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1 Almennar upplýsingar 

Heimilisfang: Leikskólinn Ugluklettur Uglukletti 1, 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 var  þriggja deilda leikskóli sem hóf starfsemi sína 14. ágúst 2007 en 

í mars 2021 var opnuð fjórða deildin. Opnunartími leikskólans er frá kl. 

7:45 til 16:30. Sveitarfélagið Borgarbyggð er rekstraraðili leikskólans en málefni hans falla 

undir fræðslunefnd Borgarbyggðar. 

2 Börn 

Þann 1. febrúar  2021 dvöldu 66 börn í leikskólanum með mislanga vistunartíma og 1. maí 

voru 75 börn á leikskólanum.  

Fjöldi barna eftir árgöngum og kyni 1. maí 2020 

 

 

3  Starfsmenn 

Í maí 2021 störfuðu 27 starfsmenn í 23,82 stöðugildum í Uglukletti í mismunandi 

starfshlutföllum, með matráð og aðstoðarmatráðu sem eru samtals í 1,5 stöðugildum.  En fyrir 

utan ræstingu og tölvuvinnu.   

Starfshlutfall %  100  90 - 99  70-89  40-69  20-39  Alls  

Fjöldi  17  2  4  3  1  27  

 

Nokkrar breytingar voru á starfsmannahaldi skólaárið 2020-2021. Guðfinna Gísladóttir sagði 

upp störfum við leikskólann en hún hafið starfað í Uglukletti frá opnun Uglukletts og áður á 

leikskólanum Klettaborg, samtals hafði hún starfað hjá Borgarbyggð í um 20. ár. Margrét 

Halldóra Gísladóttir sérkennslustjóri sótti um ársleyfi frá störfum sem sérkennslustjóri. 

Skemmst er frá því að segja að hún sagði upp störfum í Uglukletti um vorið og kom ekki til 

starfa aftur. Svanhildur Margrét Ólafsdóttir leysti hana af sem sérkennslustjóri á skólaárinu og 

eftir skólaárið var staðan auglýst. Umsækjendur voru þrír en Ágústa Hrönn Óskarsdóttir var 

ráðin. Þess má geta að Svanhildur Margrét sótti ekki um stöðuna þar sem hún kvaddi Ugluklett 

og flutti úr sveitarfélaginu. Hafði hún unnið í Uglukletti frá ágúst 2015 en áður á öðrum 

leikskóla í sveitafélaginu, samtals hafið hún unnið hjá Borgarbyggð í 21 ár. Atli Aðalsteinsson 

hóf störf við leikskólann í 21. september sem aðstoðar matráður í 50% starfi. Vegna stækkunar 

Börn  Samtals 

strákar   33  

stelpur   42  

samtals   75  
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á fjórðu deildinni við Ugluklett 22. mars voru ráðin til starfa Karina Alexanda leikskólakennari 

og  og Ingólfur Hólmgeir leiðbeinandi. Karina Nielsen leysti af sem deildarstjóri inn á nýju 

deildinni í maí tímabundið fram á vor meðan séð var hvernig nýtingin á deildinni yrði áfram. 

Um vorið voru auglýstar eins og áður segir sérkennslustjórastaðan og deildarstjórastöður en 

ráða þurfti í tvær deildarstjórastöður. Þær Karina Nielsen og Dröfn Traustadóttir voru ráðnar í 

þessar stöður 

3.1 Starfsmannasamtöl 

Formleg starfsmannasamtöl 2021 voru ekki tekin að vori vegna sérstaka aðstæðna. Allir sem 

vildu voru hins vegar hvattir til þess að koma að máli við stjórnendur. 

3.2 Leikskólakennaranám 

Tveir nemar voru í starfsnámi í leikskólanum veturinn 2020/2021. 5 starfsmenn voru í 

meistaranámi þennan veturinn og einn í grunnnámi í leikskólakennarafræðum.  

3.3 Starfsfólk í gegnum vinnumálastofnun  

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

3.4 Vinnuskólastarfsmenn  

 Í heildina komu í Ugluklett 9 unglingar á vegum vinnuskólans til vinnu frá 14. júní – 9. júlí. Í 

þessar fjórar vikur voru  4 starfsmenn í hverri viku með vinnutíma frá 9.00 – 14.00 00 nema á 

föstudögum þá voru þau búin 11.30. Tókst þetta mjög vel, var mikill metnaður í að taka vel á 

móti krökkunum og leiðbeina þeim um hvernig við berum okkur að í vinnu. Almenn ánægja 

var meðal starfsmanna leikskólans með unglingana.    

4 Foreldrar  

4.1 Foreldrafundur  

Á þessu skólaár var enginn foreldrafundur haldin þar sem ekki var leyfilegt að fá foreldra inn í 

hús.   

4.2 Foreldrasamtöl  

Foreldrasamtöl eru með því fyrirkomulagi að þau eru tekin í afmælismánuði barnsins í tengslum 

við TRAS og svo er boðið upp á annað viðtal ca 6 mánuðum seinna. Vegna Covid-19 og þeim 

takmörkunum sem fylgdi því þá var ekki hægt að bjóða öllum foreldrum inn í leikskólann og 

því var allur gangur á því hvernig þau voru tekin þetta skólaárið.   
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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 og þær 

áherslur sem leikskólinn leggur á. Fundurinn 2021 var haldinn í júní og var mjög góð mæting 

foreldra. 

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 2020-2021 sitja eftirtaldir í foreldraráði:    

• Þóra Sif Svansdóttir   

• Hugrún Lukka Guðbrandsdóttir  

• Frida Elisabeth Jörgensen  

 

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. Skólaárið 2020-2021 sitja 

eftirtaldir í stjórn foreldrafélagsins: 

• Formaður: Frida Elisabeth Jörgensen  

• Varaformaður: Kristín María Káradóttir  

• Meðstjórnandi: Helena Rós Helgadóttir  

• Gjaldkeri: Agnes Rut Högnadóttir  

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 
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upplýsingum sem taldar eru nauðsynlegar vegna þessara samskipta. Alls voru 13 börn með 7 

mismunandi þjóðerni tvítyngd í Uglukletti á síðasta skólaári. Engar símatúlkanir voru á þessu 

skólaári sem skýrist að hluta til af covid-19 ástandinu þar sem foreldrum var  í mjög fáum 

tilvikum boðið að koma inn í leikskólann og nýttu þá starfsmenn frekar google translate til þess 

að koma skilaboðum áfram eða þá að starfsmenn og foreldrar nýttu sér ensku til þess að taka 

sín á milli og þá ekki talið þörf fyrir túlkaþjónustu.  

5 Innra starf  

5.1 Starfsáætlun  

Í starfsáætlun voru helstu áhersluatriðin: Endurskoðun skólanámskrá Uglukletts, innleiðing 

réttindaskóla Unicef og Jóga og núvitund.   

