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Inngangur  

Dalskóli er samrekinn leik-, grunn- og frístundaskóli. Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega 

starfshætti og samvinnu. Í skólanum ríkir viðhorf virðingar fyrir einstaklingnum og sérkennum hans. Í 

Dalskóla er mikið um þemabundið smiðjustarf í samfélags- og náttúrugreinum auk teymisvinnu 

kennara. Í í 7.-10 bekk er faggreinakennsla og þverfagleg samvinnuverkefni í anda aðalnámskrár undir 

heitinu þemavikur. Í skólanum er lögð áhersla á lifandi, skemmtilegt og skapandi skólastarf. Skólinn 

starfar eftir hugmyndafræðinni um jákvæðan aga. 

Í grunnskólahluta Dalskóla skólaárið 2021-2022 voru 407 nemendur í 1. – 10. bekk, í hverjum 

grunnskólaárgangi voru tveir umsjónarkennarar alla jafna. Í leikskólahlutaskólans voru 180 á 9 

leikskóladeildum. Í Frístundaheimilinu Úlfabyggð voru 100 nemendur skráðir að jafnaði á 

haustmánuðum en talan var lítillega breytileg yfir skólaárið. Úlfabyggð er starfrækt eftir að skóladegi 

lýkur og ætlað nemendum í 1. – 4. bekk. 

Starfsmenn Dalskóla skólaárið 2021-2022 voru 149 þar af voru 66 þeirra starfandi við 

grunnskólahlutann og 71 við leikskólahluta skólans. Tólf starfsmenn störfuðu við Úlfabyggð, þar af 
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fimm sem voru líka í grunnskólahluta skólans. Tíu starfsmenn starfsmenn voru í fæðingarorlofi og sex 

starfsmenn voru tímabundið í langtíma veikindum. 

 

Stefna og starfsáætlun Dalskóla  

Stefna skólans er að öllum líði þar vel og að börnin fái að dafna, nema og blómstra. Í skólanum er lögð 

rækt við sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði, skapandi hugsun og skapandi starf.  Við leggjum áherslu á 

að rækta með börnum ábyrgð á námi sínu og framkomu.   

Einkunnarorð skólans er: Hamingjan er ferðalag. 

Skólinn er menningarskóli sem leggur rækt við skemmtilegt skapandi skólastarf. Auk þess er Dalskóli 

syngjandi skóli þar sem fram fer daglegur samsöngur. 

Menntastoðirnar þrjár leikskólastoðin, frístundastoðin og grunnskólastoðin vinna saman svo dagur 

barnsins verði sem gjöfulastur og þekking starfsfólks hverrar stoðar nýtist öllum. 

Í Dalskóla er unnið að því að þróa öflugt lærdómssamfélag starfsfólks sem byggir á þverfaglegu 

samstarfi þar sem lögð er rækt við það að læra í sameiningu. Hér er skólasamfélag þar sem fram fer 

einstaklings- og hópamiðað nám með markvissum og skipulögðum hætti.  Unnið er að því að samfella 

verði í  námi og leik og það myndi heild. Lögð er áhersla á sveigjanlega kennslu- og starfshætti og 

samvinnu nemenda. Einnig er áhersla lögð á samþættingu námsgreina og þemabundið nám og starf 

innan árganga og á milli árganga. 

Allir grunnskóla- og leikskólakennarar skólans vinna saman í teymum að undirbúningi náms, leiks og 

kennslu. 

Í Dalskóla er einstaklingurinn í öndvegi. Við sjáum alla. Í Dalskóla ríkir viðhorf virðingar fyrir 

einstaklingnum og sérkennum hans. Það er hlustað á börn og nemendur og lögð áhersla á virðingu og 

væntumþykju. Hjartað er með í för. Í Dalskóla er mikill vilji til samvinnu við foreldra og lögð áhersla á 

hlustun og skilning. 

Í Dalskóla er lögð áhersla á að fá alla  til þess að trúa á eigin hæfileika og getu til að læra. Hlutirnir og 

verkin fá að taka sinn tíma, þetta er gert með mislöngum námslotum, góðri hrynjandi í stundatöflum, 

aðkomu frístundar á skóladeginum og góðum löngum frímínútum. Í Dalskóla er lögð áhersla á að efla 

jákvæð og uppbyggileg samskipti við samferðarmenn, jafnaldra, fólk á misjöfnum aldri, af báðum 

kynjum, af ólíkum uppruna og menningarbakgrunn sem og eftir þroska og getu. Hér  viljum við ná 

árangri í öllu starfi, lífi, leik og námi. Við leggjum áherslu á vandaðar leik-, kennslu- og frístundir. Leitað 
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er leiða til að þjálfa, kenna og hlúa að börnum á fjölbreyttan hátt og leitast er við að styrkja áhugahvöt 

þeirra og að þau finni til innri skuldbindingar við að vilja ná árangri. Í Dalskóla er unnið markvisst að 

þróun góðs samstarfs við tónlistarskóla, skólalúðrasveitir og íþróttafélög því það er okkar trú að 

samfella, skilningur og traust verði að ríkja á milli allra þeirra er koma að menntun og uppeldi barna. 

Það þarf heilt þorp til þess að ala upp barn.  

Í kennslustundum barna á grunnskólaaldri er leitast við að hafa skýr markmið í hverri kennslustund og 

að ávallt sé vandað til verka. Í Dalskóla er lögð áhersla á fjölbreyttar kennslu- og starfsaðferðir svo allir 

fái verkefni við hæfi og að námið verði innihaldsríkt og merkingarbært. Í grunnskólahluta skólans er 

lögð áhersla á leiðsagnarnám 

Stuðningskennsla fer fram að mestu leyti í umsjónarbekknum í anda hugmyndafræðinnar um skóla 

margbreytileikans. Stuðningskennsla fer einnig fram í minni hópum utan sem innan kennslustofunnar. 

Í frístundahluta skólans Úlfabyggð er lögð áhersla á skapandi og frjótt frístundastarf þar sem sem börn 

hafa margt um það að segja hvernig starfið þróast. Lýðræði, samtakamáttur og gleði ríkja í starfi.  

Í leikskólahluta skólans er unnið með reynslumiðað nám í anda Reggio Emilia hugmyndafræðinnar. 

Opinn efniviður er nýttur til að skapa tengingar við reynslu barnanna. 

Í skólasamfélaginu og nærsamfélaginu er lagt kapp á samstarf barna, foreldra og starfsmanna og að 

það samstarf sé opið og nærandi, byggt á gagnkvæmu trausti þar sem allir finni að þeir hafa mikið fram 

að færa til samfélagsins. Skólinn í samvinnu við foreldra hefur samið áætlun um foreldrasamstarf. 

Dalskóli leggur áherslu á heilbrigðan lífsstíl og útveru og einn af hornsteinum skólans er útikennsla. 

Útikennsla er samofin skólastarfinu allt árið um kring. Stefnan er að halda áfram ótrauð í útinámi, leik 

og vinnu barna utandyra á komandi skólaárum. Í þemanámsstarfi/smiðjunámi er útikennsla hluti 

starfsins. Nemendur fara ásamt kennurum, í lengri og styttri vettvangsferðir sem tengjast ýmsum 

námsgreinum og falla undir markmið Aðalnámskrár grunn- og leikskóla.  Útikennsla er hluti af 

heildstæðri vinnu með börnunum á öllum aldri.  Nálgun og viðfangsefni fer eftir aldri og þroska 

barnanna. Dalskóli tekur þátt í verkefninu Göngum í skólann og í tengslum við það verkefni er tekið 

þátt í norræna skólahlaupinu (Ólympíuhlaup) og allir nemendur ganga á Úlfarsfell. 

Dalskóli er skóli á grænni grein og dró Grænfánann að húni vorið 2012. Skólinn stefndi auk þess á að 

flagga menningarfánanum og var í apríl 2012 valinn fyrsti skólinn í Reykjavík til þess að taka formlega 

við viðurkenningu um að vera menningarskóli. Haustið 2017 fékk skólinn menningarfána-

viðurkenninguna í annað sinn. Skólinn hefur sett sér umhverfisstefnu þar sem lögð er áhersla á að auka 

þekkingu og virðingu nemenda fyrir umhverfi sínu, skapa jákvætt viðhorf nemenda og starfsmanna til 
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umhverfismála og þroska vitund um lýðræði og að láta sig umheiminn varða. Skólinn fékk Íslensku 

menntaverðlaunin 2020 fyrir öflugt skóla- og menningarstarf. 

Hornsteinar skólans eru: læsi og lesskilningur, virkni og félagsleg þátttaka barna, útikennsla, sköpun 

og listir, tónlist og söngur, gleði og metnaður. 

Hornsteinar skólans voru lagðir í anda nýrrar aðalnámskrár sem gefin var út 2011. Þar voru lagðir sex 

rauðir þræðir: 1. Sköpun 2. Heilbrigði og velferð 3. Lýðræði og mannréttindi 4. Sjálfbærni 5. Læsi 

6.jafnrétti. 

Skólinn ákvað að sameina í fyrstu fjóra steinana sína alla sex þræði aðalnámskrár og leggja að auki 

steina tileinkaða tónlist og söng annars vegar og gleði og metnaði hins vegar. 

 

Starfsmannastefna skólans  
Svona förum við að í Dalskóla:  

Að vera jákvæð. Það gerum við t.d. með því að: 

➢ leitast við að draga fram jákvæðar hliðar á mönnum og málefnum. 

➢ hlusta og vera opin fyrir hugmyndum og möguleikum. 

➢ hrósa og vera brosmild og glöð. 

➢ bregðast við vandamálum á uppbyggilegan hátt og líta á þau sem verkefni til að leysa. 
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Að bera virðingu fyrir umhverfinu. Það gerum við t.d. með því að: 

➢ skilja við hlutina eins og viljum koma að þeim sjálf. 

➢ virða vinnu og vinnusvæði hvers annars og fá leyfi ef við fáum hluti að láni. 

➢ Virða vinnufrið á vinnusvæði starfsmanna 

 

Að vera opin í samskiptum. Það gerum við t.d. með því að:  

➢ koma skoðunum okkar á framfæri á viðeigandi stöðum. 

➢ sýna áhuga og beita virkri hlustun.  

➢ sýna heilindi og vera ekki með baktal. 

 

Að mynda eina liðsheild. Það gerum við t.d. með því að:  

➢ styrkja, upplýsa og leiðbeina hvert öðru.  

➢ hafa upplýsingar sýnilegar og aðgengilegar. 

➢ sjá til þess að upplýsingar eins og um bekkjarferð berist viðeigandi aðilum. 

➢ hjálpast að. 

 

Að hrósa hvert öðru og hvetja til dáða. Það gerum við t.d. með því að:   

➢ muna eftir því að sumir starfsmenn vinna góða vinnu sem ekki er sýnileg. 

 

Að vera uppbyggileg í gagnrýni. Það gerum við t.d. með því að:  

➢ sleppa því að segja “en” þegar við hrósum. 

➢ vera varkár í orðavali og segja eins og “þetta er frábær hugmynd hjá þér, ég hef hins vegar 

áhyggjur af því að tíminn sé ekki nægur, hvað segir þú um það?” 

 

Að vera kurteis hvert við annað. Það gerum við t.d. með því að: 

➢ bjóða góðan dag og kveðja í lok dags. 

➢ vanda orðavalið. 

 

Að sýna tillitssemi. Það gerum við t.d. með því að:  
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➢ virða landamæri og þröskulda samstarfsmanna. 

Að sýna trúnað við vinnufélaga og vinnustað. Það gerum við t.d. með því að: 

➢ tala jákvætt um vinnustaðinn og vinnufélagana. 

➢ bjóða samstarfsfólki okkar aðstoð ef illa gengur. 

 

Að vera ábyrg í starfi. Það gerum við t.d. með því að: 

➢ bera ábyrgð á verkum okkar. 

➢ vera góðar fyrirmyndir fyrir samstarfsmenn og aðra. 

➢ vera stundvís og virða tímamörk. 

➢ ganga vel um og vera samviskusöm. 

➢ vera skipulögð svo að fólk geti t.d. gengið inn í störf okkar. 

 

Endurmenntun starfsmanna í grunnskólahluta skólaárið 2021-2022 

Starfendarannsóknir í grunnskólahluta 
Í Dalskóla taka háskólamenntaðir starfsmenn þátt í starfendarannsóknum og eru þær hluti af 

símenntunaráætlun skólans. Markmið þessarar vinnu er að þróa Dalskóla um leið og kennarar þróa 

starfskenningu sína og vitund um starfið. Starfendarannsóknin er unnin að mestu leiti í pörum og 

þannig þróast um leið jafningjastuðningur. Menn sækja hugmyndir og ráðgjöf víða vegna einstakra 

rannsókna í sínum hópum og eiga reglulegt samtal við skólastjóra um inntak rannsóknarinnar. 

Tilgangurinn er einnig að styðja kennara í starfi og ráðgjöf við að skipuleggja nám nemenda og faglegt 

starf í Dalskóla. Veturinn 2021-2022 voru  25 starfendarannsóknir í gangi við skólann og fjölluðu þær 

um eftirfarandi: 

1. Guðrún og Nanna: Hvernig byggjum við góða samvinnu á milli okkar og kennara annars 
vegar og innan stoðteymis hins vegar? 
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2. Hildur Ingólfsdóttir: Hvernig gengur mér að samhæfa það að vera kennari með 
starfsfræðslu og vera námsráðgjhafi – Hvernig styðja þessi tvö hlutverk hvert annað og 
hvernig ekki? 

3. Magnea: Teymiskennsla í 8. bekk í Dalskóla, hvernig og hversvegna? 
4. Una Dögg: Hvernig vinn ég með podköst í anda leiðsagnarnáms? 
5. Lárey: Hvernig gengur mér að stuðla að faglegu samstarfi á milli stuðara, sérkennara og 

umsjónarkennara? 
6. Helena: Hvernig get ég stuðalað að aukna barnalýðræði í Dalskola 
7. Íris Auður: Verkleg útfærlsa þess að tera textílnámið merkingarbært – hvernig geri ég 

það? 
8. Ásdís: Hvernig gengur mér að tengjast nemendum utan kennslustofunnar með það að 

markmiði að þau öðlist traust til skólans og starfsfólks? 
9. Jóhanna Beck: Hvernig gengur mér að opna kennslustundir í anda leiðsagnarnáms – með 

spurningatækni? 
10. Signý: Hvernig árangri næ ég annars vegar inni á gólfi og hins vegar í Korpu og hvernig eru 

kostir og gallar fyrir nemendur með bæði úrræðin? 
11. Ólafur Snorri: Kynning á meistararitgerð um þolþjálfun 
12. Ásta og Jóhanna: Hvernig gagnast okkur og nemendum okkar að vinna með CPS 

aðrferðina? 
13. Jóna: Hvernig tekst mér að verða kennari dagsins í dag eftir langt kennsluhlé? 
14. Hrund og Halldóra: Hvernig tengjum við læsisfimmuna sem best við leiðsagnarnámið? 
15. Aldís og Elín: Hvernig þróum við áfram markmiðabundnar kennslustundir með áherslu á 

sýnileika og sjálfsmat? 
16. Bjarnfríður: Hvernig nýti ég mér markmið og árangursviðmið í sundkennslu? 
17. Hildur Jóh: Hvernig miðlar maður starfsháttum, stefnu og sýn skólans svo orð og athafnir 

fari saman? 
18. Jóhanna og Gyða: Hvernig nýtum við CPS aðferðina til að bæta bekkjarbrag og 

námsmenningu? 
19. Ólöf og Bogga: Hvernig hefur skipulag í rými áhrif á nám og vellíðan 
20. Hlín og Karin: Hvernig gengur okkur að auka lestur og lesskilning nemenda með áherslu á 

samræðu jafningja um bókmenntir og texta? 
21. Sigríður Schram: Hvernig aukum við/ég árangur tvítyngdra nemenda í íslensku og öllu 

almennu námi? 
22. Auður: hvernig sjá börnin samstarfið á milli leikskola og grunnskóla 
23. Bjarni: Hvernig nýti ég og bæti hreyfiseðla í íþróttakennaslu 
24. Árni Már: Hvernig met ég lærdóm og verkefni nemanda eftir hverja kennslustund og færa 

til bókar/mentor og hvernig kenni ég þeim þau viðmið? 
25. Ragnhildur og Björg: Hvernig reynist markviss vinna með vaxandi hugstarf á 

námsmenningu og góða námsfélagamenningu 

 
Til þessara rannsókna voru gefnir 40 endurmenntunartímar. 

Haldin var innanhússráðstefna í maí í tveimur málstofum. Stjórnendateymi Fellaskóla var boðið að 

koma og sitja málstofuna , auk nokkurra annarra gesta meðal annars Nönnu Christiansen. Þetta var 

mjög fræðandi, valdeflandi og gleðjandi að vanda. 

 

Leiðsagnarnám í grunnskólahluta 
Dalskóli er á sínu fimmta ári í leiðsagnarnámi. Þeirri innleiðingu hefur verið stýrt af teymi kennara og 

stjórnenda sem haldið hafa að meðaltali tvo fundi í mánuði og undirbúið og haldið utan um að viðhalda 
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leiðsagnarnámi í Dalskóla. Haldið var námskeið á undirbúningsdögum að hausti og ca einu sinni í 

mánuði var þróunarfundur með öllum grunnskólakennurum. Taka skal fram að margar  

starfendarannsóknir tengdust leiðsagnarnámi, leynt og ljóst. 

Skólaárið 2019-2020 vorum við valinn til að vera þekkingarskóli, einn af fjórum, í leiðsagnarnámi og var 

því verkefni framhaldið næstu skólavetur þar á eftir. Leiðsagnarteymið hefur það hlutverk að miðla 

reynslu og þekkingu jafnt innan sem utan skólans. Í ár hittust teymi skólanna fjórum sinnum og kynntu 

sínar áherslur. Í maí var haldin opinn kynningarfundur í húsi menntavísindasviðs HÍ. Hann var mjög vel 

sóttur af kennurum og tókst vel, en u.þ.b. 80 kennarar sóttu þann fund.  Teymið í Dalskóla hefur einnig 

tekið á móti gestum sem erlendum sem vilja kynna sér þessa starfshætti. Skólann sóttu heim einnig 

tveir verkefnastjórar frá Menntamálastofnun og sátu kennslustundir og áttu fund með skólastjóra og 

einum kennara út leiðsagnarnámsteyminu. 

Í upphafi hausts mátu kennarar þekkingu sína á leiðsagnarnáminu og var tekin sameiginleg ákvörðun 

um að einbeita okkur að kveikjum og spurningatækni í vetur og nýta námsfélaga í hverri stund.  

 Áherslan í leiðsagnarnáminu í vetur hefur því verið á  

• Námsfélagar í öllum kennslustundum - Samræður um lærdóm og nám á milli nemenda sé 

sýnileg  

• Kennslustundir með markmiðabundið skýrt upphaf með kveikjum 

• Að kennarar þjálfist í spurningatækni um nám, inntak og kveikjur 

• Setja árangursviðmið um verkefni  
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Jákvæður agi 
Í ágúst voru haldin tvö námekið í jákvæðum aga. Annars vegar fyrir alla nýja kennara og hins vegar á 

starfsdögum var dagsnámskeið fyrir alla grunnskólakennara. Námskeiðið var á vegum félags um 

Jákvæðan aga og fyrirlesari og kennari var Aníta Jónsdóttir. 

Fjórir þriðjudagsfundir að vetri fóru í upprifjun og kennslu á jákvæðum aga. 

 

Endurmenntun í grunnskólahluta – að utan 
Ýmiskonar endurmenntun hefur komið utan frá í grunnskólahluta skólans:  

 

• Fræðsla um CPS lausnarleit. Þórkatla Elín Sigurðardóttir  

• Verkefnastjórnun tveggja teyma um CPS (10 vikna handleiðsla)  Þórkatla Elín Sigurðardóttir 

• Tæknifærðsla. Arnar Sigurjónsson. Fjórar örkynningar 

• Promethaean -  hvernig nýtum skjáina. Arnar Sigurjónsson. Tvær örkynningar. 

• Fræðsla frá lesblindufélaginu 

• Fræðsla um málþroskaröskun. Brynja Björgvinsdóttir talmeinafræðingur 

• Orð eru til alls fyrst. Að vinna með orðaforða og hugtök. Talmeinafræðingar 

þjónustumiðstöðvar 

Margir grunnskólakennarar sóttur Öskudagsráðstefnu. Þrír kennarar/leiðbeinendur voru í Med námi 

með kennslu. 

 

Endurmenntun frístundastarfsmanna: 
• Grunnfræðsla um starfsemi frístundaheimila. 

• Grunnfræðsla um hlutverk stuðningsstarfsmanna í frístundaheimilum. 

• Fræðsla um einstaklingsáætlanir stuðningsbarna í frístundaheimilum. 

• Hópavinna og umræður um "Hinn fullkomna frístundastarfsmann". 

• Fræðsla um ADHD og einhverfu. Tveir ráðgjafar þroskaþjálfar frá Þekkingarmiðstöð í málefnum 

fatlaðra í frístundahluta SFS sáu um þessa fræðslu. 

• Fræðsla um jákvæða og neikvæða leiðtoga í starfi.  

 

Endurmenntun leikskólahluta 
 

• Innleiðing Hugarfrelsis var á starfsdegi á vorönn og verður sú seinni í haust 2022 

• Hrönn Pálmadóttir kom tvisvar og var með námskeið um starf með yngstu börnum 

leikskólans fyrir starfsfólk í Dal.  
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• Guðný Reynisdóttir og Kristín Hildur Ólafsdóttir komu tvisvar og voru með 

handleiðslu fyrir deildarstjóra og allt starfsfólk í Móa en þær áttu að koma einnig í 

Dal en það varð ekki úr því vegna takmanna og sóttvarna.  

 

Lítið var um að starfsfólk færi á námskeið þennan veturinn utan skóla en alls stunduðu þrír starfsmenn 

nám með vinnu við Háskóla Íslands eða Háskólann á Akureyri í leikskólakennarafræðum, bæði í 

grunnnámi eða á meistarastigi. Þá var einn starfsmaður í þroskaþjálfanámi  við HÍ.  

 

 

 

 

Innra mat GRUNNSKÓLAHLUTI 
Markmið og tilgangur mats.  

Samkvæmt grunnskólalögum ber hverjum grunnskóla að sinna mati og eftirliti með gæðum 

skólastarfsins. Í 35.grein segir:  

Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í grunnskólum er að: a. veita upplýsingar um 

skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks skóla, viðtökuskóla, foreldra 

og nemenda, b. tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og 

aðalnámskrár grunnskóla, c. auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum, d. tryggja 

að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum 

(35. gr. grunnskólalaga 2008).  
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Í 36. gr. grunnskólalaga er fjallað um innra mat og þær skyldur sem skólum ber að uppfylla varðandi 

það. Í 36. grein segir:  

Hver grunnskóli metur með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs á grundvelli 35. 

gr. með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra eftir því sem við á. Grunnskóli birtir 

opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengsl þess við skólanámskrá og áætlanir um 

umbætur (36. gr. grunnskólalaga 2008).  

Þær leiðir sem Dalskóli hefur nýtt til mats skólaárið 2021-2022 eru eftirfarandi: 

• Skólapúlsinn – reglulegar fyrirlagnir fyrir úrtak nemenda í 6.-10. bekk 3 x á vetri 

• Niðurstöður lesfimikannana 

• Starfsmannakönnun – Viðhorfskönnun starfsmanna framkvæmd af Reykjavíkurborg í 

janúar/febrúar 2021 

• Matsfundir starfsmanna 5. apríl 

• Mat á kennslustundum – áhorf skólastjórnenda 

• Skólastjóri fylgir nemanda 

• Örsamtöl að hausti 2021 

• Starfsþróunarsamtöl tekin á vorönn 2022  

• Lýðræðisfundir skólastjórnenda,  með nemendum   

• Skólastjóraspjall með foreldrum nóvember 2021 

• Annað mat á einstökum þáttum starfsins. 

