Mat á starfsáætlun
leikskólans Birkilundar
veturinn 2014-2015

Leikskólinn Birkilundur
560 Varmahlíð, sími 4538215
birkilundur@skagafjordur.is

Mat á starfsáætlun Birkilundar 2014-2015
Í meginatriðum gekk áætlunin eftir. Nokkur atriði viku þó frá því sem ætlað var
og verða þau tíunduð hér á eftir. Einnig fylgja með niðurstöður úr innra mati.
Hagnýtar upplýsingar – kafli 2
Opnunartími leikskólans var lengdur til kl 16:15 frá 1. mars.
Viðhald – kafli 3.4
Ekki hefur ennþá komið fram tímasett áætlun um úrbætur í húsnæðismálum, sem
Vinnueftirlitið óskaði eftir fyrir 28. febrúar 2014.
Jarðvegur var hreinsaður frá leikfangaskúr og sett drenlögn í kring um hann.
Endurnýjaðar voru þær spýtur sem voru orðnar fúnar og tréklæðning sett utan á
skúrinn að neðanverðu. Vonandi duga þessar aðgerðir til þess að losna við rakann úr
skúrnum þannig leikföngin skemmist ekki meira en orðið er af hans völdum.
Nemendastólar á Kvistalandi voru endurnýjaðir í apríl. Kostnaður við það var um
500.000 kr. Ekki fékkst fjármagn til að endurnýja stóla á Könglalandi. Eftir er að
meta hvort svigrúm er í fjárhagsáætlun til að endurnýja tölvu á skifstofu
leikskólastjóra. Áætlaðir kostnaður var kr 120.000. Ekkert hefur verið gert við
girðingu. Ekki fékkst fjármagn til að endurnýja borð á Könglalandi. Ekki hefur verið
borið á húsið að utan. Hitalögn hefur ekki verið lagfærð. Ekki hafa verið settar upp
merkingar utanhúss – Leikskóli og Vinsmlegast stöðvið vélina. Ræstivagn var
endurnýjaður síðastliðið haust ásamt moppum og tuskum. Létti það mikið störf við
ræstingu þar sem hinn vagninn var orðinn mjög gamall og slitinn.
Fæðismál – kafli 4
Í júní voru um 25 börn í mat flesta daga og má ekki meira vera til þess að það gangi
upp að elda í leikskólanum. Áhöld og tæki eru að verða úr sér gengin og þarfnast
endurnýjunar og er því mjög brýnt að finna varanlega lausn á mötuneytismálum
fyrir Birkilund.
Barnafjöldi – kafli 5.1
Eitt barn í elsta árgangi leikskólans hætti í haust vegna andlegra erfiðleika sem
foreldrar voru ekki í stakk búnir til að takast á við á þeim tíma. Ekki var bætt við
barni á deildina á þeim tíma sökum ungs aldurs þeirra sem elst voru á yngri deildinni.
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Í byrjun mars voru 2 börn flutt af Kvistalandi yfir á Könglaland. Þar sem þau þurftu
samt á sínum hádegissvefni að halda þá fóru þau í hvíld á Kvistaland eftir
hádegismatinn. Eitt barn hætti fyrirvaralaust í byrjun mars, þegar það fékk vistun
í leikskólanum Ársölum. Tvö yngri börn voru tekin inn á Kvistaland í mars. Á þeim
tíma var orðið ansi þröngt í hvíldinni á Kvistalandi eftir hádegi þegar sváfu þar 12
börn. Þá var heildarfjöldi í leikskólanum 34 börn og viðvera alls 237 tímar.
Fjöldi starfsmanna – kafli 6.1
Ófaglærður starfsmaður sem var með ráðningu út júlí lét af störfum í lok maí að
eigin ósk og sóttist ekki eftir áframhaldandi starfi. Tveir vinnuskólanemendur voru
í Birkilundi í júní. Kom það sér vel fyrst starfsfólki fækkaði. Ófaglærður
starfsmaður, sem var í fæðingarorlofi, ákvað að koma ekki aftur til starfa í haust
og sagði starfi sínu lausu. Staðan var auglýst í vor og gengið frá ráðningu í maí.
Viðkomandi lét vita í lok júní að aðstæður hefðu breyst svo hann gæti ekki tekið
við þessu starfi. Var þá auglýst aftur og annar ráðinn til starfa, sem reyndar var
bundinn í annari vinnu út ágúst. Deildarstjóri (leikskólakennari) sem var í launalausu
