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1. ALMENNAR UPPLÝSINGAR 
 

1.1 Leikskóli (húsnæði, lóð, leikrými pr.barn, heildarrými ofl.) 

 

Leikskólinn Jötunheimar hóf starfsemi sína 8. september 2008 með sameiningu 

leikskólanna Glaðheima og Ásheima í nýju húsnæði við Norðurhóla 3. Húsnæðið er 

980m² og það geta 135 börn dvalist í einu. 

Húsnæði og búnaður leikskólans er sniðinn að þörfum barna og starfsmanna og 

því starfi sem þar fer fram. Leikskólinn er 6 deilda, þrjár deildir yngri barna og þrjár 

deildir eldri barna. Deildum og öðrum vistarverum voru gefin nöfn gamalla húsa í 

sveitarfélaginu Árborg. Innan dyra hefur hver deild þrjár stofur og geymslu til umráða og 

þar er öllu komið fyrir þannig að börnin hafi gott aðgengi að leikföngum og leikefniviði. 

Húsgögn eru í lágmarki og ekki látin taka of mikið rými svo gott pláss er til leikja á gólfi. 

Stór salur er í húsinu og skiptist notkun hans milli deilda. Þar fer fram skipulögð hreyfing 

og er hann einnig notaður fyrir ýmsar uppákomur eins og leiksýningar, jólaball, 

myndlistarsýningar, fundi og fleira. 

Efniviður til leikja er fjölbreyttur og samanstendur af leikföngum og 

endurnýtanlegu efni sem hægt er að umbreyta í það sem hugmyndir barna og starfsfólks 

gefa kost á hverju sinni.  

Lóð leikskólans er stór og býður upp á marga möguleika í leik og starfi. Umhverfi 

leikskólans býður upp á góðar gönguleiðir og í næsta nágrenni skólans er skógur þar sem 

hægt er að fara í vettvangsferðir.  

 

 

 

1.2 Breytingar og viðhald 

 

Klæða þurfti hluta af húsnæði leikskólans með nýrri klæðningu þar sem ítrekað hafði 

verið reynt að laga leka. Ákveðið hefur verið að endurnýja alla klæðninguna á húsnæðinu 

þar sem flísar eru gjarnan brotnar og lagerinn á þeim að klárast. Að öðru leiti hefur 

eðlilegu viðhaldi verið sinnt.  

Bílastæði ætlað fötluðum var útbúið við vestur enda hússins. Það varð til þess að aðgengi 

fatlaðra batnaði til muna.   
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2. STARFSGRUNDVÖLLUR 
 

2.1 Áherslur og markmið. 

 

Skólastarf Jötunheima byggir á lögum um leikskóla nr. 90/2008 með breytingum sem 

tóku gildi 8. apríl 2009 og Aðalnámskrá leikskóla sem gefin var út í febrúar 2011. 

Aðalnámskráin er stefnumótandi leiðarvísir um starf leikskóla og hver skóli markar sér 

sína leið að markmiðum hennar með gerð skólanámskrár. Í júní kemur út ný 

skólanámskrá Jötunheima þar sem fram koma áherslur og sérstaða í starfinu.  Í 

Jötunheimum er áhersla lögð á leikinn sem námsleið barnsins. Kjörorð leikskólans eru 

LEIKUR -  VINÁTTA -  SKÖPUN -  GLEÐI.  Allt daglegt starf leikskólans miðast við 

að kenna námsþættina í gegnum leik.  Í gegnum leikinn læra ung börn best með því að fá 

að prófa sig áfram og þróast og þroskast á eigin forsendum undir leiðsögn kennara. 

 
 

2.2. Mat á skólastarfinu, framkvæmd og niðurstöður. 

 

Mat á starfi skólans fer fram með ýmsum hætti. Á deildarfundum undir stjórn 

deildarstjóra og á deildarstjórafundum þar sem leikskólastjórar, deildarstjórar og 

sérkennslustjóri fara yfir stöðu mála. Á starfsmannafundum og á skipulagsdögum er 

unnið að mati á skólastarfinu og á þeim dögum er endur- og símenntun starfsmanna 

jafnframt sinnt.  

