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1 Hagnýtar upplýsingar  

 

Heimilisfang: Leikskólinn Ugluklettur Uglukletti1,  310 Borgarnesi                          

Símanúmer skólans: 433-7150                                                                                

Leikskólastjóri: Kristín Gísladóttir kristing@borgarbyggd.is                                                           

Aðstoðarleikskólastjóri:  Elín Friðriksdóttir elinf@borgarbyggd.is                                       

Heimasíða: www.ugluklettur.leikskolinn.is 

Leikskólinn Ugluklettur er þriggja deilda leikskóli sem hóf starfsemi sína 14. ágúst 2007.  Í 

leikskólanum eru 65 börn. Opnunartími leikskólans er frá kl. 7:45 til 16:30. Sveitarfélagið 

Borgarbyggð er rekstraraðili leikskólans en málefni hans falla undir fræðslunefnd 

Borgarbyggðar.    

2 Börnin 

 

Þann 1. feb  2019 dvöldu 63 börn í leikskólanum með mislanga vistunartíma.                    

Fjöldi barna eftir árgöngum og kyni 1. feb 2018   

  

Börn alls  

strákar  24 

stelpur  36 

samtals  63 

 

 

 

http://www.ugluklettur.leikskolinn.is/
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3 Starfsmenn  

 

Í maí 2019 störfuðu 23 starfsmenn í Uglukletti í mismunandi starfshlutföllum fyrir utan 

ræstingu og tölvuvinnu.   

Starfshlutfall 

% 

100 90 - 99 71-90 40-70 Alls 

 

Fjöldi 

 

12 2 4 5 23 

 

Nokkrar breytingar voru á starfsmannahaldi skólaárið 2017-2018.  Að hluta til skýrist það af 

því að fólk hætti og fór til annara starfa en að hluta til skýrist það af langtíma veikindum 

starfsfólks. Hér fyrir neðan má sjá skiptingu á mánuði og starfshlutfall vegna þess. Inn í 

þessum tölum eru ekki styttri veikindi.   

 

 

3.1 Starfsmannasamtöl               

 

Leikskólastjóri og deildarstjórar skiptast á milli ára að taka starfsmannasamtöl.  Árið 2018 voru 

starfsmannasamtölin tekin í febrúar, deildarstjórar tóku samtölin við sína undirmenn og 

leikskólastjóri tók samtöl við starfsmenn eldhús, aðstoðarleikskólastjóra og sérkennslustjóra. Í 

starfsmannasamtölum er farið yfir líðan og væntingar starfsmann, starfsánægju og skipulag 

skólans. Í starfsmannasamtölum gefst starfsfólki tækifæri til að koma með ábendingar um 

starfshætti skólans og ræða um það sem brennur á þeim varðandi starfið og starfsumhverfi. 

Leikskólastjóri ber ábyrgð á því að taka ábendingar starfsfólks til umfjöllunar og reyna eftir 

fremsta megni að vinna að úrbótum. Niðurstöður samtalana voru þau að starfið gengur almennt 

vel og starfsfólk ánægt.  Tvö atriði skáru sig úr sem þarf að bæta en annað var hljóðvistin í 

húsinu sem veldur álagi og þreytu hjá starfsfólki (sem má e.t.v. tengja við langvarandi veikindi 

starfsfólks) og hitt atriðið var samstarf milli deilda sem hefur alltaf verið mjög mikil en fannst 

starfsfólkinu eins og það hefði minnkað og voru allir sammála um að úr því þyrfti að bæta. 
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Þegar niðurstöðurnar voru kynntar á næsta starfsmannafundi sem var í maí þá var í raun búið 

að leysa málið á þann hátt að allir voru orðnir meðvitaðri um að láta þetta ganga.  Hljóðvistin 

var bætt um sumarið.  

3.2 Niðurstöður Starfsmannapúlsins   

Starfsmannakönnun leikskóla sem gerð var af Skólapúlsinum hófst 1. mars, 2017 og lauk 1. 

apríl, 2017. Niðurstöður hans voru einkar ánægjulegar fyrir alla starfsmenn þar sem könnunin 

kom mjög vel út og starfsmenn stoltir af sínu starfi. Helst þættirnir sem voru ábótavant var að 

leikskólakennurum fannst vanta fleiri tíma í undirbúning. 

3.3 Leikskólakennaranám 

Þrír starfsmenn voru í grunnámi í leikskólakennarafræðum þennan veturinn og einn starfsmaður 

var í námsleyfi til að sinna námi sínu í staðnámi.  Þrír starfsmenn voru í mastersnámi.  Einn 

nemi í leikskólakennarafræðum var hjá okkur í vettvangsnámi. 

3.4 Starfsfólk í gegnum vinnumálastofnun 

Tveir starfsmenn sem eru í gegnum vinnumálastofnun í samtals 40% stöðu eru í Uglukletti. 

3.5 Vinnuskólastarfsmenn 

 Júní hvert ár koma til okkar nokkrir starfsmenn úr vinnuskólanum sem hafa valið sér að vinna 

á leikskólanum. Að þessu sinni fengum við þrjá starfsmenn sem voru hjá okkur í vikutíma. 

4 Foreldrar 

4.1 Foreldrafundur 

Í september var foreldrafundur þar sem foreldrum var kynnt helstu áherslur á komandi skólaári. 

Var fundurinn kl 9.00 og var töluvert vel sóttur. Þar er kynnt áherslur vetrarins. 

