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1. Inngangur
Hér kemur ársskýrsla Iðavallar fyrir 2017-2018. Skýrslan nær yfir tímabilið 1.september 2017
til 31. ágúst 2018.
Í skýrslunni er stiklað á stóru en ekki farið djúpt í hvern þátt fyrir sig.
Skýrslan er samvinnuverkefni skólastjórnenda og deildarstjóra Iðavallar.
Til frekari upplýsinga skal bent á heimasíðu Iðavallar, idavollur.is. Þar er ýmsar upplýsingar að
finna svo sem námskrá skólans, starfsmannaskrá, upplýsingar um deildir handbók skólans og
margt fleira.
Fylgiskjal er skóladagatal Iðavallar 2017-2018.

2. Almennar upplýsingar
2.1. Leikskóli
Leikskólinn Iðavöllur er fjögurra deilda leikskóli staðsettur við Gránufélagsgötu á Akureyri.
Húsið er 665 m² og lóð leikskólans er 4.174 m².
Leikskólinn á sér langa sögu. Barnaverndarfélag Akureyrar var stofnað 23. febrúar 1950.
Félagið kom á fót leikskóla árið 1955 og var hann starfræktur í tvo vetur í leikvallarhúsi.
Árið 1959 var svo byggt nýtt hús yfir leikskólann. Það var vígt fyrsta vetrardag, 24. október
1959 og gefið nafnið Iðavöllur. Árið 2000 var svo það hús rifið og nýr Iðavöllur byggður á
sömu lóð. Það hús var vígt 31. mars 2001.
Nafn leikskólans svo og nöfn deilda eru sótt í norræna goðafræði.
Auk þess að hver deild hefur sitt nafn, eru þær aðgreindar með litum. Jötunheimur blár,
Þrymheimur grænn, Glaðheimur rauður og Álfheimur gulur. Nöfn deildanna eru fengin úr
norrænni goðafræði sem og nafn leikskólans.
Deildirnar eru aldursblandaðar, yngstu börnin sem eru 2-3 ára eru á Álfheimi, 3-4 ára á
Glaðheimi, 4-5 ára á Þrymheimi og svo 5 ára á Jötunheimi.
Leikskólinn er rekinn af Akureyrarbæ, er einsetinn með 90 rými og er boðið upp á 4.0 til 8.50
tíma dvöl fyrir börnin. Leikskólinn opnar kl. 07:45 og lokar kl. 16:15.
Aðbúnaður skólans er góður. Leikskólinn er ágætlega búinn leikefni fyrir börnin en nú síðustu
misseri hefur færst í vöxt að nota endurnýtanlegan efnivið sem leikefni.
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2.2. Stjórnun
Leikskólastjóri sér um daglegan rekstur og stjórnun skólans í samvinnu og samráði við
aðstoðarleikskólastjóra. Deildarstjórar viðkomandi deilda stýra hver um sig starfi sinnar
deildar. Matreiðslumaður eldhúss er yfirmaður eldhúss. Sérkennslustjóri heldur utan um
sérkennslumál skólans og samskipti við sérfræðinga utan skólans. Einu sinni í viku eru haldnir
stjórafundir. Þá hittir leikskólastjóri aðstoðarleikskólastjóra og deildarstjóra. Verkaskipting
milli leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra er í stórum dráttum með eftirfarandi hætti:
Helstu verkefni leikskólastjóra eru:
Mannaráðningar m.stuðningi aðstoðarleikskólastjóra.
Samtöl við starfsmenn (stuðningur /ráðgjöf/ frammistaða á starfi).
Starfsmannasamtöl eftir fyrstu 3 mánuðina.
Móttaka nýrra starfsmanna.
Starfsmannaþjónusta/Tímastjórinn
Starfsmannasamtöl deildarstjórar.
Símenntunaráætlanir.
Skóladeild.
- samráðsfundir
- skólastjórafundir
- samskipti við tölvuráðgjafa
Foreldraráð.
Dagleg stjórnun.
Skólanámskrá – endurskoðun.
Skóladagatal/ársáætlun.
Ábyrgð á faglegu starfi.
Heimsóknir úr öðrum skólum.
Heimsóknir nema.
Innritun nýrra barna/flutningur milli deilda.
Mat á skólastarfinu.
Svara ýmsum fyrirspurnum og pósti.
Kennarafundir – stjórafundir.
Skipulagsdagar – námskeiðsdagar.
Fjármál. Fjárhagsáætlun.
- Gerð áætlunar
- Eftirfylgni áætlunar
SAP lyklun.
Kynningarfundir nýrra foreldra.
Foreldrahandbók.
Umsjón með heimasíðu.
Skýrslur. Ársskýrslur.
Vistunarskýrslur í SAP.
Svara könnunum.
Innkaup
Símsvörun.
Helstu verkefni aðstoðarleikskólastjóra eru:
Dagleg umsjá/skipulag afleysinga v/veikinda.
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Skráning á fjarveru/ Samtöl vegna fjarveru.
Skipulag vegna undirbúnings kennara
Leysir af vegna undirbúnings.
Skuld starfsmannahandbók.
Móttaka nýrra starfsmanna.
Orlof starfsfólks.
Skóladeild.-samráðsfundir/ aðstoðarskólastjórafundir
Dagleg stjórnun.
Skólanámskrá – endurskoðun.
Skóladagatal/ársáætlun.
Sumaráætlun.
Ábyrgð á faglegu starfi.
Heimsóknir úr öðrum skólum.
Heimsóknir nema.
Sjálfsmat.
Kennarafundir – stjórafundir.
Innkaup.
Lyklun vegna greiðslukorts.
Símsvörun.
Leysir af skólastjóra í fjarveru hans.
Vikulegar fundargerðir stjórnarfunda.
Fasteignir Akureyrar.
-öryggismál – húsnæði og lóð
-viðhaldsmál – húsnæði og lóð
ISS– þrif hússins.
Munaskráning
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2.3. Foreldraráð
Fjórir foreldrar sátu í foreldraráði veturinn 2017-2018 og voru þeir kosnir á aðalfundi
foreldrafélags haustið 2017. Tveir formlegir fundir voru haldnir og þó nokkuð um tölvupóst
samskipti. Helstu verkefni ráðsins voru að gefa umsögn til Skólanefndar Akureyrar um
foreldrahandbók, starfsáætlun og skóladagatal.
2.4. Mötuneyti
Mötuneyti Iðavallar eldar fyrir bæði leikskólann og Hlíðarskóla sem er lítill grunnskóli
staðsettur norðan Akureyrar. Í eldhúsinu starfar matreiðslumaður í 100% starfi og þrír
aðstoðarmatráðar. Hver um sig í 50% stöðu. Unnið er eftir heilsustefnu sem skólinn hefur
sett sér. Eitt af markmiðum heilsustefnunnar er að hafa áhrif til framtíðar um nauðsyn þess
að neyta fjölbreyttrar og hollrar fæðu í lífinu. Eldað er eftir sameiginlegum matseðlum sem
allir grunn og leikskólar á Akureyri elda eftir. Matseðlarnir eru aðgengilegir á heimasíðu
Skóladeildar Akureyrar http://www.akureyri.is/skoladeild/matur
2.5. Breytingar
Breyting sem var gerð á fyrirkomulagi hádegisverðar hjá elstu 3 árgöngunum var fest í sessi.
Tekið var í notkun hlaðborð sem staðsett er í miðrými hússins og gengur þetta vel og mælist
vel fyrir.
Iðavöllur hefur gegnum árin starfað þannig að einn árgangur barna sé á hverri deild. Nú er
staða í árgöngum þannig að slíkt hentar ekki lengur og er því miðað við að tveir árgangar séu
á hverri deild þennan veturinn a.m.k.
Talsvert var um farverur starfsfólks þennan vetur og margir í veikindaleyfi. Þetta hafði áhrif á
starfið og gerði skipulagninu ýmis konar erfiðari en ella. Mikið mæddi á Þrymheimi og t.d.
má sjá þess stað í að hluta af ársskýrslu frá deildinni vantar þar sem mannabreytingar voru
miklar og enginn til að taka að sér skráningu.