Komin er tími til að endurskoða skólanámskrá Uglukletts og taka samræður  með 

skólasamfélaginu um starfið í Uglukletti. Þessi vinna fór ekki langt á árinu þar sem álagspunktar 

voru ansi margir þetta árið. Veturinn 2021-2022 mun fara í að vinna í skólanámskránni.   

Innleiðing réttindaskóla UNICEF hefur runnið vel saman við þá hugmyndafræði og vinnulag 

sem viðhafið er í Uglukletti. Vinnan með réttindaskólana hefur gengið vel í Uglukletti og 

almenn ánægða meðal starfsmanna með þetta verkefni. Á starfsdegi 28. október kom aðili frá 

UNICEF (á Teams) og hélt kynningu á verkefninu og lagði fyrir nokkur verkefni sem 

starfsmenn unnu. Eins fengu starfsmenn fyrirlestur í formi vinnustofu á starfsdegi 1. mars um 

barnasáttmálan og réttindaskóla.   

Jóga og núvitund hefur náð að festa sig í sessi sem eitt verkfæri sem við notum í Uglukletti. En 

betur má ef duga skal svo ákveðið var að hafa það inn í þeim verkefnum sem við vildum einblína 

á þennan veturinn.   

  

5.2 Skýrslur deildarstjóra  

Í Uglukletti skrifa deildarstjórar og sérkennslustjóri sína skýrslu eftir veturinn, um það starf sem 

unnið hefur verið. 

5.2.1. Skýrsla deildarstjóra á Skessuhorni  

Helstu áherslur deildarinnar Á Skessuhorni leggjum við mesta áherslu á að börnunum líði 

vel í leikskólanum og tengist bæði börnum og starfsfólki á deildinni. Við viljum að börnin finni 

að þau séu örugg í daglegu starfi á leikskólanum og að þau séu glöð í leik með öðrum börnum.   
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Einnig er lögð áhersla á samskipti og að börnin læri að leika sér og tileinki sér góða félagsfærni. 

Leikurinn er í fyrirrúmi á deildinni og viljum við að börnin læri í gegnum leik og fái stuðning 

frá kennurum svo að það geti átt sér stað. Mikið er unnið með söng, könnunarleik og annan 

fjölbreyttan efnivið sem vekur áhuga og forvitni barnanna.   

Kennsluhættir/skipulag kennslu: Í Uglukletti er opið dagskipulag og vinna eldri deildir með 

stöðvavinnu. Börnin á Skessuhorni fara ekki fram af deildinni í byrjun skólaárs en þegar þau 

venjast daglegu starfi í leikskólanum fá þau að heimsækja Baulu í litlum hóp í fylgd með 

starfsmanni af Skessuhorni. Þetta skólaárið voru þessar heimsóknir frekar óreglulegar og fáar 

þar sem að Covid-19 takmarkaði skólastarfið verulega á vissum tímum yfir árið og þurfti því 

að aðlaga skólastarfið að þeim takmörkunum hverju sinni.   

Inn á deildinni sjálfri, Skessuhorni, bjóðum við upp á mismunandi viðfangsefni sem börnin fá 

að ganga í og er einnig boðið upp á könnunarleik á hverjum degi og fá börnin að velja hvað þau 

fást við hverju sinni.   

Skynjun Á Skessuhorni höfum við stórt kar sem við notum við alls kyns leik. Í karið setjum 

við efnivið sem hefur mismunandi áferð og fá börnin að leika þar og prófa sig áfram. Í karið 

höfum við sett sand, grjón, pasta, snjó og sápuvatn.  

Samverustund Á Skessuhorni er samverustund fyrir hádegismat. Meðan allir fara að þvo sér 

og fá hreina bleyju sest starfsmaður með hinum börnunum með tónlistarkassa og er með 

samveru/söngstund. Notum við alls kyns handhreyfingar, brúður og annan efnivið til að gera 

stundina spennandi og fá börnin til að taka þátt og vekur það mikla gleði.  

Foreldrasamstarf á deildinni Á Skessuhorni eru alla jafna tvö foreldraviðtöl á skólaárinu. 

Annað er tekið stuttu eftir að aðlögun lýkur og er kallað aðlögunarviðtal. Þar er farið yfir það 

hvernig aðlögunin gekk og hvernig hefur gengið eftir að henni lauk. Seinna viðtalið er tekið 

um vorið og farið yfir starfið með börnunum, líðan barnanna og annað sem þarf að ræða með 

foreldrum. Fá börn byrjuðu á deildinni um haustið og þar sem aðgengi foreldra inn í 

leikskólann var verulega takmarkað allt skólaárið vegna Covid-19 var fátt um foreldraviðtöl. 

Hins vegar gátu foreldrar hringt og sent tölvupóst ef þeir þurftu að ræða við starfsfólk og 

reyndu allir sitt besta við að halda samskiptum gangandi og góðum á þessum tímum. Um 

vorið gátum við boðið aftur upp á foreldraviðtöl inn á leikskólanum og var það verulega 

ánægjulegt að hitta aftur foreldra í tiltölulega eðlilegum aðstæðum.   

Þar sem börnin eru mjög ung á deildinni er ekki mikið um „lokaafurðir“ úr starfinu (listaverk, 

föndur og þess háttar) en þess í stað notumst við mikið við ljósmyndaskráningu. Þá myndum 
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við ferlið sem á sér stað þegar unnið er með alls kyns efnivið og deilum því svo með foreldrum 

í gegnum Karellen svo foreldrar geti séð hvað börnin þeirra eru að fást við í daglegu starfi. 

Foreldrar hafa verið mjög ánægðir með að geta séð við hvað börnin þeirra eru að fást í daglegu 

starfi á leikskólanum og er Karellen einnig notað til samskipta við foreldra.  

5.2.2. Skýrsla deildarstjóra á Grábrók 

Nemendur á Grábrók voru 29 talsins.  

19 börn í fálkahópi fædd 2015 (11 stelpur og 8 strákar)  

11 í kríuhópi, börn fædd 2016 (3 strákar og 9 stelpur).   

Starfsmenn deildarinnar voru sex í mismunandi stöðugildum 

 2 leikskólakennarar, 1 uppeldis- og menntunarfræðingur, 2 leiðbeinendur og 1 starfsmaður 

með meistarapróf í sálfræði.   

Helstu áherslur deildarinnar Í vetur var lögð mikil áhersla á samskipti vellíðan og lýðræði. 

Við fléttuðum áherslurnar inn í þemun ásamt því að búa til viðburði og tækifæri til að auka 

lýðræði og samskipti með börnunum með fundum og vali í starfi á deildinni. Vináttuverkefni 

Barnaheilla og málrækt með Lubba voru verkefni sem unnið var með reglulega. 

Leikurinn er þungamiðja leikskólastarfsins og áhersla var lögð á að flétta verkefnavinnu í 

gegnum leikinn á Grábrók og kennarar deildarinnar meðvitaðir um að taka þátt og styðja börnin 

í leik.   

