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Leikskólinn Hulduberg er leikskóli fyrir börn á aldrinum 1-3 ára 
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Innra starf 

Leikur barnanna sé nægilegur og 
samfellur 

Faglegt starf ríkir á öllum deildum

Hollt fæði fyrir ung börn 

Snemmtæk íhlutun

Samvinna á milli deilda

Að hafa lýsandi námskrá

Vinna með AEPS - færnimiðað 
matskerfi

Leggja áherslu á stefnuna Jákvæður 
agi

Mannauður

Fjölga leikskólakennurum

Allir nýliðar fá góða kynningu á starfi 
leikskólans

Allir nýliðar fara á 
skyndihjálpanámskeið

Lengri undirbúningur fyrir 
deildastjóra

Virk starfsþróun og símenntun

Stjórnun

Breyta umgjörð leikskólans

Hlutverk stjórnenda séu hnitmiðuð og 
skýr

Yfirfara starfslýsingar

Vera með upplýsandi 
starfsmannahandbók

Þjónusta

Uppfylla skilyrði um persónuvernd

Gott upplýsingaflæði

Samvinna milli ungbarnaleikskóla 
Mosfellsbæjar

Stefnukort leikskólans 



Verkefnaáætlun 
2020 Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sep. Okt Nóv Des 
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Samfella í leik x            
Samræma faglegt starf x x x x x x x x x x x x 
Hollt fæði fyrir ung börn*   x x x    x x   

Skilvirk samvinna* 

Skýrsla tilbúin 
  x x x    x x   

Snemmtæk íhlutun – tilbúin 

handbók 
x            

Snemmtæk íhlutun – 

Innleiðing 
 x x x x x       

AEPS- færnimiðað matskerfi  x           

Jákvæður agi*   x x x    x x   
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Fjölga leikskólakennurum  

Athuga stöðuna 
x         x   

Útbúa nýliðanámskeið x     x       

Skyndihjálpanámskeið fyrir 

nýliða 
 x        x   

Undirbúningstímar deildarstjóra 

(14:00-16:00 alla daga) 
     x       

Hlutverk stjórnenda*   x x x    x x   
Starfslýsingar          x x x 

Starfsmannahandbók x x x x x x x x     
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Útbúa eyðublað fyrir foreldrar - 

Karellen 
 x           

Útbúa eyðublað fyrir foreldra 

tvítyngdra barna 
x            

Gott upplýsingaflæði: 

Sameiginlegt fréttabréf 
x x x x x x x x x x x x 

Samráðsfundur með Hlíð    x         
 
           *Skýrsla frá deildarstjórum  

  



 

U
p

p
e

ld
i 
o

g
 m

e
n

n
tu

n
a

rs
ta

rf
 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Mat á starfi 

Samfella í leik Búið er að aðlaga dagskipulagið. Deildarstjórar. 
Taka saman fjölda stunda í samfelldum leik, úti og inni  í 

janúar og júní. 

Samræma faglegt starf  

Unnið er út frá mánaðaráætlun sem tekur 

yfir öll námssviðin. Deildastjórar vinna að 

áætlun fyrir haustönn og vorönn. 

Deildarstjórar. Deildarstjórar skila inn mánaðaráætlun 1x í mánuði. 

Hollt fæði fyrir ung börn 

Matur að mestu unninn frá grunni og fylgt 

sé eftir handbók frá Landlæknaembætti 

og handbók Mosfellsbæjar "allt hefur áhrif 

einkum við sjálf" Matseðlar fari alltaf 

tímanlega inná Karellen 

Matreiðslumaður og 

aðstoðarleikskólastjóri

. 

Fara yfir matseðla síðustu viku hvers mánaðar. Skrá 

athugasemdir.  

Skilvirk samvinna  

Tvær og tvær deildar vinna saman er 

varðar að hafa deildarfundi, flæði á milli 

deilda í leik og starfi. Aðstoða hvor aðra 

við afleysingu þegar við á. 

Deildarstjórar á Flikru- 

og Móbergi  

-Skrá fjölda funda sem falla niður. 

-Virkni í flæði á milli deilda. 

-Samvinna á milli deilda m/afleysingu. 

-Huglægt mat deildarstjóra 

 

Snemmtæk íhlutun og 

aðstoð við 

tvítyngd/fjöltyngd börn 

Allir  foreldrar tví-/fjöltyngdra barna fylli út 

gátlista frá Ásthildi Snorradóttir vegna 

málþroska í fyrsta viðtali. 

