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1. Áætlanir og mat á skólastarfi
1.1. Áætlanir
Leikskólar Akureyar gera starfsáætlun ár hvert sem byggir á Aðalnámskrá leikskóla, skólanámskrá
hvers skóla og skólastefnu Akureyrarbæjar.
Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með árangursmiðuðum
markmiðum og umbótamiðuðu innra mati. Starfsáætlun er birt opinberlega og gefur starfsfólki,
foreldrum og rekstraraðilum meðal annars upplýsingar um hvernig starf leikskólans gekk á síðasta
starfsári og hvernig unnið verður að mati og umbótum. Gerð er grein fyrir framþróun á stefnu og
sýn leikskólans, þróunarstarfi sem og hvernig skólinn hyggst fylgja þeim markmiðum og áætlunum
sem hann setur sér með tillit til aðalnámskrár, skólanámskrár og skólastefnu Akureyrarbæjar.
Í starfsáætlun koma fram eftirfarandi upplýsingar:











umfjöllun skólastjóra um einkunnarorð skólans og helstu áherslur
skipurit fræðslusviðs og gerð grein fyrir sérfræðiþjónustu á fræðslu- og fjölskyldusviði
áætlanir mat og úrbótaáætlanir um starfsemi skólans
fjögurra ára áætlun – breytingar á kostnaði og verkefnum
skóladagatal
símenntunaráætlun
umsögn foreldraráðs
lokaorð skólastjóra
skorkort um innra mat til fjögurra ára
aðgerðardagatal til fjögurra ára.

Starfsáætlun leikskólans tekur gildi þegar leikskólinn opnar að loknu sumarleyfi ár hvert og skal
skilað rafrænt til sviðstjóra fræðslusviðs fyrir 15. júní. Starfsáætlanir eru lagðar fyrir fræðsluráð til
staðfestingar. Skýrslan skal vera að hámarki vera 20 blaðsíður og án mynda.

1.2. Mat
Tilgangur innra mats er að leggja faglegan grunn að endurbótum í leikskólastarfi og vinna
kerfisbundið að því að auka gæði þess að gera það skilvirkara.
Markmið innra mats samkvæmt lögum um leikskóla er að:





veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræsluyfirvalda, starfsfólks
leikskóla, foreldra og viðtökuskóla
tryggja að starfsemi leikskóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrá
leikskóla
auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum
tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á samkvæmt
lögum.
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Skólanámskrá leikskólans er skrifleg lýsing á því sem gert er í leikskólastarfinu. Þar koma fram
bæði markmið og leiðir skólans til að ná settum markmiðum. Skólanámskrá setur því viðmið fyrir
matið.
Tilgangur ytra mats er að safna upplýsingum um viðhorf foreldra leikskólabarna og starfsmanna
til að nota við innra mat leikskólans. Að auki er það liður í ytra mati fræðslusviðs og/eða menntaog menningarmálaráðuneytis.
Hlutverk foreldraráðs
Samkvæmt 11. gr. laga um leikskóla frá 2018 er hlutverk foreldraráðs að gefa umsagnir til leikskóla
og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr. um skólanámskrá og aðrar áætlanir er varða starfsemi leikskólans.
Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og
kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiriháttar breytingar
á leikskólastarfi.

2. Skipurit

Fræðslustjóri

Skólastjóri

Aðstoðarskólastjóri

Deildarstjórar

Matráður

Sérkennslustjóri

Kennari/Starfsmenn
deilda

Aðstoðarmatráðar

Sérkennslufulltrúi

2.1 Fræðslusvið og sérfræðiþjónusta
Á fræðslusviði starfar sviðstjóri fræðslusviðs ásamt starfsfólki og ráðgjöfum fyrir leik- og
grunnskóla Akureyrar. Sviðstjóri fræðslusvið er yfirmaður skólastjóra. Verkefnastjóri styður við
skólastjóra og veitir þeim m.a. ráðgjöf vegna faglegra og rekstralegra málefna sem tengiliður við
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forstöðumann rekstrardeildar. Leikskólaráðgjafi sér um innritunarmál og er til ráðgjafar fyrir
kennara/starfsmenn leikskólana.
Einnig er starfandi á fræðslusviði ráðgjafi vegna sérkennslu sem veitir ráðgjöf og er styðjandi við
kennara um málefni barna að fengnu samþykki foreldra. Einnig er þar starfandi fagfólk með
sérþekkingu á PMTO aðferðum og eru þeir ráðgefandi við leikskóla sem innleitt hafa
hugmyndafræðina auk þess sem þeir eru með námskeið fyrir kennara og foreldra um styðjandi
skóla- og foreldrafærni. Á fjölskyldusviði eru fulltrúar barnaverndar tengiliður við leikskólana með
það að markmiði að veita ráðgjöf ef grunur leikur á að barn búi við óviðunandi aðstæður auk þess
að upplýsa starfsfólk leikskóla um tilkynningarskyldu og veita fræðslu.

3. Sýn og forysta
Einkunnarorð skólans og helstu áherslur í starfi.
"Þar er leikur að læra" eru einkunnarorð Iðavallar og í þeim felst stefna leikskólans.
Daglegt líf á Iðavelli snýst um leikinn fyrst og fremst, athafnir, verkefni og samskipti sem miða að
því að gefa börnunum fjölbreytt tækifæri til að læra, helst með því að uppgötva og reyna sjálf en
stundum með dyggri aðstoð annarra. Verkefni snúast oftar en ekki um áhugamál barnanna og
leitast er við að horfa á sterku hliðar hvers og eins, bæði barna og kennara. Í leikskólanum er
jákvæð sýn á menn og málefni höfð að leiðarljósi. Sú trú að allir hafi sitt til brunns að bera mótar
starfið. Horft er til Reggio Emilia stefnunnar varðandi ýmislegt í starfi skólans. Nánari útfærslu á
starfi, hugmyndafræði, markmiðum og leiðum má sjá í skólanámskrá Iðavallar á heimasíðu hans
idavollur.is
Meginmarkmið leikskólans eru:
Að öllum líði vel í leikskólanum, börnum, starfsfólki og foreldrum
Að jákvæð samskipti séu ríkjandi og hver einstaklingur fái að njóta sín
Að fjölbreytt og gott samstarf sé við fjölskyldur barnanna

3.1 Sérstakar áherslur
Fjölmenning
Fjölmenning einkennir starf Iðavallar og er fjöldi tvítyngdra barna sá mesti hér af öllum leikskólum
Akureyrarbæjar. Fyrir þremur árum fékk skólinn fyrst styrk til þróunarverkefnis tengt
fjölmenningu og tvítyngi frá Sprotasjóði, Þar er leikur að læra – íslensku, að koma til móts við
foreldra af erlendum uppruna. Starfsmaður í leikskólanum var í 50% stöðu og vinnur með þessum
hópi barna. Málörvun er rauði þráðurinn í gegnum starfið, ýmist í formi málörvunarhópa og/eða
einstaklingsþjálfunar. Einnig fer fram leikþjálfun og þjálfun í samskiptum sem og skimanir á
orðaforða. Málörvun er áberandi í leikskólastarfinu og sérkennslu þar sem leikskólinn vinnur
fjórða árið í röð að þróunarvinnu á tímabilinu í samvinnu við aðila frá MSHA. Með tilkomu
verkefnisins hefur skólinn unnið skólinn að bættri og skilvirkari móttöku nýrra barna og einnig
kom út greinagóð handbók leikskólans á íslensku, ensku og pólsku. Sprotasjóður veitti síðan
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leikskólanum þriðja styrkinn til þess að efla enn betur málörvunarstarf sem unnið var á síðasta
skólaári, 2018-2019. Fjórði styrkurinn er kominn í hús og verður nýttur til samvinnuverkefnis í
tvítyngikennslu, Orðaleikur, ásamt MSHA og tveim leikskólum annars staðar á landinu. Sjá nánar í
kafla 4.2 um þróunarverkefni.
MIO
Farið var í innleiðingu á MIO stærðfræðiskimunarefninu á vorönn. Byrjað verður að vinna með
efnið haustið 2020.
Listasmiðjustjórar
Í vetur voru smiðjustjórar áfram starfandi í báðum listasmiðjum skólans. Þessir kennarar eru ekki
deildarstarfsmenn, en taka á móti hópum barna af deildum til listvinnu og sköpunar alla morgna.
Almenn ánægja er í skólanum með þetta fyrirkomulag.
Sérkennsluteymi
Sérkennsluteymi Iðavallar er leitt af sérkennslustjóra. Áfram verður haldið með þróun sérkennslu
við skólann í samvinnu teymis og deildarstarfsfólks.