Kennsluhættir/ skipulag kennslu Í 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 vekur áhuga hjá þeim. Stöðvavinnan tekur mið af grunnþáttum aðalnámskrár.  

Deildirnar Grábrók, Eldborg og Baula skipta stöðvum á milli sín sem rúlla mánaðarlega og 

síðan skipuleggur hver deild útfrá þeim og raðar fólki niður eftir hentisemi deildarinnar.   

Samverustundir voru fyrir mat þar sem hver árgangur var með sínum kennurum og áherslan á 

vinnu með málþroska, orðaforða eins og rím, samsett orð, andstæður, hugtök og þess háttar 

vinna, ásamt því að syngja og fara með þulur/vísur. Eftir hádegismat var hópunum skipt upp 

sem Fálkar 1 og 2 og kríuhópurinn sem heild en stundum skipt í minni hópa, fyrir vinnu 

samkvæmt aðalnámskrá og þemum og áhersluþáttum í skólanámskrá Uglukletts.   
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Vetrinum var skipt upp í þemu tímabil samkvæmt námsáætlunum þar sem unnið er lýðræðislega 

með þemun eftir áhugasviði barnanna. Í september og október var unnið með þemað „ég sjálfur 

og virðing“. Að þessu sinni var áherslan á virðingu gagnvart sjálfum sér og öðrum, náttúrunni 

og dýrum eins og framkomu, hollustu og heilbrigði á líkamlegum og andlegum þáttum. Gerðum 

við líkama með því að teikna eftir líkamspörtum af hverju barni og nýttum efnivið úr náttúrunni 

til þess að skreyta og setja inn líffæri. 

Í nóvember og desember var unnið með þemað „samfélagið og umburðarlyndi“. Við köfuðum 

aðeins í það hvað orðið „samfélag“ þýddi og skoðuðum ýmiskonar samfélög og muninn á þeim 

ásamt okkar samfélagi hér í Borgarbyggð. Einnig skoðuðum við okkar hefðir og annarra og 

menningu í kringum jólin.  

Jólagjafir Í vetur var lagt mikið upp úr verkefni tengt jólagjöfum barnanna til foreldra sinna. 

Hvert barn útbjó jólagjafir til sinna foreldra eftir sínum hugmyndum og getu. Þegar 

hugmyndin af gjöfinni var komin fór ákveðið ferli í gang þar sem börnin útfærðu sína 

hugmynd og kennarar skráðu niður eftir hverju barni. Með gjöfinni fylgdi síðan 

myndaskráning frá hverju og einu barni.   

Í janúar og febrúar var þemað „vísindi og hugrekki“ Ýmiskonar tilraunir voru gerðar, t.d. að 

búa til liti úr matvælum og lita efni úr þeim. Tilraunir með liti, hvernig þeir breytast og hvað 

gerist þegar við bætum öðrum efnum við og hvernig hitabreytingar hafa áhrif. Matartilraunir 

voru gerðar þar sem börnin prufuðu að gera sinn eigin rétt og fundu út hvað passar saman og 

hvað ekki. Einnig voru gerðar hugrekkisæfingar, líkamlegar- útfrá jafnvægi, hæð, smakka mat, 

þora að koma fram fyrir framan hina með því t.d. að segja sögur, brandara eða syngja. 

Föstudagurinn dimmi eða rafmagnslausi dagurinn var í janúar og héldum við hann hérna í 

skólanum vegna covid-19 með því að kveikja varðeld á eldstæðinu, hita kakó og leita að 

endurskinsmerkjum. Fyrir bóndadaginn gerðu börnin blóm með kveðju til pabba eða afa 

Þorrablót var haldið þar sem þorramatur var í boði á bóndadag en vegna heimsfaraldurs var 

pöbbum/öfum ekki boðið í heimsókn.   

Þemað „náttúran og umhyggja“ fór fram í mars og apríl og vorum við mikið úti í útinámi og 

náttúruskoðun á þeim tíma. Við skoðuðum fuglalífið í kringum okkur og í apríl fylgdumst við 

með gróðrinum lifna við og kynntum okkur íslenskar plöntur. Fræjum var sáð og ræktað bæði 

matarkyns og blóm og reyndi aðeins á að halda þeim á lífi. Litavikurnar voru á þessu tímabili 

og fléttuðum við þeim saman við þemað sem kom skemmtilega út. Fyrir mæðradaginn gerðu 

börnin ýmist kort eða blóm til mæðra sinna þar sem þau sögðu eitthvað gott. Læsistengd 

verkefni voru dálítið fyrirferðamikil á  þessu tímabili enda vorskólinn á næsta leiti. Á þessu 
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tímabili var undirbúningur útskriftar í gangi þar sem börnin völdu hvað þau vildu gera og hvað 

þau vildu bjóða upp á. Ein skólaheimsókn var á þessum vetri vegna Covid -19 og var hún 15. 

og 22. mars þar sem sitthvort hópurinn fór 1 sinni í skólann í stað tveggja heimsókna eins og 

hefði er fyrir.  

Maí og júní var sumarþema. Vorskólinn var  í 26. og 27 maí sem var í seinna lagi en vanalega 

vegna Covid-19 og að auki var hann aðeins í tvo daga í stað þriggja eins og vanalega. 

Útskriftarferðin var 3. júní þar starfsmenn fóru  í hefðbundna ferð með fálkum en ákveðið var 

að bjóða ekki foreldrum vegna ... heimkoma úr ferðinni var 14.30 og útskriftin sjálf kl. 15.00 

þar sem börnin buðu foreldrum að koma. Takmörkun var á fjölda gesta vegna covid. 

Lubbi finnur málbein Haustið 2020 byrjuðum við á málhljóðavinnu Lubba og var 

Íslandskortið notað til að útfæra og tengja við samfélagið þar sem Lubbi fer milli landshluta á 

Íslandi. Var kortið notað til að merkja inn staðina sem Lubbi fór á og rætt um þá um leið og 

lesin er örsaga tengt málhljóðinu. Öll börnin á deildinni tóku þátt í verkefninu og var þeim 

skipt upp í fjóra hópa og unnin verkefni tengt málhljóðunum sem voru tekin fyrir hverju sinni 

ásamt öðrum verkefnum eins og stærðfræði, hljóðkerfisvitund, sköpun og fleira.   

Tónlist Í vetur fóru öll börnin á Grábrók í tónlist ca 1 sinni í viku þar sem ákveðinn 

starfsmaður sá um þær stundir og lagði fyrir og vann fjölbreytt tónlistarverkefni þar sem 

áhersla er lögð á m.a. takt, hlustun og samvinnu.   

Skátahús Börnin voru í skátahúsinu þriðju hverja viku þar sem mikil áhersla var lögð á 

útikennslu. Þarna fá börnin tækifæri til að kynnast umhverfi skólans og vinna saman í minni 

hópum og þannig efla félagsfærni og samvinnu.  

