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Inngangur 

Ársskýrslan tekur til tímabilsins 1. ágúst 2016 til 31. júlí 2017 og byggir á skólastarfi 

leikskólans Klettaborgar í Borgarnesi.  

Leikskólinn Klettaborg er staðstettur að Borgarbraut 101, Borgarnesi og er þriggja deilda 

leikskóli fyrir börn á aldrinum 1-6 ára. Samtímis geta dvalið allt að 65 börn í 

leikskólanum. Leikskólastjóri er Steinunn Baldursdóttir og aðstoðarleikskólastjóri er 

Guðbjörg Hjaltadóttir. Leikskólinn er opinn virka daga frá kl. 7.45 – 16.30, í sumar var 

lokað í 3 vikur frá 19. júlí  - 9. ágúst. 

Símanúmer: 433-7160 

Heimasíða: www.klettaborg.borgarbyggd.is 

Leikskólastarfið grundvallast af lögum um leikskóla nr. 90/2008 og Aðalnámskrá leikskóla 

frá 2011. Einnig er unnið samkvæmt skólastefnu Borgarbyggðar og skólanámskrá 

leikskólans. 

Á grundvelli markmiða laga allra skólastiga eru grunnþættir menntunar eftirfarandi:  

Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun.  

Námssvið leikskóla eru samkvæmt aðalnámskrá: 

Læsi og samskipti 

Heilbrigði og vellíðan 

Sjálfbærni og vísindi 

Sköpun og menning.   

Markmið og hlutverk leikskólans Klettaborgar er að stuðla að alhliða þroska barna og 

vellíðan með markvissu uppeldi og menntun sem byggir á faglegum metnaði, virðingu og 

þekkingu á þörfum barna.  

Við viljum í samvinnu við heimilin sjá sjálfstæðan, hamingjusaman, skapandi og agaðan 

einstakling með jákvæða sjálfsmynd, sem tjáir tilfinningar sínar, virðir skoðanir og tekur 

tillit til annarra. 

http://www.klettaborg.borgarbyggd.is/
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Einkunnarorð leikskólans eru: sjálfstæði – virðing – gleði. 

 

Í Klettaborg er unnið samkvæmt framfarastefnu John Dewey og Leiðtoganum í mér/The 

Leader in Me sem er hugmyndafræði fyrir skóla sem byggir á bók Steven R. Covey „The 7 

Habits of Highly Effective People“. 

Framfarastefna Johns Dewey er höfð að leiðarljósi í leikskólastarfinu, þar sem 

aðaláherslan er lögð á að börn læri með því að fást sjálf við viðfangsefnið („learning by 

doing“). Áhersla er lögð á að efla gagnrýna og skapandi hugsun, athafnaþörf og að börnin 

læri að vinna saman í félagslegri heild. 

Í leiðtogaverkefninu er unnið markvisst að því að hvert barn nái að verða besta útgáfan af 

sjálfu sér. Börnin fá að vinna út frá eigin styrkleikum og markmiðið er að byggja upp 

sterka einstaklinga með góða leiðtogafærni til að takast á við áskoranir í lífi og starfi. Í 

daglegu starfi fá börnin ákveðin leiðtogahlutverk sem stuðla að sjálfstæði, gleði og 

aukinni ábyrgð. 

 

Áhersluatriði í leikskólastarfinu eru:  

einstaklingsmiðað nám,  

leiðtogahæfni,  

leikskólalæsi og  

heilsuefling.   
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Barnafjöldi 

Þann 1. desember 2016 dvöldu 65 börn í leikskólanum með mislangan dvalartíma; 60 

börn í 7-8,75 klst. dvöl og 5 börn í 4-6 klst. dvöl. Fjöldi barna eftir árgöngum og kyni var 

eftirfarandi: 

Fæðingarár 2015 2014 2013 2012 2011 samtals 

Stúlkur 0 4 5 6 6 21 

Drengir 6 7 8 11 12 44 

Samtals 6 11 13 17 18 65 

 

Aðlögun nýrra barna er að öllu jöfnu allt árið en flest börnin byrja að hausti. Á tímabilinu 

júní – desember byrjuðu 12 börn í Klettaborg. Við upphaf leikskólagöngu fá foreldrar 

sent aðlögunarplan, dvalarsamning, verklagsreglur, gjaldskrá og foreldrahandbók með 

helstu upplýsingum um leikskólann og leikskólastarfið.  