3. Börn
3.1. Fjöldi barna
Í október 2017 voru 90 börn í skólanum, 46 drengir og 44 stúlkur.
Fædd árið 2012 16 börn
Fædd árið 2013 25 börn
Fædd árið 2014 19 börn
Fædd árið 2015 24 börn
Fædd árið 2016 6 börn
Boðið var upp á 4 til 8,5 tíma dvöl fyrir börnin. Iðavöllur er einsetinn leikskóli þannig að flest
börnin koma á bilinu 7:45 til 8:15. Nokkur börn eru frá kl. 9:00. Börnin fara heim á
mismunandi tímum eða frá kl.12:00 til 16:15.
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3.2. Aðlögun
Haustaðlögun 2017 hófst 8. ágúst. Þennan veturinn hófu 38 börn skólagöngu á Iðavelli. Um
haustið hófu skólagöngu alls 20 börn í yngri árgöngum og 10 börn í eldri árgöngum. Á
vorönn hófu 8 börn skólagöngu. Iðavöllur notar þátttökuaðlögun við alla aðlögun.

4. Starfsmenn
4.1. Stöðugildi
Þann 1. október 2017 voru stöðugildi við Iðavöll 20,92. Þar af var 1,30 % staða vegna
stjórnunar, 13,50 % staða vegna barna inn á deildum, 2,5 % staða vegna eldhúss, 2,55 % staða
vegna afleysinga þ.e. vegna veikinda og undirbúnings kennara. Einnig var inni aukaheimild fyrir
0,50 % stöðu í deildarstuðning og verkefni vegna tvítyngdra barna.
Nítján starfsmenn voru í Félagi leikskólakennara, tveir í Félagi Stjórnenda í leikskólum, einn í
Iðjuþjálfafélagi Íslands, og sex voru í Einingu-Iðju.
Í leikskólanum er jákvæð sýn á menn og málefni höfð að leiðarljósi. Sú trú að allir hafi sitt til
brunns að bera mótar starfið. Lögð er áhersla á að nýta mannauðinn og gefa ákveðið frelsi
og svigrúm til að ýta undir frumkvæði og hugmyndaauðgi starfsmanna. Mikið er lagt upp úr
góðri liðsheild og góðum starfsanda sem einkennist af trausti og trúnaði.
Leiðarljós starfsmannahóps Iðavallar
Við sammælumst um að góður starfsandi, starfsgleði, traust og trúnaður eru nauðsynleg í
starfsmannahóp. Til þess að svo megi verða viljum við leggja okkur fram um að sýna hvert
öðru jákvætt viðmót, tillitssemi og hreinskilni. Við komum fram hvert við annað af kurteisi
og erum vakandi fyrir því að hjálpast að í dagsins önn. Öll erum við einstök og sérstök og ber
að virða það.

