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Ársskýrsla 2015-2016 

Leikskólinn Sólborg Sandgerði  

1 MAT Á SKÓLAÁRINU OG FRAMTÍÐARSÝN 

1.1 Mat á skólaári 2015-2016 

Hjallastefnuskólar standa árlega fyrir nokkrum tegundum mats á skólastarfinu. Að vori er 

að jafnaði lögð starfsmannakönnun fyrir starfsfólk leikskólans þar sem grennslast er fyrir 

um starfsánægju, starfsaðstæður og eigið mat starfsfólks á eigin frammistöðu. Tvisvar á 

starfsárinu fylla kennarar út gátlista yfir þroskastöðu barna, félagslega stöðu þeirra og gengi 

í leikskólanum sem síðan er kynntur foreldrum í foreldraviðtölum hvorrar annar. Að hausti 

er síðan send út foreldrakönnun þar sem foreldrar eru beðnir um að meta þjónustu 

leikskólans og fagstarf eins og það snýr að þeim og barni þeirra. Hjallastefnuskólar taka 

þetta mat á skólastarfinu mjög alvarlega og ef óánægju virðist gæta í einhverjum þætti 

skólastarfsins er tafarlaust gengið í þær 

breytingar sem þarf til þess að bæta úr 

skák. 

 Niðurstöður úr mati rafrænnar 

foreldrakönnunar voru jákvæðar fyrir 

starf Sólborgar og foreldrar sáttir við 

alla meginþætti fagstarfs leikskólans og 

gáfu skólanum 7,3 í meðaleinkunn. En 

það er lækkun um 0,8. Attendus sem sér 

um foreldrakönnunina tekur fram að 

niðurstöður séu þær að foreldrum finnst 

gott starf vera unnið á leikskólanum.  

 

1.2 Starfið næstkomandi ár 

Sólborg hóf starfsárið með áhugasömu og kraftmiklu starfsfólki. Litlar breytingar voru á 

starfsfólki í byrjun þessa skólaárs. Starfsfólk með reynslu hefur verið duglegt að leiðbeina og 

kenna nýjum starfsmönnum og má segja að mikil gleði og fjölbreytileiki hafi einkennt hópinn 

Börn og foreldrar, 

Starfsfólk, 

Umhverfi, 

Efniviður, 

Náttúra, 

Samfélag 
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að þessu sinni. Starfsmenn eru duglegir að sækja sér menntun og fagmenntun skólans alltaf 

að aukast. 

Sérstök áhersla verður áfram lögð á aukna foreldrasamvinnu og markmið okkar enn sem 

fyrr er að styrkja enn frekar tengslin milli heimilis og skóla. Sem fyrr býr Sólborg að miklu 

láni þegar kemur að starfi þar sem skínandi áhugi og metnaður starfsfólks er úrslitaþáttur í 

velgegni skólans.   

Sólborg er nú á svokallaðri Grænni grein, en það þýðir að skólinn er í aðlögunarferli að því að 

fá Grænfánann, sem er viðurkenning á umhverfisvænu skólastarfi. Stofnuð var 

grænfánanefnd sem fundar nú öðru hvoru þar sem hugmyndir og nýjar leiðir eru ræddar. Í 

þessari nefnd er starfsmaður af hverjum kjarna og matráður svo hægt sé að finna lausnir 

sem henta öllum í húsi. Endurvinnsla og nýting á verðlausu efni er og verður áfram rauður 

þráður í öllu skólastarfinu. 

Við munum leggja enn meiri áherslu á málörvun og þá sérstaklega á nýtt efni sem við höfum 

verið að innleiða og er kallað ,,Máttur málsins“ og er partur af innleiðingu framtíðarsýnar 

læsis og stærðfræði á Suðurnesjum. Samvinna er áfram á milli grunnskóla og leikaskóla með 

elstubörnin sem eru í skólahóp.  

Á Sólborg er unnið með verkefnið ,,Orðaspjall“. Það er leið til að efla orðaforða og 

hlustunarskilning barna með bóklestri. Leikskólabörn læra í gegnum leik því er mikil 

áhersla lögð á orðaleiki og leikræna tjáningu í íslenska 

orðaspjallinu. Valdar eru bækur fyrir hvern aldur 1x í 

mánuði og er unnið með þær bækur í einn mánuð í senn. 