Færsla barna á milli deilda er jafnt og þétt yfir árið en er mest yfir sumartímann. Börnin 

færast á milli deilda eftir aldri en einnig er tekið mið af kyni og stöðu í árgangi. 

 

 

Kennarar/leiðbeinendur og annað starfsfólk 

Mikil áhersla er lögð á gott upplýsingaflæði með það að markmiði að vel upplýst 

starfsfólk sé ánægðara, öruggara og ábyrgara í starfi. Daglega eru morgunfundir þar sem 

einn kennari af hverri deild auk leikskólastjóra fara yfir daginn, starfsmannahald og ýmsar 

upplýsingar. Dagbækur eru notaðar fyrir morgunfundi og umræðuefni hvers fundar 

skráð, starfsfólk ber ábyrgð á að kynna sér þær eftir morgunfund. 

Fyrir deildarstjórafundi og starfsmannafundi er alltaf tilbúin dagskrá þar sem fram kemur 

hvað á að ræða á fundunum, það er mikilvægt fyrir gott upplýsingaflæði og einnig gert til 

að starfsfólk geti undirbúið sig og tekið virkan þátt í umræðum og ákvörðunum. 
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Í tengslum við leiðtogaverkefnið velja kennarar sér viðfangsefni í 

hópastarfi/vinnustundum eins og síðasta skólaár, það skilar sér í meiri 

ánægju kennara og barna með árangursríkara og skemmtilegra starfi. 

Árleg starfsmannasamtöl fóru fram um mánaðarmótin febrúar/mars. 

Tilgangurinn er að leikskólastjóri og starfsmaður setjist niður og ræði 

þau atriði sem eru mikilvæg fyrir starfsmanninn og fyrir leikskólann. 

Samtalið á að vera gagnrýnið, uppbyggilegt og umfram allt gagnlegt. 

Fyrir samtalið fær starfsmaður blað með spurningum og getur þar 

skrifað hjá sér athugasemdir og komið með í samtalið. Samtölin gengu mjög vel og voru 

helstu niðurstöður að Klettaborg væri góður vinnustaður þar sem ríkir góður starfsandi, 

gott skipulag og stjórnun. Eftir samtölin vann leikskólastjóri úr niðurstöðum þar sem fram 

kom hvað er vel gert og hvað má betur fara. Farið var yfir athugasemdirnar á 

deildarstjórafundum og deildarfundum og ákveðið hvort og hvaða úrbóta var þörf. 

Unnið var samkvæmt fjarvistarstefnu leikskólans sem farið er yfir á hverju hausti á 

starfsmannafundi. 

Foreldrakönnun Skólapúlsins var gerð í febrúar. Flest allir þættir könnunarinnar voru yfir 

meðaltali s.s. ánægja með leikskólann, stjórnendur sýnilegir í daglegu starfi, 

upplýsingamiðlun, þekking á stefnu og námskrá, hvatning til þátttöku í leikskólastarfinu, 

flutningur á milli deilda, hlutfall sérfræðiþjónustu.  

Niðurstöðurnar voru í heild mjög góðar og margar athugasemdir foreldra um hæfni 

starfsfólks, umhyggju gagnvart börnum, gott leikskólastarf og samskipti um hag barnsins.   

Á hverju ári hittist starfsfólkið yfirleitt fjórum sinnum utan vinnutíma, deildir og miðrými 

skiptast á með undirbúning ýmist eru haldin partý eða farið í ferðir. Miðað er við að 

hittast í september, desember, febrúar og maí. 

Yfir vetrartímann skiptist starfsfólk á að koma með veitingar í kaffitíma annan hvern 

föstudag. Þetta er um leið fjáröflun fyrir starfsmannasjóðinn þar sem hver og einn greiðir 

fyrir veitingarnar.  

1. janúar 2017 störfuðu samtals 21 starfsmenn í 18,30 

stöðugildum. Hlutfall fagfólks var meira en helmingur 

stöðugilda, 10 leikskólakennarar, 9 leiðbeinendur, matráður og 

aðstoðarmatráður. Tvö stöðugildi voru vegna 

sérkennslu/stuðnings og einn starfsmaður starfar við ræstingar. 

Fjórtán starfsmenn voru í yfir 90% starfshlutfalli en aðrir í minna starfshlutfalli. Flestir 
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hafa unnið lengi við leikskólann en meðalstarfsaldur er u.þ.b. 13 ár. Tveir karlmenn 

störfuðu við leikskólann. 

