Langtímaáætlun og ársáætlun um innra mat leikskóla Lundarsel-Pálmholt

Langtímaáætlun
Viðfangsefni

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

Skólastefna skólans – Þar sem glaðir spekingar leika og læra saman
Skólastefna

Endurskoða í heild

Glaðir spekingar

x

x

Leika og læra saman

x

x

Þátttaka foreldra og upplýsingamiðlun

x

x

Viðhorf foreldra

x

x

Samstarf við grunnskóla

x

x

Annað samstarf

x

x

Foreldrasamstarf og ytri tengsl

Uppeldis og menntastarf
Skipulag náms og námsaðstæður

x

x

x

x

Uppeldi, menntun og starfshættir

x

Leikur og nám - lýðræði, jafnrétti og
þátttaka barna

x

x

Námssvið leikskólans

x

x

x

x

Leikskóli án aðgreiningar/leikskóli
margbreytileikans

x
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Mat á námi og velferð barna

x

Stjórnun
Stjórnandinn sem faglegur leiðtogi

x

x

Stjórnun skólans og daglegur rekstur

x

x

Faglegt samstarf

x

x

Leikskólaþróun og starfsþróun

x

x

Skólanámskrá, starfsáætlun, áætlanir og
verklagsreglur

x

x

Leikskólabragur
Viðmót og menning

x

x

Velferð og líðan barna

x

x

x

x

Hlutverk leikskólakennara

x

Fagmennska starfsfólks
Starfsánægja

x
x

x

x

Heimspeki með börnum

x

x

x

x

Jafnrétti

x

x

x

x

Hreyfing og heilsa

x

x

x

x

SMT skólafærni

x

x

x

x

Áherslur skólans
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Grunnþættir menntunar

x

x

Leikurinn

x

x

Innra mat
Skipulag og viðfangsefni

x

x

x

Gagnaöflun og vinnubrögð

x

x

x

Opinber birting og umbætur

x

x

x

Ársáætlun 2022-2023
Matsverkefni

Hvernig á að meta

Hver sér um matið

Þátttakendur í matinu

Viðmið-hvenær
erum við ánægð

Hvenær á að meta

Skipulagsnáms og
námsaðstæður

Innra mat/gátlistar

Gæðaráð

Starfsmenn/foreldrar
/börn

Lágmark 90%

Allt skólaárið, lokið sumar 23

Uppeldi, menntun og
starfshættir

Innra mat/gátlistar

Gæðaráð

Börn/starfsmenn

Lágmark 90%

Allt skólaárið, lokið sumar 23

Gæðaráð

Börn/starfsmenn

Lágmark 90%

Allt skólaárið, lokið sumar 23

Uppeldis og menntastarf

Leikur og nám lýðræði og
þátttaka barna

Innra mat/gátlistar

Leikskóli án
aðgreiningar/leikskóli
margbreytileikans

Innra mat/gátlistar

Gæðaráð

Starfsmenn/foreldrar

Lágmark 90%

Allt skólaárið, lokið sumar 23

Mat á námi og velferð barna

Innra mat/gátlistar

Gæðaráð

Starfsmenn/foreldrar

Lágmark 90%

Allt skólaárið, lokið sumar 23
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Leikskólabragur
Hlutverk leikskólakennara

Ytra og innra
mat/gátlistar

Skólapúlsinn/
Akureyrarbær/Gæðaráð

Starfsfólk/foreldrar/börn

Lágmark 90%

Allt skólaárið, lokið sumar 23

Starfsánægja

Ytra og innra
mat/gátlistar

Snerpusamtal

Starfsmenn

Lágmark 90%

Allt skólaárið, lokið sumar 23

Heimspeki með börnum

Innra mat

Gæðaráð/Deildarstjórar

Börn/Foreldrar/starfsm

Lágmark 90%

Allt skólaárið lokið sumar 23

Jafnrétti

Innra mat

Gæðaráð/Deildarstjórar

Börn/Foreldrar/starfsm

Lágmark 90%

Allt skólaárið lokið sumar 23

Hreyfing og læsi

Innra mat

Gæðaráð/Deildarstjórar

Börn/Foreldrar/starfsm

Lágmark 90%

Allt skólaárið lokið sumar 23

Grunnþættir menntunar

Innra mat

Gæðaráð/Deildarstjórar

Börn/Foreldrar/starfsm

Lágmark 90%

Allt skólaárið lokið sumar 23

Öryggisþættir

Innra mat

Gæðaráð/Deildarstjórar

Starfsmenn

Lágmark 90%

Allt skólaárið lokið sumar 23

Glaðir spekingar sem leika
og læra saman

Innra mat

Gæðaráð/Deildarsstjórar

Börn/foreldra/starfsm.

Lágmark 90%

Allt skólaárið lokið sumar 23

Skipulag og viðfangsefni

Innra mat

Gæðaráð/Deildarstjórar

Foreldrar/starfsmenn

Lágmark 90%

Vor 23

Gagnaöflun og vinnubrögð

Innra mat

Gæðaráð/Deildarstjórar

Foreldrar/starfsmenn

Lágmark 90%

Vor 23

Opinber birting og umbætur

Innra mat

Gæðaráð/Deildarstjórar

Foreldrar/starfsmenn

Lágmark 90%

Vor 23

Áherslur
skólans/námssvið

Innra mat
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