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Inngangur 
Samkvæmt 14 gr. laga um leikskóla nr. 90/2008 ber hverjum leikskóla að gefa út 

skólanámskrá og starfsáætlun.  Skólanámskrá er nánari útfærsla á aðalnámskrá og felur í 

sér uppeldis- og námsáætlun leikskólans þar sem markmið eru sett og skilgreindar leiðir að 

þeim markmiðum.  Í lögum nr. 90/2008 um leikskóla er kveðið á um að starfsáætlun skuli 

lögð fyrir foreldraráð til umsagnar.  Skólanámskrá tekur mið af sérstöðu skólans og 

skólastefnu Mosfellsbæjar.  Starfsáætlun er gefin út árlega og gerir grein fyrir starfsemi 

leikskóla hvert skólaár.  Skólanámskrá og starfsáætlun skulu staðfestar af 

nefnd/fjölskylduráði skv. 2. mgr. 4. gr., að fenginni umsögn foreldraráðs og skulu þær kynntar 

foreldrum.  

  

Starfsáætlun er byggð á lögum, reglugerðum, skólanámskrám, viðburðum, venjum og 

hefðum sem skapast hafa í leikskólanum. 

Tilgangur starfsáætlunar er að vinna að áframhaldandi uppbyggingu og þróun. Hún á einnig 

að vera góður leiðarvísir fyrir starfsfólkið, foreldra og rekstraraðila. 

 

Hagnýtar upplýsingar 

 

Heimilisfang: Lækjarhlíð 3   270 Mosfellsbær 

Sími: 5868170. Netfang leikskólans er hulduberg@mos.is 

Leikskólastjóri: Þuríður Stefánsdóttir  thuridur@mos.is 

Aðstoðarleikskólastjóri: Guðrún Viktorsdóttir gudrunv@mos.is 

Sérkennslustjóri: Berglind S. Harðardóttir   berglind@mos.is 

Matráður: Pálmar Halldórsson eldhus.hulduberg@mos.is 

Netföng deildastjóra. silfurberg@mos.is studlaberg@mos.is flikruberg@mos.is 

moberg@mos.is trollaberg@mos.is alfaberg@mos.is 

Heimasíða skólans:  http://hulduberg.leikskolinn.is/ 

Upplýsingakerfi fyrir foreldra/app:  Karellen.is / Karellen 

 

Leikskólinn Hulduberg er 6 deilda skóli með töluvert sameiginlegt rými fyrir utan deildarstofur. 

Í miðrými skólans hafa 4 deildir leiksvæði með búnaði og borð eru fyrir framan deildir á þar 

sem borðað er og unnið í hópastarfi / leikstundum.  

Húsnæði leikskólans og nýting þess býður upp á  leik- og námssvæði fyrir minni hópa og 

getur hver deild haft þrjú til fjögur svæði til afnota hverju sinni.  

Leikskólinn er opinn frá kl. 7.30-17.00 alla virka daga. Sameiginleg opnun er á  Flikrubergi   

kl: 7.30 en aðrar deildar opna kl. 8.00. Í lok dags eða  kl. 16.30 sameinast börn sem eru með 

lengri vistun inni á Flikrubergi. Við hvetjum foreldra til að tilkynna fjarverur barna sinna til 

leikskólans í síma 5868170 eða í skilaboðum í gengum Karellen. 

 

 

Húsnæði leikskólans 

Leikskólastjóri, að höfðu samráði við sveitarstjórn eða nefnd sveitarfélags sem fer með 

málefni leikskóla í sveitarfélaginu, sbr. 2. mgr. 4. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla og 

starfsfólk leikskóla, tekur ákvörðun um fjölda barna í leikskóla hverju sinni.  Við ákvörðun 

fjölda barna í leikskóla skal m.a. tekið tillit til aldursdreifingar barna og sérþarfa, lengdar 

dvalartíma þeirra, stærðar leik- og kennslurýmis og samsetningar starfsmannahóps.   
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Upplýsingar um nemendafjölda og dvalartíma  

  

Skólaárið 2017- 2018  eru í skólanum  nemendur á 6 deildum.  

Gert er ráð fyrir að það séu 112 börn samtímis á leikskólanum. Núna í sept eru tvö pláss. 

Gert er ráð fyrir  að á Tröllabergi og Álfabergi séu 22 börn á deild frá 2ja ára – 4ra ár, 

Móbergi og Flikrubergi séu 18 börn á deild frá 2ja ára – 4ra ára og  á Stuðlabergi og á 

Silfurbergi séu 16 börn á deild frá 1 árs – 2ja ára. 

 

Fjöldi barna í september er: 

  

36 börn fædd  2013   19  stúlkur og   18 drengir  

20 börn fædd  2014     9  stúlkur  og  11 drengir  

36 börn fædd  2015    18 stúlkur  og  20 drengir     

14 börn fædd  2016      8  stúlkur og   7 drengir 

  

Samtals          54  stúlkur og  56 drengir. 

