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1. Áætlanir og mat á skólastarfi 

1.1. Áætlanir 

Leikskólar Akureryar gera starfsáætlun ár hvert sem byggir á Aðalnámskrá leikskóla, skólanámskrá 

hvers skóla og skólastefnu Akureyrarbæjar. 

Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með árangursmiðuðum 

markmiðum og umbótamiðuðu innra mati. Starfsáætlun er birt opinberlega og gefur starfsfólki, 

foreldrum og rekstraraðilum meðal annars upplýsingar um hvernig starf leikskólans gekk á síðasta 

starfsári og hvernig unnið verður að mati og umbótum. Gerð er grein fyrir framþróun á stefnu og 

sýn leikskólans, þróunarstarfi sem og hvernig skólinn hyggst fylgja þeim markmiðum og áætlunum 

sem hann setur sér með tillit til aðalnámskrár, skólanámskrár og skólastefnu Akureyrarbæjar. 

Í starfsáætlun koma fram eftirfarandi upplýsingar: 

• umfjöllun skólastjóra um einkunnarorð skólans og helstu áherslur 

• skipurit fræðslusviðs og gerð grein fyrir sérfræðiþjónustu á fræðslu- og fjölskyldusviði 

• áætlanir mat og úrbótaáætlanir um starfsemi skólans 

• fjögurra ára áætlun – breytingar á kostnaði og verkefnum 

• skóladagatal 

• símenntunaráætlun 

• umsögn foreldraráðs 

• lokaorð skólastjóra 

• skorkort um innra mat til fjögurra ára 

• aðgerðardagatal til fjögurra ára. 

Starfsáætlun leikskólans tekur gildi þegar leikskólinn opnar að loknu sumarleyfi ár hvert og skal 

skilað rafrænt til sviðstjóra fræðslusviðs fyrir 15. júní. Starfsáætlanir eru lagðar fyrir fræðsluráð til 

staðfestingar. Skýrslan skal vera að hámarki vera 20 blaðsíður og án mynda. 

1.2. Mat 

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

kerfisbundið að því að auka gæði þess að gera það skilvirkara. 

Markmið innra mats samkvæmt lögum um leikskóla er að: 

• veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræsluyfirvalda, starfsfólks 

leikskóla, foreldra og viðtökuskóla 

• tryggja að starfsemi leikskóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrá 

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 leikskólastarfinu. Þar koma fram 

bæði markmið og leiðir skólans til að ná settum markmiðum. Skólanámskrá setur því viðmið fyrir 

matið. 

Tilgangur ytra mats er að safna upplýsingum um viðhorf foreldra leikskólabarna og starfsmanna 

til að nota við innra mat leikskólans. Að auki er það liður í ytra mati fræðslusviðs og/eða mennta- 

og menningarmálaráðuneytis. 

 

Hlutverk foreldraráðs 

Samkvæmt 11. gr. laga um leikskóla frá 2018 er hlutverk foreldraráðs að gefa umsagnir til leikskóla 

og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr. um skólanámskrá og aðrar áætlanir er varða starfsemi leikskólans. 

Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og 

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

á leikskólastarfi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ársskýrsla leikskólastjóra  2020-2021 

5 
 

2. Skipurit 

 
 

2.1 Fræðslusvið og sérfræðiþjónusta 

Á fræðslusviði starfar sviðstjóri fræðslusviðs ásamt starfsfólki og ráðgjöfum fyrir leik- og 

grunnskóla Akureyrar. Sviðstjóri fræðslusvið er yfirmaður skólastjóra. Verkefnastjóri styður við 

skólastjóra og veitir þeim m.a. ráðgjöf vegna faglegra og rekstralegra málefna sem tengiliður við 

forstöðumann rekstrardeildar. Leikskólaráðgjafi sér um innritunarmál og er til ráðgjafar fyrir 

kennara/starfsmenn leikskólana. 

Einnig er starfandi á fræðslusviði ráðgjafi vegna sérkennslu sem veitir ráðgjöf og er styðjandi við 

kennara um málefni barna að fengnu samþykki foreldra. Einnig er þar starfandi fagfólk með 

sérþekkingu á PMTO aðferðum og eru þeir ráðgefandi við leikskóla sem innleitt hafa 

hugmyndafræðina auk þess sem þeir eru með námskeið fyrir kennara og foreldra um styðjandi 

skóla- og foreldrafærni. Á fjölskyldusviði eru fulltrúar barnaverndar tengiliður við leikskólana með 

það að markmiði að veita ráðgjöf ef grunur leikur á að barn búi við óviðunandi aðstæður auk þess 

að upplýsa starfsfólk leikskóla um tilkynningarskyldu og veita fræðslu. 

 

Fræðslustjóri

Skólastjóri

Aðstoðarskólastjóri Deildarstjórar

Kennari/Starfsmenn 
deilda

Matráður

Aðstoðarmatráðar

Sérkennslustjóri

Sérkennslufulltrúi
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3. Sýn og forysta 

Greinið frá einkunnarorðum skólans og hverjar eru helstu áherslur í stuttu máli (10 línur 

hámark). 

Stefna og sýn Lundarsels byggir á Aðalnámskrá leikskóla og skólastefnu Akureyrarbæjar. Lundarsel 

er heilsueflandi leikskóli sem leggur áherslu á lærdómssamfélag þar sem allir eru að læra hver af 

öðrum. Einkunnarorð Lundarsels, „Þar sem glaðir spekingar leika og læra saman“, er tilvísun í 

gleðina sem felst í leiknum, við að leita svara og rannsaka sjálfur. Allir eru að læra, hver af öðrum, 

börn jafnt sem fullorðnir. Leikskólinn hefur gefið út fjögur plaköt um megin áherslur leikskólans 

sem eru: 

• Hreyfing og heilsa 

• Heimspeki 

• Jafnrétti  

• SMT Skólafærni 

Sjá nánar um áherslur Lundarsels á heimasíðu skólans www.lundarsel.karellen.is  

3.1 Sérstakar áherslur 
 

Lundarsel er heilsueflandi leikskóli.  

Heilsueflandi leikskóli leggur áherslu á að vinna með átta lykilþætti sem tengjast skólastarfinu. 

Þeir eru: hreyfing, mataræði, geðrækt, öryggi, tannheilsa, fjölskylda, nærsamfélag og starfsfólk. Á 

hverju skólaári er tekið fyrir einn þessum lykilþáttum til að vinna með og er það heilsueflinganefnd 

skólans sem leiðir það verkefni. Á síðustu skólaáarum hefur verið unnið með hreyfingu, mataræði 

og geðrækt.  

Áætlun:  Á þessu skólaári unnum við með lykilþáttinn starfsfólk. Heilsueflinganefnd vann í 

gátlistanum og ákvað að gera frekara mat á líðan starfsfólk með því að leggja fyrir starfsmenn 

ánægju könnun frá vinnueftirlitinu.  

Niðurstöður: Niðurstöður voru kynntar öllum starfsmönnum á fundi 29. maí. Niðurstöður bentu 

til jákvæðs viðhorfs eins og 91.6% telja að starfsandinn sé góður. Vísbendingar bentu á að skoða 

þyrfti nokkra þætti í sambandi við samskipti og upplýsingaflæði.  

Úrbætur: Ákveðið að kafa betur í vísbendingar sem varða þætti í sambandi við samskipti og 

upplýsingaflæði í starfsþróunarsamtölum sem skólastjóri tekur og tekur saman helstu niðurstöður 

til að sjá betur hvaða þættir þetta eru. Ákveðið að vinna myndrænt upp upplýsingaflæði og setja 

í starfsmannahandbók og minna sérstaklega á mikilvægi þess að starfsmenn miðli upplýsingum á 

deildinni á milli sín.  

 

http://www.lundarsel.karellen.is/
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Mat og þróunarverkefni um hlutverk kennara/starfsmanna í leik barna. 
 