Mat annarra en starfsmanna leikskólans var foreldrakönnun Skólapúlsins sem var 

lögð fyrir vorið 2015. Tekinn var rýnihópur barna og þau fengin til að meta nokkra þætti 

starfsins. Niðurstöður hafa verið birtar á heimasíðu leikskólans. Umbótaáætlun er unnin í 

kjölfar þar sem lagt er mat á niðurstöðurnar og áætlun gerð um framhaldið.  
 

2.2.1 Umbótaáætlun 

Heildarniðurstöður úr mati á skólastarfi er sú að unnið er gott starf í Jötunheimum. Hér 

verða niðurstöðunum gerð nánari skil. 

 Starfsmenn lögðu mat á þróunarverkefnið „Árangursríkt læsi í leikskólum 

Árborgar“ sem Jötunheimar var þátttakandi í ásamt öðrum leikskólum 

sveitarfélagsins. 

Áður en verkefnið byrjaði var unnin mikil málörvun í leikskólanum en hún 

hefði mátt vera markvissari og fólk meðvitaðra um af hverju unnið var 

með ákveðna þætti. Það var lestur og söngur daglega og talsvert spilað. 

Ávalt hefur verið áhersla á að starfsfólk vandi málfar sitt. Verkefnið hefur 

skilað því að allir eru meðvitaðir um hvað þarf að gera til að efla málörvun 

og af hverju það er gert. Það er sýnilegra fyrir foreldrum þó þar megi að 

sjálfsögðu gera betur. Starfsfólkið finnur hvað markviss málörvun, 

Lubbastundir og Orðaspjall skilar miklu og hvað börnin nýta sér bækur 

mikið ef þær eru aðgengilegar og sýnilegar. Það er skemmilegt að sjá hvað 

börnin eru áhugasöm og fljót að tileinka sér nýja þekkingu og þau hafa 
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haft gaman af vinnunni sem fór fram. Fyrirlestarar tengdir verkefninu voru 

fróðlegir og skiluðu miklu til þeirra sem þá sátu.  

Þegar farið er í svona stórt verkefni er ekki óeðlilegt að 

þátttakendur upplifi ákveðnar hindranir. Helstu hindranirnar voru að ekki 

gátu allir setið fyrirlestra sem boðið var upp á. Það var ákveðið óöryggi í 

hópnum og erfitt að velja hvaða námsefni ætti að nota og eins var talað um 

tímaskort til undirbúnings og manneklu. 

Það er einróma álit í húsinu að verkefni verði að halda áfram og 

það verður gert. Það þarf að hafa í huga að tengja saman alla námsþætti 

aðalnámskrár, það má ekki leggja ofuráherslu á einn þátt á kostnað annarra 

og allra síst frjálsa leikinn. Starfsfólk er einnig meðvitað um hvað það 

getur gert til að verkefnið lifi áfram og er jákvætt og bjartsýnt á 

áframhaldandi faglegt starf Jötunheima. 

 Í ár voru tekin rýnihópaviðtöl við barnahópa á þrem elstu deildum leikskólans og 

lagðar fyrir þau fimm spurningar. Niðurstöður barnanna eru: 

o Börnin voru öll sammála því að þeim líði vel í leikskólanum, finnst 

skemmtilegt og að þeim þyki maturinn góður. Þau telja öll að þau læri 

mikið í leikskólanum og við sjáum að þar er ýmislegt í samskiptum sem 

ber á góma. Við sjáum einnig að þau tala mikið um að þau vilji leika sér 

en það er gaman að sjá því leikurinn er kennsluaðferð leikskólans. Við 

sjáum að við megum ekki sofna á verðinum og að huga að leiknum sem 

kennsluaðferð sem og að skapa góðar minningar.  