Valin eru orð úr bókinni til að kenna betur, þau eru sett á 

lítil blöð og hengd upp á vegg eftir að búið er að ræða um 

orðin í hópnum. Þessi orð hanga upp á vegg inn á hverjum 

kjarna þar til ný bók verður fyrir valinu. 

Numicon eru stærðfræðikubbar fyrir yngri nemendur. Þessir kubbar auðvelda nemendum 

námið þar sem þau læra um tölur og stærðir í leik með áþreifanlegum viðfangsefnum og með 

sjónrænum hætti. Kubbarnir eru hannaðir með það í huga 

 Að börn geti handleikið, rannsakað, tekið eftir og kanna ólíkar fyrirmyndir og 

mynstur. 

 Að kenna börnum á markvissan hátt að tölur eru ,,meira“ eða ,,minna“ en aðrar 

tölur. 



 11/24/2016 

 4  

 Að börn læri að sjá tölur sem heildir. 

 Að hjálpa börnum að ,,sjá“ tengslin á milli tala.  

Í Sólborg er efnið ,,Lubbi finnur málbein“  notað þar sem íslensk málhljóð eru sýnd og 

sungin. Búið er að kaupa hunda bangsa inn á alla kjarna ásamt því að útbúin voru málbein 

þannig að krakkarnir geti handleikið. Allir Lubbar eru í fallegum lopapeysum. Það eru til 

Lubbabækur inn á öllum kjörnum. Lubbastund er 1-2x í viku á hverjum kjarna.  

Kennara notað mikið efnið frá Bryndísi Guðmundsdóttir talmeinafræðing ,Lærum og leikum 

með hljóðin“ og annað efni tengt því til  að efla málþroska. Börnum finnst þetta forrit 

einstaklega skemmtilegt og nær til alls aldurshóps.  

,,Leikur að læra“ er aðferð sem byrjað verður að innleiða inn í skólakerfið á Sólborg með 

haustinu 2016. Starfsmenn munu fara í Leikur að læra námsferð til Alicante vorið 2017 til 

þess að fá enn betri þekkingu á þessari flottu aðferð. Kristín sem er höfundur, kemur einnig 

til með að koma nokkru sinnum með námskeið fyrir kennara ásamt því að námskeið eða 

kynning verður fyrir foreldra. Allir eru spenntir fyrir þessu verkefni en hægt er að flétta allt 

það sem nú verið er að nota inn í þessa kennsluaðferð.  

 

2 FAGSTARF 

2.1 Námskrármarkmið 

Hjallastefnan starfar eftir tvennum námskrármarkmiðum og leggur þau að jöfnu. Í fyrsta 

lagi starfa leikskólar Hjallastefnunnar eftir Aðalnámskrá leikskóla og uppfylla öll markmið 

hennar, þó að stundum séu farnar óhefðbundnar leiðir að þeim markmiðum. Í öðru lagi 

starfa skólar Hjallastefnunnar eftir kynjanámskrá Hjallastefnunnar þar sem 

einstaklingsstyrking og félagsuppeldi stúlkna og drengja fara saman með markvissri þjálfun 

í samskiptum og jákvæðum viðhorfum kynjanna á milli.  

 

2.1.1 Aðalnámskrá leikskóla 

Starfslýsingar Hjallastefnunnar eru með þeim hætti að öll helstu markmið Aðalnámskrár 

eru fléttuð inn í leikskólastarfið og gefst starfsfólki og börnum tækifæri til þess að vinna með 

einstaka þætti ýmist í frjálsum leik barnanna í gegnum val 

eða með markvissari hætti í hópatímum. Samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla eru áhersluþættir  í 
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leikskólastarfinu hreyfing, málrækt, myndsköpun, tónlist, náttúra og umhverfi, menning og 

samfélag. Öllum þessum áhersluþáttum er sinnt í leikskólastarfinu og þar sem við á er þeim 

fléttað saman við námskrá Hjallastefnunnar. Um áherslur Aðalnámskrár má nánar lesa í 

Aðalnámskrá leikskóla (Menntamálaráðaneytið, 1999). 

 

2.1.2 Kynjanámskrá Hjallastefnunnar 

Hugmyndafræðilegur grundvöllur jafnréttisuppeldis Hjallastefnunnar byggir á því að stelpur 

og strákar séu ekki eins, felur í sér að ólíkum vinnubrögðum þurfi að beita fyrir hvort kyn. 

