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NAFN DEILDAR: Dvergasteinn  Fylgiskjal 2 

MATSÞÁTTUR 
Tækifæri til 
umbóta 

Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir? 
Viðmið um 
árangur 

Uppeldis- og menntastarf 
 

Uppeldi, 
menntun og 
starfshættir 

Fara vel yfir 
efnivið 
deildarinnar og 
passa að hann sé 
krefjandi fyrir 
börnin 

Skipuleggja efnivið og 
verkefni barnanna vel, sjá til 
þess að hann sé krefjandi 
fyrir börnin. Passa að bæta 
við verkefnum þegar börnin 
þurfa meira krefjandi 
viðfangsefni. 

Deildar- 
stjóri 
 

8. 
ágúst 
2019 

1. maí 
2019 

Fylgjast með hvernig börnin 
nýta viðfangsefnin, 
skráningar 
umræður á deildarfundum, 
skráningar. 
 

Að börnin fái 
krefjandi og 
þroskandi 
viðfangsefni og þau 
gleymi sér í leik inni 
á deild 

Leikur og nám – 
lýðræði, jafnrétti 
og þátttaka  
barna 

Leyfa börnunum 
að vera með í 
ráðum með 
viðfangsefni 
skipulagðra 
stunda. 

Vera með myndir af 
viðfangsefnunum sem er í 
boði í skipulögðum 
stundum, leyfa börnunum 
að velja viðfangsefni 
skipulagðra stunda.  

Deildar- 
stjóri 

8. 
ágúst 
2019 

1.maí 
2019 

Skrá hvaða börn tóku þátt í 
að velja hverju sinni svo allir 
fái tækifæri til að ákveða 
viðfangsefni skipulagðra 
stunda. 
Umræður á deildarfundum, 
skráningar. 

Börnin séu 
þátttakendur í 
viðfangsefni 
skipulagðra stunda. 

 Leyfa börnunum 
að ráða hvað þau 
leika með í 
frjálsum 
stundum, innan 
vissra marka. 
 

Hafa viðfangsefni barnanna í 
þeirra hæð og dótakassar 
merkta með myndum svo 
þau geti gengið að þeim og 
náð sér í viðfangsefni. 

Allir starfs 
menn 

8. 
ágúst 
2019 

1. maí 
2019 

Skráningar á hvaða 
viðfangsefni höfða til 
barnanna, hvað nýtist best í 
starfinu, hvað er það sem 
börnin hafa ekki áhug á. 
Skráningar, umræður á 
deildarfundum og 
skráningar. 
 

Að börnin geti valið 
sér verkefni í 
frjálsum leik og geti 
gengið frá eftir sig.  
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Námssvið 
leikskólans 

Styðja betur við 
máltöku 
barnanna með 
því að bæta við 
ritmáli, 
tölustöfum, 
myndum, TMT og 
Lubba. 

Vera með orð á hlutum 
sýnileg á deildinni, bókstafi 
og tölustafi. TMT myndir, og 
myndrænt dagskipulag. 
Lubbi finnur málbein, sögur, 
söngvar og málhljóðin unnin 
með börnunum. 

Deildar- 
stjóri 

8. 
ágúst  
2019 

1. maí  
2019 

Skráningar á hvað er unnið 
með hverju sinni, málhljóð, 
tölur, söngvar o.s.frv. 
Umræður á deildarfundum, 
skráningar. 

Að styðja við 
máltöku barnanna 
með því að bæta 
við ritmáli 
tölustöfum, 
myndum, TMT og 
Lubba.  

 Vinna markvisst 
með sjálfbærni 
og vísind 
 

Vinna með einingakubba 
með börnunum. Nota 
myndvarpa, ljósaborð, 
segulkubba og sull. Flokka 
rusl með börnunum. 

Deildar- 
stjóri 

8. 
ágúst  
2019 

1. maí 
2019 

Nota skráningar til að 
fylgjast með áhuga 
barnanna. 
Umræður á deildarfundum 
og skráningar 

Að börnin fái 
tækifæri til að 
vinna með 
sjálfbærni og 
vísindi. 

 