 

Dvalartími barna í september 2017 er: 

 

Deildir 7,00 klst 7,5 klst 8,00 klst 8,50 klst 9,00 klst 

Tröllaberg   5 10 7 

Álfaberg  1 6 8 7 

Móberg   5 7 6 

Flikruberg   5 12 2 

Stuðlaberg   6 7 2 

Silfurberg 2  5 4 4 

Samtals 2 1 32 48 28 

 

Hlutfall barna með annað 

móðurmál en íslensku 

12 börn   

Hlutfall barna sem fær 

stuðning 

2 börn Tímafjöldi sem úthlutað er: 

6 klst.hvern dag. 

 

 

Starfsmenn 

Fjöldi stjórnenda og starfshlutfall 

Leikskólastjóri og 

aðstoðarleikskólastjóri  

Samþykkt stöðugildi í 

stjórnun 1,63% 

Báðir stjórnendur eru í 100% 

vinnu 

Sérkennslustjóri og 

sérgreinastjóri 

1,45%  

deildastjórar 7,72% Fjöldi deildastjóra er: 8  

Fjöldi starfsmanna 40 starfsmenn  32,02 

Fjöldi leikskólakennara 7 6,37% 
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Kynjaskipting starfsfólks 3 2,75% 

Veikindaleyfi 1 100% 

Skólafólk afleysing seinni 

part 

6 0,77% 

Fjöldi starfsmanna önnur 

háskólamenntun 

5 4,70% 

Fjöldi starfsmanna 

iðnmenntun 

3 2,15% 

Fjöldi starfsmanna með 

leikskólaliða nám 

2 1,62% 

Fjöldi starfsmanna í fjarnámi 

í leikskólak.fræðum  

2 1,90% 

Fjöldi starfsmanna í eldhúsi 3 2,62% 

 

MEGINSTEFNUÁHERSLUR MOSFELLSBÆJAR 

Meginstefnuáherslur bæjarfélagsins voru skilgreind út frá fjórum víddum:  

 Fjármálum og áætlunum. 

 Viðskiptavinum. 

 Mannauði. 

 Innri virkni og stjórnkerfi. 

GILDI 

 Virðing. 

 Jákvæðni. 

 Framsækni. 

 Umhyggja. 

 

Mosfellsbær er eftirsótt bæjarfélag til búsetu þar sem fjölskyldan er í fyrirrúmi. Mosfellsbær er 

framsækið samfélag þar sem ábyrgðarkennd ríkir gagnvart náttúru og umhverfi auk þess 

sem hagkvæmni í rekstri og samfélagsleg ábyrgð eru ávallt höfð að leiðarljósi. Stjórnsýsla og 

þjónusta Mosfellsbæjar eru skilvirk, ábyrg, vönduð og í fremstu röð á Íslandi. Mosfellsbær er 

eftirsóknarverður vinnustaður hæfra einstaklinga þar sem áhersla er lögð á persónulega og 

nútímalega þjónustu.  

Umsýsla fræðslumála  

Hlutverk fræðslusviðs Mosfellsbæjar er að veita börnum og unglingum í sveitarfélaginu bestu 

mögulega menntun á hverjum tíma, vera faglegt forystuafl í menntamálum, stýra og fylgja 

eftir stefnumótun fyrir grunnskóla og leikskóla, tónlistarnám og fullorðinsfræðslu og búa 

starfsmönnum áhugavert starfsumhverfi og tækifæri til starfsþróunar.  
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Leiðarljós út frá grunnþáttum menntunar. 

Grunnþættir menntunar eru 6 eftirfarnadi þættir:  Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Markmið með grunnþáttunum er að barnið geti 

byggt sig upp andlega og líkamlega, læri að bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum.  

Stuðlað er að því að skapa samþættingu á milli skólastiga með þá sýn að leiðarljósi að eitt 

skólastig taki við hvort af öðru. Skólastefna Mosfellsbæjar er þar höfð að leiðarljósi ásamt því 

að efla og styðja við verkefni sem Mosfellsbær hefur sett í fyrsta sæti en það er að gera 

Mosfellsbæ að heilsueflandi samfélagi. 

 

Saga og stefna leikskólans Hulduberg 

 

Hulduberg var formlega tekinn í notkun 2. nóvember 1999. Viðbygging var tekin í notkun 20. 

febrúar 2006. Í leikskólanum dvelja frá hausti 2017 um það bil 106 börn í einu og eru þau á 

aldrinum 18 mánaða til fjögurra ára. Deildir leikskólans eru sex: Silfurberg, Stuðlaberg, 

Flikruberg, Móberg, Álfaberg og Tröllaberg. 