4.2. Áherslur í samskiptum og samstarfi starfsmanna
4.2.1. Samráðsfundir. Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri funduðu einu sinni í viku, á
undan stjórnarfundum.
4.2.2. Stjórnarfundir. Deildarstjórar, sérkennslustjóri og aðstoðarleikskólastjóri funduðu
með leikskólastjóra einu sinni í viku og eftir þörfum. Að jafnaði á föstudagsmorgnum kl.
9:00. Aðstoðarleikskólastjóri um að skrifa og birta fundargerð og senda á starfsfólk í
tölvupósti. Hver og einn ber ábyrgð á að lesa og kynna sér.
4.2.3. Sérkennslufundur m/skólastjórnendum. Deildarstjóri sérkennslu fundaði með
skólastjórnendum reglulega.
4.2.4. Sérkennslufundur m/ deildarstjórum. Deildarstjóri sérkennslu fundaði með
deildarstjórum eftir þörfum.
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4.2.5. Deildarfundir. Þeir voru á dagskrá á hálfsmánaðarfresti í útitímanum fyrri part dags.
Þá leysir deildin við hliðina af með því að senda auka fólk út á meðan.
4.2.6. Starfsmannafundir. Leikskólinn lokaði eftir hádegi 8 sinnum á tímabilinu.
Starfsmannafundir voru haldnir þessa seinni parta.
4.3. Starfsmannaviðtöl, handleiðsla, móttaka nýrra starfsmanna
Móttaka nýrra starfsmanna var fyrst á könnu leikskólastjóra og síðan tók viðkomandi
deildarstjóri við þjálfun starfsmannsins.
Til er starfsmannahandbók Iðavallar sem ber nafnið Skuld. Þar geta starfsmenn lesið sér til
um ýmsar reglur, venjur og siði. Stefnt er að því að setja Skuld upp sem veggspjald.
4.4 Móttökuáætlun Iðavallar - móttaka á nýjum starfsmanni
Markmið:
Að nýr starfsmaður komist sem fyrst inn í starfið og aðstæður.
Að nýr starfsmaður finni sig velkomin og sé ánægður.
Að minnka starfsmannaveltu.
Að auka öryggi allra starfsmanna.
1. vinnudagur - viðtal leikskólastjóri :
Farið yfir ráðningasamning (3 mánaðar reynslutími, laun, launaseðill, skattkort)
Rætt um starfsgrundvöll og markmið leikskólans.
Starfsmannahandbókin Skuld kynnt.
Þagnarskylda útskýrð.
Rætt um reglur vegna veikinda.
Rætt um reykingareglur.
Rætt um fundi utan vinnutíma.
Húsnæði sýnt og kynnt.
Nýr starfsmaður fær læstan, merktan skáp til umráða.
Farið er yfir öll öryggismál skólans.
Starfsmaður kynntur fyrir starfsfólki leikskólans.
Þegar starfsmaður hefur störf við leikskólann, fær hann afhentan lykil sem gengur að
útihurðum og geymslum. Kvitta þarf fyrir móttöku lykils. Starfsmaður verður að gæta
lykilsins vel og t.d. ekki merkja lyklakippu með nafni skólans. Þegar starfsmaður lætur af
störfum skilar hann lyklinum og kvittar fyrir að hann hafi skilað honum.
Hlutverk deildarstjóra í móttöku nýs starfsmanns
Kynnir starfsmann fyrir börnum og starfsfólki deildar.
Setur starfsmann inn í starfssvið sitt á deildinni.
Kynnir reglur, skipulag og starfssemi deildarinnar.
Brýnir fyrir starfsmanni þagnarskyldu, stundvísi og ábyrgð.
Ræðir um væntingar og kröfur til starfsmanns.
Hvetur til frumkvæðis og þess að vera duglegur að spyrja.
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5. Hugmyndafræði leikskóla – Stefna – Skólanámskrá
5.1. Áherslur og markmið leikskólans
Leikskólastarfið byggist á lögum um leikskóla og aðalnámskrá leikskóla sem er lögfest
námskrá leikskóla. Einnig á leikskólinn sína eigin skólanámskrá og er aðgengileg á heimasíðu
skólans.
5.1.1. Markmið í lögum um leikskóla
að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra,
að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku,
að hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir hvers og eins
svo að börnin fái notið bernsku sinnar,
að stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra,
að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í
lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun,
að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að styrkja sjálfsmynd
þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta.
5.1.2. Stefna Iðavallar
Einkunnarorð Iðavallar eru: Þar er leikur að læra.
Í þeim felst stefna leikskólans. Daglegt líf á Iðavelli snýst um leik, 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. Kennslufræði leikskóla byggir á samþættingu náms- og þroskaþátta.
Leikskólakennarar líta á nám og þroska barna sem órjúfanlega heild og þegar unnið er að
verkefnum er reynt að flétta saman mörg námssvið og fjölmarga þroskaþætti.
Í leikskólanum er jákvæð sýn á menn og málefni höfð að leiðarljósi. Sú trú að allir hafi sitt til
brunns að bera mótar starfið. Sem ramma um starfið er notuð aðferðafræði sem felst m.a.
að horfa á barnið sem getumikinn og sjálfstæðan einstakling. Lögð er áhersla á jákvæða sýn
á barnið og horft á sterkar hliðar þess. Borin er virðingu fyrir barninu og verkum þess og
unnið úr þekkingu sem aflað er á forsendum barnsins. Lykilatriði í öllu starfi er gott og traust
samband við foreldra. Foreldrasamstarf er einn af hornsteinum leikskólans og er það
fullvissa kennara að það sé grunnurinn að farsælu skólastarfi. Lögð er áhersla á fjölbreytt
samstarf með það að markmiði að gefa fjölskyldum barnanna aukna möguleika á að velja sér
leiðir.
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Við viljum leggja áherslu á virðingu, nálægð, hlýju og umhyggju sem hluta af
uppeldisstarfinu.
5.1.3 Meginmarkmið Iðavallar
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
5.2. Foreldrasamstarf
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 opinn,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
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
5.3. Að mæta ólíkum þörfum
Við leikskólann var starfandi sérkennslustjóri í 50% starfi á tímabilinu. Hlutverk
sérkennslustjóra er m.a. að halda utan um sérkennslumál skólans. Á tímabilinu
1.
september 2017 til 31. ágúst 2018 var fjöldi barna með skilgreindan deildarstuðning þrjú
börn eða átta tímar í heildina.
Sérkennslustjóri sat foreldrafundi og teymisfundi, fundi með Barnaverndarnefnd, fundi með
læsisteymi skólans, sá um samskipti milli skólans og talmeinafræðinga og sjúkraþjálfara.
Hafði yfirumsjón með samstarfi við sérkennsluráðgjafa og sat fundi með öðrum
sérkennslustjórum. Vann að námskrárgerð, skýrslugerð, skimun á börnum, ráðgjöf, og
þjálfun.
Tví/fjöltyngd börn á tímabilinu voru 20 talsins, þar af 13 drengir og 7 stúlkur. Sprotasjóður
styrkti leikskólann í annað sinn til þess að vinna að þróunarverkefni fyrir tvítyngd börn, Þar
er leikur að læra – íslensku, að koma til móts við foreldra af erlendum uppruna. Starfsmaður
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í leikskólanum var í 50% stöðu á vorönn 2018 og vann með þessum hópi barna. Málörvun
var rauði þráðurinn í gegnum starfið á tímabilinu, ýmist í formi málörvunarhópa og/eða
einstaklingsþjálfunar. Einnig fór fram leikþjálfun og þjálfun í samskiptum sem og skimanir á
orðaforða. Málörvun var áberandi í leikskólastarfinu og sérkennslu þar sem leikskólinn vann
annað árið í röð að þróunarvinnu á tímabilinu í samvinnu við aðila frá MSHA. Með tilkomu
verkefnisins vann skólinn að bættri og skilvirkari móttöku nýrra barna og einnig kom út
greinagóð handbók leikskólans á íslensku, ensku og pólsku. Sprotasjóður veitti síðan
leikskólanum þriðja styrkinn til þess að efla enn betur málörvunarstarf sem unnið verður að
á næsta skólaári 2018-2019.
Sérkennslustjóri sótti nokkur námskeið á tímabilinu, kynnti Lubbastarfið á Iðavelli ásamt
öðrum starfsmanni á Lubbadegi í Reykjavík. Heimsótti tvo leikskóla í Breiðholti ásamt öðrum
starfsmanni þar sem skoðað var starf með tvítyngdum börnum. Hélt málstofu ásamt öðrum
starfsmanni á sameiginlegum leikskóladegi allra á Akureyri um þróunarstarfið, Þar er leikur
að læra. Og að lokum var iðjuþjálfanemi frá HA að störfum undir leiðsögn sérkennslustjóra í
7 vikur.

