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Um leikskólann 
Leikskólinn Sólborg er til húsa að Sólheimum 1, 3 og 5. Skólastjóri á komandi starfsári 

er Hulda Björk Stefánsdóttir. Skólaárið 2018 til 2019 er 35. starfsár leikskólans. Árið 

1984 hófst rekstur leikskólans í núverandi mynd en þó hafa viðbætur verið gerðar.  Árið 

2002 var tekin í notkun viðbygging og þá var eldhúsið einnig tekið í notkun og 

börnunum veittur heitur hádegismatur.  Árið 2005 bættist fjórða deildin við en hún var 

starfrækt í Samkomuhúsi Sandgerðisbæjar. Veturinn 2006-2007 komu yngstu börnin úr 

Samkomuhúsinu í leikskólann og elstu börnin fóru í Skólastræti 1.  Leikskólinn varð 6 

deilda vorið 2007 þar sem húsnæði á sömu lóð var tekið í notkun fyrir leikskólann.  

Haustið 2008 varð leikskólinn síðan 5 deilda þegar viðbygging við leikskólann var tekin 

í notkun, deild fyrir yngstu börnin og mikið bætt starfsmannaaðstaða.  Elstu börnin 

komu í húsnæðið að Sólheimum 1-3 og Skólastræti 1 var þá lagt niður sem 

leikskóladeild.   

Leikskólinn er nú rekinn af Hjallastefnunni ehf. samkvæmt þjónustusamningi 

við Sandgerðisbæ sem tók gildi í ágúst 2012. 

Starfsáætlun þessi tekur gildi þann 1. október 2018 og er skilað til 

Hjallastefnunnar ehf. og Sandgerðisbæjar. 

Tölulegar upplýsingar  

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. 

Fjöldi barna er áætlaður um 110. Áætlaður fjöldi tvítyngdra barna er um 30 sem 

er um 28-30 % heildarfjölda barna á leikskólanum. Börn sem eru með 8 klst. eða meira 

í vistun eru um 81, börn sem eru með vistun í 6 til 7 klst. eru 25 en 2 börn eru með 5 

klst.   

 

Í sérkennslu fá um 9 börn þjálfun. Þau fá þjálfun í formi talþjálfunar, málörvun og fleira. 

Eitt barn er með einhverfugreiningar frá Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins en tvö 

önnur eru komin með frumgreiningu frá Sálfræðing og bíða eftir að komast að hjá 

Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins. 

Öll börn frá Póllandi í skólanum fá móðurmálskennslu frá pólskum kennara. 

milli kl.08:00-09:00. Hver hópur er í ca.10-15 mín. í senn. Málörvun tvítyngdra barna 

er sinnt inn á hverjum og einum kjarna í ýmsu formi en þau sem eru með einhverskonar 
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málþroskafrávik fá meiri sérkennslu. Við  hvetjum foreldra til að sækja 

móðurmálskennslu. Við viljum geta mætt þessum hópi enn betur þar sem grundvöllur 

allrar menntunar er lestur og lesskilningur og þarf því orðaforði að vera sterkur.  

Starfsmannamál 

Í leikskólanum Sólborg starfa í ágúst 2018 tuttugu og átta starfsmenn í 26.09 

stöðugildum utan ræstingar en Sólborg er með leyfi fyrir 21.2 stg.  

Fagmenntaðir starfmenn eru 17.8 stg. sem er hækkun um tæpt 1 stg. Ófagmenntaðir eru 

8.29 8.45 stg sem er lækkun um 0,16 stg. á milli ára. Konur í starfi voru 27 en karlar 1.  

Á komandi vetri verða 7 fagaðilar með háskólagráðu (3 leikskólakennarar, 1 

þroskaþjálfi, 1 með BS í sálfræði, 1 önnur háskólamenntun á uppeldissviði) starfandi á 

Sólborg auk 11 leikskólaliða. Til aðstoðar við stjórnun skólans með Huldu Björk er 

Þórdís Marteinsdóttir Sérkennslustjóri.  

Sérstakt menntunarátak hefur verið á Sólborg og nú þegar hafa útskrifast 13 

starfsmenn og ennþá eru starfandi 11 leikskólaliðar. Núna erum við í samstarfi við 

Borgarholtsskóla og munum við áfram hvetja starfsfólk til frekara náms.  Einnig 

munum við benda fólki á nám í MSS.  

