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Almennar upplýsingar
Skólaárið 2019-2020 var gott og viðburðarríkt á margan
hátt í leikskólanum Sólborg. Það var mikill stöðugleiki í
starfsfólks hópnum og hér er að skapast sterkur hópur sem
samanstendur af reynslumikli fólki í bland við nýrra. Við
erum að fá til okkar ungar konur sem eru í kennaranámi í
hlutastörf með von um að þær komi til okkar að námi
loknu.
Við höfum lagt áherslu á að nýta handbækur vel og
unnið

hörðum

höndum

að

því

að

gera

starfið

metnaðarfyllra og faglegra og að starfsfólk starfi af ástríðu
Mynd 1 - Skólastarf

og áhuga.

Covid19 hafði að sjálfsögðu mikil áhrif á starfið okkar á vorönn og hefur enn en það
sem kannski stendur upp úr er þakklæti fyrir allt það frábæra samstarf sem við áttum bæði við
Hjallastefnuna, Suðurnesjabæ og ekki síst við foreldra.

1.1. Leikskólinn
Leikskólinn Sólborg er sex kjarna Hjallastefnuleikskóli í Suðurnesjabæ og er til húsa við
Sólheima 1-3-5 í Suðurnesjabæ. Framkvæmdastýra og daglegur stjórnandi er Hanna
Þórsteinsdóttir og sérkennslustýra er Þuríður Dagný Þormar sem kemur einnig að stjórnun
skólans.
Árið 2012 gerðu Hjallastefnan og Sandgerðisbær með sér þjónustusamning um rekstur
Sólborgar og hefur skólinn verður Hjallastefnuskóli síðan haustið 2012. Skólaárið 2020-2021
er 37. starfsár leikskólans en árið 1984 hófst rekstur leikskólans í núverandi mynd en þó hafa
viðbætur verið gerðar. Árið 2002 var tekin í notkun viðbygging og einnig nýtt eldhús og börn
fengu þá heitan hádegismat í skólanum. Árið 2005 bættist fjórða deildin við og var hún fyrst
um sinn starfrækt í Samkomuhúsi Sandgerðisbæjar. Árið 2006 komu yngstu börnin í
leikskólann og elstu börnin fóru í húsnæði í Skólastræti 1.
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Haustið 2008 varð leikskólinn 5 deilda leikskóli þegar viðbygging skólans var tekin í
notkun með deild fyrir yngstu börnin og bættri starfsfólk aðstöðu. Elstu börnin fóru þá í
húsnæði að Sólheimum 1-3 og er í dag kallað Brúna hús og á sama tíma lögð niður
leikskóladeildin á Skólastræti 1.
Í dag er leikskólinn 6 deilda leikskóli eða 6 kjarna leikskóli eins og við kjósum að kalla
það og verður notað hér eftir.
Leikskólahúsnæðið sjálft er talsvert flókið og vandasamt að nýta sem best. Í húsinu eru
mörg minni rými en rúmgott eldhús þar sem allur matur er matreiddur, skrifstofa, og nú
sameiginlegt vinnuherbergi kennara og kaffistofa þar sem salurinn var áður. Einnig eru tvö lítil
rými sem við notum fyrir sérkennslu og hafa þau bæði verið endurbætt núna haustið 2020.
Ásamt þessu eru tvö rými sem nú eru í þróun en það eru hreyfirými og jógarými.

1.2. Faglegar áherslur
Leikskólinn Sólborg starfar eftir hugmyndafræði Hjallastefnunnar
sem

er

kærleiksmiðuð

og

skapandi

lýðræðisstefna.

Hugmyndafræðin byggir í stórum dráttum á hugsjónum um
jafnrétti og velferð. Hugmyndafræðinni 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

heimasíðu

Hjallastefnunnar

www.hjalli.is.
Mynd 2 - Leir

Einföld framsetning á allri hugmyndafræði Hjallastefnunnar eru Stoðirnar þrjár og fela
þær í sér bæði meginreglur og kynjanámskrá stefnunnar. Allt starf og allar lausnir þurfa að
standast ítarlega skoðun á því hvort þær hvíli raunverulega á stoðunum þremur; jafnrétti,
lýðræði og sköpun. https://www.hjalli.is/stodirnar_thrjar/
Kynjanámskrá og meginreglur Hjallastefnunar eru leiðarljós okkar alla daga og vinnum við í
eftirfarandi lotum en hver lota er 4 vikur sem þýðir að við leggjum sérstaka áherslu á þau atriði
sem falla undir hverja lotu þó þau falli aldrei úr gildi:
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1. Agi; virðing, hegðun, kurteisi og framkoma
2. Sjálfsstyrking; sjálfstæði, sjálfstraust, öryggi og tjáning
3. Samskipti; umburðarlyndi, hjálpsemi, víðsýni og samstaða
4. Jákvæðni; bjartsýni, gleði, ákveðni og hreinskiptni
5. Vinátta; félagsskapur, umhyggja, nálægð og kærleikur
6. Áræðni; kjarkur, kraftur, virkni og frumkvæði
Leikskólinn starfar að sjálfsögðu einnig á grundvelli Aðalnámskrár leikskóla frá árinu 2011 og
er útfærslu á markmiðum hennar lýst í skólanámskrá leikskólans.

