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LEIKSKÓLINN HULDUBERG 

Leikskólinn Hulduberg er staðsettur í Lækjarhlíð 3 og er rekinn af Mosfellsbæ. Leikskólinn var 

opnaður 2. nóvember 1999 og á þeim tíma voru fjórar deildar og voru börnin á aldrinum 2-5 ára, 

síðan þá hefur leikskólinn verið stækkaður og er hann nú sex deilda leikskóli. Ákveðið var vorið 2022 

að breyta Huldubergi alfarið í ungbarnaleikskóla fyrir eins og tveggja ára börn.  Nú veturinn 2022-

2023 eru á Huldubergi 102 börn, 17 á hverri deild og fjórir starfsmenn. 

Ákveðið var vorið 2022 að innleiða þátttökuaðlögun. Í þeirri vinnu fengu stjórnendateymi 

leikskólans góða kynningu og aðganga að skipulagi við framkvæmd á þátttökuaðlögun.  

Markmiðið með slíkri aðlögun er að barnið kynnist leikskólanum og starfsmönnum á rólegan og 

öruggan hátt með stuðning foreldra sinna. Einnig að foreldri kynnist starfsfólkinu og öðrum 

foreldrum. Aðlögunin byggir á fullri þátttöku foreldranna í starfi leikskólans þá daga sem hún á sér 

stað. Foreldri sinnir eigin barni, skiptir á því, gefur því að borða, leikur með því og er til staðar fyrir 

það. Mikilvægt er að foreldri sé jákvætt og sátt með aðlögunina því það smitast yfir á barnið. 

Þátttökuaðlögun byggir á þeirri trú að öruggir foreldrar smiti eigin öryggiskennd yfir til barna sinna.  

15. ágúst 2022 komu til okkar 33 börn í aðlögun (25 fædd 2021 og 7 fædd 2020) en fleiri börn komu 

til okkar seinna í aðlögun en þau voru ekki þátttakendur í þessu mati.   

Áður en aðlögunin hófst var aðstoðarleikskólastjórinn búinn að senda út póst til foreldra með 

kynningu á þátttökuaðlögun, dagskrá vikunnar, hlutverk þeirra og hvað þurfti að koma með í 

leikskólann. Einnig var búið að skipuleggja vikuna í samráði við deildarstjóra, starfsmannahópurinn 

fékk kynningu á þátttökuaðlögun, upplýsingar um hlutverkin sín og ásamt því voru settar fram 

hugmyndir um efnivið.   

  



  

  

 

 

 

SJÁLFSMAT/ ÞÁTTTÖKUAÐLÖGUN (HAUST 2022) 

Markmið mats er samkvæmt 18. gr. laga um leikskóla nr 90/2998:  að hver leikskóli metur með 

kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs á grundvelli 17. gr. með virkri þátttöku 

starfsmanna, barna og foreldra eftir því sem við á. Einnig að leikskólinn birtir opinberlega 

upplýsingar um innra mat sitt, tengsl þess við skólanámskrá og áætlanir um umbætur.  

 

Tilgangur með Sjálfsmati á þátttökuaðlögun er að aðstoða stjórnendateymi leikskólans til að taka 

ákvarðanir hvort þörf sé að breyta fyrirkomulagi og/eða skipulagi sem tengjast þátttökuaðlögun 

og hvort gæðaviðmið/vísbendingar með þátttökuaðlögun séu innan viðmiðunar.  

 

Gögnum var safna saman af aðstoðarleikskólastjóra en gögnin voru: Foreldrakönnun og skráning 

starfsmanna yfir vikuna. Stjórnendateymi skólans rýndi í gögnin og umbótaráætlun var gerð í 

kjölfari. Spurningar til foreldrar voru byggðar á Gæðaviðmiðum/Vísbendingum leikskólans um 

þátttökuaðlögun, einnig var reynt að fá viðhorf foreldra á aðlögunar aðferðinni. Viðmið: kvarði 

sem segir til um að hve miklu leyti leikskóli uppfyllir þá lýsingu sem hann setur fram gæðalýsing á 

viðfangsefninu (Þátttökuaðlögun). 

