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 Viðfangsefni Markmið Viðmið Gagnaöflun Tímarammi Ábyrgðaraðil
ar 

Stjó
rn

u
n

 

Leikskólaþróun og 
starfsþróun 
 

Að leikskóla-
þróun og 
starfsþróun 
auki vellíðan 
allra í 
skólanum.  

Að öllum líði vel  
 

starfsmenn hafi 
tækifæri til að 
hafa áhrif á 
umhverfi sitt og 
starfsþróun. 
 

Börn hafi 
tækifæri til að 
hafa áhrif á 
umhverfi sitt. 

Stöðumat  
 

Umræður og svar 
við spurn á 
starfsm. F. 
 

Spurningar til 
foreldra í 
foreldrasamt. 
 

ágúst 18 
 

sept 18 
 
 
 
 

Matsteymi 
 
Stjórnendateymi 
 
 
 
 

Stjó
rn

u
n

 

Skólanámskrá, 
starfsáætlun, 
áætlanir og 
verklangsreglur 

Skoða námskrá 
samkvæmt 
gátlista.  
Að skerpa 
verkferla og 
skipulag. 

Að skólanámskrá 
og starfið sé eftir 
áherslum 
aðalnámskrá.  
Að verkferlar og 
skipulag starfsins 
sé markvisst og 
gert til að efla 
nám og þroska 
barna.  

Gátlisti f. Námskrá.  
 
Umræður um 
skólanámskrá.  

Unnið úr gátlista 
vor 19. 
 
 

Matsteymi 
 
 
stjórnendateymi 



U
p

p
e

ld
is- o

g m
en

n
tastarf 

Skipulag náms, 
námsaðferðir og 
starfsaðstæður 

Að meta 
skipulags 
náms, 
námsaðferðir 
og 
starfsaðstæður 
miðað við að 
auka velferð 
allra í 
skólanum.  

Að skipulag náms, 
námsaðferðir og 
starfsaðferðir 
stuðli að auka 
velferð allra í 
skólanum. 

Stöðumat ágúst 18 Matsteymi 
 
 
Stjórnendateymi 

U
p

p
e

ld
is- o

g m
en

n
tastarf 

Uppeldi menntun, 
starfshættir og 
námsvið 
leikskólans 

Að meta starfið 
miðað við 
námssvið 
leikskólans.  

Að kennsla og 
uppeldisþættir 
séu í samræmi 
við námskrá 
skólans og 
aðalnámskrá. 
leikskóla. 

Stöðumat  
 
Samræður með 
tillit til stöðumats. 
 
Breytingar gerðar á 
starfsháttum til að 
ná fram 
markmiðinu.  

Janúar 19 
 
Mars 19 
 
 
 
Apríl 19 
 
 
 
 

Matsteymi 
 
Stjórnendateymi 



U
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e
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g m
en

n
tastarf 

Skó
lab

ragu
r 

Mat á námi, líðan 
og velferð barna 
 
 

Að auka 
velferð og 
gleðiríkt nám 
barnanna í 
skólastarfinu.  

Að námsaðferðir 
og velferð séu 
samræmi við 
aðalnámskrá og 
umbætur sem 
fyrirhugaðar eru. 

Umræður og svör 
við spurningum á 
starfsmf.  
 

Rýnihópar barna 
 

8 einstakl samtal 
við börnin. 
 

Spurningar til 
foreldra. 

15. mars 19 
 
 
Febrúar 19 
 
Febrúar 19 
 
 
 
Apríl 19 
 
 

Matsteymi 
 
 
Stjórnendateymi 

M
an

n
aú

ð
u

r 

Starfsánægja Að auka 
starfsánægju 
og gleði í 
starfinu.  

Að finna nýjar 
leiðir til að auka 
starfsánægju og 
gleði í starfinu. 

Stöðumat  
 
Samræður með 
tillit til stöðumats. 
 

Ágúst 18 Matsteymi 
Heilsueflingateymi 
 
Stjórnendateymi 

 


