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Endurmat á ársmarkmiðum úr starfsáætlun  2011-2012 eru hér birt í heild 

sinni, en úrdráttur er í starfsáætlun 2012-2013 ásamt nýjum markmiðum.  

Umbótaáætlun er að finna í starfsáætlun Sólborgar 2012-2013 

 
Sameiginleg markmið Birkistofu , Furustofu, Lerkistofu og  Víðistofu.  
 
Mat fór fram með rökræðumati  ásamt  spurningakönnun til foreldra og starfsfólks sem birtast aftast 
í skýrslunni.  

 
Á þessu skólaári er mikil breyting á leikskólanum. Sólborg er að stækka, fær tvær lausar 
kennslustofur og ungum börnum fjölgar til muna. Á þessum fjórum stofum verða börn á 
líkum aldri og því verða markmið þeirra sameiginleg: 
 

 Aðlaga stofuna að yngri aldurshópi t.d. breyttur búnaður og starfsfólk þarf að aðlaga 
sig að yngri börnum. Einnig þarf að breyta dagsskipulaginu. 

 Skapa nánd og traust milli kennara og barna og innan barnahópsins.  

 Börnin verði örugg innan sinnar stofu og síðan að fara á mismunandi svæði innan 
leikskólans t.d. í listaskála og í íþróttir. 

 Táknmál. Í barna-, starfsmanna-, og foreldrahópnum eru einstaklingar sem hafa 
táknmál að móðurmáli og því mikilvægt að allt starfsfólk sé meðvitað um mikilvægi 
þess að nota táknmál í öllu leikskólastarfi.   

Leiðir: 
 

 Aðlögun og þátttaka foreldra í starfinu á aðlögunartímabilinu, þar sem foreldrarnir 
eru hvattir til þátttöku í starfinu á stofunni. (þátttökuaðlögun) 

 Börnin leika í fámennum hópum og kennarar með þeim á gólfinu. Þegar þau fara á 
svæði er kennari sem fylgir hópnum. 

 Gera táknmál sýnilegt með myndum og táknum af börnum og starfsfólki, dýratákn, 
fatatákn og algenga hluti í umhverfi, daglegum athöfnum og í öllum samskiptum á 
stofum..                                                                                                                                                                        
  

Áætlun um mat á markmiðum: 

 Rökræðumat á deildarfundum um líðan og samskipti barna á stofunni, einnig um 
breyttar aðstæður í leikskólaumhverfinu. 

 Spurningakönnun til foreldra.  
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Endurmat Birkistofu, apríl 2012 

 Á Birkistofu kom nýr hópur barna fædd 2009 og 2010. Þátttökuaðlögun var ný reynsla 
fyrir starfsfólk. Okkur fannst hún ganga vel og vera góða nýjung í starfið. 

 Dagskipulag breyttist og huga þurfti að mörgum praktískum hlutum og daglegum 
þörfum barna á þessum aldri. Allt þarf sitt pláss og gekk vel að finna lausnir og finna  
hvað passaði hverjum einstaklingi best. 

 Þegar börnin eru í frjálsum leik sitjum við á gólfinu hjá þeim, sem skapar meiri nánd 
og öryggi fyrir þau. Seinna þegar þau voru örugg inn á stofunni fóru þau að fara á 
svæði, ásamt kennara frá stofunni, í listaskála, íþróttir og á kubbasvæði. 

 Myndir með táknmálsstafrófi, dýratáknum, litatákn og fleira eru á veggjum og börnin 
skoða þær með kennurum og æfa sig í táknmáli. Börnin fá líka öll  nafnatákn. Þegar 
allur hópurinn er saman er alltaf töluð tvö mál, táknmál og íslenska, eins í öllum 
daglegum samskiptum. Einu sinni í viku hittast heyrnarlausu/skertu börnin og börn 
sem tengjast táknmáli á einhvern hátt með heyrnarlausu starfsfólki og eru saman í 
leikhóp. 

 
 Send var út könnun til allra foreldra og starfsfólks um mat á  þátttökuaðlögun.            

 

Endurmat á ársmarkmiðum  Furustofu 2011-2012. 