leyfi í vetur ákvað að koma ekki aftur til starfa í haust og sagði starfi sínu lausu.
Staðan var auglýst og í hana ráðinn leikskólakennari sem hefur sinnt starfinu
undanfarin tvö ár.
Ákveðið var að hverfa til fyrra horfs með matráð og ræstingu, þar sem kom í ljós
að mjög lítið er hægt að ræsta á starfstíma skólans. Könglaland var ræst eftir
hádegið á meðan börnin voru úti en annað var ræst milli kl 16:00 og 17:00. Matráður,
sem var í fæðingarorlofi, kemur því inn í sína 60% stöðu. Ræstingin fór í
uppmælingu og út úr því kom að meðal ræstingatími á dag væri 1 klst, 12 min og 32
sek. Auglýst var eftir starfsmanni í ræstingu og frágang í eldhúsi í 2 klst. á dag. Í
það var ráðinn sá starfsmaður sem sinnt hafði eldhús- og ræstingastöðu
síðastliðinn vetur.
Símenntun – kafli 6.4
Símenntunaráætlun gekk eftir fyrir utan það að ekki var höfð brunaæfing með
börnunum. Ástæðan var sú að á þeim tíma sem hún var fyrirhuguð þá var kominn
snjór í garðinn og þótti ekki hagstætt að senda börnin út í garð á sokkunum fyrst
hægt var að sleppa við það.
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SMT – kafli 7.1
Birkilundur varð SMT sjálfstæður skóli og tók við SMT fána því til staðfestingar
í apríl.
Tákn með tali – kafli 7.2
Lítil áhersla var á Tákn með tali en stefnt er að því að bæta úr því á næsta skólaári.
Stig af stigi – kafli 7.3
Stig af stigi var eingöngu notað með elsta árganginum.
Námskrá – kafli 7.5
Unnið var að endurskoðun námskrár Birkilundar en verkinu er ekki lokið.
Skólastarfið – kafli 8
Ákveðið var að vinna lengur nokkra þriðjudaga í mars og apríl. Þannig unnu
starfsmenn af sér starfsdag í júní og lokunardag vegna starfsmannafunda.
Starfið á Kvistalandi – kafli 8.1
Áætlun gekk eftir í megin atriðum. Það fóru þó ekki allir hópar í könnunarleik í
hverri viku. Auk þess voru 2 börn flutt á Könglaland í lok febrúar og 1 hætti
fyrirvaralaust í byrjun mars. Það voru 2 börn tekin inn í þessi pláss. Það var því
aðlögun í gangi á deildinni í óvenju mörg tímabil og setti það nokkuð mark sitt á
deildarstarfið.
Starfið á Könglalandi – kafli 8.2
Áætlun gekk eftir í megin atriðum. Það fluttu 2 börn af Kvistalandi í lok febrúar.
Þar sem þau þurftu að sofa eftir hádegið var samvinna við Kvistaland þannig að
þessi 2 börn fóru í hvíld eftir hádegið á Kvistalandi.
Þroski og framfarir – kafli 8.3
TRAS skráning var gerð fyrir öll börn á aldrinum tveggja til fimm ára. Auk þess
tókum við þátt í þróun á ferilbókinni Vörður á leið til læsis. Þar er gert ráð fyrir
skráningu á ýmsum þáttum er varða tal og ritun frá 1 árs aldri. Gert er ráð fyrir
að bókin fylgi barninu upp í grunnskóla.
Í framhaldi af fyrirlögn á Hljóm-2 fór eitt barn í nánari greiningu og eftirfylgni
hjá talmeinafræðingi.
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Við tókum við þátt í tilraunakeyrslu á skráningarkerfinu: Vörður á leið til læsis,
sem er hluti af mastersverkefni Sigurlaugar Brynleifsdóttur.
Gaman saman - kafli 9.1
Gaman saman verkefnið fór fram samkvæmt áætlun. Einhverjar heimsóknir
færðust til en engin féll niður. Í janúar kom starfsfólk skólanna saman. Skipt var
í hópa sem hver um sig útbjó fyrirfram ákveðinn rétt sem fór á hlaðborð sem snætt
var af í lokin. Einn hópurinn fékk það hlutverk að finna skemmtiatriði í stað þess
að elda. Þetta heppnaðist vel og var ánægjuleg stund.
Foreldrafélag – kafli 11.1
Stjórn foreldrafélags Birkilundar hefur reynt að ýta á eftir úrlausn í
húsnæðismálum

