
Starfsáætlun skólaárið 2020-2021

Yfirlit yfir verkefni sem eru ný eða í þróun á skólaárinu
Verkefni Ábyrgð * Áætluð lok Verki lokið Endursk. verklok

Almenn verkefni

Leiðtogahandbók, 1 venja pr. mán ágúst - apríl, aðlaga að starfinu SB/allir starfsmenn vor 2021.

Skrá allt starfsfólk inná vefsíðuna www.leaderinme.com og virkja notkun SB september 2020.

Samstarfssáttmáli starfsfólks og 7 venju mat - Leiðtoginn SB/allir starfsmenn nóvember 2020.

Virkja nýtt fyrirkomlag á undirbúningstímum skv. nýjum kjarasamningum Stjórn leikskólans oktober 2020.

Vinna að skipulagi á styttingu vinnuvikunnar skv. nýjum kjarasamningum SB/allir starfsmenn desember 2020.

Móttökuáætlun fyrir nýja starfsmenn, klára SB janúar 2021.

Nám og kennsla

Lubbi finnur málbein - aldursmiðuð nálgun GBR október 2020.

Læsisstefna Klettaborgar GBR/SB desember 2020.

Þroskaathuganir fyrir foreldraviðtöl, endurskoða Stjórn leikskólans maí 2021.

Færniviðmið fyrir hvern aldur frá 1árs - 6 ára Stjórn leikskólans desember 2020.

Blær kemur á 42 ára afmæli leikskólans 11. október með lítinn Blæ Stjórn leikskólans/Sjónarhóll október 2020.

Blær, vináttuverkefnið í hópastarfi fyrir 1-6 ára Stjórn leikskólans október 2020.

Sjálfsmynd og jafnrétti, námskeið fyrir 5 ára stelpur og stráka GBR/JGK desember 2020.

Framkvæmd sérkennslu/stuðnings - endurskoðun RÁH/stjórn leikskólans janúar 2021.

Lausnateymi vegna hegðunar, samskipta eða náms barna - þróa áfram Stjórn leikskólans desember 2020.

Foreldrasamstarf

Boðið uppá námskeiðið Uppeldi sem virkar - færni til framtíðar fyrir foreldra SB nóvember 2020.

Fundur með foreldrum nýrra barna um aðlögun o.fl. SB vor 2021. 

Foreldrakönnun Skólapúlsins SB mars 2021.

Nýbreytni og þróunarverkefni

Breyting á starfsumhverfi í leikskólum Borgarbyggðar Stjórn leikskólans 2020-2022?

Skjalavarsla - fyrirkomulag SB/GBR/RÁH vor 2021.

Innleiðing á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna Stjórn leikskólans vor 2021.

Að gerast réttindaskóli UNICEF, undirbúningur Stjórn leikskólans vor 2021.

Endurskoða og breyta húsnæði leikskólans skv. tilmælum Vinnueftirlitsins Stjórn leikskólans haust 2020.



Fylgiskjöl:

Skóladagatal skólaársins þar sem ýmsir fastir liðir koma fram 

Umsögn foreldraráðs um starfsáætlunina.

Steinunn Baldursdóttir leikskólastjóri 1. október 2020.

Útskýringar á reit merktur ábyrgð *:

SB = Steinunn Baldursdóttir leikskólastjóri

GBR= Gunnur Björk Rögnvaldsdóttir aðstoðarleikskólastjóri

RÁH = Ragnhildur Á. Hallgrímsdóttir sérkennslustjóri

JGK = Jónína G. Kristbergsdóttir deildarstjóri á Sjónarhóli

DE = Dóróthea Elísdóttir deildarstjóri á Kattholti

KAS = Kristín Anna Stefánsdóttir deildarstjóri á Ólátagarði

Í stjórn leikskólans eru leikskólastjóri, aðstoðarleikstjórastjóri, sérkennslustjóri og deildarstjórar.

Ath. Allir kennarar leikskólans taka þátt í framkvæmd starfsáætlunar þó að nöfn þeirra komi ekki fram hér að ofan.