3.2 Þróunarverkefni
Orðaleikur
Verkefnið styður við íslensku nám barna og fjölskyldna af erlendum uppruna. Verkefnið byggir á
námsefninu Orðaleik sem Rannveig Oddsdóttir, Íris Hrönn Kristinsdóttir og Inga María
Brynjarsdóttir hafa verið að þróa í samstarfi við leikskólann Iðavöll síðastliðin tvö ár. Námsefnið
samanstendur af handbók um orðanám, kennsluleiðbeiningum og myndagrunni með um 600
myndum sem vísa til grunnorðaforða íslenskunnar með sérstakri áherslu á þau orð sem oftast
koma fyrir í lífi leikskólabarna.
Einnig hafa verið búin til rafræn verkefni sem eru opin öllum sem hægt er að nota til vinna
með efnið bæði heima og í leikskóla. Verið er að leggja lokahönd á að koma námsefninu fyrir á
vefsíðu þar sem það verður aðgengilegt öllum. Námsefnið er notendum að kostnaðarlausu. Sótt
er um styrk til Sprotasjóðs til að prófa og innleiða námsefnið í þremur leikskólum. Í leikskólanum
Iðavelli á Akureyri þar sem námsefnið hefur verið forprófað, í leikskólanum Árbæ á Selfossi og í
leikskólanum Krílakoti á Dalvík. Leikskólarnir eru allir með hátt hlutfall fjölskyldna af erlendum
uppruna eða rúmlega 20%. Hugmyndin að baki námsefninu er að hægt sé að nýta það bæði í
leikskóla og heima og að námsefnið geti þannig bæði eflt íslenskukunnáttu barna og fjölskyldna
þeirra. Námsefnið fellur undir það forgangsatriði sjóðsins að styrkja gerð námsgagna fyrir
innflytjendur vegna tungumálakennslu og tvítyngis.
Markmið verkefnis
Að efla íslenskukennslu barna af erlendum uppruna í leikskólum. Að þróa aðgengilegt námsefni í
íslensku fyrir leikskólabörn af erlendum uppruna. Að námsefnið sé notendum að kostnaðarlausu
og nýtist bæði heima og í leikskóla.
Áætlaður afrakstur verkefnis
Gagnabanki sem byggir á námsefninu Orðaleik. Til viðbótar við handbók, kennsluleiðbeiningar,
rafræn verkefni og myndabanka sem nú þegar er tilbúið myndu skólarnir í samstarfi við höfunda
efnisins búa til eftirfarandi efni: Málörvunarefni (spil, verkefni, rafræn verkefni, leikir, samantekt
á sönglögum sem tengjast orðaþemum, samantekt á bókum sem tengjast orðaþemum) Samskipti
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(orða- og samskiptabækur sem hægt er að nota fyrstu dagana í leikskólanum) Sjónrænt skipulag
(dagskipulag, merkingar innan skólans, veður- og fatakort fyrir útiveru, skipulag fyrir
samverustundur, skipulag fyrir einstakling í fataherbergi o.fl.) Einnig væri möguleiki á að deila
kennsluáætlunum, einstaklingsáætlunum, kennsluskipulagi og hugmyndum um hvernig best er að
kenna börnum af erlendum uppruna orðaforða íslenskunnar, virkja fjölskyldur og koma efninu
þannig til skila að það gagnist sem best. Efnið sem verður til í leikskólunum verður gert aðgengilegt
á vefsíðu Orðaleiks og mun þar nýtast öðrum leikskólum og foreldrum barna af erlendum
uppruna.
Hvernig verður staðið að miðlun á afrakstri verkefnisins?
Orðaleikur, handbók, kennsluleiðbeiningar, rafræn verkefni, myndabanki og gagnabanki verða
aðgengileg á vefsíðu Orðaleiks, notendum að kostnaðarlausu.
Niðurstaða: Lokaskýrsla verkefnisins er ekki frágengin. Verkefnið fór vel af stað um haustið, en
vegna Covid-19 var erfitt að framfylgja áætlunum um heimsóknir milli skóla og samvinnu aðra en
á rafrænu formi. Niðurstaðu verkefnis verða því gerð skil í næstu ársskýrslu.
Úrbótaáætlun: Nánar í næstu ársskýrslu.

4. Áherslur í skólastarfi
Aðaláhersla næsta vetrar verður vinna við nýja skólanámskrá. Einnig þarf að vinna að innleiðingu
barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, en bæði barnasáttmálinn og ný menntastefna
Akureyrarbæjar þurfa að endurspeglast í skólanámskrá.

4.1 Ný skólanámskrá
Áætlun:Ætlunin var að gera nýja námskrá Iðavallar s.l. vetur þar sem sú gamla þarfnast
endurskoðunar og uppfærslu. Þegar ljóst var að Fræðslusvið kæmi fram með nýja menntastefnu
bæjarins var ákveðið að bíða með frekari vinnu þar til menntastefnan kæmi út. Þá væri hægt að
vinna hana í anda menntastefnunnar. Grunnvinna var því aðeins unnin á haustönn.
Niðurstaða: Niðurstaða varð frestun, bæði vegna nýrrar menntastefnu sem og fundabanni á
covid-19 tímum.
Úrbótaáætlun: Byrjað verður á nýrri vinnu á starfsdögum í júní (sem áttu að fara í ferð til
Brighton). Tímaáætlun nýrrar skólanámskrárvinnu liggur fyrir.

4.2 Læsi
Áætlun: Að læsi sé stór liður í námsáætlun hverrar deildar með tilliti til aldurs (sjá læsisstefnu
Iðavallar á heimasíðu). Öll 2,5 ára börn fara í TRAS og Mio og EFI-2 skimun eftir föngum sem og öll
5 ára börn fara í Hljóm – 2 skimun og eru niðurstöður nýttar til að skipuleggja snemmtæka íhlutun
sé þess þörf.
Niðurstaða: Unnið var samkvæmt áætlunum. Sérstök áhersla er á Lubba og notkun hans í daglegu
starfi. Við leggjum áherslu á lestur, að nöfn barnanna eru sýnileg, setjum orð á athafnir og
syngjum. Allt starfsfólk fór á Mio námskeið.
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Úrbótaáætlun: Að nota niðurstöður úr skimunum á Mio, TRAS og Hljóm-2 þannig að hver deild
útbýr áætlun og vinnu út frá niðurstöðum og aldri barna.