Leikskólinn Hulduberg starfar eftir lögum aðalnámskrá leikskóla um grunnþætti menntunar.  

Í leikskólanum Huldubergi er lögð áhersla á að rækta tengsl barnsins við náttúruna og 

umhverfið. Þá komast börnin í snertingu við náttúruna, skynja nánasta umhverfi sitt og læra 

að meta það. Mosfellsbær er sannkölluð útivistarperla og leikskólinn leggur áherslu á að nýta 

þá mörgu kosti sem Mosfellsbær hefur.  Hluti af starfi okkar með börnum fellst í því að kynna 

fyrir þeim nánasta umhverfi sitt. Bæði kynnum við fyrir þeim aðrar stofnanir sem og 

menningarviðburði sem eru í boði í bæjarfélaginu. Með því að vekja áhuga á nánasta 

umhverfi barnanna víkkar sjóndeildarhringurinn þeirra og áhugi á umhverfinu eykst. 

Vettvangsferðir/gönguferðir eru tíðir viðburðir í leikskólanum  

Leikurinn er leið til menntunar og þroska, en hann verður að vera sprottinn út frá náttúrulegri 

hvöt barnsins. Samkvæmt hugmyndum Deweys þarf efniviður leikskólans að tengjast 

umhverfinu, hafa þýðingu fyrir þarfir barnsins og væntingar og gefa barninu tækifæri til að tjá 

eigin skoðanir og væntingar. 

Starfið í leikskólanum skiptist í skipulagt starf og frjálsan leik. 

Í Skipulögðu starfi er markmiðin eftirfarandi:   

 

Efla félagsleg tengsl 

Vinna saman í hóp  

Taka tillit til annarra barna 

Hvetja til samkenndar og samvinnu 

Að börnin fái að njóta sín í jafningjahópi 

 

Frjálsi leikurinn er barninu mikilvæg náms og þroskaleið sem m.a. stuðlar að eflingu 

félagsfærni. Grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi á leiksvæðum barnanna. 

  

Leikskóli án aðgreiningar / leikskóli margbreytileikans 

 

Á Huldubergi er áhersla lögð á að viðurkenna og virða hvert barn og byggja á styrkleikum 

þess. Öll börn fá jöfn tækifæri í leik og námi og eiga hlutdeild í leikskólastarfinu. Í 

leikskólanum er réttur barna til leiks og menntunar virtur og starfshættir taka mið af 

hugmyndafræði náms án aðgreiningar. Börn sem þurfa sérstakan stuðning fá hann innan 
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leikskólans. Snemmtæk íhlutun er höfð að leiðarljósi og það er unnið markvisst eftir 

viðurkenndum aðferðum og leikurinn er virtur sem megin námsleið barna. Ákvörðun um 

sérstakan stuðning er tekin í samráði við foreldra, starfsfólk og sérfræðiþjónustu, eftir því 

sem við á. Stuðningurinn fer fram í leikskólanum í nánu samstarfi við foreldra og undir 

handleiðslu frá sérfræðiþjónustu. Starfsfólk með viðeigandi sérþekkingu starfar innan 

leikskólans, það skipuleggur og leiðir stuðning, mat og eftirfylgni og miðlar þekkingu sinni 

innan leikskólans og til foreldra. Starfsfólk leikskólans skilur ólíkar þarfir barna, virðir þau og 

viðurkennir sérstöðu þeirra. Það vinnur saman og deilir ábyrgð á námi og velferð barnanna.  

 

Dagskipulag 

 

Dagurinn í leikskólanum byrjar á Flikrubergi kl. 07:30 fyrir þau börn sem eiga vistun frá þeim 

tíma. Klukkan 08:00 koma starfsmenn frá hinum deildunum og sækja börn á viðkomandi 

deildum og fara með þau á sínar deildar.  

Morgunmatur hefst kl. 08:15 og stendur til kl.09:00. 

Klukkan 09:00 hefst samvera þar sem er valinn umsjónarbörn og veðurfræðingar, 

veðurfræðingurinn fræðir hin börnin um það hvaða dagur er í dag og hvernig veðrið er og 

hvernig á að klæða sig þann daginn. Umsjónarmennirnir sjá hins vegar um að bjóða 

ávaxtabita og leggja á borð og sækja mat í hádeginu og nónhressingu og segja hvað er í 

matinn og bjóða hinum börnunum að ganga til borðs.  

Einnig er samvera á milli kl.11:30-12:00, þá erum við að syngja mikið og förum í hina ýmsu 

leiki og hlustum/segjum sögur, við finnum okkur alltaf eitthvað skemmtilegt að gera. 