 

KVARÐI 

(A) Mjög gott verklag sem samræmist fyllilega lýsingu á gæðastarfi (100% -  90%)   

(B) Gott verklag, flestir þættir í samræmi við lýsingu á gæðastarfi. Styrkleikar eru fleiri en veikleikar 

(89%-80%).   

(C) Verklagi ábótavant, uppfyllir viðmið um gæðastarf að sumu leyti, einhverjir mikilvægir þættir 

þarfnast umbóta. Veikleikar eru fleiri en styrkleikar (79%- 70%). 

(D) Óviðunandi verklag, uppfyllir ekki viðmið um gæðastarf í mörgum mikilvægum þáttum (Undir 

69%). 

 

Gögn frá starfsmönnum var skipt niður í tvo flokka (Styrkleikar og tækifæri til umbóta). Þau atriði 

sem birtust í styrkleika flokknum má síðan nota sem umbót á gæðaviðmiðum fyrir aðlögun og 

þær skráningar sem flokkuðust undir tækifæri til umbóta verður sett inn í umbótaráætlun matsins.  

          

  



  

  

GÆÐAVIÐMIÐ/VÍSBENDINGAR 

  

Þátttökuaðlögun 

Gæðaviðmið 

Barnið kynnist leikskólanum og starfsmönnum á 

rólegan og öruggan hátt með stuðningi foreldra 

sinna. Foreldri kynnist starfsfólkinu og öðrum 

foreldrum 

  

Aðlögunin byggir á fullri þátttöku foreldranna í starfi 

leikskólans þá daga sem hún á sér stað. Foreldri 

sinnir eigin barni, skiptir á því, gefur því að borða, 

leikur með því og er til staðar fyrir það 

  

Mikilvægt er að foreldri sé jákvætt og sátt með 

aðlögunina því það smitast yfir á barnið. 

Þátttökuaðlögun byggir á þeirri trú að öruggir 

foreldrar smiti eigin öryggiskennd yfir til barna sinna 

  

Vísbendingar 

Foreldrar fá góðar upplýsingar um markmið, 

hlutverkin sín og dagskrá fyrir aðlögun   

Aðlögunarvikan er vel skipulögð fyrir foreldra og 

starfsmenn    

Foreldrar fá upplýsingar hvað þarf að taka með í 

leikskólann   

Foreldrar fá kynningarfund um starfsemi skólans á 

meðan aðlögunin stendur yfir   

Foreldrar veita leikskólanum upplýsingar um barnið 
  



  

  

FORELDRAKÖNNUN 
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Foreldrakönnun - Þátttökuaðlögun (haustið 2022)

Spurningar til foreldra: 

1. Ég fékk góðar upplýsingar um þátttökuaðlögun áður en hún hófst.  

2. Mér fannst aðlögunin vel undirbúin.  

3. Mér fannst aðlögunin ganga vel.  

4. Mér fannst aðferðin við aðlögunina góð.  

5. Ég fékk nægilegar upplýsingar um leikskólann á fundi með  

leikskólastjóra/aðstoðarleikskólastjóra 

6. Ég fékk tækifæri til að miðla upplýsingum um barnið til starfsmanna í aðlögun.  



  

  

 

 

 

Opin svör frá foreldrum:  

 

,,Ég hefði verið til í að fá fund með starfsmanni þar sem 

við hefðum rætt aðeins um barnið. Ég veit ég hefði 

getað talað við starfsmann sjálf en það hefði verið gott 

að fá 5-10 mínútna fund sem hefði bara farið í þetta, 

miklu frekar en að maður eigi að segja frá barninu fyrir 

framan aðra foreldra við starfsmann sem er hálfupptekin 

við að sinna vinnunni sinni“ 

 

,,Mér fannst þátttökuaðlögunin stórkostleg. Að geta 

fengið að kynnast umhverfi barnanna sem þau verða í, upplifa gleði þar og öryggi ásamt því að 

tengjast frábæru starfsfólki og ræða í rólegheitum við þau eftir því sem dagurinn þróaðist um 

þarfir og einkenni barnsins ásamt því að kynnast hinum krökkunum og foreldrunum. Algjörlega 

frábært fyrir alla aðilar, bravó 👏 Ef ég ætti að gera einhverja "athugasemd" þá finnst mér 17 

börn með 4 starfsmönnum frekar mikið á þessum aldri. En það er eflaust algengt og í lagi og allt 