4.3 Sjálfbærni og vísindi
Áætlun: Við kennum börnunum að bera virðingu fyrir náttúru og umhverfi. Endurnýting á ýmsum
efnivið. Við drögum úr plastnotkun og hvert barn fær taupoka fyrir blaut föt. Við notum fjölnota
klúta og flokkum rusl á öllum deildum.
Við erum með hlaðborð í hádeginu. Börnin skammta sér sjálf og læra þannig að bera ábyrgð á því
sem þau vilja borða. Við hvetjum þau til þess að smakka allan mat en ákvörðunun er endanlega
þeirra.
Niðurstaða: Námsáætlun gekk eftir.
Úrbótaáætlun: Við ætlum að setja meiri kraft í að minnka matarsóun með því að hafa þrjá
starfsmenn í matsal. Kenna börnunum að spara vatn og rafmagn. Höldum áfram að draga úr plasti
og minnka matarsóun.

4.4 Heilbrigði og velferð
Áætlun: Við erum með mikla útiveru og förum í gönguferðir. Erum með hreyfistundir hjá
sérkennsluteymi og jóga og hreyfingu hjá yngri börnum. Jógastundir eru í boði fyrir starfsfólk. Það
er hvíld og róleg stund á öllum deildum í hádeginu. Lögð er áhersla á hollan og næringarríkan mat
eldaðan frá grunni. Matarteymi er starfrækt þar sem farið er yfir matseðla mánaðarins.
Niðurstaða: Námsáætlun gekk eftir.
Úrbótaáætlun: Halda áfram þessari vinnu og bæta við meiri jóga á allar deildir.

4.5 Lýðræði og mannréttindi
Áætlun: Börn á elstu deild taka þátt í barnamenningarhátíð. Við stuðlum að mannréttindum,
jafnrétti og hvetjum börnin til sjálfstæðis við daglegar athafnir. Matarhlaðborð er stór þáttur í
valdeflingu barnanna.
Við erum með gott foreldrasamstarf í skólanum, sendir eru vikupóstar og mánaðardagatal í
tölvupósti. Ennig notum við skilaboð í gegn um Karellen.
Niðurstaða: Námsáætlun gekk eftir.
Úrbótaáætlun: Halda áfram að taka þátt í menningarviðburðum utan leikskólans. Innleiða
barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.

4.6 Jafnrétti
Áætlun: Unnið er eftir fjölmenningarstefnu leikskólans. Útfærsla á fjölmenningardögum er í
höndum hverrar deildar fyrir sig. Þar er lögð áherslá á eitt til tvö lönd ásamt tungumáli og þjóðfána
viðkomandi lands. Börn frá landi mánaðarins eru í forgrunni sinnar deildar.
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Niðurstaða: Námsáætlun gekk eftir.
Úrbótaáætlun: Virkja og kynna jafnréttisáætlun. Innleiðing barnasáttmálans.

4.7 Sköpun
Áætlun: „Þar er leikur að læra“ eru einkunnarorð skólans. Á Iðavelli eru tvær smiðjur og þar starfa
tveir kennarar. Efniviður er aðgengilegur í smiðjum og á deildum. Verk barna eru sýnileg á veggjum
skólans. Við grípum hugmyndir barnanna og vinnum með í verkefnum.
Elstu börn skólans tóku þátt í verkefni tengdu rusli í umhverfinu í samstafri við Jonnu listakonu.
Í tengslum við dag leikskólans sem er 6. febrúar útbjuggu öll börnin listaverk í lit sinnar deildar og
sett var upp sýning á veggjum skólans.
Niðurstaða: Námsáætlun gekk að mestu eftir.
Úrbótaáætlun: Við ætlum að hlusta enn frekar á hugmyndir barnanna og vinna út frá því.

5. Skipulag
Í starfi Iðavallar er stuðst við Aðalnámskrá leikskóla, Skólanámskrá, Skóladagatal og Dagskipulag.
Einnig hafa deildir hver sitt mánaðarskipulag. Vel gekk að fylgja öllu eftir framanaf vetri, en eins
og áður sagði er skólanámskrá í vinnslu og verður kláruð næsta vetur. Covid-19 setti hins vegar
skólastarfi miklar skorður á vorönn og hafði það áhrif á eftirfylgni áætlana.
Leikskólinn var opinn og opnunartími óbreyttur, en kennurum og barnahópnum var skipt upp í
minni einingar í samræmi við fyrirmæli almannavarna. Sett voru upp 6 sóttvarnarhólf og börnum
og kennurum skipt niður á hólf. Ekki mátti færa börn eða kennara til milli hólfa. Starfið varð því
mjög óvenjulegt og margir dagskrárliðir féllu niður. Hins vegar tókst kennurum afskaplega vel til
að sinna skólastarfi við erfiðar aðstæður og takmarkanir.
Dagskipulag Iðavallar er með eftirfarandi hætti:
07:45 Leikskólinn opnar
07:45-08:30 Morgunverður
08:30-11:00 Leikur og nám
11:00-12:00 Hádegisverður
12:00-13:00 Hvíld
13:00-14:15 Leikur og nám
14:15-14:45 Síðdegishressing
14:45-16:15 Leikur og nám
16:15 Leikskólinn lokar

5.1 Skóladagatal
Áætlun: Skóladagatal er gefið út að vori fyrir hvert skólaár í samstarfi við Oddeyrarskóla.
Foreldraráð hefur umsögn með skóladagatali. Mánaðardagatöl eru send út frá hverri deild til að
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upplýsa foreldra um dagskrá hverrar deildar. Starfsáætlanir eru gerðar fyrir hverja deild og þær
metnar að vori.
Niðurstaða: Ekki varð samstarf milli skólanna um gerð skóladagatals 2019-2020. Foreldraráð lýsti
ánægju sinni með dagatalið og samþykkti. Mánaðardagatölin eru send út með tölvupósti en einnig
var farið að setja viðburði sem snerta öll börn og foreldra á viðburðardagatal á heimasíðu skólans
til að auka upplýsingaflæði.
Úrbótaáætlun: Halda áfram samskonar skipulagi og jafnframt efla upplýsingaflæði enn frekar með
nýrri heimasíðu Karellen. Efla samstarf skóla um gerð skóladagatals.

6. Öryggi
Öryggisteymi er starfandi við skólann og ber ábyrgð á öryggismálum (sjá yfirlit yfir teymi og
meðlimi þeirra í undirbúningsherbergi). Deildar skipta með sér mánuðum í lóðarskoðun og
skráningum. Úttekt er reglulega gerð af opinberum aðilum á lóð og húsnæði leikskólans. Eftir slíkar
úttektir eru gerðar úrbóðaáætlanir og ber skólastjóri ábyrgð á gerð þeirra og eftirfylgni.
Eldvarnaráætlun er til og er fylgt eftir af öryggisteymi. Slysaskráningar eru gerðar í Karellen og ber
hver og einn kennari ábyrgð á þeim, undir tilsjón deildarstjóra. Áfallaáætlun skólans má finna á
heimasíðu http://idavollur.is/

6.1 Lóðaskoðun
Áætlun: Dagleg lóðaskoðun fer fram þar sem kannað er hvort rusl leynist á svæðinu eða skemmdir
hafa orðið á lóð eða leiktækjum að næturlagi. Skráning í báðum forstofum.
Niðurstaða: Áætlun gekk eftir.
Úrbótaáætlun: Halda áfram lóðaskoðun með sama hætti og skrá daglega það sem þarf að laga.