Eftir samveru skiptast börnin niður í skipulagt starf, þ.e. val, hópastarf, PALS, markvissa 

málörvun, tónlist, útiveru, frjálsan leik eða vettvangsferðir. Á föstudögum er svo sameiginleg 

söngstund í opna rými leikskólans þar sem allar deildar sameinast og syngja saman með 

Helga sem kemur með gítarinn sinn. 

Milli kl.12:30-13:00 er hvíld í húsinu, yngstu börnin fara að sofa en þau eldri fá sína 

sögustund (yngstu börnin fá sína sögustund fyrir hádegi). 

Klukkan 13:00 fara börnin ýmist í útiveru og eða á leiksvæði meðan yngstu börnin halda 

áfram að sofa.  

Kl.14:30 er nónhressing og eftir hana fara börnin ýmist út eða fara á leiksvæði. 

Kl.16:00 fara allir inn á sínar deildar.  

Kl.16:30-17:00 koma börnin saman inn á Flikruberg og ljúka við deginum þar. 

Kl.17:00 lokar leikskólinn.   

 

Námssviðin 

 

Nám barnanna skiptist í fjögur svið, en þau eru: 

 

•Læsi og samskipti   •Sjálfbærni og vísindi   •Heilbrigði og vellíðan   •Sköpun og menning  

 

Í gegnum námssviðin er unnið að settum markmiðum sem leikskólinn setur fram og þar af 

leiðandi eru námssviðin ekki markmið heldur leiðir að markmiðum. Námssviðin fléttast í 

gegnum allt leikskólastarfið og takast á við grunnþættina sex til menntunar: Læsi - Lýðræði 

og mannréttindi - Jafnréttindi - Heilbrigði og vellíðan - Sjálfbærni - Sköpun. 

Markmið með grunnþáttunum er að barnið geti byggt sig upp andlega og líkamlega, læri að 

bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum. 
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Námsáætlarnir veturinn 2017-2018    

Leikskólinn Hulduberg hefur gert námsáætlun sem tengjast námssviðunum fjórum sem talin 

eru upp hér að ofan. 

Inn á heimasíðu leikskólans er hægt að skoða námsáætlanir mánaðardagatöl1 vetrarins fyrir 

hvern mánuð fyrir sig og er hverjum mánuði skipt í fjóra hluta, þ.e. einn fyrir hvern árgang. 

http://hulduberg.leikskolinn.is/Upplysingar/namsaaetlanir 

 

Námskrá Huldubergs 

Námskrá leikskólans Huldubergs kom út nú á haustdögum 2017 og er hægt að lesa hana í 

heild sinni á heimasíðu leikskólans: http://hulduberg.leikskolinn.is/Skolastarfid/Namskra-

Huldubergs- 

 

Innleiðing  skólanámskrár Huldubergs   2017-2018  

 

Markmiðið er að innleiða námskránna til að veita starfsfólki Huldubergs sameiginlega sýn á 

starf leikskólans. Einnig er markmiðið að stuðla að lærdómssamfélagi2 þar sem starfsfólkið 

fær meðal annars tækifæri til að ígrunda eigið starf og efla faglega starfsþróun 3.   

Mikilvægt er að taka það fram að við erum ekki að meta námskránna heldur erum við                

að tileinka okkur hana.  

Verkefnið stendur yfir í eitt ár, skiptist í fjögur tímabil og á hverju tímabili er farið í                 

gegnum fjóra liði. Hvert tímabil stendur yfir í tvo mánuði og á því tímabili skal               

starfsmaður lesa nokkra kafla úr námskránni, halda skráningu og hafa til hliðsjónar            

punkta í fylgiskjali I. Skráningin er síðan notuð í umræðuhópunum.   

Umræðuhóparnir eru í umsjón deildarstjóra og ættu að vera einu sinni til tvisvar á              

hverju tímabili. Einn ritstjóri er í hverjum hóp, sem sér um að skrá niður samantekt úr 

umræðunum sem koma fram í hópunum. Áður en farið er yfir á næsta tímabil þarf að skila 

inn  samantekt af  tímabilinu. Sjá nánar í  fylgiskjali   II.   

Mikilvægt er að allir starfsmenn fái svigrúm og aðstæður til að sinna verkefninu bæði              

með því að fá undirbúningstíma og einnig með því  að hittast í umræðuhópum.   

                                                           
1 Mánaðardagatalið er með helstu viðburðum og áhersluþáttum  deilda. Dagatalið er samræmt en hver 

deild bætir inní út frá því sínum áherslum. Skil á mati frá deildum  út frá mánaðardagatali og 

námsþáttum er í fyrstu viku hvers mánaðar, farið er  yfir það á stjórnendafundi og úrbætur ákveðnar ef 

við á. Símat er einnig notað til að vinna árlegt endurmat á starfinu og upplýsingar notaðar í ársskýrsu 

leikskólans.  