 ,,Kynin haga sér ólíkt, birta sig ólíkt, bregðast ólíkt við – þau tala ólíkt og leika sér 

ólíkt....hvernig getum við þá brugðist ,,eins“ við báðum kynjum nema hafna 

í ,,meðaltals“ starfsháttum sem þjóna hvorugu kyninu?“  (Margrét Pála Ólafsdóttir, 1999). 

Stúlknauppeldið eða einstaklingsþjálfunin, gengur út á að bæta stúlkunum upp þá þjálfun 

sem þær hafa ekki hlotið vegna þess að þær eru stúlkur og eru það einstaklingsþættir sem 

skiptast í þrjú meginsvið: í fyrsta lagi sjálfstæðiskennslu, sjálfsvitund og sjálfstraust, í öðru 

lagi jákvæðni og hreinskiptniþjálfun og í þriðja lagi kraft- og kjarkkennsla. Drengjauppeldið 

eða félagsþjálfunin, gengur út á að bæta drengjunum upp þá þjálfun sem þeir hafa ekki 

hlotið vegna þess að þeir eru drengir. Það eru helst félags- eða samskiptaþættirnir sem 

drengina vantar en þeir skiptast í þrjú meginsvið: í fyrsta lagi hegðunarkennslu, í öðru lagi 

viðhorfakennslu og í þriðja lagi nálægðarkennslu. Bæði kyn fá auðvitað báðar tegundir 

þjálfunar en í ólíkum hlutföllum eftir því sem hvort kyn skortir. Nánar má lesa um áherslur 

og kennslufræði Hjallastefnunnar í Námskrá Hjallastefnunnar (Margrét Pála Ólafsdóttir, 

1999) og í skólanámskrá skólans. 

 

2.1.3 Fyrirhugaðar umbætur næsta skólaárs 

Á komandi skólaári verður áhersla lögð á tileinkunn hjallaískra vinnubragða í kjölfar 

heimsóknar á leikskólann Hjalla til Árnýjar Steindóru Steinþórsdóttur þar sem fram fór 

endurmenntun starfsmanna á starfshættum Hjallastefnunnar og lotukerfi.  

Enn verður lögð áhersla á hvatningu til starfsfólks til að sækja sér frekari menntun eins og 

undan farin ár en mikil aukning á fagmenntun innan skólans hefur verið síðastliðin ár. 

Mikil þróun hefur verið í starfi með fimm ára börnum hvað varðar íslensku og stærðfræði en 

við höfum á þessu skólaári stigið skrefi lengra og innleitt þetta inn á öll aldursstig í einhverri 

mynd. Með læsi í sem víðasta skilningi að vopni verður áfram notast við efnið ,,Mátt 
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málsins“ sem fengið var frá Katrínu Ruth Þorgilsdóttir á leikskólanum Velli en það er 

áætlun í markvissi orðaforðakennslu í tengslum við loturnar, árstíðirnar ofl.. Öll kennsla fer 

sem og áður í gegnum leik barnanna.  

Ennþá er samvinna milli leikskóla á Suðurnesjum í sameignlegri framtíðarsýn í 

eflingu læsis og stærðfræði. Leikskólastjórar hittast alltaf í byrjun vorannar og fara 

sameiginlega yfir niðurstöður Hljóm-2 málþroskaskimananna.  

 

2.2 Leikskólastarfið 

Leikskólastarfið er í miklum blóma. Barnahópurinn helst stöðugur á milli ára. Glöð börn, 

glaðir kennarar ásamt kátum kennurum spila lykilhlutverk. Mikil metnaður er hjá 

starfsfólki að ná sér í menntun og útskrifuðust þrjár í desember 2016 úr leikskólaliðanámi. 

Fimm útskrifast haustið 2017 og tvær haustið 2018. Fagmenntun er fer stigvaxandi á milli 

ára á leikskólanum.  

 

2.2.1 Aðlögun nýrra barna 

Barnahópurinn er alltaf nokkuð stöðugur á milli ára og skólinn rýmir ca.118 börn. Sem fyrr 

koma börnin til okkar á öllum aldri og tekur aðlögun hvers og eins barns mið af þeirri getu 

og reynslu hvers og eins. Þau eldri aðlagast fljótt á meðan 

hægt er að gera ráð fyrir að nokkuð af yngstu börnunum 

þurfi viku fyrir aðlögunina og sum jafnvel aðeins lengri 

tíma. Aðlögun nýrra barna er um og eftir sumarfrí að öllu 

jafna.  