Leikskólastjóri/ 

aðstoðarleikskólastjóri 

/aðrir stjórnendur sem 

taka fyrsta viðtal 

 

 

Námskrá leikskólans 

endurbætt 

Stjórnendur skólans fari yfir námskrá og 

breyti því sem við á í samræmi við 

ungbarnaleikskóla. 

 

Leikskólastjóri, 

aðstoðarleikskólastjóri

, deildarstjórar og 

sérkennslustjóri 

Janúar 2021, og innleiðing á námskrá frá janúar - maí 

2021. 

 

Snemmtæk íhlutun, 

innleiðing 

Útbúa handbók sem er lýsandi fyrir 

starfshætti varðandi snemmtæka íhlutun 

Sérkennslustjóri og 

Aðstoðarleikskólastjóri 

Handbók tilbúin í janúar 2020, kynning og innleiðing til 

starfsmanna frá janúar - júní  2020 

Unnið með AEPS 

færnimiðaða matskerfi 
Nýta AEPS þegar við á 

Leikskólastjóri og 

sérkennslustjóri 
Vor 2020 

Jákvæður agi  

Yfirfara og setja fáar en ígrundaðar reglur 

um orð og athafnir. Samræma orðaræðu 

starfsmanna 

Deildarstjóri á 

Tröllabergi 

Skólaárið 2020. 

-Innleiðing janúar-mars 2020. 

 Skoða matarvenjur 

ungra barna 

Fylgjast með og skrá matarvenjum yngstu 

barnanna 

Deildarstjórar á Silfur- 

og Stuðlabergi 

-Skráning í ýmsu formi, myndbandsupptaka, 

dagbókarfærslur o.s.frv. 
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Markmið Aðgerð Ábyrgð Mat á starfi 

Fjölga 

leikskólakennurum. 

Halda áfram að leita leiða til að fjölga 

leikskólakennurum. Koma á móts við 

starfsmenn sem fara í fjarnám í 

leikskólakennarafræðum. 

Leikskólastjóri Skrá fjölda starfsmanna í fjarnámi og fjöldi útskrifaðra. 

Nýliðanámskeið  
Nýir starfsmenn fái fræðslu og upplýsingar 

um starfshætti og stefnu leikskólans.  
Stjórnendur Námskeiðaáætlun verði tilbúin fyrir janúar 2020. 

Skyndihjálpar-

námskeið fyrir nýliða 
Nýir starfsmenn sæki skyndihjálparnámskeið. Leikskólastjóri Skráning hvenær starfsmenn taka námskeiðið. 

Símenntunaráætlun 

Útbúa áætlun með námskeiðum sem í boði 

eru. Auka tækifæri fyrir starfsfólk að sækja sér 

námskeið, réttindanámskeið og fyrirlestra við 

hæfi.  

Leikskólastjóri 
Skráning hvenær námskeið er og hvaða starfsmenn fara 

á hvaða námskeið. 

Undirbúningstímar 

deildarstjóra 

Leita leiða til að deildarstjórar fari í 

undirbúning kl 14:00 dag hvern. Setja upp 

skipulag sem felur í sér að 

kjarasamningsbundnir tímar falli ekki niður,  

Leikskólastjóri.  

Fjárveiting vegna 

stöðugilda.  

Miðast við tímaramma kjarasamninga.  
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Markmið Aðgerð Ábyrgð Mat á starfi 

Hlutverk stjórnenda 
Fara yfir hlutverk stjórnenda. Gera SVÓT-

greiningu og áætlun. 
Deildarstjóri Álfabergs Er þörf á breytingum? 

Starfslýsingar 

Fara yfir starfslýsingar KI starfsmanna eftir 

að hlutverk stjórnenda hefur verið unnið. 

Mannauðsdeild Mosfellsbæjar yfirfer 

starfslýsingar STAMOS starfsmanna.  

Leikskólastjóri KI, 

Mannauðsdeild 

Mosfellsbæjar 

STAMOS 

 

Starfsmannahandbók Yfirfara og klára starfsmannahandbók Leikskólastjóri  
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Markmið Aðgerð Ábyrgð Mat á starfi 

Útbúa eyðublað fyrir 

foreldra - Karellen 

Uppfylla skilyrði persónuverndar er varðar 

myndbirtingar. Eyðublað þar sem foreldra 

þurfa að samþykkja eða neita 

myndbirtingu á Karellen og heimasíðu 

Mannauðsdeild 

Mosfellsbæjar. 