 
2  Lærdómssamfélag: Menning sem styður við samvinnu, samræður og ígrundun á eigið starf sem 

leiðir til starfsþróunar. Ígrundun : Ígrundun lýsir því hvernig við veltum fyrir okkur og skoðum  upplifanir 

okkar og reynslu.  

 
3
  Með hugtakinu fagleg starfsþróun er vísað til þeirrar  viðleitni  leikskólakennara sem fagaðila að   

þróa eigin stafshætti með hagsmuni barnsins fyrir brjósti.   

http://hulduberg.leikskolinn.is/Upplysingar/namsaaetlanir
http://hulduberg.leikskolinn.is/Skolastarfid/Namskra-Huldubergs-
http://hulduberg.leikskolinn.is/Skolastarfid/Namskra-Huldubergs-
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Að verkefni loknu viljum við sjá að starfsmannahópurinn hafi náð góðum tökum á             

námskránni og geti tileinkað sér hana í starfi. Þetta verður metið með því að gera               

starfsmannakönnun tengda verkefninu að tímabilinu loknu.   

 

 

Mat á leikskólastarfi: Innra mat  

Matsnefnd leikskólans er stjórnendateymi skólans. Skólastjóri ber ábyrgð á að innra mat sé 

framkvæmt.  

Námsmat er órjúfanlegur þáttur af skólastarfi. Því er ætlað að veita upplýsingar um árangur 

barnanna og til að nýtast kennurum og starfsfólki við að stuðla að frekari framförum í námi. 

Aðal tilgangur námsmats er að veita leiðbeinandi upplýsingar um námið, framfarir í námi og 

hvernig hægt er að ná markmiðum þess. Námsmatið þarf að vera réttmætt, áreiðanlegt og 

leikskólar eiga að tileinka sér fjölbreyttar leiðir til að meta nám, vellíðan, færni og þroska 

barnanna. Markmið námsmats er að auka þekkingu og skilning leikskólakennara og annars 

starfsfólks leikskóla ásamt foreldrum á þroska barna, námi og líðan. Námsmatið á að beinast 

að áhuga barna, getu og hæfni og þar sem börn eru mismunandi og sýna hæfni, getu, 

þekkingu og áhuga á ólíkan hátt þarf námsmatið að vera einstaklingsmiðað. Ekki má bera 

framfarir barns við önnur börn né fyrirfram gefin viðmið og matið á að vera gert á þann hátt 

að það efli börnin í leik og starfi. Þegar kemur að því að skoða þroska, nám og velferð barna 

skal leggja áherslu á alhliða þroska. Huga skal að sjálfstæði, áhugasviði, þátttöku í leikjum í 

inni- og útiveru, félagsfærni og samkennd, frumkvæði og sköpunarkrafti, tjáningu og 

samskiptum barna við önnur börn sem og starfsfólk leikskólans. Námsmatið á jafnframt að 

efla sjálfstraust og sjálfsmynd barnsins. 

Frá þeim degi er barnið byrjar í leikskóla er það komið undir athugul augu leikskólakennara 

sem fylgist með áhuga, þroska, námi og persónuleika barnsins í gegnum leikskólaárin. 

Mikilvægt er að mat fari fram hvenær sem er dagsins og við hvaða aðstæður sem er. Meta 

skal nám og áhuga barna þannig að þau séu að gera það sem þau sjálf kjósa að gera, því á 

þann hátt erum við að meta þau í því sem þau hafa áhuga á og í því sem þau sjálf vilja gera. 

Til þess að meta nám barna þarf líka alltaf að hlusta eftir viðhorfi barnsins því þannig er hægt 

að fá heildrænni mynd af námi hvers barns fyrir sig. 

Ein af matsaðferðum kennara Huldubergs er að halda utan um svokallaða ferilmöppu fyrir 

hvert barn sem skráð er í frá því barnið byrjar í leikskólanum og þar til það útskrifast þaðan 

(sjá nánar um ferilmöppur hér að neðan).  

Foreldrakönnun og starfsmannakönnun eru gerðar ár hvert í tengslum við starf leikskólans. 

Niðurstöður eru teknar saman og notaðar til að efla starf leikskólans.  

Leikskólinn hefur notast við ECERS – kvarðann til að meta skipulag og efnivið leikskólans . 

ECERS- kvarðinn er kvarði til að meta í heild umhverfi leikskólans og starf leikskólakennara. 

Einnig er hægt að nota kvarðann til að meta einstaka þætti starfsins. Meginmarkmiðið með 

matinu er að auka gæði í starfinu með börnunum.  

Kennarar ætla að byrja að nota Tras (n: Tidlig registrering af språkudvikling)  núna í vetur. 