leikskólans

með

bréfaskriftum

og

samræðum

við

sveitarstjórnarmenn og fleiri. Fulltrúar úr samstarfsnefnd Akrahrepps og
Sveitarfélagsins Skagafjarðar komu á fund með stjórninni og sýndu þar þær
teikningar sem nefndin hefur verið með til umfjöllunar en engin ákvörðun hefur
verið tekin um framhaldið.
Sérstök verkefni – kafli 12
Ekki vannst tími til þess að móta stefnu varðandi eflingu læsis.
Innra mat – kafli 13
Meðfylgjandi er samantektarskýrsla og þróunaráætlun vegna innra mats í
Birkilundi veturinn 2014-2015.
Fyrirlögn á starfsmannakönnun var frestað til haustsins, en þá er áætlað að
leikskólarnir nýti sér könnun sem er í Skólapúlsinum.
Varmahlíð 10.9.2015
Steinunn Arnljótsdóttir, leikskólastjóri
Fylgiskjöl:
Fylgiskjal 1 – Samantektarskýrsla vegna innra mats 2014-2015
Fylgiskjal 2 – Þróunaráætlun vegna innra mats 2014-2015
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Fylgiskjal 1

Samantektarskýrsla vegna innra mats í Birkilundi
veturinn 2014-2015

Viðfangsefni: Mat starfsfólks á starfi leikskólans út frá gæðagreininum Barnið í brennidepli
með það að leiðarljósi að meta stöðuna eins og hún er og setja fram áætlun til umbóta til þess
að gera starfið enn betra..
Matsgögn: Teknir fyrir ákveðnir þættir úr gæðagreininum: Barnið í brennidepli.
Þátttakendur í mati: Það starfsfólk leikskólans sem var starfandi á hverjum tíma.
Vinnulag: Matið fór fram á starfsmannafundum. Eftirfarandi þættir voru metnir og
þróunaráætlun sett fram fyrir hvern þátt. Lykilþáttur 6, árangursvísar 6.3. og 6.4, Lykilþáttur
7, árangursvísar 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 og 7.5, Lykilþáttur 1, árangursvísar 1.1, 1.2 og 1.3.
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Meginniðurstöður
Allt starfsfólk leikskólans Birkilundar vann að innra mati fyrir Birkilund. Metnir voru
neðangreindir þættir og þróunaráætlun var unnin fyrir þá flesta.
Niðurstöður mats í hverjum þætti gæðagreinisins var með eftirfarandi hætti:

Lykilþáttur 6 Námsumhverfi leikskólans
Árangursvísir 6.3: 5 Árangursvísir 6.4: 5
Ráðning og hæfni
starfsfólks

Starfsþróun og
endurmat

Lykilþáttur 7 Stjórnun
Árangursvísir
7.1: 5

Árangursvísir
7.2: 4

Árangursvísir
7.3: 5

Árangursvísir
7.4: 4

Árangursvísir
7.5: 5

Sjálfsmat

Markmið og
stefnumörkun

Áætlun til
aukins
árangurs

Stjórnandinn

Virkni
starfsfólks

Lykilþáttur 1 Námskrá
Árangursvísir 1.1: 5 Árangursvísir 1.2: 5 Árangursvísir 1.3: 5
Uppbygging
námskrár

Gæði áætlana

Gæði dagskipulags
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Samantekt, matsgögn og þróunaráætlanir
Lykilþáttur 6 Námsumhverfi leikskólans
Árangursvísir 6.3. Ráðning og hæfni starfsfólks
Heildareinkunn: 5
Matssamantekt:
Sterku hliðarnar okkar:
Það er mannað samkvæmt reglugerð og sérþörfum sinnt þegar þær eru til staðar.
Veiku hliðarnar okkar:
Það er ekki alltaf val um umsækjendur og þá þarf að ráða þá sem bjóðast.
Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:
Tillögur um aðgerðir:
Það þarf að vera hægt að gefa nýráðnum starfsmönnum lengri aðlögunartíma. Við verður
að gefa fólki séns en höfum reynslutíma þannig að það er hægt að segja fólki upp ef það er
ekki að standa sig.
Þátttakendur í mati: Steinunn, Selma, Gugga og Hanna.
Athugasemdir um árangursvísi:
Hvar mætti afla gagna:
Dags. 13.1.2015
Hvað þarf að
gera?

Hver á að
gera það?

Hvenær á
því að vera
lokið?

Hvað þarf til?

Hvernig á að meta
árangurinn?

Gefa nýráðnum
starfsmönnum
aðlögunartíma

Á ábyrgð
leikskólastjóra

Viku eftir að
starfsmaður
hefur störf.

Þegar nýr starfsmaður hefur
störf þarf að vera fullmannað á
deildinni í nokkra daga þannig
að nýr starfsmaður sé þar til
viðbótar og fái þannig tíma til
að kynna sér starfið og
kynnast börnum og starfsfólki.