Áætlun:  

Stöðumat var gert með því að starfsmenn svöruðu einstaklingslega spurningalista um  hlutverk 

kennara/starfsmanna í gegnum survey monkey forritið 30.10 -10.11. 2019. : Fyrirlestur var í 

umsjón Kristínar Dýrfjörð um hlutverk kennara/starfsmanna í leik barna í janúar/febrúar. 

Niðurstöður: Kynning og umræður voru á starfsmannafundi 11. nóvember um niðurstöður 

stöðumatsins og í framhaldinu starfsmönnum skipti í fjóra hópa til að ræða frekari aðgerðir. 

Hver hópur kynnti niðurstöður fyrir hver öðrum á fundinum. Þeir þættir sem ákveðið var að 

skoða var starfsmenn á útisvæði og hvenær kennarar grípi inn í deilur barna í leik.  

 

Úrbótaáætlun:  

Kennarar og starfsmenn minna hvort annað á ef það vantar á leiksvæði í útiveru og fara á það 

svæði sem þarf að leysa. Ákveðið að kennarar/starfsmenn séu ávallt virkir í leik barna með því að 

fylgjast með leiknum og eða taka þátt í leiknum á barnanna forsendum.  

Mikilvægt að kennara grípi strax inn í og ræða við börnin þegar kemur upp ágreiningur í 

barnahópnum. Alltaf að hafa það í huga að fá börnin með sér í lausnamiðun ef þau hafa þroska til.  

Kenna börnunum leikþjálfun eftir aldri og þroska. Sum börn þurfa mikla aðstoð en önnur mun 

minni Þeim sé leiðbeint að skiptast á í leik og bera virðingu fyrir hvort öðru.  

Áætlað var að rýnihópur barna ræddi um hlutverk kennarans í mars en það datt upp fyrir vegna 

Covid-19. Ákveðið að það yrði framkvæmt í júní/ágúst.  

Fara yfir skólanámskrá Lundarsel og endurskrifa kaflann eftir því sem við á miðað við úrbótaáætlun 

áætlað lokið í ágúst 2020.  

 

Hvað var erfitt og hvað getum við tekið með okkur áfram frá Covid? 

 

Áætlun: Lögð var fyrir starfsmenn einstaklingskönnun um hvað mætti læra af Covid-19. 

Starfsmenn gerðu einnig sameiginlegt mat á deildum um sama efni á starfsmannafundi 29. maí.  

 

Niðurstöður: Starfsmenn upplifðu óvissu og ótta í byrjun og þegar Covid var í hámarki og meðan 

fjöldi barna var mikill og umhverfið svolítið flókið til að halda uppi góðum sóttvarnareglum. 

Starfsmenn sögðu að þetta hafði verið mjög góður tími með börnunum eftir að þeim fækkaði. 

Hægt að sinna þeim miklu betur einstaklingslega og örva. Þetta var gæðatími fyrir alla. Fundnar 

voru nýjar leiðir til að hafa betri ró og næði inn á deildum svo sem að skipta börnunum í 

heimastofur.  
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Úrbótaáætlun: Ákveðið verklag tekið áfram á næsta skólaár eins og að skipta börnunum niður í 

heimastofur. Skipta börnunum í smærri hópa í hvíld,  samveru og matartíma.  

 

4.2 Þróunarverkefni 

 

Sérkennsluteymi þvert á skólann 

 

Áætlun: Lundarsel byrjaði með breyttar áherslur í sambandi við sérkennslu Markmiðið með 

sérkennsluteymi er að nýta tíma sem leikskólinn fær úthlutað til að skoða nákvæmlega þarfir 

nemenda og deilda þannig að allir fá þá einstaklingskennslu og sérkennslu í barnahópnum sem 

þau þurfa. Sérkennslustjóri ásamt sérkennsluteymi gerði verkáætlun og skipulagði alla þá vinnu 

með nákvæmni sem sneri að foreldrum, börnum og samstarfsfólki. Sérkennluteymið vann mjög 

vel saman að vera lausnamiðað og leysa þau mál sem komu upp öllum börnum til hagsbóta.  

Niðurstaða: Við mat skólans á hvernig til tókst með verkefnið kemur fram að það tókst með 

miklum ágætum. Allar áætlanir í sambandi við börnin náðust, mun fleiri börn nutu góðs af og mikla 

gleði mátti sjá hjá börnunum. Starfsmenn fengu aukin stuðning og ráðgjöf, skráningar og mat. En 

nokkur atriði voru nefnd sem betur mætti fara eins og fá meiri leiðbeiningar í sambandi við börn 

með hegðunarvanda og meira samstarf við deildarstjóra.  

 

Úrbótaáætlun: Svo mikil ánægja var með sérkennsluteymið að ákveðið var að festa það í sessi. 

Það eru hagsmunir allra í skólasamfélaginu. Það kom fram hjá nokkrum starfsmönnum að ef það 

væri eitthvað atriði sem mætti bæta þá var það helst að fá meiri leiðbeiningar í sambandi við börn 

sem eiga í hegðunarvanda. Einnig meira samráð í upphafi annar við deildarstjóra. Ákveðið að setja 

þetta inn í verkáætlun hjá teyminu.  

 

5. Áherslur í skólastarfi 

 
Áfram verður unnið að megin áherslum í starfi skólans á komandi starfsári, en þær eru heimspeki 
– samræða til náms, jafnrétti, hreyfing og heilsa og SMT skólafærni. Einnig verður unnið með öll 
námsvið leikskóla og grunnþætti menntunar. Læsi og samskipti, sköpun og menning, sjálfbærni 
og vísindi, og lýðræði og mannréttindi. Skólabrag skólans má finna inná á heimasíðu leikskólans 
en þar er útfært nánar hvernig við berum okkur að og þar er líka námskrá skólans. 
 

5.1 SMT styðjandi skólafærni 

Áætlun: Starfsmenn Lundarsels halda áfram að vinna að agastefnu leikskólans. Ársáætlun er gerð 
(sjá heimasíðu) og SMT er endurskoðan og rætt á stjórnar- og deildarfundum allt árið eftir hvar 



Ársskýrsla leikskólastjóra  2020-2021 

9 
 

mál eru stödd. SMT teymi skólans hefur umsjón með að SMT skólafærni sé virk í skólanum, með 
fræðslu til starfsmanna og foreldra. Lausnateymi SMT veitir ráðleggingar varðandi einstaka börn. 
Svokallaður SET-listi er skoðaður árlega sem er mat á því hvernig leikskólinn er að standa sig í SMT 
fræðunum. (Heildarskor skólans frá 29.10.2019 var 84%.)  
Á komandi skólaári vinnum við eftir ársáætlun en ætlum að leggja sérstaka áherlsu á nýja 
endurvinnslu á hegðunarskráningum, þar sem við teljum skráningar mikilvægar við áætlanagerðir 
og í samtölum. 
 

5.2 Læsi 

Áætlun: Lundarselsbörn fara áfram í markvissa heimspekitíma þar sem unnið er með 
samræðulistina, en rík áhersla er þó á að börnin að fái allstaðar í starfinu tækifæri til að vera virk 
í samræðum, hlusta, tjá skoðanir sínar og rökstyðja mál sitt. Markviss málrækt verður líka áfram 
rauði þráðurinn í leikskólastarfinu, eins og að vinna með hljóð, takt og rím, tölur og bókstafi, og 
setja orð á allar athafnir. Rit- og myndmálið verður áfram mjög sjónrænt eins og dagskipulag, 
veðurfarið og merkingar þar sem hægt er að koma þeim við. Vikuleg hljóða- og stafakynning 
verður áfram á eldri deildum. Kennsluefni eins og Lubbi finnur málbein, Leikur að læra, svo og 
Lærum og leikum með hljóðin eru allt hjálpartæki kennara til að örva hljóðkerfis vitund barnanna 
og byrjunarlæsi. Læsisnefnd Lundarsels fundar mánaðarlega og sér til þess að starfinu sé fylgt eftir 
meðal annars á deildar- og starfsmannafundum. TRAS, skráningarlisti á mál- og félagsþroska 2-5 
ára barna er nýttur með snemmtæka íhlutun í huga. Þá er líka heimspekinefnd starfandi sem 
heldur samræðu-boltanum á lofti í skólanum.  
Á komandi skólaári vinnum við áfram með þrepin í "Læsi er lykillinn" (sjá á heimsíðu) en einnig 
ætlum við að vinna enn betur með TRAS, skráningarlista t.d. með því að senda fleiri kennara á 
námskeið. 
 

