strax á leikskólastigi með því að vinna með 

góðan skólabrag, jákvæð samskipti, vinsemd og virðingu fyrir fjölbreytni í nemendahópnum. 

SAMSTARF Á MILLI DEILDA 

Þegar starfsmenn endurmátu síðasta skólaár kom fram að mikilvægt væri að styrkja 

starfsmannahópinn sem heild með áherslu á samstarf, samstöðu og sátt. Bæði með því að auka 

á samvinnu þvert á deildar og efla upplýsingaflæðið. Þar sem tveir árgangar skiptust upp í vetur 

og fór hluti á yngri deild og hluti á eldri þarf að vera meiri samvinna á milli deilda með þessa 

árganga, til að halda utan um samfellu náms. Yngri árgangurinn var á yngstu og miðdeildinni 

og sá eldri var á elstu og miðdeildinni. Reynt var að setja upp dagskrá þar sem eldri árgangurinn 

hittist í hringekju einu sinni í viku en það gekk ekki upp. Gott samstarf var á milli eldri deilda 

varðandi útiveru og ávallt er gott samstarf um að leysa veikindaafleysingar og frí, en það geta 

verið strembnir dagar. Mikilvægt er að horfa á leikskólann sem eitt hús, einn vinnustað þar sem 

starfsfólk hjálpast að og vinnur saman að sameiginlegum markmiðum. Þetta tókst með ágætum 

í vetur bæði með aukinni samvinnu og jákvæðni. Við erum að vinna í því að hugsa í lausnum 

og leysa þau verkefni sem upp koma í skólanum. 

STARFSMANNAHÓPURINN 

Á skipulagsdegi í janúar var unnið að endurmati haustannar og þar komu fram hugmyndir til 

að styrkja starfsmannahópinn, t.d. með að gera okkur glaðan dag utan vinnutíma, fara á 

skipulagsdegi út úr húsnæði skólans og kynnast því sem aðrir eru að gera, eiga gæða stundir 

utan vinnu og áttum við nokkrar slíkar stundir í vetur, t.d. fyrir jólin fórum við í menningarferð 

til Reykjavíkur, eftir skipulagsdag svar skemmtun í heimahúsi, farið var í keilu í febrúar, 

árshátíð í apríl, mánaðarleg kaffistofugleði og einnig tókum við þátt í Lífshlaupinu og öðru 

skemmtilegu til að efla starfsmannahópinn. Auðvitað eru alltaf einhverjir sem vildu gjarnan 

hafa fleiri viðburði þar sem starfsmenn geta hist utan vinnu en aðrir telja þetta gott eins og er. 
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SAMSTARF VIÐ AÐRA 

 Börnin fóru í árlega aðventustund í Vídalínskirkju í desember og elstu tveimur 

árgöngum skólans var boðið á sýninguna Lítil saga úr orgelhúsi í mars. 

 Elstu tveir árgangarnir tóku þátt í jólaverkefni með Strætó með því að teikna myndir 

sem prýddu strætisvagn og vorum við dregin út og fengum stætisvagn til okkar ásamt 

jólasveini. Þar gátu börnin séð myndirnar sýnar og allir hjálpuðust að við að skreyta 

strætisvagninn. 

 Elstu börnin fóru í Sívertsenhús fyrir jólin að skoða og fræðast um jólahald á árum áður. 

 Við fengum hegðunarráðgjafa í lið með okkur í vetur á eina deild. 

 Elstu börnunum var boðið á tónleika hjá Sinfóníunni í febrúar á verkið Litla skrímslið 

systir mín. Tónlistin náði sérstaklega vel til barnanna og sungu þau lögin úr verkinu 

mikið og var það m.a. atriði þeirra í útskrift elstu barnanna. 

 Birte Harksen og Imma komu til okkar í mars með skuggasýningu um ömmu og 

draugana í framhaldi af tónlistarnámskeiðinu. Öll börn í skólanum fengu að sjá 

sýninguna og höfðu mikla ánægju af henni. 