Íþróttahús Í upphafi vetrar fóru elstu börnin  í íþróttahúsið einu sinni í viku ásamt elstu 

börnum á Leikskólanum Klettaborg. Þarna fá börnin tækifæri til að kynnast ýmsum 

íþróttagreinum  þau kynnast sín á milli ásamt því að kynnast umhverfi íþróttahússins. Í vetur 

hefur fyrirkomulagið verið með breyttu sniði vegna covid þannig skiptust leikskólarnir á og 

mættu aðra hverja viku þegar það mátti og komu saman þegar það var leyfilegt, um tíma í 

vetur var íþróttahúsinu lokað.   

Samstarf leik- og grunnskóla Í  mars fóru börnin í grunnskólaheimsókn, eina að þessu sinni 

vegna Covid -19. Þar borðuðu þau morgunmat í nýja matsal grunnskólans, kynntust starfsemi 

„Búbblunnar“ sem er slökunar og núvitundarherbergi grunnskólans. Fengu að kynnast 

einhverjum af þeim list- og verkgreinum sem kenndar eru í grunnskólanum. Ásamt því að 

taka þátt bekkjarstarfinu með 1. bekk sem kennarar skipulögðu og unnu saman með hópana.   
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Á vormánuðum fóru börnin í vorskólann sem var unnin og skipulagður í samvinnu við 

grunnskólann. Þar fengu þau tækifæri til þess að kynnast starfinu í grunnskólanum enn betur 

ásamt tilvonandi bekkjarfélögum sínum úr leikskólanum Klettaborg.  

Málþroskaskimun Tras er gert á öllum börnum frá 2. ára aldri og fer skimunin fram 2 svar á 

ári.  

Foreldrasamstarf á deildinni  Venjulega eru foreldraviðtöl tvö á skólaárinu og eru þau tekin 

í beinu framhaldi af TRAS málþroskaskimuninni. Í viðtölunum er farið yfir skimunina, líðan 

barnanna og hvernig gengur almennt í leikskólanum. Þar sem að ekki var hægt að boða 

foreldra í fyrra viðtalið vegna aðstæðna af völdum covid þá voru sendar upplýsingar til 

foreldra í tölvupósti og boðið upp á viðtal og rætt við þá í gegnum síma.  

Deildarstjóri og hópstjórar sendu 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.   

5.2.3. Skýrsla deildarstjóra á Baulu 

Nemendur á Baulu voru 21 talsins í byrjun skólaársins, 16 börn fædd 2017 ( 8 stelpur og 8 

strákar) og 6 börn fædd 2018 ( 3 stelpur og 3 strákar)  

Starfsmenn deildarinnar voru 4 talsins og af því voru 3 leikskólakennarar og 1 leiðbeinandi í 

100% starfi. 

Þegar leið á skólaárinu þá breyttist deildin og árgangur 2107 fóru á nýja deild; Eldborg og á  

Baulu breyttist barnafjöldinn líka og endaði skólaárið með 14 börn fædd 2018 ( 7 stelpur og 7 

strákar). Starfsmenn deildarinnar voru 5 talsins og af því voru 3 leikskólakennarar, 1 

leiðbeinandi og 2 í afleysingum með aðra háskólagráðu að mennt. Starfsmenn voru í misjöfnum 

starfshlutföllum.  

Helstu áherslur deildarinnar: Á Baulu leggjum við mesta áherslu á að börnunum líði vel í 

leikskólanum og eigi í góðum samskipti. Við viljum að börnin finni að þau eru örugg í 

daglegu starfi hjá okkur. Við vinnum út frá vináttuverkefni Barnaheilla, þar sem lögð er 

sérstök áherslu á umburðarlyndi, virðingu, hugrekki og umhyggju en það eru gildi 

vináttuverkefnisins og fléttum við það inn í þemaverkefni hvers mánaðar. Hægt er að nálgast 

meiri upplýsingar um vináttuverkefnið á https://www.barnaheill.is/is/forvarnir/vinatta 
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Við leggjum áherslu á að börn læra í gegnum leik og tileinki sér góða félagsfærni. Starfið á 

Baulu er unnið út frá því og eru kennarar meðvituð um að taka þátt og styðja við börnin í leik. 

Við vinnum með fjölbreyttan efnivið, t.d. könnunarleik sem vekur áhuga og forvitni barnanna.  

Í vetur vorum við með sérstaka áherslu á að það væri „pláss“ fyrir alla og enginn væri eins. Við 

sýnum virðingu og umburðarlyndi. 

Kennsluhættir/skipulag kennslu: Í 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 vekur áhuga hjá þeim. Stöðvavinnan tekur mið af grunnþáttum aðalnámskrár. 

Samverustundir eru tvær yfir daginn. Börnunum er skipt upp í minni hópa þar sem unnið er 

með á áherslur námsþátta aðalnámskrá skólanámskrá Uglukletts.  

Við skiptum vetrinum upp í nokkur tímabil þar sem unnið er eftir ákveðnu þema. Þessi þemu 

eru síðan unnin út frá könnunaraðferð. Í september og október var unnið með þemað „ég sjálfur“ 

og „virðing“. Unnin voru ýmis verkefni þessu tengt svo sem rætt um hollustuhættir, hreyfing, 

slökun og líðan og það útfært með ýmsum hætti. Við æfðum sjálfstraustið til dæmis með því að 

koma fram fyrir hópinn og mikið var rætt um virðingu fyrir sjálfum sér, hvert öðru, dýrunum 

og gróðrinum í náttúrunni okkar. Við æfðum sjálfstraustið með því til dæmis að koma fram  

fyrir hópinn, eins unnum við mikið með samvinnu og sýna félaganum/vininum virðingu. 

Í nóvember og desember var unnið þemaverkefni tengt samfélaginu og umburðarlyndi. Við 

unnum að verkefnum sem tengdist umburðarlyndi „pláss fyrir alla“ og hverju get ég stjórnað. 

Það var gert hugarkort sem tengdist vináttuverkefninu, og ræddum mikið um hverju við 

stjórnum. Við töluðum einnig um hvar við ættum heima. Eldri árgangurinn vann mikið með 

form og klippa/ æfa sig í að beita skærum rétt. 

Jólagjafir: Í vetur var lagt mikið upp úr verkefni tengt jólagjöfum barnanna til foreldra sinna. Í 

árgang 2017 útbjó hvert barn jólagjafir til sinna foreldra eftir sínum hugmyndum og getu. Þegar 

hugmyndin af gjöfinni var komin fór ákveðið ferli í gang þar sem börnin útfærðu sína hugmynd 

og kennarar skráðu niður. Með gjöfinni fylgdi síðan myndaskráning frá hverju og einu barni. 