 

Skólapúlsinn  
Skólapúlsinn var lagður fyrir úrtak nemenda í 6. – 10. bekk í október, desember, febrúar og apríl. Fjöldi 

svarenda var samtals 149 deild á fjórar kannanir eða um 37 nemendur í hvert sinn. Niðurstöður verða 

ræddar á undirbúningsdögum í ágúst 2022 og kynntar á skólaráðsfundi í september 2022. Niðurstöður 

sýna í flestum þáttum að skólinn er undir meðaltali.  Könnuninni er skipt í nokkra þætti; Virkni nemenda 

í skólanum. Líðan og heilsu, Skóla og bekkjaranda – svo eru þættir er snúa að mötuneyti. 

Virkni nemanda: 
• Almennur áhugi á stærðfræði hefur aukist frá síðustu könnun innan skólans. 

• Áhugi á lestri helst stöðugur en er undir landsmeðaltali. Um miðbik vetrar náði 

áhuginn landsmeðaltali en dalaði undir vorið aðeins meira en hann dalaði á 

landsvísu. Stelpur hafa meiri áhuga á lestri en drengir.  

• Þrautsegja í námi tók hæðir um miðbik vetrar og fór o,6 stigum yfir landsmeðaltal 

en dalaði í febrúar en náði svo landsmeðaltali í apríl. Það má segja að verðandi 
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sjöundi bekkurinn okkar og 9. bekkurinn séu þrautseigustu hóparnir í þessari 

mælingu.  

• Áhugi á náttúrufræði sveiflast yfir veturinn, en mestur er áhuginn í 6. bekk og 9. 

bekk. Það hefur að segja í  6. og 7. bekk hvort það er náttúrufræðismiðja eða 

samfélagsfræðismiðja er í gangi þegar könnunin er tekin.  

• Trú á eigin vinnubrögðum í námi var undir landsmeðaltali að hausti en að vori hafði 

landsmeðaltali verið náð. 

• Trú á eigin námsgetu er mest og yfir landsmeðaltali hjá hópnum sem tekur 

könnunina í desember en er undir landsmeðaltali í hin 3 skiptin. 

 

Líðan og heilsa 
• Sjálfsálit barnanna. Nemendur okkar voru í landsmeðaltali í fyrstu tveimur 

mælingum ársins en döluðu í febrúar og apríl mælingum um 0,5 stig. Spurningarnar 

sem mynda þennan matsþátt eru: Mér finnst ég vera að minnsta kosti jafn mikils 

virði og aðrir, ég hef marga góða eiginleika, ég er misheppnaður, ég get gert margt 

jafn vel og aðrir, ég er ánægð með sjálfan mig (109 eru ánægð með sig en 39 eru 

ekki ánægð með sig), Stundum finnst mér ég ekki skipta máli fyrir aðra. 

• Stjórn á eigin lífi í fer undir og yfir landsmeðaltalið eftir mælingum ársins. 

Spurningar sem mynda matsþátt eru: Ég hef litla stjórn á því sem kemur fyrir mig 

í lífinu, ég get gert næstum allt sem ég einbeiti mér að, oft veit ég ekki hvað ég á 

að gera þegar ég stend frammi fyrir vandamálum í lífinu. 

• Líðan barna í Dalskóla fer vaxandi, það var ein lág mæling, en annars eru við yfir 

og í landsmeðaltali. Í opnum svörum barnanna eru mörg börn sem ávarpa það að 

þau séu kvíðin. Dæmi um svör: Ég fæ bara aðeins kvíða fyrir einhverju vegna þess 

að ég reyni að gera mitt besta en þá endar það alltaf með því að ég fái D á prófum, 

ég er vara alltaf með kvíða og stress bara skiptir engu máli hvenær eða hvar ég er 

er bara alltaf með svona tilfinningar, ég er með kvíða, ég var að hugsa um það sem 

ég hafði gert en vildi óska að ég hefði ekki gert, ég veit ekki af hverju ég fæ kvíða, 

ég er að missa áhugann á skólanum og er stressuð og þá get ég ekki klárað 

verkefnin. 

• Nemendur okkar eru fyrir landsmeðaltal hvað varðar einelti. Tíundi bekkur er þar 

að slá niðurstöðum upp verulega. Það er álíka tíðni eineltis í 8. og 9. bekk og annars 

staðar á landinu.  Nemendur í 6. bekk í Dalskóla upplifðu einelti í desember 

mælingunni. Spurningarnar eru: Á síðustu 30 dögum, hve mörgum sinnum hefur 

þú verið Lagður/lögð í einelti í skólanum – 5 nemendur merkja við að það sé 12 

sinnum eða oftar, sem er mikið áfall. Einn nemandi er of mikið. Í vetur hefur 

eineltisteymi skólans unnið með þrjú mál. Þau eru spurð: Mér finnst að einhver væri 

að baktala mig, ég var beitt(ur) ofbeldi, ég var skilin út undan, einhver sagði 
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eitthvað særandi við mig, mér leið mjög illa yfir því hvernig krakkarnir létu við mig, 

mér leið mjög illa yfir því sem krakkarnir sögðu um mig eða við mig á netinu 

• Tíðni hreyfingar er að batna í Dalnum. Við höfum alltaf þrátt fyrir lélega aðstöðu í 

gegnum árin verið með hreyfiglaða nemendur. Stelpur hreyfa sig (37,7%) jafn 

mikið og stelpur á landinu en drengirnir okkar tóku framförum á milli ára (45,2%) 

en landsmeðaltal drengja er 51%.  Það eru tveir árgangar sem hreyfa sig mest það 

eru 6. bekkur og 9. bekkur. 

• Nemendur Dalskóla borða hollan mat bæði innan og utan skólans og eru að sækja 

í sig veðrið með þennan matsþátt. 

 

Skóla- og bekkjarandi 
• Í Dalskóla koma nýir nemendur inn nánast vikulega. Hefur fjölgunin í skólann verið 

afar mikil. Það er ekki fyrr búið að mynda vinasambönd og koma á bekkjarmenningu 

en nýir nemendur mæta á svæðið. Þrátt fyrir þetta var fyrri hluti ársins þannig að 

nemendur upplifðu að þeir samsömuðu sig vel við nemendahópinn og vorum við í 

og yfir landsmeðaltali. Undir vorið dalaði nðurstaðan. 

• Samband nemenda við kennara, bæði umsjónar- og faggreinakennara er lægra en 

á landinu. Hvort það er teymiskennslan, faggreinakennsla í unglingadeild eða 

stækkun skólans er erfitt að segja um, en þetta þarf að skoða betur. Við sjáum þó 

að þar sem umsjónarkennari er að halda utan um hópinn og kennir nánast allar 

greinar er sambandið á við landsmeðaltal. 

 

 

 

• Nemendum finnst ekki nógu mikill agi í tímum mv. Landsmeðaltalið. Fyrri hluti 

ársins var góður að þeirra mati en svo seig þetta niður. Gagnstætt upplifun kennara. 

Hér þarf að huga að námsmenningunni og vinna með hana í samvinnu með 

nemendur. En í Dalskóla er lögð áhersla á samræður nemenda í upphafi hverrar 

kennslustundar, með þetta og skuldbindingu við þessa menningu þarf að eiga 

samtal. 

• Virkni nemanda í tímum er í landsmeðaltali 
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• Spurt var aum leiðsagnarnám og tíðni þess er í landsmeðaltali eins og nemendur 

upplifa það. Við vildum sjá þess tölu hærri en landsmeðaltal vegna áherslu 

leiðsagnarnáms í skólanum. 

 

Þegar nemendur eru spurðir hvað sé gott við skólann nefna þau helst: 

Eiginlega allt segja ýmsir, að það sé gaman að læra, það séu fínir krakkar, hann sé fallegur, 

það séu góðir kennarar, góður matur, passleg heimavinnu, góð menntun, allt er gott setja 

margir, að hann byrji 08:30, bókasafnið og sundlaugin, skemmtilegir tímar og skemmtilegir 

krakkar, má vera í símum í frímó, list- og verk, næs kennarar. 

Þegar nemendur eru spurðir hvað megi bæta segja þau þetta helst: 

 OF vond lykt á klósettum, of mikið heimanám, vilja betri mat, einkunnarkerfið of flókið og  

kennarar óskýrir með það og ekki sammála, of stuttar frímínútur, sumir kennarar þurfa að 

útskýra betur, læti í tímum, pappír í matsal til að þurrka hendur, stytta skóladaginn, krakkar 

þurfa að ganga betur um dót skólans, fleiri íþróttamót og uppbrot, spes unglingaherbergi, 

skítugt gólf í matsalnum, meira félagslíf, betri kennsluaðferðir, 

 

Ef þetta er dregið saman þá þurfum við að huga að skólamenningu, skólabrag og samskiptum barna, 

hvernig aukum við hamingju barna innan skólans og aukum skuldbindingu þeirra við nám. Við þurfum 

að vinna þetta með nemendum og verður þetta einn af umbótaþáttum næsta vetrar. 

Við þurfum öll að vera stolt, ábyrg og sátt á okkar vinnustað. 

 

Mat á lestri 
Lesfimi – próf eru lögð fyrir 3x á vetri í öllum árgöngum, það eru próf sem fylgjast með þróun lestækni 

og leshraða. Menntamálastofnun gefur út viðmið, þau viðmið eru mjög há og hafa verið mikið rædd í 

skólasamfélaginu og á opinberum vettvangi. 

Fyrirlögn í september 2021 
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Hér sést að í september koma nemendur ekki vel undan sumri. Færni þeirra í lestri hefur hrakað yfir 

sumarið. Sjá má að rauðlitaðir nemendur eru þeir sem ekki ná hraðaviðmiðum eru of hæglæsir og lesa 

sér illa til gagns. Blálitaðir eru þeir sem ná efsti viðmiðum í sínum aldurshópi. Taka sakal fram að þetta 

eru hraðapróf. 

Fyrirlögn í janúar 
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Hér má sjá að þrátt fyrir framfarir frá því í september eru nemendur Dalskóla undir landsmeðaltali.  

 

Fyrirlögn í maí  

 

 

 

Hér sést að meðaltalið fer upp yfir veturinn og í 5. bekk og í 8. bekk erum við með meðaltalslesara 

hvað varðar hraða. Fyrsti bekkur er líka að standa sig vel. Í vetur voru 2 stór lestrarátök þvert á 

skólann, þriðji bekkur er Pals bekkur og fóru 2x í 12 vikur í gegnum  Pals lestrarþjálfun. 

Í 2. bekk var lagt fyrir sérstakt lesskimunarpróf sem kallast Lesmál. Því er ætlað að finna þá nemendur 

sem hugsanlega geta átt í erfiðleikum með lesturinn. Af 21 nemenda í 2. bekk sem tók prófið eru 10 

nemendur sem ekki eru komin með aldurssamsvarandi tök á lestrinum og af þeim 10 þarf að fylgjast 

sérstaklega og hafa íhlutun fyrir fjóra nemendur. 
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Fyrirlögn í janúar 
 

 

 

 

Fyrirlögn í maí 
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Niðurstöður samræmdra könnunarprófa 
Samræmd könnunarpróf voru ekki lögð fyrir þetta árið. Verið er að þróa einstaklingsbundin 

samræmd matspróf sem skólar geta nýtt sér.  

Starfsmannakönnun 
Viðhorfskönnun starfsmanna í grunnskólahluta, leikskólahluta og frístundahluta var lögð fyrir í febrúar 

og mars.  Svarhlutfallið í borginni allri var 51%.  Það hefur lækkað um 6% á milli kannana. 

Svarhlutfall í Dalskóla-grunnskólahluta var aðeins 43% þrátt fyrir margar ábendingar 

Lagt var upp sem fjóra þætti: 

 Hæfir og áhugasamir starfsmenn: Tilgangur, metnaður og starfsmannastöðugleiki 

 Árangursríkir stjórnunarþættir: Frumkvæði, viðurkenning, stjórnun, fræðsla og þjálfun  

 Starfsánægja:  

 Hvetjandi og jákvætt starfsumhverfi: Markmið og árangur, upplýsingaflæði, móttaka nýliða, 

jafnrétti og jafnræði, ímynd, starfsandi, vinnuaðstaða, sveigjanleiki í starfi, starfsöryggi og 

hæfilegt vinnuálag  

 

Hraðstefnumót skólaliða ef erlendu bergi brotnir við kennara – liður í íslenskumnámi 

Niðurstöður í grunnskólahluta 
Myndin hér að neðan sýnir meðalskor þátta og breytingu milli áranna 2021 og 2022 miðað við svör 

grunnskólastarfsmanna Dalskóla.  

Fyrir hvern þátt sem spurt er um er reiknuð einkunn á bilinu 1 til 5. Hærri einkunn gefur jákvæðari 

niðurstöðu. Einkunnir eru litakóðaðar. Grænn gefur til kynna einkunnina fjóra eða hærra, gulur 

einkunnina þrjá til fjóra og rauður gefur til kynna lægri einkunn en þrjá.  
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Súla 1:  Sýnir starfsánægju 
Súla 2:  Tilgangur starfsins 
súla 3:  Upplifir fólk viðurkenningu 
Súla 4: Stjórnun skólans 
Súla 5: Sýnir vellíðan og hugarfar grósku 
Súla 6: Sýnir vinnuaðstöðu 
Súla 7: Sýnir starfsánægju 
Súla 8: Sveigjanleiki í starfi 
Súla 9: Sýnir fræðslu og þjálfun 
Súla 10: Sýnir upplýsingaflæði 
Súla 11: Þýðir betri vinnutími og styttingin (aðeins hluti starfsmanna er í styttingu) 
Súla 12: Fjallar um líðan og álag 
Súla 13: Covid álag 
Súla 14: Fjallar um hæfilegt vinnuálag – en sjá má að upplifunin er að álag er mikið. 
Punktarnir til hægri vísa til gamalla spurninga sem ekki voru endurteknar í ár 
 

 

Græn svör: 

1. Það er góður starfandi á vinnustaðnum 
2. Starfið er metið að verðleikum 
3. Ég veit til hvers er ætlast af mér 
4. Samvinna er góð 
5. Ég get nálgast allar upplýsingar 
6. Mér hefur verið hrósað fyrir vel unnin störf 
7. Ég hef aðgang að gögnum og tækjum 
8. Mínum starfsstað er vel stjórnað 
9.Við ræðum mistök opinskátt 
10.Á heildina litið er ég ánægður í starfi 
11. Mér líður vel í vinnunni 
12.Mér finnst tekið tillit til skoðana minna og ábendinga um framkvæmd vinnunnar 
13. Hversu ánægður ertu með lífið þegar á heildina er litið? 
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14. Vinnuaðstaða mín er góð 
15. Ég hef sveigjanleika til að samræma starf og einkalíf 
16. Ég hef haft tækifæri til að sækja fræðslu á síðustu 12 mánuðum 
17. Á síðustu 6 mánuðum hefur verið rætt við mig um frammistöðu mína í starfi 
18. Sú fræðsla sem ég hef fengið nýtist mér í starfi 
19. Hjá mér er gott jafnvægi á milli starfs og einkalífs 
20. Kemur það oft eða sjaldan fyrir hjá þér að þig langi ekki í vinnu næsta dag. 
 

Gul svör: 

21. Hefur þú getað nýtt þér styttingu 
22. Ég fæ nauðsynlegar upplýsingar sem snerta starfið mitt og starfsstaðinn 
23. Hversu ánægð/óánægður ertu með verkefnið betri vinnutími/stytting vinnuvikunnar 
24. Upplýsingaflæðið er gott 
25. Telur þú að „betri vinnutími“ hafi haft jákvæð eða neikvæð áhrif á gæði vinnunnar þinnar 
26. Kemur það oft fyrir eftir að vinnudegi lýkur að þú hafi áhyggjur af því að upp komi vandamál í 
vinnunni sem þú getur ekki leyst. 
27. Kemur það oft eða sjaldan fyrir eftir að vinnudegi lýkur að þú eigir erfitt með að hætta að hugsa 
um vinnuna þannig að það hafi neikvæð áhrif á frítíma þinn eða einkalíf 
 

Rauð svör 
 
28. Kemur það oft eða sjaldan fyrir eftir að vinnudegi lýkur að þú eigir erfitt með að gera nokkurn 
skapaðan hlut 
29. Finnst þér vinnuálag þitt hafa breyst eftir að stytting vinnuvikunnar/Betri vinnutími var tekin upp 
30. Hefur covid haft áhrif á dagleg störf þín 
31. Finnst þér þú geta haft lítil eða mikil áhrif á hvaða útfærsla var valin við styttingu vinnuvikunnar 
32. hefur covid-19 haft áhrif á starfsumhverfið þitt 
33. Er vinnuálag þitt of mikið, hæfilegt, eða of lítið 
34. Hefur þú of mikið að gera í vinnunni 
35. Hefur Covid 19. haft áhrif á álag í starfi þínu 
 

Niðurstöður viðhorfskönnunar meðal starfsmanna Dalskóla sýna að yfirgnæfandi þættir koma út á 

grænu.  

Þeir þættir sem koma út á gulu  varða mikið syttinguna, það er þáttur sem einvörðungu á við aðra en 

grunnskólakennara, einnig eru það ýmsar áhyggjur af starfinu sem lenda á gulu.  

➢ Skólinn hefur bætt sig í upplýsingaflæði frá fyrri könnun, en markið er að komast á 

grænan sjó þarna. 

➢ Að hafa áhyggjur af vinnunni lendir á gulu – maður veltir fyrir sér hvort starf 

kennarans sé með þeim hætti, vegna mannlegra hliða starfsins, að hugsanir um 

starfið og áhyggjur af stöðu barna skjóti upp utan vinnutíma. Hvort innleiða þurfi 

handleiðslu/sálfræðiaðstoð/markþjálfun fyrir starfsfólk skólans sé svarið til þess að 

létta á þessu stöðuga andlega álagi. 
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Þeir þættir sem eru á rauðu og hafa verið lengi í skólum borgarinnar ekki síður en í Dalskóla eru 

þættir eins og þreyta og mikið vinnuálag.  

➢ Covid skapaði líka álag, en vonandi sér fyrir endann á því.  

➢ Kennarar hafa mikið velt fyrir sér hvernig draga skal úr álagi en það er ekki einfalt 

mál. Mikil krafa er gerð um skilvirkni, stöðug og mikil samskipti innanhúss við 

nemendur og samstarfsaðila, ekki síður en við foreldra. Mikil krafa er gerð um 

samvinnu og teymisvinnu. Umsjónarkennslan er þungt starf og á hverju ári óska 

umsjónarkennarar eftir því að fá að vera bara kennarar, ekki umsjónarkennarar.   

Fyrir næsta vetur eru þrír umsjónarkennarar að fara í önnur kennarastörf innan 

skólans (Ísatkennslu, tölvutæknikennslu og sérkennslu). 

 

Nokkrir aðrir matsþættir: 

• 90% starfsmanna hafði fengið starfsmannasamtal þegar könnunin var gerð 

• Enginn starfsmaður hefur upplifað einelti 

• Einn starfsmaður hefur upplifað áreitni og var það áreitni í orðum. 

• Sjö aðilar hafa upplifað áreitni frá þjónustuþegum (foreldrum eða nemendum) og 

var bæði um að ræða áreitni í orðum og líkamlegt ofbeldi. 

• Tíu aðilar hafa orðið vitni af fordómum í garð starfsfólks af erlendum uppruna, í 

öllum tilvikum eru það nemendur sem uppnefna eða eru með athugasemdir, einnig 

hafa verið gerðar athugasemdir vegna holdafars, kyns og veikinda á niðrandi hátt. 

 

Niðurstöður í leikskólahluta 
 

Það gekk mjög illa að fá fólk að tölvunum til að svara könnun borgarinnar, en af 71 starfsmanni í 

leikskólahluta svöruðu aðeins 14 manns eða tæplega 20%. 

Það er áhugavert að skoða í þessari könnun betri vinnutíma og styttingu því allir starfsmenn 

leikskólahluta taka þátt í því verkefni. Þeir segjast allir hafa getað nýtt það. 

Það er ljóst að covid hafði mjög mikil áhrif í leikskólahluta Dalskóla, miklu meira en á grunnskólahluta, 

það sýna þessar niðurstöður berlega.

 



Sjálfsmatsskýrsla Dalskóla 2021-2022  

 

25 
 

1. Það er tilgangur með starfinu 

2. Starfsánægja 

3. Mínum vinnustað er vel stjórnað 

4. Sveigjanleiki í starfi 

5. Starfsandi 

6. Vellíðan og hugarfar grósku 

7. Viðurkenning 

8. Vinnuaðstaða 

9. Betri vinnutími/stytting 

10. Upplýsingaflæði 

11. Fræðsla og þjálfun 

12. Líðan/álag 

13. Hæfilegt vinnuálag 

14. Covid 19 

 

 

Græn svör: 

1. Ég veit til hvers er ætlast af mér 

2. Hefur þú getað nýtt þér styttingu að öllu, mestu, nokkru eða litlu leyti 

3. Sú fræðsla sem ég hef fengið nýtist mér í starfi 

4. Mér líður vel í vinnunni 

5. Mér finnst tekið tillit til skoðana minna og ábendinga um framkvæmd vinnunnar 

6. Hversu ánægður/óánægð ertu með lífið þegar á heildina er litið 

7. Á heildina litið er ég ánægður í starfi 

8. Telur þú að betri vinnutími/stytting hefi haft jákvæð eða neikvæð áhrif á gæði vinnu 

þinnar? 

9. Hversu ánægð eða óánægður ertu með verkefnið betri vinnutími/stytting 

10. Starfið er metið að verðleikum af samstarfsfólki 

11. Kemur það oft eða sjaldan fyrir hjá þér að þig langi ekki í vinnu næsta dag 

12. já mér er gott jafnvægi á milli starfs og einkalífs 

13. Ég get nálgast allar upplýsingar, ef ég ber mig eftir þeim 

14. Samvinna er góð á mínum vinnustað 

15. Það er góður starfandi á vinnustaðnum 

16. Ég hef sveigjanleika til að samræma starf og einkalíf 

17. Vinnuaðstaða mín er góð 

 

Gul svör 
18. Ég fæ nauðsynlegar upplýsingar sem snerta starf mitt 

19. Mínum starfsstað er vel stjórnað 

20. Á síðustu mánuðum hefur mér verið hrósað fyrir vel unnin storf 

21. Við ræðum mistök opinskátt 

22. Kemur það oft fyrir eftir að vinnudegi lýkur að þú hafi áhyggjur af því að upp komi 

vandamál í vinnunni sem þú getur ekki leyst. 

23. Á síðustu 6 mánuðum hefur verið rætt við mig um frammistöðu mína í starfi 
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24. Kemur það oft eða sjaldan fyrir eftir að vinnudegi lýkur að þú eigir erfitt með að 

hætta að hugsa um vinnuna þannig að það hafi neikvæð áhrif á frítíma þinn eða 

einkalíf 

25. Fannst þér þú geta haft lítil eða mikil áhrif á hvaða útfærsla var valin við styttingu 

vinnuvikunnar 

26. Upplýsingaflæðið er gott 

27. Á síðustu 12 mánuðum hef ég haft tækifæri til að sækja fræðslu eða námskeið 

28. Kemur það oft eða sjaldan fyrir eftir að vinnudegi lýkur að þú eigir erfitt með að 

gera nokkurn skapaðan hlut 

Rauð svör 
29. Hefur þú of mikið að gera í vinnunni 

30. Finnst þér vinnuálag þitt hafa breyst eftir að stytting vinnuvikunnar/Betri vinnutími 

var tekin upp 

31. Er vinnuálag þitt of mikið, hæfilegt, eða of lítið 

32. Hefur covid haft áhrif á dagleg störf þín 

33. Hefur covid-19 haft áhrif á starfsumhverfið þitt 

34. Hefur Covid 19. haft áhrif á álag í starfi þínu 

 

 

Það eru 18 þættir sem koma út á grænu, gulu þættirnir eru flestir við græna markið en að þeim þarf 

þó að huga. Rauðu þættirnir eru mikið álagstengdir þættir.  