það. Hlakka til að fylgjast með börnunum mínum í vetur hjá ykkur. Takk aftur“ 

 

,,Við foreldrarnir vorum bæði sammála um að strákurinn okkar 2 og hálfs rúmlega átti alls ekki 

samleið að vera í aðlögun með 12-15m börnum :/ hann fékk lítið sem ekkert að vera með 

krökkum á sínum aldri í aðlögunin sem veitti bæði okkur og honum óöryggi því miður. Annas er 

starfsfólkið yndislegt og tók vel á móti okkur“ 

 

,,Frábær aðlögun og frábært starfsfólk :)“ 

 

,,Mjög flott aðlögun. Gaman að kynnast starfsfólkinu vel, öðrum foreldrum og hinum börnunum.“ 

 

,,I think it would have been better to let them be without parents for some time on the third day 

to see how they react to that and get to know the teachers better without the parents.“ 

  



  

  

Niðurstöður/ 

Foreldrakönnun 

Alls tóku 24 foreldrar þátt í könnuninni en sendur var út póstur til 55 foreldra. Lagðar voru sex 

spurningar til foreldra ásamt því að gefa þeim kost á að vera með opin svör. Viðmiðið: (A) Mjög 

gott verklag sem samræmist fyllilega lýsingu á gæðastarfi. 100% -  90%  - (B) Gott verklag, flestir 

þættir í samræmi við lýsingu á gæðastarfi. Styrkleikar eru fleiri en veikleikar. 89%-80%  - (C) 

Verklagi ábótavant, uppfyllir viðmið um gæðastarf að sumu leyti, einhverjir mikilvægir þættir 

þarfnast umbóta. Veikleikar eru fleiri en styrkleikar. 79%- 70% - (D) Óviðunandi verklag, uppfyllir 

ekki viðmið um gæðastarf í mörgum mikilvægum þáttum. Undir 69%. 

 

1. Niðurstöður sýndu að 100% af þátttakendum fannst þeim fá góðar upplýsingar um 

þátttökuaðlögun.  

2. 23 af 24 eða 96 % voru sammála því að þeim fannst aðlögunin vel undirbúin en einn 

þátttakendi nefndi að hann var hvorki sammála né ósammála.  

3. 23 af 24 eða 96 % fannst aðlögunin ganga vel, aðeins einn var hvorki sammála né 

ósammála.  

4. 21/24 eða 88 % voru sammála að þeim fannst aðferðin við aðlögunina góð.  Tveir voru 

hvorki sammála né ósammála og einn var ósammála.  

5. 22/24 eða 92% var sammála að þeir fengu nægilegar upplýsingar um leikskólann á fundi 

með leikskólastjóra/aðstiðarleikskólastjóra.  Tveir þátttakendur voru hvorki sammála né 

ósammála. 

6. 20/24 eða 83% vorum sammála því að þeim fannst þeir fá tækifæri til að miðla 

upplýsingum um barnið til starfsmanna í aðlögun. Fjórir þátttakendur voru hvorki sammála 

né ósammála.   



  

  

SKRÁNING STARFSMANNA 

 

Styrkeikar  Tækiæri til umbóta 

Leikskólinn var vel mannaður, skólafólkið var enn í 

vinnu. Samt sem áður átti eftir að fullráða 

starfsmenn fyrir veturinn.  

Vikan var þægileg og léttari andrúmsloft ríkti í 

húsinu en áður.  

Börnin voru fljótari að aðlagast og lítill grátur þó 

sum börn hefðu þurft lengri tíma með foreldrum 

sínum en þau voru fá.  

Útiveran gekk vel og öllum fannst gaman úti enda 

fengum við gott veður alla vikuna.  

Efniviður sem vakti áhuga hjá börnunum var: 

boltar, eldhúsdót, þrautabraut, skynjunarmottur, 

mjúkir kubbar, segulkubbar sparkbílar og bækur. 

 

 

Passa upp á að matartíminn seinki ekki, má ekki 

vera seinna en 11:15. Vera tilbúin með ávexti og 

skera þá í litla bita, þá helst banana. 

Mikilvægt að allir foreldrar séu komnir inn á 

Karellen en í pósti frá aðstoðarleikskólastjóra fyrir 

aðlögun var minnst á það fyrir aðlögun, gott er að 

ítreka það vel fyrir foreldra.  