Ræða um
aðlögunartímann við
starfsmanninn áður en 3
mánuðir eru liðnir frá því
starfsmaður hóf störf.
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Lykilþáttur 6 Námsumhverfi leikskólans
Árangursvísir 6.4. Starfsþróun og endurmat
Heildareinkunn: 5
Matssamantekt:
Sterku hliðarnar okkar:
Ávallt jákvæðni fyrir endurmenntun starfsmanna.
Veiku hliðarnar okkar:
Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:
Tillögur um aðgerðir:
Þátttakendur í mati: Sigga, Linda, Fanney, Elínborg og Bogdís.
Athugasemdir um árangursvísi:
Hvar mætti afla gagna:
Dags. 13.1.2015
Hvað þarf að
gera?

Hver á að gera
það?

Hvenær á því að vera
lokið?
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Hvað þarf
til?

Hvernig á að meta
árangurinn?
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Lykilþáttur 7 Stjórnun
Árangursvísir 7.1. Sjálfsmat
Heildareinkunn: 5
Matssamantekt:
Sterku hliðarnar okkar:
Allir þættir eru metnir.
Veiku hliðarnar okkar:
Við vitum ekki hvað er verið að meina með að meta gagnkvæm tengsl milli starfsfólks og
barna.
Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:
Tillögur um aðgerðir:
Gætum kallað meira eftir sjónarmiðum foreldra.
Þátttakendur í mati: Steinunn, Gugga, Hanna og Selma.
Athugasemdir um árangursvísi:
Hvar mætti afla gagna:
Dags. 13.1.2015
Hvað þarf að
gera?

Hver á að
gera það?

Hvenær
á því að
vera
lokið?

Hvað þarf til?

Hvernig á að
meta
árangurinn?

Kalla eftir
sjónarmiðum
foreldra.

Á ábyrgð
leikskólastjóra

Á ábyrgð
leikskólastjóra

Foreldrakönnun lögð fyrir annað
hvert ár. Við þurfum að hugsa um
hvort það er eitthvað sérstakt sem
við viljum spurja um.
Í Barninu í brennidepli eru metin
samskipti starfsfólks og barna og
okkur finnst það duga og ætlum að
taka þessa setningu út úr
árangursvísi 7.1, svo hún þé ekki að
þvælast fyrir okkur þar.
Árangursvísir 7.1 verður
eftirfarandi: Notuð eru matsgögn til
að meta allt leikskólastarfið.

Tekin saman
skýrsla.

Metagagnkvæm
tengsl milli
starfsfólks og
barnanna

Á að
gerast
annað
hvert ár
Í apríl
2015
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Lykilþáttur 7 Stjórnun
Árangursvísir 7.2. Markmið og stefnumörkun
Heildareinkunn: 4
Matssamantekt:
Sterku hliðarnar okkar:
Mikill sveygjanleiki starfsmanna og að gera gott úr því sem við höfum.
Veiku hliðarnar okkar:
Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:
Tillögur um aðgerðir:
Bæta upplýsingaflæði til foreldra. Starfsfólk sé haft meira með í ráðum við áætlanagerð
almennt.
Þátttakendur í mati: Sigga, Fanney, Elínborg, Linda og Bogdís.
Athugasemdir um árangursvísi:
Hvar mætti afla gagna:
Dags.: 13.1.2015
Hvað þarf að gera?

Hver á að gera
það?

Hvenær á
því að
vera
lokið?

Hvað þarf til?

Hvernig á að meta
árangurinn?

Bæta upplýsingaflæði
til foreldra varðandi
SMT.

Á ábyrgð
leikskólastjóra

Í mars
2015

Setja SMT áætlun inn á
dagatal.

Ef áætlun fyrir hverja
viku er sýnileg á
dagatalinu þá er það
eins og á að vera.

Hafa starfsfólk meira
með í ráðum við
áætlanagerð almennt.

Á ábyrgð
leikskólastjóra

Alltaf í
gangi

Unnið í 2 hópum til að
sem flestir komi
sjónarmiðum sínum á
framfæri. Sama verkefni
lagt fyrir báða hópa.

Með skýrslum og
samantektum.
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Lykilþáttur 7 Stjórnun
Árangursvísir 7.3. Áætlun til aukins árangurs
Heildareinkunn: 5
Matssamantekt:
Sterku hliðarnar okkar:
Við erum með áætlun sem er metin reglulega.
Veiku hliðarnar okkar:
Endurmat gengur oft hægt.
Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:
Tillögur um aðgerðir:
Það vantar umbætur í húsnæðismálum. Þurfum að setja áætlunina í meira samhengi.
Þátttakendur í mati: Steinunn, Hanna, Selma og Gurgga.
Athugasemdir um árangursvísi:
Hvar mætti afla gagna:
Dags: 13.1.2015
Hvað þarf að
gera?

Hver á að
gera það?