5.3 Sjálfbærni og vísindi 

Áætlun: Í Lundarseli er alltaf unnið með umhverfið sem þema á haustin til að efla með börnunum 
þekkingu á náttúrunni, margbreytileika sem finnst í náttúrunni/umhverfinu og eins er 
umhverfisvernd kynnt. Vettvangsferðir eru vikulegar hjá eldri börnunum yfir skólaárið, og 
umfjöllun er í ferðum og eftir þær eru nýttar til umræðna um sjálfbærni og vísindi. Vísindavika er 
líka ávallt á skóladagatali og þá eru tilraunum bætt inn í reynsluheim barnanna. Vinna með ljós og 
skugga og form fer fram allt árið til dæmis með nýju ljósaborði Lundarsels. Undanfarin ár hefur 
Lundarsel verið með grænmetisgarð sem er leigður hjá Akureyrarbæ. Börnin sjá að mestu um 
garðinn og hefur sú vinna ávallt vakið gleði hjá börnunum og mikla nánd við náttúru og undur! 
Á komandi skólaári stefnum við að því að að nota hugmyndabanka veralda vefsins meira með 
börnunum í sjálfsprottnum leik! 

5.4 Heilbriði og velferð 

Áætlun: Unnið verður áfram samkvæmt leiðarvísum Landlækniembættis varðandi heilsueflingu, 
en Lundarsel er þátttakandi í verkefninu Heilsueflandi leikskóli. 
Félagsleg vellíðan barnanna er alltaf númer eitt í Lundarseli og passað er því mjög vel uppá á hvíld, 
hreyfingu, hollan mat og að allir eigi góð samskipti. Börnin fara í skipulagða leikfimi/hreyfingu að 
minnsta kosti einu sinni í viku annað hvort í sal skólans eða í KA heimilinu. Börnin njóta útiveru 
daglega og þau fara gangandi í styttri og lengri vettvangsferðir. Hreyfiþroski er metinn með 
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þroskalýsingum og eins er stuðst við matlista frá Landlæknisembættinu. Heilsunefnd fundar einu 
sinni í mánuðu og metur hvernig gengur að stuðla að heilbrigði og velferð barna og starfsmanna í 
Lundarseli. Heilsunefnd fer í gegnum lykilþætti varðandi heilsueflandi skóla, þ.e. gátlista er varða 
hreyfingu, mataræði, geðrækt, öryggi, tannheilsu, fjölskyldu, nærsamfélag og starfsfólk.  
Stefnt er að því að taka fyrir gátlistann um fjölskylduna á næsta skólaári.  

5.5 Lýðræði og mannréttindi 

Áætlun: Eitt að markmiðum Lundarsels er að kenna að allir eru jafnir; óháð kyni, trú, menningu 
og skoðunum. Kennsla á slíku fer fram með framkomu og með því að gefa börnunum tækifæri til 
að taka þátt í ákvörðun sem varða starf leikskólans. Með því að leggja áherslu á lýðræðislega 
umræðu og að börnin fái að velja með því að kjósa t.d. hvort þau leiki sér inni eða úti. Börnin velja 
ávallt hvort þau vilja mála sig sjálf eða óska eftir að starfsmenn geri það þegar andlitsmálning er á 
boðstólunum og svo framvegis. 
Á komandi skólaári verður skoðanakönnun gerð meðal eldri leikskólabarnanna varðandi hvernig 
þau vilja hafa leikskólastarfið. Eins ætlum við að halda áfram að vinna með Barnasáttmálann með 
eldri börnunum, kynna fyrir þeim sáttmálann og vinna verkefni. 

5.6 Jafnrétti 

Áætlun: Lundarsel notar eigið kennsluefni til að skapa tækifæri til umræðu um kyn og kynhlutverk. 
Öll 4 ára börn fara í gegnum það kennsluefni sem heitir Þegar Rósa varð Ragnar/ Þegar Friðrik varð 
Fríða.  
Börnin fá tækifæri til að taka þátt í umræðum um að við erum ekki öll eins sem einstaklingar né 
sem strákahópur eða stelpuhópur. Starfsfólk gætir þess að börnin hafi jafnan aðgang af leikefni 
og viðfangsefni óháð kyni. Tilgangurinn er sá að börnin átti sig á því að allir eru jafnir, stelpur og 
strákar mega gera það sem þau vilja. Kyn á aldrei að hamla, hefta eða loka á óskir. Skráningar eru 
gerðar þegar unnið er með kennsluefnið til að skoða hvert samræðurnar leiðir hópinn. Oft er 
sýning á þessu starfi í nóvember í formi skráninga og myndlistar. Jafnréttisnefnd Lundarsels leiðir 
starfið og sér til þess að starfinu sé fylgt eftir meðal annars á deildar- og starfsmannafundum. Á 
komandi skólaári ætlum við halda þessu starfi áfram. 

5.7 Sköpun  

Áætlun: Börnunum eru gefin tækifæri til skapandi hugsunar og/eða sköpunar í verki. Kennarar 
gefa sér tíma til að ræða málin við börnin og að leita nýrra leiða og láta reyna á óvænt vinnubrögð. 
Kennarar hafa í huga að sjálft sköpunarferlið skiptir meira máli en útkoman. Börnunum gefst 
tækifæri til að skapa með ýmsum hætti í gegnum leik með myndlist, samræðu, tónlist og vísindi 
og nýtt eru margskonar endurvinnanlegt efni. Verk barnanna er sýnilega á veggjum skólan og eins 
er hægt að fylgjast með sköpunarferli í gegnum ljósmyndir inná Karellen. Eins fara verk barnanna 
í safnmöppu og stundum heim með þeim samdægurs. 
Á komandi skólaári verður til dæmis málað, leirað og hannað af fullum krafti. Í Lundarseli, en stefnt 
á hver og einn starfsmaður geri sjálfsmat hvernig hann sinnir sköpun með börnunum fyrir sig, 
spyrja sig hvort sköpunarferli barnsins fái örugglega að njóta sín? Niðurstaðar sjálfsmatsins leiðir 
starfsmenn áfram í sköpunarstarfinu.  
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6. Skipulag 

Dagskipulag Lundarsels – nánara skipulag fer eftir aldri barnanna 

07:45 – 08:45 Lundarsel opnar, móttaka og róleg stund og morgunmatur 

09:00 – 09:30 Hópastarf/leikur/ 

09:30 – 11:00 Útivera/Vettvangsferðir/Gönguferðir 

10:30 – 11:20 Söngstund/samvera/bleyjuskipti 

11:20 – 12:15 Hádegismatur 

12:00 – 14: 30 Hvíld/leikur/samvera/útivera/ 

14:30 – 15:00 Síðdegishressing 

15:00 – 16:00 Frjáls leikur/útivera 

16:15  Leikskólinn lokar 

6.1 Skóladagatal 

Áætlun: Skóladagatal er gefið út að vori fyrir hvert skólaár í samstarfi við Lundarskóla og Pálmholt 

með það að markmiði að leiða saman lokunardaga til að koma til móts við foreldra. Foreldrar hafa 

umsögn með skóladagatali. Mánaðardagatöl eru send út frá hverri deild til að upplýsa foreldra um 

dagskrá hverrar deildar. Starfsáætlanir eru gerðar fyrir hverja deild og þær metnar að vori. 

