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Inngangur 

Hér gefur að líta starfsáætlun Tjarnarsels fyrir skólaárið 2022-2023. Þróunar- og nýbreytniverkefni 

einkenna áætlunina sem borin er uppi af metnaðarfullum kennarahópi. Þar ber hæst verkefni sem 

tengist útináminu í náttúrulegum garði skólans, en búið er að koma fyrir gróðurhúsi sem er sérhannað 

fyrir börn. Það er því spennandi lærdómsferli framundan hjá börnum og kennurum. Nýsköpunar- og 

þróunarsjóður fræðslusviðs Reykjanesbæjar styrkti verkefnið með myndarlegum hætti. Sjóðurinn styrkti 

einnig endurútgáfu á kennslubók um Orðaspjall og er sú vinna langt komin. Endurskoðuð námskrá 

skólans 2022-2025 kom út á vormánuðum og verður settur kraftur í innleiðingu hennar á skólaárinu. Ný 

Menntastefna Reykjanesbæjar, Með opnum hug og gleði í hjarta,  Barnasáttmáli og heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna fléttast inn í námskrána og gefa tóninn fyrir komandi ár. Einnig mun innleiðing 

kennsluefnisins Málörvunarstundir - Lengi býr að fyrst gerð skipa stóran sess. Tjarnarsel er heilsueflandi 

skóli og stefnir jafnframt á að verða heilsueflandi vinnustaður sem eru verkefni á vegum Embættis 

landlæknis. Framundan eru því áskoranir og ævintýri í elsta leikskóla bæjarins.  
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1.  Starfsáætlun 2022-2023 

1.1  Hlutverk 

Leikskóli er fyrsta skólastigið og starfar samkvæmt lögum um leikskóla frá árinu 2008. Í fyrstu grein 

laganna segir að  leikskólinn sé fyrsta skólastigið í skólakerfinu og sé fyrir börn undir skólaskyldualdri. 

Leikskóli annast að ósk foreldra uppeldi, umönnun og menntun barna á leikskólaaldri í samræmi við lög 

þessi. Jafnframt segir að í  leikskólum skuli velferð og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu starfi. Veita 

skal börnum umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms- og 

leikskilyrði. Stuðla skal að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi þar sem börn njóta fjölbreyttra 

uppeldiskosta. Starfshættir leikskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu 

samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar menningar 

(lög um leikskóla, 2008). 

1.2 Þjónustustig   

Tjarnarsel er leikskóli fyrir börn á aldrinum 2 til 6 ára.  

1.3  Markmið og framtíðarsýn         

Í Tjarnarseli er leitast við að tvinna leik barnanna saman við grunnþætti menntunar með sérstakri áherslu 

á mál og læsi, lýðræði, vettvangsferðir og útinám þar sem sköpun, hreyfing og sjálfbærni svífur yfir. Litið 

er á leikinn sem rauðan þráð í þétt ofinni fléttu margra námsþátta. Enginn vafi leikur á mikilvægi hans 

fyrir þroska barna, þau gleyma sér í skemmtilegum og sjálfsprottnum leik sem einkennist af krafti, gleði 

og áhuga. Leikurinn byggir undir nám og hæfni til að takast á við áframhaldandi skólagöngu. Ef börnum 

leiðist læra þau lítið sem ekkert. Þess vegna er brýnt að námsumhverfi barna veki forvitni og áhuga 

(Shalberg og Doyle, 2019).  

Náttúrulegur garður skólans býður upp á endalausa möguleika til 

náttúrufræðikennslu, sköpunar og hreyfingar. Ímyndunarafl barna og leikgleði þeirra 

fær notið sín um leið og hreyfiþroski þeirra eflist og styrkist.  Í útinámi liggur náttúran  

til grundvallar við skipulagningu kennslunnar, bæði í garðinum okkar og í 

vettvangsferðum hvort sem er til sköpunar, hreyfingar, til að auka heilbrigði og vellíðan, læra um 

sjálfbærni og vísindi, mál og læsi eða stærðfræði. Útikennsla eflir félagsfærni og andlega vellíðan, gefur 

tækifæri til að skoða og rannsaka, nærir sköpunarkraft og ímyndunarafl, hvetur börn til áskorana, eflir 

seiglu og  líkamshreysti (Fish &  Bailie, 2018).  