Það er mikið álag að vinna á leikskóla, viðvera með börnum er frá 8-16:30 utan 20 mínútna sem 

starfsfólk fer í kaffi. Starfmenn upplifa mikið vinnuálag. Dalskóli hefur verið að leitast við að fækka 

börnum á deildum vegna þess að rýmin rúma ekki bæði börn og fullorðna svo vel sé. Dalskóli er á 

eldri deildum með tvo deildarstjóra undir með tvöfalda hópastærð. Þetta þekkist ekki annars staðar. 

Það hefur tekið okkur tíma að læra á þetta form. Það er alveg ljóst að í byrjun skapaði þetta álag, það 

er líkt og í teymiskennslu í grunnskólahluta mikilvægt að deildarstjórarnir tveir nái upp góðri 

samvinnu og geti deilt verkefnum. 

Nokkrir aðrir matsþættir 
• það voru 50% svarenda sem höfðu fengið starfsþróunarsamtal þegar könnunin var 

tekin 

• Það er einn svarandi sem hefur upplifað einelti frá samstarfsfólki í formi stríðni og 

ills umtals 

• Það er einn svarandi sem upplifir áreitni frá samstarfsfólki 

• Fjórir starfsmenn hafa séð fordóma á vinnustaðnum – sem birtast vegna heilsufars, 

vegna starfsfólks af erlendum uppruna, vegna aldurs og vegna holdafars. 

 

Niðurstöður Úlfabyggðar 
Í niðurstöðum Úlfabyggðar sést að það er almenn og mikil ánægja með starfið og starfsstaðinn. Rauðu 

þættirnir eru að starfsmenn telja vinnuálag of mikið. Í frístundahlutanum var ekkert spurt um Betri 

vinnutíma eða styttingu vinnuvikunnar.  
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Af 12 starfsmönnum Úlfabyggðar svöruðu 7 starfsmenn könnuninni eða ca 60% 

Þegar könnunin fór fram var nýlega hafist hafna við að taka starfsþróunarsamtöl og því ekki nema 50% 

þátttaka þar.  

Á myndunum má sjá hvaða þættir koma út á grænu, gulu og rauðu. Neðan myndanna er skýring á 

súlunum. Sú súla sem lengst er til vinstri (nr1) sýnir þann þátt sem flestir eru ánægðastir með og síðan 

koll af kolli 

 

 

1. Það er tilgangur með starfinu 

2. Mínum vinnustað er vel stjórnað 

3. Upplýsingaflæði 

4. Starfsandi 

5. Starfsánægja 

6. Sveigjanleiki í starfi 

7. Vinnuaðstaða 

8. Viðurkenning 

9. Vellíðan og hugarfar grósku 

10. Covid 19 

11. Líðan/álag 

12. Fræðsla og þjálfun 

13. Hæfilegt vinnuálag 

 

 

Græn svör: 
1. Mínum starfsstað er vel stjórnað 
2. Ég veit til hvers er ætlast af mér í vinnunni 
3. Upplýsingaflæðið er gott 

4. Á síðustu mánuðum hefur mér verið hrósað fyrir vel unnin störf 

5. Mér finnst tekið tillit til skoðana minna og ábendinga um framkvæmd vinnunnar 
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6. Ég hef aðgang að gögnum og tækjum sem til þarf 
7. Ég hef sveigjanleika til að samræma starf og einkalíf 

8. Kemur það oft eða sjaldan fyrir eftir að vinnudegi lýkur að þú eigir erfitt með að 

hætta að hugsa um vinnuna þannig að það hafi neikvæð áhrif á frítíma þinn eða 

einkalíf 

9. Á heildina litið er ég ánægður í starfi 

10. Ég fæ nauðsynlegar upplýsingar sem snerta starfið mitt og starfsstaðinn 

11. Mér líður vel í vinnunni 

12. Samvinna er góð á mínum starfsstað 

13. Það er góður starfandi á vinnustaðnum 

14. Ég get nálgast allar upplýsingar sem snerta starf mitt ef ég ber mig eftir þeim 

15. Vinnuaðstaða mín er góð 

16. Hversu ánægður ertu með lífið þegar á heildina er litið? 

17. Hjá mér er gott jafnvægi á milli starfs og einkalífs 

18. Starfið er metið að verðleikum af samstarfsfólki 
19. Á síðustu 6 mánuðum hefur verið rætt við mig um frammistöðu mína í starfi 
20. Kemur það oft fyrir eftir að vinnudegi lýkur að þú hafi áhyggjur af því að upp komi vandamál í vinnunni 

sem þú getur ekki leyst. 

21. Kemur það oft eða sjaldan fyrir hjá þér að þig langi ekki í vinnu næsta dag 

22. Á síðustu 12 mánuðum hef ég haft tækifæri til að sækja námskeið eða fræðslu 

23. Hefur covid-19 haft áhrif á starfsumhverfið þitt 
 

Aðrir matsþættir sneru að starfsþróunarsamtali, einelti og áreitni.  

Helmingur starfsmanna Úlfabyggðar hefur fengið starfsþróunarsamtal þegar könnunin var gerð og 

enginn hefur upplifað eða orðið vör við einelti eða aðra áreitni. 

Matsfundir starfsmanna 
Á endurmenntunarfundum og starfsmannafundum var reglulega teknir fyrir tilteknir matsþættir. 

September:   

Mat á því hvar við værum stödd í innleiðingu Leiðsagnarnáms. Helstu niðurstöður eru að þeir sem hafa 

starfað í Dalskóla undanfarin ár telja sig allir vinna markvisst með vaxandi hugarfar, vinna með kveikjur 

og setja námsmarkmið í kennslustundum. Þeir kennarar sem hafa verið við Dalskóla í eitt ár eru á góðri 

leið. All stór hópur hefur ekki náð færni í leiðsagnarnáminu og var því grunnfræðsla samofin 

þróunarfundum á þriðjudögum. Auk þess var bókinni um  Leiðsagnarnám komið í nokkrum eintökum 

fyrir inni á öllum vinnuherbergjum. Sú bók hefur verið gefin út sem hljóðbók og hefur vefur verið hvatt 

til hlustunar. Allur hópurinn vann  að sameiginlegum tilteknum verkefnum yfir veturinn. 

 

Október: 
Eftir námskeið fyrir byrjendur í skólanum í ágúst og annað fyrir alla kennara í ágústlok, var gert mat á 

því sem vel er að ganga og hvað betur má fara. 

Það sem vel er að ganga: 

• Hrós/hvatning er notað markvisst í anda jákvæðs aga (og leiðsagnarnáms) 
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• Skýrt val  - tvennt í boði 

• Haustnámskeiðið var kærkomin innspýting 

• Nokkrir hópar eru færir í að láta börn gera sjálfsmat í sjálfaga 

• Nokkrir komnir það langt að unnið er með ástæður hegðunar og viðbrögð 

• Orðræða JA nýtist vel 

• Jafningjafræðsla á vinnuherbergjum nýtist vel 

• Það gengur vel að halda bekkjarfundi á móti sundrúllum verður árangursmeira 

• Handbókin er mjög góð og nýtist vel 

• Góðvild og festa er gott verkfæri 

• Jákvæður talsmáti til barna í skólanum almennt 

• Nemendum er meira og meira treyst til að leysa vandamál og ágreining 

  

Það sem þarf að huga betur að: 

• Þurfum oftar að rifja markvissar upp 

• Láta minna sig oftar á í orðum og í riti 

• Setja lífsleikni og JA ofar á forgangslistann 

• Nýta betur klípusagnabankann á bekkjarfundum 

• Þyrfti að endurskipuleggja JA bókina 

• Þyrftum að vinna meira með hugmyndina um griðastaði 

• Koma markvissar með JA inn á stigsfundi. 

• Þurfum að vera meira með sýnikennslu á bekkjarfundum 

 

 

Nóvember:  
Lagt upp með fjórar grunnspurningar sem unnið var með í hópum: Spurt var hvað er að ganga vel, hvað 

viltu sjá/framkvæma og leiðir til úrbóta.  

hver matsþáttur var ræddur í 15 mínútur, ritari og tímavörður á hverju borði. Rætt var í 5 mínútur hvað 

vel er að ganga og hinir þættirnir í 10 mínútur – þá var skipt um efni. Stigin sátu saman og með hverju 

stigi sátu viðkomandi sérkennarar. List- og verkgreinakennarar og íþróttakennarar voru sér. 

 

• Skólabragur 

• Leiðsagnarnám 

• Jákvæður agi 

• Orð eru til alls fyrst (þróunarverkefni) 
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Helstu niðurstöður: 

Skólabragur: 

Það sem vel gengur: 

➢ Góður vinnufriður á unglingastigi 
➢ okkur hefur farið fram í skipulagi náms og umhverfis 
➢ margir jákvæðir leiðtogar í nemendahópum 
➢ námsmenning er mikið að batna í skólanum 
➢ CPS – lausnarteymið gefur miklar vonir 
➢ starfsfólk sýnir gott fordæmi með vinsemd og festu 
➢ að kennarar borða með nemendum 
➢ góður andi meðal kennara (hefur áhrif á nemendur) 
➢ allur bekkurinn í einu rými – meiri samkennd – en miklar áskoranir líka 
➢ Magnea leggur mikið til skólabragsins 
➢ íþróttaviðburðir og annað skólauppbrot hefur góð áhrif á skólabrag 
➢ hlýlegt viðmót í skólanum 
➢ Kristín skólaliði tekur á móti yngri nem með brosi alla daga 
➢ allir eiga alla og allir láta sig börnin varða – frábært fyrir skólabraginn 
➢ ferlimál á göngum hafa gengið vel en megum ekki missa það 
➢ frímínútur ganga vel 
➢ góð umgengni innan og utan dyra fyrir utan einstaka frávik 

 

Hvað viltu sjá: 

➢ Nákvæmari ferla vegna ofbeldis 
➢ meiri kurteisi á milli nemanda 
➢ betri umgengni á salernum  
➢ meiri mannkostamenntun 
➢ auka vægi sköpunar, það bætir skólamenningu 
➢ fleiri stigsfundi, það eykur samræmingu 
➢ meiri uppbrot í kennslunni, það bætir skólabrag 
➢ vinna með ljót orðbragð nemanda – en það hefur aukist síðustu misseri 
➢ þurfum fleiri „gangaverði“ 
➢ bæta umgengni um mat og í matsal 

 

Leiðir til úrbóta: 

➢ Geta skipt oftar í minni hópa = fleiri kennara (vinna með borginni) 
➢ úrræði fyrir börn í hegðunarerfiðleikum (CPS lausnarteymi) 
➢ auka óformlegt spjall við nemendur (Helena verður m. fundi, Magnea og Hildur I. m unglinga) og að 

kennarar og starfsfólk  borði í matsal 
➢ Mannkostamenntun – regluleg lífsleikni – jákvæður agi og festa. 
➢ auka mismunandi val um verkefnaskil 
➢ fá námskeið f kennara: Leikur í námi 
➢ kennarar vinni meira með að setja hegðunarmörk 
➢ vinna með raðamenningu og gangamenningu 
➢ fá félagsráðgjafa á yngri stigin 
➢ auka foreldrasamstarf 
➢ hverjar eiga að vera afleiðingar umgengnisbrota – hver ætti að fylgja því eftir 
➢ raða á innivaktir á göngum –  

 

Leiðsagnarnám 

Það sem vel gengur: 
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➢ Námsfélagar 
➢ markmið og viðmið 
➢ orðaforðinn 
➢ námsmarkmið eru skýr 
➢ hugtakaskilningur aukist 
➢ raða í námsfélaga á unglingastigi 
➢ námsmat á unglingastigi gengur vel (7-10b) 
➢ námsfélagar ganga vel í 7. bekk 
➢ 7. bekkur – markmið skýr í ritun og stæ skipulagt skýrt 
➢ Námsmat jafnóðum í 6. bekk, gengur mjög vel  
➢ tússtöflur virka vel á miðstigi 
➢ að setja markmið og viðmið í upphafi tíma 
➢ námsfélagavinna gengur bæði vel og illa. 
➢ markmið og árangursviðmið skýr 
➢ nemendur vita til hvers er ætlast 
➢ innlögn gengur vel í upphafi kennslustundar 
➢ munnleg endurgjöf (1.b) 
➢ viðhorf kennara skilar sér til óreyndari kennara 
➢ orðræðan – læra af mistökum 
➢ innleiðing er markviss og heldur leiðsagnarnáminu gangandi. 

 

Hvað viltu sjá í leiðsagnarnáminu: 

➢ Meiri undirbúningstíma – nýta stigsfundi – setja leiðsagnarnám inn í allar kennslustundaáætlanir 
➢ markvissari notkun námsfélaga 
➢ reglulegri og markvissari endurgjöf til nemenda  
➢ að nota árangursviðmið rétt 
➢ nota meiri sjálfsmat og jafningjamat 
➢ nota meira viðmið og markmið með verkefnum og kennslustundum/árangursviðmið 
➢ nota námsfélaga til að rifja upp síðasta tíma 
➢ minna okkur á reglulega og rifja upp á þróunarfundum 
➢ þarf að þjálfa þá sem ekki þekkja þessa aðferð í þaula 
➢ gengur verr þegar hópar eru stórir- oft eru umræður truflaðar.  
➢ meiri dýpt og fræðsla fyrir kennara. 
➢ spurningartækni – æfa og þjálfa hana 

 

Leiðir til úrbóta: 

➢ Hafa fasta forfallakennara – tekur of mikinn tíma af undirbúningi fyrir kennslu öll forföllin 
➢ starfsmenn stilli saman strengi t.d. á stigsfundum 
➢ endurgjöf eigi sér stað jafnóðum og sé skráð á hæfnikort – meiri skilvirkni 
➢ horfa á kennslumyndbönd um árangursviðmið  
➢ þarf að skerpa á námsfélögum með fundum og námskeiðum.  
➢ þjálfa betur sjálfsmat og jafningjamat.  
➢ fræðsla og þjálfun fyrir þá sem koma nýir inn, haust námskeiðin ekki nóg.  
➢ hafa fundina á þriðjudögum mjög leiðsagnarnámsmiðaða líkt og síðastliðinn vetur 
➢ að það sé möguleiki að tvískipta hópum oftar 
➢ væri hægt að fá gangabanka t.d. varðandi orðalag í endurgjöf. 
➢ setja spurningabanka (frá Hildi) í handbók kennara. 
➢ handbók leiðsagnarnáms í Dalskóla. 
➢ búa til á yngra stigi- möppu með öllum gögnum t.d. varðandi handraða og líðanaviðtöl. 

 

Jákvæður agi 

Það sem gengur vel: 
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➢ JA  gekk vel í byrjun hausts svo vantar meiri undirbúningstíma til að skipuleggja 
➢ bekkjarfundir (3.b.) 
➢ bókin er góð  
➢ gengur vel í 6. b að nota verkefni í bókinni um jákvæðan aga á bekkjarfundum 
➢ starfsfólk er orðið æfðara í að sýna festu og vinsemd. 
➢ það er verið að nota góðan og jákvæðan talsmáta við börn. 
➢ innleiðing jákvæðs aga hjá starfsfólki gengur vel.  
➢ nemendur vita að það er traust til þeirra til að leysa vandamál þegar mistök verða.  
➢ viðhorf kennara til nemenda 
➢ starfsmenn eru góður fyrir myndir fyrir nemendur í orði og verki.  
➢ hrósa þegar vel gengur 
➢ skýrt val (tvennt í boði) 
➢ sjálfsmat, æfing á sjálfsaga 
➢ ástæða hegðunar, hvernig er gott að bregðast við. 
➢ endurgjöf til foreldra alltaf – þegar vel og illa gengur 
➢ bekkjarfundir með 1/2 þegar sundrúllan er  
➢ bekkjarfundir ganga vel 
➢ námskeðið í haust 
➢ jafningjafræðsla 

 

Hvað nýtum við áfram: 

➢ Bekkjarsáttmáli 
➢ bókin, æfingar t.d. um dýrin 
➢ vantar griðastað í öllum stofum 
➢ jákvæður agi virðist ekki virka á lítinn hluta nemenda. 
➢ halda áfram að nýta jákvæðan aga og endurmennta starfsfólk 
➢ nýta bekkjarfundi með markvissari hætti og tengja við hugmyndafræði jákvæðs aga.  
➢ allt af áðurnefndu (hrósa, skýrt val, sjálfsmat, viðbrögð við ástæðu hegðunar). 
➢ allt (endugjöf til foreldra, bekkjarfundir) 
➢ nýtum þetta áfram ásamt öðru. (orðræðan, jafningjafræðsla, námskeið í haust) 

 

 

Leiðir: 

➢ Virða undirbúningstíma (ráða forfallakennara) 
➢ það þarf að undirbúa kennslustundir betur m. JA að leiðarljósi 
➢ stjórnendur þurfa að taka boltann og ræða við stigin um útfærslur (griðastað í stofum) 
➢ samstarf við sérkennslu og hegðunarráðgjafa (jákvæður agi virkar ekki á nokkra – eðlilega líklega) 
➢ sýnikennsla kennara á bekkjarfundum 

➢ oftar styttri upprifjun á jákvæðum aga á kennarafundum/þróunarfundum 
➢ lífsleikni og jákvæðan aga ofar á forgangslistann 
➢ banki með klípusögum til að segja á bekkjarfundum 
➢ raða upp á nýtt í jákvæður agi bókinni.  
➢ gott að minna á jákvæðan aga. 

 
Orð eru til alls fyrst – þróunarverkefni um málörvun 

 

Hvað gengur vel: 

➢ Popplestur gengur mjög vel 

➢ lestrardreki í 8. bekk er hvetjandi lestrarverkefni og heimalestur/yndislestur og 

býflugulestur. 
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➢ Læsisfimman gengur vel í 7.b. 6.b. og 5.b eru að byrja innleiðingu.  

➢ rætt til ritunar gengur mjög vel í 7. bekk 

➢ algjörlega frábært með leiðsagnarmati. 

➢ gengur betur í 10. bekk eftir að nemendahóp var skipt úr 1 í 2 hópa. 

➢ Stuttar vinnulotur en mjög markvissar, með hröðum æfðum skiptingum, 

Læsisfimman er gott dæmi um það. 

➢ fyrirlesturinn hjá Brynju talmeinafræðingi opnaði augu okkar.  
 

Hvað má bæta: 

➢ Vantar samvinnu við heimili  - en heimalestri er ekki sinnt nógu vel (allt skráð í mentor) 
➢ bókakostur – bindum vonir við bókasafnið nýja 
➢ lestrarhorn á fleiri stöðum í skólanum 
➢ fastir tímar á bókasafninu í framtíðinni og hafa bókasafnsfræðinga með okkur í liði. 
➢ rauði krossinn í heimanámsaðstoð á bókasafni 
➢ hugtök sýnilegri upp um veggi alla 
➢ sjáum ekki bilið minnka á milli vel staddra nemanda og illra staddra í hugtakaskilningi og málnotkun 
➢ meiri fræðsla og hugmyndir um góðar leiðir og góða „praktík“ 

 

Leiðir til úrbóta: 

➢ Rifja upp feril um heimalestur 
➢ opna bókasafn sem fyrst 
➢ kennari gefi nemenda meira val og fleiri leiðir til að efla skilning.  
➢ ÍSAT kennari komi með aukna fræðslu inn til kennara á öllum stigum.  
➢ brjóta upp kennslutstund með hreyfingu, þau hafa ekki úthald í langar lotur.  
➢ vinna meira með orðaforða í smærri hópum- Á forsendum hópanna/einstaklingsmiðað nám.  
➢ fá verkefni til málörvunar. 

 

 

janúar: 
Miðannarmat í kjölfar námsviðtala. 

Flestir kennarar mjög sáttir við viðtölin. Í ár var námsmatið ekki prentað út og í ljós kom að margir 

foreldrar höfðu ekki kynnt sér árangur barna sinni. Í framtíðinni verður matið sett inn jafnóðum  og birt 

foreldrum jafnóðum svo áherslan mun breytast eitthvað. 

Í fyrsta skipti áttu foreldar ekki að skila útfylltu samtalsblaði, heldur gátu rennt yfir umræðuefnin með 

barni sínu. Kennarar afar ánægðir með slíkt fyrirkomulag. Með þessum hætti varð miklu meiri áhersla 

á samtalið, heldur en að fara yfir eitthvað tiltekið magn spurninga. 

Febrúar 
Mat á Námfús – kostir eru einkum þeir hve gott er að fylgjast með og setja inn í hæfniviðmiðin. Það er 

kostur að sjá að ef sendur er póstur úr kerfinu þá sést hvort búið er að opna póstinn. Gallarnir eru 

nokkrir, það eru langar leiðir innan kerfisins. Það er ekki hægt að sjá mat í heild sinni, það þarf að opna 

hvern einasta nemanda. 

Stjórnendur eiga erfitt með ýmsar aðgerðir. Í kjölfar kerfisbreytinga þarf að handlaga alls konar villur. 
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Hann er ekki notandavænn. Smáforrit sem er í smíðum hefur tafist svo foreldrar eru ekki beintengdir 

sem skyldi. 

Mat á kennslustundum í grunnskólahluta 
Fyrir og eftir covid fóru skólastjóri og aðstoðarskólastjóri í áhorf í kennslustundum. hannaður hefur 

verið gerður matslisti í samvinnu við grunnskólakennara, sem segir fyrir um hvað menn telji einkenna 

góða kennslustund. Að loknu áhorfi metur kennari hvernig gekk og skólastjóri gerir slíkt hið sama. Í 

lokin er valin einn úrbótaþáttur.  

Eftir að kennarar í Dalskóla hafa verið að ná betri tökum á Leiðsagnarnáminu sjá skólastjórar að 40 

mínútna kennslustund er ekki nógu löng. All oft eru þó í skólanum 80 mínútna lotur og að okkar mati 

eru þær full langar svo að tíminn og tímastjórnunin sé nógu góð. Við höfum það í hyggju að breyta 

kennslustundum í 60 mínútna lotur, en teljum það ekki tímabært fyrir komandi vetur. Ástæðan er hve 

bundin við erum að 40 mínútna stundum í sundlauginni og íþróttahúsinu – en það sér fyrir endann á 

því.  Einnig náðum við ekki að vinna undirbúning þann sem hefði þurft svo þetta hefði gengið sem best 

– þetta þarf líka að ræðast í skólaráði og á fleiri stöðum, en almennt eru umsjónarkennarar mjög 

spenntir fyrir þessu. Listgreinakennarar síður, listgreinakennurum finnast 60 mínútna tímar of stuttir 

og 120 mínútna tímar of langir. 

Skólastjóri fylgir nemanda 
Í apríllok „skuggaði“ skólastjóri einn nemanda í 8. bekk í heilan dag. Gekk með nemandanum í öll 

störf, í nám, íþróttir, frímínútur, mat etc. 

Dagurinn leið hratt og var áhugaverður. Helstu niðurstöður voru: 

Jákvæðar: Mikill og góður vinnufriður var í bekknum,  virðing á milli nemanda og þeim leið vel.  

Neikvæðar: Nemandi minn átti í erfiðleikum með að átta sig á hvað til var ætlast í upphafi 

kennslustunda. mjög viljugur og áhugasamur nemandi en þarf tíma til að raða hlutunum niður í 

kollinn. Hraðinn var mikill. Kennarar geta bætt sig í spurningatækni og leiðsagnarnámi. 

 

Starfsþróunarsamtöl  
Öllum starfsmönnum Dalskóla bauðst að hitta yfirmann í örsamtölum að hausti þar sem farið var yfir 

líðan vegna covid og drauma vetrarins. Grunnskólakennarar ræddu og starfendarannsóknir.  Allir fá 

tækifæri til að undirbúa vorsamtölin. Í í grunnskólahluta/kennaranna var lögð áhersla á að ræða 

starfendarannsóknir og leiðsagnarmat auk hefðbundinna spurningar um líðan, vonir og væntingar. Við 

almenna starfsmenn var rætt um líðan, vonir og væntingar, menntunarmöguleika ofl.  