Niðurstaða: Ekki varð samstarf milli skólanna um gerð skóladagatals nema milli Lundarsels og 

Pálmholts. Það samstarf gekk vel og var reynt eins og hægt var að aðlaga áætlun að skóladagatali 

Lundarskóla. Foreldraráð samþykkti dagatalið. Niðurstaða starfsmats deilda hefur dregist eins og 

margt annað út af ástandinu í þjóðfélaginu. Stefnt er að klára þetta í júní. Skóladagatalið gekk ekki 

eftir vegna Covids eftir áramótin.  

Úrbótaáætlun: Það sem ekki náðist að gera vegna Covids var fært á næsta skólaár. Ákveðið að 

halda áfram samskonar skipulagi og jafnframt efla upplýsingaflæði enn frekar með með því að 

setja fleiri atburði á  heimasíðu Karellen. Efla samstarf skóla um gerð skóladagatals. 

 

7. Öryggi 

7.1 Viðgerðir 

Ef eitthvað bilar í húsnæði eða lóð Lundarsels er haft samband við UMSA sem senda áfram 

tilkynningu til þeirra iðnaðarmanna sem hafa með málið að gera. Ýmsar smálegar viðgerðar voru 

gerðar en eldvarnakerfið hefur bilað mjög oft og ákveðið er að skipta um eldvarnastöð þar sem 

viðgerðir hafa ekki borið árangur. Það mál er í vinnslu.  

Samningur er við húsvörð í Lundarskóla að koma að meðaltali einu sinni í viku í um tvo tíma í 

senn til að lagfæra ýmislegt. Áætlunin gekk nokkuð eftir fyrir utan einstaka annatíma hjá 

húsverðinum í Lundarskóla og svo þegar Covid tíminn var. Húsvörðurinn sá um að skipta um 

ljósaperur, setja saman hirslur og fleira smálegt sem þurfti að lagfæra.  
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7.2 Lóðaskoðun 

Áætlun: Dagleg lóðaskoðun fer fram þar sem kannað er hvort rusl leynist á svæðinu, hálka eða 

skemmdir hafa orðið á lóð eða leiktækjum að næturlagi. 

Niðurstaða: Áætlun gekk eftir. Starfsmenn fjarlægja rusl á lóðinni og skrifa ábendingar á 

upplýsingatöflu sem starfsmenn hafa aðgang að. Einnig er dagleg skráning skráð á skráningarblað 

um lóðina eins og til dæmis þegar það er stór pollur á henni.  

Úrbótaáætlun: Halda áfram lóðaskoðun með sama hætti og skrá daglega það sem þarf að laga. 

 

Úttekt á leikvelli  

Áætlun: Úttekt fór síðast fram 2017 og á miða sem settur er framan á hurð í Lundarseli stendur 

að næsta skoðun átti að fara fram 2018.  

Niðurstöður: Ábending var send til UMSA með tölvupósti til að minna á þetta. Í svari frá UMSA 

kom fram að aðalskoðun verður framkvæmd í sumar og verður boðið út hjá þeim sem eru með 

vottun til þess.  

Úrbótaáætlun: Rekstrarskoðun er í gangi þessa dagana og klárast fljótlega og viðgerðir í kjölfarið 

það sem þarf að laga. 

 

7.3 Vinnuaðstaða barna og starfsfólks 

Lundarsel fékk úthlutað í búnaðarkaup stóla fyrir börnin á tveimur deildum. Verið er að ganga 

frá kaupum við fyrirtækið Nomaco og fá þá börnin mun betri vinnuaðstöðu. 

Óskað hefur verið eftir að fá fleiri bekki út í garðinn fyrir starfsmenn og börn sem bætir mjög 

aðstöðu fyrir börn og starfsmenn. Málið er í skoðun hjá UMSA. 

Iðjuþjálfi sem starfar í Lundarseli er að taka út vinnuaðstöðu fyrir börnin og starfsmenn júní. 

Niðurstöður þeirra úttektar verður nýtt til að forgangsraða hvað þarf að kaupa inn í skólann til 

að bæta vinnuaðstöðu barna sem  og starfsmanna.  

7.4 Brunavarnir /forvarnir/eineltisáætlun og slysaskráning 

Brunavarnir Fræðsla frá eldvarnareftirliti er þriðja hvert ár. Verkleg rýmingaræfing með starfsfólki 

og börnum er árlega. En þetta árið varð ekki að henni þar sem hún átti að vera í apríl og þá leyfðu 

aðstæður ekki slíka æfingu.  Nýjum starfsmanni er ávallt kynnt björgunaráætlun um leið og hann 

hefur störf. Rýmingaráætlun er til fyrir húsið og fer verklagið strax í gang ef brunabjallan fer af 

stað. Samstarfsverkefni er við Slökkvilið Akureyrar, sem hafa gert með sér sáttmála um að auka 

öryggi barnanna og starfsfólks með öflugu eldvarnareftirliti og fræðslu.  

Einelti og eineltisforvarnastefna eru skráðar í leikskólanum  og eru í starfsmannahandbók. Þar 

eru vinnureglar vandlega skráðar og ákveðið verklag sem farið er eftir.  
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8. Mannauður - stjórnunarhættir 

8.1 Móttökuáætlun og starfsmannahandbók 

Móttökuáætlun var gerð frá grunni árið 2018 til að koma til móts við óskir 

starfsmanna.Tilgangurinn er að taka sem best á móti nýjum starfsmönnum svo að aðlögunin verði 

markvissari og starfsmaðurinn verði öruggari á nýjum vinnustað, fái markvissa fræðslu og tækifæri 

til að kynnast starfi skólans á reynslutímanum. Með þessu er líklegra að starfsmaðurinn verði 

öruggari og viti fyrir hvað skólinn stendur og þekki betur umhverfi skólans, stefnur og þær 

væntingar sem gerðar eru til hans.  

Starfsmannahandbók var upphaflega gerð árið 2009 og var unnið þróunarverkefni við gerð 

hennar þar sem allir starfsmenn komu að. Tilgangur með starfsmannahandbók er að starfsmenn 

verði öruggari í starfi með sýn og stefnu og hvað ætlast er til af þeim í starfi. Í 

starfsmannahandbókinni eru allar upplýsingar um stefnu og áherslur Lundarsels í starfinu, 

verkaskipting og ábyrgð og ýmsar  verklagsreglur um hvernig við störfum. Starfsmannahandbókin 

er uppfærð árlega.  

 

8.2  Starfsmannakannanir 

Áætlun: Akureyrar starfsmannakönnun var í maí  – okt 2019, skólinn fékk niðurstöður um miðjan 

febrúar 2020. Heilsueflinganefnd Lundarsels lagði fyrir starfsmannakönnun janúar 2020 um 

vellíðan starfsmanna og skólapúlsinn var í mars 2020. Skólastjóri tók alla starfsmenn í 

starfsþróunarsamtöl í júní (þeim er ekki alveg lokið) samræðuspurningarnar voru byggðar upp á 

niðurstöðum þessara starfsmannakannanna. 

 

Niðurstaða: Niðurstöður allra þriggja starfsmannakönnuna voru kynntar öllum starfsmönnum á 

fundi 29. maí. Niðurstöður bentu til jákvæðs viðhorfs eins og 91.6% telja að starfsandinn sé góður 

og einnig var hátt skor þegar starfsmenn mátu sig hvernig þeim gengi í leik og samverustundum. 

Vísbendingar bentu á að skoða þyrfti samskiptamál meðal annars skoða nöldur og tuð, samskipti 

milli deilda og upplýsingaflæði. Mannauðsdeild Akueyrarbæjar var með fræðslu á fundinum um 

samskiptamál og framkvæmdi nýja könnun um samskiptamál í byrjun júní. Niðurstöður verða 

kynntar fyrir skólastjórnendum á næstu dögum. Allir starfsmenn fara í starfsþróunarsamtal hjá 

skólastjóra í júní.  