1.3. Breytingar og viðhald
Heilbrigðisyfirvöld kanna aðstæður í leikskólanum reglulega og útisvæðið er aðalskoðað af
fagaðila árlega. Áætlað er að næsta úttekt fari fram haustið 2020.
Það er þörf á talverðu viðhaldi á útisvæði skólans og eru stjórnendur skólans í góðu
samtali við Suðurnesjabæ með hvað þarf að gera og verið er að þróa í sameiningu breytingar á
útisvæðinu sem við getum öll verið sátt við. Vonir standa til að útisvæðið verði tilbúið sumarið
2021.
Það er einnig þörf á talsverðu viðhaldi innandyra og var sumarlokun 2020 vel nýtt en
elsti partur leikskólahúsnæðisins var málaður, farið var í þakið á þeim parti hússins og skipt
var út gömlum flísum á baðherbergjum og gangi. Einnig voru þeir kjarnar málaðir. Við teljum
okkur vera í góðu samstarfi við alla þá aðila sem sjá um viðhald á húsnæði Sólborgar og
vonumst til að elsti partur hússins verði kláraður sumarið 2021 og hafist handa við næst elsta
part hússins. Allur bragur skólans breytist til hins betra þegar umhverfið er fallegt og snyrtilegt.
Undanfarið árið höfum við einnig verið í góðu samstarfi við Brunavarnir Suðurnesja og
búið er að fara vel yfir brunavarnir í húsnæði skólans og ýmsar úrbætur gerðar. Aðeins örlítið
vantar upp á til að klára þá úrbótaáætlun sem farið var í.
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2. Innra mat Leikskólans Sólborg
Hjallastefnuskólar standa árlega fyrir nokkrum tegundum mats á skólastarfinu. Innra matið
samanstendur af þeim þáttum sem skólinn notar til að meta eigin frammistöðu og þeim þáttum
sem Hjallastefnan Leikskólar ehf. notar til þess að meta gæði í þjónustu skólans. Helstu þættir
í innra matinu eru starfsfólkskönnun sem lögð er fyrir einu sinni á skólaári fyrir starfsfólks
leikskólans þar sem grennslast er fyrir um starfsánægju, starfsaðstæður og mat starfsfólks á
eigin frammistöðu.
Á hverju ári er einnig send út spurningakönnun til foreldra til að meta ánægju foreldra
með fagstarfið og ánægju með skólabrag. Farið er yfir niðurstöður þessara kannana á
starfsfólksfundi og í sameiningu er unnin umbótaáætlun skv. ábendingum sem fram koma frá
foreldrum.
Foreldraviðtöl eru haldin á hverri önn en á haustönn þá boða hópstýrur foreldra til sín í
stutt spjall á laugardegi en á vorönn eru tekin viðtöl á skólatíma telji foreldrar og kennarar þörf
á. Kennarar undirbúa þessi viðtöl vel með því að fylla út gátlista um stöðu hvers barns hvað
varðar þroska, félagshæfni og gengi í leikskólanum.
Með þessu fáum við auðveldlega séð hvort verið sé að uppfylla kröfur Aðalnámskrár
leikskóla sem og námskrá Hjallastefnunnar.
Á hverjum degi eru minnst
tveir valfundir og skrá kennarar
niður það sem börnin velja sér.
Þannig er hægt að fylgjast vel með
hvort ekki ríki 100% jafnræði í
valinu hjá okkur. Hægt er að
sækja yfirlit fyrir hvert og eitt barn
og setja á rafrænt form. Einu sinni
á ári er sömuleiðis tekið innra mat

Mynd 3 - Þrautir

á gæðum í vali, þ.e. á valfundum og valefni. Til þessa verks eru notast við tékklista frá
Hjallastefnunni.
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2.1 Styrkleikar
Foreldra- og starfsfólkskönnun árið 2019 komu einstaklega vel út og almenn ánægja virðist
vera með skólann bæði meðal foreldra og kennara. Gæðaeinkunn skólans í foreldrakönnun fór
úr 7,7 í 8,3 milli ára og stefnum við að koma henni upp í 9. Gæðaeinkunn skólans í
starfsfólkskönnun fór úr 7,2 í 8,8 milli ára.
Sérstaklega ánægjulegt er að það var mælanlegur munur á líðan starfsfólks og
starfsánægju og má þá leiða að því líkum að það skili sér í faglegra starfi og mögulega meiri
ánægju foreldra.