Einnig hefur verið sýnt fram á að útinám hentar börnum vel sem eiga erfitt með úthald og einbeitingu 

því þá fær skapandi kraftur þeirra að njóta sín betur (McNelis, 2010). Litið er á garðinn okkar, nánasta 

umhverfi skólans og bæinn allan sem þriðja kennarann í námi barnanna í Tjarnarseli. 
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Námskrá Tjarnarsels 2022-2025 

Ný og endurskoðuð námskrá Tjarnarsels kom út í maí 2022 og gildir til ársins 2025. Allur 

starfsmannahópurinn kom að endurskoðuninni sem stýrt var af stjórnendateymi skólans. Menntastefna 

Reykjanesbæjar 2021-2030 var lögð til grundvallar ásamt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og 

heildarstefnu Reykjanesbæjar, sem ber yfirheitið Í krafti fjölbreytileikans. Bærinn hefur tengt tólf 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna við stefnuáherslur sínar. Í námskránni kemur fram hvernig þessar 

áherslur og markmið tengjast inn í námssvið leikskólans, foreldrasamstarf, innra mat, leik og nám.  

Menntastefna Reykjanesbæjar - með opnum hug og gleði í hjarta   

Menntastefna Reykjanesbæjar 2021-2030, Með opnum hug og gleði í hjarta er ætlað að veita leiðsögn 

og innblástur öllum þeim sem koma að starfi með börnum og ungmennum í sveitarfélaginu. Stefnan 

byggir á þremur leiðarljósum sem eiga að einkenna allt starf með börnum og ungmennum í 

sveitarfélaginu. Þau varða leiðina að farsæld barna þar sem allir sem koma að menntun og uppeldi eru 

mikilvægir þátttakendur (Menntastefna Reykjanesbæjar, 2021). 

 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna  

Heiti heildarstefnu Reykjanesbæjar Í krafti fjölbreytileikans er vísun í mikilvægi þess að virkja þann 

fjölbreytta mannauð sem myndar ört stækkandi samfélag í bæjarfélaginu. Stefnan samanstendur af 

framtíðarsýn, sex stefnuáherslum og þremur gildum. Heimsmarkmiðin eru síðan tengd hverri 

stefnuáherslu en þær eru; börnin mikilvægust, vellíðan íbúa, vistvænt samfélag, fjölbreytt störf, kraftur 

fjölbreytileikans og skilvirk þjónusta. (Reykjanesbær, 2020). 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Reykjanesbær lagði jafnframt upp í þá vegferð að innleiða Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna árið 

2020. Verkefnið nefnist Barnvænt sveitarfélag og tengist það inn í allt skólastarf bæjarins. Innleiðingin 

er mikilvægur áfangi í að gera bæinn að skilgreindu barnvænu sveitarfélagi samkvæmt viðmiðum UNICEF 

(Reykjanesbær, 2020).  

Innleiðing  

Vinna við innleiðingu á Menntastefnu Reykjanesbæjar, Barnasáttmálanum, Heimsmarkmiðunum og 

stefnuáherslum bæjarins heldur áfram líkt og síðasta skólaár og tengist innleiðingu nýrrar skólanámskrár  

sterkum böndum. Til að mynda fellur útinámið í garðinum, hugmyndafræðin að baki hans og 

samvinnuverkefni með fjölskyldum barnanna og nærsamfélaginu vel að fyrrgreindum markmiðum og 

áherslum. Það sama má segja um grænfánaverkefnið sem að þessu sinni tengist þróunarverkefninu 
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Gróðurhús í grænum skóla og áframhaldandi samstarfsverkefni með Garðyrkjufélagi Suðurnesja sem 

felst í ræktun og umhirðu í Aldingarði æskunnar, í skrúðgarði bæjarins við Tjarnargötu.  