 

Úrbótaáætlun: Niðurstöður starfsþróunarsamtala starfsmannakönnunar verða nýttar til að vinna 

áfram með það sem þarf að bæta. Skólastjóri mun taka saman helstu niðurstöður 

starfsþróunarsamtalana og unnið verður áfram með þá þætti sem þörf þykir á næsta skólaári.  
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Sarfsþróunarsamtöl verða tvisvar sinnum á ári – eitt í höndum skólastjóra og eitt í höndum 

deildarstjóra. Starfsmannahandbók verður uppfærð í ágúst árið 2020. 

8.3 Þátttaka starfsfólks í mótun skólastarfsins 

Í Lundarseli eru starfandi teymi sem bera ákveðna ábyrgð í skólanum sem tengjast áherslum 

skólans og skólanámskrá. Það eru heilsueflingateymi, heimspeki- og jafnréttisteymi, læsisteymi, 

matsteymi og SMT teymi. Fundartímar eru skipulagðir þannig að hvert teymi hefur fundartíma 

einu sinni í mánuði. Hlutverk teymana er að samræma og þróa starfið áfram í samráði við allan 

starfsmannahópinn. Niðurstaðan er að fundartímar gengu ekki alltaf upp vegna manneklu og 

einnig varð ákveðið hlé á fundum vegna Covids-19. Þrátt fyrir þetta hefur nefndunum tekist að 

vinna gott verk. Fundargerðir hafa verið frá hverju teymi og fylgt hefur verið eftir því sem þau hafa 

ákveðið á deildar- og starfsmannafundum og breytingar hafa verið skráðar eftir því sem við á í 

skólanámskrá. Fleiri teymi eru starfsandi í skólanum eins og áfallateymi en þau koma saman þegar 

þörf er á.  

9. Barnahópurinn 

9.1 Hljóm 2 

Áætlun: Öll börn fara í Hljóm 2 próf þegar þau eru fimm ára. Greiningatækinu er ætlað að finna 

börn í elsta árganginum sem hugsanlega gætu lent í lestrarerfiðleikum síðar. Unnið er markvisst 

með börn sem koma út með slaka færni eða mjög slaka færni. Gerð er áætlun fyrir börnin um 

markvissa málörvun þar sem þörf er á og aftur þremur mánuðum síðar. 

Niðurstaða: Í Lundarseli voru 90% barnanna með góða eða meðal færni. Niðurstöður eru einnig 

kynntar fyrir foreldrum og þeir hvattir til að vinna með þessa þætti einnig heima.  

Úrbótaáætlun: Gerð er einstaklingsáætlun í sambandi við hvernig á að efla börnin einstaklingslega 

og í hóp. Eftir þrjá mánuði er greiningin aftur gerð og áfram unnið með þætti sem þarf að styrkja. 

Ef börnin koma ekki nægilega vel út aftur þá er rætt við foreldra og lagt til að barnið fari í mat til 

talmeinafræðings.  

9.2 Tras 

Áætlun: Unnið er með börn sem eru eftir á í málþroska með Tras skráningalistanum sem er ein 

góð leið fyrir leikskólakennara til að fylgjast með máltöku barna tveggja – fimm ára barna.  Mat er 

tekið á börnunum á hálfs árs fresti til fimm ára.  

Niðurstaða: Alls var unnið með 21 börn á þessu skólaári.  

Úrbætur: Sérkennsluteymið vinnur markvisst með þá þætti sem þarf hverju sinnig og setur þá í 

einstaklingsáætlun barnsins. Unnið er í litlum hópum og jafnvel einstaklingslega ef þörf er á.  
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9.3 Íslenski málhljóðamælirinn 

Áætlun: Vinna með íslenskt skimunarpróf hjá öllum aldurshópum frá tveggja ára aldri sem metur 

framburð, hljóðkerfisþætti og skiljanleika tals.  

Niðurstaða: Málhljóðamælirinn gefur strax niðurstöður um stöðu í framburði og upplýsir hvaða 

málhljóð vantar uppá. Þetta skólaár var unnið áfram með x börn.  

Úrbætur: Unnið er með börnin sem sýna hægar framfarir í þessari skimun. Gerð 

einstaklingsnámskrá sem fylgt er eftir. Fylgst með framförum á hálfs árs fresti og barnið sent til 

talmeinafræðings ef framfarir eru hægar.  

9.4 Tilvísarnir  

Áætlun: Að senda börn í greiningar ýmist vegna hegðunar, AAL- listinn , gruns um ADHD/ADD og 

eða málþroska.  

Niðurstaða: Á þessu skólaári voru sendar 11 tilvísanir til talkennara og sálfræðinga. Alls var 

unnið með 21 barn eftir skimun í Tras og með 5 börn eftir skimun í íslenska málhljóðamælinum , 

Í gegnum AAl skimunar listann var 1 barn. 

 

Úrbætur: Unnið er með börnin í SMT lausnateymi og vinnur deildin og sérkennsluteymið saman  

eftir þeirri einstaklingsnámskrá sem er gerð fyrir hvert barn.   

 

9.5 Foreldrasamtöl og upplýsingagjöf um stöðu nemenda 

Öllum foreldrum er boðið í kynningarsamtal áður en börnin þeirra byrja í Lundarseli til að kynna 

helstu áherslur skólans og skoða hann. Þeir fara einnig í einka samtal við deildarstjóra til að gefa  

upplýsingar um barnið og fá helstu upplýsingar um starfið á deildinni. Þegar að barnið er búið að 

vera í leikskólanum í nokkurn tíma eru foreldrar boðaðir í samtal til að ræða hvernig gengur. Allir 

foreldrar eru boðaðir í samtal a.m.k einu sinni á ári og er miðað við að samtalið sé í afmælismánuði 

barnsins. Foreldrar geta einnig beðið um samtal hvenær sem er. Hið sama gildir um starfsfólk 

deilda og leikskólastjóra. Í þessum samtölum er meðal annars rætt um líðan og framför barnsins í 

leikskólanum og heima. Einnig er farið yfir þroskalýsingar sem fylltar eru út fyrir hvert aldursskeið. 

10. Sérkennsla 

Tilgreina hvað mikil sérkennsla fékkst, hvernig hún var útfærð og hvernig hún skilaði sér. 

Áætlun: 3.5 stöðugildi fengust til að sinna sérkennslu í Lundarseli 

Niðurstaða: Stöðuhlutfall var fullnýtt. 5 starfsmenn skiptu með sér sérkennslu, sérkennslustjóri 

sem er leikskólakennari, 2 leikskólakennarar og starfsmaður með B.A í sálfræði. Unnið var  

þróunarverkefni, sérkennsluteymi sem vann þvert á skólann börnum og starfsmönnum til 

hagsbóta. Áður var sérkennsla föst á deildum en nú fara fulltrúar í sérkennslu milli deilda, skipta 
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með sér verkum og eru þar af leiðandi færanleg og hafa með þessu fyrirkomulagi gefist tækifæri 

til að sinna öllum börnum sem þarfnast snemmtækrar íhlutunar. Ánægja hefur verið með þessa 

breytingu innan skólans. 

Úrbótaáætlun: Haldið verður áfram með þróun sérkennslumála. Ákveðið er meðal annars að 

sérkennsluteymið taki út ákveðinn hóp af börnum á Bangsa- og Kisudeild til að fækka börnum á 

deildum og vinna ákveðin verkefni sem kemur börnunum til góða.  

 

11. Rekstur 

Það voru 90 börn skólaárið 2019-2020. 1.október voru flest börnin 

með dvalatíman 8,50.  

Við fórum yfir í dagvinnulaunum vegna langtímaveikinda (6,6 

milljónir). Eins fórum við yfir á öðrum liðum til dæmis af því bæði 

matvinnsluvél og þurrkari bilaði og kaupa þurfti ný tæki. Þá fór 

snjómokstur fram út áætlun og nauðsynlegir hlutir tengt viðhaldi 

húsnæðis og þrifum þess. Það voru nauðsynlegar aðgerðir sem ekki 

var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun.  