Aðstoðarleikskólastjóri var í meistaranámi við Háskóla Íslands. 

Einn leikskólakennari hætti 31. maí vegna búferlaflutninga.   

Óvenju mikið var um veikindi og forföll í starfsmannahaldinu þetta skólaár. 

Langtímaveikindi höfðu mikil áhrif á leikskólastarfið þar sem samtals 5 starfsmenn voru 

frá þ.m.t. matráður sem enn er í veikindaleyfi. Tveir starfsmenn voru ráðnir vegna 

forfalla.  

 

Skipurit

 

Nemar  

Á skólaárinu voru tveir nemar í Klettaborg: Erla Rún Rúnarsdóttir sem var á 1. ári í 

Leikskólakennaranámi frá Háskólanum Íslands og Jóhanna María Þorvaldsdóttir sem var í 

Uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla Íslands. Auk þess voru hér 3 nemar frá 

Menntaskóla Borgarfjarðar í vettvangsnámi í styttri tíma. 

Annað 

Undanfarin ár hefur einn starfsmaður frá Öldunni, sem er verndaður vinnustaður fyrir 

fólk með skerta starfsgetu verið hjá okkur 2 morgna í viku, það hefur gengið mjög vel 

enda mikilvægt í skóla margbreytileikans. 
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Undanfarin sumur hafa unglingar komið til starfa í júní, bæði vinnuskólinn og yngri börn 

frá 10 ára aldri. Þetta fyrirkomulag hefur verið mjög skemmtilegt og gefandi fyrir stóra og 

smáa. Í ár komu fjórir unglingar úr vinnuskólanum en engin yngri börn. 

 

Sí- og endurmenntun 

Á skólaárinu voru eftirfarandi sameiginleg námskeið og fyrirlestrar fyrir allt starfsfólk á 

skipulagsdögum og starfsmannafundum: 

- Nýsköpun og frumkvöðlamennt, Signý Óskarsdóttir 

- Vináttuverkefni Barnaheilla, Kristín Gísladóttir 

- Vanræksla og ofbeldi gegn börnum, Hjördís Hjartardóttir og Freyja Þöll Smáradóttir. 

- Leiðtoginn í mér í leikskólastarfinu, Elín María Björnsdóttir 

- Barnahús, Þorbjörg Sveinsdóttir 

- Heilsugæslan í Borgarnesi, Íris hjúkrunarfræðingur í desember og Linda 

Kristjánsdóttir í maí. 

Starfsfólk hefur einnig farið á ýmis námskeið og fyrirlestra sem boðið er uppá samkvæmt 

Fræðsluáætlun Borgarbyggðar. 

 

Skóladagatal 

Skóladagatal fyrir skólaárið 2016-2017 var samþykkt í fræðslunefnd 11. apríl 2017. 

Skipulagsdagar voru samtals fimm: 

19. ágúst 

1. febrúar 

19. og 21. apríl 

1. júní (vegna námsferðar til New York var þessi dagur færður til 18. apríl) 

Starfsmannafundir voru samtals fjórir, 2 klst. í senn: 

3. október 

1. nóvember 

4. janúar 

9. mars 

Á skóladagatalinu koma líka fram ýmsir sérstakir dagar á skólaárinu s.s. Dagur læsis, 

Dagur íslenskrar náttúru, Dagur íslenskrar tungu, Alþjóðlegi bangsadagurinn, Dagur 

leikskólans o.fl.þ.h. Að auki eru svokallaðir Gleðidagar síðasta föstudag í hverjum mánuði 

þá er einhvers konar tilbreyting í leikskólanum og eitthvað gert öðruvísi og skemmtilegt 
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s.s. rugldagur, náttfatadagur, vasaljósadagur, dótadagur, bókadagur, furðufatadagur, 

útidótadagur og hjóladagur. Í júní voru hjóladagar alla miðvikudaga sem ánægja var með, 

mörg börnin náðu að sleppa hjálparadekkjum eftir góða æfingu. 

Fjölmargir viðburðir eru einnig orðnir hluti af leikskólastarfinu sem tilheyra menningu 

skólans s.s. eldvarnarvika, foreldraskemmtanir, litlu jólin, gleðivika, leiðtogadagur, 

útskrift elstu barna, útskriftarferð og sumargleði. 