6. Leikskólastarfið sl. skólaár
6.1. Inntak og gerð starfsáætlunar
Ársáætlun skólans var fylgt eftir en hún var mótuð á kennarafundum vorið 2017. Vel gekk að
fylgja ársáætluninni eftir og engar óvæntar breytingar urðu á starfi leikskólans.
Skóladagatal 2017-2018 er fylgiskjal með skýrslunni.
6.2. Skipulag skólastarfsins
6.2.1. Dagskipulag Iðavallar
Deildir leikskólans eru aldursblandaðar, tveir árgangar á deild nema á Jötunheimi en þar er
elsti árgangur skólans. Hefur hver deild sitt dagskipulag en matmálstímar eru fastir liðir og
koma fram á heildardagskipulagi skólans.
07:45
08:00-08:30
08:30-11:20
11:20-12:00
12:00-13:00
13:00-14:15
14:15-14:45
15:00-16:00
16:15

Leikskólinn opnar
Morgunverður
Nám og leikur
Hádegisverður
Hvíld
Nám og leikur
Síðdegishressing
Nám og leikur
Leikskólinn lokar

Hver deild er svo með sína útfærslu af námi og leik. Lögð er áhersla á “fljótandi” skipulag,
þ.e. tímasetningar eru ekki hafðar inni nema á máltíðum. Ekkert ákveðið valkerfi er í gangi í
húsinu.
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Hópastarf var í gangi á öllum deildum, mismunandi mikið og mismunandi útfært eftir aldri
og þroska. Mismunandi efni tekin fyrir á hverri deild. Áhugasvið barna var oft látið ráða
hvaða efni voru tekin fyrir.
6.3. Starf með nemendum inni og úti
Hér á eftir koma ársskýrslur deilda.
6.3.1. Álfheimur
Ágúst – desember 2017
Leikskólinn opnaði 31. júlí eftir sumarlokun. Flutningar á milli deilda fóru fram
miðvikudaginn 2. ágúst, öll börnin nema eitt fluttu yfir. Eftir flutning yfir á Glaðheim fóru
kennarar Álfheims í afleysingar á aðrar deildir og skipulögðu komu nýrra barna en þau komu
svo í aðlögun þann 8. ágúst. Sumarstarfsmaður hætti þann 11. ágúst. Kennarar á Álfheimi
voru 5 talsins í vetur og þeir voru allir með í aðlöguninni. 17 börn voru aðlöguð í einu, 11
börn fædd 2015 og 6 börn fædd 2016. Nokkur börn og einstaka foreldri voru viðkvæm fyrstu
vikurnar og foreldri benti á að þetta væri of stór aðlögunahópur og að börnin væru mörg
óörugg. Þessi aðlögunarhópur var of stór að okkar mati og ákveðið var að framvegis verði
aðlögun í tvennu lagi. Mikið álag var á kennarana.
Söngvaflóð fór af stað í ágúst og Álfheimur og Glaðheimur fengu að vera með í 10 mínútur á
þriðjudögum fyrir áramót.
Kennari á Álfheimi fór í sumarfrí í sjö daga í lok september/byrjun október. Þá voru fjórir
kennarar á deildinni, ekki var mannskapur í að fá kennara inn í staðinn, of mikið álag á hina
kennarana.
Hópastarf fór af stað í september, fjögur börn hjá fimm hópstjórum (og fimm hjá einum eftir
áramót). Hópastarf var á dagskrá 2x í viku. Í hópastarfinu var lögð áhersla á að kynnast
leikskólanum og hverju öðru, alltaf var lesin saga (skoðuð bók) fyrir og eftir hópastarf.
Drengur f. 2015 kom í aðlögun 4. september en hann var að flytja frá Danmörku, á íslenska
foreldra. Aðlögun gekk ágætlega.
Þann 19. október byrjaði einnig drengur fæddur 2015 sem á íslenska foreldra en hann á tvo
eldri bræður sem komu í aðlögun á tvær eldri deildir á sama tíma. Þá voru börnin orðin 20
talsins á Álfheimi.
Þann 18. og 20. október gengum við á Amtsbókasafnið og fórum í árlega bangsasögustund.
Börnin voru hraust vel framan af önninni en duttu í veikindi í lok nóvember og byrjun
desember (hiti og kvef).
Barn á deildinni fór í hjartaaðgerð 30. október í Svíþjóð og var í fríi frá 9. október til 14.
desember, náði góðum bata eftir aðgerðina.
Janúar – júlí 2018
Lubbi fór heim með öllum börnunum eftir áramót, hann gisti hjá hverju þeirra eina nótt og
voru börnin mjög glöð með að fá hann heim. Foreldrar sýndu þessu einnig áhuga og stóðu
sig vel í að skrifa nokkrar línur um það sem Lubbi gerði með börnunum. Í hópastarfi voru
unnin fjölbreytt verkefni þar sem börnin fengu að kynnast mismunandi stöðum og efnivið í
húsinu. Síðustu ár höfum við unnið með ákveðið þema í ákveðinn tíma en ekki þenna vetur
þar sem minna var um áhuga fyrir einhverju ákveðnu.
Allan veturinn unnum við verkefni í kringum fjölmenningardagana, við lituðum fána og
æfðum lög landanna vel. Börnin voru áhugasöm og dugleg að læra texta á ýmsum
tungumálum. Stúlka fædd 2015 kom í aðlögun 27. febrúar, hún var á Álfheimi fram að
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sumarlokun. Þá voru börnin á Álfheimi orðin 21 talsins. Foreldrar hennar eru frá Sviss og
vantaði leikskólapláss fyrir hana um óákveðinn tíma. Aðlögun gekk sæmilega, hún var frekar
lengi að aðlagast en hún var með vistunartímann 08:00-12:00 og var fram að sumarlokun.
Hlaupabólan var að ganga alveg fram í maí, nokkur börn voru frá í einu, meira en helmingur
barnanna á Álfheimi fékk hlaupabóluna. Eitt barn var bólusett gegn henni.
Foreldrasamtöl fóru fram í lok apríl. Afleysingastarfsmaður byrjaði á Álfheimi í byrjun maí. Í
maí komu foreldrar stúlku sem kemur á Álfheim í ágúst, á starfsmannafund og þau fræddu
alla starfsmenn um hennar sjúkdóm en hún fæddist með þindarslit.
6 elstu börn Álfheims fluttu yfir á Glaðheim 8. maí. Foreldrasamtöl voru í lok apríl og byrjun
maí. Móttökusamtöl voru í byrjun maí fyrir foreldra sex drengja f. 2016 sem byrjuðu á
Álfheimi 14. maí. Um miðjan júní voru móttökusamtöl fyrir þau 12 börn sem komu í aðlögun
13. ágúst (og eitt í október). Kennari á deildinni fór í veikindaleyfi í 8 daga um miðjan júní og
fór í 50 % stöðu í mánuð. Annar kennari á deildinni fór í veikindaleyfi um miðjan júní og var í
veikindaleyfi fram yfir sumarlokun.
Þann 13. júní byrjaði vinnuskólastarfsmaður á Álfheimi og var á deildinni til 7. ágúst.
Eitt barn hætti þann 11. júní á Álfheimi, annað hætti 15. júní og tvö börn hættu um
sumarlokun. Sumarlokun í júlí.
Ellý Reykjalín
Deildarstjóri Álfheims
6.3.2. Glaðheimur
Leikskólinn opnaði í lok júlí og fluttningur á milli deilda var í byrjun ágúst. Þrjú ný börn komu
í aðlögun á deildina í ágúst. Á deildinni voru 5 starfsmenn og 22 börn fædd 2014 og 2015.
Flutningur og aðlögun gengu vel. Börnunum var skipt í 4 hópa hópstjóri sá um sinn hóp í
hópastarfi og tók foreldrasamtöl. Boðið var uppá foreldrasamtöl að hausti og vori, mjög góð
mæting.
Málörvun er lykilþáttur í öllu starfi á Glaðheimi, við leggjum ríka áherslu á að setja orð á
athafnir og hvetjum alla til að nota málið og tala saman. Tvítyngdu börnin okkar voru í
sérstökum málörvunartum í tengslum við þróunarverkefnið okkar.
Hópastarf var tvo daga í viku, hreyfing einn dag og listasmiðja einn dag. Í hópastarfi var lesin
bók í upphafi hvers tíma og síðan farið í aðra vinnu, svo sem spilað, farið í gönguferðir,
föndrað, leikið og margt annað.
Í hreyfingu var útbúin íþróttabraut í leikskólanum ásamt því að fara stöku sinnum í
íþróttasalinn í Oddeyrarskóla.
Einn kennari sá um listasmiðju einu sinni í viku þar sem boðið var upp á að vinna í
fámennum hópi að hinum ýmsu listaverkum, hópverkefnum sem og einstaklingsverkum.
Við leggjum ríka áherslu á að börnin verði sem mest sjálfbjarga með því að hvetja þau til að
gera hlutina sjálf. Í forstofu eru þau hvött til að sækja útifötin sín og klæða sig að sem mestu
leyti sjálf, einnig ganga þau frá útifötunum sínum í hólfin sín eftir útiveru.
Í hádeginu var borðað af hlaðborði í salnum. Við byrjuðum á að senda alla fram en það gekk
