Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar

Leikskólinn Sunnuás
2017 – 2018

Virðing – Gleði - Sköpun
Leiðarljós skóla og frístundasviðs:
Að öll börn og ungmenni í borginni eigi kost á menntun og leik við sitt hæfi, þar sem ýtt er
undir sköpun og frumkvæði og byggt er á styrkleikum, áhuga og færni hvers og eins. Þeim líði
vel, fari stöðugt fram og öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í lífinu.

Hlutverk
Veita börnum og ungmennum bestu mögulegu tækifæri til leiks, menntunar og
frístundastarfs í samvinnu við fjölskyldur og nærsamfélagið.
Vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi.
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Um starfsáætlanir leikskóla
Leikskólar gera starfsáætlun sem byggir á skólanámskrá leikskólans þar sem fjallað er um árlega
starfsemi leikskólans, birt skóladagatal og ýmsar aðrar hagnýtar upplýsingar um skólahald hvers
leikskóla. Áætlunin þarf að fá umsögn foreldraráðs áður en skóla- og frístundaráð tekur hana til
afgreiðslu samkvæmt lögum um leikskóla.
Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með árangursmiðuðum
markmiðum og umbótamiðuðu innra mati. Hún á að sýna starfsfólki, foreldrum og rekstraraðilum
hvernig starf leikskólans gekk á síðasta leikskólaári og hvernig unnið verði að umbótum og nýjum
verkefnum á því næsta.
Í starfsáætlun leikskólans skulu koma fram:









Matsaðferðir leikskólans og umbótamiðuð áætlun sem unnin er út frá niðurstöðum innra og
ytra mats.
Áherslur í leikskólastarfinu sem ætlunin er að vinna að, markmið, leiðir að markmiðunum
áætlun um hvernig þau verða metin.
Áherslur í starfsáætlun skóla- og frístundasviðs sem leikskólinn vinnur að.
Starfþróunaráætlun leikskólans og upplýsingar um starfsmannamál.
Fjöldi barna, kynjahlutfall, dvalarstundir, fjöldi barna sem njóta sérkennslu og fjöldi barna af
erlendum uppruna.
Upplýsingar um foreldraráð, foreldrafundi og foreldraviðtöl.
Umsögn foreldraráðs.
Skóladagatal fyrir árið.

Starfsáætlun leikskólans tekur gildi 1. september ár hvert og skal skilað rafrænt til skóla- og
frístundasviðs fyrir 1. júlí. Starfsáætlun er leiðarvísir starfsins og því er mikilvægt að skil séu á réttum
tíma svo nýta megi hana í starfi leikskólans yfir veturinn. Starfsáætlanir eru lagðar fyrir skóla og
frístundaráðs til samþykktar.
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Leikskólinn Sunnuás, leiðarljós
Að í Sunnuási ríki virðing fyrir einstaklingnum og umhverfinu,
sjálfræði, sköpun og leikgleði.

1. Stutt greinargerð leikskólastjóra um starfið á síðasta leikskólaári
Hér gæti komið fram m.a. hvað einkenndi árið, helstu verkefni, starfsmannahald, viðburði
o.þ.h.
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2. Mat á leikskólastarfi og umbótaáætlun1
2.1 Innra mat leikskólans
Mælt er með að greint sé frá hverjum matsþætti fyrir sig t.d. með eftirfarandi hætti:







Hvaða þáttur leikskólastarfsins var metinn? (Hvað var metið t.d. hópastarf, annað?)
Hvenær / hve oft (skipulag matsins)?
Matsaðferðir leikskólans / matsgögn sem nýtt voru við matið. Öll matsgögn, s.s. heimagerð
matsgögn fylgi sem fylgiskjöl.
Hverjir tóku þátt í matinu (starfsmenn, börn, foreldrar, aðrir)?
Helstu niðurstöður innra mats, styrkleikar og veikleikar.
Umbætur út frá niðurstöðum innra mats.