Ef horft er til þáttanna börnin mikilvægust, vellíðan íbúa og vistvænt samfélag falla þessi verkefni inn í 

alla þá þætti ásamt fleiri áhersluþáttum skólans. Eins og heilsueflandi leikskóli og vinnustaður, 

vettvangsferðir, markvissar málörvunarstundir með áherslu á Orðaspjall, íslenskukennslu fyrir fjöltyngd 

börn og málörvunarstundir fyrir börn sem þurfa aukinn stuðning við að læra tungumálið. 

Námsgarðurinn okkar – útinám og kennsla 

Verkefnið Áskorun og ævintýri í náttúrulegum garði skólans og í vettvangsferðum um 

nánasta umhverfi hans er viðamikið og tengist öllum grunnþáttum menntunar og 

áhersluþáttum Reykjanesbæjar. Verkefnið hefur verið í stöðugri þróun frá árinu 2012 

og er nú komið í ákveðið ferli. Það tekur á sig nýjar myndir og aukin tækifæri á hverju 

ári sem leitt er áfram af verkefnastjóra og Græna teyminu. Í ár verður aukið verulega við ræktunarstarfið 

í tengslu við verkefnið Gróðurhús í grænum skóla. Óhjákvæmilega mun það m.a. tengjast heilsueflingu 

og hollu mataræði í góðri samvinnu við matráða. 

1.4  Gæðamarkmið  

Innra mat síðasta skólaárs fór fram með fjölbreyttum hætti. Kannanir voru lagðar fyrir starfsfólk og 

foreldra. Foreldrasamtöl á haustönn voru einnig hluti af endurmati með því að ræða alhliða þroska 

barnsins og líðan í leikskólanum ásamt fleiri þáttum sem tengjast skólastarfinu. Niðurstöður þessara 

kannana voru kynntar starfsfólki og foreldrum og nýttust við matið og gerð þessarar starfsáætlunar. 

Yfirlit innra mats sem gert var 2021-2022 

Október 2022 Starfsmannakönnun Maskínu á vegum Reykjanesbæjar. 

Nóvember 2022 Foreldrasamtöl. 

Janúar/júní 2022 Endurmat stjórnendateymdis á starfsáætlun 2021-2022. 

Febrúar 2022 Foreldrakönnun Skólapúlsins. 

Janúar-maí 2022 Endurmat starfsmannahópsins á námskrá skólans frá árinu 2017. 

Júní 2023 Endurmat stjórnendateymis á starfsáætlun 2021-2022 

Júní 2023 Endurmat með gátlistum á verkefninu Heilsueflandi leikskóli. Gátlistarnir eru á vegum 

embættis landlæknis/Heilsueflandi leikskólar. 

Júní 2023 Endurmat með gátlistum á verkefninu Heilsueflandi vinnustaður. Gátlistarnir eru á 

vegum embættis landlæknis/Heilsueflandi vinnustaður. 
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Áætlun innra mats 2022-2023 

Rafrænar kannanir verða lagðar fyrir foreldra, kennara og matráða til að meta afmarkaða þætti starfsins.  

Maskína – starfsmannakönnun á vegum Reykjanesbæjar á haustönn 2022. 

Starfsmannakönnun Skólapúlsins á vorönn 2023. 

Starfsmannasamtöl við stjórnendur, kennara og matráða á vorönn 2023. 

Foreldrasamtöl í nóvember 2022. 

Endurmat á stjórnendafundum. 

Símat á stjórnendafundum. 

Endurmat í hópum á skipulagsdögum og á deildarfundum um afmarkaða þætti starfsins.   

 

Símat fer fram hjá sérkennslustjóra og kennurum sem sjá um sérkennslu og málörvun fjöltyngdra barna. 

 

Efi-2 málþroskaskimun og Hljóm-2 – Athugun á hljóð og málvitund leikskólabarna. 

