
Foreldrakönnun Sólborg vorið 2011 – opnar spurningar:   

Hefur þú einhverjar athugasemdir um eftirfarandi þætti: 

Stefna og starfshættir 
frábær leikskóli 
Leikskóli sem hefur mjög sérhæft og gott starfsfólk, gott teymi af fólki sem hefur góða reynslu af 
börnum með sérþarfir einstaklinga. Fyrirmyndar leikskóli á allan hátt 
Afskaplega ánægður með Sólborg sem leikskóla. Frábært starfsfólk. 
Alsæl með Sólborg í alla staði 
Ég vil koma því á framfæri að ég er ótrúlega ánægð með starfið á Sólborg og sé það í gegnum það 
hversu ánægt barn mitt er. 
Sólborg er frábær leikskóli með staðfestu og öryggi en samt framsækni og gleði. Starfsánægja 
starfsfólksins er áberandi og smitandi og hefur þau áhrif að foreldrar eru fúsir að taka þátt í starfinu. 
Barninu mínu líður mjög vel á Sólborg og er þar ekki síst að þakka þeirri alúð og einlægu umhyggju 
sem starfsfólkið (og leikskólastjórinn) sýnir börnunum. Á Sólborg verð ég reglulega vitni að því að 
starfsfólk gerir miklu meira en bara  'vinnuna sína' 
Sólborg er fyrirmyndar leikskóli þar sem allt starf er unnið af fagmennsku, heilindum og hlýju. Þessi 
staðhæfing er ekki orðin tóm heldur byggi ég hana á þeim upplýsingum sem ég fæ í mínu starfi um 
starfhætti í öðrum leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Starfsfólki Sólborgar er virkilega annt um 
börnin og þeirra hag. Samskipti og samvinna skóla og heimilis eru mjög góð og heiðarleg. Sólborg er 
fyrirmyndar leikskóli. 
Sólborg er í alla staði góður leikskóli. 
Við erum virkilega ánægð með Sólborg í alla staði. 
Ég er mjög ánægð með starfshætti leikskólans. 
Mjög gott upplýsingaflæði og skipulögð/markviss foreldraviðtöl 
 
Samskipti og samstarf 
trúboð á ekki heima í skólum 
Mikil ánægja með allt starfsfólk leikskólans. 
Leikskóli sem hefur mjög sérhæft og gott starfsfólk, gott teymi af fólki sem hefur góða reynsu af 
börnum með sérþarfir einstaklinga. Fyrirmyndar leikskóli á allan hátt 
Samskipti og samstarf til fyrirmyndar 
 
Upplýsingagjöf 
Mjög gaman að skoða myndirnar á heimasíðunni.  Fer oftar á heimasíðuna eftir að myndunum 
fjölgaði :) 
 
Líðan og aðbúnaður 
Húsnæði orðið gamalt og lúið 
lóðin mjög léleg og þarf virkilega að taka til þar, ný tæki, ónýtur gróður í burt o.s.frv. 
Leikskólinn er yfirhlaðinn af dóti og drasli 
Varðandi fæðu þá er mjög erfitt að eiga barn með fiskiofnæmi þegar það er fiskur 2 sinnum í viku. 
Hann fær ofnæmi þó svo hann borði hann ekki, bara það sé verið að elda hann og borða. Þær hafa þó 
reynt allt sem hægt að gera, borða í annarri stofu, lofta út, þrif áætlun ofl. Það er líka eldaður sér 
matur fyrir hann sem er mjög góður. En það væri frábært ef það væri bara fiskur 1 sinnu í viku. 
 
Virkni foreldra 
T.d. með því að biðja þá foreldra sem hafa sérfræðiþekkingu sem snertir starfssvið þeirra um að halda 
fræðslufundi á starfsdögum 
kanna hvaða hæfni og þekking er til staðar innan foreldrasamfélagsins, út frá því mætti til dæmis 
kanna hvort eitthvað af því gæti nýst til fræðslu fyrir starfsmenn/foreldra 
Gæti tekið þátt í listaskála. Hjálpað að safna inn hráefnum fyrir t.d.  listaskálann og eða í leik.  