 Leikskólinn tók á móti leikskólastjórum frá Reykjavík í október og nokkrum kennurum 

frá leikskólanum Víðivöllum í maí. 

 Elstu börnin fóru í umferðaskólann í júní sem haldin var í Bæjarbóli með elstu 

börnunum þar. 

FORELDRASAMSTARF 

Mikið er lagt upp úr óformlegum daglegum samskiptum við foreldra og stuðlað er að 

gagnkvæmum upplýsingum um börnin og starfið.  

Foreldrafundur var haldinn í september og er áhyggjuefni hversu illa þessir fundir eru sóttir. 

Börnin buðu foreldum sínum í aðventukaffi í desember að morgni, heitt súkkulaði, bollur og 

söngur í sal. Feður og afar komu í morgunmat á bóndadegi og mæður og ömmur í morgunmat 

á góunni tengt konudeginum. Á degi leikskólans í febrúar var ömmum og öfum boðið í 

heimsókn. Opið hús var í byrjun maí, þá var boðið upp á kaffi, djús, muffins og ávexti, einnig 

var sýning á verkum barnanna, þar sem afrakstur vetrarstarfsins var sýndur og mörg falleg 

listaverk prýddu skólann.  
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Tónlistarkennsla hjá Birte Harksen var í vetur í boði foreldrafélagsins og buðu börnin foreldrum 

að fylgjast með síðasta tónlistartímanum. Foreldrafélagið bauð upp á jólaleikrit í byrjun 

aðventunar og kom þá Þórdís Arnljótsdóttir með sýninguna um Grýlu og jólasveinana. 

Foreldrafélagið stóð fyrir sveitaferð á leikskólatíma sem var nokkuð vel sótt þrátt fyrir veður. 

Sumarhátið var haldin eins og undanfarin ár í garðinum í byrjun júní þar sem boðið var upp á 

söngatriði barnanna, grillaðar pylsur og ávexti. Mjög góð mæting og gott veður var á hátíðinni. 

Við hefðum þurft að auglýsa betur að dagskráin byrjaði kl. 15 þar sem nokkuð var um að 

foreldrar misstu af söngatriði barnanna. Foreldrafélagið greiðir einnig fyrir útskriftarferð sem 

farin var í Vatnaskóg í ár. 

Kynningarfundur fyrir nýja foreldra var að vanda í maímánuði og var hann mjög vel sóttur. 

Mikilvægt er að gefa nýjum foreldrum kost á að kynna sér leikskólann, hitta deildarstjóra og 

skoða deildar. Við erum að reyna að hafa hæfilega mikið af samverustundum í samstarfinu, að 

allir finni eitthvað við hæfi án þess að finnast það kvöð. 

Lögð er áhersla á góð dagleg samskipti í upphafi og lok dags við foreldra en lagt er upp með að 

foreldrar séu meðvitaðir um að kennarar eru ávallt til taks ef ræða þarf málin. Hægt er að biðja 

um foreldrasamtal ef þurfa þykir hvenær sem er en foreldrasamtöl eru í boði í október og mars. 

Í fyrra samtalinu gefst foreldrum tækifæri til að ræða líðan barns á nýrri deild ásamt öðrum 

málum sem þeim liggur á hjarta en í því seinna er farið yfir stöðu barnsins í leik og námi ásamt 

öðru sem liggur fyrir á þeim tíma. 

Skólapúlsinn sá um foreldrakönnun í vetur og voru niðurstöður þeirra könnunar kynntar á 

skipulagsdegi í maí. Samkvæmt niðurstöðum eru foreldrar í heildina ánægðir með leikskólann, 

en bæta má upplýsingaflæðið til þeirra og vonumst við til þess að með tilkomu 

samskiptakerfisins, Karellen verði foreldrar enn ánægðari með okkur.  

Foreldrafélag hittist reglulega á fundum yfir veturinn en erfiðlega tóks að manna foreldraráðið 

og var því lítið um fundarhöld hjá þeim. 