 

2.2.2 Dagskipulag 

Dagskipulag Sólborgar skiptist nokkuð jafnt á milli frjáls leiks barnanna sem eru valtímar 

og kennarastýrðs tíma sem eru í hópatíma. Nánari útfærsla á dagskipulaginu er sem hér 

segir:  

07:45 leikskólinn opnar 

08:15 Morgunmatur lagður á borð – Valtími 

09:00 Skemmtifundur – heilsast og sungið saman 

09:10 Hópatími 
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10:20 Ávaxtatími 

10:30 Valtími 

11:45 Skemmtifundur 

12:00 Hádegisverður 

12:30 Hópatími / hvíld 

14:00 Valtími 

14:45 Skemmtifundur 

15:00 Nónhressing 

15:30 Valtími 

16:30 Leikskólinn lokar 

 

2.2.3 Skólaföt 

Á Sólborg notar bæði starfsfólk og nemendur skólafatnað, starfsfólki er úthlutað tveim bolum 

á ári. Skólaföt starfsfólks samanstendur af skólabol og flíspeysu eða vesti sem gert er ráð 

fyrir að starfsfólk klæðist öllum stundum. Skólafatnaður barnanna samanstendur af bolum, 

bæði lang- og stutterma, joggingbuxum, léttbuxum, pils, stuttbuxur, buff og flíspeysa. 

Íslenska ullin hefur löngu verið vinsæl fyrir þær sakir að vera hlý, létt og þægileg. 

Hjallastefnan samdi við Ístex um að útbúa pakkningar með uppskriftum og lopa fyrir 

Hjallastefnupeysur á börn, sem nú eru komnar í sölu í skólunum. Peysurnar eru rauðar og 

bláar fyrir leikskólabörnin, prjónaðar úr tvöföldum plötulopa. Mynstur peysanna eru 

krakkar að haldast í hendur sem vísar í lógó Hjallastefnunnar. Notkun skólafata hefur verið 

góð meðal barnanna en við höfum einnig á okkar snærum lánsskólaföt því öll viljum við vera 

í sama liðinu og mikilvægt að markmið um samkennd og liðsheild náist.  

 

2.2.4 Ferðir og uppákomur 

Strax í ágúst tóku nemendur þátt í setningu Sandgerðisdaga eins og önnur ár. Það er alltaf 

gaman að koma fersk eftir sumarfrí og byrja undirbúning á hátíð fyrir samfélagið.  

Aðventan kom fagnandi í desember. Hún Þórdís leikkona kom með ,,Leikhús í tösku“ og 

sýndi okkur jólaleikritið ,,Grýla og jólasveinarnir“ eins og undafarin ár. Þórdís var með eina 
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sýningu fyrir öll börn skólans. Það var dásamlegt að fylgjast með yngstu börnunum því þau 

vissu á tímabili ekki hvort þau ættu að gráta eða hlæja – en að lokum var hláturinn fyrir 

valinu og var hreint út sagt yndislegt að fylgjast með litlu meisturunum okkar.  

Jólasöngfundurinn var á sínum stað og fengum við eins og í fyrra Sigurð Smára til að spila á 

gítar og leiða sönginn ásamt Heiðrúnu okkar á Bláakjarna yngri sem setti einkar 

hátíðalegan og fallegan blæ á söngfundinn. Við mjúka lýsingu og ljúfan söng, í bland við 

kraftmikinn söng og göngugleði í kringum jólatré, skapaðist notaleg stemming í hjörtum 

allra viðstaddra.  

Miðvikudaginn 6.janúar, á þrettándanum, héldum við okkar árlega sparifatadag. Þá er í boði 

að mæta í sparifötum í leikskólann (eða hafa meðferðis í poka). Við gerðum okkur dagamun, 

fórum í göngutúr um húsið sýndum okkur og sáum aðra. Fórum á dansleik í salnum og 

skemmtum okkur sparilega vel.  

Á bóndadaginn buðum við pöbbum, öfum, frændum og öllum þeim karlmönnum sem 

tengdust barninu til að koma til okkar í þorrakaffi og svo á konudaginn þá buðum við 

mæðrum, frænkum, ömmum og systrum að koma. Fjölskyldudagar stuðla að auknum 

tengslum foreldra við kennara auk þess að foreldrar kynnast hinum börnunum á kjarnanum 

og fjölskyldum þeirra. 