2.1.1 Grænfánaverkefni
 Verkefnið var metið einu sinni á skólaárinu, en ekki tvisvar eins og gert var ráð fyrir í
matsáætlun.
 Verkefnið var metið með spurningarlista sem hver deild svaraði deildarskipt á skipulagsdegi
í mars
 Helstu niðurstöður eru að ræktunartilraunir hafa ekki farið af stað á deildum
 Rotnunartilraunir fóru af stað á öllum deildum í haust þar sem börn og starfsfólk tóku
sameiginlega ákvörðun um hvað átti að setja í rotnunartilraunina.
Almennt var fylgst með gangi mála með því að skoða í gegnum ílátin og lyktað upp úr þeim.
Almennt er að börnin fái sér sjálf mat á diskana en á yngstu deildum eru börnin aðstoðuð.
Við matborðin er umræða tekin um hvað hægt er að gera til að þurfa ekki að leyfa mat.
 Vigtun og skráning á því hversu miklu er hent af mat hefur ekki komist af stað sem og að
fylgjast með vatns- og rafmagnsmælum. Ýmsar skýringar eru á þessu en helst að of mikið
var færst í fang með vatns- og rafmagnsmæla þar sem húsið er mjög stórt og nokkuð flókið.
Einnig að ekki var fullmannað á deildum og mikil veikindi á starfsfólki.
2.1.2 Samstarf starfsfólks
 Ekki var gerð rafræn könnun eins og gert var ráð fyrir í matsáætlun.
 En Sunnuás var í hópi leikskóla sem Skóla og frístundasvið sendi viðhorfskönnun til
starfsmanna.


1

Bent er á að nýta má fylgirit/skema um umbótaáætlun til að setja inn umbætur á grunni innra og ytra mats
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2.1.3 Samskipti starfsfólks og barna


Ekki gekk sem skildi að meta markvisst samskipti
starfsfólks og barna eins og matsáætlun gerði ráð
fyrir.



Var þetta rætt á skipulagsdögum um að byrja á þessu
verkefni en alltaf var eitthvað sem olli því að ekkert
varð úr að upptökur væru gerðar.



Niðurstaðan er því að til að þetta komist í gagnið þ.e.a.s mat með myndbandupptöku er að
ákveðinn einstaklingur taki að sér það hlutverk að mynda t.d ákveðnar stundir á deildum.



Ákveðið var að aðstoðarleikskólastjórinn tæki að sér að fara á milli deilda til að taka upp
samskipti milli starfsfólks og barna. Sem síðan væru skoðuð á deildarfundum viðkomandi
deilda.

2.1.4 Hljóðkerfisvitund


Hljóm-2 skimun var lögð fyrir börn fædd 2011 í lok október/og mars hjá þeim sem þess
þurftu.



Yfir heildina kom hópurinn vel út
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Áframhaldandi vinna með hljóðkerfisvitund í barnahópnum er þörf og annar hópur kemur
að ári. Er því þörf á að vera vakandi gagnvart því að vinna markvisst með rím, samstöfur,
samsetningu orða, þulur, orð vikunnar, hlustun og ofl. til að efla hljóðkerfisvitund barna.



Að vinna með rím, þulur, virka hlustun og samsetningu orða með öllum börnum leikskólans
út frá aldri og þroska þeirra.

2.1.5 Útikennsla


Útikennslan var metin á skipulagsdegi í mars.



Þar kom fram sem vitað var að útikennslan hafði farið hallloka í leikskólanm þetta skólaárið.
Kom þar til ýmsar ástæður, t.d gekk illa að fullmanna leikskólann, og mikil veikindi í
starfsmannahópnum. Ákveðið var að verkefnastjóri sæi ekki um að skipuleggja
útikennsluna, heldur að það yrði á höndum starfsmanna deilda en þeir gætu leitað aðstoðar
hjá honum . Á komandi skólaári ætlum við að gera bragabót á og deildar skipuleggja
útikennslu sameiginlega, aldurskipt og setja inn í námskrá vetrarins.

2.2 Ytra mat


Á vegum Skóla-og frístundasviðs var send út miðlæg könnun í tölvupósti til foreldra
seinnipart starfsárs 2016-2017. Bar könnunin yfirskriftina „Viðhorf foreldra til leikskólans“



Matsteymi Skóla-og frístundasviðs Reykjavíkurborgar gerði ytra mat á leikskólanum í janúar
og febrúar 2015.
Niðurstöður matsins er hægt að nálgast á heimsíðu Sunnuáss, þar er einnig að finna
umbótaáætlun sem gerð var í framhaldi ytra matsins.
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2.3 Matsáætlun/umbótaáætlun







Hvaða þætti leikskólastarfsins er áætlað að meta (matsáætlun)?
Leiðir að umbótum (Hvaða aðgerð/ir stuðla að umbótum)?
Hvenær/hve oft verður metið (skipulag matsins/matsáætlun)?
Hver ber ábyrgð á að umbætur komist til framkvæmda?
Hvaða matsaðferðir/matsgögn er áætlað að nýta?
Hvenær á að meta heildarniðurstöður?