 

Niðurstöður foreldrakönnunar Skólapúlsins 2022 

Könnun hófst 1. febrúar 2022 og lauk 1. mars 2022, svarhlutfall var 89%. Nokkrar athugasemdir komu 

fram um það sem betur má fara og voru þær ræddar á stjórnendafundum og í kennarahópunum á 

skipulagsdegi í mars 2022. Foreldrar söknuðu til dæmis viðburða með þeirra þátttöku, en nú sjáum við 

til sólar í þeim efnum eftir rúmlega tveggja ára Covid tíð. Þess má þó geta að farið hefur fram mikil 

endurskoðun í kennarahópnum á árlegum viðburðum sem skólinn hefur staðið fyrir og foreldrum er 

boðið á. Ákveðið var að fækka þeim og vanda vel tímasetningar viðburða til auðvelda foreldrum þátttöku 

og minnka í leiðinni samviskubit sem margir foreldrar upplifa þegar þeir geta ekki tekið þátt. Stundum 

hefur borið á vanlíðan og streitu hjá börnum á þessum dögum, þegar foreldrar komast ekki á viðburðina. 

Athugasemdir komu fram um að fyrirkomulag aðlögunar og ræddu kennarar leiðir til úrbóta sem fólust 

í þeir hafa umsjón með ákveðnum börnum á aðlögunartímanum þ.e. eins og mögulegt er.    

Fjölmargar athugasemdir komu fram þar sem foreldrar lýstu yfir ánægju með góð og hlýleg samskipti og 

skapandi starfið í garðinum okkar. Einnig var mikil ánægja með upplýsingaflæðið og föstudagspósta á 

svokölluðum árgangasíðum á fésbókinni. Þar skoraði skólinn marktækt langt yfir landsmeðaltali. Hægt 

er að nálgast ítarlegri niðurstöður um könnunina á heimasíðunni tjarnarsel.is undir flipanum mat á 

skólastarfi. 
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Heilsueflandi leikskóli og vinnustaður  

Í tengslum við verkefnið Heilsueflandi leikskóli  á vegum  Embættis landlæknis fer fram 

árlegt endurmat á gátlistum sem tengjast áhersluþáttum sem unnið er eftir. Stýrihópur 

verkefnisins svaraði listunum sem fyrr, mat framgang verkefnisins og fékk niðurstöður 

í prósentum. Góður árangur hefur náðst síðustu ár en listunum er ætlað að styðja 

leikskóla í að vinna markvisst að heilsueflingu og gera hana að hluta af daglegu starfi skólans. Heilsuefling 

er orðinn hluti af menningunni en mikilvægt er að missa ekki dampinn og því verður haldið vel á 

spöðunum, til viðhalda góðum ávinningi síðustu ára. Á skólaárinu er stefnan tekin á að Tjarnarsel verði 

jafnframt heilsueflandi vinnustaður sem er einnig er verkefni á vegum   

Embættis landlæknis. 
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1.5  Helstu verkefni  

Samantekt yfir helstu verkefni, markmið þeirra, hvaða kennarar og teymi bera ábyrgð á verkefnunum.  

Helstu verkefni   Áhersluatriði Umsjón og ábyrgð 
Innleiðing á nýrri námskrá 
Tjarnarsels 2022-2025 

- Grunnþættir menntunar. 
- Námssvið leikskólans. 
- Daglegt líf.  

Deildarstjórar og skólastjórnendur 

Í krafti fjölbreytileikans – 
Innleiðing á stefnuáherslum 
Reykjanesbæjar sem tengjast 
heimsmarkmiðum sameinuðu 
þjóðanna. 

- Börnin mikilvægust. 
- Vellíðan íbúa. 
- Vistvænt samfélag. 
- Kraftur fjölbreytileikans. 

Stjórnendateymið.  

Innleiðing Menntastefnu 
Reykjanesbæjar 2021-2030. 

- Faglegt menntasamfélag. 
- Við og jörðin. 
- Sköpunargleði. 
- Mér líður vel. 
- Allir með. 
- Opnum hugann. 

