
Helstu áherslur í uppeldisstarfinu fyrir skólaárið. Ábyrgðaraðili Rökstuðningur fyrir vali áhersluþátta Mat á gæðaviðmiðum birt í árssk.

Stjórnendur Ársskýrsla júní 2023

Gera breytingar á dagsskipulagi, hagræða starfinu innan Stjórnendur

kjarna, auka skilvirkni og nýtingu tíma barna og starfsfólks. Stjórnendur Endurmat 2-3 sinnum á skólaárinu.

Hópastarf, markviss innleiðing grunnþátta menntunar. Stjórnendur Ársskýrsla júní 2023

Matsþættir vetrarins Gæðaviðmið Skólaárið 2022-2023 Verklok/birting á niðurstöðum

Efla faglegt starf skólans og meta samhliða endurskoðun Menntastefna- Samtöl við kennara og verkefnavinna Skólaárið 2022-2023

námskrár. Garðabæjar.

Sýn foreldra á fagmennsku og gæði í okkar skólastarfi Ánægja. Foreldrakönnun Niðurstöður kynntar á starfsmannafundi og í ársskýrslu júní 2023

Stytting vinnuviku Álag og líðan. Starfsmannakönnun Farið yfir niðurstöður á starfsmannafundi og í ársskýrslu júní 2023

Hvaða þættir eru lagðir til grundvallar foreldrasamstarfi? Ábyrgðaraðili Tímalína Samantekt birt í ársskýrslu

Virkja foreldraráð - mikilvægt til að halda gæðum uppi Leikskólastjóri 4 fundir yfir veturinn Já

Karellen, myndir, samskipti, skráningar Kjarnastjórar Allt skólaárið Endurmat foreldra og starfsmanna

Stjórnendur Skólaárið 2022-2023 Niðurstaða kemur fram í endurskoðaðri námskrá

Foreldraráð Allt skólaárið

Upplýsingaflæði vikulega með póstum til foreldra Kjarnastjórar Vikulega Já

Foreldrasamtöl/viðtöl Kjarnastjórar 2 skipti á skólaárinu Já

Foreldrakönnun unninn vor 2023 Stjórnendur Könnun lögð fyrir í mars 2023 Ársskýrsla júní 2023

Nýbreytni, og  þróunarverkefni. Ábyrgðaraðili Lýsingar á innleiðingu Samantekt birt í ársskýrslu

Ársskýrsla júní 2023

Barnvænt samfélag, inneiðing og kynning. Stjórnendur Handbók

Kynjablöndun á kjörnum. Stjórnendur Almenn fræðsla og vinnuhópur. Ársskýrsla júní 2024

Fræðsla til kennara/ stefna í starfsmannahaldi. Ábyrgðaraðili Samantekt birt í ársskýrslu

Starfsmannastefna Stjórnendur Starfsmannafundir, undirbúningstímar. Ársskýrsla júní 2023

Gildi leiksins sem náms- og þroskaleið. Stjórnendur Fræðsla á starfsmannafundum. Já, yfirlit yfir þátttöku. 

Teacch, ný aðferð í sérkennslu v. einhverfu. Sérkennsla Fræðsla á starfsmannafundum. Já.

Skyndihjálp Stjórnendur Námskeið á skipulagsdegi. Já.

Starfsmannasamtal 1x á skólaári. Stjórnendur Líðan í starfi. Já, yfirlit yfir gagnsemi og þátttöku. 

Annað Birt með starfsátl. Skóladagatal og matsáætlanir Uppfært árlega

Nafn leikskóla: Leikskólinn Sjáland 2022-2023

Halda áfram með vinnu við endurskoðun á námskrá leikskólans 

sem byggð er á Fjölvísistefnunni.

Fulltrúar foreldra verða áfram í vinnuhóp í tengslum við 

endurskoðun námskrár.

Endurskoða agastefnu og taka upp stefnu sem byggir á 

virðingarríkum uppeldis- og samskiptaleiðum.

Námskrá leikskólans er byggð á 

Fjölvísistefnunni en hefur ekki verið 

endurskoðuð síðan árið 2014. Þörf er á að 

einfalda og skýra hugtök til að gera stefnuna 

skilvirkari og aðgengilegri fyrir starfsfólk og 

foreldra. Flétta inn í grunngildum 

menntastefnu og tengslakenningar samhliða 

grunnþáttum menntunar sem Aðalnámskrá 

leikskóla segir til um. 

Vinna í handbók um Fjölvísistefnu sem skýrir 

hugtök og eykur skilning starfsfólks. og 
Stjórnendur

Leikskólastjóri gefur árlega út sérstaka starfsáætlun. Í starfsáætlun er gerð grein fyrir árlegri starfsemi svo sem skóladagatal og öðru sem varðar starfsemi leikskólans.