Bolludegi var að sjálfsögðu fagnað með hraustlegu bolluáti og á sprengidag sprengdu allir sig 

á saltkjöti og baunum. Öskudagurinn var haldin hátíðlegur sem búningadagur og kom hver 

kynjaveran á eftir annarri í leikskólann þennan dag. Sannkölluð hátíðarstemming ríkti og 

inn á hverjum kjarna er kötturinn slegin úr tunnunni. Á kjörnum kroppuðu börnin í snakk 

og léku sér í fínu búningunum.  

Dagur leikskólans var haldin hátíðlegur í leikskólum landsins 5.febrúar og var Sólborg engin 

undantekning. Við buðum öllum aðstandendum að koma á Söngfund til okkar og taka þátt í 

þeirri gleði sem skapast í kringum það. Mæting var góð sem gladdi okkur mikið eins og var í 

fyrra.  

Verkefnið ,,Brúum bilið“ var viðhaldið með heimsóknum á milli grunnskólans í Sandgerði og 

Sólborgar. Þá fór alla föstudaga hópur af leikskólabörnum upp í grunnskóla í kennslu og 

börn úr grunnskólanum komu í leikskólann.  

Allir kjarnar fara í íþróttahúsið í Sandgerði yfir 

veturinn. Mið og elstu kjarnar fara 1x í viku 
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nema yngstu kjarnar fara aðra hvora viku. Þar fara þau í hina ýmsu leiki.  

Á sumarhátíðinni sameinuðust leikskólinn og foreldrafélagið um að kosta Leikhópinn Lotta í 

heimsókn til okkar annað árið í röð ásamt því að foreldrafélagið bauð pylsur og svala fyrir 

alla gesti.  

Útskriftarferðin var farin 11.maí og var ferðinni heitið í Vatnaskóg eins og undafarin ár. 

Útskriftarhátíðin var 27.maí á sal Grunnskóla Sandgerðis. Börnin fengu afhenta gjöf frá 

leikskólanum ásamt því að börnin buðu upp á kaffi og meðlæti fyrir gesti sem þau sjálf 

bjuggu til.  

 

2.2.5 Gestir 

Reglulega koma góðir gestir í heimsókn til okkar.  

19.október 2015 komu Logi og Glóð frá Brunavörnum Suðurnesja og fræddu börnin um 

eldvarnir.  

Í heilsuviku Sandgerðis komu ýmsir aðilar í heimsókn til okkar á Sólborg og voru með 

kynningar á mismunandi íþróttum. Þetta árið kom Guðni Sigurðsson sem er faðir Hrafn 

Levís og Arndísar Unu og kynnti fyrir okkur byrjendakennslu í Golfi eða eins og það er 

kallað Snag sem vakti mikla lukku.  

28.maí 2016 var okkar árlegi hjóladagur en á þeim degi koma í heimsókn flottir 

lögreglumenn og skoða hjól barnanna. Þá koma öll þau börn sem vilja á hjólunum sínum í 

skólann þann daginn. Hjólin eru yfirfarin og allir fá límmiða því til staðfestingar.  

Í lok júli 2016 var síðan sumarhátíð foreldrafélagsins en þá kom leikhópurinn Lotta í 

heimsókn. Þessi dagur var vel sóttur af börnum og aðstandendum. Boðið er uppá grillaðar 

pylsur og svala.  

 

3 STARFSMANNAHALD 

3.1 Móttaka nýrra starfsmanna 

Nýju og áhugasömu starfsfólki hefur verið tekið fagnandi og verður svo áfram. Hverjum 

nýjum starfsmanni fylgir ferskur blær og ný vídd í starfið. Á sínu fyrsta degi í starfi fer 

starfsmaður í viðtal og kynningu á Hjallastefnunni hjá leikskólastjóra ásamt því að fá 

leiðsögn inn á kjarna frá reyndum starfskrafti. Lögð er áhersla á jákvæðni og vilja til að 
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leggja sig eftir þeim áherslum sem starfað er eftir á Sólborg. Þá er farið í gegnum 

dagskipulag leikskólans og hvert hlutverk kennara er á ólíkum tímum dagsins. Farið er yfir 

vinnutíma, réttindi og skyldur. Nýr starfsmaður fær afhenta tvo vinnuboli og flísvesti til 

láns. Einnig fær starfsmaður í hendur Námsskrá Hjallastefnunnar og veflykil að 

starfsmannasíðu Sólborgar. Við leggjum áherslu á að starfsfólki sé gefin góður tími til að 

komast inn í hlutina og ætli sér ekki um of fyrstu dagana. Mikilvægt er að starfsmenn lesi og 

kynni sér vel starfshætti Hjallastefnunnar.  