Aðeins nánar um nokkra daga: 

Á degi íslenskrar náttúru var „grænn dagur“ 

með ýmiskonar útikennslu og leikjum. 

Á degi íslenskrar tungu komu nemendur úr 4. 

bekk grunnskólans í Borgarnesi og lásu fyrir 

leikskólabörnin, þau voru svo hjá okkur í 

ávaxtastund og útiveru. 

Á Degi leikskólans var myndlistarsýning í Hyrnutorgi þar sem áhersluatriði leikskólans 

voru einnig kynnt. Opinn dagur var mánudaginn 6. febrúar í tilefni dagsins þar sem allir 

voru velkomnir. Foreldrar og fleiri góðir gestir komu og tóku þátt í leikskólastarfinu í 

styttri eða lengri tíma. 

Útskrift elstu barna var við hátíðlega athöfn í Hjálmakletti fimmtudaginn 18. maí og 

daginn eftir var farið í útskriftarferð í Vatnaskóg. Að þessu sinni voru 17 börn útskrifuð. 

 

Hópastarf 

Vinnustundir eru hópastarf þar sem markvisst er unnið samkvæmt námssviðum 

leikskóla. Lögð er áhersla á að börnin læri að vinna sjálfstætt og skapandi á eigin 

forsendum, einnig að börnin læri að virða hvort annað og öðlast félagslega reynslu. 

Vinnustundir voru frá september-nóvember og janúar-apríl. 

Samverustundir/söngstundir eru daglega og í þeim er lögð áhersla á málþroska, 

vitsmunaþroska og félagsþroska. Þá eru lesnar bækur, sagðar sögur, kenndar 

vísur/þulur/lög, farið í spurningaleiki o.fl. Börnunum er skipt í hópa eftir aldri og þroska. 

Róleg stund eftir hádegismat er daglega fyrir öll börn leikskólans. Yngri börnin eru í hvíld 

þar sem þau leggjast niður og hlusta á sögur eða tónlist. Elsti árgangur leikskólans er í 

skipulögðu starfi með ýmis verkefni s.s. tengt skólastarfi, leikskólalæsi, 

leiðtogaverkefninu, Lubbi finnur málbein o.fl. Um áramót byrjaði næstelsti árgangurinn í 

samskonar verkefnum. 
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Samstarf leik- og grunnskóla 

Samstarfsáætlun við grunnskólann hefur að mestu gengið eftir, 1. bekkur grunnskólans 

kom í heimsókn í september og elstu börn leikskólans fóru í tvær heimsóknir í 

grunnskólann á vorönn, auk vorskóla sem var þrjá daga í apríl. Samstarfsáætlunin var 

metin og endurnýjuð í maí. 

 

Samstarf var við leikskólann Ugluklett í maí. Farið var í heimsóknir á milli leikskólanna í 

þrjá daga og svo dvöldu börn og starfsfólk saman í UMSB húsinu í þrjá daga til að kynnast 

betur og kanna umhverfi grunnskólans.  

 

 

Sumarstarf 

Á sumrin er lögð áhersla á útiveru og mikilvægi hreyfingar. 

Einnig er sumarið helsti tími aðlögunar nýrra barna og færslu 

barna á milli deilda. Ákveðið var að breyta aðlögun á milli 

deilda þannig að börnin dvöldu lengri tíma á nýju deildinni en 

áður hafði verið. 

Ýmsar uppákomur eru yfir sumartímann sem hafa gengið vel. Farið er í vettvangsferðir, 

hjóladagar eru einu sinni í viku, leikið með sumardót og náttúran rannsökuð, diskótek á 

útileiksvæðinu, sulludagar, ísferð á Olís, undirbúningur fyrir 17. júní og Brákarhátíð.  Lögð 
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var áhersla á að hafa fjölbreytni í efnivið og verkefnum á útileiksvæðinu s.s. boccia, 

kubbur, smíða, mála með vatni, farið í leiki, sulla, kríta og kubba úti. 

Sumarhátíð leikskólans var föstudaginn 23. júní. Farið var í 

skrúðgöngu að Brákarhlíð og svo var útileiksvæðinu skipt í stöðvar 

með ýmsum verkefnum. Í hádegismat voru pylsur með öllu, safi og 

ís sem vakti lukku. Eftir hádegismat var Erla Kristjánsdóttir með 

jógatíma úti fyrir alla.  