6.2 Vinnuaðstaða barna og starfsfólks
Áætlun: Farið er árlega yfir vinnuaðstöðu í samvinnu við UMSA.
Niðurstaða: Áætlun gekk eftir.
Úrbótaáætlun: Halda áfram með sama hætti í samvinnu við UMSA.

6.3 Brunavarnir /forvarnir/eineltisáætlun og slysaskráning
Áætlun: Vinna samkvæmt þeim áætlunum og verkferlum sem við höfum sett okkur.
Niðurstaða: Áætlun gekk eftir.
Úrbótaáætlun: Halda áfram með sama hætti. Skólinn þarf að vinna og setja sér eineltisáætlun.
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7. Mannauður
Starfsmenn Iðavallar voru 29 í um 20 stöðugildum. Hlutfall fagmenntunar var í kringum 86% þegar
talin er saman fagmenntun kennara og fagmenntun sérkennsluaðila. Alls eru 2,5 stöðugildi tengd
eldhúsi, en eldað er fyrir Iðavöll og Hlíðaskóla.
Starfsfólk Iðavallar er iðulega hvatt til að leita sér símenntunar með því að sækja ýmis
námskeið að eigin vali og frumkvæði. Hvatt er til þess að hver og einn nýti námsstyrki sinna
stéttarfélaga og sé námskeið á dagvinnutíma halda starfsmenn dagvinnulaunum sínum á meðan
á námskeiði stendur, tengist námskeiðið skólastarfi og starfsþróun.
Áætlun: Námskeið á vegum leikskólans eru Snjalltæknivinnusmiðja í samvinnu við MSHA
á haustönn og síðan var áætluð námsferð erlendis á vorönn. Einnig var gert ráð fyrir að reyna að
ná Lubba námskeiði og námskeiði um Mio stærðfræðiskimun.
Sameiginlegur dagur leikskólanna á Akureyri var haldinn í október og njóta starfsmenn
þess efnis sem þar er boðið upp á ásamt því að deildarstjóri og sérkennsluaðili og smiðjukennarar
frá Iðavelli voru með fræðsluerindi um snjalltækni með börnum, tvítyngikennslu með Orðaleik og
fyrirkomulag myndlistarkennslu á Iðavelli. Einhverjir starfsmenn fara á Hljóm-2 námskeið ásamt
því að MIO stærðfræðiskimunarefni verður skoðað á vorönn. Aðrir starfsmannafundir fara í að
huga að innra starfi skólans ásamt umræðu um framkvæmd þróunarverkefnisins Orðaleikur, sem
er samvinnuverkefni MSHA, Iðavallar, Árborgar á Selfossi og Krílabæjar á Dalvík.
Áætlað er að öryggistrúnaðarmaður og öryggisvörður skólans fari á námskeið á vegum
vinnueftirlits en dagsetning er ekki komin. Trúnaðarmenn sækja þau námskeið sem boðuð eru og
skólastjóri og aðstoðarskólastjóri sækja fræðslu hjá Akureyrarbæ. Skólastjóri mun einnig vera í
námi hjá Manino í LEAN sérfræðinámi. Námsferð erlendis í júní.
Niðurstaða: Áætlun gekk eftir fyrir áramót. Námsferð erlendis frestast um eitt ár vegna Covid-19
ferðatakmarkana. Lubbanámskeið frestast fram að næsta stóra leikskóladegi. Öryggisnámskeið
frestast vegna covid-19. Ekki varð af Hljóm-2 námskeiði.
Úrbótaáætlun: Unnið verður að því að ná því að taka þau námskeið sem féllu niður, næsta vetur.
Námsferð verður endurskipulögð.

7.1 Móttökuáætlun starfsfólks
Áætlun: Að vinna eftir móttökuáætlun í starfsmannahandbók 2020.
Niðurstaða: Móttökuáætlun er tilbúin og komin í notkun.
Úrbótaáætlun: Móttökuáætlunin verður metin þannig að skólastjóri og deildarstjóri skrá hvað má
betur fara og hún endurmetin vorið 2021.

7.2 starfsmannakönnun og starfsmannasamtöl
Áætlun: starfsmannakönnun var í maí 2019 og febrúar 2020. Starfsmannasamtöl voru frá des
2019 og fram að covid-19 tímabili. Þá var eftir að taka samtöl við 3 starfsmenn sem verður gert í
sumar.
Niðurstaða: Vegna slakrar þátttöku almennt var könnun Ak.bæjar opnuð aftur í október 2019 og
var 70,6% svörun. Niðurstöður voru nokkuð góðar en mátti sjá merki um að samskiptavandi hafði
11

Ársskýrsla leikskólastjóra

2019-2020

verið á síðustu tveimur árum en virtist sem það væri ekki ennþá í gangi. Merki voru um þreytu og
persónulega kulnun hjá starfsfólki. Könnunin var kynnt á starfsmannafundi í febrúar 2020 eða um
leið og niðurstöður komu í hús. Fólk var sammála um að margt sem fram kom ætti rætur að rekja
til vanda síðustu ára. Starfsfólk fór í starfsþróunarsamtal hjá skólastjóra og var niðurstaða góð.
Einstaka ábendingar bárust um það sem betur mátti fara en góðar samræður áttu sér stað um
líðan, starfsanda og persónulega starfstengingu hvers og eins.
Úrbótaáætlun: Gera áætlun um hvernig má auka þátttöku í könnuninni. Niðurstöður koma mjög
seint til stjórnenda og hafa margir starfsmenn hætt og aðrir byrjað á bilinu frá því könnun er gerð
og niðurstöður fengnar. Starfsmannahandbók fer í uppfærslu árið 2020.

7.3 Þátttaka starfsfólks í mótun skólastarfsins
Áætlun: Á Iðavelli eru starfandi mörg teymi sem bera ákveðna ábyrgð í skólanum s.s.
fjölmenningarteymi, eldvarnarteymi, áfallateymi, læsisteymi o.s.frv. Fundartímar eru skipulagðir
í samráði við starfsfólk og teymunum gefin tækfifæri til að sinna sínu hlutverki og ráða ráðum
sínum. Stjórafundir eru alla föstudaga og eins funda deildarstjórar sérstaklega, án
stjórnendateymis, um deildaskipulag og samvinnu deilda.
Niðurstaða: Öllt teymi voru virk en hefðum mátt skipuleggja fundartíma betur.
Úrbótaáætlun: Að gera fundaráætlun fyrir hverja önn fyrir sig til að tryggja að öll teymi hittist
reglulega og fái tækifæri til að fara yfir stöðu mála og skipuleggja í samvinnu. Bæta þarf kynningu
á niðurstöðum teyma s.s. fjölmenningarteymis.