 Skólapúlsinn sendi ítarlega spuringakönnun til foreldra þar sem skoðaðir voru 

margir þættir skólastarfsins. Niðurstöður könnunarinnar eru í grófum dráttum þær 

að foreldrar eru almennt mjög ánægðir með leikskólann og starfið sem þar fer 

fram. Í opnu spurningunum komu margar góðar ábendingar fram sem við munum 

rýna í og gera okkar besta til að bæta úr. Margar athugasemdir komu fram vegna 

ónógra bílastæða við leikskólann. Búið er að koma því á framfæri við rétta aðila.  

Á heimasíðu leikskólans er að finna niðurstöður starfsmanna og barna á mati skólaársins 

2014-2015 og skýrslu Skólapúlsins í heild sinni. 

 

 

2.3. Skipulag (dagskipulag, þemavinna) 

 

Á skóladagatali sem er í viðhengi koma fram viðburðir ársins og á heimasíðu hverrar 

deildar var birt dagskipulag vetrarins.  

Leikskólinn opnar 7:45 og boðið er upp á morgunmat frá 8-8:30. Eftir þann tíma 

hefst skipulagt starf. Hádegisverður er framreiddur frá 11:15-12:30. Eftir hádegi tekur við 

hvíld hjá yngri börnum. Skipulagt starf heldur áfram eftir hádegi og fram að 

síðdegishressingu sem er um klukkan 15:00. Börnin leika sér þar til þau fara heim en eftir 

klukkan 16:15 var sameinast á tvær deildir til klukkan 17:00. 
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3. Yfirlit yfir starfið á skólaárinu 2014-2015 
 

3.1. Framkvæmd starfsáætlunar. 

 

Á vormánuðum 2014 fengu allar deildir óútfyllt leikskóladagatal inná deild til sín og 

fengu það verkefni að koma með tillögur að viðburðum sem væri unnið í samstarfi við 

starfsmenn og börn. Deildarstjórar komu því næst með dagatölin á deildarstjórafund þar 

sem leikskóladagatalið var útbúið. Þar koma fram ýmsir viðburðir og uppákomur sem 

voru á dagskrá hjá okkur í vetur. 

 Í starfsáætluninni lögðu deildirnar áherslu á læsi þar sem leikskólinn tók þátt í 

þróunarverkefni í samstarfi við alla leikskólana í Árborg. Ásamt læsinu var mikil áhersla 

lögð á leikinn, skapandi starf og hreyfingu.  

 

 

3.2 Þróunar og nýbreytnistarf. 

Veturinn 2014–2015 var þróunarverkefnið Árangursríkt læsi unnið í öllum leikskólum í 

Árborg. Verkefnið var styrkt af Sprotasjóði leik-, grunn- og framhaldsskóla og fólst í því 

að efla læsi í leikskólunum, en læsi er einn af grunnþáttum skólastarfs á öllum 

skólastigum. 

Markmið verkefnisins var að auka hæfni, þekkingu og leikni barna í læsi með því 

að þróa markvissar sögu- og samræðustundir sem fram færu daglega, með áherslu á 

aukinn hlustunar- og málskilning barna, aukinn orðaforða, hugtakaskilning og tjáningu. 

Unnið var með efnið Markviss málörvun, Lubbi finnur málbein og Orðaspjall, sem og 

verkefni sem tengjast daglegu lífi barnanna. 

Einnig var markmið verkefnisins að fræða foreldra leikskólabarna og styðja í 

hlutverki þeirra við málörvun barna. Hlutverk foreldra ungra barna í málörvun þeirra felst 

í góðri fyrirmynd, samræðum og lestri. Börn sem hafa greiðan aðgang að fullorðnum 

einstaklingum sem ræða við þau, lesa og kenna þeim ný orð og hugtök eiga öllu jöfnu 

auðveldara með að ná tökum á lestri. Orðaforða læra börn ekki síst hjá foreldrum sínum, 

enda leggja samræður og lestrastundir með fjölskyldunni grunn að bernskulæsi. 