Umbætur í
húsnæðismálum

Á ábyrgða
leikskólastjóra

Setja áætlunina í
meira samhengi.

Á ábyrgð
leikskólastjóra

Hvenær á
því að vera
lokið?

Í lok
september
ár hvert.

Hvað þarf til?

Hvernig á að meta
árangurinn?

Minna yfirmenn reglulega á að
þessi vandi sé til staðar og að
það þurfi að finna lausn á
honum.

Árangur hefur náðst
þegar starfsfólk hefur
fengið betri aðstöðu og
rými er fyrir öll
börnin.
Athuga hvort allar
áætlanir séu í
starfsáætluninni.

Það þarf að setja allar áætlanir
saman í einn heildar pakka svo
á einum stað sé til yfirlit yfir
það eftir hverju við vinnum og
hvenær og hvernig á að vinna
hlutina (starfsáætlunin?)
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Lykilþáttur 7 Stjórnun
Árangursvísir 7.4. Stjórnandinn
Heildareinkunn: 4
Matssamantekt:
Sterku hliðarnar okkar:
Stjórnandinn ávallt opinn fyrir skoðunum annarra..
Veiku hliðarnar okkar:
Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:
Tillögur um aðgerðir:
Mætti bæta upplýsingaflæði til starfsmanna.
Þátttakendur í mati: Sigga, Elínborg, Linda, Fanney og Bogdís.
Athugasemdir um árangursvísi: Samvinna innan leikskólans kemur kanski alveg eins frá
hópnum í heild.
Hvar mætti afla gagna:
Dags: 13.1.2015

Hvað þarf að
gera?

Hver á að gera
það?

Hvenær á
því að vera
lokið?

Hvað þarf til?

Hvernig á að meta
árangurinn?

Bæta
upplýsingaflæði
til starfsmanna

Á ábyrgð
leikskólastjóra og
deildarstjóra

Taflan á að
vera orðin
rýmri í apríl
2015

Vikuáætlunin er góð. Það
mætti skrifa meira á töfluna.
Láta starfsfólk vita hvernig
dagur reddast. Taka til á
töflunni, finna annan stað fyrir
laus blöð.

Taflan á að vera
laus við laus blöð
svo þar sé rými til
að skrifa.
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Leikskólinn Birkilundur
560 Varmahlíð, sími 4538215
birkilundur@skagafjordur.is

Lykilþáttur 7 Stjórnun
Árangursvísir 7.5. Virkni starfsfólks
Heildareinkunn: 5
Matssamantekt:
Sterku hliðarnar okkar:
Starfsfólk vinnur af áhuga og samviskusemi.
Veiku hliðarnar okkar:
Við höfum ekki alltaf möguleika á að sækja námskeið sem við höfum áhuga á.
Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:
Tillögur um aðgerðir:
Stuðla að því að gera fólki kleift að sækja námskeið sem það hefur áhuga á.
Þátttakendur í mati: Steinunn, Gugga, Hanna og Selma.
Athugasemdir um árangursvísi:
Hvar mætti afla gagna:
Dags. 13.1.2015
Hvað þarf að
gera?

Hver á að
gera það?

Hvenær á
því að
vera
lokið?

Hvað þarf til?

Hvernig á að
meta
árangurinn?

Stuðla að því
að fólk sæki
námskeið sem
það hefur
áhuga á

Leikskólastjóri

Er stöðugt
í gangi.

Áframsenda námskeiðsauglýsingar á
starfsfólk. Minna á að oft er hægt á fá
námskeið í fjarfundabúnað eða ef mikill
áhugi er að fá námskeiðið til okkar.
Starfsfólk láti vita ef það sér áhugaverð
námskeið auglýst.

Halda saman
uppýsingum um
námskeið og
hverjir hafa sótt
þau.
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Leikskólinn Birkilundur
560 Varmahlíð, sími 4538215
birkilundur@skagafjordur.is

Lykilþáttur 1 Námskrá
Árangursvísir 1.1. Uppbygging námskrár
Heildareinkunn: 5
Matssamantekt:
Sterku hliðarnar okkar:
Hópur 1: Það er mikið framboð af leik- og námsefni
Veiku hliðarnar okkar:
Hópur 1: Ekki er búið að endurskoða námskrá Birkilundar með tilliti til nýrrar
aðalnámskrár leikskóla
Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:
Hópur 1: Að bjóða upp á örvun alhliða þroska.
Tillögur um aðgerðir:
Hópur 1: Nýta meira hugmyndaflug barnanna og þann efnivið sem er í umhverfinu hverju
sinni.
Hópur 1: Endurskoða skólanámskrána með tilliti til aðalnámskrá leikskóla 2011.
Hópur 2: Bæta örvun á alhliða þroska í gegnum daglegar venjur leikskólans.
Hópur 2: Draga úr hömlum húsnæðis á aðgengi barna að fjölbreyttu námsefni.
Þátttakendur í mati: Hópur 1: Steinunn, Guðbjörg, Selma, Kolbrún og Hanna.
Hópur 2: Sigríður, Linda, Fanney, Elínborg og Bogdís
Athugasemdir um árangursvísi:
Hvar mætti afla gagna:
Dags. 17.3.2015
Hvað þarf að gera?