Tras er skráningarlisti til notkunar fyrir leikskólakennara til að fylgjast með máltöku tveggja til 

fimm ára barna. Góður málþroski skiptir miklu máli fyrir andlegan þroska barna, félagslega 
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líðan og seinni lestrartileinkun. Með TRAS skráningunni er hægt að skima eftir frávikum í 

mál- og félagsþroska barnanna með fyrirbyggjandi íhlutun í huga. 

Ferilmöppur 

 

Kennarar á Huldubergi halda utan um svokallaða ferilmöppu fyrir hvert barn sem skráð er í 

frá því barnið byrjar í leikskólanum, þar til það útskrifast þaðan. Þessar ferilmöppur eru síðan 

námsmatstæki sem notað verður m.a. í foreldraviðtölum. Ferilmappan er sett upp í rétta 

tímaröð þannig að hún sýni samfellu í námi og þroska barnsins. Á þann hátt er auðveldara 

að nýta upplýsingarnar í möppunni um barnið og leikskólastarfið, þar sem hægt á að vera að 

sjá hvort leikskólaumhverfið er að koma til móts við barnið í námi þess og þroska. Einnig 

geta kennararnir nýtt upplýsingarnar til að sjá hvort þeir eru á réttri leið í kennsluaðferðum 

eða þurfa að laga sig betur að barninu. Mappan gefur möguleika á því að opna samræður á 

milli foreldra og kennara um barnið, þroska þess og kunnáttu. Í ferilmöppunni eiga öll 

myndverk og verkefni að vera með skýringum.  Útlit á ferilmöppum er samræmt yfir 

leikskólann. 

 

Ferilmappa á að geyma. 

 Fyrsta vikan í leikskólanum. 

 Handaför barnsins. 

 Hæð barnsins við byrjun og lok leikskólagöngunnar. 

 Sjálfsmyndir – gerðar á hverju ári. 

 Fjölskyldumynd. 

 Spurningalistar sem kanna heimaþekkingu og beinast að áhuga barnsins. 

 Afmælisskráning – á hverju ári 

 Skráning á sérstökum dögum, eins og til dæmis degi leikskólans og bangsadegi. 

 Ljósmyndir af barninu í leik og starfi sem tengist stefnum  skólans og námssviðum. 

 Námssögur af félagslegum samskiptum barnsins í ólíkum aðstæðum. Í frjálsum leik, 

útiveru, samverustund, í fataklefa eða við matarborðið. 

 Námssögur eða dæmi um hæfni og áhuga barnsins á námssviðum og stefnum 

leikskólans. 
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Stefnukort  

 

Verkefna og umbótaráætlun   

 

Fjármál:   
 Að vera innann ramma 

fjárhagsáætlunar. Fylgst er með 
stöðugildaáætlun frá mánuði til 
mánaðar.  

 Hagkvæmni í innkaupum. 

Mælikvarði: 
 
  

 Útkoma áætlunar. 

Innra starf:   
 Námskrá er í takt við starfshætti 

skólans.  
 Starfshættir og námsumhverfi er 

hvetjandi. 
 Gott upplýsingaflæði. 
 Samvinna við stofnarnir og 

þjónustuaðila í nærumhverfinu.  
 Skoða með að taka inn Skólapúlsinn 

sem matstæki. 

Mælikvarði:  
 

 Námskrá 
 Viðhorfskönnun til foreldra 
 Niðurstöður úr mati á starfi og 

starfsháttum. 

Mannauður: 
 Leita leiða til að ná inn fleiri 

leikskólakennurum til starfa 
 Starfsmannakjarni er góður, horft er 

til mannauðsins hvatning er í 
uppeldisnám.  

 Horft til einstaklingsþarfa 
starfsmanna.  

 Náms- og kynnisferð til Brighton í 
apríl. 

Mælikvarði: 
 Fleiri leikskólakennarar 
 Starfsmannavelta, viðhorfskönnun 

starfsmanna og fjöldi starfsmanna 
sem  fara í uppeldisnám. 

 Fjölskylduvænn vinnustaður. 
 

Fjármál:  

- Fjárhagsáætlun sér raunhæf og  í takt við 
gott þjónustustig. 

-  Hagkvæmni i  innkaupum 

Innra  starf: 

 

Innra starf: 

- skýra og lifandi  námskrá 

- Hvetjandi  leik- og námsumhverfi  

- gott upplýsingaflæði innan skólans 

 - góð samvinna og samstarf út á við 

- skilvirkni út frá mati   
 

Mannauður:  

- Að hlutfall stöðugilda leikskólakennara 
aukist  

- Góður starfsmannakjarni - ánægðir 
starfsmenn  

- sveigjanleiki og hvetjandi 
starfsmannaumhverfi 

Þjónusta: 

 - Hvetjandi og þroskandi  umhverfi  

 - Ánægð börn og ánægðir foreldrar - 

 einstaklings miðað nám   

- Góð stoðþjónusta -  
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Þjónusta: 

 Efniviður leikur og nám sé markvisst 
og hvetjandi og einstaklingsmiðað. 