Matsáætlun 2017-2018

Hvað er metið

Hvenær

Hvernig

Hverjir

Ábyrgðaraðili

Flæði í
síðdegishressingu

2x á skólaárinu
f. og e. áramót

Umræður og
skrifleg könnun

Starfsmenn
deilda

Stjórnendur

Útikennsla

Á vorönn

Deildarfundum,
skipulagsdegi að
vori
Okt/feb.

Foreldrar
og
starfsmenn
Starfsmenn
deilda

Fagstjóri
leikskólans

Samstarf þriggja elstu
deilda m.
börn fædd.´13og ‘14
Hljóðkerfisvitund

Rafræn könnun
til foreldra og
starfsmanna
Umræður,
spurningar.
Hljóm-2

Sérkennslustj.

Umhverfisdagar

Sept. okt. feb,
apríl

Umræður á
skipuld.spurningalistar
börn/starfsfólk

Deildastj,
leikskólak
Allir
starfsmenn

Foreldradagar

Apríl

Rafræn könnun
til foreldra
Umræða á
skipulagsdegi

Foreldrar
Starfsfólk

Stjórnendateymi

Þátttökuaðlögun

okt

Rafræn Könnun

Foreldrar
starfsfólk

Smábarnadeildir

vor

Rafræn könnun
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Foreldrar
Börn
starfsfólk

Leikskólastjóri

Fagstjóri

Aðstoðarleikskstj

Leikskólastjóri
Fagstjóri

3. Umbótaþættir S.F.S

3.1 Í starfsáætlun skóla- og frístundsviðs 2017-2018 verður áfram lögð áhersla á fjóra
umbótaþætti og sett fram dæmi um hlutverk starfsstaða fyrir hvern þeirra.
Í þessum kafla skal gerð grein fyrir hvernig leikskólinn hyggst dýpka sig í vinnu á þessum
umbótaþáttum byggt á vinnu síðasta árs.

3.1 Málþroski, lestrarfærni og lesskilningur
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Í gegnum vinnu með skilningarvitin eykst hæfni barna í að „lesa „ í sjálft sig og umhverfi sitt. Með því
að börnin gangi óhrædd til vinnu sinnar í þekkingarleit sinni eða ekki er það leið barna til að þroska sig
sem sjálfstæðir einstaklingar. ATH
Leiðir að markmiðum:
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 Nýtum okkur samræmdar skimanir og mælingar þegar við á, s.s Hljóm-2, Íslenska
þroskalistann, Smábarnalistann og fl. sem við á hverju sinni.
 Bókin „ Lubbi finnur málbein“ verður á öllum deildum leikskólans, og unnið verður upp úr
henni með börnum deilda út frá þroska barnahópsins.
 Bókaormur vikunnar er verkefni sem öll börn leikskólans taka þátt í eina viku í senn. Barnið
kemur þá með bók/bækur að heiman sem skoðaðar eru og lesnar með barnahópnum á
deildinni.
 Heimamenningarverkefni þar sem bakpoki með bangsa og bók fer í heimsókn yfir helgi með
hverju barni einu sinni á leikskólaárinu, þar sem bangsinn verður þátttakandi í því sem
viðkomandi barn tekur sér fyrir hendur yfir helgi. Foreldrar skrá niður frásögn barnsins fyrir
barnið sitt, jafnvel eru nokkrar myndir teknar og barnið segir síðan frá þegar í leikskólann
kemur eftir helgina.
Ábyrgðaraðilar:
 Stjórnunarteymi, sbr.
leikskólastjóri,aðstoðarleikskólastjóri,sérkennslustjóri,deildarstjóri,fagstjóri
Mat á verkefni: á deildar- og deildarstjórafundum og á skipulagsdögum með umræðu og
spurningalistum. Rafræn könnun til foreldra að vori.