Áætlun: Áætlun var 165.497.000 í rekstur skólans. 

Niðurstaða: Til reksturins fór 172.327.882 sem þýðir 4,13% yfir áætlun. Helsta skýring er að 

launakostnaður var mun hærri en áætlað var vegna veikinda starfsmanna.  

Úrbótaáætlun: Að gera reglulegt mat á stöðu fjármála yfir árið og upplýsa þá er málið varðar ef 

stefnir í að áætlun haldist ekki, hvort sem er um framúrkeyrslu eða líkur eru á afgangi. 

 

12. Foreldrar 

12.1. Foreldrakönnun 

Áætlun: Skólapúlsinn sendi út foreldrakönnun í mars 2020 og 86% svöruðu könnunni.  

Niðurstaða: Könnunin var kynnt á starfsmannafundi 29. maí og verður kynnt fyrir foreldraráði 23. 

júní. Greiningarþættir eru fjölmargir. Hér er greint frá nokkrum þeirra. 96, 6% sögðu að barnið 

værið ánægt í leikskólanum. 76,4% sögðust vera ánægðir með leikskólann. 95,9% sögðust vera 

ánægðir með tengsl við starfsfólk leikskólans. 98% lýstu yfir að vera upplýstir um stefnu og 

námskrá leikskólans. Auk þess var mjög miklar jákvæðar ábendingar í textasvörun eins og 

„Frábært starfsfólk sem leggur sig fram í samskiptum við börnin.“ „Barninu mínu líður mjög vel í 

leikskólanum.“ „ Öllu starfsfólkinu er umhugað um börnin og að þeim líði vel.“ „ Mikill metnaður 

og gott starf.“Einnig nokkrar ábendingar um það sem betur mætti fara eins og „ það eru of mörg 

börn fyrir húsnæðið“ „Of mikið álag á kennara“ „Of mörg börn á hverri deild.“ 

Fjöldi barna með hvernig dvalartíma

1 barn 6,25

1 barn 6,50

4 börn 7,00

2 börn 7,25

3 börn 7,50

5 börn 7,75

23 börn 8,00

18 börn 8,25

33 börn 8,50

90 729,5
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Úrbótaáætlun: Þegar rýnt var nánar í niðurtöður og textasvör kom í ljós að foreldrar vildu fá meiri 

upplýsingar og þá gjarnan munnlega um sitt barn.  Starfsmenn voru sammála um að vera vakandi 

fyrir því og nýta tækifærin betur til að ræða við foreldra hvernig dagurinn gekk hjá þeirra barni.  

Ákveðið var að bæta nokkrum spurningum inn í upphafssamtöl. Einnig á eftir að taka tillit til 

umsagna foreldraráðs og verður því fléttað inn í úrbótaáætlunina. Skólastjórar Akureyrar hafa 

verið að vinna fyrir hönd leikskóla með fræðslusviði og fræðsluráði að leita leiða til að bæta 

starfsumhverfi barna og starfsmanna. Meðal annars er verið að skoða leiðir til að fækka börnum 

smá saman og bæta starfsaðstöðu. Fullt vilyrði er fyrir því að það verði byrjað markvisst að fækka 

börnum skólaárið 2021-2022, eða um leið og leikskólinn Klappir verður tilbúinn.  

 

12.1 Foreldraráð 

Áætlun: Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og skólanefndar, sbr. 2 mgr. 4. gr 

um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfssemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með 

framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir 

foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi.  

Niðurstaða: Foreldraráð var búið að gefa umsögn varðandi skóladagatal rétt fyrir Covid – 19 með 

þeim fyrirvara að skóladagatalið gæti breyst miðað við fyrirhugaða námsferð starfsmanna í apríl 

20. Það varð úr og í atganginum yfirsást að hafa nógu tímanlega samband við foreldraráðið  

breytingu á ferðinni sem hafði áhrif á skóladagatalið. En síðan kom ekki til þess að það yrði að 

veruleika. Fullt samráð var haft við foreldraráð í sambandi við loka skóladagatal.  

Úrbótaáætlun: Halda áfram að hafa gott samráð við foreldraráð í sambandi við skóladagatal. 

Kynna þætti sem varða leikskólastarfið eins og hvernig deildir skiptast aldurslega ár hvert. Fundur 

er með foreldraráði 23. júní þar sem skóladagatalið verður til umsagnar og samþykkt auk 

niðurstaða og úrbætur í sambandi við foreldrakönnun verða kynntar til umsagnar.  

 

12.2 Foreldrafélag 

Foreldrafélag er starfandi við leikskólann. Markmið foreldrafélaga er að efla tengsl foreldra og 

starfsfólks, auka þátttöku foreldra í starfi leikskólanna og tryggja velferð barnanna sem best. 

Ákveðið árgjald er innheimt sem ákveðið er á aðalfundi foreldrafélagsins ár hvert. Peningarnir 

voru nýttir í möppur handa börnunum, jólasveina, dans og birkiplöntur handa 

útskriftanemendum. Aðalfundur foreldrafélagsins er haldinn á haustin. Þá eru rædd mál félagsins 

og leikskólans og stjórnin endurnýjuð. Foreldrafélagið færði leikskólanum 100.000 í tilefni af 40 

ára afmæli leikskólans sem nýttir voru til að kaupa námsgögn handa börnunum.  
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13. Húsnæði, lóð og búnaður 

Skemmdir vegna veðurs 

Snjómokstur skemmdi eitt og annað hjá okkur en mokstursfyrirtækið er skylt að bæta það. Þakið 

lak veturinn 2019-2020 vegna snjóa og þakrenna brotnaði undan klaka. UMSA hefur séð til þess 

að laga skemmdirnar.  

Kaup á tækjum 

Keypt var ein uppþvottavél og einn þurrkari. Keyptur var sófi inn á Lundadeild. Þegar sú deild 

opnaði 2012 þá fylgdi ekki búnaðarkostnaður með og samtíningur nýttur sem smá saman er verið 

að endurnýja.  

14. Mötuneyti 

Fram kom í foreldrakönnun skólapúlsins sem var í mars 2020 að 100% lýstu yfir ánægju sinni 
með matinn í leikskólanum. Það stemmir við að foreldrar tala oft um að börnin segi að maturinn 
sé miklu betri í Lundarseli en heima. Unnið er eftir ákveðnum matseðlum sem eru sameiginlegir 
fyrir leik- og grunnskóla bæjarins og er maturinn að mestu leiti gerður frá grunni í Lundarseli. 
Áhersla er á hollan mat og hefur næringafræðingur farið yfir matseðlana. Í Lundarseli er boðið 
upp á ávexti þrisvar sinnum yfir daginn. 
 
 Ofnæmisbörn voru 20 veturinn 2019-2020 sem tekið var tillit til í sambandi við fæði. Auk þess 
kom það fyrir að prufa breytt fæði hjá börnum í nokkrar vikur samkvæmt læknisráði.  

13 börn með ofnæmi fyrir mjólk 
2 barn með ofnæmi fyrir fisk 

1 barn með ofnæmi fyrir eggjum 

1 barn með ofnæmi fyrir sítrusávöxtum 

3 barn fær ekki Svínakjöt/Nautakjöt af trúarástæðu 

20 börn samtals 

15. Samstarf við aðra skóla og stofnanir 

 

15.1. Samstarf við háskóla 

Lundarsel er með samning við Háskólann á Akureyri um að taka á móti nemendum í 

vettvangsnám ef óskað er eftir. Enginn nemi óskaði eftir að komast að í Lundarseli. Leitað var til 

miðstöðvar skólaþróunar til að fá aðstoð við spurningalista við gerð mats og gekk það eftir.  

15.2. Samstarf við Lundarskóla og Pálmholt 
Áætlun: Áætlun er gerð ár hvert um hvernig samstarfi er háttað við Lundarskóla og Lundarsel. 