Leikskólastjóri ber 

ábyrgð á að foreldrar 

skrifi undir.  

Fara yfir hvort foreldrar hafi samþykkt eður ei og skrá niður 

þau börn sem foreldrar samþykkja ekki myndbirtingu.  

Útbúa eyðublað fyrir 

foreldra tví-/fjöltyngdra 

barna 

   

Gott upplýsingaflæði- 

sameiginlegt fréttabréf  

Gera foreldra meðvituð, tengja saman 

uppeldisstarf heimili og leikskóla.  

Fréttabréf til foreldra um hver 

mánaðarmót. 

Jóna Rún ritstjóri 

fréttabréfs. Aðrir 

meðstjórnendur 

aðstoða.  

Skrá þá mánuði sem fréttabréfið er gefið út.  

Samráðsfundur með 

Hlíð 

Samráðsfundur með öllum stjórnendum á 

Hlíð og Huldubergi, hittast 1x á hverri önn 

Leikskólastjórar á 

Huldubergi og Hlíð 
Fundargerðir gerðar og áætlun eftir fundi.  
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Námskeið 

Hver heldur 
Hver 

greiðir 

Fjöldi 

klst. 
Annað 

Blær vináttuverkefni 

Barnaheill Skólinn 8 klst Nýir starfsmenn eftir þörfum 

Innleiðing snemmtæk 

íhlutun  vorönn 2020 
Sérkennslustjóri, 

aðstoðarleikskóla- 

stjóri 

Engin kostnaður 12 klst Yfirferð á handbók á starfsmannafundum 

Nýliðanámskeið – okt 

2020 og jan 2021 Stjórnendur leikskólans Skólinn 2 klst  

Skyndihjálparnámskeið 

Feb 2020 og okt 2020 Viðurkenndur aðili Skólinn 4 klst Fyrir nýja starfsmenn og  endurnýjun 

Fræðsludagur leik og 

grunnskóla Mos 

Skólaskrifstofa Skólaskrifstofa 4 klst Hálfur dagur í okt 

AEPS málþroskaskimun Endurmenntun 

Skólinn 8 klst Réttindanámskeið fyrir sérkennslustjóra 

 Fræðsla fundir 

undirbúningur og fl á 

vegum skólans Stjórnendur skólans, ofl   

Skráning hjá skóla og starfsmanni 

 Sjálfsnám, annar 

undirbúningur og 

námskeið að eigin vali 

 

   Skráning hjá starfsmanni og skóla 

  



 

Börnin jan  

Heildarfjöldi barna                         

árg 2019                         

árg 2018                         

árg 2017                         

árg 2016                         

drengir                          

stúlkur                         

Heildarbarngildi                          

fm. leikrými pr barn                         

fjöldi Tvítyngdra börn                         

fjöldi barna í 5-7 klst vistun                         

fjöldi barna í 8-9 klst vistun                         

fjöldi barna eftir kl 16,30                         

Uppeldis og menntastarf jan  feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des 

Dagskipulag gefi góðan tíma í samfeldan 

tíma fyrir leikinn 

                        

Samræma faglegt starf - skil á 

mánaðaráætlun frá deildum 

                        

Fæði sé hollt, yfirfara matseðil 1xmán                         

samvinna á deildum fjöldi funda sem 

fellur niður pr mán 

                        

Mannauður jan  feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des 

Samþykkt stöðugildi                          

Fjöldi starfsmanna                          

Fj.  starfsm. 0 - 1 árs starfsaldur                         

Fj.  starfsm.1 - 5 ára starfsaldur                         

Fj.  starfsm. 5 - 10  ára starfsaldur                         

Fj.  starfsm. 10-20  ára starfsaldur                         

Fjöldi leikskólakennara                         



Fjöldi karlkyns starfsmanna                         

Fjöldi starfsmanna í leikskólak.námi                         

fj. klst sem fellur niður í undirb. 

Deildastjóra  

                        

fj. klst sem fellur niður í 

undirb.starfsmanna. 

Kjarasamningsbundinn 

                        

Foreldrasamvinna, þjónusta jan  feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des 

Fréttabréf til foreldra kemur út 1xmán                         

 