Árgangur 2018 vann gjöfina þannig að börnin gerðu jólabjöllur, máluðu bjöllurnar og skreyttu 

og gerðu kortið sem var sett á pakkann. Það var gert minni skráning og sett með jólagjöfinni af 

ferlinu.  



15 
 

Í janúar og febrúar var þemaverkefnið tengt vísindum og hugrekki. Við gerðum allskyns 

tilraunir með vatni, litum, bleki, matvælum og fleiru. Spáðum í þéttleika, þyngdarafli og einnig 

skynjunarbraut og tilraun. Við unnum mikið með hugrekki að þora segja nei og prófa nýja hluti.  

Við gerðum þorrakórónu fyrir Þorrablótið og sýndu börnin hugrekki að smakka hákarl.  

Í mars og apríl var þemaverkefnið tengt náttúru og umhyggju. Þá var sérstök áhersla lögð á 

gönguferðir og fara út í náttúruna og skoða umhverfið okkar.  

Í maí til ágúst  var sumar þema og einkenndist af víkingaleikir/Egilssaga og umhverfið.  

Deildarstjóri og hópstjórar sendu 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.  

Hreyfistund Síðastliðinni vetur starfaði íþróttafræðingur sem sá um hreyfistund fyrir börnin 

og fóru öll börnin 1 sinni í viku í hreyfistund í salnum.  

Lubbi finnur málbein Í vetur unnum við með að læra málhljóðin og börnin hlustuðu á lögin 

og æfðu að segja hljóðin. Það var unnið með ýmis verkefni tengt Lubba/málhljóðin. Hægt er að 

nálgast upplýsingar um lubba á: https://www.lubbi.is/ 

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

um þær stundir og lagði fyrir og vann ákveðin tónlistarverkefni. 

Málþroskaskimun; Tras er gert á öllum börnum frá 2. ára aldri og fer skimunin fram 2 svar á 

ári . 

Tilraunir Á deildinni gerðum við ýmsar tilraunir yfir veturinn eins og t.d. vinna með liti og 

vatn, skynja með fæturna með því að labba á ýmis mismunandi efnivið. Loka augun og sýna 

hugrekki að setja hendi ofan í kassa án þess að vita hvað það var og búa til pestó.  

Foreldrasamstarf á deildinni. Á Baulu eru haldin 2 foreldraviðtöl, eitt að hausti og eitt að 

vori. Fyrra viðtalið er haldið stuttu eftir að kennarar hafa gert TRAS fyrir hvert barn og farið 

yfir allt það helsta. Seinna viðtalið er svo í framhaldi af fyrra viðtalinu. Á þessu skólaári var 

fyrra viðtalið í gegnum síma eða teams nema einstök viðtöl voru í leikskólanum, þar sem 

foreldrar máttu ekki koma inn í leikskólann. Seinna viðtalið varð svo með öðru sniði en þá 

máttu foreldrar ráða hvort þau vildu mæta eða fá símaviðtal. Vel var sótt í öll viðtölin á deildinni 

þennan vetur. Við notumst við ljósmyndaskráningu og sendum á foreldra hvað börnin eru að 

fást við í daglegu starfi. Karellen er einnig notuð í samskipti við foreldra. Foreldrar eru ánægð 

https://www.lubbi.is/
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að geta séð hvað börnin eru að gera á daginn í leikskólanum og einnig séð skráningu um svefn 

hjá yngri börn deildarinnar.  

5.2.4. Skýrsla deildarstjóra á Eldborg 

Eldborg er nýjasta deildin í leikskólanum, hún opnaði 22. mars 2021, í þeim hluta leikskólans 

sem aðstaða starfsmanna var áður.  

Nemendur á Eldborg voru 18 talsins í enda skólaársins, öll börn fædd 2017 ( 9 stelpur og 9 

strákar)  

Starfsmenn deildarinnar voru 4 talsins og af því voru 2 leikskólakennarar , 1 leiðbeinandi og 1 

starfsmaður með aðra háskólamenntun. 

Kennsluhættir/skipulag kennslu Í mars og apríl var þemaverkefnið tengt náttúru og 

umhyggju. Þá var mikið farið í göngutúra og efniviður náttúrunnar tengdur þeim áherslum sem 

unnið er með. 

Í maí til ágúst  var sumar þema og einkenndist af víkingaleikir/Egilssaga og umhverfið.  

Samverustundir voru eftir hádegismat þar sem börnunum var skipt í hópa og unnið var að 

námsþáttum aðalnámskrá og áhersluþáttum í skólanámskrá Uglukletts. 

Hreyfistund Síðastliðinni vetur starfaði íþróttafræðingur sem sá um hreyfistund fyrir börnin 

og fóru öll börnin 1. sinni í viku í hreyfistund í salnum.  

Lubbi finnur málbein Í vetur unnum við með að læra málhljóðin og börnin hlustuðu á lögin 

og æfðu að segja hljóðin. Það var unnið með ýmis verkefni tengt Lubba/málhljóðin.  

Tónlist Í vetur fóru öll börnin á Eldborg í tónlist einu sinni í viku þar sem ákveðin starfsmaður 

sá um þær stundir og lagði fyrir og vann ákveðin tónlistarverkefni. 

Málþroskaskimun; Tras er gert á öllum börnum frá 2. ára aldri og fer skimunin fram 2 svar á 

ári . 

Tilraunir; Á deildinni gerðum við ýmsar tilraunir yfir veturinn eins og t.d. vinna með liti og 

vatn, skynja með fæturna með því að labba á ýmis mismunandi efnivið. Loka augun og sýna 

hugrekki að setja hendi ofan í kassa án þess að vita hvað það var, ein tilraunin var með þeim 

hætti að búið var til pestó.  

Foreldrasamstarf á deildinni Á Eldborg var foreldrum boðið upp á samtal að vorinu og máttu 

þá og máttu foreldrar ráða hvort þau vildu mæta eða fá símaviðtal. Vel var sótt í öll viðtölin á 

deildinni þennan vetur. Við notumst við ljósmyndaskráningu og sendum á foreldra hvað börnin 
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eru að fást við í daglegu starfi. Karellen er einnig notuð í samskipti við foreldra. Foreldrar eru 

ánægð að geta séð hvað börnin eru að gera á daginn í leikskólanum og einnig séð skráningu um 

svefn hjá yngri börn deildarinnar. Deildarstjóri og hópstjórar sendu 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.  

5.2.5. Skýrsla sérkennslustjóra  

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. Aðkoma Greiningar- og ráðgjafastöðvar ríkisins  

hefur verið mjög regluleg vegna þessara mála og hafa starfsmenn þaðan komið á formlega 

teymisfundi en einnig til að meta stöðuna á milli funda, aðstoða með þau hjálpartæki sem hefur 

þurft að nýta í vetur og gefa góð ráð. 

Sérfræðiþjónusta Borgarbyggðar kemur að málum innan leikskólans sem þarfnast greiningar. 