 

3.2 Símenntun og starfsþróun 

Nýliðanámskeiðin góðu eru á sínum stað. Áherslur í námsskrá Hjallastefnunnar skipta 

höfuð atriði sem og Aðalnámskrá leikskóla. Nánari upplýsingar um símenntun og 

starfsþróun má sjá í símenntunaráætlun Sólborgar. Starfsfólk Sólborgar hefur verið að auka 

við sig fagmenntun og hefur fagmenntun starfsfólks aukist mikið. 

 

3.3 Faglegur stuðningur og samstarf 

Mánaðarlega er haldin kjarnastjórafundur. Í kjölfarið eru svo haldnir kjarnafundir og að 

meðaltali eru haldnir starfsmannafundir einu sinni í mánuði. Kjarnastjórafundir eru nýttir 

til ákvörðunartöku um málefni sem varða allan leikskólann nýtingu á sameiginlegu rými 

o.s.frv. Á kjarnafundum fara kennarar yfir allt það sem viðkemur kjarnanum sínum, 

samsetningu nemendahóps o.s.frv. og á starfsmannafundum er farið yfir þau atriði sem 

varða alla starfsmenn, jafnvel skipt í umræðuhópa og/eða fengin utanaðkomandi aðili með 

fræðslu.  

Hvatt er til samstarfs milli kennara. Í því skyni er undirbúningstími tekin utan vinnutíma 

þar sem hægt er. Kennarar nýta þessa tíma til skipulagningar á kynjablönduðum 

hópatímum og til að skiptast á hugmyndum fyrir hópatíma fyrir hvern aldurshóp.  

Mikil vinna hefur verið lögð í námskrárgerð fyrir Hjallastefnuna og er um ómetanlegt 

námsgagn að ræða sem mikið er sótt í og lesið. Jafnframt hefur verið búin til sérstök 

námsskrá fyrir vinnu með fimm ára börnum bæði hvað varðar innlögn á 

stærðfræðihugtökum og lestrarinnlögn í framhaldi af verkefninu Framtíðarsýn 

Reykjanesbæjar. 

Starfsmannaviðtöl voru haldin á vorönn. Þar gafst hverjum starfsmanni kostur á að ræða 

starf sitt, aðstæður og framtíðarsýn við leikskólastjóra.  
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Allir starfsmenn Sólborgar geta sótt faglegan stuðning til leikskólastjóra og taka virkan þátt 

í fagstarfi leikskólans. Að auki geta allir starfsmenn skólans sóttir til þeirra sérfræðinga sem 

starfa innan Hjallastefnunnar.  

Stjórnendur Hjallastefnuleikskólanna á Suðurnesjum, Akur, Gimli, Sólborg og Völlur hittast 

reglulega til að bera saman bækur sínar. Þroskaþjálfar á þessum sömu leikskólum hittast 

einnig reglulega. Verkefnastjórar framtíðarsýnar í leikskólum í Reykjanesbæ, Garði og 

Sandgerði sem og fræðslustjóri og sérkennslustjóri Reykjanesbæjar hittast reglulega til að 

fara yfir hvernig innleiðing framtíðarsýnar gengur ásamt því að vera með ýmis námskeið og 

fræðslufundi fyrir starfsfólk leikskóla.  

 

3.4 Nám með vinnu og námsleyfi 

Frá því að Hjallastefnan tók við Sólborg haustið 2012 hafa nokkrir starfsmenn stundað nám 

og náð sér í fagmenntun. Útskrifaðir hafa verið 5 starfsmenn sem Leikskólaliðagráðu frá 

Miðstöð símenntunnar og eru fleiri í námi.  

 

4 SAMSTARF 

4.1 Samstarf og tengsl utan leikskólans 

4.1.1 Tengsl við ráðgjafarþjónustu 

Leikskólinn er í samvinnu við Sigurð Þ. Þorsteinsson sálfræðing sem sér um greiningarvinnu 

ásamt ráðgjöf og leiðbeiningum til starfsmanna varðandi börn með sértæk vandamál. 

Bryndís Guðmundsdóttir talmeinafræðingur, hefur verið sérfræðingur Sólborgar í málum 

barna sem slíka þjónustu þurfa. Faglegur ráðgjafi skólans er Margrét Pála Ólafsdóttir og er 

sérfræðiálits hennar leitað eftir þörfum. Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins kemur með 

ráðgjöf vegna einstakra barna.  