4.2 Foreldraviðtöl 

Samhliða innleiðingu á TRAS breyttist fyrirkomulag á foreldraviðtölum. Nú eru það þannig að 

þau eru tekin í afmælismánuði barnsins og svo er boðið upp á annað viðtal 6 mánuðum eftir 

það.    
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4.3 Fundur með foreldrum nýrra barna 

Einu sinni til tvisvar á ári (allt eftir aðstæðum) er fundur með foreldrum nýrra barna. Til þessa 

fundar eru boðaðir allir þeir foreldrar sem eru að byrja með barnið sitt í leikskólanum á komandi 

misserum og er tilgangur fundanna að útskýra aðlögunarferlið og starfsemi leikskólans.     

4.4 Foreldraráð 

Við leikskóla skal kjósa ár hvert í foreldraráð (skv.11. gr. laga um leikskóla nr. 90) að lágmarki 

þrjá foreldra. Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskólans og nefnda (sbr. 2. gr. 4. 

gr laga um leikskóla) um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. 

Ráðið fylgist einnig með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og 

kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiriháttar breytingar 

á leikskólastarfi. Ráðið setur sér starfsreglur og starfar leikskólastjóri með ráðinu.  Helstu 

verkefni foreldraráðsins á þessu skólaári var að lesa yfir skóladagatal og koma með umsagnir 

um smávægilegar breytingar sem gerðar voru. Öll samskiptin fóru í gegnum tölvupóst.  

Skólaárið 2017-2018 sitja eftirtaldir í foreldraráði:   

● Guðrún Guðbrandsdóttir  

● Sigrún Gísladóttir 

● Þóra Sif Svansdóttir 

4.5 Foreldrafélag  

Markmið foreldrafélagsins og hlutverk er að efla tengsl foreldra/forráðamanna og starfsfólks, 

auka þátttöku foreldra/forráðamanna í starfi leikskólans og tryggja velferð barnanna sem best.  

Félagið stendur fyrir fyrirlestrum, ýmsum uppákomum og ferðum.  Einnig getur foreldrafélagið 

styrkt leikskólann til kaupa á ýmsum kennslugögnum og leikföngum.   Helstu verkefni 

foreldrafélagsins á þessu skólaári var að koma að jólaballinu en það sá um heimsókn 

jólasveinsins og það sem hann kom með. Foreldrafélagið hélt sameiginlega sumarhátíð með 

foreldrafélagi Klettaborgar. 

Skólaárið 2017-2018 sitja eftirtaldir í stjórn foreldrafélagsins:   

● Formaður: Guðrún Guðbrandsdóttir 

● Varaformaður: Jóhanna Marín Björnsdóttir 

● Gjaldkeri: Heiðdís Rós Svavarsdóttir 

● Ritari Hildur Ýr Haraldsdótir 
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4.6 Túlkaþjónusta fyrir foreldra  

Til að foreldrar geti gætt hagsmuna barna sinna og gagnkvæm upplýsingarráðgjöf milli foreldra 

og skóla sé greið er foreldrum, sem ekki tala íslensku eða nota táknmál, boðið að fá túlkun á 

upplýsingum sem taldar eru nauðsynlegar vegna þessara samskipta. 6 börn voru tvítyngd í 

Uglukletti á síðasta skólaári og kallað var eftir túlki í 9 tilvikum. Allt voru það símatúlkanir. 

5 Innra starf 

5.1 Starfsáætlun 

Í starfsáætlun voru helstu áhersluatriðin: Hugarflug, jóga og núvitund, heilsueflandi leikskóli 

og Barnasáttmálinn með áherslu á lýðræði. Í Uglukletti hefur verið lögð áhersla á jóga og 

núvitund í nokkurn tíma og höfum við verið að feta okkur áfram á þeirri braut. Á árinu var 

starfsmaður sem skrifaði mastersritgerð sína í leikskólakennarafræðum sem heitir Núvitund í 

leikskólum. Hvernig má notast við aðferðir núvitundar til að auka velliðan barna í leikskólum. 

Setti það ákveðin kraf í gang.  Við fórum í samstarf við Guðlínu Erlu Kristjánsdóttir 

jógakennara á þann hátt að litlir hópar (ca 8-10 börn) fóru til hennar í jógasetrið og hún „kenndi“ 

þeim jóga og hugleiðslu og allt það sem því fylgir. Var þetta sex vikna samstarf og var mikil 

ánægja barna, starfsfólks og ekki síður foreldra sem sáu strax merki þess að börnin væru í jóga. 

Barnasáttmálinn með áherslu á lýðræði tókst með ágætum þó við höfum lagt meiri þunga á 

lýðræðið sjálft, en barnasáttmálinn sjálfan, eins og við ætluðum að kynna hann fyrir börnunum.  