STARFSMANNAHALD – NÁMSKEIÐ / ENDURMENNTUN 

Á þessu skólaári var mikið úrval námskeiða/fyrirlestrar sem starfsmenn hafa sótt/tekið þátt í, 

ýmist einn eða fáir, upp í að allir starfsmenn hafa verið með. Þarna hefur verið fjallað um efni 

sem styður við starfið í leikskólanum eða nýjungar sem eru áhugaverðar. Sem dæmi um 

námskeiðin sem við sóttum eru: Lubbanámskeið, vináttunámskeið, jafningjastjórnun, kvíði 
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barna, starf sérkennslustjóra, leikur og læsi, námsögur barna og nám og kennsla 5 ára barna. 

Auk þess fengum við Báru Kolbrúnu Gylfadóttur, sálfræðing/atferlisfræðing á starfsmannafund 

í janúar og flutti hún fyrirlestur um skapmikil börn og hvað sé til ráða. Allt starfsfólk leikskólans 

hlustaði ásamt starfsfólki Hæðarbóls. Mjög gott innlegg sem mætti athuga að bjóða foreldrum 

upp á. Fleiri námskeið voru í boði en ekki var alltaf hægt að senda fólk á þau vegna manneklu. 

Deildarstjórar sóttu örnámskeið í vetur á vegum talmeinafræðinga um markvissa málörvun. 

Deildarstjórar töluðu um að auðveldara væri að komast frá til að sækja svona styttri námskeið 

en lengri og komu til baka með margar góðar hugmyndir varðandi málörvun og málþroska 

barna.  

Kirkjuból er þátttakandi í alþjóðlegu þróunarverkefni styrkt af Erasmus + 

og ber heitið „This is me under construction“ og miðar að því að finna 

leiðir til að meta nám barna út frá styrkleikum þeirra í gegnum fjölgreindir, 

uppeldislega skráningu og námssögur. Verkefnið er til tveggja ára frá 

hausti 2015 til vors 2017. Samstarfsþjóðir eru Svíþjóð, Noregur og Belgía. 

Þar sem Anna, fyrrverandi aðstoðarstjóri hætti hjá okkur, Marta leikskólastjóri fór í 

veikindarleyfi og Anna Magnea sem var driffjöðurin í verkefninu hætti að starfa hjá bænum og 

því vantaði aðeins upp á tengingu við verkefnið. Með vilja tókst þetta og fór Anna Magnea 

áfram í ferðirnar ásamt því að Marta fór og Guðrún deildarstjóri fór í eina ferð. Verkefninu lauk 

með heimsókn til Íslands í apríl. Áhugavert verkefni sem við viljum taka enn lengra og halda 

áfram að þróa ferilmöppur barnanna ásamt öðrum tengdu verkefninu. 

ÖRYGGIS - OG SLYSAMÁL 

Garðurinn er genginn að morgni til að kanna aðstæður áður en börn fara út að leika. Einn 

starfsmaður hefur haft umsjón með því í vetur. 

Í ágúst voru öll slökkvitæki leikskólans yfirfarin, og einnig var eldvarnarkerfi leikskólans 

yfirfarið og prófað. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins kom í heimsókn með fræðslu fyrir elstu 

börnin í nóvember og börnin á elstu deildinni sinna eldvarnareftirliti í leikskólanum ásamt 

kennara einu sinni í mánuði. 
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SLYS Á BÖRNUM: 

Alls voru skráð 5 slys á árinu og voru flest sem betur fer minniháttar, tvö slys urðu í garðinum 

en þrjú slys inni. Þrjú slys voru við fall/hras í fataherbergi á elstu deild.  Eitt í rennibraut á 

útisvæði og annað við fall/hvas á útisvæði. Starfsfólk leikskólans hlúði að börnunum, ef það 

var einhver vafi, var hringt í foreldra, þeim sagt frá og í tveimur tilfellum var farið til tannlæknis 

og einu sinni á slysavarðstofu. Skoðað var hvort slysin væru á svipuðum tíma og tengdust þau 

öll útiveru, ýmist fyrir, eftir eða í útiveru.  Slysin voru frá kl. 10.30 til 14.30.  