8. Barnahópurinn
Öll börn í elsta árgangi leikskólans fara í gegnum HLJÓM – 2 sem er skimun á hljóð- og málvitund
barna. Unnið er með niðurstöður HLJÓM-2 jafnt og þétt yfir veturinn í starfi deildarinnar, í auka
málörvunarstundum og sérkennslu ef þarf. Endurmat er á vorönn á þeim börnum fá slaka og mjög
slaka færni. TRAS, skráning á málþroska ungra barna, er lagt fyrir öll börn í leikskólanum frá 2 ára
aldri. Endurmat er á 6 mánaða fresti til 5 ára aldurs. Frá og með næsta hausti verða yfirlitsblöð
tekin í gagnið sem gefur starfsfólki meiri yfirsýn til að fylgjast með framförum og hvaða þætti þarf
að taka betur fyrir. EFI-2 skimun á máltjáningu og málskilningi er lagt fyrir börn í leikskólanum eftir
föngum. Aldursbilið er 3,1 mánaða til 3,10 mánaða. Hér á Iðavelli hefur skimunin líka verið lögð
fyrir eldri börn t.d. ef þau eru tvítyngd til þess að kanna stöðuna á þeim í íslensku. Matstækin og
skimanir sem hér hafa verið talin upp eru verkfæri fyrir starfsfólk til að fylgjast með framförum
hópsins og einstaka barna. Einnig eru þetta verkfæri til þess að vinna betur í þeim þáttum sem
vantar upp á og bæta þeim inn í starf deildanna. Snemmtæk íhlutun er höfð að leiðarljósi og hjálpa
matstækin og skimanir til við þá vinnu.

8.1 Hljóm-2
Áætlun: Öll börn fara í Hljóm 2 próf þegar þau eru fimm ára. Markmið er að 75% barna komi út
með góða færni eða meðalfærni, með tilliti til hlutfalls tvítyngdra barna á Iðavelli. Þau börn sem
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koma út með slaka færni eða mjög slaka færni fara í markvissa málörvun með kennurum og í
endurmat þremur mánuðum síðar.
Niðurstaða: Á Iðavelli voru 67% barnanna með góða eða meðal færni. Við greiningu gagna kom í
ljós að 3 tvítyngd börn eru í hópnum og þeim var sinnt af verkefnisstjóra tvítyngismála þar sem
þau fengu auka málörvun á íslensku í leikskólanum veturinn 2019-2020.
Úrbótaáætlun: Unnið verður að því að efla þátt læsis í daglegu starfi með því að hafa efnivið sem
ýtir undir læsi oftar í boði t.d. í vali, lána bækur heim og hvetja foreldra til að lesa heima fyrir börn
sín.

8.2 TRAS
Áætlun: TRAS skimun er lögð fyrir öll börn á Iðavelli.
Niðurstaða: Áætlun gekk eftir.
Úrbótaáætlun: Niðurstöðublöð voru útbúin fyrir hverja deild á vorönn 2020. Þannig mun hver
deild ná að hafa yfirsýn yfir árangur barnahópsins og gera grein fyrir því hvort eitthvað megi betur
fara í starfi deilda. Þetta yfirlitsblað verður tekið í gagnið haustið 2020.

8.3 MIO
Áætlun: Allt starfsfólk fari á námskeið í MIO.
Niðurstaða: Áætlun gekk eftir.
Úrbótaáætlun: Skimun verði hafin haustið 2020. Unnið verður eftir yfirlitsblaði, Fylgiskjal 1 í
handbók MIO, og hver deild skipuleggur aðgerðaráætlun út frá niðurstöðum.

8.4 Foreldrasamtöl og upplýsingagjöf um stöðu nemenda
Áætlun: Foreldrasamtöl eru tvisvar á ári, en foreldrar geta alltaf beðið um samtal þegar þurfa
þykir. Fyrir aðlögun er alltaf móttökusamtal (sjá nánar í handbók skólans) þar sem kennarar hitta
væntanlega leikskólaforeldra. Að hausti er oftast farið yfir líðan, gengi almennt og samskipti, en
að vori er farið yfir skimanir s.s. TRAS og Hljóm-2 ásamt almennu spjalli.
Niðurstaða: Haustsamtöl gengu eftir, sem og móttökusamtöl. Vegna Covid-19 var vorsamtölum
sleppt, en foreldrar fengu skilagrein í tölvupósti sem þeir lásu yfir og kvittuðu svo undir. Sátt var
með það fyrirkomulag.
Úrbótaáætlun: Halda áfram hefðbundnu skipulagi.

9. Sérkennsla
Áætlun: 4,5 stöðugildi fengust til að sinna sérkennslu á Iðavelli 2019-2020.
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Niðurstaða: Sérkennslustjórastaða Iðavallar var aukin úr 50% stöðu í 100% m.a. vegna fjölda
tvítyngdra barna í skólanum. Auk þess starfa tveir iðjuþjálfar í 75% og 43,7% stöðum og
starfsmaður í 75% stöðu við sérkennslu og stuðning, ásamt 50% starfshlutfalli kennara sem sinnir
stuðningi og verkefnastjórn vegna tvítyngivinnu. Sérkennslustjóri sinnir beiðnum frá foreldrum,
kennurum og fræðslusviði vegna barna sem þurfa stuðning að einhverju tagi, s.s. málþroska,
fatlana, heilsu, hegðunar o.fl. Hann sinnir einnig stuðningi við deildar vegna þessara mála, kemur
in í foreldrasamstarf, fundi og sér um samskipti við þá fagaðila sem leita þarf til. Sérkennslustjóri
og aðrir sem sinna stuðningi við einstök börn eða barnahópa mynda sérkennsluteymi sem starfar
sjálfstætt utan deilda.
Fullur stuðningur við eitt barn á Glaðheimi er 8 tímar á dag, annað fyrirhugað á Álfheimi
6 tíma. Önnur sérkennsla eru 16 tímar á dag í húsinu samanlagt þar sem sérkennsluteymið skiptir
með sér verkum í stuðning við börnin. Staðan í október 2019 er þannig að 21 barn eru tví/fjöltyngd
(25% af nemendum), þar af 12 drengir og 9 stúlkur, 13 þjóðerni. Öll tví/fjöltyngd börn eru í
markvissri málörvun sem hver deild skipuleggur og til að styðja við það starf er hluti
sérkennslustjórnar helgað tvítyngi og sá starfsmaður hefur yfirumsjón með málörvun erlendra
barna á Iðavelli.
Úrbótaáætlun: Haldið verður áfram með þróun sérkennslumála.

10. Rekstur
Í október 2019 var nýting plássa minnst, rúmlega 95%, en sveiflaðist nokkuð milli mánaða og fór í
um 100% um vorið 2020. Mikil veikindafjarvera og uppgjör vegna starfsloka urðu á árinu 2019.
Einnig voru miklar breytingar í barnahópnum og fækkaði börnum nokkuð haustið 2019 sem hafði
áhrif á tekjur. Mistök urðu við færslu launa á kostnaðarreikninga sem olli skekkju í uppgjöri.
Áætlun: Áætlaðar voru 171.997.000 í rekstur skólans árið 2019
Niðurstaða: Niðurstaða rekstrar var 176.448.013 sem gerir 4.451.013 umfram áætlun, eða 2,59%.
Framúrkeyrsla skýrist eins og áður sagði af fækkun barna og framúrkeyrslu á launalið.
Úrbótaáætlun: Að gera reglulegt mat á stöðu fjármála yfir árið og upplýsa þá er málið varðar ef
stefnir í að áætlun haldist ekki, hvort sem er um framúrkeyrslu eða líkur eru á afgangi. Fá nánari
sundurliðun á kostnaði vegna Hlíðaskóla.