Dæmi um hlutverk starfsstaða:
 Beita snemmtækri íhlutun til að bregðast við niðurstöðum greininga um málþroskaröskun eða
lestrarörðugleika og til þess að fyrirbyggja erfiðleika í þroska og námi.
 Efla samstarf við foreldra um læsi barna og ungmenna og skerpa á hlutverki þeirra í
lestrarþjálfun barna alla skólagönguna.
 Vinna á markvissan hátt með bernskulæsi í leikskólum á grunni læsisstefnu leikskóla.
 Vekja áhuga barna og ungmenna á læsi á fjölbreyttan hátt.





Gerð grein fyrir áherslum leikskólans til umbóta.
Markmið.
Hver er ábyrgur?
Hvernig og hvenær verður árangur metinn?
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3.2 Verk-, tækni- og listnám

Markmið:
Í skapandi starfi með börnunum verður leitast við að haga umhverfinu þannig að það örvi, hvetji og
gefi börnunum tækifæri til að vera skapandi og frjóir einstaklingar. Þetta á ekki síst við hæfileika
kennara til að hlusta opnum huga á hugmyndir barnanna.
Eins og áður beinist starfið með börnunum fyrst og fremst að ferlinu sjálfu, gleðinni og tjáningunni.
Lögð er áhersla á tengja menningu, lýðræði og þjóðmenningu í leik og skapandi starfi barnanna í
leikskólanum.
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Í ágúst n.k tekur til starfa í Sunnuás kennari með listgreinamenntun og jógakennari í 60%
starfshlutfall. Hún mun leiða skapandi starf og slökunarstundir í leikskólanum með grunnþætti

menntunar að leiðarljósi.

Leiðir að markmiðum:








Börn og starfsfólk safni saman því rusli sem finnst í leikskólagarðinum þegar hann er yfirfarinn
að morgni og verður sá efniviður sem safnast við það notaður til að búa til „ruslaskrímsli“ –
listaverk., verkefni sem nær yfir allt skólaárið.
Þegar aðventan nálgast er foreldrum og öðrum ættingjum /vinum boðið til ánægjulegrar
samveru í skammdeginu og taka þátt í ólaverkstæði leikskólans. Þar vinna þau með
börnunum í skapandi verkefnavinnu, með margs konar opinn efnivið; ullarþæfingu, málningu
piparkökubakstur og boðið er upp á heitt súkkulaði og mandarínur á meðan jólaverkstæðið
stendur yfir.
Búningagerð þar sem börnin fá tækifæri til að hanna sína búninga frá grunni, sem þau geta
notað á öskudaginn og annars. Ferlið hefst með umræðuhópum með kennara og félögum á
deildinni þar sem fjallað er um búninga. Þar á eftir fá börnin tækifæri til að teikna og útfæra
sína búninga. Þegar þessu er lokið er tekið við að skoða efni súrval, sníða, klippa, líma, hefta
og sauma búninga með aðstoð kennara.
Eldri börn leikskólans semja leikrit sem þau sýna fyrir foreldra í útskrift sinni í leikskólanum og
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sýna í miðrými fyrir önnur börn leikskólans.
Almenningsbókasafn hverfisins heimsótt af elstu deildum leikskólans
Listasöfn innan hverfisins eru heimsótt af öllum börnum leikskólans, en söfn sem eru lengra í
burtu eru heimsótt af eldri
árgöngum
.

Ábyrgðaraðilar:
 Stjórnendateymi
 Starfsfólk
Mat á verkefnum:
 Könnun meðal foreldra
 Spurningar lagðar fyrir á
skipulagsdegi
 Könnun gerð í barnahópnum
 Á vorönn

Dæmi um hlutverk starfsstaða S.F.S:
 Nýta fjölbreyttar leiðir til að vekja áhuga barna á verk-,
tækni- og listgreinum í skóla- og frístundastarfi, m.a. í
samstarfi við fagfélög og vinnumarkað.
 Finna leiðir til að vinna að nýsköpunarverkefnum.
 Vinna að því að nýta aðstöðu fyrir verk-, tækni- og
listfræðslu þvert á skóla- og frístundastarf, t.d. sérgreinastofur, bókasöfn og útikennslusvæði.
 Efla enn frekar tækifæri á sviði verk-, tækni- og listnáms á vettvangi frístundastarfs.