Nemendur Lundarsels fara í heimsóknir í Lundarskóla og þau koma í Lundarsels. Kennarar 

Lundarsels hitta kennara Lundarskóla reglulega yfir árið og á vorin skila kennara leikskólans 

gögnum um alla nemendur sem eru að fara í grunnskóla með upplýsingum um stöðu nemenda. 

Niðurstaða: Áætlun gekk eftir fyrir utan að nokkrar heimsóknir féllu út á vorönn vegna ástandsins.  



Ársskýrsla leikskólastjóra  2020-2021 

19 
 

Úrbótaáætlun: Halda áfram á sömu braut í samstarfinu.  

15.3. Samstarf við tónlistarskólann 

Áætlun: Söngvaflóð er samstarfsverkefni við tónlistarskólann. Kennari frá tónlistarskólanum 

kemur í Lundarsel einu sinni í viku og er með söngstund með öllum börnum á sal skólans. Sungin 

eru fyrirfram ákveðin lög.  

Niðurstaða: Samstarfið gekk vel og börnin dugleg að taka þátt í söngnum. Á vorönn var hlé á 

samstarfinu vegna ástandsins.  

Úrbótaáætlun: Haldið var veglegt söngvaflóð úti í maí til að bæta fyrir það sem datt upp fyrir. 

Áætlað er að halda samstarfinu áfram með svipuðu sniði. 

 

15.4. Annað samstarf, fræðsla eða ráðgjöf. 

Sérfræðiaðstoð 

Lundarsel hafðii samstarf við Elvu Haraldsdóttur leikskólaráðgjafa í sérkennslu á Fræðslusviði, 

kom hún í nokkrar  heimsóknir á tímabilinu, bæði til að fylgjast með ákveðnum börnum og 

til að hitta foreldra og sérkennslustjóra. Sérkennslustjóri fór reglulega á fundi ásamt öðrum 

sérkennslustjórum og hittust þessir aðilar til að fá fræðslu og handleiðslu. Þessir fundir voru 

í umsjón Leikskólaráðgjafa vegna sérkennslu. Einnig voru samskipti við sálfræðinga á 

fræðslusviði vegna nokkra barna.  

 

Vinasamstarf 

Frá árinu 2003 hefur verið mjög skemmtilegt og fróðlegt vina samstarf milli leikskólans Lundarsels 

og eldri borgara Markmið með samstarfinu er að brúa kynslóðabilin og örva samskipti milli 

kynslóðanna, kynnast menningarheimi hvors annars, njóta félagsskapar hvors annars. Leiðir til að 

ná markmiðinu er að hittast um það bil þrisvar sinnum á ári, einu sinni fyrir áramót og tvisvar eftir 

áramót. Á hverju hausti er starfið metið eftir skólaárið og nýtt samkomulag gert fyrir næsta 

skólaár. Vegna Covid- 19 varð enginn hittingur á árinu 2020. 

 

Barnavernd 

Haft er samband við barnavernd samkvæmt lögum og tilkynningaskyldu  barnaverndarlaga nr. 

80/2002 17. gr. Einnig eru upplýsingar gefnar til barnaverndar ef þau óska eftir því eins og 

kveðið er á í upplýsingaskyldu barnaverndalaga til skóla.  

Eldvarnaeftirlit 

Slökkvilið Akureyrar heimsækir elstu börnin í leikskólunum árlega til þess að fræða börnin og 

fjölskyldur þeirra um eldvarnir. Slökkviliðsmenn hafa slökkviálfana Loga og Glóð sér til halds og 

trausts í þessum heimsóknum en þau eru sérstakir aðstoðarmenn slökkviliðsins í verkefninu. Hafa 
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heimsóknirnar mælst vel fyrir. Tilgangur þeirra er einnig að tryggja traustar eldvarnir í 

leikskólunum sjálfum í samvinnu við starfsfólk. Verkefnið byrjar í byrjun september ár hvert og fer 

þá fulltrúi slökkviliðsins og tekur út brunavarnir í öllum leikskólunum á svæðinu 

Lögregla 

Lögreglan á Akureyri kemur árlega í heimsókn til elstu barnanna með fræðslu um umferðina, hjól 

og mikilvægi þess að nota hjálma. Einnig kemur lögreglan um einu sinni á ári í leikskólann til að 

taka út öryggisbelti og stóla barna og benda foreldrum á úrbætur ef þörf krefur.  

17. Lokaorð skólastjóra 

Það verður lokað vegna sumarleyfa í Lundarseli frá 6.júlí – 31. júlí. Þessi lokunartími kom vel upp 

á aðlögun sem hófst 2. júní, börnin eru þá búin að vera nægilega lengi í leikskólanum áður en þau 

fara í sumarfrí. Þetta skólaár hefur verið ólíkt öðrum skólaárum út af Covid-19 . Þrátt fyrir að margt 

hafi verið snúið í sambandi við það þá hafa starfsmenn fundið ýmsar jákvæðar leiðir sem þeir ætla 

að nýta áfram. Ákveðið er að hefja nýtt verklag eða mat í sambandi við nýja menntasstefnu 

Akureyrarbæjar og verður það verkefni í þróun á næsta ári. Horft er fram á nýtt skólaár með 

bjartsýni og hlakkað til að takast á við ýmis spennandi verkefni með samstarfsfólki.  

 

Akureyri 15. júní 2020 

Björg Sigurvinsdóttir   Helga María Þórarinsdóttir 

Skólastjóri Lundarsel    Aðstoðarskólastjóri Lundarsels 
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Fylgiskjöl 

Fjögra ára áætlun – breytingar á kostnaði/verkefnum 

Lundarsel er 40 ára skóli og það er ýmislegt sem þarf að endurnýja eða laga, bæði fyrir starfsmenn, 
börn og foreldra.   
Það þarf t.d. læsta skápa fyrir alla starfsmenn en núna eru 20 skápar, undir peningarveski, síma, 
lykla og fleira. Það þarf að merkja innganga inn á deildir, það eru margar útidyrahurðir og nýjir 
foreldar og gestir hafa kvartar undan merkingarleysi. Þvottaaðstaðan er mjög slæm í Lundarseli 
og erfitt að nota heimilisvélar í 90 barna leikskóla sem notar eingöngu handklúta. Það þarf að færa 
þvottahúsið af salerninu og setja það í dótageymsluna og ræstigeymsluna. Þá þarf setja þar líka 
loftræsikerfi. Það þarf að hljóðeinangra milli kisu og bangsa bæði vegginn á milli og hurðina. 
2020 

Læsta skápa fyrir starfsmenn/munaskápar  100.000 

Kennarastólar  300.000 

Merkingar á allar deildir utan frá  300.000 

Námsefni fyrir börnin  500.000 

Nýja girðing um útisvæðið  

Samstarf við tónlistarskólann  100-200.000 

 

2021 

Iðnarþvottavél 900.000 

Iðnarþurrkari 600.000 

Loftræsikerfi í þvottahús 500.000 

Hiti í gólf fyrir yngstu börnin á Kríudeild  

Klósettaðstaða fyrir starfsmenn á Lundadeild  

Samstarf við tónlistarskólann 100-200.000 

 

2022 

Hljóðdempandi veggeiningar 100.000-200.000 

Endurnýja ýmislegt í eldhúsi 1.000.000 

Klifurgrind á útisvæði eða útileikfang 1.000.000 

Samstarf við tónlistarskólann 100-200.000 

 

2023 

Nýjar hurðir í húsi, þó ekki eldvarnar 1.000.000 

Læstar hirslur undir gögn um börnin 100-200.000 

Samstarf við tónlistarskólann 100-200.000 
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Símenntunaráætlun 

Markmið með símenntunaráætlun Lundarsels er að auka starfsánægju og hæfni í starfi. 
 