11. Foreldrar
Markmið okkar eru að tengsl heimila og leikskólans séu traust og góð.
Við teljum mikilvægt að góð samvinna náist strax í byrjun milli foreldra barnsins og starfsfólks þar
sem gagnkvæm samvinna og trúnaður er forsenda þess að barninu líði vel. Áhersla er lögð á opin,
jákvæð, dagleg samskipti við foreldra.
Lögð er áhersla á að starfsfólk leikskólans vandi framkomu sína við foreldra og virði foreldra og
ákvarðanir þeirra.
Markmið okkar með foreldrasamstarfi eru að:
Að efla samstarf við foreldra
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Að auka upplýsingastreymi frá leikskóla til fjölskyldu barnsins, m.a. með fjölbreyttri
útgáfustarfsemi
Að stuðla að jákvæðum daglegum samskiptum m.a. til að auka upplýsingastreymi á báða bóga
Að stuðla að þátttöku foreldra í starfi leikskólans
Að gefa foreldrum aukin tækifæri til að fá innsýn í starf barnsins í leikskólanum
Að efla áherslu á sterkar hliðar barnsins og jákvæða þætti
Að gefa kennurum og foreldrum fjölbreytta möguleika á samskiptum, umræðum og samvinnu,
með því að skapa foreldrum auknar forsendur og umræðuvettvang um leikskólastarfið

11.1. Foreldrar
Eitt af markmiðum Iðavallar er að fjölbreytt og gott samstarf við fjölskyldur barnanna. Við teljum
mikilvægt er að góð samvinna náist milli foreldra barnsins og starfsfólks þar sem gagnkvæm
samvinna og trúnaður er forsenda þess að barninu líði vel. Áhersla er lögð á opin, jákvæð, dagleg
samskipti við foreldra. Kynningarfundir hverrar deildar eru haldnir í september og þá er
vetrarstarfið kynnt. Foreldrasamtöl fara fram í október og maí. Kynningarfundir fyrir nýja foreldra
fara fram viku áður en aðlögun hefst.
Hluti af þróunarverkefninu Þar er leikur að læra – íslensku, að koma til móts við foreldra
af erlendum uppruna er bætt samstarf og upplýsingagjöf til foreldra af erlendum uppruna. Til þess
að leggja því markmiði lið hafa kennarar skólans útbúið handbók leikskólans. Handbókin er
aðgengileg á nokkrum tungumálum og er rafræn á heimasíðu skólans.
Að auki fá foreldrar mánaðardagatöl send í tölvupósti, upplýsingatöflur í forstofum eru
nýttar til frásagna af viðfangsefnum dagsins og vikupóstur er sendur á foreldra með helstu
upplýsingum og samantekt á nýliðnu starfi.
Foreldrakönnun
Áætlun: Foreldrakönnun Skólapúlsins var gerð vorið 2020. Miðað er við að slík könnun sé gerð
annað hvert ár.
Niðurstaða: Svarhlutfall var mjög lágt framanaf og þurfti úthringingar til að ná til fleiri, svörun varð
73%. Covid-19 hafði einhver áhrif þar sem skólastarf var með takmörkunum meðan á framkvæmd
könnunar stóð. Niðurstöður eru helstar að 90% foreldra eru ánægð með leikskólann og 98% eru
ánægð með mötuneytið og matinn. 96% foreldra meta það þannig að barnið sé ánægt í
leikskólanum. 88% eru ánægð með upplýsingagjöf og 98% ánægð með tengsl við starfsfólk. 95%
foreldra eru ánægð með heimasíðu skólans. 100% þáttakenda eru ánægð með þátttöku án
aðgreiningar.
Úrbótaáætlun: Könnunin kom vel út en alltaf má gera betur. Skólinn setur sér það markmið að
vera ekki undir 90% í neinum matsþætti. Helstu sóknarfæri eru í skólabyrjun og skilum milli skóla
en þar mælist ánægja 75%. Einnig þarf hvatningu til þátttöku.
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Foreldraráð
Foreldraráð er einnig starfandi við skólann og í því eiga sæti 3-4 foreldrar á hverju ári. Kosning til
foreldraráðs fer fram á aðalfundi foreldrafélags ár hvert. Foreldraráð fundar að minnsta kosti
þrisvar yfir veturinn og oftar ef þörf krefur. Nánari upplýsingar um foreldrafélag og foreldraráð er
að finna á heimasíðu skólans. Foreldraráð staðfestir starfsáætlun með undirritun sinni.
Áætlun: Kalla foreldraráð til þegar fara þarf yfir gögn skólans og áætlanir.
Niðurstaða: Áætlun gekk eftir. Að auki vann foreldraráð skólanns gott verk með því að hafa
frumkvæði að samskiptum við UMSA um umbætur á lóð skólans. Fundur var haldinn með UMSA,
foreldraráði og skólastjóra haust 2019 og verkáætlun gerð. Covid-19 gerði fundi erfiða, en hafður
var einn fundur á vorönn úti í garði þar sem náðist að viðhalda takmörkunum.
Úrbótaáætlun: Halda góðu samstarfi áfram.
Foreldrafélag
Foreldrafélag er starfandi við skólann og í stjórn sitja um átta foreldrar hverju sinni. Félagið
stendur fyrir ýmsum uppákomum yfir árið s.s. jólaföndur og vorhátíð. Aðalfundur foreldrafélags
er haldinn í lok september eða byrjun október.
Áætlun: Aðalfundur að hausti. Jólaskemmtun í samvinnu við deildir og vorhátíð.
Niðurstaða: Allt gekk eftir nema vorhátíð. Hún var felld niður vegna Covid-19. Góð mæting var á
aðafund. Foreldrafélagið bauð upp á sýningu með Einari töframanni og gjaf skólanum útidót.
Úrbótaáætlun: Halda áfram góðu og öflugu samstarfi við foreldrafélag.

12. Stjórnunarhættir
Niðurstaða starfsmannakönnunar Akureyrarbæjar frá maí 2019 tiltekur stjórnunarþátt, sem
könnun Skólapúlsins gerir ekki. Hér verður því fjallað um þær niðurstöður. 90% starfsmanna segja
starfsanda vera góðan og 85% að næsti yfirmaður sýni umhyggju. Streita í samskiptum við
stjórnendur mælist lítil. 60-75% telja upplýsingaflæði og upplýsingar um uppákomur góðar. 85%
telja að verkefnum sé réttlátlega deilt og að næsti yfirmaður sýni réttlæti og jafnræði. Ánægja
með stjórnun vinnustaðar mælist 75%. 85% telja markmið skýr og 89% að vel sé tekið á
starfsmannavandamálum. 75% telja næsta yfirmann nota uppbyggilega gagnrýni og 80% að
sýndur sé skilningur á fjölskyldumálum starfsmanna.
Stjórnendur sækja ýmsa fræðslu og námskeið til að efla sig í starfi. Sjá nánar í símenntunarkafla.
Áætlun: Markmið stjórnenda er alltaf ánægðir og góðir starfsmenn, og vel mönnuð stofnun.
Niðurstaða: Niðurstaða mætti vera betri. Til þess skal taka að spurt er 12-24 mánuði aftur í tímann
og þá var önnur stjórnun við skólann og mikil veikindafjarvera stjórnenda. Slíkt er líklegt til að hafa
áhrif. Hins vegar er erfitt að lesa úr könnuninni því þar er ýmist spurt um næsta yfirmann, eða
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stjórnun skólans. Næsti yfirmaður er oftast deildarstjóri, en skólastjórnendur stýra stjórnun
skólans.
Úrbótaáætlun: Markmið er sett við að 90% starfsmanna séu ánægðir í starfi og sáttir við stjórnun
skólans.