ekki vel og urðum við að bakka með það. Þannig að 8 börn héldu áfram að fara í salinn og
hin fengu að æfa sig betur inni á deild. Smátt og smátt fóru svo fleiri og fleiri börn fram í
salinn og gekk mun betur. Öll börnin voru komin í salinn í febrúar. Þau voru mjög dugleg að
skammta sér sjálf, velja sér sæti og ganga frá eftir matinn.
Þegar allir voru farnir að borða í salnum vorum við með rólega borðvinnu inni á deild áður
en við fórum svo í hvíld.
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Lubbi hélt áfram að vera með okkur í náminu og lagt var inn eitt málhljóð í viku. Þá töluðum
við um stafinn, sáum hvernig hann var skrifaður, hlustuðum á hljóminn, æfðum hreyfitákn,
hlustuðum á lög hljóðanna og sungum saman.
Eins og gerist á vorin vorum við mikið úti að leika, fórum í stuttar gönguferðir og skoðuðum
skemmtiferðaskipin og nutum lífsins.
Anna Bjarney Guðmundsdóttir
Deildarstjóri á Glaðheimi
6.3.3. Þrymheimur
Frá tímabilinu ágúst-desember 2017 eru ekki til neinar skýrslur um starfið og því hefst
tímabil ársskýrslu fyrir veturinn í janúar 2018.
Á deildinni var hópastarf/málörvunarhópar alla daga vikunnar í janúar nema mánudaga
(undirbúningsdagur) og föstudaga (fundardagar). Unnið var að fjölbreyttum verkefnum en
barnahópnum var skipt upp í fjóra hópa.
Í febrúar var lítið skipulagt starf en í mars var stokkað upp á deildinni og settum við á
hópastarf tvisvar í viku og börnunum skipt upp í þrjá hópa. Til að byrja með var unnið að
fjölbreyttum verkefnum og í lok mars var tekin ákvörðun að vinna markvisst að ferilmöppum
barnanna og gerðum við verkefni fyrir það.
Börnin mættu í Söngvaflóð þennan veturinn og í janúar mættu þau í Hof og sungu fyrir
foreldra. Við tókum ákvörðun að mæta ekki með börnin í seinni ferðina í Hof um vorið þar
sem lögin sem urðu fyrir valinu voru ekki að hvetja þau til söngs. Til að koma til móts við
lærdóminn sem fylgir því að æfa lög og koma fram fyrir hóp af fólki sungu börni fyrir foreldra
og aðstandendur á vorhátíðinni sem gekk mjög vel.
Í apríl mætti Eva Reykjalín og var með dans með börnunum einu sinni í viku og höfðu börnin
gaman af en síðasti danstíminn var í maí. Einnig voru foreldraviðtöl í apríl og maí en
formlegu starfi líkt og hópastarfi lauk í maí og við tók sumartíminn.
Unnið af starfsfólki Þrymheims í fjarveru deildarstjóra
6.3.4. Jötunheimur
Haust 2017
Flutningarnir milli deilda gengu vel að vanda enda margir farnir að bíða eftir að flytja.
Starfsmennirnir voru flestir komnir úr sínum sumarleyfum, í ár urðu starfsmannabreytingar á
deildinni, fyrir voru Inga og Olla og til viðbótar komu Gugga, Hanna og Finnur. Á Jötunheimi
eru 23 börn og í fyrsta skipti núna í haust er deildin aldursskipt þ.e. 7 börn á aldrinum 4 – 5
ára og 16 börn á aldrinum 5 – 6 ára.
Vetrarstarfið var skipulagt fyrir veturinn, börnum skipt í hópa bæði lita-og ferilmöppuhópa.
Vinnustunda- og litahópavinna fór af stað í mánuðinum. Í lok mánaðar var haldinn fundur
með kennara úr Oddeyrarskóla og kom deildastjóri á yngsta stigi í leikskólann þar sem
línurnar voru lagðar fyrir samstarf vetrarins og byrjuðu börnin á að fara í heimsókn á
bókasafnið og að skoða frístundina í Oddeyrarskóla.
Að venju var byrjað að taka Hljóm 2 í lok sept.
Okkur var boðið að koma upp í Listagil og syngja í tilefni opnunar Akureyrarvöku.
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Tveir starfsmenn frá Slökkvistöðinni komu í heimsókn með verkefnið um Loga og Glóð og
fengu börnin að skoða slökkviliðsbílinn sem vakti mikla ánægju meðal barnanna.
Foreldrasamtöl fóru fram í byrjun nóvember. Í tilefni af degi íslenskrar tungu komu
nemendur í fjórða bekk Oddeyrarskóla í heimsókn til okkar og lásu fyrir börnin. Einnig komu
nemendur í fyrsta bekk í heimsókn, þetta er liður í samstarfsverkefni leik-og grunnskóla. Í lok
nóvember fórum við á jólasýningu á Minjasafninu.
Í desember kom sjöundi bekkur að lesa jólasögu fyrir börnin og er það enn einn liður í
samstarfsverkefni leik-og grunnskóla.
Vor 2018
Það voru farnar ferðir í íþróttasalinn í Oddeyrarskóla, að sjá árshátíðaratriði hjá 1. og 2. Bekk
og eldri börnin fóru og tóku þátt í kennslustund í Oddeyrarskóla.
Við fórum í heimsókn á slökkvistöðina í tengslum við Loga og Glóð.
Lögreglan kom með fræðslu um hjálmanotkun, hjólaumferð og skoðaði hjól barnanna. Við
fengum sumarafleysingu til okkar í byrjun maí.
Ingibjörg Ólafsdóttir
Deildarstjóri Jötunheims
6.4. Ferðir, menningarviðburðir, sýningar, hefðir hátíðir og aðrar uppákomur í starfi
skólans
Á haustin eru ýmsir dagar sem hafa fest sig í sessi. S.s. Alþjóðlegi bangsadagurinn, þá komu
börnin með bangsana sína í skólann og bókasafnið bauð í heimsókn.
Leikskólinn á afmæli 24. október og þá komum við saman í sal og sungum fyrir skólann okkar
og í hádeginu fengum við eitthvað gott að borða og eftirrétt.
Þá má nefna Dag íslenskra tungu sem er 16. nóvember. Það er orðin hefð fyrir því að
nemendur frá Oddeyrarskóla koma og lesa eða syngja fyrir börnin.
Og svo fer að líða að jólum, þá fengum við aftur heimsókn frá nemendum Oddeyrarskóla,
sem lásu jólasögur fyrir börnin.
Við buðum foreldrum í jólakaffi snemma í desember og skreyttum piparkökur. Það er líka
rauður dagur í desember og jólaball í skólanum fyrir börn og starfsfólk.
Á nýju ári byrjuðum við á því að kveðja jólin með útiballi, við dönsuðum í kringum jólatré og
fengum piparkökur og kakó. Vasaljósadagur er alltaf í janúar, þá eru ljós í minna lagi svo
börnin geti leikið sér með ljósin sín.
Á bóndadaginn buðum við körlum í morgunkaffi og var þetta vel sótt.
Þorrablót var haldið febrúar. Þá borðum við grjónagraut og súrmat.
Á degi leikskólans 6. Febrúar fóru elstu tveir árgangarnir í Hof og sungu undir undirleik
blásarasveitar tónlistarfskólans. Uppákoman var í tengslum við verkefnið Söngvaflóð. Yngri
deildar höfðu íþróttaþrautabraut í salnum í tilefni dagsins. Fjölskyldu fjör var fellt niður í
þetta skiptið – verður sameinað vorhátíð.
Á bolludegi var boðið upp á rjómabollur í hádeginu sem eftirrétt.
Á sprengidag var boðið upp á saltkjöt, jafning og kartöflur.
Við héldum öskudag hér í skólanum, eins og undan farin ár. Deildirnar eru með tilboð sem
börnin geta tekið þátt í ef þau vilja. Ein deild bauð upp á að slá köttinn úr tunnunni, önnur
bauð upp á kvikmynd, á þriðju deildinni var ball og sú fjórða var með leikefni.
Konum var boðið í morgunkaffi á konudaginn.
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Í mars var búningadagur og í apríl var rugldagur, þar sem allt fer á hvolf, föt eru ranghverf
borðað af stólum o.fl. Einnig var blár dagur, þar sem við mættum í einhverju bláu og jafnvel
vatnið er blátt.
Fjölmenningardagur er í hverjum mánuði þar sem fjallað er um land einhvers barns í
skólanum, lög sungin og sögur sagðar.
Þann 24. apríl voru lokatónleikar Söngvaflóðs í Hofi. Útskrift elstu barna og vorhátíð er í lok
maí. Skólastjóri kveður elstu börnin með rós, ræðu og útskriftarblaði og börnin þökkuðu fyrir
sig með fallegum söng. Fjölskyldufjörið var tekið upp hér og allir komu með freistandi rétti á
hlaðborð sem mæltist vel fyrir. Ýmis skemmtileg tilboð eru í gangi, andlitsmálun, krítar,
sápukúlur, smíðar og leikir.
6.5. Þróunar- og nýbreytnistarf