 

Áhersluatriði Klettaborgar byggja á námssviðum leikskóla 

Samkvæmt aðalnámskrá eru námssvið leikskóla samofin öllu starfi leikskólans og taka 

mið af grunnþáttum menntunar, þau tengjast öll leik og daglegu skólastarfi. Leikskólanám 

er samþætt nám þar sem börnin læra við mismunandi aðstæður.  

 

Nám án aðgreiningar 

Í skóla margbreytileikans er mikilvægt að öll börn fái 

viðfangsefni við sitt hæfi. Byggt er á styrkleikum hvers og 

eins auk þess sem rík áhersla er lögð á að fullt tillit sé 

tekið til barna sem á einhvern hátt eru fötluð eða með 

tilfinninga- og/eða félagslega erfiðleika. Unnið er 

samkvæmt hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar þar sem áhersla er á að íhlutun 

hefjist sem fyrst í samvinnu við foreldra og fagaðila. Aðaláhersla er á að 

sérkennsla/stuðningur fari fram í daglegu starfi þar sem barnið lærir mest í gegnum leik 

og í samstarfi við önnur börn en alltaf metið eftir þörfum og hagsmunum hvers barns. 

Á skólaárinu 2016-2017 hafa 17 börn notið sérkennslu eða stuðnings í daglegu starfi á 

þremur deildum leikskólans. Sérkennslustjóri stjórnar skipulagningu, framkvæmd og 

endurmati í samstarfi við leikskólastjóra. 

Fjölbreyttar aðferðir eru nýttar til að safna, skrá, skipuleggja og greina upplýsingar um 

þroska barna, nám, vellíðan og færni. Markmiðið er alltaf að efla sjálfstraust og 

sjálfsmynd barnanna og stuðla að jafnrétti til náms.  
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Leiðtogahæfni 

Svokallað ljósberateymi stýrir innleiðingu á 

leiðtogaverkefninu og í því eru deildarstjórar, 

sérkennslustjóri, aðstoðarleikskólastjóri og leikskólastjóri. 

Ýmsir þættir verkefnisins eru yfirleitt á dagskrá allra 

deildarstjórafunda.  

Helstu verkefni á skólaárinu: 

 Leiðtogabók. Öll börnin í leikskólanum eiga nú 

möppu sem kölluð er leiðtogabók, en það er einskonar ferilmappa þar sem 

ýmsum verkefnum og gögnum barnsins er safnað saman og börnin fá svo í lok 

leikskólagöngu. Leiðtogabókin er í stöðugri þróun. 

 Leiðtogatréð er sameiningartákn. Börn og starfsfólk gerðu á skólaárinu 

persónuverk á leiðtogatréð í salnum, þar sem einnig komu fram styrkleikar hvers 

og eins. 

 Leiðtogahlutverk barna. Bætt var við hlutverkum hjá börnunum sem þau geta 

valið sjálf, hvert barn á klemmu með sínu nafni og setur klemmuna á viðkomandi 

hlutverk eftir því hvað það vill helst velja sér dag frá degi.   

 Á skólaárinu var haldið áfram með formlega „krakkafundi“ sem leikskólastjóri 

heldur með hópi barna eftir þeirra áhuga og/eða aðstæðum hverju sinni. Þannig 

taka börnin þátt í að móta og þróa skólastarfið og gefst tækifæri til að koma 

skoðunum sínum á framfæri. 

 Leiðtogahlutverk kennara í vinnustundum 

var framhaldið. 

  Leiðtogadagurinn var haldinn í þriðja sinn 

30. mars. Börn og kennarar völdu sér 

hlutverk eftir áhugasviði. Gestir dagsins 

voru foreldrar elstu barna, foreldraráð, stjórn foreldrafélagsins, sveitarstjórn og 

starfsmenn í Ráðhúsi Borgarbyggðar. 

 Leikskólastjóri ásamt tveimur öðrum skólastjórnendum, sá um nýliðanámskeið í 

Leiðtoganum í mér í september 2016. 

 Allir starfsmenn fengu íslenska þýðingu á bókinni „The 7 Habists of Highly 

Effective People“ Vinnubók – eins dags grunnvinnustofa. 
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 Frá september til febrúar var lögð áhersla á hverja venju fyrir sig með því að æfa 

venjurnar og í lok kaffitíma var hálfsmánaðarlega horft á myndband um hverja 

venju fyrir sig. Auk þess voru útskýringar á venjunum sendar til foreldra með 

fréttaskotum.  