Lýðræði hefur alltaf verið í hávegum haft í Uglukletti, á þessu ári fengu börnin t.d dæmis að 

koma sínum sjónarhornum í atvinnuauglýsingu þar sem óskað var eftir leikskólakennara til 

starfa. Börnin og starfsfólk fékk að segja hvað væri mikilvægt að nýji starfsmaðurinn hefði til 

brunns að bera 

 

Mynd 1punktar sem fóru í atvinnuauglýsingu 

Skoðun barnanna: Skoðun fullorðinna 

 Vera skemmtilegur 

 Vera góður 

 Góður í að vinna með vináttu 

 Góður í að læra nöfn 

 Þarf að hafa áhuga á börnum og samveru  

 Þarf að vera góður í að fara út í fjöru 

 Þarf að vera góður í að tala við börn 

 Þar að vera góður í útiveru og að ganga 

 Þarf að hafa hæfileika í að kenna börnum 

 Leyfa okkur að perla 

 Góður í að skoða dýrin 

 Góður í að hjálpa 

 Kallar beðnir um að sækja um 

 

 Jákvæður 

 Þolinmóður 

 Hraustur 

 Glaðlyndur 

 Opinn 

 Útsjónasamur 

 Skapandi 

 Geti tekið af skarið 

 Duglegur að leika 

 metnaðafullur 
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5.2 Skýrslur deildarstjóra 

Grábrók 

Nemendur á Grábrók voru 25 talsins, 17 börn fædd 2012 ( 9 strákar og 8 stelpur) og 8 börn 

fædd 2013 (4 strákar og 4 stelpur). 

Starfsmenn deildarinnar voru 5 talsins og af því voru 2 sérkennslustöðugildi; 2 

leikskólakennarar, 1 grunnskólakennari og 2 leiðbeinendur. Starfsmenn voru í misjöfnum 

starfshlutföllum. 

 

Helstu áherslur deildarinnar: 

Í vetur var lögð mest áhersla á samskipti og líðan barnanna í hópnum. Unnið var út frá 

vináttuverkefni Barnaheilla og ýmsum öðrum þáttum sem tengjast vináttu og virðingu.  

Við leggjum mikla áherslu á leikinn og að læra í gegnum leik og miðar kennslan á Grábrók að 

miklu leyti í gegnum leikinn og eru kennarar meðvitaður um að taka þátt og styðja börnin í leik.  

 

 

Mynd 2 Í útiveru 

 

Kennsluhættir/skipulag kennslu: 

Á Uglukletti er opið dagsskipulag sem þýðir að ekki eru niður negldar stundatöflur þó svo 

nokkrir fastir punktar séu í starfinu. Hluti af dagskipulaginu er stöðvarvinna þar sem kennarar 

vinna á ákveðnum stöðvum og börnin geta valið sér þau verkerfni sem vekur áhuga hjá þeim. 

Stöðvavinnan tekur mið af grunnþáttum aðalnámskrár. 

Samverustundir voru tvær yfir daginn. Fyrir hádegismat var börnunum skipt í hóp eftir 

árgöngum og var unnið með hvern árgang fyrir sig. Eftir hádegismat var síðan eldri árganginum 

skipt í tvo hópa þar sem þau voru 8-9 í hverjum hóp. Í þessum stundum er lögð áhersla á 

hljóðkerfisvitund, stærðfræði, sköpun og ýmislegt fleira. 
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Mikið hefur verið lagt upp úr útikennslu á Grábrók í vetur og hafa börnin farið í sínum 

samveruhóp í útikennsluverkefni í skátahúsinu viku í senn hver hópur. Þar hafa börnin kynnst 

umhverfinu, farið í gönguferðir og unnið ýmis útikennsluverkefni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Við skiptum vetrinum upp í nokkur tímabil þar sem unnið er eftir ákveðnu þema. Í september 

og október var unnið með þemað „ég sjálfur“. Unnin voru ýmis verkefni þessu tengt svo sem 

rætt um hollustuhættir, hreyfing, slökun og líðan og það útfært með ýmsum hætti.  

Í nóvember og desember var unnið þemaverkefni tengt samfélaginu. Við fórum meðal annars 

í vinnustaðaheimsóknir, fórum á sýninguna börn í 100 ár og fengum fræðslu þar. Við skoðuðum 

sögufræg hús í Borgarbyggð og völdu síðan tvö hús til að vinna með áfram. Fyrir valinu varð 

Landnámssetrið og Kaupangur og fórum við í heimsóknir þangað og fengum fræðslu um sögu 

húsanna. Í framhaldi af þessu unnu börnin verkefni á leikskólanum þar sem húsin voru teiknuð 

og byggð úr einingakubbum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6  Sögufræg hús í Borgarbyggð 

teiknuð á blað 

Mynd 5  Sögufræg hús í Borgarbyggð úr 

einingarkubbum 

Mynd 4  Útikennsla Mynd 3 steinar við Brákarsund 
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Í janúar og febrúar vorum við að vinna með vísindaþema. 

Þar völdu börnin sér viðfangsefni sem tengdist vísindum á 

einhvern hátt. Einn hópurinn valdi þema um geiminn, einn 

um hafið og þriðju um vatnið.  

 

 

 

Í mars og apríl vorum við að vinna fuglaverkefni. Við bjuggum til fuglamat, gáfum fuglunum, 

skoðuðum fuglabækur og fuglavefi, fórum í gönguferðir og skoðuðum fugla, fundum efnivið 

úti í náttúrunni sem við notuðum til að búa til hreiður, gerðum fugla úr trölladeigi, teiknuðum 

fugla og skrifuðum fuglasögu. 

  

 Í maí og júní vorum við að vinna víkingaþema þar sem sérstök áhersla var lögð á Egilssögu. 

Við lásum söguna Eglu og unnum verkefni útfrá henni. Í lok vinnunar fórum við í Brákargöngu 

þar sem stoppað var á ákveðnum stöðum sem tengjast sögunni og sagan rifjuð upp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tónlist 

Í vetur fóru öll börnin á Grábrók í tónlist einu sinni í viku þar sem ákveðin starfsmaður sá um 

þær stundir og lagði fyrir og vann ákveðin tónlistarverkefni.  