Stjórnendateymið. 

Barnasáttmálinn - 
réttindafræðsla 

- Setja fram stefnu um 
samfellda og markvissa 
réttindafræðslu. 
- Lýðræði og mannréttindi 
       Jöfn en ekki eins. 
       Lifa og þroskast. 
       Hafa áhrif. 
       Vernd og öryggi. 

Stjórnendateymið.  

Gróðurhús í grænum skóla/ 
Grænfánaverkefni. 

- Sjálfbærni og vísindi. 
- Vistvænt samfélag. 
- Heilbrigði og vellíðan. 
- Sköpun og menning. 

Græna teymið. 

Frá fræi til brauðs.  
Samstarfsverkefni til skoðunar 
með kennurum í Tékklandi um 
ræktun korns til brauðgerðar.  

- Sjálfbærni og vísindi. 
- Vistvænt samfélag. 
- Við og jörðin. 
- Heilbrigði og vellíðan.  

Græna- og Heilsuteymin og Sarka 
Mrnakova uppeldisfræðingur. 

Lifandi náttúra -lífbreytileiki á 
tækniöld. 
Verkefni fyrir yngsta stig. 

- Sjálfbærni og vísindi. 
- Vistvænt samfélag. 
 

Græna teymið. 

Endurskoðun á kennslubók um 
Orðaspjall. 

- Mál og læsi: 
       Orðaforði. 
       Hlustunarskilningur. 
       Frásagnarhæfni. 

Skólastjórnendur. 

Lengi býr að fyrstu gerð – 
málörvunarstundir. 

- Mál og læsi: 
       Málörvun fjöltyngdra barna. 
       Málörvun barna með       
       seinkaðan málþroska. 
       Almenn málörvun. 

Íslenskuteymið. 

Skipulögð kennsla. - Sérkennsla. 
- Í krafti fjölbreytileikans. 
- Mál og læsi. 

Sérkennslustjóri og 
stuðningskennarar. 
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Heilsueflandi vinnustaður. - Heilbrigði og vellíðan. 
- Mér líður vel. 
- Allir með. 
- Lýðræði og mannréttindi.  

Heilsuteymið og skólastjórnendur. 

Starfsmannasamtöl- 
endurskoðun á formi og 
fyrirkomulagi. 

- Vellíðan starfsmanna. 
- Faglegt menntasamfélag. 
       Innra mat. 

Skólastjórnendur og deildarstjórar. 

Starfsmannakönnun 
Skólapúlsins 2023. 

-Börnin mikilvægust. 
-Faglegt menntasamfélag. 
       Innra mat. 

Skólastjórnendur. 

Fjölskyldu- og vinnudagur í 
garðinum. 

- Við og jörðin. 
- Vistvænt samfélag. 
- Vellíðan íbúa. 
- Sköpunargleði. 

Stjórnenda- og Grænaeymið. 

Farsældarfrumvarpið.  Að innleiða vinnubrögð í 
samræmi við frumvarpið 

Theodóra Mýrdal. 

Vetrarkaffi. Foreldrum boðið í 
síðdegiskaffi í tilefni fyrsta 
vetrardags. 

- Efla tengsl heimilis og skóla. 
- Vellíðan íbúa. 
- Kraftur fjölbreytileikans í           
       barna- foreldra- og kennara- 
       hópnum. 

Stjórnendateymið. 

Námsferð til Tékkalands vorið 
2023. 

- Við og jörðin: 
       Útinám. 
- Sjálfbærni og vísindi: 
       Náttúruleg útisvæði. 
- Heilbrigði og vellíðan 
       Barnajóga. 

Græna- Heilsu- og Stjórnendateymið 
og Sarka Mrnakova 
uppeldisfræðingur.  

Þemahefti/faghefti um 
námssvið leikskólans – 
endurskoðun. 

-Faglegt menntasamfélag.      
       Námssvið leikskólans.   
       Hugmyndabanki. 
       Hlutverk kennarans.                                  

Stjórnendateymið. 