HÚSNÆÐI OG VIÐHALD 

Kirkjuból er orðinn rúmlega þrjátíu ára gamall og húsnæðið farið að láta nokkuð á sjá. Í vetur 

var skipt um þakkant á vesturenda skólans og vonumst við til þess að restin verði tekin fljótlega. 

Eftir að þessi skipti urðu hefur borið á leika í vesturenda hússins. Einnig voru gerðar endurbætur 

á leikfangaskúr en þeim er ekki að fullu lokið.  

Á elstu deildinni var tekinn hleri við salerni þar sem börnin voru að klemma sig á honum. Bíðum 

enn eftir að fá betri lausn á því hvernig best er að loka svæðið af svo börnin fái næði. 

Ekkert hefur gerst í eldhúsinu eftir að arkitekt kom í leikskólann fyrir tveimur árum og tók út 

aðstæður í eldhúsi miðað við nútímakröfur um hreinlæti og aðbúnað, en eldhúsið er barn síns 

tíma og þarf virkilega að ljúka við vinnuna sem er u.þ.b. hálfnuð. Því miður hefur ekkert gerst 

í þessu á þessum starfsvetri annað en að við fengum ræstingu til að hreinsa lofttúður.  

Ekkert hefur gerst enn eftir að landslagsarkítekt tók út leikvöllinn og skilaði inn nýjum 

teikningum af honum í júní 2015 en engar úrbætur voru gerðar á leikvellinum á þessu skólaári 

þrátt fyrir mjög margar skemmtilegar hugmyndir á teikningunni eins og til dæmis gervigras 

undir fótboltavöll, nýjan kastala og nýtt undirlag. Mikið mæðir á svæðinu, möl er til ama og 

undirlag orðið lélegt. Malbikið er orðið sprungið og komin þörf á að bæta leiksvæði barnanna. 

Kallað var til fagaðila til að skoða dökka bletti í gólfi á elstu deildinni í austurendanum en engar 

úrbætur hafa fengist. 

Byrjað var að bæta vinnuaðstöðu kennara með því að kaupa kennarastóla við hvert borð. Einnig 

voru keyptir nýjir stólar fyrir börnin á Heiði og við eitt borð á Holti. Búið er að panta fleiri stóla 
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til að setja á Holt og Lund. Þá þarf bara að hækka borðin á yngri deildum örlítið til að bæta 

vinnuaðstöðu kennara. 

Mikil þörf er á að bæta skiptiaðstöðu á Holti þar sem þar eru börnin að yngjast og fleiri 

bleyjubörn að koma inn.  

BRÚUM BILIÐ 

Vegna starfsmannabreytinga bæði hjá okkur og í Flataskóla 

var ekki gerður samstarfsamningur milli Kirkjubóls og 

Flataskóla um gagnkvæmar heimsóknir og samskipti á milli 

skólanna bæði á haustönn og vorönn en Flataskóli er okkar 

heimaskóli. Nauðsynlegt er að gera slíkan samning þar sem 

samstarfssamningurinn er góður rammi um starfið og gerir 

það að verkum að markvissara er staðið að samskiptum, skipulagning viðburða er betri og 

upplýsingaflæði meira. Fundur var á milli skólanna á vordögum og vorum við sammála að 

standa betur að samstarfinu næsta vetur, einnig var sameiginlegur fundur í Flataskóla þar sem 

unnið var að verkefninu Brúum bilið og voru flestir sammála um það að við viljum samræma 

þessa vinnu og gera enn betur. 

Börnin í elsta hópnum fóru m.a. í heimsókn í Flataskóla í nóvember og við fengum við börnin 

frá Flataskóla í heimsókn til okkar og léku þau sér á útisvæðinu. Elstu börnin fóru aftur í 

heimsókn í kringum páska og fengu að skoða páskaunga. Börnin fóru í vorskóla bæði í 

Flataskóla, þar sem okkar kennararar fylgdu þeim og Hofsstaðaskóla, þar sem foreldrar fylgdu 

sínum börnum. Auk þessa fóru börnin ásamt öðrum börnum leikskólans í óskipulagðar 

gönguferðir á leikskvæði við bæði Flataskóla og Hofsstaðaskóla. Í vetur var haldið áfram að 

fara með elstu börnin vikulega í fimleikasalinn í Ásgarði eða alla miðvikudagsmorgna. Mikil 