Helsti ávinningur verkefnisins að mati þátttakenda var aukin samvinna milli 

leikskóla og leikskólakennara. Þeim þótti gott að bera saman bækur sínar við kollega á 

samskonar deildum og tileinka sér það sem vel er gert annars staðar. Þeir töldu 

sameiginlega fundi nýtast vel. Börnin í leikskólunum sýndu þessu starfi mikinn áhuga og 

mátti greina miklar framfarir að mati kennaranna. Ánægjulegt hafi verið að sjá börnin 

nýta sér þá þekkingu sem þau höfðu öðlast, auk þess sem áhugi barnanna á læsi hefði 

aukist svo eftir væri tekið.  

Samhliða verkefninu unnum við læsisstefnu Jötunheima sem er hluti af 

skólanámskrá leikskólans. 
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4. Starfsmenn 
 

4.1 Fjöldi starfsfólks og menntun. Breytingar á starfsliði (starfsmannavelta) – 

ástæður og afleiðingar 

Í vetur voru 45 manns starfandi í Jötunheimum í mismunandi stöðum og stöðuhlutföllum 

og verður þeim gerð skil hér.  

Í haust urðu þær breytingar á starfsmannahaldi leikskólans að fyrri stjórnendur 

létu af störfum eftir um fjörtíu ára farsælan starfsferil. Nýir stjórnendur hófu störf en það 

eru Júlíana Tyrfingsdóttir sem var ráðinn leikskólastjóri og Guðný Ingibjörg Rúnarsdóttir 

í stöðu aðstoðarleikskólastjóra. Breytingar urðu einnig á deildarstjórum og var ráðið 

tímabundið í þær stöður.  

Stjórnunarteymi Jötunheima skipa leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri, 

sérkennslustjóri og sex deildarstjórar. Fyrir utan stjórnunarteymið starfa 29 manns í 

mismunandi stöðuhlutföllum. Þrír starfa við eldhússtörf og fjórir við ræstingu. Í 

Jötunheimum starfa 15 leikskólakennarar, einn grunnskólakennari, tveir 

framhaldsskólakennarar, tveir þroskaþjálfar og einn íþróttafræðingur. Töluverður 

stöðugleiki einkennir starfsmenn Jötunheima og ánægjulegt er að sjá fjölgun þeirra sem 

hafa áhuga á að sækja sér menntun á sviði leikskólafræða.  

Í vetur var einn starfsmaður í leikskólakennaranámi og annar í meistaranámi í 

menntunarfræðum. Tveir kennarar voru í framhaldsnámi í leikskólakennarafræðum sem 

gefur þeim leyfisbréf sem leikskólakennari eftir útskrift. Þessir fjórir starfsmenn þurftu að 

mæta í háskólana í staðlotur á vinnutíma. Fimm starfsmenn voru í leikskólaliðanámi sem 

er stundað umfram vinnutíma starfsmanna. Það sést á þessum tölum að mikill áhugi er 

fyrir þróun og framsækni í starfsmannahópnum og er það mjög jákvætt. Starfsmenn eru 

mannauður leikskólans og honum ber að hlúa að, hvetja og styrkja. Það er trú okkar að 

með áframhaldandi hvatningu að þá fjölgi leikskólakennurum í Jötunheimum.  

 

 

4.2 Fundir (starfsmanna-, deildar-, deildarstjóra-, fag- og samráðsfundir) 

 

Sú nýjung var hjá okkur í vetur að hver deild fékk deildarfund í hálftíma einu sinni í viku 

í staðin fyrir klukkustund einu sinni í mánuði. Þessi þróun hefur verið að reynast starfi 

leikskólans vel því fundir voru tíðari og markvissari.  

Deildarstjórafundir voru einu sinni í viku á þriðjudögum kl 13:00-14:00. Á þeim 

fundum sitja aðilar stjórnunarteymisins og fara yfir starf leikskólans.  