2.2. Tækifæri til umbóta
Alltaf er hægt að gera betur en það helsta sem kom út úr starfsfólkskönnun var að
upplýsingaflæði frá stjórnendum gæti verið betra og að fólk upplifir mikið álag á ákveðnum
álagstímum í deginum. Hvoru tveggja var tekið til skoðunar. Í foreldrakönnun komu
ábendingar um að hægt væri að bæta kynningu á starfsfólki og þá sérstaklega í upphafi skólaárs
og á aðlögunartíma. Brugðist var við þeim ábendingum núna í haust.
Ýmis önnur smærri atriði komu fram og hefur verið brugðist eins vel við þeim og unnt
er.

2.3 Þættir til innra mats
2.3.1 Dagsskipulag
Dagsskipulag leikskólans einkennist af röð, reglu, rútínu og endurtekningu á hópatímum og
valtímum.
7:45 Leikskólinn opnar - val / morgunmatur
9:00 Valfundur, nemendastýrður tími; börnin velja leir, föndur, kubba/kubbastofu, sull,
leikstofu eða útivist.
10:40 Hópatími, kennarastýrður tími og/eða blöndun; stúlkur og drengir hittast í fyrirfram
ákveðnum vinahópum.
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11:30 (yngri börn) 11:40 (eldri börn) Hádegismatur, hóparnir borða hádegisverð með sínum
kennara
12:00 Hvíld fyrir yngri börn
12:20 Hópatími, kennarastýrður tími og/eða blöndun; stúlkur og drengir hittast í fyrirfram
ákveðnum hópatíma
13:00 Valfundur, nemendastýrður tími, börnin velja leir, föndur, kubba/kubbastofu, sull,
leikstofu eða útivist
14:20 Nónhressing, hóparnir borða nónverð með sínum kennara
15:00 Valfundur / róleg stund á kjarna - börnin velja eða klára daginn úti/inni í rólegheitum á
sínum kjarna
Flest börn ljúka deginum klukkan 16:00 en skólinn er opinn til 16:30

2.3.2 Val
Valtímarnir okkar byrja alltaf með valfundi sem er á undan leiktíma
barnanna svo að hvert barn geti fylgt áhuga sínum og vaxið á eigin
áhugasviði. Þá er opinn og skapandi efniviður í boði ásamt leikstofu
og útisvæði en kennarar eru til stuðnings og hvatningar. Allt
leikefni er úthugsað til að börn geti ráðið við allt sjálf og þurfa
sjaldan að kalla á aðstoð sem felur í sér mikla valdeflingu.

Mynd 4 - Kubbakrókur
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2.3.3 Hópatímar
Hópatímar eru daglega þar sem kennarar styðja hvert
barn í persónulegum þroska svo það njóti hæfileika
sinna og æfist í nýrri færni. Milli klukkan 10:40 og
13:00 er hópastarf úti og inni þar sem hvert barn
tilheyrir fámennum hópi og sami eða sömu kennarar
starfa

með

skólaárið.
vinna

Í

hópnum

allt

hópatímunum

kennarar

eftir

Mynd 6 - Blöndun í hópastarfi

Kynjanámskrá Hjallastefnunnar og Aðalnámskrá leikskóla, meðal
viðfangsefna er t.d. málörvun, stærðfræði, dans og hreyfing,
vettvangsferðir og þrautabrautir, sköpun, tónlist og tjáning,
bókmenntir og sögur og hverju því sem einkennir leikskólastarf.
Mynd 5 – Stafainnlögn

Að auki fær elsti árgangurinn okkar góða stafa innlögn sem tekin er í hópatímastarfi og notum
við Hljóðaaðferð til að kynna fyrir þeim stafi og hljóð og hafa þau því mjög góðan grunn þegar
þau kveðja leikskólann og fara upp á næsta skólastig. Mörg þeirra hafa þá þegar náð tökum á
því að tengja saman nokkur hljóð og jafnvel farin að ná að lesa einfaldar setningar.

