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Umbótaáætlun leikskólans Vinaminnis skólaárið 2019-2020 Fylgliskjal 5 

MATS-
ÞÁTTUR 

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

1.  Stjórnun 
 

Stjórn-
andinn  
sem 
faglegur 
leiðtogi 

Leikskólastjóri hvetji 
leikskólakennara og 
annað starfsfólk 
markvisst til að auka 
sífellt gæði náms og 
starfs. 

Á deildarfundum, 

starfsmannafund-um 

og í hinu daglega starfi 

verða starfsmenn 

hvattir til að auðga 

starf sitt með 

börnunum. 

Skráningar. Starfsfólk 

hvatt til að fara á 

námskeið sem hentar 

starfsemi skólans. 

Starfsmönnum 

hrósað. 

Skólastj
óri 

7. ágúst 
2019 

1. maí 
2020 

Á fagfundum, 
deildarfundum, í hinu 
daglega starfi og í 
starfsmannasamtölum. 
Skráningar. 

Ánægðara, virkara 
og áhugasamara, 
starfsfólk í starfinu 
með börnunum með 
því að auka sífellt 
gæði náms og starfs. 

        

Stjórnun 
leikskólans 
og daglegur 
rekstur 

Starfsþróunarsamtöl 
nú tekin a.m.k. einu 
sinni á ári.  

Ferli hafið Skólastj
óri 

6. feb. 
2019 

1. okt. 
2019 

Hefðbundið 
starfsmannasamtal þar sem 
starfsmenn koma sínum 
málum á framfæri.  
Starfsmannasamtal skráð. 

Ánægðari 
starfsmenn 
Starfsmannasamtöl 
eru tekin árlega.  

 Niðurstöður 
starfsþróunarsamtal
a séu og skráðar og 
þeim fylgt eftir. 

Ferli hafið Skólastj
óri 

6. feb 
2019 

1. maí 
2019 

Hvernig gengur 
starfsmönnum að vinna að 
markmiðum sínum. 
Markmið skoðuð í næsta 
samtali 
Skráð og niðurstöðum fylgt 
eftir. 

Niðurstöður 
starfsþróunar 
samtala séu skráðar 
og þeim fylgt eftir.  
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Faglegt 
samstarf 
 

Að lýðræðisleg 
vinnubrögð einkenni 
samstarf í 
leikskólanum. 

Skapa umræður á 
starfsmannafundum 
og deildarfundum um 
lýðræði í 
leikskólanum.  

Skólastj
órar 

1. sept 
2019 

1. maí 
2020 

Metið á fag- og 
deildarfundum, 
starfsmannaviðtölum og 
foreldraviðtölum. 
Skráningar 

Lýðræðislegar 
áherslur verði skýrar 
í stefnu leikskólans í 
nýrri námskrá sem 
verður gefin út nóv. 
2022 

        

Leikskóla-
þróun og 
símenntun 

Að starfsfólk sé 
hvatt til að leita 
leiða til að efla sig í 
starfi.  

Stjórnunarteymi 
hvetur annað 
starfsfólk til að koma 
með hugmyndir og 
framkvæma þær í 
starfi skólans  

Stjórnun
arteymi 

8. ágúst 
2019 

1. maí  
2020 

Umræður við starfsfólk um 
Vinnubrögð, leiðir og 
frumkvæði í starfi. 
Skráningar og unnið með 
niðurstöður. 

Að starfsfólk sé hvatt 
til að leita leiða til að 
efla sig starfi. 

        

Skólanám-
skrá, 
starfsáætlu
n, áætlanir 
og verklags-
reglur 

Starfsáætlun er 
unnin árlega með 
þátttöku aðila 
leikskólasam-
félagsins.  

Starfsfólk, foreldrar og 
börn verða aðilar að 
gerð starfsáætlunar ár 
hvert 

Skólastj
órar 

1. maí  
2019 

Lok júní 
2020 

Foreldrar 
Skóla-og frístundasvið 

Starfsáætlun sé 
unnin með þátttöku 
aðila 
leikskólasamfélagsins 
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MATSÞÁTTUR Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir? Viðmið um árangur 

30. Uppeldis- og menntastarf 
 

Leikur og nám – 
lýðræði, jafnrétti 
og þátttaka 
barna 

Börnin hafi áhrif á 
viðfangsefni 
skipulagðra stunda. 
Leitað sé eftir 
hugmyndum barna 
og þau studd í að 
útfæra og 
framkvæma þær. 

Í skipulögðum stundum eins og í 
Vísdómsstundum og í hópastarfi er unnið 
með könnunaraðferðina þar sem börnin 
ákveða sjálf viðfangsefnið sem unnið er 
með. Börnin koma með hugmyndir að 
verkefnum tengdum efninu og kennararnir 
hjálpa þeim að útfæra þær. 