 

Starf elstu barna 

Í vetur hafa elstu börnin farið í íþróttahúsið einu sinni í viku ásamt elstu börnum á leikskólanum 

Klettaborg. Þetta hefur verið unnið í samstarfi við íþróttafélögin á svæðinu. Þarna fá börnin 

tæifæri til að kynnast ýmsum íþróttagreinum ásamt því sem börnin kynnast sín á milli. 

Á föstudögum höfum við verið að vinna ýmis verkefni sem reyna til dæmis á hljóðkerfisvitund, 

stærðfræði, sköpun og fleira. Við skiptum börnunum upp í þrjá hópa þar sem hóparnir skiptast 

Mynd 8 Egilssags 

Mynd 7  vatnið og sjórinn 
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á að vinna þrennskonar verkefni (Hringekja). Þetta fyrirkomulag hefur gefist mjög vel og börnin 

mjög spennt og áhugasöm í þessari vinnu. 

 

Foreldrasamstarf á deildinni 

Foreldraviðtöl voru tvö á skólaárinu. Eitt að hausti og annað að vori. Farið var yfir líðan 

barnanna og hvernig gengi. Deildarstjóri sendi tölvupóst á foreldra reglulega þar sem þeir voru 

upplýstir um þau verkefni sem verið var að vinna hverju sinni ásamt öðrum upplýsingum sem 

við átti hverju sinni. 

Baulu 

Í vetur voru 25 börn á Baulu, 8 börn fædd 2014 (4 stelpur og 4 strákar) og 17 börn fædd 2015 

(7 stelpur og 10 strákar).   

Starfsmenn á deildinni voru 7; 3 leikskólakennarar, 1 með uppeldis- og kennslufræði, 1 nemi í 

leikskólakennarafræðum, 1 leiðbeinandi og 1 leiðbeinandi sem leysti af undirbúningstíma 

kennara. Kennarar voru í mismunandi starfshlutfalli. 

Þar sem mjög ung börn voru á deildinni að hausti var hópnum tvískipt, þar sem eldri hópurinn 

var með aðsetur í sal leikskólans. 

 

Helstu áherslur deildarinnar: 

Mikil áhersla var á frjálsan leik barnanna, þar sem börnin gátu kannað og valið það sem þau 

höfðu mestan áhuga á.  

Yngri hópurinn var í könnunarleik fyrri hluta vetrar en um áramót voru öll börn á deildinni 

komin í opið dagskipulag með eldri börnum leikskólans, þá varð könnunarleikurinn opin stöð 

sem allir hópar höfðu aðgang að. 

Tónlist var einu sinni í viku fyrir báða aldurshópa. 

Öll börn fóru í Lubbastundir, þar sem unnið var með hljóð stafanna.   

Mikil áhersla var lögð á samskipti og líðan barnanna í hópnum. Unnið var út frá vináttuverkefni 

Barnaheilla með eldri börnunum og ýmsum öðrum þáttum sem tengjast vináttu og virðingu.  

Sköpun var einnig hluti af áherslum deildarinnar, þar sem unnið var með ýmsan efnivið, liti, 

leir, lím, málningu, deig o.fl. 
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Mynd 9   Unnið að slímgerð 

 

Kennsluhættir/skipulag kennslu: 

Á Uglukletti er opið dagsskipulag sem þýðir að ekki eru niður negldar stundatöflur þó svo 

nokkrir fastir punktar séu í starfinu. Hluti af dagskipulaginu er stöðvarvinna  þar sem kennarar 

vinna á ákveðnum stöðvum og börnin geta valið sér þau verkefni sem vekja áhuga hjá þeim. 

Stöðvavinnan tekur mið af grunnþáttum aðalnámskrár.  

Samverustundir voru tvær á dag, ein fyrir hádegismat þar sem var sungið og ein eftir hádegi.  

Eldri hópurinn fór í samveru strax eftir hádegismat þar sem unnið var með ýmsa þætti ; lestur, 

hlustun, vináttu, slökun, fínhreyfiverkefni, sköpun, hugtakaskilning og orðaforða o.m.fl. En 

yngri hópurinn fór í samveru eftir nónhressingu.  Þar var mest áhersla á lestur, hlustun, 

orðaforða og hljóðkerfisvitund (Lubbastundir). 

Í þemavinnu var lögð áhersla á litina, líkamspartana, ég sjálfur og fjölskylduna. 

Jóga, eldri hópurinn vann töluvert með jóga með sínum kennurum, og fór síðan í átta skipti til 

jógakennara. 

Útivera, öll börn fóru út a.m.k. einu sinni á dag, þau sem þurftu ekki að sofa fengu að velja 

hvort þau fóru út fyrir eða eftir hádegi, en svo máttu þau að sjálfsögðu fara út oftar. 

Gönguferðir, farið var út fyrir leikskólalóðina í gönguferðir, fjöruferðir og til að heimsækja 

róluvelli í hverfinu. 

 



Ársskýrsla Leikskólans Uglukletts 2018 – 2019 

 

15 

 

 

Mynd 10 Í fjörunni 

 

 

Málþroskaskimun; Tras er gert á öllum börnum frá 2ja ára aldri. 

Foreldraviðtöl voru tvö á árinu, eitt að hausti og annað að vori þar sem farið var yfir hvernig 

gengur og líðan barnanna. 

Heimsóknir; eftir áramót komu pabbar í strákakaffi og mömmur í stelpukaffi, sem tengt var 

við bóndadag og konudag.  Í byrjun júní komu svo ömmur og afar í morgunkaffi. Leiðtogadagur 

var í júní, þá var unnið að hreinsun, gróðursetningu o.fl. og í lok dags komu foreldrar og voru 

með í vinnunni sem lauk með grillveislu.  