2.3.4 Aðlögun
Aðlögun nýrra barna fer alla jafna fram fyrstu tvær heilu vikurnar eftir sumarfrí. Sumarlokun
Sólborgar er 5 vikur og sumarið 2020 var lokunin frá og með 9.júlí - 13. ágúst. Aðlögun á
Sólborg fer þannig fram að á fyrsta degi koma börn í heimsókn með foreldri í klukkustund,
hitta kennara og þau börn sem byrja aðlögun á sama tíma, sjaldan fleiri en 5 í einu. Annan
daginn koma þau með foreldrum og stoppa aðeins lengur, ef það hentar barninu prófar foreldri
að kveðja en fara ekki langt, kannski fram í einn kaffibolla. Þriðja daginn mæta börnin í
morgunmat, kveðja foreldra ef þau eru tilbúin í það og eru fram að hádegismat. Fjórða daginn
mæta börnin í morgunmat, kveðja foreldra og eru fram yfir hádegismat. Fimmta daginn mæta
börnin í morgunmat, kveðja foreldra og eru fram yfir hvíld. Á sjötta degi er fullur skóladagur
en það skal tekið fram að þessi áætlun er til viðmiðunar, stundum reynist nauðsynlegt að lengja
aðlögun.
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3. Ytra mat
Hjallastefnan Leikskólar ehf stendur einnig fyrir ytra mati á gæðum skólastarfins en
eftirlitsaðili Hjallastefnunnir heimsækir skólann og rýnir í starfið með börnunum, kemur með
tillögur til umbóta með það sem kann að vera ábótavant og skilar Hjallastefnunni
trúnaðarskýrslu um stöðu leikskólans. Á síðasta ári fékk þó Sólborg ekki heimsókn en hefur
óskað eftir að fá slíkt ytra mat fyrir skólaárið 2020-2021.

4. Börn
Meginregla eitt fjallar um börn og foreldra, Hjallastefnunni er ætlað að mæta hverju barni eins
og það er, virða og viðurkenna ólíkar þarfir aldurshópa, kynja og einstaklinga. Skólanum ber
einnig að virða valfrelsi og ólíkan áhuga barna og hlúa á víðfeðman hátt að velgengni allra.

4.1 Fjöldi barna
Að hausti 2020 eru innrituð 106 börn og er á áætlun að taka um það bil fimm til átta börn inn
um áramót. Þar af eru 47 stúlkur og 59 drengir. Aldursdreifingu barna má sjá á eftirfarandi
mynd:

Mynd 7 - Aldursdreifing barna
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4.2 Fjöldi barna sem njóta sérkennslu
Við upphaf skólaárs eru 11 börn sem njóta sérkennslu í yfirumsjón Þuríðar Dagnýjar Þormar
sérkennslustýru Sólborgar. Þar af er eitt barn sem þarf 100% stuðning og þrjú sem þurfa 50%
stuðning. Átta börn þurfa á sérstakri málörvun og hegðunarkennslu að halda.
Haustið 2020 er hlutfall tvítyngdra barna um 32% á Sólborg og fá þau börn öll málörvun
enda gríðarlega mikilvægt að við gerum allt hvað við getum til að undirbúa tvítyngdu börnin
okkar fyrir áframhaldandi nám og að þau styrkist bæði í sínu móðurmáli en um leið í íslensku
þar sem flest þeirra munu halda áfram í íslensku skólakerfi. Þetta er eitt af stóra verkefninu
okkar í vetur sem áður fyrr og er okkur mikið hjartans mál.

5. Starfsfólk
Meginregla tvö fjallar um starfsfólk en Hjallastefnunni er ætlað að stuðla að því að jákvæðni,
gleði og kærleikur séu ríkjandi öfl í samskiptum starfsfólks svo og í öllum samskiptum við
börn og foreldra og aðra sem koma að málum skólans.
Skólaárið 2020-2021 munu 22 hópstýrur starfa við
leikskólann. Tvær til fjórar hópstýrur eru á hverjum stúlknaog drengjakjarna, auk stuðnings það sem það á við.
Stuðningskennsla er ekki fullmetin fyrir veturinn 20202021.Starfólkshópurinn á Sólborg er fjölbreyttur og meðal
annars eru þar tveir leikskólakennarar, einn leikskóla og
grunnskólakennari með diplómu í sérkennslufræði, einn
næringarfræðingur, einn barna hjúkrunarfræðingur, ein með
háskólagráðu í fjölmiðlafræðum, félagsþjálfi og síðan níu
leikskólaliðar (tvær í fæðingarorlofi). Einnig eru sex