 „Ég-blað“ – könnun á tengslum barna og kennara. Árlega í desember fylla kennara 

á deildum út svokallað „ÉG-blað“ þar sem þeir meta tengsl sín við hvert barn á 

deildinni. Farið er yfir blöðin á deildarfundum í janúar og úrbætur gerðar eftir 

þörfum. 

 18. – 23. apríl fóru allir leikskólar Borgarbyggðar saman í námsferð til New York 

þar sem 3 leiðtogaskólar og 1 kubbaskóli voru heimsóttir. 

 

 

 

Leikskólalæsi 

Markvisst er unnið með leikskólalæsi á öllum deildum leikskólans. Umhverfið er 

lestrarhvetjandi og miðar leikskólalæsi að því að efla og styrkja málvitund barna og kynna 

ritmál til sögunnar. Allir þættir læsis; tal, hlustun, lestur og ritun eru hafðir til hliðsjónar 

og eru bækur, spil og umhverfið nýtt sem uppspretta umræðna, sköpunar og leikja. 

Guðbjörg aðstoðarleikskólastjóri og verkefnisstjóri leikskólalæsisins hefur undanfarin tvö 

skólaár verið að þróa mat á árangri verkefnisins. Matið felur í sér stafaþekkingu (bókstafir 

og tölustafir) hlustunarskilning, orðskýringar, frásögn og upplestur. Það fer þannig fram 

að Guðbjörg leggur fyrir elstu börnin matið að hausti og vori, niðurstöðurnar eru svo 

teknar saman og nýttar til áframhaldandi þróunar á verkefninu.  

Öll börnin fá afhend bókasafnskort frá Safnahúsi Borgarfjarðar á 

Degi læsis og þannig hvött til að nýta bókasafnið betur og auka 

lestur heimafyrir.  
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Guðbjörg aðstoðarleikskólastjóri útbjó foreldrabæklinginn „Lestur er lífsgæði“ sem allir 

foreldrar fengu auk þess sem nýir foreldrar fá bæklinginn í upphafi leikskólagöngu. 

Bókaormar: Í febrúar var ákveðið að hafa lestrarátak í samstarfi við foreldra, á sama tíma 

var hér bókakoffort frá bókasafninu. Börn og foreldrar lásu saman heima og skráðu 

lesturinn á lítinn miða sem hengdur var uppá vegg. Þannig voru búnir til tveir bókaormar 

sem lengdust eftir því sem meira var lesið, í lokin voru til tveir langir og flottir bókaormar 

sem börnin voru stolt af. 

Á skólaárinu var skipaður starfshópur um Lestrarstefnu Borgarbyggðar. Guðbjörg 

aðstoðarleikskólastjóri var fulltrúi Klettaborgar í hópnum og var Lestrarstefnan gefin út á 

vordögum, hún er aðgengileg á heimasíðu leikskólans. 

 

Heilsuefling 

Klettaborg er heilsueflandi leikskóli sem vinnur heilsueflandi 

skólastarf í gegnum átta lykilþætti sem eru: hreyfing, 

mataræði, geðrækt, öryggi, tannheilsa, fjölskylda, 

nærsamfélag og kennara leikskólans.  

Daglega er morgunleikfimi fyrir morgunmat undir stjórn 

leikfimileiðtoga sem börnin skiptast á að vera. 

Áfram er lögð áhersla á tannheilsu og eru börnin tannburstuð daglega eftir hádegismat. 

Kristín Sigurðardóttir tannlæknir hjá Embætti landlæknis kom tvisvar á skólaárinu til að 

skoða börn og gefa foreldrum ráðleggingar um tannhirðu eftir þörfum. 

Hreyfidagbók. Börn og starfsfólk skráir daglega hreyfingu í vikutíma inní hreyfidagbók 

sem er svo skilað að viku lokinni og allir fá stimpil fyrir árangurinn,  var gert síðast í maí. 

Markmiðið er að hvetja til daglegrar hreyfingar á jákvæðan hátt, hreyfidagbækur hafa að 

öllu jöfnu verið gefnar út tvisvar á ári. 

Í samstarfi við UMSB og leikskólann Ugluklett fóru elstu börnin á íþróttaæfingu í 

íþróttahúsið einu sinni í viku, frá september-nóvember og janúar-apríl. Á skólaárinu sáu 

fótbolta-, körfubolta-, badminton- og frjálsíþróttadeildirnar um að skiptast á, að sjá um 

og skipuleggja æfingarnar. 