13. Húsnæði, lóð og búnaður
Iðavöllur fékk úthlutun til endurbóta á búnaði í kaffistofu og matsal. Keyptir voru borð og stólar í
matsal ásamt sérsmíðaðri borðplötu fyrir hlaðborðið. Lýsing var bætt. Sófi og stólar komu í
kaffistofu ásamt hillum og öðrum hirslum. Veglegir bekkir í sameiginlegt rými, sem einnig er hægt
að nota úti.
Kaup á tækjum
Keypt var ný þvottavél og matvinnsluvél í eldhús. Að auki var sérstök fjárheimild til tölvumála nýtt
til að bæta tækjakost s.s. kaup á I-pad, Blue-bot forritunarvélmenni fyrir börnin, fartölvu fyrir
sérkennslustjóra ofl.

14. Mötuneyti
Mötuneyti Iðavallar er gott og þar er vel flestur matur eldaður frá grunni. Tekið er tillit til sérfæðis
barna og starfsfólks eins og kostur er. Dæmi um sérfæði er t.d. mjólkurlaust, glútenlaust, án eggja
og án sítrusávaxta/tómata. Fjöldi barna með óþol eða ofnæmi er 7 börn á Iðavelli og 3 í Hlíðaskóla.
Eldhús Iðavallar eldar fyrir Hlíðaskóla, starfsmenn þar koma og sækja mat í hitakassa.
Áætlun: Elda góðan og hollan mat. Fylgja matseðlum Akureyrarbæjar. Sinna sérfæði vel. Falleg
framreiðsla á hlaðborði.
Niðurstaða: Áætlun gekk eftir. Covid-19 olli því að hlaðborð var ekki meðan takmarkanir voru i
gildi.
Úrbótaáætlun: Halda áfram góðu starfi.
sundurliðun/reiknireglu vegna Hlíðaskóla.

Fylgjast

betur

með

fjárhagshlið

og

fá

15. Samstarf við aðra skóla og stofnanir
Iðavöllur leitast við að vera í góðu samstarfi við aðra skóla og stofnanir í sveitarfélaginu með það
að markmiði að efla faglega þekkingu.

15.1. Háskólinn á Akureyri/MSHA
Áætlun: Síðasta vetur var áætlað að fá kennslu á snjallvagn MSHA á haustönn. Næsta vetur fáum
við stuðning við innleiðingu menntastefnu Akureyrarbæjar. Nemar komu frá HA í stuttar
vettvangsheimsóknir. Næsta vetur verða tveir meistaranemar í starfsnámi við Iðavöll.
Niðurstaða: Áætlun gekk eftir.
Úrbótaáætlun: Skipuleggja móttöku meistaranema og innleiðingu menntastefnu.
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15.2. Samstarf við grunnskóla
Samstarf við Oddeyrarskóla og Brekkuskóla
Áætlun: Mikið og gott samstarf er við hverfisgrunnskólann Oddeyrarskóla. Á hverju hausti er
endurnýjuð samstarfsáætlun milli skólanna. Heimsóknir eru á báða bóga. Að auki fær Iðavöllur að
njóta góðs af íþróttahúsi Oddeyrarskóla einu sinni í viku til íþróttaiðkunar.
Ekki er samstarfáætlun í gangi við Brekkuskóla, en Iðavöllur aðstoðar Brekkuskóla við að bjóða
nemendum sem þangað fara á kynningarfund og í heimsóknir. Brekkuskóli hefur haft frumkvæði
að þeim samskiptum þegar nálgast kynningarfundi.
Niðurstaða: Áætlun og samstarf gekk eftir
Úrbótaáætlun: Halda áfram á sömu braut.

15.3. Samstarf við tónlistarskólann
Áætlun: Söngvaflóð er samstarfsverkefni við tónlistarskólann. Kennari frá tónlistarskólanum
kemur á Iðavöll einu sinni í viku og er með söngstund með tveimur elstu árgöngunum. Sungin eru
fyrirfram ákveðin lög, ásamt lög sem börnin velja hverju sinni.
Niðurstaða: Samstarfið gekk vel en vorönn féll að mestu niður vegna Covid-19.
Úrbótaáætlun: Að halda áfram með svipuðu sniði verði boðið upp á áframhald verkefnis.

15.4. Annað samstarf, fræðsla eða ráðgjöf.
Fræðslusvið, Fjölskyldusvið og Barnavernd
Samstarf við Fræðslusvið Akureyrarbæjar felst m.a. í eftirlits og ráðgjafahlutverki starfsfólks
sviðsins gagnvart skólanum, en Fræðslusvið heldur að auki utan um fundahald og
samráðsvettvang milli Akureyrarskólanna ásamt ýmis konar fræðslu.
Þegar leita þarf aðstoðar utan skólans vegna þarfa einstakra barna er leitað til ráðgjafa
Fræðslusviðs, Fjölskyldusviðs og/eða Barnaverndar, en þar starfar fjölbreyttur hópur ráðgjafa.
Slíkt samstarf er ávallt í samvinnu foreldra, skóla og ráðgjafa. Ábyrgðaraðlar eru skólastjórnendur
og sérkennslustjór.
Slökkvilið
Logi og Glóð nefnist samstarfsverkefni við Slökkvilið Akureyrar. Slökkvilið kemur í tvær heimsóknir
og þess á milli sinna elstu börnin eftirliti á ýmsum öryggisþáttum. Ábyrgðaraðlili er deildarstjóri
Jötunheims.
Lögregla
Heimsóknir til elstu barna að vori á hjóladegi. Umferðarfræðsla og yfirferð reiðhjólabúnaðar.
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Norræna leikskólasráðstefnan/stýrihópur
Anna Lilja er fyrir hönd Akureyrarbæjar í stýrihóp norrænu ráðstefnunnar, sem er á vegum
vinabæjasamstarfs Akureyrar við Lahti í Finnlandi, Västerås í Svíþjóð, Randers í Danmörku og
Álasunds í Noregi. Ráðstefnan er haldin árlega, til skiptis í löndunum fimm. Stýrihópur hittist utan
þess einu sinni á haustönn til skipulagningar næstu ráðstefnu.
Lærdómssamfélag
Iris Rún sérkennslustjóri Iðavallar, ásamt Hrefnu Báru Guðmundsdóttur sérkennslustjóra
Tröllaborga, hafa boðið upp á kynningar og fræðslu fyrir starfsmenn annarra leikskóla á svæðinu
sem hafa áhuga á að taka upp nýtt verklag sérkennslu. Hlutu þær viðurkenningu Fræðsluráðs fyrir
starf sitt vorið 2020.
Samvinna í þróunarverkefni
Þennan veturinn er þróunarverkefnið okkar unnið í samvinnu við MSHA, Árborg á Selfossi og
Krílakot á Dalvík. Nánar í kafla um þróunarverkefni.
Áætlun: Heimsóknir milli skóla og miðlun kennsluefnis sem tengist þróunarverkefninu. Opnun
vefsins Orðaleikur.
Niðurstaða: Heimsókn á Iðavöll og Krílakot var á haustönn. Annað samstarf sem var áætlað féll
niður vegna Covid-19. Kennsluefni var miðlað, en kom að mestu frá Iðavelli. Orðaleikur var
opnaður.
Úrbótaáætlun: Unnið verður áfram með Orðaleik og gerð kennsluefnis. Annað fellur niður vegna
tímaramma verkefnis.