Áætlun skólaárið 2019-2020: 

Leikskólastjóri skipuleggur eftirfarandi símenntunaráætlun í samráði við starfsmenn. 

Símenntunaráætlun er í sífelldri endurskoðun þar sem þarfir skólans er skoðaðar jafnt og þétt. 

Leikskólastjóri gerir ráð fyrir að einstakir starfsmenn muni (að eigin ósk) sækja fræðslu annars 

staðar frá. MUNIÐ STYRKI HJÁ STARFSMANNAFÉLÖGUNUM Einingu-Iðju og Félag 

leikskólakennara/Félag stjórnenda í leikskólum, Félag Iðjuþjálfa. Hver félagsmaður á rétt á styrk til 

símenntunar. Fari einstaka starfsmenn á námskeið eða fyrirlestur ber þeim skylda til að hafa um 

það kynningu á starfsmannafundi 10 -30 mínútur. 
 

• Starfsþróun, allir starfsmenn saman og eða deildarfundir til að ræða saman, sammælast, 

meta og þróa starfið.  

• Kynning á streitu í nútímasamfélagi. Farið verður yfir muninn á streitu, kulnun og sjúklegri 

streitu13. Sept 13.00-14.00. Umsjón Helga Hrönn Óladóttir  

Umdæmisstjóri Streituskólans og Streitumóttökunnar á Norðurlandi. 

• Gaman Saman  Sameiginlegur námskeiðsdagur leikskólana fimmtudaginn 17. okt 12.00-

16.00  

• Samskipti – virðing – ábyrgð Ólína fjölskylduráðgjafi 2. apríl 2020. 

• Nútímavæðing skólana/appkennsla Íris Hrönn Kristinsdóttir, sérfræðingur HA 20. Mars 

klukkan 14.00-16.00 

• Leikurinn, hlutverk starfsmanna í leik barna. Kristín Dýrfjörð, lektor HA. 2. Mars frá 16.30-

17.00. 

• Hlutverkaleikur. Helga Stefanía og Svala, leikskólakennarar. 2. mars klukkan 16.30-17.00.  

• Mál og munnur barna Sonja, talmeinafræðingur  

• Náms- og kynnisferð erlendis  með öllum starfsmönnum 22. – 25. apríl. Umsjón 

Skólastjórnendur. Kennarar sækja um hópstyrk í sinn sjóð og leikskólastjóri sækir um fyrir 

einingafólkið. 

 

Námskeið sem sumir starfsmenn fara á: 

o Námskeið fyrir nýja starfsmenn um heimspeki í umsjón Helgu Maríu haldið í sept/okt. 
o Námskeið fyrir Elínu Heiðu og Elísu á grunnnámskeið PMT/SMT, Samtals 3 tímar. 

Umsjón Dalrós. 
o Kynning fyrir nýja starfsmenn um PMT í umsjón Helgu M og Dalrósar.  
o Tras námskeið – tveir til þrír kennarar fara á námskeið í október.  
o Kennsla á slökkvitæki – ca einn starfsmaður í einu af hverri deild. Umsjón slökkviliðið. 
o Heimilis og kynferðisofbeldi með börnum.Starfsmenn sem ekki hafa fraið hvattir til að 

fara. 
o Markþjálfun/handleiðsla 1,5 tímar í senn. Umsjón Ingunn Helgadóttir fyrir 

stjórnendur Lundarsels.  

 Skólastjóri sækir ýmsa fræðslu sem Akureyrarbær heldur utan um. 

 Sérkennslustjóri sækir fræðslu sem umsjónar maður með sérkennslu sér um.  
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Niðurstöður: Símenntunaráætlun náðist algjörlega fyrri hluta árs. Eins og ætla má setti Covid-19 

strik í reikninginn. Þannig náðist ekki eftirfarandi þættir: 

• Samskipti – virðing – ábyrgð Ólína fjölskylduráðgjafi 2. apríl 2020. 

• Nútímavæðing skólana/appkennsla Íris Hrönn Kristinsdóttir, sérfræðingur HA 20. Mars 

klukkan 14.00-16.00 

• Náms- og kynnisferð erlendis  með öllum starfsmönnum 22. – 25. apríl. Umsjón 

Skólastjórnendur. Kennarar sækja um hópstyrk í sinn sjóð og leikskólastjóri sækir um fyrir 

einingafólkið. 

 

 

Úrbætur: Samskipti – virðing- ábyrgð, Nútímavæðing skólana/appkennsla verða færð yfir á næsta 

skólaár og tíminn fundinn í samráði við fyrirlesara. Náms- og kynnisferð með starfsmönnum er 

áætluð 22.-25. apríl 2020.  

 



Ársskýrsla leikskólastjóra  2020-2021 

24 
 

Skóladagatal 2019-2020 
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Lykiltölur 
 2019  2020  2021  2022  

Nemendafjöldi 1. október 90 87   

Starfsmannafjöldi 1. okt 27  28   

Meðalstarfsaldur 1. okt 6.6    

Heildarfjöldi stöðugilda 1. okt (utan sérkennslu) 20,13 23,35   

Fjöldi stöðugilda skólastjórnenda 1. okt 1,3 1,3   

Fjöldi stöðugilda deildarstjóra 1. okt 3,95 3,9   

Fjöldi stöðugilda kennara 1. okt 9,05 11,8   

Fjöldi stöðugilda með háskólamenntun A 1. okt 0,70    

Fjöldi stöðugilda með háskólamenntun B 1. okt 2,0 0,7   

Fjöldi stöðugilda starfsfólks í leikskóla 1 okt 19,50  20,35   

Fjöldi stöðugilda í eldhúsi 1. okt 2 1,80   

Fjöldi stöðugilda sérkennslu 1. jan og 1. sept 3,50 3,5 / 3,0   

Heildarstærð húsnæðis 625 m2 625 m2   

Fjöldi tölva – starfsfólk 1. okt 13 13   

Fjöldi spjaldtölva – nemendur 1. okt 0    

Fjöldi spjaldtölva – kennarar 1. okt 10 10   

Meðalfjöldi veikindadaga starfsfólks í 

skammtímaveikindum Dagar/fj starfsf. 1. okt 

10,2    

Meðalfjöldi veikindadaga í langtímaveikindum 

starfsfólks. Dagar/ fj. starfsf. 1. jan-31. des.  

27,3  
2 allt árið 

   

Fjöldi starfsmanna í langtímaveikindum yfir árið. 

(Samfellt í 6 vikur eða lengur, 31 dag eða lengur)  

6    

Meðalfjöldi leyfisdaga starfsfólks v/veikindi barna. 

Dagar / fj. starfsf. 1. jan-31. des . 

2,4    

Heildarfjöldi launalausra frídaga. Dagar/fj starfsf 1. 

jan-31. des. 

2,96    

Heildarfjöldi launaðra stunda sem starfsfólk er 

fjarverandi. Heildar dagar 1. jan-31. des. Fjöldi 

stunda/8. 

168 dagar 

 
   

Hlutfall starfsfólk sem svaraði starfsmannakönnun í 

%. 

88,8%     

Hlutfall starfsfólks sem leið vel í vinnunni í %. 91.6%    

Hlutfall starfsfólks sem fór í starfsþróunarsamtal 

síðustu 18 mán í %. 

80%     

Hlutfall foreldra sem svöruðu foreldrakönnun í %. 76,4%    

Hlutfall foreldra sem voru ánægðir með leikskólann í 

%. 

76,4%    

Hlutfall foreldra sem voru ánægðir með 

upplýsingaflæði í %. 

75%    

Hlutfall starfsfólks af erlendum uppruna í %. 11%    

Hlutfall nemenda af erlendum uppruna í %. 8%     

Kynjahlutfall starfsfólks í %. 7,4% KK    

Kynjahlutfall nemenda í %. 53,3% KK 

46,6% KVK 

   

Frávik í fjárhagsáætlun í %. -4,13%    
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Umsögn foreldraráðs 

 