Í október samtölum hefur fólk það ágætt andlega þrátt fyrir covid, en margir sinna að einhverju leiti 

eldri fjölskyldumeðlim. Haustið fór vel af stað. Nýir kennarar og nýir starfsmenn tala allir um hve gott 

það sé að hefja hér störf og tala um gott skipulag og mikla fagmennsku. 
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Í febrúar og mars voru tekin samtöl. Stjórnendur og húsvörður og kokkur tóku viðtölin. 

Nánast öllum líður vel, einn talar um að vera tættur og stundum þreyttur. Einn talar um erfiðar 

fjölskylduaðstæður. Fólk minnist ekki mikið á álag með sama hætti og í starfsmannakönnun, en við 

leituðum eftir því í viðtölum. Við beinum líka sjónum að því sem nærir í vinnunni og líka því sem nærir 

utan vinnu. Almennir starfsmenn af erlendu bergi brotnir eru mjög þakklátir fyrir íslenskukennsluna á 

föstudagsmorgnum. Grunnskólakennara eru komnir vel með starfendarannsóknirnar. 

Persónulegar óskir vegna næsta vetrar snerust mikið um fagleg mál frekar en breytingar á eigin högum. 

Faglegu málin snerust um aukna hreyfingu inn á skóladaginn, passa upp á að sami nemandinn fari ekki 

2x í sama valið og komi í veg fyrir að annar fái það, að sjá til þess að starfendarannsóknirnar verði enn 

faglegri með reglulegri skráningu, pælingar komu fram varðandi teymiskennslu á unglingastigi, 

hugmyndir komu upp um valframboð, samræða um hvort umsjónartímar í unglingadeild ættu að verða 

samtalstímar svo nemendur hitti umsjónarkennara á persónulegum fundum. 

Nemendalýðræði  
Í skólanum eru allir umsjónarhópar með bekkjarfundi á stundatöflu hið minnsta einu sinni í viku. Þar 

er lífsleikni kennd í gegnum „agakerfi“ sem nefnist Jákvæður agi. Þetta er kerfi sem hefur þá ætlan að 

auka sjálfsstjórn og auka hæfni til að leysa ágreiningsmál, skilja ástæður mistakahegðunar og leita 

sameiginlegra leiða til að bæta umhverfið. 

Í september fóru skólastjórnendur inn í yngri bekkina og áttu fund um reglur og viðmið, skólaanda og 

samkennd. 

Í október var haldinn fundur með öllum nemendum í 8. bekk um nýsköpun og hvernig þau vilja sjá 

skólann. 

Í febrúar var haldið lýðræðislegt Barnaþing í aldursblönduðum hópum– þar var skeggrætt um 

samfélagsmiðla, stafræna útivistartíma, samskipti á netinu, nýtingu tækninnar í skólanum, stafræn 

fótspor ofl. 

Nemendur höfðu margt til málanna að leggja, þau vilja fá að nýta áfram síma í frímínútum en vilja alls 

ekki sjá þá í kennslustundum. Þeim finnst að foreldrar þurfi að vera ákveðnari miklu fyrr með 

skjátímaviðmið, það sé of seint þegar þau séu orðin unglingar. Þau tala um að foreldrar eigi að 

fylgjast meira með, margt sé hættulegt. Þau eru sammála um að það er auðveldara að segja ljóta og 

fallega hluti á netinu heldur en maður á mann, en það er ekki hugrekki það er hugleysi. 

Helstu óskir sem þarna komu fram hvað varðar skólann í tæknilegu tilliti 

➢ klukkur á gangana 
➢ fleiri heyrnartól  
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➢ stærri borð (þar sem litlu borðin eru) 
➢ Hægindastóla inni á rýmin 
➢ Fá bjöllu á Framvöllinn 
➢ Að allir mega nota lyftuna 
➢ Útihurð sem opnast sjálfkrafa 
➢ Að maður geti keypt stakar máltíðir 
➢ við viljum hafa allt í tölvunum 
➢ góð kennslumyndbönd aðgengileg 
➢ ekki bara chrombooks heldur nóg aðgengi að i - pöddum 
➢ við viljum ekki tölvur í stað kennara   
➢ VR -gleraugu í samfélagsfræði 
➢ betri hátalara 
➢ snertiskjái í allar tölvur 
➢ sameina classroom og mentor og nota þá bara mentor 
➢ gagnvirkt tölvuborð 

 

Í kjölfar barnaþings var ákveðið með nemendum að taka þemaviku þar sem frætt var og unnið með 
fjölbreyttar tölvutengdar námsnálganir og fjölbreytt skil á verkefnum. Þannig var lazerskorið, 
þrívíddarprentað, kvikmyndað, kyrrmyndagert, ljósmyndað, samdir prósar, leiklistað, dansað ofl. 

 

Í skólaráði sitja tveir nemendur sem lögðu margt gott til. Þau komu mikið inn á samskiptamál 

kynjanna og var haustþemað um það í unglingadeild. 

Skólastjóraspjall  
Skólastjórnendur boðuðu foreldra til samtals 20-22. september. Mæting var dræm. 

Rætt var um leiðsagnarnámið og skólabraginn. 

 

Foreldrakönnun barna á grunnskólaaldri,  
Könnunin var send á úrtak grunnskólaforeldra í mars 2022 og svöruðu 76.7% foreldra barna á 

grunnskólaaldri könnuninni 

Könnun fyrir Úlfabyggð og Leikskólahluta var gerð fyrir ári síðan og verður ekki gerð skil hér. 

Heildaránægja foreldra með skólann mælist á yngsta stigi 4,04 af 5 mögulegum, ánægja á miðstigi 

mælist 3,56 og á unglingastigi 3,56 – Meðalskor borgarinnar er 3;96 

 Á myndinni hér að neðan má sjá að foreldrum finnst barninu sitt upplifa sig öruggt í skólanum 4,10 

(fyrsta súla) og finnst barnið öruggt (3,99) , að því sé mætt af sanngirni (3,98), að því líði vel í skólanum 

(3,84), fái góðan stuðning frá öðru starfsfólki skólans (3,83) fá góðan stuðning frá kennurunum sínum 

(3,80). Sjálfstraust sé eflt (3,71),tekið er á stríðni og einelti (3,44) og agi sé góður (3,32) – Frá síðustu 

mælingu hefur agi batnað um 0,5 stig 
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Á næstu mynd hér að neðan má sjá niðurstöður: að barnið sé hvatt til að leggja sig fram í náminu (3,92), 

að foreldrar setji með barninu námsmarkmið (3,87), að barnið taki stöðugum framförum (3,62) barnið 

sé áhugasamt um að læra (3,59), að foreldrar fái góðar og leiðbeinandi upplýsingar um námsárangur 

(3,51), foreldrar fái upplýsingar um námsmarkmið (3,49) og heimanám hefur skýr markmið og er vel 

skipulagt. 

Hér er allt á gulu, það er ljóst að of margir foreldra telja sig ekki fá nægar upplýsingar um nám og 

námsframvindu. Tvo síðastliðna vetur hafa námsvitnisburðir ekki verið prentaðir út, og í unglingadeild 

er allt orðið rafrænt í gegnum mentor. Það eru þó helst foreldrar drengja unglinga sem telja barnið ekki 

nógu hvatt áfram (3,82) á meðan foreldrar unglingsstúlkna telja þær hvattar betur áfram (4,0). Viðhorf 

foreldra til kennslu og náms, þá helst drengja fer þverrandi með hækkandi aldri. 

Foreldrar yngsta stigs koma út á grænu í vel flestum þáttum og telja barnið sitt vel hvatt áfram (4,34)  

- það fái góðan stuðning frá kennurum (4,10) og að því líði vel í skólanum (4,06) 

 

 

 

Skólastjórnendur eru til staðar í daglegu starfi (3,93), þegar á heildina er litið er ég ánægður með 

skólann (3,93), ég get mælt með skólanum við aðra foreldra (3,93), skólanum er vel stjórnað (3,82), 



Sjálfsmatsskýrsla Dalskóla 2021-2022  

 

38 
 

það er gott upplýsingaflæði um skólastarfið (3,70), ég þekki gildi og einkunnarorð skólans (3,61) og 

ábendingar mínar eru teknar til greina (3,58) 

Þegar rýnt er í svör við spurningunni: Þegar á heildina er litið er ég ánægður með skólann sést á ný að 

foreldrar yngsta stigs eru mjög ánægðir 4,37 á með að mið og unglingastig eru síður ánægð 3,64. 

Þetta þurfum við að skoða betur. Foreldrar yngstu barnanna eru í miklu meiri samskiptum við skólann 

daglega heldur en foreldrar mið- og unglingsstigs.    

                       

    

Innra mat og helstu umbótaþættir leikskóladeilda – starfsáætlun 

leikskólahluta skólans fyrir 2022-2023. 
 

Leiðarljós leikskólans og gildi er sama og leiðarsljós grunnskólahluta skólans 

HAMINGJAN ER FERÐALAG og í leikskólahluta skólans er skapandi starf rauði þráðurinn í gegnum alla 

vinnu með börnunum. 

Í leikskólum borgarinnar er samtvinnuð sjáfsmatsskýrsla síðasta árs og starfsáætlun næsta árs. 

Greinargerð leikskólastjóra 
Dalskóli leikskólahluti vinnur með hugmyndafræði Reggio Emilia þar sem skapandi starf er í hávegum 

haft. Auk þess er mikil áhersla á útinám barnanna. Mikil áhersla er lögð á skráningar eða 

persónumöppu sem hvert barn byrjar að safna í frá fyrsta leikskóladegi. 

Þetta skólaár (2021-2022) var eins og hjá flestum ef ekki öllum leikskólum á Íslandi ansi skrautlegt og 

einkenndist af þeim leiða vágest sem Covid -19 er. Það þurfti ítrekað að bregðast við áskorunum 

vegna reglugerða breytinga á starfseminni vegna sóttvarna og einkenndust breytingarnar af því að 

það þurfti að breyta, hólfaskipta og beygja og sveigja starfið eftir reglugerðum. Starfsfólk mátti ekki 

hittast og blandast öðrum hólfum og foreldrar máttu ekki koma í hús. 

Þrátt fyrir allt þetta var haldið áfram að vinna með innra starfið eins og mögulega var hægt, 

verkefnastjórar þurftu að binda sig í öðru hvoru húsinu og máttu ekki fara á milli. Þetta hefur reynt á 

okkur öll en haustið einkenndist af mannaráðningum og aðlögun nýrra barna. 

Við vorum að aðlaga börn og starfsfólk fram eftir öllum vetri, þar sem ekki gekk vel að manna 

haustið. Einnig þurfti að ráða talsvert af kennurum þar sem leikskólinn var að stækka til muna þar 

sem ein ungbarnadeild og þá sjötta deildin í Dalnum opnaði. Við misstum út kennara og starfsfólk 

strax í byrjun september og þurftum að bregðast skjótt við því. Þar sem deildastjóri einnar 
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deildarinnar datt út vegna veikinda tóku deildarstjórar þá ákvörðun með stjórnendum að flytja börn 

og starfsfólk á aðrar deildar. Deildin hefur verið notuð í vetur af öllum deildum í Dalnum til þess að 

dreifa álagi. Ekki hefur tekist að manna deildarstjórastöðuna en við horfum björtum augum fram að 

vetri þar sem starfsmenn eru að koma til baka úr fæðingarorlofi og námi. 

Að venju tóku elstu börnin þátt í Barnamenningarhátíð í samstarfi við Tónskóla Sigursveins. Auk þess 

tók Dalskóli þátt í Barnamenningarhátíðinni með leikskólunum, Geislabaugi, Maríuborg og 

Reynisholti. Þar sem unnið var með nærumhverfi Grafarholts og Úlfarsárdals. Verkefnið bar 

yfirskriftina ,, Ævintýri í hverju skrefi“  og lauk með samsýningu í Borgarbókasafni, Menningarhúsi 

Úlfarsárdals. Þessi sýning tókst með miklum ágætum og vakti mikla athygli. 

Fyrir haustið 2022 -2023 var sótt um í A hluta menntastefnu borgarinnar um félags- og tilfinninga -

þroska aftur þar sem ekki tókst að halda innleiðingarferlinu eins og ætlað var. Áætlað er að innleiða 

Blæ á allar yngri deildar  og vinna með félags- og tilfinninga þroska barna á öllum deildum.   

Á vordögum fengum við fræðslu í skyndihjálp þar sem foreldri sem vinnur sem sjúkraflutningarmaður 

bauð fram krafta sína og hélt námskeið fyrir starfsmenn. 

Við ákváðum að innleiða aðferðir Hugarfrelsis þar sem lögð er áhersla á öndun og styrkleika. 

Námskeið Hugarfrelsis kenna börnum og fullorðnum aðferðir til að efla sjálfsmynd sína og verða 

besta útgáfan af sjálfum sér. Í hverjum tíma eru gerðar einfaldar öndunaræfingar, jóga, slökun og 

hugleiðsla ásamt fræðslu og verkefnum til að efla einstaklinginn og sjálfsmynd hans. 

Hugleiðslutæknin sem Hugarfrelsi notar eru hugleiðslusögur sem eru mjög myndrænar og henta vel 

þeim sem eru að stíga sín fyrstu skref í að kynnast eigin huga. Innleiðingu er skipt niður á tvö 

námskeið þar sem Unnur og Hrafnhildur fylgja Dalskóla eftir í innleiðingunni. 

Innleiðingin hófst nú á vorönn og eru kennarar að vinna að innleiðingu með börnunum. Í haust 

verður svo næsta námskeið og lýkur innleiðingu með eftirfylgd.  

Nokkuð var um framkvæmdir í Dalskóla en skipt var um gólfefni í Dalnum og settur dúkur og teppi á 

stiga. Ætlunin var að setja upp rafdrifin skiptiborð á allar deildir en það verkefni hefur ekki verið 

klárað þar sem vantaði hluti að utan vegna Covid - 19. Við eigum von á að það takist fyrir haustið.   

Búið var að teikna upp skáp í sal í Dalnum sem gæti þjónað geymslu listasmiðju, þar sem 

listasmiðjunni var breytt í ungbarnadeild. 

Aðaláhersla síðasta vetrar var að vinna að fagmennsku og efla færni kennara, þetta var eitt af aðal 

markmiðum vetrarins en Kristín Hildur Ólafsdóttir og Guðný Reynisdóttir frá SFS komu inn með 

fræðslu og eftirfylgd fyrir deildarstjóra og aðra starfsmenn. Ekki tókst að fylgja deildarstjórum í 

Dalnum eftir þar sem Covid - 19 stóð í vegi fyrir því að við gætum fylgt þessu eftir. Þar sem yngri 



Sjálfsmatsskýrsla Dalskóla 2021-2022  

 

40 
 

börnunum fjölgar mikið hér hjá okkur í Dalskóla ákváðum við að skoða aðferðarfræði með yngstu 

börnum leikskólans og fengum við Dr. Hrönn Pálmadóttur, dósent við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands með námskeið fyrir yngri barna kennara sem bar nafnið ,, Leikskólastarf með þeim yngstu – 

viðhorf og námsumhverfi.  

Unnið verður með námsþátt félags og tilfinningafærni næsta skóla ár og þar koma aðferðir 

Hugarfrelsis sterkt inn. 

Einnig verður unnið með vinnuumhverfi starfsmanna og barna en í vetur hefur Vinnueftirlitið unnið 

með okkur í hljóðvist og loftgæði en starfsmenn hafa kvartað yfir hvoru tveggja þá aðallega í Móa.   

Unnið hefur verið að því að mæla upp rými þar sem börn dvelja ásamt starfsmönnum með það að 

leiðarljósi að fækka börnum í rýmum. Á komandi vetri er áætlað að börnin á þremur yngstu deildum 

verði að meðaltali 13 en það er ásættanlegt miðaða við rými og mönnun.  í Móa er beðið eftir 

skilrúmum til þess að stúka af deildarnar. En einnig skápum og fleiru til þess að bæta vinnuaðstöðu í 

sal, bæði barna og starfsmanna þar sem langt er að fara með öll börnin í sameiginlegan matsal 

skólans.   

 

 
 

 

 

 

Innra mat og ytra mat leikskóladeilda fyrir árið 2021-2022 
Hvað var metið? Hvernig fór matið 

fram? 

Hverjir tóku þátt í 

matinu? (starfsmenn, 

börn, foreldrar, aðrir) 

Helstu niðurstöður mats 

(styrkleikar og tækifæri til 

umbóta) 
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Almennt mat á 

deildarstjórafundum og 

með verkefnastjórum. 

 

Á fundum 

deildarstjóra.  

Smiðjur metnar í 

lok hverrar smiðju. 

 

Deildarstjórar, 

verkefnastjórar      

 

Smiðjur hafa gengið nokkuð vel en 

þó mismunandi eftir deildum.  

Starfmenn hafa gætt þess að láta 

þær ganga fyrir þrátt fyrir ýmsar 

takmarkanir. 

Annmarkinn hefur helst verið sá að 

ekki hefur verið hægt að hleypa 

foreldrum inn á sýningar nema 

mjög takmarkað. 

 

Mat á eftirfylgni 

deildarstjóra og deilda í 

Móa 

Á starfsmanna-

fundi 

Starfsmenn Móa   

             

Huga vel að hópa-skiptingu, stærð 

hópa og gott skipulag. Skýr 

fyrirmæli 

 

Mat á námskeið Hrannar 

Pálmadóttur vegna yngri 

börnum 

Á fundi með 

starfsmönnum 

 

Starfsmenn í Dalnum Hægt að vinna mikið meira með 

yngstu börnunum. Huga vel að vali 

leikefnis 

 

Mat á námskeiði í 

skyndihjálp 

Á starfsmanna-

fundi 

Allir starfsmenn Dalskóla 

leikskólahluta 

Þarf að hafa slysavarnarnámskeið á 

hverju ári 

Starfsþróunarsamtöl Með 

leikskólastjóra og 

aðstoðarleikskóla-

stjórum á stuttum 

fundum á 

vordögum. 

Allir starfsmenn Í heildina á litið eru starfsmenn 

ánægðir og ætla flestir að halda 

áfram að vinna næsta vetur í 

Dalskóla. Þeir sem eru að hætta 

eru að fara í háskólanám eða 

annað nám. 

Ytra mat 

Hvað var metið? Hvernig fór 

matið fram? 

Hverjir tóku þátt í 

matinu? (starfsmenn, 

börn, foreldrar, aðrir) 

Helstu niðurstöður mats 

(styrkleikar og tækifæri til 

umbóta) 

Fræðsla og þjálfun, 

starfsánægja, sveigjanleiki 

í starfi, upplýsingaflæði og 

vinnuaðstaða 

Rafræn 

starfsmanna-

könnun á vegum 

Reykjavíkurborgar 

Starfsmenn Dalskóla Við í Dalskóla komum nokkuð vel 

út í þessum könnunum.  Við vorum 

mjög vel samanburðarhæf hvað 

varðar önnur svið og fyrri k Það 

kemur fram að það megi bæta 

upplýsingaflæði til starfsmanna.  

Þessi þáttur kemur reglulega upp 

sama hvað reynt er að laga. 

Vinnuálag skoraði mjög hátt bæði 

hvað varðar kannanir vegna 

vinnustyttingar og svo vegna 

ýmissa veikinda. 
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Umbótaáætlun fyrir 2022 – 2023 
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UMBÓTA-

ÞÁTTUR/ 

MATSÞÁTTUR 

Tækifæri til 

umbóta 

Aðgerðir til 

umbóta 

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig og 

hvenær 

metið/aðferðir? 

Viðmið um 

árangur 

Stjórnun 

 Auka enn frekar 

upplýsinga-

flæði 

Hvetja 

starfsm. til að 

opna póstinn 

sinn og nota 

Work place. 

Að starfsm. á 

deildum fái 

fréttir af því 

sem fram fór á 

deildarstj.-

fundum 

Deildar-

stjórar 

og 

stjórn-

endur 

Haust 

2022 

 Skoða með 

deildarstjórum 

og vinna með 

strax 

Að starfsmenn 

viti alltaf hvað 

er að gerast 

með góðum 

fyrirvara 

 Reglulegir 

fagfundir 

Styrkja 

sameiginlega 

sýn á starfið 

og stefnu.  

Efla faglegt 

starf 

Stjórn- 

endur og 

deildar- 

stjórar 

Haust  

2022 

Vor  

2023 

Á  deildar-

stjórafundum  

Fundir séu á 6 

vikna fresti. 

Uppeldis- og 

menntastarf 

       

 Unnið verður 

með félagsfærni 

annað árið í röð. 

 

Haldið verður 

áfram að 

leggja áherslu 

á Blæ.  

Tilfinninga, 

félagsfærni og 

vináttusmiðja í 

haust hjá elstu 

börnum. 

Stjórn-

endur,  

deildar-

stjórar 

og sér-

kennslu-

stjórar 

 

Haust 

2022 

Vor  

2023 

Á skipulagsdegi  

á vorönn 

Að unnið verði 

markvisst með 

Blæ á öllum 

deildum 

 

 Kennsluefni 

Hugarfrelsis lagt 

inn 

Seinni 

innleiðing um 

haust, 

eftirfylgni 

námskeiðs-

haldara 

Stjórn- 

endur, 

deildar- 

stjórar 

Haust 

2022 

Vor  

2023 

Metið á deildarf. 

og deildarstjóra- 

fundum,  

Hugarfrelsi inn á 

öllum deildum 

 Haldið verði 

áfram að þróa 

ungbarnastarf á 

yngstu deildum.  

Skoða 

húsbúnað, 

leikefni og 

leikföng.  

Skoða 

ungbarnaleik- 

skóla 

Stjórn-

endur 

og 

deildar- 

stjórar  

á yngstu 

deildum 

Haust  

2022 

Vor 

2023 

Metið á 

deildarstjóra-  

Fundum  

Að starfsfólk 

öðlist öryggi og 

færni í starfi 

með yngstu 

börnum 

leikskólans  

Mannauður/ 

Leikskólabragur 
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Innra mat leikskóladeilda 

3.1 Mosadalur  
Veturinn 2021 – 2022 var góður í Mosadal. Barnahópurinn taldi 39 börn, 24 fædd 2016 og 15 fædd 

2017. Hópnum var skipt í tvennt eftir árgöngum, eldri árgangurinn kallaðist Fuglar og sá yngri Álfar. 

Fuglahópurinn var í samstarfi við Fuglahópinn í Fífudal (eldri árgangur þar) og Álfahópur var í 

samstarfi við Risahóp í Fífudal (yngri árganginn þar). Börn í Fuglahóp byrjuðu í Mosadal í ágúst, en 

þau höfðu flest verið í Fífudal veturinn áður. Sex drengir fæddir 2016 byrjuðu í Mosadal í september. 

Börn í Álfahóp byrjuðu í Mosadal í ágúst en þau höfðu öll verið í Dal veturinn áður, hluti á 

 Bætt símenntun 

fyrir 

starfsmanna-

hópinn 

Kynna 

námskeiðs-

framboð 

Reykjavíkur-

borgar og 

háskólanna 

fyrir starfsfólki 

 

Stjórn-

endur og  

Sérkenn-

slustjórar 

Haust 

2022 

Vor 

2023 

Símat á 

deildarfundum 

og 

starfsþróunar-

samtölum 

Að allir 

starfsmenn sinni 

og fái notið 

starfsþróun 

 Sameiginleg sýn 

á stefnu og starf 

skólans 

Skipulags-

dagar nýttir til 

fræðslu og 

stefnu-

mótunar.  

Stjórn-

endur og 

deildar-

stjórar 

Haust 

2022 

Vor  

2023 

Metið á 

starfsdegi  

Að sem flestir 

hafi komið að 

vinunni og þekki 

og vinni eftir sýn 

og stefnu 

skólans 

 Álag verði 

viðráðanlegt 

Greina 

hvenær álagið 

er sem mest. 