 

Mynd 11 Í góðra vina hóp 
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5.3 Skýrsla sérkennslustjóra 

 

Sérkennsla í leikskólanum Uglukletti veturinn 2017-2018 

Lögð er áhersla á að sérkennsla í Uglukletti fari að mestu fram inni á deild barnanna í starfi 

leikskólans. Einnig er unnið með einstaka börn einstaklingslega í sérkennslurými leikskólans. 

Öll börn sem eru með  frávik í þroska sem verið er að vinna með í leikskólanum eiga 

einstaklingsnámskrá sem stuðst er við í vinnunni. Einstaklingsnámskrárnar eru endurskoðaðar 

á 6-8 vikna fresti, ný markmið sett inn og þær aðferðir sem verið er að nýta til að ná þeim, 

endurmetnar. Fundað hefur verið reglulega með foreldrum þeirra barna sem eiga 

einstaklingsnámskrá í þeim tilgangi að endurmeta markmið í samráði við þá.  Börn sem 

einungis eru með frávik í framburði hafa ekki átt einstaklingsnámskrá, haldið hefur verið utan 

um markmið þessara barna með sérstakri skráningu þar sem þau hljóð sem verið er að vinna 

með hverju sinni koma fram og framvindan er skráð. Teymi hafa verið starfandi í kringum tvö 

börn vegna velferðar þeirra og náms í vetur og hafa fulltrúar frá sérfræðiþjónustunni komið að 

þessari teymisvinnu.  

Sérfræðiþjónusta Borgarbyggðar kemur að þeim málum innan skólans sem þarfnast greininga. 

Sérfræðiþjónustan hefur einnig nýst til ráðgjafar í vetur og þá aðallega vegna barna sem eru 

með hegðunarvanda. Talmeinafræðingar koma í leikskólann eftir þörfum til þess að meta 

málþroska og frávik í framburði, auk þess hafa þeir fundað einu sinni með sérkennslustjóra og 

aðstoðarleikskólastjóra til að veita ráðgjöf og upplýsingar um leiðir í talþjálfun innan 

leikskólans. 

Lausnateymi leikskólans hefur fundað reglulega í vetur. Í lausnarteyminu sitja sérkennslustjóri, 

leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri. Tilgangur teymisins er að skoða og samræma 

skipulag og framkvæmd þjónustu við nemendur sem þurfa sérstaka aðstoð í leikskólanum. 

Helstu skimanir sem stuðst er við í leikskólastarfinu 

  Framkvæmd Tímasetning 

Tras Öll börn leikskólans 

frá 2-5 ára 

Deildarstjórar og 

leikskólakennarar 

2 mánuðum eftir 2 

ára afmæli barns og 

síðan á 6 mánaða 

fresti eftir það 

Hljóm 2 próf Fálkar, elstu börn 

leikskólans 

Leikskólastjóri, 

aðstoðarleikskólastjóri 

og deildarstjóri 

September endurmat 

í febrúar 

AEPS skimun Börn sem þurfa 

stuðning við nám sitt 

Sérkennslustjóri Í fyrsta skipti ef 

ástæða þykir til og 

síðan endurmetið á 

6-8 mánaða fresti 
 

Mynd 12 Helstu skimanir sem stuðst er við í leikskólastarfi 
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5.4 Starfsdagar 

Starfsdagar Uglukletts voru 5 á skólaárinu 2017/2018.  

● 15. September: Fyrir hádegi var fundur með öllum starfsmönnum þar sem skólaárið 

framundan var undirbúið ásamt deildafundum.  Eftir hádegi var Lubbi finnur málbein 

námskeið í Hjálmakletti.  

● 13. Október: Leiðtoganámskeið í Hjálmakletti og eftir hádegi var undirbúningur á 

deildum auk fundar allra starfsmanna. 

● 29. Nóvember: sameiginlegur fundur allra starfsmanna, tónlistarnámskeið og 

deildafundir. 

● 1. Febrúar:  Heimsóttir tveir leikskólar á Akranesi, Akrasel og Teigasel fyrir hádegi.  

Eftir hádegi unnum við úr heimsókninni á fundi með öllum starfsmönnum auk 

deildafunda.  

● 20. Apríl: Námskeið í fyrstu hjálp 4 tímar auk fundar allra starfsmanna. 

5.5 Starfsmannafundir   

 Starfsmannafundirnir voru 4 á skólaárinu tvo tíma í senn og voru haldnir frá 16.30-18.30.    

5.6 Deildastjórafundir       

Deildarstjóra-fundir voru haldnir annan hvern föstudag.  

5.7 Deildafundir                                                                                                                         

Grábrók og Baula voru með deildarfundi einu sinni í mánuði og voru þeir yfirleitt á 

þriðjudögum frá kl 10.00 - 11.30., þá fóru öll börn í útiveru. Skessuhorn var með deildarfund í 

hvíldinni einu sinni í mánuði. 

5.8 Lausnarteymisfundir 

Lausnarteymisfundir eru haldnir annan hvern föstudag. Þá hittast leikskólastjóri, 

aðstoðarleikskólastjóri og sérkennslustjóri og fara yfir mál einstakra barna og önnur  tilfallandi 

mál sem geta komið upp.  