Deildar-
stjórar 

8. ágúst  
2019 

1. maí 
2020 

Umræður við börnin, 
skráningar og 
myndskráningar. Unnið 
með niðurstöður til 
umbóta. 

Að börnin hafi áhrif 
á viðfangsefni 
skipulagðra stunda 
og leitað sé eftir 
hugmyndum barna 
og þau studd í að 
útfæra og 
framkvæma þær.  

 Börnin hafi val um 
viðfangsefni í 
skipulögðum 
stundum og frjálsum 
leik.  

Börnin velja hvað þau leika með í 
skipulögðum stundum og frjálsum leik. 

Allir 
starfs-
menn 

1.feb. 
2019 

1. maí 
2020 

Umræður við börnin og 
skráningar. 
Myndskráningar 

Börnin hafi val um 
viðfangsefni í 
skipulögðum 
stundum og frjálsum 
leik. Allir með, allir 
ánægðir í leik og 
starfi. 

        

Námssvið 
leikskólans 

Unnið verði 
markvisst með 
menningu í 
leikskólanum og það 
endurspeglast bæði í 
námskrá og starfi.  

Unnið verður markvisst að íslenskri 
menningu með börnunum. Þeim kennd 
gömul lög, þulur, þjóðsögur og ævintýri og 
unnið með það. Íslenskar hefðir og 
tyllidagar eru í hávegum höfð o.s.frv.  

Deildar-
stjórar 

8. ágúst  
2019 
 

 

1.maí 
2020 

Börnin læri gömul lög og 
texta, vinni með þulur, 
þjóðsögur og íslenska 
tyllidaga. Umræður og 
skráningar. 

Að börnin verði 
meðvituð um 
íslenska menningu 
og þjóð, gamlar 
hefðir og tyllidaga 

        

Mat á námi og 
velferð barna 

Gera reglulegar 
skráningar á 
framförum allra 
barna.  

Matsblað fyrir foreldra og kennarar skrá 
framfarir reglulega, ferilmappa 
EFI2 3,2 ára 
Hljóm2 fyrir 5 ára 

Deildar-
stjórar 

15. ágúst  
2019 

30. júní 
2020 

Skoða skráningar. 
Að fylgjast með að 
framfarir í þroska séu 
eðlilegar og grípa inn í ef 
þörf er á . 
skrá niðurstöður 

Reglulegar 
skráningar séu 
gerðar á framförum 
allra barna.  
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Tækifæri til 
umbóta 

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

        

31. Mannauður 
 

        

Fagmennska 
starfsfólks 

       

 Hugmyndum um 
nýjungar í 
starfsháttum sé 
vel tekið. 

Í daglegu starfi og á 
deildarfundum og 
starfsmannafundum er 
starfsfólk hvatt til að koma 
með hugmyndir að 
starfsháttum og nýjungum í 
starfinu. 

Fagfólk 15. 
sept 
2019 

1. maí 
2020 

Á starfsmannafundum, 
fagfundum, í virkni 
starfsfólks.  
Skráningar. 
Þróun starfsins. 

Starfsfólk sé hvatt 
til að koma með 
hugmyndir að 
nýjungum í 
starfsháttum.  
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MATS 
ÞÁTTUR 

Tækifæri til 
umbóta 

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

1. Innra mat 
 

Skipulag og 
viðfangsefni 

       

 Mat og ígrundun 
leikskólakennara 
og annarra 
starfsmanna á 
eigin 
starfsháttum 
verði liður í 
daglegu starfi 
þeirra.  

Ígrundun 
starfsmanna á eigin 
starfsháttum verði á 
skipulagsdögum og 
deildarfundum. 
Ígrundun  

Stjórnunar 
teymi 

8 ágúst 
2019 

1. júní 
2020 

Deildarfundir. 
Starfsmannafundir. 
Starfsmannasamtöl. 
Önnur viðtöl við 
stjórnendur skólans. 
Fundir. 
Skráningar. 

Ígrundum og mat 
starfsmanna á eigin 
starfsháttum sé liður í 
daglegu starfi.  

 Meta öll 
markmið 
skólanámskrár 
markvisst og 
reglubundið. 

Á fag- og 
deildarfundum 
verða nokkur 
markmið metin 
mánaðarlega yfir allt 
árið 

Skóla 
stjórarar 

15. ágúst 
2019 

Nóv 2022 Fagfólk og annað 
starfsfólk skólans 
ígrundar markmið 
skólanámkrár. 
Ath. skráningar, 
fundargerðir. 

Að öll markmið 
skólanámskrár verði metin 
og endurgerð ef þarf áður 
en ný skólanámskrá kemur 
út. 

 