Skoða skipulag 

Stjórn- 

endur og 

deildar-

stjórar 

Nóv 

2022 

Júní 

2023 

Símat, rætt á 

deildarfundum 

og deildar-

stjórafundum 

Fækka 

veikindadögum. 

Vinnuálag verði 

viðunandi 

 Innleiddar verða 

matstofur bæði 

í Dal og Móa  

Skoða þarf 

húsbúnað og 

bæta aðgengi 

barnanna. 

Auka lýðræði 

barna í 

matmáls-

tímum 

Stjórn-

endur 

og 

deildar- 

stjóra 

Haust 

2022 

Vor  

2023 

 Að rýmið verði 

aðgengilegt og 

fallega upp sett 

fyrir matstofu 

og börnin verði 

sjálfstæð í að 

velja sér sjálf 

Innra mat        

 Haldið verði 

áfram að þróa 

rýmin í Móa.  

Rýmin verði 

aðlöguð betur 

að starfsfólki og 

börnum 

Metið með 

elstu börnum 

leikskólans og 

starfsfólki 

Stjórn-

endur  

og 

deildar- 

stjórar í 

Móa 

Haust  

2022 

Vor  

2023 

Metið reglulega 

yfir veturinn og 

svo að vori 

Að starfsfólki og 

börnum líði vel í 

rýmum og 

upplifi rólegt og 

þægilegt 

andrúmsloft 
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Tröllabjörgum og hluti á Vættabjörgum. Því voru öll 39 börnin ný á deildinni og ágúst og september 

mánuðir voru aðlögunartímabil fyrir bæði börn og kennara. Hópurinn varð þó nokkuð samheldinn og 

hefur verið góður andi á deildinni allan veturinn. 

Fuglahópar voru þrír, Kríur, Lundar og Lóur, og voru þeir blandaðir af báðum deildum. Samstarf þeirra 

gekk mjög vel og slípaðist fljótlega til í fast mótað skipulag. Hver hópur fór einn dag í ævintýraferð 

(göngu- og/eða vettvangsferðir), einn dag í tónlist og listasmiðju og einn dag í smiðjuvinnu. Einu sinni 

í viku unnu allir fuglahópar saman með 1. bekk í svokallaðri 

hringekju, sem er liður í aðlögun og samstarfi milli skólastiga. 

Álfar og Risar skiptust í fjóra hópa sem ýmist unnu hver í sínu 

lagi eða tveir saman. Hóparnir heita eftir litum, gulur, rauður, 

grænn og blár, og voru blandaðir af báðum deildum. Einu 

sinni í viku fóru tveir hópar í ævintýraferð og hinir tveir unnu 

þá á tveimur stöðvum í smiðjuvinnu. Einu sinni í viku fóru 

hóparnir annars vegar í tónlist og hins vegar í listasmiðju. 

Eftir því sem á leið veturinn jókst samvinnan og í seinustu 

smiðju vetrarins fóru hóparnir tvisvar í viku í ævintýraferðir 

og smiðjuvinnu og voru saman í hádegissamveru á hverjum 

degi. 

Fyrir áramót var lögð áhersla á Vináttuverkefni Barnaheilla 

(Blæ bangsa) og Lubbi finnur málbein námsefnið. Fóru öll 

börn í Fugla, Álfa og Risahópum í vikulegar stundir með þeim 

áhersluþáttum. Eftir áramót hófst innleiðing slökunar, jóga 

og hugleiðslu frá Hugarfrelsi og tóku þær stundir við af bæði 

Lubba og Blæ. 

Smiðjur voru fjórar þennan veturinn, vináttusmiðja og læsissmiðja að hausti en menningar og 

náttúrusmiðjur að vori. Fyrsta smiðjan var vináttusmiðja og átti það vel við þar sem hópurinn þurfti 

aðlögunar og hópeflis við á nýrri deild. Svo tók læsissmiðjan við, Lestur er bestur, þar sem áhersla var 

lögð á ævintýri og bækur. Börnin sömdu og gerðu bók sem þau gáfu foreldrum sínum í jólagjöf og að 

auki krufu þau ævintýrið um Gullbrá og birnina þrjá til mergjar. Menningarsmiðjan að þessu sinni var 
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helguð hverfinu okkar þar sem að áherslan í Barnamenningarhátíð í 

ár var Grafarholt og Úlfarsárdalur. Þessi smiðja var unnin í 

samstarfi við alla leikskóla í Grafarholtinu og nefndist Ævintýri 

í hverju skrefi. Uppskeran úr þessari smiðju var stór 

samsýning skólanna í hinu nýja menningarhúsi hér við 

Dalskóla. Að auki unnu Fuglar stórt samvinnuverkefni með 

Tónskóla Sigursveins og fjölmörgum leikskólum borgarinnar 

sem endaði á stórum tónleikum 600 barna í Hörpu sem 

nefndust Lögin hans Ladda. Eftir á að hyggja var það allt of 

stórt verkefni fyrir bæði börnin og kennarana að taka þátt í 

báðum þessum stóru samvinnuverkefnum og hefðum við betur 

átt að leyfa Fuglahópum að einbeita sér að tónleikunum í Hörpu og öllum þeim verkefnum sem þeim 

fylgdu til undirbúnings. Eftir páskana hófst svo náttúrusmiðjan sem að venju beindi augum að 

vorkomunni, fuglalífi og skordýrum og nefndist hún Heimar í mótun. Smiðjan einkenndist af 

vettvangsferðum, gönguferðum og heimsóknum sem og gróðursetningu, útiveru og skordýraveiðum. 

Heilt yfir var veturinn ánægjulegur og hefur barnahópurinn vaxið vel og dafnað. Fyrst eftir áramót var 

námið og starfið í heild þó fremur sundurleitt og fór hægt af stað, en janúar og febrúar voru 

einstaklega veðurharðir auk sem harðar takmarkanir giltu í samfélaginu vegna mikillar útbreiðslu 

covid-19 veirunnar. Börn og kennarar veiktust mörg hver af veirunni og margir lentu í sóttkví og það 

auk lokana vegna veðurs orsakaði mikil forföll. En vorið kemur, heimur hlýnar og lundin léttist og var 

það samrómur að seinasta smiðja vetrarins hefði verið einstaklega ánægjuleg, markviss og skilað 

miklu bæði fyrir börn og kennara. 

Umbótaþættir  

Mosadalur 

Tækifæri til 

umbóta 

Aðgerðir til 

umbóta 

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 

metið/aðferðir? 

Viðmið um árangur 

 

Efniviður  Auka 

fjölbreytni í 

leikefni og 

öðrum 

efnivið 

Skipta út 

leikföngum 

reglulega og 

skila aftur. 

Taka til í græna 

rými og koma 

upp skilvirkum 

leikfanga-

banka. 

Deildarstjórar 

bera ábyrgð á 

skipulagningu/ 

uppsetningu/ 

eftirfylgni. 

Allir 

starfsmenn 

bera ábyrgð á 

framkvæmd. 

Ágúst/ 

sept. 

2022 

Maí/ 

júní 

2023 

Endurmeta 

mánaðarlega á 

deildar- og 

deildarstjóra-

fundum. 

Í október ætti 

skipulagið að vera 

farið að virka vel, 

endurmeta um 

áramót hvernig og 

hvort við viljum 

halda þessu áfram. 

Umgengni: 

Yfirferð á lóð 

og græna 

rými 

Skilvirkara 

kerfi – 

muna eftir 

að gera. 

Setja inn á 

dagskipulag 

hvaða 

starfsmaður 

Deildarstjórar 

bera ábyrgð á 

skipulagningu/ 

uppsetningu. 

Ágúst/ 

sept. 

2022 

Maí/ 

júní 

2023 

Endurmeta 

mánaðarlega á 

deildar- og 

Kvittanablöð vegna 

yfirferðar á lóð séu 

útfyllt minnst 3 daga 

í viku (helst hvern 
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ber ábyrgð 

hvern dag. 

Allir bera 

ábyrgð á 

framkvæmd. 

deildarstjóra-

fundum 

dag). Græna rými sé 

snyrtilegt og 

frágangur eftir 

gátlista. 

Hrós og 

hvatning 

Sjá það sem 

vel er gert. 

Brosa, hrósa, 

spyrja hvað er 

verið að gera. 

Taka smá tíma 

á hverjum 

deildarfundi 

fyrir hrós og 

hvatningu eða 

jákvæða 

umræðu um 

starfið okkar. 

Deildarstjórar 

bera ábyrgð á 

fundarstjórn 

og að þessu sé 

gefið rými á 

fundum. Allir 

bera ábyrgð á 

sínum 

viðhorfum og 

að brosa, 

hrósa og sýna 

öðrum áhuga. 

Ágúst/ 

sept. 

2022 

Maí/ 

júní 

2023 

Endurmeta á 

deildar-

fundum. 

Deildarstjórar 

endurmeta 

reglulega í sínu 

samráði. 

Andrúmsloftið 

jákvæðara, starfsfólk 

áhugasamara og 

sýnir aukinn metnað 

í fjölbreyttum 

verkefnum. Fundir 

oftar jákvæðir en 

neikvæðir (punkta 

hjá sér eftir hvern 

fund hversu 

jákvæður hann var). 

Opnari umræða á 

fundum, ekki bara 

deildarstjórar sem tjá 

sig. 

Dýpka 

smiðjuvinnu 

Víkka 

þemað í 

almennt 

starf og leik 

Útbúa 

bókahillu fyrir 

þematengdar 

bækur. Hafa 

leikefni inni á 

deild sem 

endurspeglar 

smiðjuvinnuna. 

Allir bera 

ábyrgð á 

framkvæmd, 

að finna til 

leikefni sem 

tengist 

þemanu í 

þeirra hóp/ 

yfirþema 

smiðjunnar. 

Deildarstjórar 

bera ábyrgð á 

eftirfylgni. 

Ágúst/ 

sept. 

2022 

Maí/ 

júní 

2023 

Endurmeta á 

smiðju- og 

deildarfundum 

Með hverri smiðju 

verði bækur í 

kósýhorni frammi 

sem tengjast 

þemanu. Einnig að 

minnst einn 

leikefnakassi og/eða 

hilla verði með 

efnivið sem ýtir undir 

og styður við 

áframhaldandi nám 

og umræðu 

barnanna um þemað. 

Agi Samræma 

reglur og 

aðferðir til 

aga-

stjórnunar 

Ræða á 

starfsdegi og 

ákveða 

agakerfi. Helst 

fá námskeið 

eða fyrirlestur 

um hagnýtar 

leiðir til 

agastjórnunar 

fyrir alla 

starfsmenn. 

Stjórnendur 

og 

deildarstjórar 

bera ábyrgð á 

skipulagningu 

og eftirfylgni/ 

aðhaldi. Allir 

bera ábyrgð á 

framkvæmd 

og að kynna 

sér aðferðir. 

Ágúst/ 

sept. 

2022 

Maí/ 

júní 

2023 

Endurmeta á 

deildar- og 

deildarstjóra-

fundum 

Sömu reglur gildi 

sama hvaða kennari 

á í hlut. Samræmdar 

aðferðir til 

agastjórnunar, helst 

með ákveðnu kerfi 

sem hægt er þá að 

vitna í og leiðbeina 

starfsfólki með. 
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Fífudalur 
Veturinn 2021-2022 voru 40 börn á Fífudal og 9 starfsmenn. 

Barnahópurinn saman stóð af tveimur árgöngum og skiptust þau 

þannig að 14 börn voru í yngri hópnum (börn fædd 2017) og 26 börn 

voru í eldri hópnum (börn fædd 2016). Haustið byrjaði brösuglega 

þar sem bara annar deildarstjórinn var kominn í fullt starf, 

verkefnastjóri tónlistar aðstoði og vann í fullu starfi sem 

tímabundinn deildarstjóri eldri hópsins fram í október. Einnig urðu 

ýmsar mannabreytingar í starfsmannahópnum en heilt yfir rúlluðu 

samtals 17 starfsmenn í gegnum þessi 8-9 stöðugildi deildarinnar 

fram í febrúar þegar meiri stöðugleiki myndaðist. 

Vegna þessa gekk nokkuð erfiðlega að koma upp góðri rútínu og skipulögðu dagskipulagi framan af 

en þrátt fyrir það unnu börnin að ýmsum verkefnum sem tókst mjög vel. Sameiginlegt smiðjustarf 

með Mosadal gekk nokkuð vel en báðir árgangar unnu eftir ákveðnu hringekju skipulagi þar sem 

börnunum var skipt niður í smærri hópa og var unnið undir stjórn hópstjóra. Á hverjum degi fór einn 

hópur í ævintýraferð ásamt sínum hópstjóra, undir handleiðslu Bjargar sem er hópstjóri 

ævintýraferða. Þessar ferðir gáfu börnunum mikinn innblástur í verkefnum sínum. 

Börnin fædd 2017 unnu í 4 blönduðum hópum fram eftir vetri þar sem unnið var með ýmsar 

ævintýraverur, vináttu, og svo var stærra verkefni sem var unnið í tengslum við Barnamenningarhátíð 

en þar var Dalskóli rannsakaður ítarlega og stærri listaverk voru sýnd á sameiginlegri listasýningu á 

Bókasafni skólans. Á vor mánuðum fór svo 5. smiðjan í gang en þá var unnið með verkefni tengd 

skordýrum og náttúrunni almennt. Auk þess alls voru unnin „hefðbundnari“ verkefni eins og jólagjafir 

til foreldra, sjálfsmyndir voru gerðar í Listasmiðjunni auk margra smærri verkefni. 

Börnin fædd 2016 unnu sínar smiðjur einnig í samvinnu við Mosadal. Þeim hóp var skipt niður í 3 

hópa, kennda við fugla, þar sem unnið var með svipuð þemu og 2017 hópurinn spreytti sig við. Auk 
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allra þessa verkefna þá söng allur hópurinn líka á stóra sviði Hörpu við opnun 

barnamenningarhátíðar, tók þá í vikulegri hringekju með 1. bekk grunnskólans, fór í menningarferðir 

bæði í Borgarleikhúsið og Þjóðleikhúsið, í umferðarskólann, fékk heimsókn og fræðslu frá 

slökkviliðinu og fékk kynningu á starfsemi Tónskóla Sigursveins. Á vormánuðum hófst síðasta smiðja 

vetrarins og þar ætla börnin að vinna með og rannsaka ýmis fugla- og náttúrutengd þemu. 

Listasmiðjustarf deildarinnar gekk mjög vel. Starfið var unnið í 

samvinnu með Arndísi listasmiðjustjóra og var því að mestu skipt 

niður á mismunandi þemu í tengslum við smiðjuvinnuna. 

Verkefnastjóri listasmiðju er ýmsu vön hvað varðar skapandi starf 

og barnahópa og gekk skipulagið því mjög vel. Hóparnir skiptust 

eftir dögum að fara í listasmiðjuna og fór það eftir tilmælum 

sóttvarnarlæknis hvort að hóparnir gátu unnið þvert á deildar eða 

hver í sínu lagi. Heilt yfir var skapandi starf deildarinnar vel 

skipulagt og gekk vel að vinna í misjafnlega snörpum lotum með 

fyrir fram ákveðið smiðjuþema. Starfið var svo símetið á smiðju-, 

deildar- og deildarstjórafundum yfir veturinn. 

Mestan part vetrarins gátum við nýtt okkur það að hafa verkefnastjóra tónlistar í húsi. Þetta reyndist 

góð innspýting í tónlistarstarf deildarinnar. Tónlistarstundir voru unnar í tengslum við smiðju- og 

hringekjustarfið þar sem hver hópur skiptist á að fara í tónlistarstund. Sérstök áhersla var svo sett á 

„Lögin hans Ladda“ í tengslum við Barnamenningarhátíð með elstu börnum en þar var hápunkturinn 

opnunaratriði Barnamenningarhátíðar í Hörpu. 

Blæstundir voru nokkuð reglulegar í smiðjustundum fyrir áramót en féllu niður í covid takmörkunum. 

Áður en að takmörkunum kom þá fór hver hópur í sérstaka Blæstund að minnsta kosti einu sinni viku 

og voru þá að taka fyrir einhver ákveðin atriði úr Blæ verkefna möppunni. Þessi aðferð þótti takast 

vel fram því að sóttvarnarlæknir skellti í lás og bannaði að hóparnir blönduðust milli deilda. Einhvern 

vegin tókst ekki að taka þráðinn upp eftir að takmörkunum var aflétt. 

Á vormánuðum fengu allir starfsmenn leikskólans námskeið frá Hugarfrelsi. Þar lærði starfsfólkið á 

deildinni ýmsar aðferðir til að vinna með núvitund, slökun, jóga og hugleiðslu. Mikið var unnið með 

ýmsar öndunaræfingar í upphafi samverustunda auk þess sem slökunar- og hugleiðslustundir hafa 

nýst vel í hvíldar og sögustundum. Þessi aðferðafræði vakti almenna lukku og hefur starfsfólk Fífudals 

unnið nokkuð vel að því að koma námsefni Hugarfrelsis inn í daglega rútínu deildarinnar, á einn eða 

annan hátt. 
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Þrátt fyrir almennar takmarkanir í tengslum við Covid hefur foreldrasamstarf gengið vel. Góð mæting 

var á þá fáu viðburði sem við gátum haldið (tvenn smiðjulok, mæðrakaffi, vorskóli og opin hús í 

tengslum við Barnamenningarhátíð) og í foreldraviðtöl. Við hlökkum til að geta vonandi boðið 

foreldrum meira og dýpra samstarf á næsta vetri. 

Heilt yfir hefur starfið í vetur gengið vel og í foreldraviðtölum virðast foreldrar almennt ánægð með 

starfið. Sömu sögu má segja um börnin sem virðast finna til öryggis hér á Fífudal, bera traust til alls 

starfsfólks deildarinnar og leikgleðin er svo sannarlega til staðar í barnahópnum.  

 

Umbóta-

þættir  

Fífudalur  

Tækifæri til 

umbóta 

Aðgerðir til 

umbóta 

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 

metið/aðferðir? 

Viðmið um 

árangur 

 

Hugarfrelsi Reglulegar 

Hugarfrelsis-

stundir 

Flétta inn í 

smiðjustarf og 

samveru-

stundir 

Deildar-

stjórar og 

aðrir 

starfs-

menn 

Ágúst 

2022 

Júlí 

2023 

Símat á 

deildarfundum 

og listar frá 

Hugarfrelsi 

Að börnin hafi 

kynnst 

mismunandi 

öndunaræfing

um og 

upplifað 

hugleiðslu-

stundir 

reglulega yfir 

veturinn 

Smiðju-

vinna/ 

skapandi 

starf 

Að hópstjórar 

séu betur 

undirbúin og 

örugg í 

smiðju-

vinnunni 

Reglulegir 

smiðjufundir 

og fastir 

undirbúnings-

tímar 

Deildar-

stjórar og 

smiðju-

stjórar 

Ágúst 

2022 

Júlí 

2023 

Símat á 

deildarfundum 

og 

starfsþróunar-

samtölum 

Viðtöl við 

smiðjustjóra á 

starfsþróunar-

samtölum 

Mann-

auður 

Regluleg 

símenntun 

starfsmanna 

Kynna 

námskeiðs-

framboð 

Reykjavíkurbo

rgar og 

háskólanna 

fyrir starfsfólki 

Stjórn-

endur og 

deildar-

stjórar 

Ágúst 

2022 

Júlí 

2023 

Metið á deildar- 

og deildarstjóra 

fundum 

(skráningarblöð) 

Að allir 

starfsmenn 

sinni 

reglulegri 

símenntun til 

þroska í starfi 

Málörvun Hafa reglulega 

málörvunar-

stundir fyrir 

tvítyngd börn 

og þau sem 

þurfa á 

stuðning að 

halda 

Setja saman 

sérstaka 

málörvunar-

hópa og 

ábyrgðaraðila 

Sérkennslu

stjóri og 

deildarstjó

rar 

Ágúst 

2022 

Júlí 

2023 

Lubbi, lærum og 

leikum með 

hljóðin, orðagull 

og svo 

framvegis 

 

Metið á 

Deildarstjórafun

dum 

Tras, Hljóm-2, 

EFI-2 
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Vættabjörg 
Á Vættabjörgum starfsárið 2021-2022 voru 18 börn, 13 börn fædd 2018 og 5 börn fædd 2019.  

Covid spilaði mjög stórt hlutverk hjá okkur í vetur og setti mikið strik í reikninginn varðandi allt 

skipulag deildarinnar.  Við reyndum þó eftir bestu getu að halda dagskipulaginu gangandi en allt 

hópastarf og smiðjuvinna fer fram fyrir hádegi og frjáls leikur og útivera eru eftir hádegi. 

Í hópastarfi vorum við markvisst að vinna með málörvun, fín- og grófhreyfingar, tónlist, útikennslu og 

vináttuverkefnið um Blæ.  Markmiðið var að hver hópur fengi vinnu með Lubba og Blæ einu sinni í 

viku í hópastarfi en því miður gekk það ekki alltof vel fyrir sig í ljósi aðstæðna en hefur gengið betur 

nú á vormánuðum. Þess í stað gripum við tækifæri þegar það gafst hverju sinni og unnum með Lubba 

og Blæ. Hreyfistundir áttu að fara fram í salnum og útiveru en því miður var veturinn óvenju kaldur og 

snjóþungur þannig að þær fóru að mestu leyti fram í salnum.  Það sama átti við um útikennslu við 

gátum ekki tekið það markvist fyrir en í apríl. 

 Á vormánuðum innleiddum við Hugarfrelsi þar sem við unnum með öndun og slökun. Við byrjuðum 

fyrstu vikurnar á að innleiða öndun sem við gerðum 2 svar á dag í samveru og bættum svo við 

slökunar æfingum einu sinni á dag eftir hádegismat. Þetta hefur gengið mjög vel og ætlum við að 

bæta við hægt og rólega fleiri slökunar og öndunaræfingum. 

Mikil áhersla er lögð á málörvun í öllu starfinu við setjum orð á athafnir, lesum og skoðum saman 

bækur og syngjum.  Einnig nýtum við útiveru mikið hvort sem það er við leik í garðinum okkar eða 

farið í styttri eða lengri vettvangsferðir. Sjálfshjálp skipar stóran sess hjá okkur þar sem börnin eru 

hvött til að hjálpa sér sem mest sjálf við hinar ýmsu athafnir. Vinátta skipar stóran sess hjá okkur og 

kemur Blær þar sterkur inn. Við leggjum áherslu á það við börnin að við erum öll vinir á deildinni, 

engin er skilin út undan og að við berum virðingu fyrir hvert öðru óháð til dæmis útliti eða kyni.  

Samverustundir eru tvisvar á dag hjá okkur og er 

börnunum skipt upp í tvo hópa.  Í þeim er sungið rætt um 

hvaða dagur er, mánuður og ýmislegt annað sem 

börnunum liggur á hjarta. 

Smiðjustarfið var mjög fjölbreytt hjá okkur og unnu börnin 

meðal annars jólagjafirnar í þeim. Við tókum þátt í Barnamenningarhátíðinni í apríl sem hét Ævintýri í 

hverju spori. Við  vorum í samstarfi við aðra leikskóla í Grafarholti og var sett upp glæsileg sýning í 

menningarmiðstöðinni í Úlfarsárdal.  Þemað á Vættabjörgum var kisa og gerðu börnin í sameiningu 

risastóran kisuskúlptur  sem fékk nafnið Prumpulína og var bleik á litinn.  
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Síðasta smiðja vetrarins var svo Náttúrusmiðja, börnin fóru í göngutúr um dalinn okkar og vöktu 

fuglarnir og söngur þeirra mikinn áhuga og var þess vegna tekin ákvörðun að vinna með hina ýmsu 

fugla. Einnig gróðursettu börnin sólblóm sem þau hugsa svo sjálf um og taka með sér heim áður en 

þau fara í sumarfrí. 