Hver á að
gera það?

Hvenær á
því að
vera
lokið?

Hvað þarf til?

Hvernig á að meta
árangurinn?

Nýta meira
hugmyndaflug
barnanna og þann
efnivið sem er í
umhverfinu hverju
sinni.
Endurskoða
skólanánskrána með
tilliti til aðalnámskrár
leikskóla 2011.
Bæta örvun á alhliða
þroska í gegnum
daglegar venjur
leikskólans.

Allir
kennarar

Stöðugt í
gangi

Frumkvæði, minna hvor aðra
á, grípa hugmyndir þegar þær
kvikna

Ræða á
starfsmannafundi í
okt/nóv og feb/mars

Allt
starfsfólk

Í lok árs
2015

Vinna úr þeim punktum sem
komnir eru og leggja það fyrir
starfsmannafund.

Starfsmenn þurfa að
samþykkja og
foreldraráð að gefa
umsögn.

Allir
kennarar

Stöðugt í
gangi

Draga úr hömlum
húsnæðis á aðgengi
barna að fjölbreyttu
námsefni.

Kennarar

Haust
2015

Kennarar þurfa að vera
meðvitaðir um hvað þeir eru
að kenna t.d. í matartíma,
fataherbergi o.frv. Höfum
„Hina duldu námskrá“
sýnilega.
Gera föndurherberi í Furulandi
þar sem auðvelt aðgengi er að
fjölbreyttum efnivið.
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Ræða á
starfsmannafundi í
september.

Leikskólinn Birkilundur
560 Varmahlíð, sími 4538215
birkilundur@skagafjordur.is

Lykilþáttur 1 Námskrá
Árangursvísir 1.2. Gæði áætlana
Heildareinkunn: 4
Matssamantekt:
Sterku hliðarnar okkar:
Þær áætlanir sem við vinnum eftir eru ræddar og endurmetnar reglulega..
Veiku hliðarnar okkar:
Við erum ekki með einstaklingsáætlanir nema þegar um börn með sérþarfir era ð ræða.
Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:
Tillögur um aðgerðir:
Það þarf að endurskoða þetta matsblað þannig að við séumað meta nákvæmleg þær
áætlanir sem við erum með.
Þátttakendur í mati: Steinunn, Gugga, Hanna og Selma.
Athugasemdir um árangursvísi:
Hvar mætti afla gagna:
Dags. 13.1.2015
Hvað þarf að
gera?

Hver á að gera
það?

Hvenær á
því að
vera
lokið?

Hvað þarf til?

Hvernig á að meta
árangurinn?

Endurskoða
matsblað fyrir
gæði áætlana

Á ábyrgð
leikskólastjóra

Í apríl
2015

Taka út einstaklingsáætlanir
þar sem við erum ekki með
þær. Setja starfsáætlun í
staðinn fyrir ársáætlun.

Deildarstjórafundur
ákveður hvort matsblaðið
er í samræmi við okkar
starf.
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Leikskólinn Birkilundur
560 Varmahlíð, sími 4538215
birkilundur@skagafjordur.is

Lykilþáttur 1 Námskrá
Árangursvísir 1.3. Gæði dagskipulags
Heildareinkunn: 5
Matssamantekt:
Sterku hliðarnar okkar:
Hópur 1: Dagskipulagið er vel mótað og metið reglulega
Veiku hliðarnar okkar:
Hópur 1: Það vantar að námskráin sé kynnt og að það sé minnt reglulega á hana.
Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:
Hópur 1: Vel mótað dagskipulag sem er metið reglulega.
Tillögur um aðgerðir:
Hópur 1: Minna foreldra reglulega á námskrána og hvar sé hægt að nálgast hana.
Hópur 2: Móta dagskipulagið betur.
Móta dagskipulagið betur til að mæta þörfum barnanna.
Hafa rýmri tíma til að móta og skipuleggja leikskólastarfið.
Skapa tækifæri fyrir foreldra til að koma með hugmyndir að breytingum á námskrá og
dagskipulagi.
Þátttakendur í mati: Hópur 1: Steinunn, Guðbjörg, Selma, Kolbrún og Hanna.
Hópur 2: Sigríður, Linda, Fanney, Elínborg og Bogdís
Dags. 17.3.2015
Hvað þarf að gera?