Formlega var sótt um að leikskólinn yrði Heilsueflandi leikskóli hjá Embætti landlæknis og 

í tengslum við það var farið yfir gátlista sem sendir voru til embættisins. 

Í mars var sótt um styrk til Lýðheilsusjóðs til verkefnisins „Bætt líðan – betri ég“ og fékk 

leikskólinn kr. 200.000,- styrk sem nýttur verður í vetur. 
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Ýmislegt   

- Starfsmannahandbókin hefur verið í endurskoðun á skólaárinu og verður áfram í 

þróun.  

- TRAS-skráning er verkfæri sem notað er til að skrá og fylgjast með málþroska 

ungra barna. TRAS er notað á öllum deildum leikskólans og niðurstöður 

skráningarinnar ræddar í foreldraviðtölum.  

- HLJÓM-2 athugun á hljóð- og málvitund leikskólabarna var lagt fyrir 17 börn í 

október, ekki var lagt HLJÓM-2 fyrir eitt barn þar sem það var ný flutt til landsins, 

niðurstöður voru eftirfarandi: 

Mjög slök færni  2 börn 
 

Meðal færni 6 börn 

Slök færni 1 barn 
 

Góð færni  8 börn 

- Í september var farið í árlega réttarferð í 

Grímsstaðarétt, farið var með rútu kl. 9.30 og 

komið heim um kl. 13. Í ferðina fóru tveir elstu 

árgangarnir ásamt kennurum, foreldrar voru 

velkomnir með og var góð þátttaka, mjög 

skemmtileg og velheppnuð ferð.   

- Í nóvember var 3 ára aðgerðaráætlun um innleiðingu Skólastefnu Borgarbyggðar 

skilað til fræðslustjóra. 

- Þróunarverkefnið „Sjálfsmynd og jafnrétti í leik- og grunnskólum Borgarbyggðar“ 

var unnið á skólaárinu. Stofnaður var þróunarhópur með fulltrúum frá skólunum, 

Guðbjörg Hjaltadóttir aðstoðarleikskólastjóri var fulltrúi Klettaborgar. Helsti 

afrakstur verkefnisins var kynjaskipt námskeið fyrir 5 ára, 10 ára og 13 ára drengi 

og stúlkur. Guðbjörg og Margrét Eggertsdóttir prufukeyrðu námskeiðið í mars og 

gekk það mjög vel.  

- Þróunarverkefnið Hugarflug var unnið á skólaárinu. Verkefnið fjallaði um 

nýsköpun og frumkvöðlamennt og var stofnaður hópur kennara úr leik- og 

grunnskólum, Þórný Gunnarsdóttir var fulltrúi Klettaborgar. 
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Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi mun bjóða uppá eftirfylgni með 

námskeiðinu og aðstoða við innleiðingu í skólastarfið með einhverjum hætti. 

- Könnun á líðan elstu barna var lögð fyrir í janúar, þá fara börnin heim með blað og 

fylla inní með foreldrum líðan við mismunandi aðstæður í leikskólanum. Farið er 

yfir niðurstöðurnar og úrbætur gerðar í leikskólanum ef þess er þörf. 

- Þetta skólaár átti Klettaborg ekki fulltrúa í fræðslunefnd. 

- Á skólaárinu var byrjað á hönnun á viðbyggingu og lóð. Sigursteinn Sigurðsson 

arkitekt hjá Gjafa sá um að gera þarfagreiningu sem nýlega var lögð fram í 

fræðslunefnd og verður til umfjöllunar í tengslum við fjárhagsáætlun næsta árs. 

- Í vor tók heilbrigðiseftirlitið út starfsemi leikskólans, unnið hefur verið að 

úrbætum samkvæmt skýrslunni. 

- BSI gerði úttekt á útileiksvæðinu í sumar og eru úrbætur í vinnslu hjá 

Framkvæmdasviði Borgarbyggðar. 

- Viðhald í sumarlokun var eftirfarandi:  Skipt var um glugga á Sjónarhóli og var það 

kærkomið vegna mikilla leka undanfarin ár. Eins var bætt við sand í sandkassana 

og fleira smávægilegt viðhald innanhús og utan. 

- Hljómflutningstæki í salnum voru endurnýjuð í byrjun árs, tækið hefur þann kost 

að vera færanlegt og hægt er líka að nota það líka inná deildum. 