Endurskoða efnivið sem er í boði: sleppa má 

vatnslitunum, sandinum má vera fyrir eldri börn (2 

ára). 

Á Móbergi og Flikrubergi vildi barnahópurinn vera 

frekar frammi en inni á deild.  

Á einni deild fannst betra að bjóða 

barnahópnum upp á cheerios í staðinn fyrir ávexti 

og vera með það í boði eftir útiveru.  

Ítreka þarf nokkra þætti við starfsmenn: kaffitímar 

starfsmanna eru ekki á meðan aðlögunin stendur 

yfir.   

Allir starfsmenn fara inn í hvíld og passa þarf að 

barnahópurinn sé að fara inn á svipuðum tíma 

svo truflun verði sem minnst.  

Leiðbeina nýju starfsmönnum og rifja upp með 

reynslu meiri starfsmönnum þær áherslur sem við 

setjum fram á meðan aðlögunin stendur yfir. 

Stjórnendateymi skólans þarf að útbúa áherslu 

þætti.  

 

  



  

  

TÚLKUN NIÐURSTAÐNA 

 

Foreldrakönnun 

Þar sem niðurstöður úr spurningum eitt, tvö, þrjú og fimm eru innan viðmiðunar er ekki þörf á 

breytingum að mati stjórnendateymi skólans.  

 

Niðurstöður úr spurningu fjögur og sex sýnir gott verklag og eru að mestu leyti í samræmi við 

gæðalýsingu. Tveir voru hvorki sammála né ósammála og aðeins einn var ósammála 

fullyrðingunni. Í opnu svari frá foreldri sem hægt er að tengja við spurningu númer fjögur kemur 

fram: ,,Mér fannst aðferðin við aðlögunina góð  og í opnum svörum foreldrar nefnir: ,,Við 

foreldrarnir vorum bæði sammála um að strákurinn okkar 2 og háls rúmlega átti alls ekki samleið 

að vera í aðlögun með 12-15m börnum :/ hann fékk lítið sem ekkert að vera með krökkum á 

sínum aldri í aðlögunin sem veitti bæði okkur og honum óöryggi því miður“. Stjórnendateymi 

skólans hugar að því að vera með aðra aðlögun áður en þátttökuaðlögun byrjar fyrir eldri börn.  

 

Í opnu svari foreldra sem hægt er að tengja við sjöttu spurningu kemur fram að ,,Ég hefði verið til 

í að fá fund með starfsmanni þar sem við hefðum rætt aðeins um barnið. ,,Ég veit ég hefði getað 

talað við starfsmann sjálf en það hefði verið gott að fá 5-10 mínútna fund sem hefði bara farið í 

þetta, miklu frekar en að maður eigi að segja frá barninu fyrir framan aðra foreldra við 

starfsmann sem er hálfupptekin við að sinna vinnunni sinni“. Stjórnendateymi skólans mun huga 

að því fyrir næsta haust að bjóða foreldrum upp á fyrsta viðtal þegar foreldrar hafa fengið pláss 

á leikskólanum, þar sem foreldrar geta rætt við deildarstjóra og/eða leikskólastjóra í einrúmi og 

fylla út öryggisblað barnsins. 

 

Skráning starfsmanna 

Niðurstöður úr skráningu starfsmanna var flokkað í tvo flokka: Styrkleikar og tækifæri til umbóta. 

Þó fleiri atriði birtust í flokkinum Tækifæri til umbóta má segja að þetta eru atriði sem krefjast ekki 

miklar breytingar, heldur eru þetta atriði sem þarf að ítreka við bæði starfsmenn og foreldra fyrir 

næstu aðlögun.  

Engar athugasemdir komu frá starfsmönnum um skipulag starfsmanna, né um dagskipulag 

vikunnar. En gott væri að ígrunda þessi tvö skjöl í vor 2023. 