Hver á að gera
það?

Hvenær á
því að
vera
lokið?
Á að gerast
í hverjum
mánuði

Minna foreldra
reglulega á
námskrána og hvar sé
hægt að nálgast hana

Leikskólastjóri

Móta dagskipulagið
betur til að mæta
þörfum barnanna
Hafa rýmri tíma til að
móta og skipuleggja
leikskólastarfið

Á ábyrgð
leikskólastjóra

Í sept.
2015

Leikskólastjóri

Er stöðugt í
gangi.

Skapa tækifæri fyrir
foreldra til að koma
með hugmyndir að
breytingum á
námskrá og
dagskipulagi

Leikskólastjóri

Í nóvember
2015
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Hvað þarf til?

Hvernig á að meta
árangurinn?

Athuga að námskráin sé
kynnt í Upplýsingariti sem
foreldrar fá afhent við
upphaf leikskólagöngu
barns. Setja klausu úr
námskrá með dagatali fyrir
hvern mánuð.
Seinka kaffitímum eftir
hádegi

Athuga í lok
skólaárs að þetta
hafi verið gert.

Hafa alltaf reglulega í
gangi einhverja endurmatseða skipulagsvinnu. Skoða
hvort hægt er að hafa vinnu
í litlum hópum á
dagvinnutíma.
Senda á alla foreldra
uppkast að nýrri námskrá
til umsagnar.

Ræða á
starfsmannafundi í
sept/okt.
Meta á
starfsmannafundi í
mars/apríl.

Staðfesta að uppkast
hafi verið sent með
skiladagsetningu.

Leikskólinn Birkilundur
560 Varmahlíð, sími 4538215
birkilundur@skagafjordur.is

Fylgiskjal 2

Þróunaráætlun vegna innara mats í Birkilundi veturinn 2014-2015
Hvað þarf að
gera?

Hver á
að gera
það?

Hvenær á
því að
vera lokið?

Hvað þarf til?

Hvernig á að
meta
árangurinn?

Gefa nýráðnum
starfsmönnum
aðlögunartíma

Á ábyrgð
leikskólastjóra

Viku eftir
að starfsmaður
hefur
störf.

Kalla eftir
sjónarmiðum
foreldra.

Á ábyrgð
leikskólastjóra

Á að
gerast
annað
hvert ár.

Ræða um
aðlögunartímann
við
starfsmanninn
áður en 3
mánuðir eru liðnir
frá því starfsmaður hóf störf.
Tekin saman
skýrsla.

Bæta
upplýsingaflæði
til foreldra
varðandi SMT.

Á ábyrgð
leikskólastjóra

Í mars
2015

Þegar nýr starfsmaður hefur
störf þarf að vera fullmannað á
deildinni miðað við barnafjölda
í nokkra daga þannig að nýr
starfsmaður sé þar til viðbótar
og fái þannig tíma til að kynna
sér starfið og kynnast börnum
og starfsfólki.
Foreldrakönnun lögð fyrir
annað hvert ár. Við þurfum að
hugsa um hvort það er eitthvað
sérstakt sem við viljum spyrja
um.
Setja SMT áætlun inn á
dagatal.

Hafa starfsfólk
meira með í
ráðum við
áætlanagerð
almennt
Umbætur í
húsnæðismálum.
Það vantar
stærra rými
bæði fyrir börn
og starfsfólk.

Á ábyrgð
leikskólastjóra

Alltaf í
gangi

Setja áætlunina
í meira
samhengi.

Á ábyrgð
leikskólastjóra

Á ábyrgð
leikskólastjóra

Í lok
september
hvert ár.

Unnið í tveimur hópum til að
sem flestir komi sjónarmiðum
sínum á framfæri. Sama
verkefni lagt fyrir báða hópa.

Ef áætlun fyrir
hverja viku er
sýnileg á
dagatalinu þá er
það eins og á að
vera.
Með skýrslum og
samantektum.

Minna yfirmenn reglulega á að
þessi vandi sé til staðar og að
það þurfi að finna lausn á
honum.

Árangur hefur
náðst þegar
bætt hefur verið
úr vandanum.

Það þarf að setja allar
áætlanir saman í einn heildar
pakka svo á einum stað sé til
yfirlit yfir það eftir hverju við
vinnum og hvenær og hvernig á
að vinna hlutina
(starfsáætlunin?).