Sérfræðiþjónustan hefur einnig nýst til ráðgjafar í vetur varðandi ýmis mál er varða börn sem 

fá sérkennslu í leikskólanum. Fulltrúi þaðan hefur einnig setið teymisfundi þar sem þess hefur 

verið óskað. Talmeinafræðingar hafa komið tvisvar á skólaárinu í leikskólann til þess að meta 

bæði framburðarvanda og málþroska barna. Að loknu mati hafa þeir skilað af sér skýrslum til 

foreldra og leikskóla sem unnið hefur verið eftir. Í vetur hafa sálfræðingar sveitarfélagsins 

komið að mati á einu barni, en ekki var frekari þörf í leikskólanum á aðkomu þeirra. Aðkoma 

atferlisfræðings var óskað í upphafi vetrar og kom hann í eitt skipti og fylgdist með og gaf ráð. 

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. 

Þegar takmarkanir vegna heimsfaraldursins af völdum covid-19 komu til, féllu allir fundir í 

leikskólanum niður, þar með taldir fundir vegna einstakra bara sem njóta sérkennslu. Áfram var 
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unnið í ljósi einstaklingsáætlana með börnin og þær endurmetnar í leikskólanum, samskipti við 

foreldra fóru í auknum mæli gegnum síma og takmörkuðust af þeim tilmælum sem voru í gildi 

hverju sinni. Þetta ástand setti svip sinn á samstarf við foreldra og sérfræðinga utan leikskólans 

en það unnu allir eins vel og mögulegt var að því að sinna þörfum barnanna með þroska þeirra 

og velferð að leiðarljósi. 

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 

Október endurmat í mars 

AEPS 

skimun 

Börn sem þurfa 

stuðning við nám sitt 
Sérkennslustjóri 

Í fyrsta skipti ef ástæða þykir 

til og síðan endurmetið á 3-4 

mánaða fresti 

Orðaskil 

Nýtt til að meta stöðu 

orðaforða hjá einstökum 

börnum 

Sérkennslustjóri 
Þegar barnið er á bilinu 1 ½ til 

3ja ára. 

 

5.3 Starfsdagar  

Starfsdagar Uglukletts voru 6 á skólaárinu 2020/2021.   

• 18. september: Fagfundur, nýtt fyrirkomulag undirbúningstíma rætt. Fundur með öllum 

starfsmönnum þar sem skólaárið framundan var undirbúið. Skerpt á áhersluatriðum í 

skólastarfinu, s.s. útinámi og fleira. Dagurinn endaði á deildafundum.    

• 28. október: Fagfundur, endurmat á nýju fyrirkomulagi undirbúningstíma. 

Starfsmannafundur, meðal annars rætt um styttingu vinnuvikunnar og hvaða leið við viljum 

fara. Kynning frá Unicef á réttindaskólum. Deildarfundir í lok dags.  

• 4. janúar: sameiginlegur fundur allra starfsmanna, m.a. var starfsáætlun kynnt. 

5.4 Deildarfundir.   

• 1. mars: Námskeið fyrir alla skóla í Borgarbyggð á réttindaskólum Unicef, unnið úr 

námskeiðinu og deildafundir.  
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• 14. maí: Farið yfir foreldrapúlsinn og endurmat á vetrinum auk fleiri dagskrárliða á 

sameiginlegum fundi. Deildarfundir.  

5.5 Starfsmannafundir 

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

5.6 Deildarstjórafundir 

Deildarstjórafundir voru haldnir annan hvern föstudag.   

5.7 Deildarfundir 

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.   

6  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 

fram á deildastjórafundum, deildarfundum 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    
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• 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.  

6.1 Innra mat í Uglukletti 

 

   

6.2 Ytra mat í Uglukletti  

7. til 9. desember 2020 komu tveir matsaðilar frá Menntamálastofnun til okkar og gerðu úttekt 

á starfinu í Uglukletti. Menntamálastofnun hefur umsjón með ytra mati í leikskólum fyrir hönd 

mennta- og menningarmálaráðuneytisins, í því felst að matsaðilar Menntamálastofnunar leggja 

mat á starfsemi viðkomandi skóla með hliðsjón af gildandi viðmiðum sem annars byggja á 

lögum, reglugerðum og aðalnámskrá. Er það gert með skoðun á fyrirliggjandi gögnum um 

starfsemi leikskólans, vettvangsheimsóknum matsaðila og viðtölum við börn, starfsfólk og 

foreldra.  
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Þann 4. febrúar 2020 voru niðurstöður kynntar fyrir starfsfólki skólans ásamt fræðslustjóra. 

Starfsfólk, börn og foreldrar í Uglukletti mega vera verulega stoltir af niðurstöðunum en eins 

og segir í skýrslunni þá fer fram metnaðarfullt og faglegt starf í Uglukletti þar sem lýðræðisleg 

vinnubrögð, virðing, hvatning og traust einkenna samskipti og samstarf í leikskólanum og allir 

fá að hafa rödd. Samskipti starfsmanna við börnin einkennast af virðingu og umhyggju fyrir 

einstaklingnum og komið er fram við þau eins og jafningja.  

Markmið með úttektinni er að kanna gæði starfs í leikskólum samkvæmt 17. gr. laga um 

leikskóla sem er:  

• Að veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, 

starfsmanna leikskóla, viðtökuskóla og foreldra.  

• Að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrá leikskóla.  

• Að auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum.  

• Að tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á 

samkvæmt lögum.  

Samantekt matsþátta á ytra mati í Uglukletti:  

 

7 Sérstakir dagar og atburðir  

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, 
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bollu-, sprengi- og öskudagurinn. 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, gjörningavika, hjóladagar, brákarganga ásamt fjölmörgum 

öðrum viðburðum sem eru til dæmis tengdir sumarstarfi okkar. Hér verður helstu viðburðum á 

skólaárinu gerð skil en vegna ástandsins í samfélaginu höfum við þurft að gera allskyns 

breytingar á viðburðum og því miður þurft að fella suma þeirra niður þennan veturinn.   

7.1 Dagur íslenskrar tungu 16. nóvember 

4. bekkur kom í heimsókn og lásu fyrir börnin í leikskólanum. Allir fengu ávexti og sungu 

saman í salnum, eftir það var farið í útiveru. Alltaf mjög skemmtileg stund.    

7.2 Jólakaffihúsa-vika 2. – 6. 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 en þetta árið sáu fálkarnir um að þjóna til borðs og 

sjá um t.d. að vera jólasveinar.  

7.3 Jólaball 16. desember       

Jólaball var í leikskólanum þann 16. des og að þessu sinni voru bara börn og starfsmenn 

viðstödd. Deildirnar skiptust á að ganga í kringum jólatréð í salnum.  