 Umhverfi  móttökur og viðmót séu 
hlýleg og gefandi. 

 Stoðþjónusta sé fagleg og markviss. 

Mælikvarði: 
 Niðurstöður úr innra mati.  
 Niðurstöður úr foreldrakönnun.  
 Áætlarnir, niðurstöður teymisfunda og 

mat á starfi og starfsháttum. 

 

 

Húsnæði og aðbúnaður. 

 Skoða hljóðvist á Flikrubergi og í miðrými fyrir framan Flikrubergi og Móbergi vegna 

barns með heyrnarskerðingu. Einnig skoða hjól undir matarvögnum og dúka á borð.  

 Gera ráðstafanir til að varna því að börn fari upp á þak leikskólans á kvöldin. Athuga 

með myndavél á þakið.  

 Setja dúka á fleiri veggi inn á deildum.  

 Stefna á að vera með fartölvur inn á hverri deild.   

 Bæta tölvukost á leikskólanum. 

 Laga símamál í húsi, skoða bæði að hægt sé að hringja í gsm númer í öllum símum 

og athuga með sér símanúmer inn á hverja deild.  

Innra starf 

 Fá grænfánann. 

 Innleiða námskrá –  innleiða Tras. 

 Skoða Fri for mobberi sem er forvarnarverkefni gegn einelti fyrir leikskóla. 

 Að efla teymisvinnu stjórnenda með skýrari leiðum og markmiðum.   

Þjónusta 

 Hvetja foreldra til að nota Karellen sem upplýsingatæki og halda áfram að bæta 

okkur í upplýsingaflæði til foreldra sem og starfsmanna. 

 Skoða skipulag/reglur um skilaboð á Karellen milli foreldra og starfsmanna. 

 

 

Símenntunaráætlun Huldubergs 2017-2018 

Kraganámskeið veturinn 2017-2018 - sameiginleg námskeið og fyrirlestrar leikskóla 

Hafnafjarðar, Kópavogs, Seltjarnarnes og Mosfellsbæjar. Gert er ráð fyrir að hver 

starfsmaður á Huldubergi sæki eitt námskeið á önn. 

Sameiginlegur fræðsludagur leikskóla Mosfellsbæjar 25. sept. –  fyrirlestrar og námskeið  – 

allir starfsmenn 4 klst. á hvern starfsmann. 

Námskeið og fyrirlestrar fyrir stjórnendur skólans til að efla stjórnendur sem teymi – allir 

stjórnendur  13. október frá 14.00-17.00. 

Tras námskeið í október. Fjórir leikskólakennarar fara og eru þá allir faglærðir 

leikskólakennarar komnir með réttindi. 
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Slysavarnarnámskeið 9. nóvember frá kl 17.00-19.30 Herdís Storgaard kemur á Hulduberg – 

allir starfsmenn. 

29. nóvember – frá kl 17-19 kynning á barnavernd – allir starfsmenn 

Námskeið, nám og fyrirlestrar sem starfsfólk velur sér og sækir úr endurmenntunarsjóði 

stéttarfélaga. 

Nýliðanámskeið – Hanna Guðlaugsdóttir mannauðsstjóri Mosfellsbæjar sér um námskeið 

fyrir nýja starfsmenn á hverri önn. 

Rýminga- og brunavarnaræfing börn og starfmenn 2x ári á þessarri önn 3.október. 

Náms- og kynnisferð starfsmanna til Brighton 19. og 20. apríl. 

 

Foreldrafélag 

Við leikskólann okkar er starfandi foreldrafélagið Huldufólk. Félagið hefur staðið að 

uppákomum og ferðum fyrir börnin og ýmsum fyrirlestrum. Stjórn félagsins er skipuð 12 

fulltrúum, tveir frá hverri deild. Markmið félagsins er að efla tengsl foreldra og starfsfólks, 

auka þátttöku foreldra í starfi leikskólans og tryggja velferð barnanna sem best. 

Foreldrafélagið hefur umsjón með foreldrasjóði, sem notaður er til að greiða rútuferðir, 

leiksýningar og aðrar skemmtanir fyrir börnin á leikskólanum. Foreldrar greiða einu sinni á ári 

í þennan sjóð og er það innheimt með heimsendum gíróseðlum. Foreldrafélögin eru 

samstarfsvettvangur foreldra sem eiga börn í leikskólanum, koma á framfæri skoðunum 

foreldra við skólastjórnendur og sjá um að skipuleggja foreldrastarfið í skólanum m.a. með 

því að styðja við starf deildarfulltrúa. Deildarfulltrúar gegna mikilvægu hlutverki í því að efla 

og styrkja samstarf foreldra, deildarstjóra og barna innan hverrar deildar. Deildarfulltrúar 

mynda svokallað fulltrúaráð foreldrafélags. 

