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Markmið Hvernig Hvenær meta 
Auka ferðir utan lóðar 
 

Reglulega skógarferðir, auka 
samstarfs við Álfheima, fara 
á fleiri staði í nágrenninu. 

Endurmat haust og vor 

Auka fræðslu um mannréttindi 
og fjölbreytileika 

Einu sinni í mánuði fræðsla 
byggð á barnasáttmálanum 
til að opna umræðu, auka 
bókakost þess efnis og annan 
efnivið. 

Símat+ lok skólaárs 

Bæta upplýsingaflæði til foreldra Skilaboð við skil í lok dags, 
deildarstjórar hringja ef e-ð 
sérstakt er, foreldraviðtöl 2x 
á ári, bæta kynningu á 
starfsfólki, tölvupóstar, 
kynna vel breytingar og 
langtímafjarveru. Hafa 
sýnilegra hvað er verið að 
gera í hópastarfi, t.d. 
hreyfingu. 

Lítil könnun meðal foreldra í 
lok skólaárs, endurmat vor 

Auka vinnu með opinn efnivið 
 

Bæta við jafnóðum og eftir 
því hvað okkur dettur í hug 
og áskotnast. 

Endurmat haust 

Bæta grunnefnivið og ástand 
leikefnis 
 

Gera óskalista um þann 
efnivið sem þarf að bæta við, 
henda því sem er ónýtt, gera 
okkur viðmið um hvernig 
leikföng eru í leikskólanum 
(stefna um leikefni) 

Endurmat vor 

Bæta ástand lóðar  Grysja gróður, taka 
gróðurgirðingar, skipta 
garðinum, athuga með 
undirlag við hlið yngra 
megin. 

Endurmat vor 

Efla skapandi leik og rannsóknir 
á útisvæði, auka fjölbreytni  

Útbúa drullusvæði, stuðla að 
aðgangi að vatni (dren af 
útiskúr- nýta rigningarvatn), 
trjáskýli og „náttúrulegt“ 
eldhús. 

Endurmat vor 

Auka skapandi starf á deildum 
 

Bæta aðgengi inni á deildum 
að verðlausum efnivið til 
sköpunar. „Listavagn“ til að 
taka með efni inn á deildir. 

Endurmat haust 

Endurskoða mataræði 
 

Gera stefnu í samráði við 
matráð. 

 

Efla tónlistarstarfið 
 

Taka markvisst meira inn í 
starfið 

Endurmat haust 

Skapa rými í vikuskipulagi fyrir 
fundi og skipulagningu deilda 

Miðvikudagar kl. 12:15 verði 
teymisfundir, passa að halda 
deildarfundum, einn dagur í 
viku frjáls??? 

Meta á deildarstjórafundi 
nóvember. 
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Minnka plastpokanotkun 
 

Hvetja foreldra að koma með 
taupoka fyrir óhrein föt. Taka 
poka úr pappírsfötum. 

Skoða um áramót, minna á 

Auka samstarf/samskipti yngri 
og eldri d. 
 

Opið flæði allir 1x að vori, 
vinadeildir með 
litasöngstund einu sinni á 
önn. 

Meta eftir hvern viðburð (á 
deildastjórafundi), 
starfsmenn meta í 
endurmati vor og haust.  

Nýta betur efnivið og 
sameiginleg svæði 
 

Vera meðvitaðri um þetta, 
gott að merkja á hurðar 
hvenær upptekið, muna eftir 
hljóðfærum ofl. 

Endurmat haust 

Skoða sjálfsmynd barnanna og 
efla markvisst hvatningu og hrós 

Láta börnin meta (eftir aldri 
og þroska), fylgjast með 
(með sjálfsmynd þeirra í 
huga), umræður v. 
barnasáttmálann  og taka 
upp umræður í 
starfshópnum. 

Börn meta í lok haustannar, 
gera úrbætur og meta aftur 
að vori. 

Auka efnivið sem hvetur til 
mismunandi skynjunar 

Nota sull og sand í meira 
mæli, blikkljós og fleira 
sniðugt á skynorvun.is 

Endurmat haust 

Auka efnivið sem endurspeglar 
margbreytileika mannlífsins 

Skoða púsl, dúkkur, fleira 
leikefni, bókakostur. 

Endurmat vor 

Gera einkunnarorðin sýnilegri í 
starfinu 

Hengja upp á veggi og við 
innganga, kenna þau og 
ræða um þau, lógó á buff ofl. 

Meta á deildarstjórafundi í 
nóvember. Endurmat vor 

Efla foreldrasamstarf, efla 
gagnkvæma virðingu 

Taka fyrstu skrefin, reyna að 
nálgast foreldra, bjóða inn á 
deild, bæta samstarf, 
hugarfar. Taka umræður um 
foreldrasamstarf í 
starfsmannahópnum. 

Ræða á deildarstjórafundi að 
hausti, lítil könnun meðal 
foreldra að vori. 

Bæta hljóðvist og vinnuaðstöðu í 
sal. 
 

Rammar eða töflur á veggi til 
að hengja upp verk, 
veggteppi, hengja e-ð í loftin, 
athuga stóla og borð m.t.t. 
vinnuaðstöðu starfsfólks. 
Hitaborð eldri megin? 

Endurmat haust og vor 

Auka samráð milli deilda 
 

Deildarstjórar yngri /eldri 
tala saman, markvisst t.d. 
aðra hvora viku.  

Deildastjórafundi haust og 
vor 

Samræma myndrænt 
dagskipulag milli deilda. 

Nota form sem er í tölvu, 
TMT+Clip Art. Nota líka í 
félagsfærnisögur. 

Athuga hvort er búið 
október 2017 

 