 

4.1.2 Tengsl við aðra leikskóla 

Sérlega gott samstarf hefur leikskólinn Sólborg við systurskóla sína á Suðurnesjum sem 

einnig eru Hjallastefnuleikskólar, Akur, Gimli og 

Völlur. Öflugt samstarf hefur verið á milli Sólborgar 

og Grunnskólans í Sandgerði. Þeir vinna saman að 
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verkefninu ,,Brúum bilið“ þar sem fimm ára nemendur skólans eru í samstarfi með yngstu 

nemendum grunnskólans í Sandgerði. Mest áhersla hefur verið lögð á samstarf við aðra 

leikskóla sem starfa eftir námsskrá Hjallastefnunnar og þá sérstaklega við þá sem eru í 

rekstri Hjallastefnunnar ehf. Auk þess situr leikskólastjóri Sólborgar mánaðarlega fundi með 

skólastjórum allra þeirra skóla sem Hjallastefnan ehf. rekur.  

 

4.1.3 Samstarfsverkefni, þróunarverkefni og þróunarstarf 

Leikskólinn Sólborg er að vinna að því að verða leikskóli á Grænni grein. Unnið er hörðum 

höndum við að fá grænfánann og er sú vinna vel á veg kominn. Á hverjum kjarna er 

fumhverfisfulltrúi, börnin taka þátt í flokkun.  

Unnið er eftir ,,Mátt málsins“ sem við fengum frá vinum okkar á Velli. Þar er lagt áherslu á 

íslensk hugtök í sinni víðustu merkingu með söng, sögum, ljóðum og fleiri verkefnum. Einnig 

er unnið við að leggja inn stærðfræðihugtök fyrir nemendur frá 2 ára til 5 ára þar sem tölur 

og talnaskilning er gerð góð skil. Öll þessi vinna fer fram í gegnum leik og söng. Í notkun er 

komin námsskrá í læsi fyrir 2-3 ára og 3-4 ára til viðbótar við það sem fyrir var.  

 

4.2 Samstarf heimilis og skóla 

Markmið með foreldrasamstarfi er skv. Aðalnámskrá leikskóla að ,,veita foreldrum 

upplýsingar um starfsemi leikskólans, veita foreldrum upplýsingar um þroska barnsins og 

stöðu þess í leikskólanum, afla upplýsinga um aðstæður og uppeldisviðhorf foreldra, stuðla 

að þátttöku foreldra í stafi leikskólans, rækta samvinnu og samskipti leikskólans og 

heimilanna og skapa umræðuvettvang fyrir skoðanaskipti um uppeldi barna.“ 

 

4.2.1 Daglegt samstarf 

Hjallastefnuleikskólar leggja áherslu á samstarf heimilis og skóla og eru fjölmargir þættir 

leikskólastarfsins sniðnir til þess að hvetja til og styðja við þetta samstarf. Þjónustumiðun 

skólans er hugsuð til þess að auðvelda barnafjölskyldum lífið en til dæmis býðst foreldrum að 

kaupa aukavistunartíma með engum fyrirvara ef illa stendur á eða eitthvað óvænt kemur 

upp og þannig verður gæsla og velferð barnsins samvinnuverkefni heimilisins og leikskólans 

sem tekur aukna ábyrgð á að aðstoða fjölskylduna. Öllum foreldrum í öllum 

Hjallastefnuleikskólum stendur til boða að koma í heimsókn í leikskólann án fyrirvara og 

dvelja sem gestir og fylgjast með barninu i leik og starfi. Skipulag starfsins í 

Hjallastefnuleikskólum  er með þeim hætti að starfsmaður er ávallt í fyrsta rými kjarnans 
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fyrsta opnunartíma leikskólans til þess að taka á móti börnunum og foreldrum, fá fréttir af 

líðan og gengi barnsins heima, svara spurningum foreldra og koma skilaboðum frá heimilinu 

áleiðis til þess starfsmanns sem annast barnið yfir daginn. Auk þessa daglega samstarfs er 

skipulagt samstarf heimilis og skóla í formi funda, viðtala og ýmissa atburða yfir skólaárið.  