Gerð grein fyrir áherslum leikskólans til umbóta.
Markmið.
Hver er ábyrgur?
Hvernig og hvenær verður árangur metinn?
14
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3.3 Lýðræði, jafnrétti, mannréttindi

Dæmi um hlutverk starfsstaða SFS
 Auka áhrif barna og ungmenna á inntak, skipulag og forgangsröðun í skóla- og frístundastarfi.
 Leggja áherslu á frumkvæði barna og ungmenna í skóla- og frístundastarfi.
 Nýta niðurstöður rannsókna á nemendamiðuðu skóla- og frístundastarfi og hvetja starfsfólk til
að sækja námskeið og ráðstefnur um lýðræðislegt skóla- og frístundastarf.
 Gæta jafnréttis á öllum sviðum og vinna að eflingu skóla- og frístundastarfs án aðgreiningar.
 Mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar verði framfylgt á öllum starfsstöðvum SFS.
 Auka kynfræðslu í skóla- og frístundastarfi og efla kynjafræðiþekkingu starfsfólks með áherslu
á að nýta þekkingu úr kynja- og hinsegin fræðum.





Gerð grein fyrir áherslum leikskólans til umbóta.
Markmið.
Hver er ábyrgur?
Hvernig og hvenær verður árangur
metinn?
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Markmið:
Sunnuás starfar eftir kenningum Beritar Bae og Bronfenbrenner. Reynt er eftir fremsta megni að
mæta þörfum hvers einstaklings eins og mögulegt er hverju sinni. Er það gert með því að hafa
fjölbreytileika í verkefnum og námsleiðum og höfða til sem flestra barna. Lögð er áhersla á að öll
börn nái sem bestri færni á íslenskri tungu eins og frekast er unnt með því að hafa málumhverfi
leikskólans sem fjölbreytilegast.
Leiðir að markmiðum:
 Starfað er eftir jafnréttisáætlun leikskólans sem gerð var til tveggja ára. Hægt er
að nálgast hana á heimasíðu leikskólans.
 Leitast er við að mæta þörfum allra barna og foreldra á þeirra forsendum og
útfæra leikskólastarfið þannig að öll börn séu þátttakendur
 Í gegnum kenningar Beritar Bae og Bronfenbrenner er lögð áhersla á að börnin
geti haft áhrif á umhverfi sitt og viðfangsefni sem standa til boða.
Ábyrgðaraðilar:
 Stjórnendateymi
 Allir starfsmenn
Mat á verkefni:
 Spurningalisti lagður fyrir starfsmenn
 Umræður á skipulagsdögum
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3.4 Fjölmenning
Dæmi um hlutverk starfsstaða SFS:
 Eru með virka íslenskukennslu fyrir börn af erlendum uppruna með áherslu á virkt tvítyngi.
 Nýta möguleika til að vera með móðurmálskennslu fyrir börn af erlendum uppruna.
 Tryggja að öll börn hafi jafnt aðgengi að fjölbreyttu frístundastarfi, ekki síst börn af erlendum
uppruna.
 Leita nýrra leiða til að efla samstarf við foreldra barna af erlendum uppruna.
 Leggja áherslu á gagnkvæma aðlögun og samskipti barna óháð uppruna.





Gerð grein fyrir áherslum leikskólans til umbóta.
Markmið.
Hver er ábyrgur?
Hvernig og hvenær verður árangur metinn?
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Markmið:
Í Sunnuási búum við svo vel að vera með fjölmenningalegt samfélag og reynum að mæta þörfum
hvers einstaklings eins og frekast er unnt. Verkefni og verkefnaval er reynt að hafa fjölbreytt og að
námsleiðir höfði til sem flestra barna. Lögð er áhersla á að öll börn nái sem bestri færni á íslenskri
tungu miðað við þroska með því að hafa málumhverfi leikskólans sem fjölbreytilegast. Einnig leggjum
við áherslu á gott foreldrasamstarf við alla foreldra, að allir njóti virðingar og að framlag hvers og eins
sé mikilvægt fyrir leikskólasamfélagið.
Leiðir að markmiðum:
 Gera þjóðfána sem flestra landa sýnilega á veggjum leikskólans og nafn viðkomandi fána
skrifað hjá.
 Leggja inn söngtexta á erlendum tungumálum og fá foreldra erlenda barna til að kenna okkur
söngtexta sem eru sungnir á viðkomandi heimili.
 Öll foreldrasamtöl eru með túlk þar sem við á hverju sinni
 Fréttir á heimasíðu leikskólans, tölvupóstur og aðrar tilkynningar eru á tveimur tungumálum,
íslensku og ensku og á fleiri tungumálum þegar því er komið við.
 Málörvun í litlum hópum
Móðurmál hvers og eins er grunnur sem barnið byggir á