Mynd 8 - Föndur

starfskonur hjá okkur í BEd námi, fimm í Fagháskólanum (samstarfsverkefni keilis og HÍ) og
ein í menntunarfræðum í HÍ. Þar að auki erum við með eina sumarkonu/afleysingu sem er á
sínu öðru ári í menntunafræðum í HÍ. Þetta eru miklar gleðifréttir og augljóst að faghlutfall
Sólborgar mun hækka á næstu árum.
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Margt starfsfólk Sólborgar hefur starfað við skólann í fleiri ár, jafnvel tugi ára og eru
gríðarlega mikilvægar fyrir skólann. Á móti eru síðan ótrúlega öflugar ungar konar að bætast í
hópinn og við mjög ánægðar með starfsfólkshópinn okkar.
Tvær sjá um eldhúsin tvö á Sólborg og eru þær báðar með margra ára reynslu við starfið.
Þær sjá um allt sem snýr að eldamennsku fyrir börn og starfsfólk og má geta þess að 20 börn
eru með einhvers konar sérþarfar í matarmálum, meðal annars flókin ofnæmis tilfelli. Einnig
sjá þær um öll innkaup fyrir eldhús og þvottahús.
Á Sólborg er skólafreyja sem sér um aðrar pantanir fyrir skólann, sinnir ýmsum
viðhalds hlutverkum, er afleysing þegar mikið ber undir, kemur að gerð gjalda og er hægri
hönd skólastýru sem hefur þar af leiðandi fleiri stundir til að dvelja inni á kjörnum og sinna
þannig fagstarfinu og almennri afleysingu. Teljum við þessa viðbót við stoðþjónustu skólans
mikinn happafeng.
Það hefur verið mjög lítil starfsmannavelta hjá okkur undanfarið eitt og hálfa árið en þó
eru tvær í fæðingarorlofi þegar þessi orð eru rituð, ein sem kvaddi til að fara í nám og önnur
sem færði sig í annan Hjallastefnuskóla nær heimili sínu. Einnig hefur okkur hlotnast sú gæfa
að fyrrverandi starfsfólk sækist eftir því að koma aftur til okkar og hafa 3 slíkar bæst í hópinn
undanfarið rúmlega hálfa árið.
Starfsfólk Sólborgar eru í upphafi haustannar 2020 32 í um 28 stöðugildum.
Þuríður Dagný Þormar tók við sem sérkennslustýra og meðstýra maí 2019 og hefur hún
yfirumsjón um skipulagningu, framkvæmd og endurmat á sérkennslu í leikskólanum. Hún
sinnir börnum, fundum og skýrslugerðum. Einnig setur hún upp einstaklingsnámskrár, situr
teymisfundi og sér um ráðgjöf og stuðning við starfsfólk. Anna Krzanowska starfar henni við
hlið en hún er með kennaramenntun ásamt diplómu í íslensku sem annað tungumál og diplómu
í sérkennslufræðum.
Bæði Þuríður og Anna hafa réttindi til að lesa úr íslenska þroskalistanum auk rétt til að
nýta sér Íslenska Málhljóðamælinn. Eins hefur Þuríður rétt til þess að nýta málþroskaskimunina
EFI.
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5.2. Fundir
Skólaárið 2019-2020 héldum við sjö starfsfólksfundi eftir lokun, tvo til þrjá tíma í senn. Á
slíkum fundum er farið yfir fagstarfið, Hjallafræðin og ýmiskonar endurmenntun, skipulag
skólaársins og fleira.
Skólaárið 2020-2021 er á dagskrá að halda sjö fundi í sama tilgangi.

5.3 Skipulags, - og námskeiðsdagar
Skipulagsdagar skólaársins 2020-2021 verða sex talsins en síðustu ár hefur starfsfólk unnið að
mestu starfsdaga af sér með svokölluðum lotufundum sem og foreldraviðtölum á laugardögum.
Starfsdagarnir hafa því verið settir á milli jóla-og nýárs. Það er ánægjulegt að þessi hefð, sem
var kannski ekki sú besta, er ekki lengur hefð vegna tilraunar Suðurnesjabæjar með lokun milli
jóla- og nýárs. Við teljum þessa breytingu til góðs að öllu leyti og bætir starfsumhverfi
leikskólans svo um munar.
Starfsdagar þessa skólaárs verða sem hér segir:
2. október - Málið okkar og skyndihjálparnámskeið
16. október - Árleg ráðstefna Hjallastefnunnar (með breyttu sniði þetta árið vegna Covid 19)
12. febrúar - Dagskrá óráðin
10. 11. og 12 maí - Námsferð starfsfólks (var hugsuð erlendis en vegna Covid19 þurfum við
að hugsa það upp á nýtt)
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5.4 Starfsþróunarsamtöl
Leikskólastýra heldur starfsfólksviðtöl eða
starfsþróunarviðtöl á hverju ári þar sem farið
er yfir liðið ár og næsta ár rætt. Ýmis form hafa
verið á þessum samtölum en mikilvægt er að
þau eigi sér stað. Því miður þá kláraðist
vorönnin án þess að gæfist rými til að klára
þessi samtöl í ár en búið var að taka rúmlega
helming viðtala áður en skipulag leikskólans
breyttist vegna Covid19. Á dagskrá er að taka

Mynd 9 - Sköpun

viðtöl við það starfsfólk sem ekki var búið að ræða við núna í haust og ná svo öllum í viðtal á
vorönn.
Ennfremur er skrifstofa skólastýru alltaf opin fyrir starfsfólk til að ræða saman og er
það sem betur fer vel nýtt.