Athuga hvort
allar áætlanir
séu í
starfsáætluninni.
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Leikskólinn Birkilundur
560 Varmahlíð, sími 4538215
birkilundur@skagafjordur.is
Bæta
upplýsingaflæði
til starfsmanna

Á ábyrgð
leikskóla
stjóra og
deildarst
jóra

Í apríl
2015

Vikuáætlunin er góð, það
mætti skrifa meira á töfluna.
Láta starfsfólk vita hvernig
dagur reddast. Taka til á
töflunni, finna annan stað fyrir
laus blöð.
Tökum þessa setningu út úr
árangursvísi 7.1. og hann verði
þá eftirfarandi: Notuð eru
matsgögn til að meta allt
leikskólastarfið.
Áframsenda
námskeiðsauglýsingar á
starfsfólk. Minna á að oft er
hægt á fá námskeið í
fjarfundabúnað eða ef mikill
áhugi er að fá námskeiðið til
okkar. Starfsfólk láti vita ef
það sér áhugaverð námskeið
auglýst.
Taka út einstaklingsáætlanir
þar sem við erum ekki með
þær. Setja starfsáætlun í
staðinn fyrir ársáætlun.

Meta gagnkvæm
tengsl milli
starfsfólks og
barnanna.

Á ábyrgð
leikskóla
stjóra

Í apríl
2015

Stuðla að því að
fólk sæki
námskeið sem
það hefur áhuga
á

Leikskóla
stjóri

Er stöðugt
í gangi.

Endurskoða
matsblað fyrir
gæði áætlana

Á ábyrgð
leikskóla
stjóra

Í apríl
2015

Nýta meira
hugmyndaflug
barnanna og
þann efnivið
sem er í
umhverfinu
hverju sinni.
Endurskoða
skólanánskrána
með tilliti til
aðalnámskrár
leikskóla 2011.
Bæta örvun á
alhliða þroska í
gegnum
daglegar venjur
leikskólans.
Draga úr
hömlum
húsnæðis á
aðgengi barna
að fjölbreyttu
námsefni.

Allir
kennarar

Stöðugt í
gangi

Frumkvæði, minna hvor aðra á,
grípa hugmyndir þegar þær
kvikna

Allt
starfsfól
k

Í lok árs
2015

Vinna úr þeim punktum sem
komnir eru og leggja það fyrir
starfsmannafund.

Allir
kennarar

Stöðugt í
gangi

Kennarar

Haust
2015

Kennarar þurfa að vera
meðvitaðir um hvað þeir eru að
kenna t.d. í matartíma,
fataherbergi o.frv. Höfum
„Hina duldu námskrá“ sýnilega.
Gera föndurherberi í Furulandi
þar sem auðvelt aðgengi er að
fjölbreyttum efnivið.
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Taflan á að vera
laus við laus blöð
svo þar sé rými
til að skrifa.

Athuga að
lykilþættinum
hafi verið
breytt.
Halda saman
uppýsingum um
námskeið og
hverjir hafa sótt
þau.

Deildarstjórafun
dur ákveður
hvort matsblaðið
er í samræmi við
okkar starf.
Ræða á
starfsmannafund
i í okt/nóv og
feb/mars

Starfsmenn
þurfa að
samþykkja og
foreldraráð að
gefa umsögn.

Ræða á
starfsmannafund
i í september.

Leikskólinn Birkilundur
560 Varmahlíð, sími 4538215
birkilundur@skagafjordur.is
Minna foreldra
reglulega á
námskrána og
hvar sé hægt að
nálgast hana

Leikskóla
stjóri

Á að
gerast í
hverjum
mánuði

Móta
dagskipulagið
betur til að
mæta þörfum
barnanna
Hafa rýmri tíma
til að móta og
skipuleggja
leikskólastarfið

Á ábyrgð
leikskóla
stjóra

Í sept.
2015

Leikskóla
stjóri

Er stöðugt
í gangi.

Skapa tækifæri
fyrir foreldra
til að koma með
hugmyndir að
breytingum á
námskrá og
dagskipulagi

Leikskóla
stjóri

Í
nóvember
2015

Athuga að námskráin sé kynnt í
Upplýsingariti sem foreldrar
fá afhent við upphaf
leikskólagöngu barns. Setja
klausu úr námskrá með dagatali
fyrir hvern mánuð.
Seinka kaffitímum eftir hádegi

Athuga í lok
skólaárs að þetta
hafi verið gert.

Hafa alltaf reglulega í gangi
einhverja endurmats- eða
skipulagsvinnu. Skoða hvort
hægt er að hafa vinnu í litlum
hópum á dagvinnutíma.
Senda á alla foreldra uppkast
að nýrri námskrá til umsagnar.

Meta á
starfsmannafund
i í mars/apríl.
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Ræða á
starfsmannafund
i í sept/okt.

Staðfesta að
uppkast hafi
verið sent með
skiladagsetningu.