  



  

  

 

UMBÓTARÁÆTLUN 

 

  

Umbóta-

þættir 

Markmið með 

umbótum 

Aðgerðir til 

umbóta 

Tíma-

áætlun 

Ábyrgar- 

aðili/ar 

Endurmat; 

Hvernær og 

hvernig 

Viðmið um 

árangur 

Tækifæri til 

umbóta/ 

Niðurstöður 

starfsmanna 

(Aðlögun) 

Fínpússa nokkur 

atriði fyrir næstu 

aðlögun 

Ræða við 

starfsmenn og 

gera aðgerðir á 

viðeigandi 

stöðum 

Vor/ 

haust 

2023 

Stjórnenda

teymi 

skólans 

Haustið 2023 

Skráning 

starfsmanna 

Fleiri þættir í 

styrkleikar 

heldur en 

tækifæri til 

umbóta 

Setja saman 

áherslu 

atriði fyrir 

starfsmenn 

(Aðlögun) 

Starfsmenn 

þekkja þær 

áherslur sem 

leikskólinn setur 

sér í aðlögun 

barna 

Setja saman 

gæðaviðmið um 

hlutverk 

starfsmanna á 

meðan 

aðlögunin 

stendur yfir. 

Vor/ 

haust 

2023 

Stjórnenda

teymi 

skólans 

Haustið 2023 

Skráning 

starfsmanna 

Fleiri þættir í 

styrkleikar 

heldur en 

tækifæri til 

umbóta 

Skipulag 

fyrir 

starfsmenn 

(Aðlögun) 

Betrumbæta 

skipulagið ef 

þess þarf 

Ígrundun 

stjórnenda á 

skipulagi/ 

dagskrá 

starfsmanna í 

aðlögun 

Vor 

2023 

Aðstoðar- 

leikskóla- 

stjóri 

Haustið 2023 

Skráning 

starfsmanna 

Fleiri þættir í 

styrkleikar 

heldur en 

tækifæri til 

umbóta 

Fyrsta viðtal 

við foreldra 

Að foreldrar 

geta rætt við 

deildarstjóra 

og/eða 

leikskólastjóra í 

einrúmi og fyllt 

út öryggisblað 

barnsins. 

Setja niður 

tímasetningu 

fyrir foreldra til 

að koma í fyrsta 

viðtal 

Vor 

2023 

Leikskóla-

stjóri/ 

Aðstoðar-

leik- 

skólastjóri 

Haustið 2023 

Foreldrakönnun 

(sjá viðhengi 1) – 

Senda bara á 

annað foreldrið 

sem var í aðlögun 

Innan 

viðmiðunar 

100%-90% 

Fleiri foreldrar 

sem taka þátt í 

könnunni 

Aðlögun 

fyrir 2 ára 

börn 

Taka inn börnin 

sem eru eldri 

áður en 

þátttökuaðlögun 

byrjar. 

Skipuleggja 

aðlögun fyrir 

eldri börn 

Vor 

2023 

Stjórnenda

teymi 

skólans 

Haustið 2023 

Foreldrakönnun 

Innan 

viðmiðunar 

100%-90% 



  

  

FYLGISKJAL 1 

 

Foreldrakönnun – Þátttökuaðlögun (haust 2023) 

1. Barnið mitt kynntist leikskólanum og starfsmönnum á rólegan og öruggan hátt með 

stuðning frá mér. (Sammála – Hlutlaus – Ósammála) 

2. Ég kynntist starfsfólkinu og öðrum foreldrum. (Sammála – Hlutlaus – Ósammála) 

3. Ég tók fullan þátt í aðlöguninni, ég sinnti mínu eigin barni, skipti á því, gaf  því að borða, 

lék við það og var til staðar.  (Sammála – Hlutlaus – Ósammála) 

4. Ég var jákvæð/ur og sátt/ur með aðlögunina. (Sammála – Hlutlaus – Ósammála) 

5. Ég fékk góðar upplýsingar um markmið, hlutverkið mitt og dagskrá fyrir aðlögun. 

(Sammála – Hlutlaus – Ósammála) 

6. Mér fannst aðlögunin vel undirbúin. (Sammála – Hlutlaus – Ósammála) 

7. Ég fékk upplýsingar hvað þarf að taka með í leikskólann. (Sammála – Hlutlaus – 

Ósammála) 

8. Ég fékk kynningarfund um starfsemi skólans frá leikskólastjóra/aðstoðarleikskólastjóra. 

(Sammála – Hlutlaus – Ósammála) 

9. Ég fékk tækifæri til að veita leikskólanum upplýsingar um barnið mitt. (Sammála – Hlutlaus 

– Ósammála) 