16. Lokaorð skólastjóra
Veturinn 2019-2020 verður í minnum hafður, enda sérstakt ástand á vorönninni vegna Covid-19
sem hafði ýmis áhrif á starfsemina. Haustið gekk mjög vel og starfsemi fór vel af stað. Óvenju mikið
var um veikindi bæða barna og starfsfólks þennan veturinn, en fjarvera hélst nokkuð í hendur og
kom því ekki mikið niður á starfi deilda, þ.e. mannekla var sjaldan versus barnafjölda. Í heild má
segja að veturinn hafi gengið mjög vel, starfsfólk sýndi mikla þrautseigju og hugmyndaauðgi á
tímum Covid-19 og kom hópurinn sterkari út úr þeim áskorunum. Ný og spennandi verkefni eru
framundan með innleiðingu nýrrar menntastefnu, mótun skólastefnu og markvissri innleiðingu
barnasáttmálans
í
skólastefnuna.
______________________
Anna Lilja Sævasdóttir
Skólastjóri Iðavallar.
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Fylgiskjöl
Fjögra ára áætlun – breytingar á kostnaði/verkefnum
Iðavöllur fékk fjármuni árið 2019 til endurbóta á búnaði. Skólinn er því ekki með skilgreinda þörf
fyrir aukin fjárútlát á næstunni, en óskað hefur verið eftir að UMSA klári umbætur sem hófust
2018.
2020

2021

2022

2023
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Símenntunaráætlun
Stór þáttur í símenntun er að viðhalda starfsgleði og starfsmetnaði innan skólans. Stefnt er að innleiðslu
MIO, sem er verkfæri til að meta getu og halda utan um stærðfræðikennslu leikskólabarna. Gert er ráð fyrir
trúnaðarmannanámskeiðum trúnaðarmanna FL og Einingar–Iðju sem og einum til tveimur fundum
trúnaðarmanna vegna kjaramála svo eitthvað sé nefnt. Einnig var námsferð á áætlun á vorönn. En Covid –
19 hafði mikil áhrif á vorönn og námskeiðshald/fræðslu.

Haustönn 2019
Snjalltækja námskeið MSHA
Lean management sérfræði námsk.
Markþjálfun
Norræna leikskólaráðstefnan – Svíþj.
Fræðsla um langtímaveikindi
Fræðsla streituskólans/stjórnendadagur
Lærdómssamfélag – læsi. Karl og MSHA
Trúnaðarmannanámskeið
Fræðsla um barn (sérkennsluteymi)
Fræðsla um Orðaleik (Olla og Íris)
Kátir Krakkar
Raddbeiting –Valdís

Allir
Anna Lilja
Stjórnendateymi (A, G og I)
Anna Lilja
Anna Lilja
Anna Lilja
Anna Lilja og Gerður
María og Anna B.
Allir
Allir
María
Herdís

APES – Greiningarstöð

Therese

Vorönn 2020
Mindfulness - Brighton
Reggio nám - Brighton
Útinám – Brighton
MIO – stærðfræðiskimun
Öryggisvarðanámskeið
Nýjir kjarasamningar – AK.bær
Nýliðanámskeið, rafrænt
Að skapa liðsheild – Símey
Artemis

Allir - Frestað
Allir - Frestað
Allir - Frestað
Allir
Öryggisvörður og öryggistrún.m. - Frestað
Anna Lilja
Nýliðar
Anna Lilja
Herdís

Þessu til viðbótar og eftir því sem við verður komið eru starfsmenn hvattir til að nota endurmenntunarsjóði
sem þeir hafa aðgang að. Þannig gefst tækifæri til að efla sig í starfi, ekki hvað síst gagnvart þeim þáttum
sem lúta að áherslum skólans; lestri, sjálfsmynd og umhverfismennt. Rétt er að benda á að Akureyrarbær
greiðir ákveðna prósentu til endurmenntunarsjóða og því sjálfsagt að nýta þann rétt eins og hægt er.
Litið er svo á að sí- og endurmenntunaráætlun sé lifandi skjal sem ekki er raunhæft að fullmóta að hausti
þegar námskeiðsboð fyrir allan veturinn liggur ekki fyrir. Því verður bætt inn í þessa áætlun eftir því sem við
á.
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Lykiltölur
Nemendafjöldi 1. október
Starfsmannafjöldi 1. okt
Meðalstarfsaldur 1. okt
Heildarfjöldi stöðugilda 1. okt (utan sérkennslu)
Fjöldi stöðugilda skólastjórnenda 1. okt
Fjöldi stöðugilda deildarstjóra 1. okt
Fjöldi stöðugilda kennara 1. okt
Fjöldi stöðugilda með háskólamenntun A 1. okt
Fjöldi stöðugilda með háskólamenntun B 1. okt
Fjöldi stöðugilda starfsfólks í leikskóla 1 okt
Fjöldi stöðugilda í eldhúsi 1. okt
Fjöldi stöðugilda sérkennslu 1. jan og 1. sept
Heildarstærð húsnæðis
Fjöldi tölva – starfsfólk 1. okt
Fjöldi spjaldtölva – nemendur 1. okt
Fjöldi spjaldtölva – kennarar 1. okt
Meðalfjöldi veikindadaga starfsfólks í
skammtímaveikindum Dagar/fj starfsf.1.jan31.des
Meðalfjöldi veikindadaga í langtímaveikindum
starfsfólks. Dagar/ fj. starfsf. 1. jan-31. des.
Fjöldi starfsmanna í langtímaveikindum yfir árið.
(Samfellt í 31 dag eða lengur)
Meðalfjöldi leyfisdaga starfsfólks v/veikindi
barna. Dagar / fj. starfsf. 1. jan-31. des .
Heildarfjöldi launalausra frídaga. Dagar/fj starfsf
1. jan-31. des.
Heildarfjöldi launaðra stunda sem starfsfólk er
fjarverandi. Heildar dagar 1. jan-31. des. Fjöldi
stunda/8.
Hlutfall
starfsfólk
sem
svaraði
starfsmannakönnun í %.
Hlutfall starfsfólks sem leið vel í vinnunni í %.
Hlutfall starfsfólks sem fór í starfsþróunarsamtal
síðustu 18 mán í %.
Hlutfall foreldra sem svöruðu foreldrakönnun í %.
Hlutfall foreldra sem voru ánægðir með
leikskólann í %.
Hlutfall foreldra sem voru ánægðir með
upplýsingaflæði í %.
Hlutfall starfsfólks af erlendum uppruna í %.
Hlutfall nemenda af erlendum uppruna í %.
Kynjahlutfall starsfólks í %. Kvk/kk
Kynjahlutfall nemenda í %. Kvk/kk
Frávik í fjárhagsáætlun í %.

2019
79
30
9 ár
20,98
1,3
4
11,19
0,8
1,22
4,47
2,5
3,0/4,5
664fm
12
2
18
6,8

2020

2021

2022

/

/

/

6,35
4
1,6
2,1
134,5

70,6%
77%
30%
73%
90%
88%
9,6%
25%
93,5%/6,5%
48%/52%
2,59%
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Umsögn foreldraráðs
Foreldraráð 2019 – 2020 er ánægt með samstarfið við skólastjórann og liðlegheit. Alltaf er
hlustað á ábendingar og þeim er tekið vel og af áhuga. Einnig að alltaf er reynt að koma til móts
við þær.

Hlutverk foreldraráðs
Samkvæmt 11.gr. laga um leikskóla frá 2008 er hlutverk foreldraráðs að gefa umsagnir til
leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi
leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan
leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar
meiriháttar breytingar á leikskólastarfi.
Gátlisti:
A. Kemur fram með
fullnægjandi hætti

B. Kemur fram með
ófullkomnum hætti

C. Kemur ekki
fram
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