Ábyrgðaraðilar:
 Stjórnendateymi
 Allir starfsmenn eru ábyrgir

Mat á verkefni:
 Umræður á deildarfundum
 Spurningarlistar á skipulagsdögum
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4 Aðrar áherslur í starfi leikskólans

Aðrar/fleiri áherslur sem hafa ekki nú þegar komið fram í starfsáætlun leikskólans
 Markmið:
 Leiðir að markmiði.
 Hver er ábyrgur?
 Hvernig og hvenær verður markmið metið?
 Næsta markmið ef fleiri en eitt, leiðir, mat o.s. frv.

4.1 Umhverfismennt – Grænfáninn - Útikennsla
Sunnuás er grænfánaleikskóli og er því lögð áhersla á umhverfismennt og útikennslu þar
sem hver deild fer að minnsta kosti einu sinni í viku í útinám. Deildarstjóri eða annar
starfsmaður deildarinnar skipuleggur ferð út fyrir leikskólalóðina miðað við þroska, aldur
og getu barnahópsins. Yngstu deildirnar fara í sínar fyrstu útinámsferðir innan
leikskólalóðarinnar og eftir því sem þroski og geta þeirra eflist verða ferðirnar lengri.
Nágrenni leikskólans býður upp á mikla möguleika þar sem við búum við margar
náttúrperlur t.d Laugarásholtið og Laugardalinn.
Þar fyrir utan fara deildirnar reglulega í grenndargáma með mjólkurfernur, pappír sem
ekki er endurnýttur og plast sem fellur til af deildum.
Á öllum deildum eru flokkunarílát undir pappír, plast og lífrænan úrgang. Ílátið undir
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lífræna úrganginn fékk nafnið „Moldvarpan“ og í hana fer ávaxta- og grænmetishýði
sem til fellur frá deildum.
Markmið:
 Að vinna með „ úrgang“ eða með öðrum orðum rusl sem við finnum þegar við
erum í útikennslu. Þegar við erum að fara yfir leikskólalóðina eða annar staðar
þar sem það verður á vegi okkar í daglegu starfi.
 Unnið áfram að því að kynna börnunum nánasta umhverfi leikskólans og
náttúruna þar um kring og læra að bera virðingu fyrir henni.
 Setja inn í ársáætlun ákveðna umhverfisdaga þar sem unnið er að fyrirfram
ákveðnu efni.
Leiðir að markmiðum:
 Skapa meiri umræðu í barnahópnum um úrgang – rusl.
Hvað er úrgangur/rusl ? Hvaðan kemur úrgangurinn / ruslið ? Hvað getum við
gert til að minnka úrganginn /ruslið ? o.s.fr.
 Gera rotnunartilraunir á degi náttúrunnar sem er 16. september en hann ber upp
á laugardag svo við ætlum að gera tilraunina föstudaginn 15.september.
 Vinna með „verðlaust efni“ í listasmiðjum.
 Ákveðið að safna saman því rusli sem finnst í garðinum þegar hann er yfirfarinn
og búa til „ruslaskrímsli“ – listaverk. Allar deildir vinna að verkefninu en börnin á
þremur elstu deildunum móta/gera skrímslið sem ruslið verður límt/fest á .
Unnið verður með þetta allt leikskólaárið.
 Haldið verður áfram að flokka og búa til pappír með börnunum.
 Umhverfisdagar verða :
- 15.september; Gera rotnunartilraun, safna laufum á leikskólalóðinni fyrir
moltutunnu
- 31.október; Endurvinnsla, búa til pappír og kúlur fyrir jólaverkstæði
- 13.febrúar; Búa til bolluvendi úr endurnýtanlegu efni
- 26.apríl; Hreinsunardagur á leikskólalóðinni og í kringum leikskólann.
Ábyrgðaraðilar:
 Stjórnendateymi
 Allir starfsmenn leikskólans
Mat:
 Umræður á skipulagsdögum
 Með símati á deildarfundum
 Leggja spurningar fyrir elstu barnahópana
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4.2 Smábarnadeildir
Sunnuás verður þátttakandi í samstarfsverkefni sem heitir „Brúum bilið“.
Í Sunnuási verða opnaðar tvær smábarnadeildir 1.september næstkomandi. Um er að
ræða sérhæfðar deildir sem mæta þörfum og tryggja öryggi barnanna með því hafa
aðstöðu, búnað og leikrými sem hæfir þroska barna á öðru aldursári.
Markmið:
Að samhæfa starfsaðferðir með þennan aldurhóp í borginni og skapa þannig sérhæfða
þekkingu sem getur nýst öllum sem á eftir koma.
Leiðir að markmiði:
Að samstarf verði á milli þessara tveggja deilda og starfsfólk þeirra samræmi
starfsaðferðir sínar þannig að viðfangsefni og aðbúnaður barnanna verði sem líkastur.
Starfsfólki deildanna verður boðið upp á fræðslu og að sækja sameiginlega umræðufundi
með öðrum leikskólum í verkefninu þar sem þeir deila reynslu sinni.
Ábyrgðaraðilar:
 Leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri
 Deildarstjórar
Mat:
 Samráðsfundir
 Könnun frá skóla- og frístundasviði
 Mat leikskólans