6.5.1. Þróunarverkefni
Þróunarverkefni Iðavallar hélt áfram þennan veturinn. Verkefnið er styrkt af XXXX Að þessu
sinni var áherslan á að koma til móts við foreldra barna af erlendum uppruna. Markmið
þróunarverkefnisins eru:
 Að auka tengsl foreldra af erlendum uppruna við leikskólann
 Að efla öryggi foreldra af erlendum uppruna í samskiptum við starfsfólk
 Að styðja við íslenskunám barna og foreldra af erlendum uppruna
Nánar má lesa um þróunarverkefnið í lokaskýrslu vetrarins hér:
https://www.msha.is/static/files/skyrslur/skyrsla-idavollur-vor-2018.pdf

Skólinn hlaut sérstaka styrki til að vinna verkefnið og voru þeir eftirfarandi: 04.12.2017,
styrkur frá Kea 120.000. 15.12.2017 styrkur að upphæð 100.000 frá verkfræðistofunni Eflu,
til tækjakaupa sem nýtast í þróunarverkefnið. Janúar 2018, 100.000 frá Norðurorku. Komu
þessar styrkveitingar sér afskaplega vel fyrir vinnu við verkefnið.
6.5.2. Skólaleikur
Að loknu sumarfríi í leikskólum 2017 var í fyrsta sinn boðið upp á vistun elstu
leikskólabarnanna í grunnskólum bæjarins og hefur verkefnið hlotið nafnið Skólaleikur.
Þetta er ein af þeim aðgerðum sem farið var í til að freista þess að flýta innritun í leikskólana
og ekki síður að auka tengingu milli skólastiga og styðja við aðlögun barnanna í
grunnskólann. Leikskólinn lagði fram 2 kennara í þetta starf.
6.5.3. Lubbi finnur málbein
Lubbi finnur málbein er námsefni eða verkfæri sem við hér á Iðavelli sammæltumst um að taka
upp markvisst í skólanum okkar. Efnið er eftir þær Eyrúnu Ísfold Gísladóttur og Þóru Másdóttur
talmeinafræðinga. Þetta námsefni inniber bókina um Lubba, hljómdisk, mynddisk og fjórar
smiðjur í mismunandi útfærslum. Lubbi er íslenskur fjárhundur og hann langar að læra að tala en
þá vandast málið því þá þarf hann að læra öll íslensku málhljóðin. Börnin þurfa því að hjálpa
Lubba að læra íslensku málhljóðin með söng og ýmsum öðrum æfingum. Þarna fer fram
hljóðanám í þrívídd; sjón, heyrn og hreyfi/snertiskyn er notað og fer það þannig fram að börnin
gera táknin fyrir málhljóðin, hljóða málhljóðin og spegla sig með því að horfa á námsefnið og
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önnur börn. Hljóðasmiðjurnar eru byggðar á doktorsritgerð Þóru Másdóttur og vilja þær stöllur
meina að fjölþætt vistun málhljóðanna auðveldi börnum að kalla þau fram hratt og örugglega.