Tveir starfsmannafundir voru á skólaárinu. Sá fyrri var 17. nóvember frá klukkan 

8:00-12:00 og sá síðari 24. febrúar á sama tíma. Þar sem leikskólinn tók þátt í 

sameiginlegu þróunarverkefni allra leikskólanna í Árborg þá var efni fundanna helgað 

því.   

Í apríl og maí voru fagfundir í leikskólanum í sambandi við þróunarverkefnið. 

Einn fyrir faglærða og annar fyrir ófaglærða. 

Stjórnunarteymið sat reglulega fræðslufundi vegna þróunarverkefnisins.  
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4.3 Skipulags- og námskeiðsdagar, endur- og símenntun. 

 

Þrír skipulagsdagar voru á skólaárinu. Skipulagsdagar voru 6. og 7. ágúst. Fyrri dagurinn 

var haldinn sameiginlega með öllum leikskólunum í Árborg þar sem fyrirlestrar vegna 

þróunarverkefnis voru á dagskrá. Seinni dagurinn var haldinn í leikskólanum og 

skólastarf vetrarins undirbúið. Skipulagsdagur var 2. janúar. Starfsmenn leikskólans 

fengu að vinna þennan dag af sér á tveimur kvöldfundum sem voru 20. janúar og 17. 

mars. Á fyrra kvöldinu fékk starfsfólk fyrirlestur um notkun spjaldtölva í leikskóla og 

innsýn inn í fjárhagsáætlunargerð leikskólans. Seinna kvöldið var unnið að skipulagi á 

leikföngum leikskólans sem og að gera bókasafnið rafrænt.  

Haustþing 8. deildar FL og FSL var haldið 3. október í Hótel Selfoss og stóð 

öllum starfsmönnum til boða að fara þangað og hlusta á fjölbreytta fyrirlestra.  

Á skólaárinu sóttu margir kennarar sér endurmenntun í formi fjölbreyttra 

námskeiða og fyrirlestra.  

 

5. Börn 
 

5.1 Fjöldi barna (aldur, árgangar, barngildi, dvalartímar) 

Fjöldi barna í leikskólanum haustið 2014 er 131 

Aldursskipting er þannig: 

o Börn fædd 2009 eru 30 

o Börn fædd 2010 eru 29 

o Börn fædd 2011 eru 40 

o Börn fædd 2012 eru 29 

o Börn fædd 2013 eru 3 

 

Miðað er við skýrslu sem send var til Hagstofu Íslands fyrir stöðu í desember 2014. Taka 

skal fram að um meðaltöl eru að ræða. 

Fæðingarár Drengir Stúlkur Alls Barngildi 

2009 13 17 30 24 

2010 15 14 29 29 

2011 22 18 40 52 

2012 15 14 29 46,4 

2013 1 2 3 6 

Samtals: 66 65 131 157,4 

 

Dvalartími Fj. barna 

4 tímar  1 

5 tímar 3 

6 tímar 5 

7 tímar 15 

8 tímar 61 

9 tímar 46 
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5.2 Börn sem njóta sérkennslu 

 

Börn sem falla undir viðmið sem lúta að sérkennslu fengu hana hjá sérkennslustjóra í 

litlum hópum í viðbót við það starf sem unnið er á deildum.   

Öll börn í elsta árgangi voru prófuð í Hljóm-2 og þau sem komu slök út fengu 

auka tíma í þjálfun.  

Börn með fatlanir í leikskólanum fengu þann stuðning sem þau eiga rétt á.  

Sérkennslustjóri hélt utan um teymisfundi, einstaklingsnámsskrár og annað sem snýr að 

sérkennslumálum í leikskólanum. 

6. Foreldrasamstarf 
 

6.1 Markmið og áherslur í foreldrasamstarfi 

  

Markmið okkar er að foreldrum finnist þeir velkomnir í leikskólann. Við leggjum áherslu 

á gott samstarf og gagnvirkt upplýsingastreymi. Við lítum svo á að það sé börnunum fyrir 

bestu að við gefum sem mestar upplýsingar og þær komi einnig frá foreldrum. Einnig er 

lögð áhersla á mikilvægi þess  að málin séu rædd jafnóðum ef eitthvað kemur upp á. 