 

Umsjón og ábyrgð 

• Leikskólastjóri: Árdís Hrönn Jónsdóttir. 

• Aðstoðarleikskólastjóri: Inga Sif Stefánsdóttir. 

• Sérkennslustjóri og tölvuumsjón: Theodóra Mýrdal. 

• Verkefnastjóri: Fanney M. Jósepsdóttir. 

• Stjórnendateymið: Anna M. Kjærnested, Árdís H. Jónsdóttir, Áslaug Unadóttir, Björk Snorradóttir, Fanney. 

M. Jósepsdóttir, Inga S. Stefánsdóttir, Margrét Kolbeinsdóttir og Theodóra Mýrdal. 

• Deildarstjórar: Anna M. Kjærnested, Áslaug Unadóttir, Björk Snorradóttir, Margrét Kolbeinsdóttir. 

• Stuðningskennarar: Ólafía Marelsdóttir og Unnur Þorláksdóttir. 

• Matráðar: Ástríður Guðmundsdóttir og Katrín M. Aradóttir. 

• Græna teymið: Anna M. Kjærnested, Fanney M. Jósepsdóttir. Katrín M. Aradóttir og Þórey Óladóttir. 

• Heilsuteymið: Áslaug Unadóttir, Elín Hermannsdóttir, Katrín M. Aradóttir, Margrét Kolbeinsdóttir og 

Unnur Þorláksdóttir. 

• Íslenskuteymið: Inga S. Stefánsdóttir, Katarzyna Blaskik, Unnur Þorláksdóttir og Theodóra Mýrdal. 

• Kennaraheilsuteymið: Árdís H. Jónsdóttir, Dóra Margrétardóttir Inga S. Stefánsdóttir og Ólafía 

Marelsdóttir. 

• Öryggistrúnaðarmenn: Inga S. Stefánsdóttir og Jenný O. Eggertsdóttir. 
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1.6  Verkefni í þróun og ferli  

Kennslubók um Orðaspjall - endurútgáfa 

Bókin Orðaspjall - að efla orðaforða og hlustunarskilning barna með bóklestri sem kom út vorið 2013 

hefur það markmið, eins og titill hennar gefur til kynna, að efla orðaforða og hlustunarskilning barna.   

Markmiðið á árinu 2022 er að skrifa viðbætur um fjölmörg verkefni sem  hafa verið í þróun í Tjarnarseli 

síðan bókin kom út og tengjast Orðaspjallsaðferðinni. Einnig er markmiðið að gera viðbætur við bóka- 

og orðalistann aftast í bókinni. Gefinn er upp listi með vönduðum barnabókum og orðum úr bókunum 

sem tilheyra millilagi orðaforðans og henta vel í orðanám og leiki með ungum börnum.  Að auki verður 

fjallað um fjöltyngd börn og hvernig laga má aðferðina að þeim ört stækkandi hópi barna í íslenskum 

leik- og grunnskólum. Hrafnhildur Ragnarsdóttir prófessor emerita í þroska- og sálmálvísindum mun 

endurskoða sinn kafla bókarinnar sem kallast Málþroski leikskólabarna sem er fræðileg undirbygging 

aðferðarinnar. 

Lengi býr að fyrstu gerð – málörvunarstundir 

Haustið 2021 gaf Tjarnarsel út kennsluefnið Málörvunarstundir- lengi býr að fyrstu gerð. Efnið innheldur 

12 spjöld fyrir hvert aldursár með hugmyndum að aldurstengdum málörvunarstundum, sem miða að því 

að efla orðaforða, hlustunarskilning og frásagnarhæfni barna. Málörvunarspjöldin munu sérstaklega 

nýtast í vinnu með fjöltyngdum börnum og börnum með seinkaðan málþroska sem uppfylla ekki 

greiningarviðmið fyrir sérkennslu eða tíma hjá talmeinafræðingi. Í raun þurfa allir kennarar og aðrir 

starfsmenn leikskóla að hafa vald á því að vera með slíkar stundir. Mikil breyting hefur orðið á 

samsetningu barnahópa í íslenskum leikskólum á síðustu árum. Fjöldi fjöltyngdra barna hefur aukist 

mikið og fyrr er gripið inn í vanda barna með seinkaðan málþroska en áður fyrr, í samræmi við 

hugmyndafræði um snemmtæka íhlutun. 