Umbóta-

þættir  

Vætta- 

björg  

Tækifæri til 

umbóta 

Aðgerðir til 

umbóta 

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 

metið/ 

aðferðir? 

Viðmið um 

árangur 

 

Hugar-

frelsi 

Innleiða 

slökunar og 

öndunar-

æfingar 

Í 

samverustund

um og hvíld 

Allir 

starfs-

menn 

deildar-

innar 

Í 

haust 

Við 

sumarlok

un 

Dagleg 

skráning. 

Metið á 

deildar-

fundum 

Að meta 

hegðun og 

líðan barna 

Blær Halda áfram 

vinnu með 

vináttu-

verkefnið 

um Blæ 

Unnið 

markvisst í 

hópastarfi  

Deildar-

stjóri og 

hópstjórar 

Í 

haust 

Við 

sumar-

lokun 

Skráningar 

sem farið 

verður yfir á 

deildar-

fundum 

Meta 

samskipti 

barnanna 

Lubbi Vinna Lubba 

á 

markvissari 

hátt 

Allt starfsfólk 

þarf kynningu 

á efninu. Unnið 

markvisst í 

hópastarfi 

Deildar-

stjóri og 

hópstjórar 

Haust Við 

sumar-

lokun 

Hópstjórar 

halda utan 

skráningar 

sem farið 

verður yfir á 

deildar-

fundum hvað 

má gera 

betur. 

Börnin læri 

lögin og þekki 

stafina sem 

búið er að 

innleiða 

Skráning Auka 

skráningar á 

verkefna-

vinnu með 

börnum 

Efla alla 

starfsmenn í 

skráningar-

vinnu 

Deildar-

stjóri 

Haust Við 

sumar-

lokun 

Hver 

starfsmaður 

ber ábyrgð á 

einni 

skráningu. 

Metið er á 

deildar-

fundum 

Skoða 

afrakstur 

skráningar-

vinnu 

starfsmanna 

 

Tröllabjörg 
Starfsárið 2021-2022 voru á Tröllabjörg 17 börn fædd 2018. Í nóvember tók nýr deildarstjóri við í 

tímabundna afleysingu, sú afleysing framlengdist fram að sumarleyfi. Í desember, janúar, febrúar og 

mars var mikið um fjarveru á starfsfólki vegna Covid-19 og setti það mark sitt á starfið. Þetta hafði 

þau áhrif að meta þurfti hvern dag fyrir sig og var þar af leiðandi minna um skipulagðar stundir sem 

voru fyrir fram ákveðnar. Skipulagðar stundir festust þó hægt og rólega inn í apríl. Þetta fyrirkomulag 

hentaði deildinni mjög vel miðað við aðstæður. 
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Frá ársbyrjun 2022 var reynt að vinna með Lubba einu sinni til tvisvar sinnum í viku, tekin voru eitt til 

tvö málhljóð í senn þar sem sagan var lesin og hljóð og tákn tekin fyrir ásamt því að læra lögin. Í 

byrjun mars var svo skipaður Lubba-stjóri sem hélt utan um Lubbastundirnar og voru þær festar 

þrisvar sinnum í viku í samverustundum fyrir hádegismat.  

Samverustundir hafa verið nánast á hverjum degi. Sungin hafa verið sérstaklega merkt lög sem 

tileinkuð eru vetrartímunum á þeim tíma. Með vorinu voru sungin lög þeirrar árstíðar. Einnig eru 

sungin lög þar sem notast er við hreyfingar og tákn.  

Útivera er stór þáttur af dagsskipulaginu 

og fara börnin út á hverjum degi svo lengi 

sem veður leyfir. Börnin fara minnst einu 

sinni á dag út og tvisvar til þrisvar sinnum í 

góðu veðri.  

Smiðjan frá Janúar og fram í Mars var 

tileinkuð Barnamenningarhátíðinni og 

kallaðist Ævintýri í hverju skrefi. Byrjað var 

á því að fara með börnin í litlum hópum út 

í gönguferðir. Börnin leiddu ferðina og var stoppað við allt það sem vakti áhuga barnanna og gengið 

að því sama hve langt í burtu það var. Þau létu kennara vita ef það var eitthvað sem vakti áhuga og 

var þá tekin mynd. Eftir nokkrar gönguferðir var niðurstaðan sú að vinna með brýr. Smiðjan var unnin 

að vetri og var á þessum tíma mikill snjór úti. Það var því ákveðið að nýta snjóinn sem efnivið og færa 

hann inn. Upphaflega átti að nýta hann í brúar-byggingu en áhugi barnanna á snjónum og leikur í 

honum leiddi til þess að margir ísar voru búnir til og mikill snjór smakkaður. Snjórinn var upplýstur og 

myndum varpað á vegg fyrir aftan börnin og þróaðist ferlið yfir í áhuga og leik með skuggamyndir 

sem birtust á veggnum. Það var því ákveðið að vinna næst með brýr og skugga. Myndbandi af 

allskonar brúm var varpað á vegg og börnin byggðu síðan sína eigin brú. Smiðjan endaði svo með 

stóru sameiginlegu málverki. Börnin byrjuðu á að spreyja efni í öllum regnbogans litum og svo var 

stækkuð upp ein kubbabrú sem var málað á.  

Náttúrusmiðja var svo síðasta smiðja vetrarins og vöktu ormar mikinn áhuga barnanna á deildinni á 

einum góðum rigningardegi í apríl. Því var ákveðið að byrja smiðjuvinnuna á því að kanna orma og 

fræðast um þá. Deildin fékk lítið fiskabúr sem fyllt var af mold og var það heimili allra þeirra orma 

sem fundust á tímabilinu. Ormarnir voru svo reglulega skoðaðir og blómstruðu þeir vel í lita 

fiskabúrinu sínu. Umræður voru svo teknar í litlum hópum um orma og þekkingu bætt við. Börnin 
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bjuggu svo til sína eigin orma úr leir sem var brenndur og síðan málaðu börnin ormana. Ormarnir 

voru svo hengdir upp. 

Hreyfistund í sal var ekki markviss fyrr en í mars 2022. Þá var skipaður verkefnastjóri sem sá um 

hreyfistundir. Barnahópnum var skipt upp í 3 hópa og var hver hópur í 30 mínútur í senn einu sinni í 

viku. 

Reynt var að halda tónlist markvissri frá miðjum janúar 2022 og tókst það ágætlega til að byrja með. 

Mannekla setti svo sinn svip á það starf og færðist tónlistin því meira inn í samverustundir.  

Vinna átti markvisst með Blæ frá mars 2022 en því miður tókst það ekki. 

Hugarfrelsi var innleitt í byrjun apríl á starfsdegi. Byrjað var hægt í innleiðingunni og var svo bæt við 

fleiri stundum eftir því sem leið á. Til að byrja með voru aðeins gerðar öndunaræfingar og svo var 

bætt við jóga, í framhaldi af því var svo bætt inn slökun og hugarfrelsissögum. Prófað var að hafa 

bæði litla og stóra hópa og nutu börnin sín mun betur í litlum hópum. Notast var við bæði litla og 

stóra hópa. 

Umbóta-

þættir  

Tröllabjörg 

Tækifæri til 

umbóta 

Aðgerðir til 

umbóta 

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 

metið/aðferðir? 

Viðmið um 

árangur 

 
Lubbi Markvissari 

vinna  

Byrja strax 

að hausti 

og skipa 

hópstjóra 

sem heldur 

utan um 

stundirnar 

og passar 

að halda 

tímaáætlun 

Deildastj

óri ber 

ábyrgð 

ásamt 

völdum 

hóp-

stjóra. 

Sept. Júní Hópstjóri 

skipuleggur 

veturinn strax í 

september og 

skiptir niður 

málhljóðunum 

yfir allan veturinn. 

Hópstjóri heldur 

utan um 

áætlunina og 

metur í lok vetrar 

hvernig gekk. 

Að börnin 

læri tákn 

málhljóð-

anna, lögin 

og byrji að 

tengja hljóð 

við bókstaf. 

Blær Markviss 

vinna 

Byrja strax 

að hausti. 

Skipa 

hópstjóra 

sem setur 

sig inn í 

Blæ og 

miðlar 

markvisst 

efninu til 

annarra 

Deildar-

stjóri ber 

ábyrgð 

ásamt 

völdum 

hóp-

stjóra.  

Sept. Júní Hópstjóri skráir 

hjá sér það sem 

vel gengur og það 

sem betur mætti 

fara. Farið er 

reglulega yfir þá 

punkta á 

deildarfundum. 

Hvort börnin 

noti Blæ 

bangsann til 

að líða betur 

eða finna til 

öryggis.  
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kennara á 

deildinni. 

Hugarfrelsi Markviss 

vinna 

Byrja strax 

að hausti. 

Skipa 

hópstjóra 

sem 

skipuleggur 

nokkrar 

vikur í senn 

og miðlar 

því til 

annarra 

kennara á 

deildinni. 

 

 

 

 

Deildar-

stjóri ber 

ábyrgð 

ásamt 

völdum 

hóp-

stjóra. 

Sept. Júní Hópstjóri setur 

upp tímaplan þar 

sem hugarfrelsi er 

bætt inn 

stigvaxandi yfir 

veturinn og metur 

framgang. 

Hegðun og 

líðan 

barnanna 

metin. 

Tónlist Festa tónlist 

einu sinni í 

viku 

Skipaður er 

hópstjóri 

sem býr til 

skipulag 

fyrir 

nokkrar 

vikur í senn 

og sér um 

að taka 

börnin í 3 

hópum út 

af deildinni 

í tónlistar-

stund. 

Deildar-

stjóri ber 

ábyrgð 

ásamt 

völdum 

hóp-

stjóra. 

Sept.  Júní Hópstjóri heldur 

utan um ferlið og 

bætir og lagar 

eftir því sem þörf 

er á. Með því að 

hafa skipulag 

nokkrar vikur 

fram í tímann er 

auðvelt fyrir 

annan kennara að 

hlaupa í skarðið 

ef það er fjarvera 

hópstjóra.  

Að börnin 

kynnist 

hljóðfærum, 

læri vísur og 

fari að 

syngja 

meira. 

Virk þátttaka 

í samveru-

stundum. 

 

Álfabjörg 
Á Álfabjörgum voru starfsárið 2021-2022 voru 18 börn fædd 2019. Starfið á deildinni var flókið 

framan af vetri þar sem að töluverð starfsmannavelta var. Haustmánuðirnir voru því fremur 

óhefðbundnir. 

 Í desember fór þó starfið að komast í markvissari farveg þar sem að nýr deildarstjóri tók við deildinni. 

Nýi deildarstjórinn byrjaði á að leggja áherslu á góð samskipti starfsmanna, með það að leiðarljósi, að 

því betri sem líðan og samstilling starfsfólks er í samvinnu sinni, því betra verði faglegt starf með 

börnunum. Með góðum samskiptum getur starfsfólkið einnig verið góðar fyrirmyndir. Því betri tök 

sem starfsfólkið hefur á því sem að höndum ber, bæði eitt og saman, því betur geta börnin lært af 
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því, og notið þess, sem starfsfólkið hefur fram að færa. Að þessu vann allt starfsfólkið með góðum 

árangri. 

Á sama tíma og nýr deildarstjóri tók við, var lögð sérstök áhersla á að efla starfið og aðbúnað fyrir 

málörvun. Meðal annars var myndrænt efni sett upp og nýtt í meira mæli, þörfum barna fundinn 

farvegur, starfsfólki falið að nýta hvert tækifæri til að setja orð á athafnir barnanna, og markvissar 

innlagnir viðhafðar ýmist fyrir allan hópinn eða fyrir einn og einn.  

Vikulega var verkefnastjóri listasmiðju með okkur á deildinni, og bauð börnunum að taka þátt í 

listsköpun af ýmsu tagi. Unnið var í þrem smiðjum yfir veturinn, hver með ákveðnu þema, sem 

þróaðist með aðstoð barnanna. Eftir áramótin var þemað sameiginlegt með leikskólum Grafarholts  

og lauk með því að verkin sem börnin unnu, voru til sýnis á listasýningu á Borgarbókasafninu í 

Menningarmiðstöð Úlfarsárdals, í tengslum við Barnamenningarhátíð Reykjavíkur. Auk listasmiðju 

fóru börnin reglulega í tónlistartíma og fjölbreytta listsköpun þegar færi gafst. 

Helstu viðfangsefni í samveru voru söngur, sögur, bangsinn Blær sem kennir börnunum um 

vináttu og Hugarfrelsi sem kennir slökun og ró.  

Í apríl hófum við daglegt hópastarf. Þar 

eru börnin  í litlum hópum, að fást við 

afmörkuð vel hentug verkefni, ýmist 

listræn, skapandi eða fræðandi. Vandað 

var við valið á hópasamsetningunni, út 

frá mismunandi þörfum hvers barns, 

þannig að hverju barni geti liði vel, sé 

mætt þar sem það er statt, og takist að 

njóta og læra sem best.  

Þegar líða tók að vori, varð útiveran meiri ásamt því að við gátum nýtt betur fjölbreytta aðstöðu 

skólans. 

Þrátt fyrir erfiða byrjun starfsársins, og áfram nokkuð krefjandi starfsaðstæður af ýmsum ástæðum, 

þá rættist smám saman úr. Meiri stöðugleiki í starfsmannahópnum, áhersla á góð samskipti 

starfsmanna, fjölbreytt skapandi starf, sérsniðin og markviss þjálfun í stórum og litlum hópum, aukið 

rými innan- sem utandyra, ásamt fleiru, stuðlaði að góðri þróun, á einstaklings- og heildræna vísu. 
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Umbóta- þættir  

Álfabjörg 

Tækifæri til 

umbóta 

Aðgerðir til 

umbóta 

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 

metið/aðferðir? 

Viðmið um 

árangur 

 

Samskipti 

starfsfólks 

Viðhalda og efla 

samskipti sem 

stuðla að 

velferð 

starfsfólksins og 

starfsins 

Ræða mikið 

saman, á 

uppbyggilegan 

hátt, í daglegu 

starfi og á 

reglulegum 

fundum. 

Lágmark fjórir 

hópfundir og 

tveir 

einstaklings- 

fundir 

Deildar- 

stjóri, og 

allt 

starfs-

fólk 

Ágúst Júlí Halda skrá um 

fjölda funda, og 

spyrja starfsfólk 

annan hvern 

mánuð; 1)hvernig 

hefur gengið?, 

2)hver er staðan?, 

3)hvernig viltu sjá 

framhaldið? 

Starfsfólk upplifi 

að í samskiptum 

hafi verið leyst 

vel úr 

vandamálum og 

stuðlað að 

framþróun, 

vellíðan og 

árangri í starfi 

 
 

 

Félagsfærni barna Áhersla á 

félagsfærni 

Blær og 

Hugarfrelsi einu 

sinni í viku í 

samverustund 

og hópastarfi 

Deildar- 

stjóri og 

allt 

starfsfólk 

Ágúst Júlí Starfsfólk meti 

stöðuna þrisvar á 

tímabilinu  

 

Börnin þekki 

Blæ, og æfingar 

Hugarfrelsis og 

geti sýnt á e-n 

hátt hvað það 

gengur út á 

Myndrænt efni Myndrænt efni 

sé aðgengilegt 

og mikið notað 

af starfsfólki, 

fyrir málörvun 

og tengsl 

Í hverri viku er 

eitthvað unnið 

að nýju efni 

unnið eða eldra 

efni lagað, í 

undirbúningi 

Deildar- 

stjóri og 

starfsfólk 

deildar  

Ágúst Júlí Skrá þegar gert er 

aðgengilegt, nýtt 

eða lagað efni. 

Starfsfólk metur 

myndræna 

notkun sína. 

Starfsfólk svarar 

því til, í 

desember og 

maí, að það nýti 

sér myndir 

mikið í daglegu 

starfi 

Kennslu- efnissafn 

fyrir samveru og 

hópastarf 

Fjölbreytt 

kennslu- 

verkfæri 

aðgengileg í 

skáp á deild 

Aðra hverja viku 

er bætt við 

kennsluefni í 

safnið 

Deildar- 

stjóri  

Ágúst Des Taka mynd af nýju 

efni, og safninu, 

annan hvern 

mánuð 

Átta nýir 

valmöguleikar 
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Huldudalur 
Starfsárið 2021-2022 voru í upphafi 12 börn fædd 2019 á Huldudal. Starfið var fremur óhefðbundið 

framan af vetri þar sem töluverð starfsmannavelta var á deildinni ásamt því að fjögur börn færðust til 

innahúss og urðu börnin á Huldudal 16, öll fædd árið 2019. Haustið fór því í að slípa deildina saman 

bæði starfsfólk og börn sem annaðhvort voru að sameinast að öðrum deildum eða nýtt starfsfólk að 

kynnast barnahópnum. Í desember til byrjun mars var mikið um fjarveru á starfsfólki vegna Covid- 19 

sem hafði áframhaldandi áhrif á starfið á deildinni. Starfsmenn deildarinnar tóku sameiginlega 

ákvörðun um að leggja mestu áherslu á samverustundir, útiveru og smiðjur á meðan starfsmannaekla 

hafði áhrif á deildina.  

Á Huldudal leggjum við mikið upp úr frjálsum leik, söng og allri sköpun. Sökum manneklu var tekin 

ákvörðun um að loka deildinni við hliðina á Huldudal og gátum við því nýtt þá deild í alls kyns leiki, 

sköpun, sull og rannsóknarvinnu með ýmiskonar efniviði, þar á meðal sand, snjó og vatn svo eitthvað 

sé nefnt.  

Á hverjum degi eru samverustundir tvisvar á dag. Í morgunsamveru er byrjað á að bjóða góðan 

daginn í söng. Sungin eru lög tengd árstíðunum, dýrum og með hreyfingum og táknum. Farið er í leiki 

og tekið sögustundir.  

Útiveran er stór partur af daglegu starfi á Huldudal og fara börnin út á hverjum degi þegar veður 

leyfir, bæði í leik í garðinum og könnunarferðir um nærumhverfi okkar.  

Við byrjuðum veturinn á smiðjunni lestur er bestur þar sem unnið var með grunnlitina. Byrjað var á 

því að skoða alla grunnlitina saman og gera sameiginlegt verkefni – vináttu regnboga. Áætlað var að 

taka eina viku í hvern grunnlit en sökum manneklu varð það ekki.  
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Í janúar var smiðjan tileinkuð Barnamenningarhátíðinni og bar hún heitið Ævintýri í hverju spori. 

Byrjað var á því að fara með nemendahópinn í göngutúr að kanna nærumhverfið. Börnin leiddu 

ferðina og var stoppað við allt sem greip áhuga þeirra. Á meðan göngutúrnum stóð kom lítil grafa að 

ryðja snjó af göngustígnum og greip það áhuga allra barnanna, því var unnið með gröfur í smiðjunni. 

Við kynntum okkur gröfur vel, skoðuðum ýmsar tegundir, liti og mismunandi hljóð. Hengdum upp 

myndir af gröfum á veggina í hæð barnanna til að skoða nánar og vörpuðum myndböndum af gröfum 

á skjávarpa og börnin léku með gröfur. Börnin bjuggu svo til sínar eigin gröfur.  

Lokasmiðja skólaársins var Náttúrusmiðja og 

vöktu köngulær mikinn áhuga eftir að ein könguló 

fannst inn á deild. Hún var sett í glas og könnuðu 

börnin köngulóna vel, svo var prufað að sleppa 

köngulónni til að fylgjast með henni hlaupa. Farið 

var í göngutúra til að kynnast náttúrunni betur og 

finna köngulær og annað áhugavert. Gróðursett 

voru sólblómafræ og börnin hjálpuðust að við að 

hugsa um fræin og fylgjast með þeim vaxa.  

Þegar líða fór á vorið var reynt að bæta starfi markvisst inn í dagskipulagið og settir fastir 

verkefnastjórar. Nemendahópnum var skipt upp í þrjá fasta hópa.  

Einu sinni í viku er tekin Lubbastund, þar æfa börnin málhljóðin og læra/hlusta á lögin.  

Skipulagðar hreyfistundir eru í matsalnum. Þá hafa verið settar upp allskonar þrautabrautir og 

stöðvar ásamt alls konar tækjum og tólum nýtt til að æfa grófhreyfingar.  

Mikið erum tónlist inn á Huldudal þar sem við syngjum saman allskonar lög og finnst börnunum lög 

með hreyfingum skemmtilegust. Einnig hlustum við mikið á tónlist og sögur með tónlist.  

Hugarfrelsi var innleitt í byrjun apríl á starfsdegi. Byrjað var á að kynna börnunum fyrir 

öndunaræfingum og eru þær teknar í samverustundum ásamt því að vera nýttar yfir daginn.  

Byrjað var hægt að innleiða slökun og hugleiðingu. Í upphafi var slökun og hugleiðsla kynnt fyrir 

börnunum sem ekki ná að sofna í hvíldinni og er markmið bæta slökun ásamt jóga inn í daginn.   

Umbótaþættir  

Huldudalur  

Tækifæri til 

umbóta 

Aðgerðir til 

umbóta 

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 

metið/aðferðir? 

Viðmið um 

árangur 
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Hugarfrelsi Halda áfram 

að innleiða 

slökun og 

hugleiðslu 

Í samveru- og 

hvíldarstundum.  

Allir á 

deildinni.  

Ágúst 

2022 

Júní 

2023  

Dagleg skráning  Hegðun og 

líðan 

barnanna 

metin.  

Blær Markviss 

vinna  

Settur verið 

hópastjóri sem 

skipuleggur 

Blæstundir.  

Deildarstjóri 

ásamt 

hópstjóra 

September 

2022 

Júní 

2023  

Skráningar yfir 

hvað vel gengur 

og hvað mætti 

betur fara. 

Farið yfir á 

deildarfundum.  

Samskipti 

barnanna 

metin.  

Lubbi Markviss 

vinna  

Hópastjóri sem 

skipuleggur 

Lubbastundir  

Deildarstjóri 

ásamt 

hópstjóra 

September 

2022 

Júní 

2023 

Skráningar yfir 

hvað vel gengur 

og það sem 

betur mætti 

fara. Farið yfir á 

deildarfundum 

Að börnin 

læri 

málhljóðin 

og lögin.  

Útinám Nýta 

nærumhverfið 

sem kennslu 

efni 

Börnin fari 1x í 

viku í 

könnunarferðir 

Deildarstjóri 

og allir 

starfsmenn 

deildarinnar 

September 

2022 

Júní 

2023 

Fara yfir 

skráningar og 

myndir í lok 

skólaárs.  

Metið á 

deildarfundum 

Að börnin 

njóti sín í 

útiveru yfir 

allar 

árstíðirnar. 

Auka þol 

og úthald í 

útiveru.  

Reglur Setja upp 

skýrar og 

eindaldar 

reglur inn á 

deildinni.  

Hafa reglur 

sýnilegar og 

sjónrænt.  

Allir 

starfsmenn 

deildar 

Sept 2022 Júní 

2023 

Metið á 

deildarfundum.   

Allir 

kennarar 

hafa sömu 

reglur  

Dagskipulag Hengja upp 

sjónrænt 

dagskipulag 

Farið er yfir 

daginn í 

morgunsamveru 

Allir 

starfsmenn 

September 

2022 

Júní 

2023 

Metið á 

deildarfundum 

Börnin viti 

betur hvað 

skipulag 

dagsins sé.  

 

Töfradalur 
Starfsárið 2021-2022 voru í upphafi 12 börn fædd 2019-2020 á Töfradal. Starfið var fremur 

óhefðbundið framan af vetri þar sem aðlögun gekk seint vegna þess að erfiðlega gekk að ráða 

starfsfólk. Börn færðust til innahúss og urðu börnin á Töfradal því 15 , fædd árið 2019 og 2020. 