7.4 Föstudagurinn dimmi  

Föstudaginn 15. janúar er föstudagurinn Dimmi í Borgarbyggð.  Við nýtum tækifærið þann dag 

og höfum vasaljósadag. Búnar voru til endurskinsmerkja brautir í garðinum og   boðið var upp 

á heitt kakó við eldstæðið.  

7.5 Strákakaffi  

Var ekki haldið í ár vegna covid 19.  

7.6 Stelpukaffi 

Var ekki haldið í ár vegna covid 19    

7.7 Útskriftarferð og útskrift Fálkanna 

Í útskriftarferðinni fara venjulega börnin og starfsfólk deildarinnar ásamt þeim foreldrum sem 

hafa tök á að koma með en þetta árið líkt og í fyrra var sá háttur á að einungis starfsmenn og 

börn fóru. 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 var af stað klukkan 10.00 og 
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komið aftur í leikskólann kl 15.00. Útskriftin var svo strax eftir útskriftaferðina. Í 

útskriftarveislunni sýndu börnin söng- og dansatriði og buðu svo foreldrum sínum upp á 

regnbogaköku, ávexti, djús og kaffi, þessar veitingar höfðu þau óskað eftir sjálf.  

7.8 Sumarstarfið 

Fyrsti hjóladagur sumarsins var 8. Júní. 15. júní kl 10 var fundur fyrir foreldra barna sem byrja 

hjá okkur í haust eða snemma vetrar. Þetta árið voru víkingaleikar hjá okkur þann 23.06. allir 

nema skessuhorn fóru af stað. Grábrók og Eldborg fóru í ratleik um Bjargslandið en Baula 

labbaði beint á Webley en þar hittust svo hóparnir fóru í leiki og fengu svo frostpinna.  

7.9 Heimsóknir 

• Hópur nema af íþróttabraut menntaskóla Borgarfjarðar kom í heimsókn og setti upp 

þrautabraut fyrir börnin. Að þessu sinni voru þó allir hópar utandyra.  

• Í febrúar 2021 kom leikskóli að heimsækja Ugluklett en þar sem gestirnir máttu ekki 

koma inn í leikskólann voru Kristín og Elín með kynningu á hótel Hamri.  

8 Öryggismál   

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

millibili námskeið í Skyndihjálp (2 ára fresti) þar sem kennd eru viðbrögð við algengustu 

slysum. Rýmingaráætlun er til, t.d. vegna bruna en brunaæfing fer fram einu sinni á ári og er 

hún gerð að vori. Skólalóðin er yfirfarin daglega þar sem rýnt er í hættur sem kunna að leynast 

á lóðinni.   

9 Húsnæði og viðhald    

Eins og áður segir var bætt við fjórðu deildinni. Inn í starfsmannarými voru keypt fimm 

skrifborð, einn skrifborðsstóll, munaskápur og hirsla sem hægt var að læsa. Inn á deildina var 

keyptur sófi, skiptiborð og dýnusófi. Annars var nýtt það sem fyrir var til. Í sumarleyfinu var 

allur leikskólinn bónaður. En ekkert viðhald var gert á lóðinni þó að áætlun um það hafi legið 

fyrir.  

10 Stækkun leikskólans  

Börnum hefur fjölgað jafnt og þétt í sveitarfélaginu og kom upp sú staða haustið 2020 að ekki 

var hægt að bjóða öllum börnum  sem höfðu til þess aldur, pláss. Til þess að mæta þessari 

aukinni þörf fyrir leikskólapláss var ákveðið að ráðast í að opna fjórðu deildina í Uglukletti. 

Var þetta gert með þeim hætti að ákveðið var að fá fjögur smáhýsi (einingar) sem settir voru  
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niður við austurenda leikskólans sem tengdust Uglukletti með hurð sem þar er. Þannig er 

innangengt inn á smáhýsin. Vegna þess að aðstaða fyrir starfsmenn í Uglukletti hefur alltaf 

verið mjög bágborin var ákveðið að skrifstofa stjórnenda, undirbúningsaðstaða starfsmanna, 

kaffistofa og salerni starfsmanna færu inn í smáhýsin og opnuð yrði deild fyrir börnin í þeim 

hluta sem starfsmannaaðstaðan var áður. Verkið gekk hratt fyrir sig, gámarnir komu 1.  mars 

2021 og nýja deildin var opnuð fyrir börnum 22. mars. Þá höfðu smá tafir orðið á flutningum 

vegna þess að breyta þurfti salernisaðstöðu starfsmanna í gámunum. Einn gámur var fluttur frá 

Hnoðrabóli og hinir þrír voru keyptir af  Stólpa gámar.   

Í kjölfarið þurfti að gera endurbætur á útisvæðinu þar sem gámarnir voru settir þar sem 

leikaðstaða yngstu barnanna var. Þar á meðal þurfti að fjarlæga sandkassa og róla. Gert var plan 

um hvað það var sem þurfti að gera en fyrir sumarfrí var ekki búið að lagfæra þessa aðstöðu og 

var því lofað að þetta yrði gert í sumarlokun leikskólans. Um miðjan september þegar þessi 

skýrsla er rituð hefur ekki ennþá verið gengið í þetta verk, þrátt fyrir ítrekun leikskólastjóra.   

Nýja deildin fær nafn eftir lýðræðislega kosningu barna í Uglukletti  

Ugluklettur opnaði 2007 var tekin sú stefna að nefna rými leikskólans eftir örnefnum í kringum 

leikskólann. Deildirnar sem fyrir voru heita Skessuhorn, Baula og Grábrók, allar eftir fjöllum í 

sveitarfélaginu svo ekki kom annað til greina en að nýja deildin fengi að heita eftir fjalli líka.  

Eftir heilmiklar vangaveltur og margar góðar hugmyndir stóðu starfsmenn skólans frammi fyrir 

því að velja á milli nafnanna Tungukollur og Eldborg.   

Þar sem starfsmönnum er mikið í mun að börnin fái tækifæri til að láta sína rödd heyrast og þau 

hafi með því eitthvað um nám sitt og líf að segja, vinnur skólinn mikið með lýðræði og nýtur 

sér  barnasáttmála sameinuðu þjóðanna í þeirri vinnu. Ákveðið var að nýta tækifærið og kynna 

börnunum hvernig lýðræðislegar kosningar virka og því var gengið til kosninga miðvikudaginn 

17. mars um nöfnin Eldborg og Tungukoll. Börnunum voru sýndar myndir af fjöllunum og 

nöfnin þeirra rædd.  Í upphafi  var tekin umræða um hvað kosningar væru, hvernig þær færu 

fram, til hvers þær væru og mikilvægi þeirra. Á kjörskrá voru börnin á Grábrók, fædd 2015 og 

2016, en þau eru 30. Á kjörstað mættu 26 kjósendur og tvö atkvæði bárust utan kjörfundar. 