6. Aðrar upplýsingar
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6.1 Barnahópurinn 1. júní








Fjöldi barna í leikskólanum. 122 börn
Kynjahlutfall. 60 stúlkur, 62 drengir
Dvalarstundir. 6.0 tímar 2 börn
7.0 tímar 4 börn
8.0 tímar 28 börn
8.5 tímar 66 börn
9.0 tímar 18
9.5 tímar 4
Fjöldi barna sem nutu stuðnings.
11 börn
Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku.
Fjöldi tungumála. 16

31 barn

6.2 Foreldrasamstarf


Foreldraráð (fjöldi fulltrúa, hvenær er kosið, framkvæmd starfsins).
Í foreldraráði Sunnuáss eru fulltrúar foreldra barna og leikskólastjóri.
Í foreldraráð er kosið í september , ár hvert.
Foreldraráð leikskólans setur sér starfsreglur í samræmi við leiðbeinandi
reglur Skóla- og frístundasviðs.
 Foreldrafundir (dagsetningar, fyrirkomulag).
Foreldrafundir eru haldnir að hausti, í upphafi dags og eru deildarskiptir.
Fundirnir eru nýttir til að kynna fyrir foreldrum fyrirkomulag dagskipulags og námskrá
vetrarstarfsins af viðkomandi deildarstjóra.
 Foreldrasamtöl (fyrirkomulag, tímabil).
Foreldrar eru boðaðir í tvö samtöl á ári. Eitt að hausti og annað að vori
Þessi samtöl eru notuð til að fara yfir líðan barna og þroska, markmið sett í samráði við
foreldra fyrir næstu mánuði
Deildarstjórar boða foreldra í samtöl eftir þörfum umfram áðurnefnd viðtöl. Einnig eru
foreldrar hvattir til að biðja um samtöl á öðrum tíma ársins og brugðist verður skjótt við þeirri ósk.
 Foreldrafélag.
Foreldrafélag er starfandi við leikskólann. Aðalfundur foreldrafélagsins er haldinn fljótlega
við upphaf hvers leikskólaárs. Kosið er í stjórn foreldrafélagsins á aðalfundinum og reynt
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eftir fremsta megni að í stjórnina fáist fulltrúar frá öllum deildum leikskólans. Í stjórn
félagsins situr einnig einn fulltrúi leikskólans.
Stjórn foreldrafélagsins skal móta dagskrá komandi leikskólaárs á fyrsta fundi sínum eftir að
hún kemur saman. Tekur stjórn foreldrafélagsins mið af viðburðum og dagskrá fyrri ára.
Foreldrafélagið hefur á undanförnum árum staðið fyrir ýmsum viðburðum barnanna til
handa s.s leiksýningum, jóladansleik, vorferð, ásamt því að taka þátt í kostnaði við
útskriftarferð elsta árgangs leikskólans.
Þátttaka foreldrafélagsins í viðburðum tekur mið af fjárhagslegri stöðu þess. Í
foreldrafélagið er innheimt árgjald sem er jafnframt valfrjálst.