Haustið fór því í að slípa deildina saman bæði starfsfólk og börn sem annaðhvort voru að sameinast 

að öðrum deildum eða nýtt starfsfólk að kynnast barnahópnum. Í desember til byrjun mars var mikið 

um fjarveru á starfsfólki vegna Covid – 19 sem hafði áframhaldandi áhrif á starfið á deildinni. 

Starfsmenn deildarinnar tóku sameiginlega ákvörðun um að leggja mestu áherslu á samverustundir, 

útiveru og smiðjur á meðan starfsmannaekla hafði áhrif á deildina.  
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Á hverju degi er samverustund tvisvar á dag. Í morgunsamveru fáu börnin ávexti og við syngjum 

saman lög. Vinsælustu lögin eru lög með hreyfingum og táknum, en við syngjum lög tengd dýrum,  

litum og lærum að telja.  

Útivera spilar stórt hlutverk í daglegu starfi á Töfradal og fara börnin út á hverjum degi ef veður leyfir. 

Bæði er leikið í garðinum og núna á vormánuðum höfum við líka farið í gönguferðir um nærumhverfi 

leikskólans.  

Í byrjun árs var markmið að leggja áherslu á málörvun og var mikið lesið með börnunum, bækur um 

dýrin, litina og líkamann. Við settum líka upp loðtöflusögur með ævintýrum um meðal annars Grísina 

þrjá og Búkollu, og í hádeginu höfum við farið með vísur. Þar sem aðlögun dróst fram eftir vetrinum 

þá fór hefðbundið starf róleg af stað..  

Í janúar var smiðja tileinkuð Barnamenningarhátíðinni og 

bar hún heitið Ævintýri í hverju skrefi.  Börnin áttu að kanna 

nær umhverfið sitt en veður var setti strik í reikninginn og 

erfitt var að komast út með yngstu börnin.  Brugðið var á 

það ráð að  kíkja út um gluggann en úr því urðu til mjög 

skemmtileg verkefni. Til að mynda kíkti lítil mús á pallinn 

fyrir framan gluggann og úr því varð mikil og skemmtilega vinna.  Unnið var með hálfgerðan 

sýndarveruleika þar sem myndum var varpað á tjald og börnin urðu hluti af þeim gjörningi. 

 Á vordögum misstum við út deildarsjórann okkar en við tók kennari með reynslu og menntun sem 

leikskólaliði. Segja má að starfið hafi blómstrað síðan þá og bæði starfsmenn og börn mjög virk og 

samvinna náin og til fyrirmyndar. Örlitlar breytingar voru gerðar á deildinni, til að mynda voru 

samverustundir festar í dagskipulaginu og hópnum skipt upp í smærri hópa, bæði í samveru og 

frjálsum leik. Farið var í göngutúra til að kynnast náttúrunni betur og finna köngulær og annað 

áhugavert. Gróðursett voru karsafræ og börnin hjálpuðust að við að hugsa um fræin og fylgjast með 

þeim vaxa. 

Hugarfrelsi var innleitt í byrjun apríl á starfsdegi. Byrjað var á að kynna börnunum fyrir 

öndunaræfingum og eru þær teknar í samverustundum fyrir hvíld ásamt því að vera nýttar yfir 

daginn. Aðaláherslan hefur verið lög á að innleiða slökun og hugleiðingu með öndunaræfingum. 

Umbótaþættir  

Töfradalur 

Tækifæri til 

umbóta 

Aðgerðir til 

umbóta 

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 

metið/aðferðir? 

Viðmið um 

árangur 
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Hugarfrelsi Halda áfram 

að innleiða 

slökun og 

hugleiðslu 

Í samveru- og 

hvíldarstundum.  

Allir á 

deildinni.  

Ágúst 2022 Júní 

2023  

Dagleg skráning  Hegðun og 

líðan 

barnanna 

metin.  

Blær Markviss 

vinna  

Settur verið einn 

hópstjóri sem 

skipuleggur 

Blæstundir alla 

vega einu sinni í 

viku. 

Deildarstjóri 

ásamt 

hópstjóra 

September/ 

október 

2022 

Júní 

2023  

Skráningar yfir 

hvað vel gengur 

og hvað mætti 

betur fara. 

Farið yfir á 

deildarfundum.  

Samskipti 

barnanna 

metin.  

Lubbi Markviss 

vinna 

Hópastjóri sem 

skipuleggur 

Lubbastundir 

alla vega einu 

sinni í viku. 

Deildarstjóri 

ásamt 

hópstjóra 

September/ 

október 

2022 

Júní 

2023 

Skráningar yfir 

hvað vel gengur 

og það sem 

betur mætti 

fara. Farið yfir á 

deildarfundum 

Að börnin 

læri 

málhljóðin, 

táknin og 

lögin.  

Útinám Nýta 

nærumhverfið 

sem kennslu 

efni 

Börnin fari 1x í 

mánuði í 

könnunarferðir 

Deildarstjóri 

og allir 

starfsmenn 

deildarinnar 

September/ 

október 

2022 

Júní 

2023 

Fara yfir 

skráningar og 

myndir í  lok 

skólaárs.  

Metið á 

deildarfundum. 

Að börnin 

njóti sín í 

útiveru yfir 

allar 

árstíðirnar. 

Auka þol 

og úthald í 

útiveru.  

Reglur Setja upp 

skýrar og 

eindaldar 

reglur inn á 

deildinni.  

Hafa reglur 

sýnilegar, 

sjónrænt.  

Allir 

starfsmenn 

deildar 

September/ 

október 

2022 

Júní 

2023 

Metið á 

deildarfundum.   

Allir 

kennarar 

hafa sömu 

reglur  

Dagskipulag Hengja upp 

sjónrænt 

dagskipulag. 

Farið er yfir 

daginn í 

morgunsamveru. 

Allir 

starfsmenn 

September/ 

október 

2022 

Júní 

2023 

Metið á 

deildarfundum 

Börnin viti 

betur 

hvernig 

skipulag 

dagsins sé.  

 

Listasmiðjan og smiðjur í leikskólahluta Dalskóla 
Annað árið í röð var gerð breyting á Listasmiðjunni í Dal, en listasmiðjurýmið var tekið undir sjöttu 

deildina og listasmiðjan færð í töluvert minna rými á efri hæð leikskólans. Þurfti því að aðlaga starfið 

með yngstu börnunum í Listasmiðjunni að þessum breytingum.  

Í Listasmiðjunni í vetur hefur aðaláherslan verið á vinnu með verðlausan og opinn efnivið, upplifun og 

skynjun. Uppistaðan í efnivið var pappír, leir, sandur, ljós og skuggi.  
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Í Móa þar sem Mosadalur og Fífudalur eru staðsettir byrjuðum við 

fyrstu smiðju vetrarins á vináttusmiðju. Markmið smiðjunnar var að 

hrista hópinn saman og unnu börnin tvö og tvö saman klippimyndir úr 

ljósmyndum af þeim sjálfum. Smiðjuvinnan í Dal fór hægt af stað með 

haustinu, bæði vegna breytinganna á Listasmiðjunni en einnig vegna 

þess að aðlögunin fór seint og hægt af stað, þá setti Covid einnig strik 

í reikninginn. Má því segja að smiðjuvinnan framan af hausti hafi 

verið nokkuð óhefðbundin.  

 Önnur smiðja vetrarins var Læsissmiðja og var bókagerð fyrir valinu í 

Móa. Margar skemmtilegar sögur og bækur urðu til og má þar nefna: 

matreiðslubækur, sögur um ofurhetjur, prinsessur, fugla, fótbolta og 

margt fleira. Bækurnar voru síðan bæði myndskreyttar og 

bókarkápurnar skreyttar með allskonar verðlausum efnivið. Bækurnar 

gáfu börnin svo foreldrum sínum í jólagjöf. Í Dal var 

nálgunin aðeins öðruvísi vegna aðstæðna. Farið var beint í 

að vinna jólagjafir barnanna og var ýmist unnið með leir 

eða pappír, þar sem upplifun og skynjun barnanna var 

skráð.   

Eftir áramót tóku öll börn leikskólans þátt í 

samstarfsverkefni leikskóla Grafarholts og Úlfarsársdals 

sem bar heitið Ævintýri í hverju skrefi. Ákveðið var á sameiginlegum fundi leikskólanna að vinna með 

hverfið okkar eða nærumhverfi barnanna. Verkefnið var unnið í langri smiðju sem var í um tólf vikur 

eða frá janúar til byrjun apríl. Í þeirri smiðju rannsökuðu börnin umhverfið í kringum skólana sína og 

völdu sér viðfangsefni eftir áhugasviði hvers og eins. Þessi smiðja var unnin í samstarfi við 

Barnamenningarhátíðar og endaði með sýningu í Menningarmiðstöð Úlfarsársdals. Smiðjan gekk 

mjög vel og varð afraksturinn mjög fjölbreyttur og skemmtilegur. Í Móa voru unnin mörg skemmtileg 

verk út frá því sem vakti áhuga þeirra í nærumhverfinu. Í Dal urðu einnig til fjölbreytt verk og en meiri 

áhersla var lögð á að vinna með upplifun og skynjun í gegnum ljós og skugga.  

Náttúrusmiðjan er svo jafnan síðasta smiðja vetrarins þar sem að allur aldur leggur áherslu að vinna 

með náttúruna. Farið var í ferðir bæði um nærumhverfið en einnig fóru eldri börnin í lengri ferðir. 

Verið var að vinna með fugla, fjöruna, skordýr, blóm og ýmislegt fleira. Þá voru öll börn á öllum aldri 

dugleg að gróðursetja og rækta blóm.  
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Tónlist í leikskólahluta Dalskóla 
Tónlistin í Dalskóla leikskólahluta fór vel af stað í haust á eldri deildum leikskólans. Verkefnastjóri í 

tónlist vann í vetur með 4- 6 ára börnum  vikulega í vetur á Fífudal og Mosadal. Tónlistarstundirnar 

gengu vel og voru alla  daga fyrir jól.  Þó setti heimsfaraldur nokkuð strik í reikninginn með skipulagið 

þar sem ekki var hægt að blanda börnum milli deilda. Söngstundir í litlum og stórum hópum fóru 

fram á báðum stóru deildunum. Samsöngur beggja deilda var alla föstudaga þar til heimsfaraldur 

setti strik í reikninginn og blöndun var ekki heimil. Deildarstjórar sáu um söngstundirnar. 

Elstu börn leikskólans tóku þátt í samstarfsverkefni  Tónskóla Sigurssveins Kristinssonar og leikskóla í 

Reykjavík líkt og fyrri ár  í tengslum við Barnamenningarhátíð. Undirbúningur tókst vel og það voru 

glöð börn sem mættu í Hörpuna 4. apríl sl. og sungu lög eftir Þórhall Sigurðsson, Ladda.  

Um tíma féllu tímar niður vegna faraldursins og veikinda verkefnastjóra. 

Nú á vordögum hefur tónlistin komist á fullt og allir hópar á eldri deildum fá tónlistarstundir einu 

sinni í viku. 

Í Dalnum (yngri barna deildum ) hefur verkefnastjóri komið inn með ráðgjöf og sýnikennslu inn á 

deildar og hafa deildarstjórar síðan tekið við keflinu og skipulagt tónlistarstundir fyrir sína hópa. 

Vegna veikinda hefur verkefnastjóri ekki getað fylgt þeim nægilega eftir. Starfsmenn hafa tekið inn á 

deildar tónlistartöskurnar en í þeim eru verkefni sem allir geta unnið með og haft góðar 

tónlistarstundir. 

Sérkennsla í leikskólahluta Dalskóla 2021-2022 
Í Dalskóla er unnið eftir hugmyndafræði um menntun án aðgreiningar. Lögð er áhersla á að börnin 

séu virkir þátttakendur í almennu starfi deilda eins og hægt er. Kennarar/starfsfólk sem tengjast 

börnum sem þurfa sérstuðning sinna einstaklingsvinnu en lögð er áhersla á að allir á viðkomandi 

deild sinni og fylgi eftir áherslum viðkomandi barns, að barnið sé hluti af barnahópnum.  

Helstu matsgögn voru: TRAS, AEPS, HLJÓM – 2 og fl. 

TRAS, EFI-2 og HLJÓM-2 eru notuð sem skimunartæki. AEPS, ABLLS-R, Orðaskil, Smábarnalistinn, 

Íslenski þroskalistinn, Íslenski málhljóðamælirinn eru listar sem voru notaðir eftir þörfum. 

Í sérkennslu eru nýtt ýmiskonar spil og gögn/leikföng fyrir málörvun, félagsfærni og vitsmunaþroska. 

Einnig er skapandi efniviður nýttur í sama tilgang. Keypt voru spil og önnur námsgögn. Þá voru 

keyptar spjaldtölvur fyrir bæði deildar og sérkennslu.  

Umbótaþættir sérkennslunnar: 
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UMBÓTA-

ÞÁTTUR/ 

MATS-

ÞÁTTUR 

Tækifæri til 

umbóta 

Aðgerðir til 

umbóta 

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 

metið/ 

aðferðir? 

Viðmið um 

árangur 

 

,,Það er gott 

að lesa‘‘ 

Áfram verður unnið 

eftir markmiðum í 

læsisáætluninni 

„Það er gott að 

lesa“. 

Fylgt verður 

eftir 

markmiðunum í 

daglegu starfi. 

Sérkennslu

-stjórar 

Haust 

2022 

 Vor 

2023 

Á 

starfsmanna

-fundum / 

deildar-

fundum 

Að allt 

starfsfólk 

leikskólans sé 

meðvitað um 

helstu 

markmið 

stefnunnar. 

Sjónrænt 

dagskipulag/

stýrikerfi 

Að á markvissari 

hátt nýta sjónrænt 

efni í daglegu starfi 

deilda. 

Gera efni 

aðgengilegt. 

Hvetja starfsfólk 

til að vera virkt í 

að nota 

myndrænt efni. 

Sérkennslu

stjórar og 

deildar-

stjórar 

Haust 

2022 

Vor 

2023 

Með því að 

skoða og 

heyra 

hvernig 

sjónrænt 

efni er nýtt í 

starfi 

Sjálfsmat á 

deildum. 

Málörvunarh

ópar 

Búa til aðgengilegar 

leiðir svo allt 

starfsfólk geti tekið 

málörvunarhópa 

Undirbúa poka 

eða körfur með 

tilbúnum 

málörvunar 

verkefnum sem 

hægt er að grípa 

í með litlum 

fyrirvara. Hafa 

skipulagða 

málörvunar-

hópa. 

Sérkennslu

-stjórar og 

deildar-

stjórar 

Haust 

2022 

Vor 

2023 

Skráningar Skoðað 

árangur 

mánaðarlega 

Deildarstj. 

fundir með 

sérkennslu-

stjóra 

Fundir til þess að 

meta stöðu barna 

deildarinnar og 

skoða frekari 

aðkomu 

sérkennslu. 

Sérkennslustj. 

og 

deildarstjórar 

taka stöðufundi 

í byrjun 

haustannar og 

vorannar, oftar 

ef þörf er á.  

Sérkennslu

-stjórar og 

deildar-

stjórar 

Haust 

2022 

Vor 

2023 

Samtöl, 

skráningar, 

boð á fundi 

með 

foreldrum 

og áfram-

haldandi 

ferli 

Mat um 

haustið og 

endurmat um 

vorið 

Námskeið og 

fræðsla 

Fleiri námskeið og 

meiri fræðsla fyrir 

starfsfólk svo það 

hafi tól og tæki til 

þess að bregðast 

rétt við allskyns 

aðstæðum. 

Áætlað er að 

starfsfólk fari á 

námskeiðið 

Náttúruleg 

kennsla, PECS o. 

fl. Einnig verður 

fræðsla um 

PECS og 

sjónrænt 

skipulag. 

Sérkennslustj. 

Sérkennslu

-stjórar 

Haust 

2022 

Vor 

2023 

Á 

starfsmanna

-fundum / 

deildar-

fundum 

Meta 

breytingar á 

deildum 
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bjóða starfsfólki 

aðgang að 

fyrirlestrum. 

 

 Mat á málörvun og virkri þátttöku fjöltyngdra barna 
Öllu úthlutuð fjármagni var ráðstafað í kaupum á námsgögnum. 

Í daglegu og skipulögðu starfi er unnið markvisst með orðaforða. Málörvunarstundir eru bæði í litlum 

hópum en einnig í einstaklingsvinnu. Verið er að nota kennsluefni frá Orðaleik.  

Í les- og samverustundum er verið að styrkja og dýpka orðaforða barna en við viljum styrkja það starf 

enn frekar. 

Verið er að nýta TRAS skráningar til að fylgjast með færni fjöltyngdra barna í íslensku. Það verður gert 

áfram. 

Við ætlum áfram að nýta okkur nýtt efni í starfi: Leiðarvísir um stuðning við móðurmál og 

hæfnirammar í íslensku fyrir fjöltyngd börn í leikskóla. 

Hugað er sérstaklega að þáttum eins og orðaforða, málskilningi, tjáningu og frásögn, hlustun og 

hljóðkerfisvitund, félagslegt tungumál, tilfinningar, áhuga, styrkleika og lögnun 

Umbótaþættir í vinnu með fjöltyngd börn: 

UMBÓTA-

ÞÁTTUR/ 

MATSÞÁTTUR 

Tækifæri til 

umbóta 

Aðgerðir til 

umbóta 

Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 

metið/aðfe

rðir? 

Viðmið um 

árangur 

 

Foreldra 

handbók á 

ensku 

Handbók sem 

erlendir 

foreldrar geta 

lesið og 

þannig komið 

með barnið 

betur 

undirbúið í 

leikskólann 

Þýða foreldra 

handbók yfir á 

ensku 

Sérkennslu-

stjórar 

Haust 

2022 

Haust 

2022 

Stjórnendur 

fara yfir 

þýðingu og 

samþykkja 

texta 

handbókar 

Spurt 

foreldra af 

erlendum 

uppruna á 

fundum 

hvernig þeim 

finnst bókin 

Gefðu 10

  

Hver 

starfsmaður á 

deild gefur sér 

10 mín á dag 

til þess að lesa 

fyrir, spjalla 

við eða annað 

þegar kemur 

að börnum 

sem þurfa 

aukna 

málörvun 

Deildarstj. og 

sérkennslustj. 

minna á. Hafa 

sjónrænt 

skráningarkerfi 

upp á töflu sem 

er ekki persónu-

greinanlegt (t.d. 

merkt með lit). 

Deildarstj. 

og deildar-

starfsfólk 

Haust 

2022 

Vor 

2023 

Skráningar Fara yfir 

skráningar 

mánaðarlega 
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Verkefnið 

Velkomin 

Kynna hverfið 

(t.d. ákveðin 

réttindi, 

apótek, 

sundlaug o.fl.) 

svo að 

erlendir 

foreldrar 

einangrist ekki 

og þekki til 

réttinda sinna 

Ræða í upphafs-

viðtölum og 

sækja um 

tengilið fyrir 

foreldra frá 

Austurmiðstöð 

Verkefnastj. 

fjöl-

menningar/ 

sérkennslu-

stjórar 

Haust 

2022 

Haust 

2022 

Í samráði við 

ráðgjafa 

Austur-

miðstöðvar 

Fara yfir starf 

vetrarins og 

ræða með 

stjórnendum 

og deildarstj. 

skólans. 

 

Hæfnirammar 

í íslensku fyrir 

fjöltyngd börn 

í leikskóla 

Nota 

hæfniramma 

sem viðmið 

fyrir fjöltyngd 

börn 

Kynna efni 

þeirra fyrir 

deildarstj.  

Velja í samráði 

við stjórnendur 

og deildarstjóra 

áherslur fyrir 

skólaárið. 

Verkefnastj. 

fjöl-

menningar/ 

sérkennslu-

stjórar 

Haust 

2022 

Vor 

2023 

Í samráði við 

Sögu 

Stephensen 

verkefna- 

stjóra fjöl-

menningar á 

starfsmanna

-fundum á 

vorönn. 

Úrvinnsla á 

skráningum 

sem tengjast 

þessum 

málaflokki.  

Fara yfir starf 

vetrarins. 

 

 

Umbótaáætlun Dalskóla 2022-2024 – fyrir leik- og grunnskólahluta 

Lestur – Leiðsaganarnám – Lýðræði  - Jákvæður agi - Teymiskennsla ( L L L J T ) 
Þróunarmarkmið Dalskóla sem byggja á áður lögðum grunni gilda til ársins 2024, þau eru með 

þessum hætti: 

1. Lestur og læsi. festa í sessi starfshætti sem styðja árangursríkt lestrarnám allra Dalskólabarnanna 

alla Dalskólagönguna: 

Tilgangur þessa markmiðs er styðja við þá mikilvægu þjálfun sem máltaka, málörvun og lestur er. 

Læsi í víðum skilningi snýst þó alltaf um manneskjuna, það snýst ekki aðeins um táknin heldur um 

tilveru fólks. Málþekking, málnotkun, lestækni og lesfimi eru lykillinn og mikil áhersla þarf að vera á 

að fylgjast reglulega með allri framvindu svo grípa megi inn með íhlutun og séraðstoð ef útlit er fyrir 

að lykkjur verði á leiðinni til almenns læsis 

 VÖRÐUR HVAÐA VIÐMIÐ 
Aðgerðir til að ná markmiði 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markviss málörvun frá tveggja ára 
aldri. 
Lestrarhvetjandi verkefni á 
leikskóladeildum 
Lestrarsprettir, lestrarsmiðja í 
samvinnu við 
samfélagsfræðismiðju í nóvember 
og desember,  
PALS í grunnskólahluta 

Hljómpróf 5 ára barna sýni a.m.k 
meðaltalsárangur. 
Sex  vikna samfélagsfræði – 
læsissmiðja -bókmenntasmiðja   
einu sinni á ári með 90% ánægju 
foreldra. 
 Pals 2x á vetri í völdum árgöngum 
með 10% framförum hvers barns,  
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Í samvinnu við alla skóla í hverfi III 
var gefin út sameiginleg 
lestrarstefna. Já Það er gott að  
lesa (2018-2019) sem tekur til 
leik, grunn og frí – auk 
sameiginlegrar stefnu um mat og 
skimanir  

daglegur lestur í skóla með 
kennara (í 1.-4. bekk) 
daglegur lestur í skóla á miðstigi 
og unglingastigi (yndislestur - 
hljóðlestur).  
 
Heimalestur í öllum árgöngum þar 
sem foreldrar kvitta fyrir.  
 
Upplestraræfingar í 4.-7. bekk. 
Vinna með jákvætt viðhorf til 
lesturs.  
Reglulegt læsismat og lestrarpróf. 
Þátttaka í Stóru 
upplestrarkeppninni í 7. bekk og í 
Litlu í 4. bekk. 
Að aðgengi að bókum í skólanum 
sé gott 
 
Að í frístund séu leshringir og 
sagnavinna hluti eðlilegt 
frístundastarfs 
Læsisfimman á miðstigi 
Rætt til ritunar á miðsstigi 
Ein smiðja á ári helguð 
bókmenntun og læsi 
 

hvert barn á grunnskólaaldri lesi 
amk. 5 sinnum í viku heima og fái 
kvittað fyrir. 
Að vera fyrir ofan Reykjavíkur 
meðaltal í læsisskimun í 2. bekk. 
 
Að allir starfsmenn fái fyrirlestra 
um nýjustu þekkingu og 
rannsóknir á læsi og máltöku  
 
Að auka markvisst úthald við 
lestarariðju 
 

Mikilvægi Í forgangi  

Hvað þarf til Viðhalda þekkingu meðal 
starfsmanna á Pals, byrjendalæsi, 
mikilvægi að vinna með oðraforða 
og markvissa málörvun.Kynna 
aðferðir fyrir foreldrum, mynda 
leshringi með yndisbókum,  
 

Allir kennara í grunn fá Pals-
námskeið og leiksólakennarar fá 
kynningar. Stjórnendur, og 
sérkennara auk nokkurra kennara 
vinna sérstaklega með 
samræmingar, viðmið og fylgist 
með og miðli til skólastjórnenda 
fræðiefni um lestur 

Hver ber ábyrgð Skólastjóri - kennarar  

Upphaf aðgerða 20. ágúst 2022  -  

Mat á framvindu og viðmiðum Fyrir febrúar: lestrarskimun, 
lestrarpróf, viðhorfakönnun 
foreldra í febrúar. Miðsvetrarmat  
 
Kvittanahefti sýni mikla fylgni við 
lestrarnám og að kennari og svo 
skólastjóri kalli til foreldra sem 
ekki sinna skyldu sinni 
 

Að foreldrar 5 ára barna verði vör 
við aukinn lestraráhuga barna 
sinna. Að fimm ára börnin þekki 
helming stafa í febrúar. 
 