Hjallastefnan hefur greitt allan kostnað af náminu og við erum afar stolt af því 

að starfsfólk skuli finna þessa skuldbindingu við starfið og yngstu Sandgerðingana og 

tileinka sér nám í uppeldisfræðum. 

Um starfsþróun og símenntun má nánar lesa í símenntunaráætlun leikskólans.   

Faglegar áherslur 

Leikskólinn Sólborg starfar eftir hugmyndafræði Hjallastefnunnar. Hugmyndafræðin 

byggir í stórum dráttum á hugsjónum um jafnrétti og velferð og henni er lýst í 

skólanámskrá leikskólans, í bókinni „Æfingin skapar meistarann“ eftir Margréti Pálu 

Ólafsdóttur höfund stefnunnar, í ýmsum ritum útgefnum af Hjallastefnunni ehf. og á 

fræðsluvef félagsins. 

 

Leikskólinn starfar að sjálfsögðu einnig á grundvelli Aðalnámskrár leikskóla frá 

árinu 2011 og er útfærslum á markmiðum hennar lýst í skólanámskrá leikskólans. 
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Auk Hjallastefnunnar og lögbundinna áhersluþátta í Aðalnámskrá leikskóla á 

leikskólinn Sólborg sér sínar sérstöku áherslur:  

Leikskólinn er að flokka rusl og hafa flokkunarkassar verið settir inn á alla 

kjarna þannig að öll börn taka þátt í flokkun og að ganga frá öllu rusli. Á hverjum kjarna 

er einn verkefnastjóri. 

Leikskólinn hefur frá hausti 2012 tekið þátt í þróunarverkefninu Framtíðarsýn 

Reykjanesbæjar, en því er stýrt af Fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar.  Verkefnið miðar 

að því að leikskólinn vinni áfram og meira markvisst að læsi og stærðfærði og sé í nánu 

samstarfi við grunnskóla sveitafélagsins. Verkefnastjórar Sólborgar í þessu verkefni eru 

Gyða Björk Jóhannsdóttir leikskólakennari og Þórdís Marteinsdóttir Þroskaþjálfi og 

sérkennslustjóri. Þær mæta reglulega á fundi með öðrum verkefnastjórum á svæðinu. 

Nánari útfærslu á fagstarfi, hugmyndafræði, markmiðum og leiðum má sjá í 

skólanámskrá Sólborgar. 

Mat og umbætur 

Leikskólinn Sólborg stendur á hverju ári fyrir umfangsmiklu innra mati sem að nokkru 

er hluti af reglubundnu innra eftirliti Hjallastefnunnar ehf. s.s. spurningakönnun fyrir 

foreldra, spurningakönnun fyrir starfsfólk, athugun á lögbundnum gögnum skólans og 

rekstrarskoðun útisvæðis, en innra matið er einungis á vegum leikskólans og er notað 

innan veggja hans, s.s. gátlistar fyrir foreldraviðtöl,  skráning á vali, úrvinnsla úr hópa- 

og valtímaskráningu. Á grundvelli niðurstaðna úr innra mati hvers skólaárs vinnur 

leikskólinn umbótaáætlun. Ítarlega útlistun á innra mati leikskólans og umbótaáætlun 

má finna í skýrslu hans um innra mat. 

Ytra mat á skólastarfinu er í höndum sveitarfélags og Menningar- og 

menntamálaráðuneytis.  

Heilbrigðiseftirlit, eldvarnaeftirlit svo og eftirlit með slysavörnum barna fer 

fram með reglulegum hætti og eftir opinberum reglum þar um. Slys eru skráð á þar til 

gerð slysaskráningareyðublöð sem eru tiltæk fyrir heilbrigðiseftirlit. Leikskólinn starfar 

eftir öryggisreglum og heldur reglulegar brunaæfingar. Útisvæði leikskólans er 

rekstrarskoðað nokkrum sinnum á ári af rekstraraðila og aðalskoðað einu sinni á ári af 

faggildum aðila. Heilbrigðiseftirlitið kemur alltaf í heimsókn 1-2x á ári.  
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Samstarf við grenndarsamfélag 

Leikskólinn Sólborg leggur sig fram um góð samskipti við grenndarsamfélagið. Á 

Öskudegi ár hvert fara elstu börnin og syngja fyrir aldraða í þjónustumiðstöð eldri 

borgara, Miðhúsum, Sparkaup og fl.  