ánægja var með þessar hreyfistundir bæði meðal starfsfólks og barna enda frábær aðstaða og 

fjölbreyttur útbúnaður í salnum. Telja má að það auki öryggi barnanna talsvert að þekkja sig í 

nýja skólaumhverfinu þegar þau byrja í 1.bekk. Áætlað er að fara með tvo elstu árgangana næsta 

vetur í fimleikahúsið. 

Samstarf var við grunnskólakennara er varða upplýsingar sem færast á milli skóla en börn, 

foreldrar og deildarstjóri tekur þátt í að fylla út eyðublað með upplýsingum sem þeir telja 

mikilvægt að komist áleiðis til skólanna.  
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Heilmikið starf er unnið með elstu börnum leikskólans í bæði markvissum stundum og öðrum 

verkefnum. Samstarfsverkefnið Brúum bilið hefur gefist vel og því er nauðsynlegt að halda vel 

í það sem gott er og frekar að byggja ofan á það. Gott er fyrir leikskólakennara elstu barna að 

fá innsýn í störf barna í fyrsta bekk og fyrir grunnskólakennarana að fá innsýn í störf 

leikskólans.  

LOKAORÐ 

Fram kom í endurmati á vetrarstarfi að starfsfólki þótti gott að samræma vinnu varðandi 

fjölgreindir og vilja hafa meira samráð með slíkt næsta vetur þar sem hver deild getur svo útfært 

eftir því sem hæfir aldri og þroska barnanna þar. Starfsmenn eru jafnframt sammála um að 

samstarf á milli deilda sé mjög af hinu góða og mikilvægt að farið sé eftir því sem búið er að 

ákveða fyrir heildina. Leikskólinn hefur undanfarin ár smám saman verið að byggja upp fasta 

þætti í starfinu og vinnubrögð þar af leiðandi samræmdari. Í því samhengi er nauðsynlegt að 

upplýsingaflæði sé gott og starfsfólki gefist tími til að ræða saman málefni deildanna ekki síst 

á deildarfundum sem þurfa að komast oftar fyrir í dagskipulaginu. Ekki síst þarf að leggja 

áherslu á ábyrgð hvers og eins starfsmanns að vera meðvitaður um það sem er á döfinni hverju 

sinni, lesa á upplýsingatöflur, fréttabréf, fundargerðir og í dagbækur á deildum.  

Við hefðum þurft að fá meiri tíma í að skipuleggja starfið okkar og stilla saman strengi á 

starfsmannafundum og skipulagsdögum en mikið af þeim tíma fór í annað, t.d. innra matið, 

Karellen, sameiginlegan fræðsludag og fleira. Því fögnum við því að fá ½ skipulagsdag til 

viðbótar næsta vetur. 

Veturinn reyndist okkur nokkuð erfiður starfsmannalega séð. Það komu margir nýir starsmenn 

inn í haust og fleiri á miðjum vetri. Nýr aðstoðarstjóri kom til starfa um miðjan ágúst og nýr 

sérkennslustóri í september ásamt þremur öðrum starfsmönnum. Leikskólastjóri fór í 

veikindarleyfi í nóvemer í sex mánuði, þá tók aðstoðarstjórinn hennar stöðu og nýr 

aðstoðarstjóri kom til starfa. Erasmus+ verkefnið sem krafðist fjarveru tveggja leikskólakennara 

um næstum þriggja vikna bil yfir veturinn, fæðingarorlof, önnur orlof og veikindafjarvistir. Allt 

leysist þetta á hverjum tíma með samhentu átaki allra en þá varð starfsfólk örþreytt við það að 

starfa undir miklu álagi til langs tíma og slíkt er engum manni hollt og kallar oft á meiri fjarveru 

í kjölfarið og því mikilvægt að auka stöðugildi í afleysingum.  

  

 


