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

Þróunaráætlun vegna innara mats í Birkilundi veturinn 2015-2016
Hvað þarf að gera?

Hver á að gera
það?

Hvenær á því að vera
lokið?

Hvað þarf til?

Ráða sérkennslustjóra

Á ábyrgð
leikskólastjóra

Maí 2017.

Kvistaland nýti Könglaland

Kennarar á
Kvistalandi

Á að vera í gangi eftir
þörfum.

Leggja mat á það hver þörfin er og
óska eftir heimild til þess að ráða
sérkennslustjóra í það hlutfall til
viðbótar við það sem fyrir er.
Kennarar fari með hóp þangað e.h.
þegar Könglalandsbörnin eru úti.

Hafa nægilegt rými fyrir börnin

Á ábyrgð
leikskólastjóra

Í ágúst 2016

Stækka húsnæði eða fækka börnum á
Könglalandi.

Hvetja foreldra til að koma með börnin
á réttum tíma

Á ábyrgð
leikskólastjóra

Í mars 2016

Gefa okkur tíma til að hlusta á börnin

Kennarar

Á stöðugt að vera í gangi

Leyfa börnunum að tjá sig

Kennarar

Á stöðugt að vera í gangi

Ræða um þroskaskeið og viðfangsefni

Kennarar

Á stöðugt að vera í gangi

Setja hvatningu í fréttabréf þar sem
fram kemur hversu miklu máli það
skiptir fyrir börnin að vera með frá
byrjun þess starfs sem er í gangi.
Kennarar séu vakandi fyrir því að þeir
hlusti raunverulega á það sem börnin
segja við þá.
Kennarar gefi börnunum tækifæri til
þess að segja það sem þeim liggur á
hjarta.
Hafa í huga á deildarfundum,
starfsmannafundum, starfsdögum

Breyta skipulagi/húsnæði þannig að
nægilegt rými sé fyrir börnin og
hlutirnir séu til staðar.

Á ábyrgð
leikskólastjóra

Í ágúst 2016

Fækka börnum á Könglalandi og
endurskipuleggja húsnæðið.

Hvernig á að
meta
árangurinn?

Ræða í
starfsmannahópnum.
Ræða í
starfsmannahópnum
Skoða
mætingalista

Ræða á
starfsmannafundum
Ræða á
starfsmannafundum
Ræða á fundum

Ræða á
starfsmannafundum

Leikskólinn Birkilundur
560 Varmahlíð, sími 4538215
birkilundur@skagafjordur.is
Hafa aðgengilega áætlun fyrir hvert
barn á deildinni

Á ábyrgð
deildarstjóra

September 2016

Fá fræðslu í barnaverndarmálum

Á ábyrgð
leikskólastjóra

Fá fræðslu í skyndihjálp

Á ábyrgð
leikskólastjóra
Á ábyrgð
leikskólastjóra
og deildarstjóra
Á ábyrgð
leikskólastjóra

Átti að vera í vetur en
verður líklega ekki fyrr
en haust 2016
Áætlað 3. hvert ár, var
síðast 11.11.2014
Sem fyrst eftir að við
fáum upplýsingar um
ofnæmi hjá barni.
Sem fyrst eftir að við
fáum upplýsingar um
ofnæmi hjá barni.

Upplýsa starfsfólk um ofnæmi barna þó
það sé ekki bráða- eða matarofnæmi.
Biðja foreldra/þá sem sækja að taka
tillit til ofnæmisbarna, t.d. með því að
koma ekki beint úr útiverkum ef barn í
leikskólanum er með dýraofnæmi.
Hafa alltaf a.m.k. eina tegund af
grænmeti
Fá húsnæði sem gerir það af verkum að
enginn hópur þurfi að flakka milli húsa

Útbúa form til þess að gera áætlun
fyrir hvert barn, sem getur verið
aðgengileg á deildinni.
Fá fyrirlesara og finna tíma

Ræða á
starfsmannafundi
Skoða stöðu
haust 2016

Fá leiðbeinanda á starfsdegi eða á
starfsmannafundi
Ræða á starfsmannafundi

Skoða stöðu
haust 2017
Ræða relgulega á
starfsmannafundum.
Ræða á
starfsmannafundum

Koma upplýsingum á framfæri í
tölvupósti eða fréttabréfi

Leikskólastjóri

Október 2016

Ræða við matráð

Skoða matseðil

Leikskólastjóri

Í ágúst 2016

Skoða skipulagið

Liður d í árangursvísi 4.2. Fella út :
„öðrum þeim sem vinna með börnunum
hjá öðrum stofnunum“
Koma upp aðstöðu fyrir
stuðningskennslu
Áætlun um ferli þegar barn kemur illa
út í tilteknum þroskaþætti

Leikskólastjóri

Í ágúst 2016

Aukið húsnæði fyrir leikskólann. Það
gerist með Reynilandi og færri
börnum
Breyta skjali

Leikskólastjóri

Janúar 2017

Breyta skipulagi húsnæðis

Skoða húsnæðið

deildarstjórar

September 2016

Skoða þau matsgögn sem við notum og
skrá niður áætlun

Skilgreina hugtakið sérþarfir.

Allt starfsfólk

Október 2016

Ræða í litlum hópum og setja
skilgreininguna inn á matsblaðið

Bera áætlun
saman við þau
matsgögn sem við
notum.
Skoða matsblaðið

Skoða skjal