Málörvun fjöltyngdra barna og barna með seinkaðan málþroska 

Brugðist hefur verið við auknum fjölda fjöltyngdra barna og barna sem eru með 

seinkaðan málþroska en ná ekki greiningarviðmiðum, m.a. með útgáfu fyrrgreindra 

málörvunarspjalda. Það er von okkar að þau auðveldi kennurum og leiðbeinendum að 

vera með slíkar stundir. Til að koma til móts við þennan hóp í Tjarnarseli er nú 

jafnframt leikskólakennari sem fer á milli deilda og sinnir málörvun einstaklingslega og í litlum hópum. 

Deildarstjórar kortleggja nákvæmlega hvaða börn á hverri deild þurfa sérstaka málörvun og skipta 

börnum niður í hópa í samráði við aðra kennara barnanna. Íslenskuteymi skólans heldur utan um þennan 

þátt til dæmis með fræðslu á skipulagsdögum og á Work place. Einn kennari þess er fulltrúi skólans í 

ÍSAT- (íslenska sem annað tungumál) teymi Fræðslusviðs.  
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1.7 Endurmenntun 

Endurmenntun fer fram allt árið um kring. Kennarar sækja ráðstefnur og námskeið sem 

fræðslusvið stendur fyrir sem og námskeið að eigin vali. Skipulagsdagar eru vel nýttir 

til endurmenntunar og námskeiða af fjölbreyttum toga. Með auknum 

undirbúningstíma kennara sem eru í Félagi leikskólakennara gefast að auki fleiri og 

betri tækifæri til endurmenntunar.  

 

Haustönn 2022 

Hamingja & heilbrigði. Sameiginlegur skipulagsdagur leikskóla Reykjanesbæjar. 

Skipulögð kennsla (TEACCH). 

Fræðsla frá Græna, íslensku og Heilsuteymum á skipulagsdögum og á Work place/Auður í krafti 
kennara.  

 

Vorönn 2023 

Skyndihjálparnámskeið.  

Fjölmenning auðgar. Fagleg þjónusta og samskipti í samfélagi margbreytileikans.  

Námsferð til Tékklands: Námskeið í útinámi, sjálfbærni og barnajóga. 

Fræðsla frá Græna, Íslensku og Heilsuteymum á skipulagsdögum og á Work place/Auður í krafti 
kennara. 
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Lokaorð 

Starfsáætlun heldur utan um verkefni hvers skólaárs og er kennurum til stuðnings við endurmat og 

áætlanagerð. Í henni birtast áhersluþættir skólans sem að þessu sinni tengjast innleiðingu nýrrar 

skólanámskrár sterkum böndum, eins og fram hefur komið, Menntastefnu Reykjanesbæjar og 

framtíðarsýn. Það eru því krefjandi og skemmtilegir tímar framundan með glöðum og kátum barnahópi. 

 

Vor úr vetri 

Árstíðirnar eru bara fjórar, 

ólíkar og misjafnlega stórar. 

Hvort ein er annarri betri 

fer eftir skapi og smekk: 

VORIÐ kemur úr vetri 

og vermir fremsta bekk. 

SUMAR svo úr vori 

með sólskin þindarlaust. 

Þá sprettur allt úr spori 

og spírar fram á HAUST. 

Haustið kólnar og heldur betur, 

harðnar og breytist í VETUR. 

(Þórarinn Eldjárn, 2010). 

 

 

 

Árdís Hrönn Jónsdóttir  

skólastjóri 

 

Inga Sif Stefánsdóttir 

aðstoðarskólastjóri  
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Kennarar og matráðar 

 

 

 

Fjöldi barna með sérkennslu 
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Fjöldi barna af erlendum uppruna 
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