- Um áramót var innleitt launakerfið H3 hjá Borgarbyggð, kerfið er skilvirkara og 

gagnsærra en áður og er á rafrænu formi þar sem stjórnendur samþykkja launin 

eftir skráningu launafulltrúa. Yfirvinnutímabil launa var jafnframt fært til og er 

núna 16. – 15. hvers mánaðar. 

- Til að auka leikrými var keypt felliborð á innri stofu á Ólátagarði, það hefur nýst 

vel. 

- Nýr skjávari var keyptur í vor sem er einfaldari í notkun, þráðlaus og auðveldara 

að færa á milli rýma. 

- Á 150 ára verslunarafmæli Borgarbyggðar tóku elstu 

börnin þátt í dagskránni með því að æfa fyrir og svo 

syngja á hátíðinni sem var í Hjálmakletti. 

- Í vor settu börn og starfsfólk niður kartöflur, spennandi 

verður að sjá hvernig uppskeran verður í haust. 

- Starfsáætlun fyrir skólaárið verður endurskoðuð nú í september.  
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Foreldrasamstarf 

Mikil og góð samvinna við foreldra er grundvöllur fyrir vellíðan barns í leikskólanum og 

lögð er áhersla á dagleg samskipti og nauðsynlegar upplýsingar. Vikulega eru send út 

fréttaskot með helstu upplýsingum um leikskólastarfið og það sem framundan er.  

Boðið er uppá tvö foreldraviðtöl á ári en einnig eftir þörfum og/eða óskum foreldra.  

Árlegur foreldrafundur var haldinn fimmtudaginn 15. september kl. 10.00 um leið var 

aðalfundur foreldrafélagsins. 

Í nóvember eru árlegar foreldraskemmtanir þar sem börnin sýna leik- og/eða söngatriði 

og bjóða foreldrum sínum á skemmtun og að skoða eigin verk o.fl. Foreldraskemmtanir 

voru 23. og 24. nóvember. 

Foreldrar eru alltaf velkomnir í leikskólann og hefur aukist að þeir gefi sér stutta stund til 

að koma inná deildir og taka þátt í starfinu.  

Við leikskólann er starfandi foreldrafélag og foreldaráð. 

Í stjórn foreldrafélagsins síðasta skólaár voru:   

Jóhanna María Þorvaldsdóttir formaður 

Birgitta Rán Ásgeirsdóttir, gjaldkeri 

Karen Lind Ólafsdóttir 

Jóhanna Lóa Sigurbergsdóttir 

Karen Ýr Þórarinsdóttir 

Meginhlutverk foreldrafélags er að vera í samstarfi við leikskólann um ýmis málefni, 

viðburði og velferð barna. Á skólaárinu hefur foreldrafélagið séð um ýmis verkefni s.s. 

Leikhópurinn Lotta kom á sumarhátíð foreldrafélagsins í júní, veitingar á útskrift elstu 

barna, hafði samband við jólasveinana fyrir litlu jólin og aðstoðaði við kaup á gjöfum frá 

þeim. Einnig styrkti foreldrafélagið leikskólann um kr. 50.000,- til verkefnisins Vinátta sem 

er á vegum Barnaheilla. Vináttuverkefnið hefst á skólaárinu 2017-2018. 

Foreldraráð var kosið á foreldrafundi í september. Fulltrúar í foreldraráði síðasta skólaár 

voru: Sigursteinn Sigurðsson, Rósa Konný Jóhannesdóttir og Silja Steingrímsdóttir.  

Haldnir voru 4 fundir í foreldraráði og hefur samstarfið gengið mjög vel. Foreldraráðið 

hefur gefið umsagnir um ýmis mál auk þess að gera breytingartillögu á skipulagsdögum 

fyrir skólaárið 2017-2018, sem var samþykkt í fræðslunefnd. 
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Lokaorð 

Ársskýrsluna vann undirrituð í samstarfi við aðstoðarleikskólastjóra.  

Það er ósk okkar að ársskýrslan gefi góða mynd af leikskólastarfi Klettaborgar og öðru því 

sem tengist skólastarfinu og starfseminni í heild.  

Markmiðið er að halda áfram með bjartsýni og jákvæðni að leiðarljósi – saman getum við 

meira. 

 

Steinunn Baldursdóttir leikskólastjóri 

Borgarnesi, 18. september 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