5.9 Mat                                                                                                     

Tilgangur innra mats er að leggja faglegan grundvöll að endurbótum í leikskólastarfi og vinna 

kerfisbundið að því að auðga gæði þess og gera það skilvirkara. Mat á innra starfi skólans fer 
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fram á deildastjórafundum, deildafundum og starfsdögum en auk þess fer matið fram í 

foreldraviðtölum og með rýnihópum barna. 

Markmið innra mats, samkvæmt lögum um leikskóla er að:   

● Veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks 

leikskóla, viðtökuskóla og foreldra   

● Tryggja að starfsemi leikskólans sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og 

aðalnámskrár leikskóla   

● Auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum   

● Tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á 

samkvæmt lögum   

● Skólanámskrá leikskólans er skrifleg lýsing á því sem gert er í leikskólanum og á því 

sem á að gera. Þar koma fram bæði markmið og leiðir leikskólans. Skólanámskrá 

leikskólans setur því viðmið fyrir matið. 

5.10 Áætlun um innra mat skólaárið 2017-2018      

  

 

Mynd 13 Áætlun um innra mat 

Mánuður Hverjir Endurmat Ábyrð úrvinnsla

sep/okt Grábrók (fálkar) Hljóm
/Leikskólastjóri / 

Sérkennslustjóri
sérkennslustjóri

sep/okt Foreldrar
Foreldramatsblað sent út til allra 

foreldra
Aðstoðarleikskólastj aðstoðarleikskólastj.

okt Börn
Börn meta starf leikskólans / 

útikennsla

Leikskólastj./        

deildarstj.

Leikskólastj./      

deildarstj.

jan / feb Grábrók/Baula
Könnun gerð með börnunum um 

líðan og áhugasvið
Deildarstjórar Deildarstjórar

Feb Allir starfsmenn Starfsmannasamtöl Leikskólastjóri Leikskólastjóri

Mars/apríl Starfsmenn Starfsmannakönnun / skólapúslinn Leikskólastjóri Leikskólastjóri

Maí/júní Allir starfsmenn
Mat á því sem gert var á síðasta 

ári og næstu skref
Leikskólastjóri

Leikskólastjóri/   

aðstoðarleiksk.

sep/júní Foreldrasamtöl

Foreldrar boðaðir í samtal eftir 

Tras. Hálfu ári síðar er þeim 

boðið upp á annað samtal.

Deildarstjórar Deildarstjórar

Sep/júní Börn
Ferilmöppur. Jafnt og þétt sett 

inn í möppur barnanna
Allir starfsmenn Deildarstjórar
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6 Sérstakir dagar á skólaárinu 2017/2018 

 

Í Uglukletti er haldið upp á fjölmarga sérstaka daga á hverju skólaári sem er of langt að gera 

ítarleg skil. Þetta eru dagar eins og; Dagur læsis, alþjóðlegi bangsadagurinn, dagur íslenskrar 

tungu, afmælisdagur Uglukletts, jólaball, þorrablót, dagur leikskólans, strákakaffi, stelpukaffi, 

bollu-, sprengi- og öskudagurinn, ömmu og afadagur, opið hús og sumarhátíð. Einnig eru 

fjölmargir sérstakir viðburði í skólanum sem eru orðnir hluti af menningu hans, eins og; 

litadagar, rafmagnslaus dagur, rugldagur, leikfangadagar, íþróttadagur, sauðamessudagur, 

Eldvarnarvika, náttfatadagur, jólakaffihúsavika, tannverndarvika, Leiðtogadagur, hjóladagar, 

brákarganga ásamt fjölmörgum öðrum viðburðum sem eru til dæmis tengdir sumarstarfi okkar. 

Hér verður helstu viðburðum á skólaárinu gerð skil.  

 

6.1 10 ára afmæli Uglukletts 

10 ára afmæli Uglukletts: Þennan dag klæddumst við okkar fínasta pússi.  Um morguninn var 

morgunmatur með hefðbundnu sniði.  Klukkan 9:30 var söngstund og fengum við gesti úr 

ráðhúsinu.  Börnin fengu sér svo súkkulaðiköku í ávaxtastundinni og var gestunum úr ráðhúsinu 

boðið í kaffi í kaffistofunni.  Eftir það var ball í salnum með diskókúlu og öllum græjum, með 

skemmtilegri böllum sem haldin hafa verið í Uglukletti.  Í hádegismatinn var lambalæri og 

tilheyrandi auk þess sem það var frostpinni í eftirmat.  Það var opið hús hjá okkur milli 13 – 16, 

þar sem við buðum gestum og gangandi upp á rice krispískökur, súkkulaðiköku og 

marsipantertu.  Það koma fjöldinn allur af fólki í heimsókn til okkar svo sem krakkarnir á 

Klettaborg, gamlir nemendur, foreldrar, ömmur og afar og ýmsir vinir okkar.  Um kvöldið var 

svo öllum starfsmönnum sem unnið hafa í Uglukletti boðið í teiti í Uglukletti. Þess má geta að 

börnin tóku virkan þátt í að skipuleggja hvernig haldið var upp á afmælið. Diskókúlan var þar 

efst á lista. 

6.2 Dagur íslenskrar tungu 16. nóvember      

Þann dag var starfsdagur í grunnskólanum en börn úr 4. bekk grunnskólans hafa komið 

þennan dag til okkar. Að þessu sinni komu þau þann 22. nóvember og lásu fyrir börnin í 

leikskólanum. Allir fengu ávexti og sungu saman í salnum, eftir það var farið í útiveru. Alltaf 

mjög skemmtileg stund.   
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6.3 Karellen 

Þann 17. nóvember  2017 fengu foreldrar aðgang að Karellen kerfinu og innleiðing  þess hófst. 