5.5 Heimsóknir og kynningar
Það er alltaf skemmtilegt að fá gesti inn í skólann hvort sem það er fyrir starfsfólk eða börn.
Einnig er ánægjulegt að fá tækifæri til að halda erindi utan skólans.

Fyrir starfsfólk og/eða foreldra
Haustið 2019 kom Jensína Edda Hermannsdóttir, skólastýra Leikskólans Laufásborgar í
heimsókn á Sólborg og var með fræðslu fyrir starfsfólk skólans um lotur Hjallastefnunnar og
þá sérstaklega mikilvægu fyrstu lotunnar okkar; agalotu.
Margrét Pála, stofnandi Hjallastefnunnar, kom og var með foreldraspjall á haustönn en
mæting var dræm.
Þórdís Jóna Sigurðardóttir, framkvæmdastýra Hjallastefnunnar kom í heimsókn á
haustönn og hitti starfsfólk og börn.
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Einnig höfum við fengir heimsóknir frá Suðurnesjabæ, bæði frá Fræðslusviði og
velferðarsviði.
Á vorönn fengum við til okkar hana Kolbrúnu Hrund Sigurgeirsdóttur, kynjafræðing
og verkefnastýru hjá Reykjavíkurborg til að vera með erindi fyrir starfsfólk um jafnréttismál
og staðalmyndir.

Erindi utan skóla:
Allt starfsfólk fór á haustráðstefnu Hjallastefnunnar þar sem það gat valið úr úrvali smiðja en
alls fór hver starfskona í þrjár smiðjur en valið stóð á milli:
1. Valfundur í okkar eigin lífi - Þórdís Jóna Sigurðardóttir
2. Kjörnun í okkar eigin lífi - Ragnheiður Agnarsdóttir
3. Orðræða út frá jafnrétti - Jensína Edda Hermannsdóttir og Karen Viðarsdóttir
4. Bleika slikjan - Hanna Þórsteinsdóttir og Matthildur Laufey
5. Tónlist í kennslu - Hildur Guðný Þórhallsdóttir og Þórdís Heiða Kristjánsdóttir
6. Fjölmenning og fjöltyngi - Kriselle Lou Suson Jónsdóttir
7. Samskipti við börn og á vinnustað - Pálmar Ragnarsson
8. Árin sem engin man - Sæunn Kjartansdóttir
9. Líkamsvirðing barna og ungmenna - Sigrún Daníelsdóttir
10. Hinsegin börn og fjölskyldur í skólakerfinu - Sigrún Birna Valsdóttir
Haustið 2019 hélt skólastýra erindi á ráðstefnu Hjallastefnunnar (sjá að ofan).
Á vorönn hélt skólastýra erindi fyrir skólastýruhóp Hjallastefnunnar auk þess að fara
með erindi inn í aðra skóla Hjallastefnunnar um mikilvægi þess að nýta styrkleika
kvennamenningar í samstarfi á kvennavinnustöðum. Eins voru skólastýra og sérkennslustýra
með erindi fyrir fræðsluráð Suðurnesjabæjar, annars vegar til að kynna starfsáætlun skólans og
síðar til að kynna niðurstöður og starfsfólks og foreldrakönnunum.
Kennarar elstu barna fóru á námskeið í Hljóðaaðferð í Barnaskóla Hjallastefnunnar í
Reykjavík.

Fyrir börnin:
15

Starfsáætlun

Leikskólinn Sólborg

Þorri og Þula komu til okkar í desember með
skemmtilega jólasýningu auk þess sem jólasveininn lét
sjá sig með fallegar bækur og mandarínur í poka.
Við fengum dásamlega heimsókn frá Maximús
Músikús sem var gjöf frá Tónlistarskólanum í
Garðinum og sömuleiðis fengu elstu börnin boð um að
koma í tónlistarskólann og sjá leiksýningu um

Mynd 10 - Logi og Glóð heimsókn

Maximús.
Við fengum leikhópinn Lottu í heimsókn til okkar á sumarhátíð skólans sem var með
breyttu sniði vegna Covid19 og var þessi skemmtilega sýning í boði foreldrafélagsins.
Eins höfum við fengið heimsóknir frá Brunaeftirliti Suðurnesja að hausti og vori og
Logi og Glóð hafa komið til okkar að hausti.