6.6. Skipulags- og námskeiðsdagar, endur- og símenntun
6.6.1. Skipulagsdagar og námskeiðsdagar
Skipulags og námskeiðsdagar voru mikið notaðir til eflingar innra starfs og vinnu við
þróunarverkefni skólans. Að auki fengum við Elísu Guðnadóttur tvisvar í heimsókn, í
september fjallaði hún um kvíða barna og unglinga og í apríl um leikskóla fyrir alla með
áherslu á umfjöllun um erfiða hegðun.
6.6.2. Námskeið og ráðstefnur
Skólastjórnendur taka þá í markþjálfun hjá Fræðslusviði ásamt því að sinna öðrum
fræðslutilboðum sem í boði voru. Að auki fóru 2 kennarar á námskeið 18.01., 01.03 og
12.04. 2018 um yngstu börnin í leikskólanum.
Deildarstjóri og skólastjóri fóru á námskeið 19.01.2018 um kvíða barna og ungmenna.
Deildarstjórar á örnámskeið um kvíða barna í janúar 2018.
1 kennari á 3 daga námskeið í febrúar 2018. Little Flower Yoga Teacher Training.
1 kennari á námskeið fyrir kennara vegna nemenda af erlendum uppruna, 5 skipti eftir
hádegi frá 22.01.-19.03.2018
1 kennari á námskeið 12.02.2018.
Einnig voru kennarar duglegir að sækja ýmis örnámskeið á haust-og vorönn.
6.6.3. Heimsóknir
Við fengum heimsóknir bæði frá nemum og öðrum þennan veturinn. Leikskólinn Sólborg frá
Ísafirði kom í heimsókn í september og í október og nóvember voru hér nemar frá
Háskólanum á Akureyri. Að auki komu nemar frá Þýskalandi, Frakklandi og Danmörku í dvöl
hjá okkur, nokkrar vikur í senn frá nóvember til febrúar. Nemar frá HA komu til okkar á
vorönninni, bæði leikskólanennaranemi og iðjuþjálfar.
6.7. Öryggismál
Heilbrigðiseftirlit heimsækir skólann einu sinni á ári og skoða aðstæður m.a. í eldhúsi og á
lóð. Athugasemdum er síðan komið til fasteignafélags.
Öll slys eru skráð á þar til gerð eyðublöð. Í öllum slysatilfellum þar sem vafi er á um
greiningu, er hringt á slysadeild og leitað ráða. Foreldrar eru látnir vita og hafðir með í
ráðum eftir aðstæðum.
Brunaeftirlitskerfi er í húsinu og er það beintengt við Öryggismiðstöðina. Allt starfsfólk hefur
fengið fræðslu hvernig kerfið virkar í stórum dráttum. Neyðarsímanúmer eru við alla síma
hússins. Ákveðnir aðilar sjá um að hringja í öryggismiðstöð ef bilun verður í kerfinu og það
fer í gang. Eldvarnarhurðir eru á öllum deildum, millihurðum í gangi og eldhúsi. Slökkvitæki
eru staðsett á deildum, við innganga og í eldhúsi. Ennfremur eru brunaslöngur í anddyrum.
Starfsmenn kynna sér vel brunaútgönguleiðir, staðsetningu slökkvitækja og notkun þeirra og
æfa rýmingu leikskólans.
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7. Foreldrasamstarf
7.1. Foreldrafélag, foreldraráð
Aðalfundur félagsins var haldinn 6. september 2017 þar sem kosinn var ný stjórn.
Foreldrafélagið tók þátt í ýmsum uppákomum yfir tímabilið. Helst er að nefna jólaföndur í
nóvember, jólakaffi og jólaball í desember ásamt gjöfum frá jólasveinunum og fjölskyldufjör
og vorhátíð í maí. Einnig bauð foreldrafélagið upp á jógakennslu um veturinn í fjórar vikur.
Um foreldraráð vísast til kafla 2.3
7.2. Foreldraviðtöl - upplýsingastreymi
Hver deild bauð upp á foreldrasamtöl bæði að hausti 2017 og að vori 2018.
Hver deild gefur út mánaðardagatal yfir vetrartímann þar sem viðburðir mánaðar og
skilaboð til foreldra koma fram.
Heimasíða skólans sem og skilaboðatöflur í forstofum skólans eru notaðar til að miðla
upplýsingum til foreldra.