90% ánægja foreldra með 
lestrarnámið, skimun í 2. bekk 
ofan meðaltals í borginni.  
Rýning samræmdra prófa og 
viðbragð við þeim með fundum og 
áætlunum með foreldrum þar 
sem við á. Raðeinkunn undir 50 
vinna í skóla (með raðeinkunn 
undir 24 í sérstakar aðgerðir) 

Mat á framvindu Að vori Að 5 ára börn þekki alla stafi og að 
20% séu farin að hljóða sig í 
gegnum orð.Fundir með 
foreldrum sérkennslubarna. Að 
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börn í lesvanda hafi fengið 
sérstaka sérkennsluíhlutun.   

Lok verkefnis 10 júní 2024  

 Að verkefni loknu Rýna gögn, funda með kennurum 
og varða næstu ár 

 

Framtíðarsýn Að Dalskóli sé framúrskarandi 
máltöku, læsis- og lestrarskóli 

 

Ytri aðföng Samvinna við sérfræðinga 
Pals í HÍ, bókasafn, rithöfunda, 
lestrarfræðinga, 
námsmatsstofnun 
menntavísindasvið HÍ 

 

   

 

2.Leiðsagnarnám og faglegar, góðar kennslu-, leik -  og frístundir.  

Tilgangur þessa markmiðs er að dýpka þekkingu, skilning og marksækni í árangri í starfi með börnum. 

Velgengni og árangur alls skólastarfs, leikskólastarfs og frístundastarfs veltur á því að hver stund sé 

vel ígrunduð og vönduð. 

Þetta markmið tekur til innleiðingu leiðsagnarnáms í grunnskólahluta, auk verkefnis um PALS, 

læsisfimmuna og fleiri verkefna sem kynna og æfa fjölbreytta, gagnreynda kennslu- og starfshætti. 

Starfshópurinn skilgreini hvað felst í  vel uppbyggðum leik-, frí- og kennslustundum, mat á leik-, frí- og 

kennslustundum sé hluti innra mats skólans, að tími barna sé vel nýttur og gjöfull til leiks og náms. Að 

námskenning í grunnskolahluta einkennist af aðferðum leiðsagnarnáms. 

Grunneining skólastarfs er vinnustundin, þar er börnum gefið tækifæri til að tileinka sér þekkingu, 

leikni og hæfni sem gerir þeim kleift að njóta bernsku sinnar  og þroska þau til þátttöku og farsældar í 

lífinu. Öll reynsla er veganesti og starf með börnum þarf því að vera öflugt, gott og menntandi svo 

veganestið dugi þeim til þess að mæta sjálfum sér, samferðarmönnum og verkefnum lífsins. 

Aðgerðir VÖRÐUR HVAÐA VIÐMIÐ 

 Leiðsagnarnám er hornsteinn 
kennsluaðferða í Dalskóla mtt 
námsmenningar, námsfélaga, 
vaxandi hugstarfs ofl. 
 
Kynning á fjölbreyttum 
kennsluaðferðum 
Þekkja vel markmiðabundnar 
kennslustundir. 
Að innleiða markvisst 
leiðsagnarnám í grunnskólahluta 
Byggja mat á skilgreindum 
gæðakennslustundum. Skilgreind 
er hvað er gæða eikstund. 
Í leikskólahluta er byggt áa 
aðferðum Reggio Emilia. 

Að mat á kennslustundum sýni að 
skilgreindum viðmiðum sé náð 
Að í foreldrakönnunum þyki 90% 
foreldra að barnið fái nám við 
hæfi og að 90% foreldra þyki 
kennarinn þekkja námsþarfir 
barna sinna og sinni þeim af alúð 
og fagmennsku. 
Að mat á leiðsagnarnámi í 
kennarahópi sýni fylgni við 
breytingu á starfsháttum 
Að í könnu  fyrir foreldra 
leikskólabara séu 90% foreldra 
ánægð með gæði starfsins. 
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Í frístundahluta er lögð áhersla á 
vandað smiðjustarf með 
mismunandi nálgunum hvað 
varðar efnisval, viðmið og 
áhugasvið barna. 
 
Jafningjafræðsla á 
samstarfsfundum um vel 
heppnaðar aðferðir og leiðir 
Kennslustundaáhorf 
Starfendarannsóknir um 
leiðsagnarnám 

Að í könnun fyrir foreldra 
frístundahluta séu 90% foreldrar 
ánægð með gæði starfsins 

Mikilvægi Mjög mikilvægt  

Hvað þarf til Þegar hafa fyrirmyndar stundir 
verið skilgreindar 
Kennslustundaáhorf er í gangi 
Kynning og þjálfun aðferða eftir 
þörfum til góðrar 
bekkjarstjórnunar og stjórnunar í 
frístund og leikstundum 

Að í starfsþróunarsamtölum komi 
fram að kennarar/starfsmenn telji 
sig hafa á valdi sínu bekkjarstjórn 
og umsjón kennslustunda  með 
fjölbreyttum aðferðum og finni að 
það eru til bjargir í 
skólasamfélaginu til 
þekkingaraukningar og þjálfunar. 
Að starfsmenn í leikskóla og 
frístund upplifi og hafi valdeflingu 
og hafi trú á námsleiðum 

Hver ber ábyrgð Skólastjórnendur og starfsmenn  

Mat á framvindu Að innlit í kennslustundir og 
leikstundir sýni virkni nemanda, 
samvinnu, metnað, skýrleika og 
góða bekkjarmenningu og 
leikmenningu, auk gleði. 

 

Framtíðarsýn Að allir séu góðir og fróðir og vilji 
gera gott betra. Að með 
vandvirkni og alúð sé ferðalagið 
okkar sjálf hamingjan 

 

Ytri aðföng Heimsóknir í aðra skóla og 
leikskóla 
Fræðsla um kennsluaðferðir og 
bekkjarstjórnun.  

 

 

3. Lýðræði - Að auka nemendalýðræði og auka þátttöku og aðkomu barna/nemenda á mati á skóla- 

og félagsstarfi. Lýðræði er mikilvægt á vettvangi skóla. Dalskóli hefur alltaf haft að leiðarljósi jafnræði  

og að allar raddir séu jafn mikilvægar. Við höfum þó ekki náð að festa í sessi nógu afgerandi aðferðir 

sem tryggja rödd barnanna, en erum á góðri leið.  Með samræðu og virkri hlustun taka einstaklingar 

afstöðu til ýmissa mála er móta samfélag þeirra. Það þarf að taka mið af því í öllum starfsháttum að 

borin sé virðing fyrir manngildi hvers og eins og að hópurinn er samsettur af einstaklingum. Gert skal 

ráð fyrir því að börn læri um lýðræði með því að læra lýðræði í lýðræði. Hafa skal þó í huga að skólar 

eru ekki samfélag jafningja í þeim skilningi að nemendur hafa ekki það hlutverk að útdeila valdi líkt og 

gert er í lýðræðisþjóðfélagi sjálfræða einstaklinga. Lýðræðislegar áherslur í skóla ganga út á m.a. að  

veita tækifæri til ábyrgra aðgerða og gera það hversdagslega. Starfsmönnum Dalskóla finnst eðlilegt 
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og sjálfsagt að skipuleggja starfsemi sína þannig að rödd nemanda skipti máli í þróun skólans bæði til 

styttri og lengri tíma. 

 Vörður  Hvaða viðmið 
Aðgerðir til að ná markmiði Bekkjarfundir í jákvæðum aga 

Lýðræðisfundir með börnum. 
Unglingaspjall 
Barnaþing 
Samtal við félagsráðgjafa 
Nemendaráð 
Skólaráð 
 
Rýnifundir með úrtaki nemenda 
Skólastjóraspjall við 
nemendahópa 
Ein smiðja annað hvert ár sé með 
sérstökum lýðræðis og 
mannréttindaáherslum (Af 
ávöxtunum skulið þér þekkja þá) 
Að í vali í unglingadeild sé 
félagsfræði kennd 
Barnalýðræði í frístund og 
félagsstarfi. 
Lýðræðisfundir í leikskóla 

Bekkjarfundir í öllum bekkjum 
a.m.k. 1x í viku 
Á hverjum skólaráðsfundi flytji 
nemendur einn dagskrárlið 
Einu sinni á ári rýnifundur með 
úrtaki nemanda 
Skólastjóraspjall við bekkina 1x á 
ári 
Þjóðfundur á forræði nemanda 1x 
á ári. 
Að smiðjumat foreldra og 
nemenda sýni þekkingu á lýðræðis 
og mannréttindaþáttum 
 

Mikilvægi Mikilvægt  

Hvað þarf til Að í skipulagi skóladagatals og 
verkefna skólaársins séu þessum 
vörðum komið fyrir 
Að þróunarfundir hafi lýðræði og 
rödd nemenda á dagskrá 2svar á 
ári 
Að skipa starfsmann til þess að 
undirbúa þjóðfundinn með 
nemendaráði 

 

Hver ber ábyrgð Skólastjórar, forstöðumaður 
frístundar og þróunarstjórn 

 

Mat á framvindu  Að nemendur fái skýrar 
upplýsingar um hvernig og hvaða 
hugmyndir þeirra verða til 
þróunar á skólanum 
Að í könnunum sem mæla viðhorf 
nemenda og foreldra komi fram 
80% stuðningur við það að það sé 
hlustað á þá af virðingu og það 
sem þeir hafa fram að færa skipti 
máli fyrir skólann. 

Framtíðarsýn Að nemendur, foreldrar og 
starfsfólk finni sig tilheyra 
skólanum að þeir þekki sig við 
starfshætti hans og hafi lært 
vegna lýðræðislegra starfshátta að 
allir skipta jafn miklu máli. 

 

Ytri aðföng   
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4. Jákvæður agi, uppbygging á góðri og nærandi skólamenningu.  

Þetta tekur til verkefna sem miða að því að byggja upp nemendur, gera þá skuldbundna sjálfum sér í 

að vera sinnar gæfu smiðir. Nemendur hafa tækifæri til að læra af mistökum um leið og þeir skilja að 

óvönduð meiðandi hegðun getur haft afleiðingar á meðan byggt er upp traust. 

Í Dalskóla voru sett skólaviðmið haustið 2010 við stofnun skólans. Þessi viðmið eru uppbyggjandi og 

hafa staðist vel tímans tönn. Viðurlög við brotum á skólareglum voru og eru fyrst og fremst í formi 

úrlausnarfunda sem hafa það að markmiði að leiðrétta mistök barnanna og gefa þeim tækifæri til að 

bæta hegðun sína. Á þriðja ári skólans tókum við til við að innleiða Jákvæðan aga sem byggir á 

lýðræðislegum bekkjarfundum og þeirri sýn að hegðun barna ræðst mikið af þörf þeirra á því að 

tilheyra. Jákvæður agi fellur vel að þeim hugmyndum sem við höfum um uppeldi barna. 

Við höfum síðastliðna tvo vetur unnið með skilgreiningar á því hvað er óviðeigandi hegðun, þar til 

höfðum við aðallega unnið með viðeigandi hegðun.  Markmiðið er að allt skólasamfélagið sé sammála 

um það hvar við drögum mörkin og hvernig við bregðumst við þegar farið er yfir mörkin. Þess ber þó 

að geta að einstaka nemandi þarf lengri aðlögun og séraðstoð til þess að skilja samband og áhrif 

viðmiða, reglna og afleiðinga. Þegar unnið er með börn getur þurft að einstaklingsmiða.  

 Vörður Hvaða viðmið 
Aðgerðir til að ná markmiði Skólastjórnendur fara á 

framhaldsnámskeið í jákvæðum 
aga. 
Skólaþróunarhópur um jákvæðan 
aga og leiðsagnarnám miðli 
upplýsingum og þekkingu 
Öll börn læri grunnaðferðir 
jákvæðs aga. 
Starfmenn hafi aðgengilegt 
fræðsluefni. 
Kynna vel fyrir foreldrum og 
nemendum skilgreiningar á 
óæskilegri hegðun. 
Kynna vel fyrir öllum viðbrögð við 
óæskilegri hegðun og stigmögnun 
þess ef ekki næst viðunandi 
árangur 

Skólastjórar þekki stefnuna mjög 
vel og haldi árlega námskeið 
Skólaþróunarhópur skrifi 1x í 
mánuði pistla í Dalskólapóstinn 
um jákvæðan aga 
Að óæskilegum 
hegðunaruppákomum sem berast 
til skólastjóra fækki um 50% á milli 
ára. 
Að í könnunum foreldra og 
nemanda komi fram í 98% tilvika 
að barnið sé öruggt í skólanum 
hvað vaðar áreiti annarra eða vitni 
að uppivöðlusemi annarra og í 
95% tilvika að kennslufriður ríki 
alla jafna  
Að foreldrar sýni í viðhorfskönnun 
að þeir séu sáttir við meðferð 
agamála,  
Að hver bekkur haldi bekkjarfund 
að lágmarki vikulega. 
 

Mikilvægi Mikilvægt  

Hvað þarf til Mikið samstillt átak og að allir eigi 
öll börnin. Rammar séu vel 
skilgreindir, að allir hafi sömu 
skilgreiningu á æskilegri og 
óæskilegri hegðun og sátt um hvar 
mörkin liggja og sameiginlega sýn 
um hvað er gott og nærandi 
starfsumhverfi fyrir börn og 
fullorðna 

Að innan tveggja ára fari 
stýrihópur til Ameríku og 
heimsæki skóla sem standa 
framarlega í Jákvæðum aga 
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Hver ber ábyrgð Skólastjórar og þróunarhópur með 
aðstoðarskólastjóra sem leiðanda. 

 

Mat á framvindu Að þær vörður sem við höfum sett 
á blað verði hlaðnar. 
Að innra mat okkar meti í hvert 
sinn að okkur miði og aðferðirnar 
skili árangri. 
Starfsmannakönnun borgarinnar. 
Starfsviðtöl í Dalskóla. 
Foreldrakannanir Dalskóla. 
Ánægja barna á bekkjarfundum. 

Starfsmenn tiltaki í 
starfsmannaviðtölum ánægju með 
Jákv. aga og sjá árangur. 
Ytra mat sýni í 90% tilvika ánægja 
með agastefnu skólans 
Foreldrar sýni í febrúarmati 
ánægju með jákv. aga í 90% 
tilvika. 
Að börn þekki 60% verkfæra 
jákvæðs aga í 100% tilvika 

Framtíðarsýn Að menning og yfirbragð Dalskóla 
einkennist af náungakærleik og að 
börn þroski með sér ábyrgð á 
eigin hegðun og þekki aðferðir til 
tjáningar og lausnar ef mistök eiga 
sér stað. Mistök eru tækifæri til 
náms. 

 
Glatt og opið andrúmsloft þar sem 
menn treysta hver öðrum og allir 
finna hve vel þeir tilheyra Dalskóla 

   

 

5.  Að þróa teymiskennslu í grunnskólahluta skólans. 

Grunnhugmynd húsnæðis gengur út á að í kennslurýmum rúmist 45 börn eða einn árgangur. Næstu 

árin munum við tileinka okkur starfsaðferðir svo teymiskennsla verði markviss og árangursrík 

Aðgerðir til að ná markmiði Gera tilraunir í námshópum með 
mismunandi form teymiskennslu 
– annar kennari kenni hinn 
aðstoði, báðir kenni blönduðum 
hópi á sama tíma sama efni – að 
annar kennari verði með 
sérstakan hóp í sértöku uppleggi á 
meðan hinn  kennarinn dýpki 
lærdóminn með nemendum. Að 
þróa hringekjunám, að þróa 
sérfræðinganám osfrv. 

Viðmiðin: að námsmenning 
einkennist af lærdómi og virkni 
nemanda – staðfest með samtali 
við kennara, nemendur og 
kennslustundaáhorfi 
Að kennarar tjái sig um að ráða 
faglega við teymiskennslu 
Að kannanir og mat á lærdómi 
sýni bættan árangur allra  

Mikilvægi Mjög mikið - Það er grundvöllur þess að skólinn 
nái markmiðu sínu að 
teymiskennslan takist vel 

Mat á framvindu Að skólamenning og 
lærdómsmenning sé góð 

Það er grundvallaráskorun að 
vinnufriður og skipulag í 
kennslustundum sé góður þegar 
45 börn starfa meira og minna 
saman á sömu 
skrifstofunni/skólastofunni. 

Framtíðarsýn Að nemendur, foreldrar og 
kennarar viti og trúi að í Dalskóla 
fari fram framúrskarandi 
skólastarf 
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Umbótaáætlun fyrir skólaárið 2022-2023 byggt á niðurstöðum innra 

mats 
Ljóst er að við erum á góðri leið með að þróa góðan skóla. Niðurstöður Innra mats sýna það.  

Læsið: 

Lestrar áherslur hafa fests í sessi, þó erum við með góðan hóp barna þar sem æfingar miða ekki 

nógsamlega að betri árangri – við þurfum í auknum mæli að grípa inn þar sem heimalestri er áfátt. 

Pals er aðferð sem eykur lestrarfærni og þarf að huga að því að fá alla nýja kennara til að fara á Pals 

námskeið í haust. 

Við í Dalskóla og nágrannaskólum sjáum að máltaka lítilla barna er hæg og tök ungra barna á 

tungumálinu virðist geta verið betri. Munur þeirra barna sem standa höllum fæti og þeirra sem eru á 

góðum rekspöl tekst skólum ekki að bæta.  

Úrbætur: Markvissari lestrarþjáflun í skóla – hugtök útskýrð (nýta námsfélaga, gera 

fjárssjóðsorðakistur osfrv). Vinna meira með lestur bókmennta á unglingastigi: byrja að gera 

leiðarbækur með úrdráttum í 7. bekk sem fylgi nemendum upp í 10. bekk. 

 

Leiðsagnarnám og góðar leik -, frístundir 
Flest mat bendir til þess að hér sé viðhöfð vönduð vinna. Börn í unglingadeild eru þó ekki nógu 

skuldbundin námi sínu samkvæmt Skólapúlsinum miðað við jafnaldra sína. Þau eru ekki nógu stolt. 

Við leggjum áherslu á að hver stund sé vönduð og að öll verk barnanna skipta máli. 

Kennslustundaáhorf bendir til þess að kennarar hér séu vel undirbúnir og starfi í anda leiðsagnarnám. 

Við munum leggja áfram áherslu á vandaðar stundir og verða betri í að nýta aðferðir leiðsagnarnáms. 

Við munum þróa okkur áfram sem þekkingarskóli í leiðsagnarnámi en það þýðir að í okkar smiðjur 

leita aðrir skólar sem vilja bæta kennsluhætti. 

Niðurstaða kennslustundáhorf sýnir að allir grunnskólakennarar nýta leiðsagnarnám að einhverju 

marki, en betur má ef duga skal. 

Úrbætur: Að vinna markvissar með kveikjur og spurningatækni. Að vinna betur með árangursviðmið 

svo innleiða megi betur símat, tímamat, jafningjamat og sjálfsmat. Það þarf að vera með meiri 

samræðu við nemendur um ávinning leiðsagnarnáms, vísa þar í rannsóknir og útskýra betur 

skuldbindingu og góða námsmenningu 

Næsta vetur leitumst við enn við að starfendarannsóknir helgaðar leiðsagnarnáminu 
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Lýðræði 

Bekkjarfundir og ýmiskonar samtal við börn um starfið  og lífið er hluti af öllu starfi í grunnskóla. Það 

sem hefur vantað upp á hjá okkur er að stjórnendur og deildarstjórar/verkefnastjórar eigi reglulega 

matsfundi með börnum.  Í húsnæðisbrölti síðustu ára hefur ekki verið lögð næg rækt við 

skuldbindingu barna við skólamenninguna. Veturinn 2022-2023 verður góðvild og festa leiðarljósið.  

Áfram verður unnið með barnaþing og unglingaspjall 

Úrbætur: Vinna með rökræður á unglingastigi, undirbúa skólaráðsfulltrúa betur að þeir eigi fundi með 

nemendaráði og safni umræðupunktum. Nýta umsjónartíma í fundartíma með fáum nem í einu: þú 

skiptir máli og á þig er hlustað. 

Jákvæður agi. 
Síðastliðinn vetur hófum við haustið á dagsnámskeiði. Það hafði góð áhrif inn í veturinn og 

bekkjarfundir urðu markvissari. Það er ljóst í ársskýrslum að kennarar hafa nýtt þessa aðferð og er 

vaxandi skuldbinding við hana. 

Úrbætur: Að vinna í sameiningu að því hvernig þróa megi bekkjarfundina betur í stórum árgöngum.  

Að helga fjóra þróunarfundir Jákvæðum aga. Að skrifa um jákvæðan aga í Dalskólapóstinn. Að 

Jákvæður agi sé innleiddur meira í barnafundarformi í samverustundum í leikskóla 

Teymiskennsla í grunnskólahluta og teymissamvinna í leikskólahluta 
Nú er það orðið svo að árgangar eru grunneining í skólanum og hjá 4ra og 5 ára í leikskólahluta og 

hverjum árgangi kenna hið minnsta tveir kennarar. Kennslustofur eru stórar og við þennan nýja 

veruleika þarf aðlögun. Hluti þess að samvinna gangi upp, að nám verði skilvirkt er að teymiskennsla 

verði vel heppnuð. Mikilvægt er að skipuleggja samtalið um teymið og nýta stigsfundi reglulega til 

mats á teymissamstarfinu. 

Umbætur: Að gefa tíma til samstarfs um teymi, um styrkleika aðila í teymi, um veikleika, um 

vinnureglur og siði í teymi. Ræða hluti eins og hvað er vinnufriður og hvað er eðlilegur kliður, ræða 

tímastjórnun, ræða umgengni ofl ofl. 

 

Umbætur 2022 – 2023 byggt á innra og ytra mati. 
- að kynnast foreldrahópum betur; eftir covid þekkjum við foreldrahópana ekki nóg, 

og þeir ekki innbyrðis. Það þarf að vera með góðar námskynningar að hausti sem 

gefa góðan tíma til samtals. 

- Halda áfram að senda Dalskólafréttir frá stjórnendum til foreldra 

- að gera samsöng á ný að daglegri venju í skólanum 

- að taka á ný upp grænu skrefin og leggja áherslu á umgengni og snyrtimennsku 
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- að festa í sessi hugleiðslu og kyrrðarstundir í leikskólahluta 

- að vinna mun meira með eineltisforvarnir, en 6 tilkynningar eru 6 tilkynningum of 

mikið. Þarf að vinna með vinarþel og virðingu í sumum námshópum 

- að auka samband  unglingakennara við nemendur: í skólapúlsinum kemur í ljós að 

nemendur eru kvíðnir og einmana, þau eru minna með foreldrum sínum en áður– 

þarf að gefa rými til einstaklingssamtals 

- það þarf að ráða gangaverði, bæði foreldrar og kennarar hafa áhyggjur af of miklu 

frelsi og flæði barna á gögnum – það verður of mikil spenna. 

 

Umbætur í leikskólahluta 2022-2023 byggt á innra og ytra mati 
- auka upplýsingaflæði innan skólans 

- unnið áfram með félagsfærni 

- fylgt áfram Hugarfrelsisverkefninu 

- þróa öflugt ungbarnastarf 

- greina og vinna með álag í starfi 

- stuðla að markvissri endur- og símenntun 

 

 