Leikskólabörnin fara einnig í skipulagðar heimsóknir í Þekkingarsetur 

Suðurnesja í Sandgerði en þar er Fræðasetrið til húsa ásamt botndýrarannsóknarstöð, 

Náttúrustofa Reykjaness og safnið Pourquoi-Pas? sem sýnir sögu franska 

rannsóknarskipsins Pourquoi-Pas? sem fórst  í Faxaflóanum 16. september árið 1936.   

Á hverju ári eru haldnir Sandgerðisdagar.  Þeir standa yfir í fjóra daga á hverju 

hausti. Leikskólabörnin taka þátt í setningu Sandgerðisdaga sem fer fram á fimmtudegi.  

Á laugardegi hafa leikskólabörn sungið hópsöng og jafnframt taka elstu börn 

leikskólans þátt í ratleik með grunnskólanum sem fer fram á föstudegi á 

Sandgerðisdögum.   

Mikið og þétt samstarf er við grunnskóla bæjarins.  Elstu nemendur leikskólans 

fara í skipulagðar heimsóknir allan veturinn til að taka þátt í kennslustundum. Yngstu 

nemendur grunnskólans koma á meðan í heimsókn í leikskólann og taka þátt í vali. 

Mikill áhugi er á að halda árlega Listasýning á Listatorgi, þar sem útskriftarhópur sýndir 

afrakstur vetrarins. 

Hátíðarsöngfundur er á sal skólans þar sem einhver skemmtilegur aðili er fengin 

til að vera með lifandi tónlist fyrir börnin, að loknum söngfundi er jólamatur ásamt 

eftirétt sem snætt er inn á hverjum kjarna. Sparifatadagur er 6.janúar á Þrettándanum, 

þá mæta allir prúðbúnir og dansa í kringum jólatréð.  

Hugmynd er að hefja samstarf með eldri borgurum og miðkjörnum þ.e. 

skipulagðar heimsóknir og skemmtilegheit.  

Samstarf við fjölskyldur 

Leikskólar Hjallastefnunnar setja samstarf við foreldra og fjölskyldur 

leikskólabarnanna í öndvegi. Leikskólinn Sólborg stendur reglulega fyrir atburðum sem 

efla samstarf leikskólans og heimilisins auk þess sem óreglulegum uppákomum sem 

tengja fjölskyldur við leikskólann er fagnað. Á komandi skólaári eru fyrirhugað að 

halda ömmu- og afa kaffi í nóvember, piparkökukaffi í desember, foreldrakaffi fyrir 

feður og aðra karla í fjölskyldum barnanna á Bóndadegi í janúar (Þorra) og fyrir mæður 

og aðrar konur í fjölskyldum barnanna nálægt konudegi í febrúar (Góu). 
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Foreldrafundur ásamt aðalfundi er haldinn í september.  Foreldraviðtöl verða í 

nóvember og mars.  

Foreldraráð þriggja foreldra er starfandi við skólann og er hluti af stjórnkerfi 

leikskólans. Í foreldraráðið er kosið í september ár hvert á opnum foreldrafundi. 

Foreldraráð fundar að minnsta kosti tvisvar á starfsárinu og gefur umsögn um 

starfsáætlun og skóladagatal svo og skólanámskrá leikskólans. 

Foreldrafélag er einnig starfandi í tengslum við skólann og stendur það fyrir 

margvíslegum uppákomum sem gleðja börnin s.s. leikriti, vorhátíð o.fl. 

Upplýsingar um dagsetningar helstu viðburða í foreldrasamstarfi er að finna í 

meðfylgjandi skóladagatali. 

 

Skóladagatal 

Meðfylgjandi er skóladagatal fyrir skólaárið en það tekur einhverjum breytingum sem 

eru uppfærðar jafn óðum á vefútgáfu skóladagatalsins á Hjallavefnum: www.hjalli.is  

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Hulda Björk Stefánsdóttir 

Leikskólastjóri 
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Hjallastefnan ehf, 

Leikskólinn Sólborg, 

Sólheimar 1-3-5, 

245 Sandgerði 

 

          Sandgerði, haust 2018 

 

Fulltrúar foreldra, í foreldraráði leikskólans Sólborgar hafa yfirfarið starfsáætlun 

leikskólans, skólaárið 2017-2018, gert við hana athugasemdir og samþykkt hana eftir 

breytingar. 

 

 

Þetta staðfestist hér með. 

Virðingarfyllst, 

 

_______________________________ 

 

 

________________________________ 

 

 

_________________________________ 

 