6.4 Jólakaffihúsa-vika 4. – 9. desember    

Í jólakaffihúsa-vikunni breytum við einu rými í húsinu í kaffihús skreytt með jólaljósum og 

jóladóti.  Þangað bjóðum við börnunum í litlum hópum, þvert á deildir, að koma í kaffitímanum. 

Lesin er jólasaga og farið með jólaþulu og boðið upp á alvöru kakó, vöfflur og smákökur. 

Bangsinn Blær er vertinn á þessu kaffihúsi.  

6.5 Jólaball 14. desember      

Foreldrum er boðið að koma kl. 14.30, þá er salurinn opinn og dansað í kringum jólatréð. 

Foreldrafélagið hefur haft samband við jólasveininn og koma tveir sveinkar koma ca. kl. 

14.20 með gjafir, syngja lög og dansa með.   

6.6 15. janúar 

Við opnuðum nýja heimasíðu sem tengist Karellen kerfinu 

6.7 Strákakaffi      

Er alltaf haldið á bóndadaginn. Þá bjóða börnin öfum, pöbbum, bræðrum og frændum í 

morgunmat milli 8.00-10.00. Þeim er boðið upp á hafragraut, slátur og kaffisopa.    

6.8 Stelpukaffi     

Er haldið á föstudeginum fyrir konudaginn. Þá bjóða börnin ömmum, mömmum, systrum og 

frænkum í morgunkaffi milli 8.00-10.00. Þeim er boðið upp á heimabakaðar bollur með 

tómötum, gúrkum og osti ásamt kaffisopa. 

6.9 Umsókn í sprotasjóð 

Í mars sóttum við um styrk í Sprotasjóð fyrir verkefninu “Vinátta og vellíðan í skólasamfélagi.  

Í maí fengum við að vita að við fengum 1.200.000 kr í styrk til að vinna að verkefninu næsta 

skólaár. 

6.10 Útskriftarferð     

Í útskriftarferðinni fara börnin og starfsfólk deildarinnar ásamt þeim foreldrum sem hafa tök á 

að koma með. Farið er í  rútu upp í Norðurárdal þar sem gengið er upp á Grábrók og farið niður 

í Paradísarlaut. Í Paradísarlaut er farið í leiki og borðað nesti. Farið er af stað klukkan 13.00 og 
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komið aftur í leikskólann kl 16.00 þar sem formleg útskrift fer fram. Að þessu sinni voru börnin 

(og starfsfólk) búin að taka upp söngatriði sem byggt var á söngleiknum Móglí. Þetta sýndu þau 

á skjávarpa eftir að þau voru búin að syngja þrjú lög fengu allir ferilmöppuna sína og fálkaorðu. 

Eftir athöfnina var skúffukaka og kaffibolli/mjólkurglas.  

6.11  Leiðtogadagur                                                    

Markmiðið með leiðtogadeginum er að efla börnin og gefa þeim tækifæri til þess að nýta þá 

reynslu sem þau hafa öðlast út frá hugmyndafræði Leiðtogans í mér. Börnin skipuleggja sjálf 

daginn og velja sér sjálf leiðtogahlutverk. Í ár var leiðtogadagurinn í Uglukletti haldinn 

fimmtudaginn 14. júní. Hann var haldinn með þeim hætti að auk þess að rækta andann og efla 

okkur sjálf, ræktuðum við garðinn okkar. Markmiðið með leiðtogadeginum var að efla börnin 

og gefa þeim tækifæri til þess að nýta þá reynslu sem þau hafa öðlast í verki. Börnin skipulögðu 

daginn sjálf, með hjálp starfsfólks og mis mikið eftir þroska og aldri. Þau völdu sér 

leiðtogahlutverk, sem hvert og eitt krafðist þess að þau hefðu trú á sjálfum sér og gætu tekið af 

skarið.  Börnin bjuggu til áætlun og forgangsröðuðu hvaða verkefni við tækjum okkur fyrir 

hendur. Hópurinn komst að sameiginlegri niðurstöðu um hvernig þau ætluðu að hafa hlutina 

þannig að allir væru sáttir og æfðu sig þannig í því að hlusta á skoðanir hvers annars.  Að auki 

lærðu þau að allir hafa sína kosti, allir væru góðir í einhverju og gætu lagt sitt að mörkum. 

Börnin voru búin að skoða garðinn og ræða það sem þyrfti að laga og hverju þau vildu bæta 

við. Þegar búið var að ákveða verkefnin þurfti að huga að hvaða efni þyrfti til, fara að kaupa 

spýtur, ná í kurl og svo framvegis. Einn hópurinn gekk t.d upp í Húsasmiðjuna og keypti spýtur 

sem þurfti að nota. Börnin buðu foreldrum sínum að koma og hjálpa til þegar þeirra vinnudegi 

lyki.  

 

Mynd 14 Verið að velja efni í verkið 

Strax kl: 10.00 um morguninn byrjuðu litlar hendur að vinna að sínum verkefnum og mátti varla 

nokkur maður vera að því að fara í  hádegismat.  Eftir hádegi byrjaði fjörið aftur en foreldrar 

og aðrir gestir komu inn í verkefnin þegar þeirra vinnudegi lauk. Þannig varð til hinn 

skemmtilegasti seinnipartur, allir hjálpuðust að, samheldni og kraftur var allsráðandi.  Að 
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sjálfsögðu gerðum við vel við okkur og grillaðar voru pylsur. Það voru stolt börn sem gengu 

frá verki þennan dag með nýtt útieldhús, kurl í kringum hvert tré, ný gróðursett tré auk þess að 

við erum með hreinan og fínan garð þar sem tré og runnar dafna í bættu umhverfi.  