8. Samstarf – fræðsla, ráðgjöf
8.1. Fræðslusvið – leikskólafulltrúi – leikskólaráðgjafi
Leikskólastjóri eða staðgengill sat samráðsfundi Fræðslusviðs tvisvar sinnum í mánuði Síðan
sat leikskólastjóri nokkra samstarfsfundi með leikskólastjórum af 3 öðrum leikskólum.
8.2. Sérfræðiþjónusta leikskólans
Leikskólinn hafði samstarf við fjölskyldudeild og sérkennsluráðgjafa leikskóla vegna þeirra
sérkennslubarna sem voru í skólanum. Þetta samstarf var aðallega á könnu sérkennslustjóra
Iðavallar sem sat fundi með þessum aðilum.
Samstarf við Greiningarstöð ríkisins var í fundarformi, oftast fjarfundarform.
Um það samstarf sá sérkennsludeildarstjóri.
Þó nokkuð samstarf var við talmeinafræðinga í því formi að sérkennsludeildarstjóri og
sérkennsluaðilar fór með þau börn sem þurftu á þessari þjónustu að halda. Í leiðinni
fræddust viðkomandi um vinnubrögð talmeinafræðinga.
Samstarf við Heilsugæslustöðina á Akureyri hélt áfram á tímabilinu. Þetta samstarf er í sífelli
þróun. Fjögurra ára skoðun fer fram í leikskólanum.
8.3. Háskólinn á Akureyri og Háskóli Íslands
Iðjuþjálfanemi frá HA starfaði undir leiðsögn sérkennslustjóra í 7 vikur.
8.4. Samstarfsáætlun Oddeyrarskóla og Iðavallar veturinn 2017-2018
Markmið
Að auðvelda börnum það skref að hefja nám í grunnskóla og auka faglegt samstarf milli leikog grunnskólakennara.
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Sept.:
Kennarar frá Iðavelli og kennarar 1. bekkjar hittast til að ræða kennslufyrirkomulag og
samfellu milli skólastiga.
Deildarstjórar skólanna hittast og setja niður dagsetningar fyrir heimsóknir.
Okt.:
Heimsókn allra elstu barna frá Iðavelli á bókasafn skólans.
Stefnt að einni útiheimsókn 1. bekkjar á Iðavöll. Kennarar í 1. bekk hafa samband við
leikskólann.
Hópar af Iðavelli koma í heimsókn, taka þátt í kennslustund í bekkjarstofu og íþróttum.
Fimmtudagar í október kl. 10:35. Einn hópur í kennslustund og annar í íþróttum.
Nóv – des:
Dagur íslenskrar tungu, 16. Nóv fara 4-6 nemendur úr 4. bekk á Iðavöll og lesa fyrir elstu
börnin þar. Mæting 10:45.
Heimsókn 1. bekkjar á Iðavöll í desemberbyrjun. Mæting um kl. 10:30. Jólaföndur með
elstu börnum leikskólans.
Nemendur 7. bekkjar fara í lestrarstund á Iðavöll föstudag í desember kl. 9:00. Nemendur
skipta sér á deildir, 4 – 6 saman og lesa jólasögu fyrir börnin. Sögurnar eru valdar m.t.t.
aldurs hlustenda og nemendur eru búnir að æfa sig í skólanum. Æfing fyrir
upplestrarkeppnina. Boðið í morgunverð og samveru á deildum á eftir.
Janúar
Elstu börnum Iðavallar boðið að sjá árshátíðaratriði 1. og 2. bekkjar fimmtudag 26. janúar kl.
10.
Febrúar - mars
Útiheimsókn á Iðavöll. 1. og/eða 2. bekkur hvenær sem er.
Hópar af Iðavelli koma í heimsókn, taka þátt í kennslustund í bekkjarstofu og íþróttum.
Fimmtudagar í lok febrúar og byrjun mars
Apríl-maí
Kennarar/kennari verðandi 1. bekkjar heimsækir leikskólann og skoðar starfið þar.
Sameiginlegur útivistardagur elstu barna leikskólans og tilvonandi vinabekkjar. Stefna á
gönguferð með nesti, leikjum o.þ.h. Áætlað í lok apríl/byrjun maí. ATH. góðviðrisdag á
föstudegi.
Undirbúningur í skóla:
 Láta vita í Lystigarð. Tryggja opin salerni þar.
 Para saman nem. í 7. bekk við leikskólabörn í ljósi skráninga
 frá heimsókn í mars.
 Hóparnir úr Oddeyrarskóla og Iðavelli hittast á Eiðsvelli þar
 sem 7. bekkingar finna sinn vin. Brýnt fyrir nemendum að
 leiða litlu börnin og passa þau vel.
 Gengið upp í Lystigarð, nesti og leikir
 Gengið heim. 7. bekkur fylgir leikskólabörnum heim á Iðavöll.
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 7. bekkur fer ef færi gefst í heimsókn í útiveru á Iðavöll til að halda kynnum við
verðandi vini.
 Kennarar hittast, ræða veturinn og leggja línurnar fyrir næsta skólaár.
Annað sem er gegnumgangandi allan veturinn:








Iðavöllur heldur áfram að koma með börn í íþróttasal skólans á mánudögum eftir kl.
10.
Leikskólabörnin halda áfram að koma við á skólabókasafninu og kíkja á fuglasafnið
þegar þeim hentar.
Nemendur Oddeyrarskóla fá að kíkja í útiveru hjá Iðavelli öðru hvoru og leika við
börnin þar.
Þarf ekki langan fyrirvara
Gildir fyrir alla bekki
Heppilegast milli kl 10:30 og 11:30 á morgnana
Láta Ingu eða aðra á Iðavelli vita daginn áður eða strax að morgni

Kennarar skólanna skoða starfið hver hjá öðrum þegar þeir óska eftir því.
Endurskoðað í september 2018.
8.5. Annað samstarf, fræðsla eða ráðgjöf
8.5.1. Samstarf slökkviliðs Akureyrar og leikskóla Akureyrar fór af stað á haustdögum 2007
og hefur haldist óslitið síðan. Verkefnið er kallað Logi og Glóð og eru það elstu börn skólans
hverju sinni sem taka þátt. Slökkviliðið heimsækir skólann tvisvar á vetri. Fyrra skiptið til að
hitta skólastjóra og sinna hefðbundnu eftirliti. Seinni heimsóknin er til hitta börnin og til að
veita þeim fræðslu. Farið er yfir ýmis öryggisatriði með börnunum og að lokum skoðaður
slökkvibíllinn. Börnin sinntu eftirlitshlutverki sínu með sóma yfir veturinn. Þau fóru reglulega
og skoðuðu eldvarnir leikskólans.Í maí bauð slökkviliðið börnunum til hátíðar við slökkvistöð.
8.5.2. Norrænt samstarf
Starfsfólk leikskólans tók þátt í norrænu samstarfi á árinu eins og það hefur gert óslitið frá
árinu 2000. Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri sitja í stýrihóp vegna þessa samstarfs.
Skólastjórnendur ásamt deildarstjóra Þrymheims fóru á ráðstefnu sem haldin var í Lahti í
Finnlandi í september 2017. Skólastjórnendur sátu svo fund stýrihóps sem haldinn var Osló í
nóvember 2017. Álasund heldur svo ráðstefnuna 2018.

9. Innra mat og umbóta- eða þróunarstarf
Skólinn tekur þátt í könnunum Skólapúlsins, bæði starfsmannakönnunum og
foreldrakönnunum.
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10. Lokaorð
Eitt af því sem setti svip á tímabilið ’17-’18 voru veikindafjarverur starfsfólks. Slíkt hafði áhrif
á skólastarfið og var sérstaklega erfitt að talsvert af fjarverunum voru af einni deildinni. Að
öðru leyti gekk veturinn nokkuð vel, vinna við þróunarverkefnið hélt áfram, starfsfólk tók
þátt í námskeiðum og kynnti þau verkefni sem Iðavöllur vinnur að á stóra leikskóladeginum.

Akureyri desember 2018,

Anna Lilja Sævarsdóttir skólastjóri
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