Foreldraráð 

Foreldraráð er lögboðinn vettvangur foreldra til að koma skoðunum sínum á framfæri við 

skólastjórnendur varðandi innhald, áherslur og skipulag skólastarfsins. Í leikskólanum starfar eitt 

foreldraráð. Foreldraráð starfar í náinni samvinnu við stjórn foreldrafélags og svæðisráð foreldra 

ef það er til staðar.Hlutverk foreldraráðs: Fjallar um og gefur umsögn til leikskólans og 

skólanefndar um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða skólahaldið. Fylgist með 

framkvæmd áætlana og að þær séu kynntar foreldrum. Kemur á framfæri sjónarmiðum og 

hugmyndum foreldra til skólastjórnenda og skólanefndar. Starfar með skólastjóra að 

hagsmunum barnanna og leikskólans. 
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Fylgiskjal   I      Ígrundun - Punktar fyrir  skráningu  

 1. Hvaða  vangaveltur áttu  sér stað eftir að þú  last kaflann?  

 2. Var eitthvað í kaflanum  sem vakti  athygli þína?   Af  hverju? 

 3. Hvaða nýju starfshætti  telur þú  að þú   þurfir að innleiða? 

 4. Telur  þú að  það  séu  einhverjar  hindranir ?  Ef  svo  er, skilgreindu  vandamálið  og  

skráðu  tillögur  um  lausn. 

 5. Finnst  þér  þú þurfa  nánari  kynningu  á  efninu?  

6. Er   eitthvað   flókið   eða   yfirþyrmandi?  

7. Annað  sem  þú  vilt  bæta  við?  

Gott   er   að   hafa   í   huga   að   við   erum   ekki   að   meta   námskránna   heldur   erum   

við   að   tileinka okkur   hana.   Þegar   reynsla   er   komin   á   hana   er   hægt   að   meta   

hana.   Notum  jákvæð   gagnrýni sem   leiðir   til   árangurs. 
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 Fylgiskjal   II   -   Tímaáætlun   2017-2019  

(1) september   - október 2017  

Liður   a :  Starfmenn   kynna   sér   kaflana    Leikskólinn   Hulduberg  og    

Námssvið leikskólans .  

Liður   b :  Ígrunda   kaflana   (Fylgiskjal   I   til viðmiðunar).   

Liður   c:  Umræður  í hópum.   (Deildin  saman).   

Liður   d:  Samantekt:   Sameiginleg   samantekt   frá   lið   c   sett   í   möppu,   sem   er   

sýnileg fyrir   starfsfólk   leikskólans.  Skila   inn   samantekt   27.   okt.   

(2) nóvember   - desember 2017  

Liður   a : Starfmenn  kynna  sér  kaflana    

Stefnur   leikskólans ,  Leikskóladagurinn og Sérkennsla  

Liður   b : Ígrunda   kaflana  (Fylgiskjal   til   viðmiðunar).   

Liður   c : Umræður í  hópum.   (Deildin   saman).   

Liður   d : Samantekt:   Sameiginleg   samantekt   frá   lið   c   sett   í   möppu,   sem   er   

sýnileg fyrir   starfsfólk   leikskólans.  Skila   inn   samantekt   15.   des.   

(3) janúar   - febrúar 2018  

Liður   a : Starfmenn   kynna   sér   kaflana    

Námsumhverfið ,  Viðburðir ,  Tengsl Huldubergs  og  Höfðabergs  og  Foreldrasamstarf.  

 Liður   b : Ígrunda   kaflana   (Fylgiskjal   til   viðmiðunar).   

 Liður   c : Umræður   í   hópum.   (Deildin   saman).   

 Liður   d : Samantekt:   Sameiginleg   samantekt   frá   lið   c   sett   í   möppu,   sem   er        

sýnileg fyrir   starfsfólk   leikskólans. Skila   inn   samantekt   23.   feb.   

(4) mars   -   apríl 2018  

Liður   a : Starfmenn   kynna   sér   kaflana    

Innra   og   ytra   mat,    

Viðaukar:   Hlutverk kennarans   í   leik   barna   og   lausnaleit,   Könnunaraðferðin   og  

Starfslýsingar .   

Liður   b : Ígrunda   kaflana   (Fylgiskjal   til   viðmiðunar).   

Liður   c : Umræður   í   hópum.   (Deildin   saman).   
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Liður   d : Samantekt:   Sameiginleg   samantekt   frá   lið   c   sett   í   möppu,   sem   er   

sýnileg fyrir   starfsfólk   leikskólans. Skila   inn   samantekt   27.   apríl  

Haust   2018  Niðurstöður;   ákveða   framhaldið. 

 