 

4.2.2 Upplýsingarstreymi 

Hjallastefnan ehf. rekur stærsta leikskólavef landsins www.hjalli.is sem er beintengdur við 

gagnagrunn innan rekstrarforritsins ,,Stjórnandans“. Með reglulegu millibili eru settar 

fréttir af starfi hvers kjarna inn á kjarnasíðuna og fréttir af heildarstarfi skólans á forsíðu 

skólans. Fyrst og fremst felst þó upplýsingamiðlun til foreldra í myndasafni skólans en 

leikskólinn setur mörg hundruð myndir á mánuði á vefinn. Myndasafnið er nokkurs konar 

gluggi fjölskyldunnar inn á leikskólastarfið en þar má sjá myndir af börnunum í leik á 

valtíma, af hópastarfi og öðru starfi kennara með börnunum. Foreldrum fá myndir af 

barninu sínu á geisladiski í lok leikskóladvalarinnar. Hátt hlutfall foreldra hefur aðgengi að 

veraldarvefnum og fylgist með upplýsingum á vef leikskólans en fyrir þá örfáu sem ekki nýta 

sér vefinn eru prentaðar út tilkynningar og fréttir af vefnum. Einnig er leikskólinn með 

facebook síðu sem nær til margra.  

 

4.2.3 Fundir og viðtöl 

Foreldraviðtöl eru einu sinni á önn þar sem kennari hittir foreldra barnanna í hópnum. 

Almenna reglan er að hver hópstjóri haldi viðtöl fyrir foreldra sinna barna en nýir 

starfsmenn hafa fengið aðstoð reyndari starfsmanna í viðtölunum. Auk þess er foreldrum 

boðið í foreldraviðtöl hvenær sem þurfa þykir og auðvitað ef þess er óskað. 

 

4.2.4 Þátttaka foreldra 

Sólborg hefur reynt að hafa einn til tveir fulltrúar af hverjum kjarna og verður reynt að 

halda því áfram. Í foreldrafélagi eru þeir sem bjóða sig fram við kennara þegar óskað er eftir 

nýjum meðlimum og á fyrsta fundi hvers hausts. Foreldrafélagið sé um stærri viðburði 

skólans eins og jólaleikrit og sumarhátíð svo eitthvað sé nefnt. Foreldrum býðst að taka þátt 

í starfi skólans með því að veita fjölskylduframlag í hverskyns formi. Foreldraframlagið 

hefur reynst okkur dýrmætt í vetur sem og fyrri vetur þar sem ekki veitir af handlögnum 

foreldrum til að lappa upp á ýmsa hluti eða jafnvel smíða upp á nýtt.  

 

http://www.hjalli.is/
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5 YTRI UMBÚNAÐUR LEIKSKÓLASTARFSINS 

BSI á íslandi gerir aðalskoðun á útisvæði leikskólans ár hvert og er sú skýrsla afhent til 

byggingarfulltrúa Sandgerðisbæjar, farið er yfir þau atriði sem þarfnast lagfæringar með 

honum. 

 

6 TÖLULEGAR UPPLÝSINGAR 

6.1 Nemendur 

Leikskólinn rúmar um 118 nemendur. Leikskólinn Sólborg er sex kjarna leikskóli og 

þjónustar börn frá 18 mánaða til 6 ára. Hann er opin milli klukkan 7.45 og 16.30 alla virka 

daga. Tvítyngd börn eru 32 í heildina sem eru rétt tæp 30%. 

 

6.2 Starfsfólk 

Í leikskólanum Sólborg starfa að öllu jafna tuttugu og sjö starfsmenn í ca.25 stg., getur verið 

breytilegt eftir árum. Einn karlmaður kom til stara á vorönn 2016. Fagmenntaðir 

starfsmenn eru alls 11 og fer þessi tala hækkandi.  

Á leikskólanum eru þrír starfsmenn menntaðir leikskólakennarar. Einn þroskaþjálfi 

með diplóma í afbrotafræði. Fimm starfmenn eru nýútskrifaðir Leikskólaliðar og fjórir 

starfmenn voru að klára fyrsta árið í Leikskólaliðanum og í lokin er einn starfsmaður með 

aðra uppeldismenntun á háskólastigi. 

Hjallastefnan stendur fyrir öflugu samstarfi allra Hjallastefnuskóla um starfsþróun 

og símenntun starfsfólks en að auki gefst starfsfólki kostur á að sækja sér menntun og 

starfsþekkingu úr öðrum áttum og hvetur leikskólinn Sólborg starfsfólk sitt eindregið til 

þess.  
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