Við á Furustofu fengum núna í janúar börn frá þremur deildum og eitt barn utan úr bæ, þessi 

börn voru öll fædd árið 2009.  Þetta reyndi töluvert á þar sem það var mikið af upplýsingum 

sem koma þurfti til skila, börnin misviðkvæm og þurftu öll sýna athygli. Börnin þekktust 

heldur ekki innbyrðis þannig að þetta tók allt dálítinn tíma. 

Fyrir á stofunni voru 8 börn fædd 2007 þannig að töluvert aldursbil var á milli barnanna. 

Þetta gekk þó allt vel. Yngri börnin græddu töluvert á samskiptum sínum við eldri börnin og 

þau eldri þurftu að sýna þeim yngri tillitssemi. Það sem starfsfólk hafði mestar áhyggjur af 

var að eldri hópurinn fengi ekki nógu krefjandi verkefni  og leitaðist starfsfólk stofunnar við 

að vera meðvitað um það.  Þetta hefur  í heildina gengið vel. 

Táknmál.  Það sem við höfum gert er að lesa sögur á íslensku og táknmáli. Einu sinni í viku 

hittust heyrnalausu/skertu börnin í leikskólanum í leikstund með heyrnarlausu starfsfólki  og 

sá sem þurfti  á táknmáli að halda hjá okkur fór 1x á dag yfir á Reynistofu í táknmálsstund 

með heyrnarlausum starfsmanni.   
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Mat Lerkistofu á sameiginlegum markmiðum 2011 – 2012 

Lerkistofa þurfti ekki að aðlaga stofuna að yngri börnum þar sem yngstu börnin hafa iðulega 

verið á Lerkistofu. Okkar hlutverk var meira að miðla af þekkingu og reynslu til hinna 

stofanna. 

Á Lerkistofu byggjum við alltaf á sama markmiðinu sem er aðlögun nýrra barna í 

leikskólaumhverfið. Flest börnin sem byrja á Lerkistofu eru að koma beint úr faðmi 

fjölskyldunnar og hafa því litla reynslu af að vera í umsjá annarra en einnig koma börn sem 

hafa verið t.d. hjá dagforeldrum. Okkar verkefni er að sníða starfið eftir þörfum þessara 

barna þ.e. byggja grunninn og hlaða ofan á hann smám saman.  

Þessi vetur sem nú er að baki einkenndist af erfiðum og krefjandi aðlögunum sem reyndi á 

kennarana auk þess gerði það þennan vetur öðruvísi en flesta aðra að  aðlaganirnar stóðu  

yfir allan veturinn. Áherslur okkar á Lerkistofu hafa því legið í því að þjappa barnahópnum 

saman, kenna þeim að leika sér, kenna þeim að umgangast hvert annað og setja þeim 

ramma. Við sjáum árangur þessarar vinnu á mörgum sviðum t.d.  því að börnin hafa lært að 

fara eftir fyrirmælum, þau hafa lært að njóta sín í því sem þau fást við hverju sinni t.d. í 

útiverunni, útikennslunni, frjálsum leik og ákveðnum verkefnum. Einnig sjáum við merki  hjá 

börnunum um aukna einbeitingu við dagleg störf, þátttöku í daglegum störfum og aukið 

frumkvæði, sköpun og gleði. Að sjálfsögðu helst þetta í hendur við aukinn þroska þeirra en 

ekki síst það að þau hafa fest rætur í leikskólaumhverfinu og eiga þar ákveðinn stað sem er 

þeirra. 

Við á Lerkistofu erum ánægðar með hvernig til hefur tekist með þátttökuaðlögunina og 

gaman að heyra að foreldrar eru almennt ánægðir með þetta fyrirkomulag (samanber 

könnun sem lögð var fyrir foreldra og einnig starfsfólk). Að sjálfsögðu má gott bæta og miðað 

við hvað aðlaganirnar voru erfiðar undangenginn vetur viljum við halda áfram að þróa 

aðferðina og jafnvel sníða hana betur að hverju barni fyrir sig þ.e. rýna betur í hver þörfin er 

og reyna að draga úr snörpum viðskilnaði og meta svo hvort það gefi betri raun fyrir þau 

börn sem eiga í miklum erfiðleikum með að skilja við foreldra sína.  