6. Foreldrasamstarf
Leiksólinn Sólborg setur samstarf við heimili leikskólabarnanna í öndvegi enda eru góð
samskipti við fjölskyldur þeirra, forsenda þess að börnum gangi vel og líði vel í leikskólanum.
Samstarfið einkennist af gagnkvæmri virðingu þar sem foreldar og kennarar vinna
sameiginlega að því að skólasamfélagið sé eins og best verði á kosið fyrir börn svo þau megi
þroskast og dafna í jákvæðu umhverfi. Skólinn stendur foreldrum alltaf opinn og er þeim alltaf
velkomið að kíkja inn og fylgjast með starfinu. Á öðrum stundum bjóða börn og kennarar
foreldrum í kaffi eins og á bóndadaginn og konudaginn.

6.1 Foreldrafundir og viðtöl
Við erum að þróa hefðir í kringum foreldrafundi hjá okkur. Í vor buðum við nýjum foreldrum
á kynningu þar sem skólastýra kynnti Hjallastefnuna, dagsskipulag og fleira og kjarnastýrur á
aðlögunarkjörnum komu og spjölluðu við foreldra. Eins var sérkennslustýra með innlegg um
málvörun ungra barna. Þetta var í fyrsta skipti sem þetta var gert og var mæting í raun vonum
framar og við munum gera þetta aftur enda mjög vel heppnað.
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Á síðasta skólaári buðum við foreldrum í vöfflukaffi á laugardegi eftir foreldraviðtöl það skapaðist einstök stemming í húsi og lang flestir foreldrar komu við og fengum sér kaffi
og vöfflu og gáfu sig á spjall við starfsfólk og aðra foreldra. Þá buðum við upp á barnapössun
á meðan foreldrar fóru í sín viðtöl. Þessi hugmynd heppnaðist vel og verður endurtekin í ár ef
aðstæður leyfa.
Einnig var á dagskrá að hafa sérstaka kynningu fyrir foreldra verðandi 5 ára barna í vor
en vegna fjöldatakmarkana var því frestað en planið er að ná því á þessari önn.
Eins og áður kom fram var Margrét Pála með foreldraspjall á haustönn og ætlum við að
endurtaka leikinn í vetur á einhverjum tímapunkti.
Nú í haust tökum við á leikskólanum Sólborg þátt í þróunarverkefninu Málið okkar horft til framtíðar sem unnið er í samstarfi við fræðsluþjónustu Suðurnesjabæjar og Bryndísi
Guðmundsdóttur talmeinafræðing. Markmið verkefninsins er að auka orðaforða og málþroska
barnanna með þemastarfi og bættu málumhverfi. Hjördís Hafsteinsdóttir talmeinafræðingur
hjá Suðurnesjabæ hefur komið reglulega á
leikskólann og orðaforðaprófað börnin á
leikskólanum til að hægt sé að fá sem mesta
innsýn inn í þá þætti sem helst mætti bæta í
málumhverfi barnanna á leikskólanunm og heima
við. Foreldrasamstarf skiptir ekki síður máli í
þróunarverkefninu og erum við afar þakklátar og
spenntar fyrir að geta unnið þetta í góðu og
metnaðarfullu samstarfi við alla aðila.
Mynd 11 - Kubbakrókur

6.2 – Foreldrfélag og foreldraráð.
Á Sólborg er starfrækt nokkuð öflugt foreldrafélag sem hefur þann tilgang að gleðja börnin í
skólanum með ýmsum uppákomum og er hefð fyrir að þau bjóði upp á jólaleiksýningu og
heimsókn frá jólasveini sem færir þeim bók að gjöf. Að vori er hefð fyrir að foreldrar haldi
sumarhátíð fyrir börn, starfsfólk og fjölskyldur þar sem þau grilla fyrir okkur, bjóða upp á leiki
og jafnvel skemmtilegt aðkeypt atriði. Einnig er starfrækt foreldraráð við skólann eins og lög
gera ráð fyrir.
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7. Samstarf
Við í leikskólanum Sólborg leggjum okkur fram við að vera í góðu samstarfi við alla þá aðila
sem tengjast okkur.