 

 

6.2 Foreldrafundir, foreldrafræðsla 

 

Kynningarfundir fyrir foreldra voru 23., 24. og 25. september  á eldri deildum og 30. 

september,  1. og 2. október á yngri deildum.  

 

6.3 Foreldraviðtöl (upplýsingastreymi, kynningarrit, fréttabréf, opið hús, sýningar) 
 

Foreldraviðtöl fóru fram á vorönn.  

 

 

6.4 Fréttabréf 

 

Fréttabréf var gefið út þrisvar sinnum á skólaárinu, í ágúst, desember og júní. Fréttir voru 

að öðru leiti settar á heimasíðu leikskólans, jotunheimar.arborg.is.   

 

6.5 Foreldrafélag 

 

Allir foreldrar leikskólabarnanna gerast sjálfkrafa meðlimir í foreldrafélagi. 

Foreldrafélagið bauð upp á jólaleiksýningu fyrir börnin, vasaljósaferð í desember, gjöf til 

útskriftarnemenda og hjálpuðu til í grillveislu leikskólans.  

 

6.6 Foreldraráð 

 

Í vetur var starfsrækt foreldraráð í leikskólanum. Hlutverk foreldraráðs er að gefa 

umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um skólanámskrá og aðrar áætlanir 

http://alfaborg.blaskogabyggd.is/
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sem varða starfsemi leikskólans. Góð samvinna var með foreldraráðinu í vetur þar sem 

þau komu að málefnum leikskólans. Þau voru virk í lestri skólanámskrár og fengum við 

góðar ábendingar við gerð hennar.  

 

7. Samstarf, fræðsla og ráðgjöf 
 

7.1. Samstarf við skólaþjónustu 

 

Við höfum átt í góðum samskiptum við Skólaþjónustu Árborgar í vetur. Þar gátum við 

nýtt okkur sérkennsluráðgjafa, talmeinafræðing, sálfræðing og kennsluráðgjafa. Í boði 

voru margir fræðslufundir sem starfsfólk okkar var duglegt að nýta sér.  
 

7.2 Samstarf við grunnskóla 

 

Nemendur fyrsta bekkjar komu í tvær heimsóknir í leikskólana á haustönn. Á vorönn 

fórum við í heimsókn í báða skólana þar sem börnin fengu kynningu á skólunum. 

Vorskóli var í báðum grunnskólum á Selfossi í mars og apríl í tvo daga í senn. Gert hefur 

verið endurmat á samstarfi leik- og grunnskóla sem mun nýtast í áframhaldandi 

samvinnu. Í maímánuði var skilafundur milli leik- og grunnskólans þar sem gögnum 

væntanlegra nemenda var skilað í grunnskólann.  
 

8. Lokaorð 
 

Skólaárið 2014-2015 hófst með breytingum þar sem nýjir stjórnendur tóku við 

Jötunheimum. Veturinn hefur gengið mjög vel þar sem mikil fagmennska einkennir 

starfsmannahópinn. Við höfum verið að leggja áherslu á læsi í skólastarfi og vorum 

þátttakendur í sameiginlegu þróunarverkefni leikskólanna í Árborg. Það hefur skilað 

aukinni þekkingu í starfið og starfsmannahópinn. Læsisstefna Jötunheima var unnin 

samhliða þróunarverkefninu. Í vetur unnun við jafnframt að skólanámskránni sem lítur 

dagsins ljós í lok júní 2015.  Við horfum björtum augum á framtíðina og mikill áhugi á 

áframhaldandi þróunarvinnu. 

 

 

Selfoss, 23. júní 2015 

 

_______________________________ 

Júlíana Tyrfingsdóttir 

Leikskólastjóri  
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