6.12 Brákarganga 23. júní    

Vikuna fyrir Brákarhátíð eru lesnar sögurnar um Egil og fjallað um sögu okkar tengda honum. 

Lauk því þannig að þrír elstu árgangarnir í leikskólanum fóru í göngutúr niður í bæ í svokallaða 

Brákargöngu, og heyrði um sögu Egils Skallagrímssonar og sá hvar helstu söguatriði áttu sér 

stað. Grillað var í Skallagrímsgarði og svo tekin rúta heim frá Brákarsundi.  Yngri börnin fóru 

í göngutúr um hverfið og fengu grillaðar pylsur í Uglukletti. 

7 Heimsóknir 

 

 23. og 24. okt fengum við heimsókn frá samtökunum Play Iceland. Fjórir kennarar frá 

Bretlandi, Bandaríkjunum og Ástralíu heimsóttu okkur hvorn daginn milli klukkan 10 

og 14.  Þau voru að fræðast um útinám. 26 okt. fóru fjórir kennarar úr Uglukletti á 

málþing í Hannesarholti á vegum Play Iceland og hlustuðu á erindi um útikennslu.   

 Við heimsóttum tvo leikskóla á Akranesi á skipulagsdegi í febrúar.   

 Í maí komu 17 aðstoðarleikskólastjórar frá Hafnarfirði í heimsókn til okkar.    

8 Samstarf leik-og grunnskóla 

 

Í Uglukletti er gott samstarf við Grunnskólann í Borgarnesi og leikskólann Klettaborg.  Hittast 

elstu börnin í Uglukletti og Klettaborg einu sinni í viku í íþróttahúsinu og iðka saman íþróttir.  

Hóparnir hafa einnig hist að vori og sumri til að hrista hópinn saman.  Hafa skólarnir gert með 

sér samstarfsáætlun sem er endurskoðuð ár hvert. 

9 Öryggismál  

 

Í leikskólanum er til ferli vegna slysa og slysaskráning. Starfsfólk fær með reglubundnu millibili 

námskeið í Skyndihjálp (2 ára fresti) þar sem kennd eru viðbrögð við algengustu slysum. Haldið 

var skyndihjálparnámskeið vorið 2018.  Eineltisáætlun og rýmingaráætlun vegna bruna er til. 
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Skólalóðin er yfirfarin daglega þar sem rýnt er í hættur sem kunna að leynast á lóðinni. 

Rýmingaráætlun er einnig til staðar. Brunaæfing fer fram einu sinni á ári að vori.     

9.1 Slys á börnum – samantekt   

Fjöldi skráðra slysa á skólaárinu voru 2.  Annað tilfellið varð úti á lóð en hitt í salnum, um 

áverka á munni var að ræða í báðum tilvikum. 

10 Húsnæði og viðhald   

 

● Salur og innraherbergi á Grábrók var málað fyrir 10 ára afmælið 

● Allur leikskólinn var bónhreinsaður og bónaður í sumarleyfinu 

● Hljóðvist á ganginum bætt, settur upp dúkur í sumarleyfinu 

● Umbætur voru gerðar í garðinum, dren í sandkassa í neðri garðinum var lagað og skipt 

var um fallmöl undir leiktækjum. 
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11 Lokaorð  

Við lok skólársins 2017-2018 kemur margt upp í hugann. Ár sem hefur litast af hræringum og 

breytingum innan leikskólaumhverfisins.  Kosningar til sveitastjórnar voru á árinu og fengum 

við margar góðar heimsóknir frá frambjóðendum sem sýndu mikinn áhuga á að kynna sér starf 

leikskólans og vonandi helst sá áhugi áfram. Ný persónuverndarlög urðu til þess að mörgum 

steinum var velt og ekki séð fyrir endann á því, hvaða áhrif þau mun koma til með að hafa á 

starf leikskólanna. Umræður um nýliðun og bætt starfsumhverfi í leikskólum voru háværar og 

vonandi eiga þær eftir að leiða af sér jákvæða hluti fyrir alla.  

Í Uglukletti héldum við upp á 10 ára afmælið okkar og á tímamótum sem þeim er litið yfir farin 

veg og ígrunda það ferðalag sem leikskólinn hefur verið á þessi 10. ár. Það má með sanni segja 

að við horfum stolt á söguna og þá stefnu sem tekin var á fyrstu árum leikskólans. Stefnu þar 

sem hluti af leiðarljósunum var jákvæð sálfræði með kenningu Mihaly Csikszentmihalyi  um 

Flæði sem hefur leitt okkur áfram á þann stað sem við erum á í dag. Stað sem m.a. hefur upp á 

að bjóða áherslur á heilueflandi leikskóla, núvitund, jóga, tónlist, útinám, leiðtogafærni, 

sjálfræði, lýðræði og styrkleikanálgun. Í þessu öllu eru við með leikinn í forgrunni alls þess sem 

við gerum hvort sem við erum börn eða fullorðin. 

 

 

. 

Við hlökkum til komandi skólaárs og að takast á við þær áskoranir sem það veitir okkur.       

Kristín Gísladóttir leikskólastjóri 
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