Kosningin fór þannig fram að börnin fengu eitt í einu aðgang að kjörklefa og þar beið þeirra 

kjörseðill en á honum voru myndir af fjöllunum tveimur, nöfnin og reitur til að merkja í. Þegar 

þau höfðu nýtt kosningarétt sinn settu þau atkvæðið sitt í kjörkassa, sem var svo innsiglaður. Á 

fimmtudaginn var haldin kosningavaka þar sem atkvæðin voru talin og úrslit kosninganna 

kynnt. Þetta var vægast sagt gríðarlega spennandi þar sem atkvæðin skiptust frekar jafnt. En 
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þau skiptust þannig: Tungukollur fékk 13 atkvæði og Eldborg 15 atkvæði. Nýja deildin í 

Uglukletti heitir því Eldborg.  

11 Covid-19  

Leikskólinn opnaði eftir sumarfrí 30. júlí og þá voru aðstæður í þjóðfélaginu þannig að 

fjöldatakmarkanir voru miðaðar við 500 manns. Skemmst er frá því að segja að 31. júlí var 

samkomubann hert og miðað við 100 einstaklinga og tveggja metra reglan aftur tekin upp og 

þar sem ekki var hægt að viðhafa tveggja metra regluna var grímuskylda tekin aftur upp. Ekki 

er laust við að þetta hafi haft töluverð áhrif á skólastarfið í Uglukletti. Foreldrum var aftur 

meinað að koma inn í húsið og því tekið á móti börnunum í garðinum (við “svala”dyr) inn á 

hverja deild fyrir sig. Allt foreldrasamstarf um veturinn litaðist af þessum takmörkunum þar 

sem ekki var hægt að bjóða foreldra og öðrum inn í húsið. Aðlögun nýrra barna breyttist þar 

sem einungis var hægt að aðlaga tvö börn í einu þar sem einungis tveir foreldrar máttu vera í 

einu með börnin sín í aðlögun. Töluvert var um að starfsfólk færi í sýnatöku og sóttkví á árinu 

þar sem reglur voru harðar um koma ekki með einkenni inn í skólana. Þetta varð til þess að 

þónokkur fjarvera var meðal starfsfólks meðan það beið eftir niðurstöðum úr sýnatöku.   

Í byrjun maí 2021 var ástandið orðið þannig að foreldrar fengu að koma með börnin sín inn í 

Ugluklett. Það má því segja að skólaárið hafi verið flókið og erfitt og ekki laust við að minni 

þol hafið verið almennt hjá fólki gagnvart öllum þeim hömlum sem settar voru vegna Covid-

19. Mikilvægt er að huga vel að velferð allra eftir svona tímabil, bæði barna, starfsfólks og 

foreldra. Þó má segja að foreldrar, börn og starfsfólk hafið staðið sig með prýði og allir samtaka 

að gera sitt besta og láta hlutina ganga upp.   

 12 Stytting vinnuvikunnar 

Í Uglukletti hefur verið unnið með styttingu vinnuvikunnar frá því 2008, í því formi að 

starfsmenn hafa komið seinna, farið fyrr eða safnað tímum saman á tveggja vikna tímabili sem 

nemur 30 mínútum á dag. Í staðinn hafa kaffitímar ekki verið nema á föstudögum. Allir safna 

5 mínútur á dag sem koma til móts við það .  

Þegar stytting vinnuvikunnar var ákveðin af stéttarfélögum áramótin 2020-2021 þá var 

áskorunin að bæta 13 mínútum á dag við þær 30 mín sem unnið var með áður.  

Eftir mikla vangaveltur og lausnamiðaðar pælingar var gert samkomulag um að við  myndum 

leysa þetta þannig að hver og einn ætti 6 daga á ári í uppsafnað frí.  Skilgreining á hvað er 

skrepp og hvað fellur ekki undir skrepp – þar sem sannarlega er verið að taka af styttingunni 

hafa verið til umræðu frá áramótum. Í samvinnu við mannauðsstjóra Borgarbyggðar var búin  
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til „skilgreiningu“ á því hvað er skrepp og hvað fellur ekki undir skrepp heldur undir styttingu 

vinnuvikunnar. Þetta var formlega kynnt á starfsmannafundi 09.09.2021. Starfsmenn Uglukletts 

eru almennt ánægðir með þessa leið sem valin var en lýsa þó áhyggjum af því að það er 

óneitanlega meira álag á þeim starfsmönnum sem eftir eru þegar einhver tekur út sína styttingu. 

Við teljum þessa aðferð sem við höfum valið, þó valda minnstu mögulegu raski á skólastarfinu.  

Við teljum nauðsynlegt að annað hvort koma til hækkun starfshlutfalla eða minnkuð viðvera 

barna til að þetta eigi að hafa þau áhrif sem lagt var upp með í styttingu vinnuvikunnar. 

13 Lokaorð   

 Leikskólinn Ugluklettur hefur átt annasamt og fjörugt ár. Opnun nýju deildarinnar vakti 

vissulega spenning og tilhlökkun en flutningur á starfsmannaaðstöðu í smáhýsi tókst vel. 

Gaman er að sjá að undirbúningsrými fyrir starfsfólk er orðið með sómasamlegum hætti auk 

þess sem komin er kaffistofa fyrir starfsfólk, þó í tímabundnu úrræði sé. Heimsókn ytra mats 

aðila frá menntamálastofnun var einnig áskorun en það kom á óvart hversu skemmtilegt og 

lærdómsríkt ferlið var. Ekki skemmdi fyrir að Uglukettur fékk mjög góðar niðurstöður sem 

segir okkur að við getum verið stolt af því starfi sem við vinnum að. Þær eru einnig staðfesting 

á að ákvarðanir sem teknar voru með stefnu Uglukletts árið 2008 voru réttar og hafa verið stór 

þáttur í að leiða okkur áfram á þá góðu leið sem Ugluklettur er á.  

Aukning á undirbúningstímum kennara hefur líka verið gaman að fylgjast með og verður 

áhugavert að sjá þann ávinning sem það hefur fyrir leikskólasamfélagið í heild.  

Fyrirkomulag á stytting vinnuvikunnar var einnig áskorun og svo við gleymum nú ekki að 

minnast á heimsfaraldur Covid-19 

Eins og þessi samantekt sýnir þá er skólaárið búið að vera ansi skrautlegt og óhætt að segja að 

það hafi verið yfir meðallagi annasamt og flókið. Grunnurinn af því að hægt er að vinna sig í 

gegnum svona aðstæður svo vel sé, er það frábæra starfsfólk sem vinnur í Uglukletti. Það hefur 

tekist á við öll þessi verkefni af jákvæðni, lausnarmiðaðri hugsun, samheldni og staðfestu, því 

ber að þakka. Jafnframt þarf að hafa í huga að eftir erfitt ár er nauðsynlegt að halda vel utan um 

starfsfólk og setja miðið að næsta skólaári með það í huga.     

  

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

Kristín Gísladóttir leikskólastjóri 
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