6.3 Samstarf leik- og grunnskóla


Áætlun vetrarins.
Áætlun vegna samstarfs Sunnuáss og Langholtsskóla er að mestu í föstum skorðum og er
nokkuð keimlík frá síðasta leikskólaári s.b
 Nóvember – fimmtudaginn 16.nóvember 2017 hittast elstu börn leikskólanna í hverfinu í
Langholtsskóla í tilefni Dags íslenskrar tungu. Gert er ráð fyrir að allir hópar verði með atriði
og grunnskólakennarar Langholtsskóla kynna Jónas Hallgrímsson.
 Desember – Elsta árgangi barna í leikskólum hverfisins er boðið í Langholtsskóla til að horfa
á jólaleikrit 6.bekkjar Langholtsskóla.
 Janúar – nemendur 1.bekkjar Langholtsskóla ásamt nokkrum nemendum 7.bekkjar skólans
koma í heimsókn í sinn gamla leikskóla með boðsbréf til elstu barna leikskólans vegna
væntanlegrar skólaheimsókna.
 Samstarfsverkefni ef einhver eru.
 Haldið verður áfram samstarfið við stofnanir hverfisins,
eins og Borgarbókasafn –Sólheimasafn . Barnahópar fara reglulega í heimsókn í safnið, sér
til gagns og gleði.
Fræðsludagskrá Fjölskyldu og húsdýragarðsins er nýtt með börnum Sunnuáss, í aldurskiptum
hópum.
Ásmundasafn er sótt heim af eldri árgöngum barna leikskólans

6.4 Almennar upplýsingar
Skipulagsdagar leikskólans eru þetta leikskólaár:








Mánudaginn 21.ágúst 2017. Leikskólinn er lokaður þann dag ( leik. og grunnskólar )
Mánudaginn 16.október 2017. Leikskólinn er lokaður til kl.11:00
Föstudaginn 17. nóvember 2017. Leikskólinn er lokaður þann dag ( leik. og grunnskólar )
Föstudaginn 2. febrúar 2018. Leikskólinn er lokaður þann dag
Föstudaginn 16.mars 2018 Leikskólinn er lokaður þann dag
Föstudaginn 27. apríl 2018. Leikskólinn er lokaður þann dag ( leik. og grunnskóli )
Föstudaginn 25 maí 2018. Leikskólinn er lokaður frá kl. 12:00
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7. Fylgiskjöl
7.1 Matsgögn
7.2 Leikskóladagatal
7.3 Umsögn foreldraráðs
7.4 Annað

F. h. leikskólans ..........................................

_______________________________________________
Leikskólastjóri
Dagsetning

Mat á Grænfánaverkefni fyrir skólaárið 2016-2017
Hvers vegna – Hvers vegna ekki
*Er verið að gera tilraunir inn á deildum með að rækta t.d. tómata, avocado eða melónusteina?
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a) Ef svo er hvað er verið að rækta?
*Eru gerðar rotnunartilraunir á lífrænum og ólífrænum hlutum úti og inn á deildum?
a) Ef svo er hvernig var staði að verkefninu?
*Eru börn og starfsfólk að fylgjast með rotnunartilrauninni og skapa umræður um ferlið?
a) Ef svo er hvernig fer það fram?
*Eru börnin að skammta sér sjálf mat á diskinn og gerð meðvituð um að skammta sér passlega mikið
á diskinn svo þau þurfi ekki að leyfa matnum?
a) Ef svo er hvar og hvernig fara umræðurnar fram?
*Er verið að vigta og skrá niður þann mat sem hent er á deildunum?
a) Ef svo er hvernig fer það fram?
*Er verið að fylgjast með vatns og rafmagnsmælum?
a) Fara fram umræður með börnunum um notkun vatns og rafmagns, hvaðan það kemur o.s.f.r.
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