7.1 Sérfræðiþjónusta
Sérfræðiþjónustu við Sólborg hefur farið að mestu leyti í gegnum Bryndísi Guðmundsdóttur
talmeinafræðing og Sigurð Þorsteinsson sálfræðing en Hjallastefnan hefur verið með samninga
við þau tvö varðandi greiningar og almenna ráðgjöf.
Vorið 2020 tókum við hins vegar ákvörðun um að verða hluti af mjög metnaðarfullu
verkefni sem heitir Málið okkar og er á vegum Suðurnesjabæjar og er leitt áfram af Hjördísi
Hafsteinsdóttur talmeinafræðingi Suðurnesjabæjar og Bryndísi Guðmundsdóttur. Nánar er
fjallað um verkefnið í kafla 6.2.
Við höldum þó áfram að þiggja sálfræðiþjónustu frá Sigurði.
Við erum í góðu samstarfi við fræðsluþjónustu Suðurnesjabæjar og sitjum reglulega
fundi með leikskólastýrum í Gefnarborg og Suðurvöllum ásamt deildarstýru fræðsluþjónustu.
Þeir fundir hafa verið einstaklega gagnlegir.
Einnig hafa verið fundir með skólastjórnendum leikskóla og grunnskóla og hafa þeir
fundir einnig verið gagnlegir og má helst nefna Draumsýnarfund þar sem við unnum í
sameiningu að draumsýn í skólamálum á svæðinu.
Skólastýra skólans fer síðan á reglulega fundi hjá Hjallastefnunni.

7.2 Grenndarsamfélag
Leikskólinn Sólborg og Sandgerðisskóli eru í mjög metnaðarfullu og vel þróuðu samstarfi og
verður engin undantekning á því vetur 2020-2021.
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Þá eru mjög reglulegar heimsóknir á milli
skóla yfir allan veturinn auk þess sem
Sandgerðisskóli býður Sólborg að vera
þátttakendur í alls konar viðburðum á þeirra
vegum. Eins koma börn úr 1.- 2. bekk einu
sinni á önn í heimsókn á Sólborg. Samstarfið
heitir Brúum bilið og er hægt að finna frekari
upplýsingar um samstarfið á heimasíðu
skólans.
Mynd 12 - í Sandgerðisskóla

Við erum einnig í samstarfi við bókasafnið, íþróttahúsið
og vonumst eftir að við finnum grundvöll til að stofna til
einhvers konar samstarfs við tónlistarskóla bæjarins.
Á öskudaginn höfum við farið og sungið fyrir eldri
borgara í Miðhúsum og þau hafa fært okkur auka
vettlinga og ullarsokka fyrir skólann að eiga.

Mynd 13 - Bókasafn

Kennarar á Sólborg eru duglegir
að nýta sér allt það sem
nærumhverfið hefur upp á bjóða
í útiveru með sínum hópum.

Mynd 14 - Hópastarf í nærumhverfi
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8. Framundan veturinn 2020-2021
Veturinn 2020-2021 verður lögð sérstök áhersla á kynjablöndun annars vegar og uppbótarvinnu
hins vegar en það er mikilvægur hluti af kynjanámskrá skólans.

Mynd 15 - Hreyfirými

•

Veturinn 2020-2021 verður einnig lögð sérstök áhersla á málörvun og mikilvægi
þáttöku foreldra og þá sérstaklega í gegnum verkefnið Málið okkar.

•

Búið er að útbúa fallegt jóga- og hugleiðslurými í skólanum þar sem hópar munu
skiptast á að nota og kennarar fá leiðsögn í hvernig nota má jóga og hugleiðslu í
barnastarfi. En þetta verkefni er í þróun og erum við vongóðar um jóga og hugleiðsa
verði ómissandi hluti af starfinu næstu árin.

•

Einnig er búið að búa til hreyfirými þar sem auðveldlega er hægt að setja upp
skemmtilegar þrautabrautir og fleira og mun það rými einnig verða í þróun í vetur.

•

Vinnuaðstaða kennara er í þróun og er verið að finna leið til að nýta húsnæðið sem best
en vinnuaðstaða starfsfólks til undirbúnings hefur ekki verið með besta móti og er verið
að bæta úr því.

•

Allt nýtt starfsfólk fer í gegnum þjálfunaráætlun Hjallastefnunnar en áætlunin var tekin
í notkun haustið 2019 og fór þá allt starfsfólk skólans í gegnum þjálfunina í formi
símenntunar.

•

Áfram verður enskukynning á Sólborg en Natalia Chwala kemur inn í skólann og hittir
öll börn skólans á um það bil 6 vikna fresti og dvelur í skólanum eina viku í senn.
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Viðhaldsmál eru komin í farveg og vonumst við til að útisvæðið okkar fái yfirhalningu
þetta skólaárið.

•

Annars er „mottóið“ okkar eins og áður fyrr „Gleði er fagmennska” og við leggjum
metnað okkar í að búa til kærleiksríkt og gleðilegt starfsumhverfi, bæði fyrir börn og
starfsfólk.
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