Táknmálinu höfum við gert ágætis skil en betur má ef duga skal og getum við svo sannarlega 

bætt okkur þar. Táknmáls-leikstundirnar þar sem heyrnarskert börn og CODA börn koma 

saman  og tala táknmál er frábært framtak og hefur skilað miklum árangri að okkar mati. 

Einnig viljum við hrósa pólsku kennurunum fyrir pólsku leikstundirnar með pólsku börnunum 

sem einnig hafa gengið mjög vel og verið góð viðbót fyrir þau börn. 

Að lokum fá kennarar Lerkistofu hrós fyrir að hafa ávallt jákvæðnina að leiðarljósi í vetur.  
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Endurmat Víðistofu á ársmarkmiðum 2011-2012 

Ákveðið var vorið 2011 að ársmarkmið Víðistofu, Furustofu, Lerkistofu og Birkistofu yrðu sameiginleg 

þetta árið.  Ljóst var að allar þessar stofur yrðu með yngri börn þetta skólaár, þ.e. 2ja og þriggja ára 

börn. 

Á Víðistofu komu öll börn frá Lerkistofu fædd 2008.  Þau voru 13 talsins og komu í 2 hópum, fyrst 6 

börn í júní og restin eftir sumarleyfislokun.  Auk þess byrjuðu þá 4 ný börn, eitt fætt 2008 og þrjú 

fædd  2009.  Eitt barn fætt 2008 bættist í hópinn í október.   Til þess að jafna barnafjöldann og álag á 

stofunum, þá voru börnin þrjú sem  fædd eru 2009 flutt yfir á Furustofu í  janúar.  Stuttu síðar fluttu 2 

börn til útlanda, annað þeirra sérþarfabarn.  Þá var ljóst að aftur þyrfti að fjölga börnum á stofunni og 

í mars byrjuðu hjá okkur 3 börn fædd 2010.   

Að okkar mati gekk ágætlega að aðlaga Víðistofu að yngri aldurshópi.   Leikefni var skipt út og 

starfsfólki gekk vel að skipta um gír og gera  umönnun og aðstoð við daglegar venjur stærri part af 

dagskipulaginu.  Börnin urðu einnig fljótt örugg innan nýrrar stofu.  Foreldrar barna sem komu ný inn 

í Sólborg tóku þátt í þátttökuaðlögun og var almenn ánægja með það (sjá foreldrakönnun í júní 2012).  

Starfsfólk Víðistofu er sammála um að við hefðum mátt vera duglegri að skipta börnunum í minni 

hópa í útikennslunni, við sameinuðum hópana nokkuð oft.  Táknmál er daglega notað á stofunni þar 

sem þar starfar heyrnarlaus starfsmaður hálfan daginn.  Í umræðum á deildarfundi í mars var rætt 

um að við mættum gera táknmálið sýnilegra, Þ.e. setja upp fleiri táknamyndir.  Úr því var síðan bætt. 

Markmiðin voru metin formlega á deildarfundum 2 sinnum yfir veturinn, auk þess var reglulega 

rökræðumat á deildarfundum um líðan, samskipti og breyttar aðstæður.  Einnig var send út 

spurningakönnun til foreldra.   

Reynistofa endurmat ársmarkmiða 2011-2012 

 Að viðhalda skólabrag samvinnu, hvatningar og jákvæðni – Við teljum að okkur hafi 

tekist vel til við að viðhalda þessu öllu. Starfsmenn Reynistofu eru allir búnir að vinna 

lengi á Sólborg og áttu því auðvelt með að yfirfæra á nýja deild og nýtt hús. Samvinna 

hefur verið góð innan deildarinnar sem og við aðrar deildir Sólborgar og starfsmenn. 

Starfsmenn Reynistofu eru duglegir að nota SMT í leik og starfi. Hvatning og jákvæðni 

er okkur vel tamt. 

 Að bæði nemendur og kennarar taki þátt í að móta lærdóms umhverfi sitt. – Allir á 

Reynistofu tóku þátt í að gera stofuna þannig að börnin gætu lært af og auðvelt væri 

að komast að námsgögnum. Við notuðum mikið nær umhverfi okkar í leik og starfi.  

 Að skipuleggja starfið sameiginlega með öllum börnunum þó eldri árgangur fari 

lengra í vinnu með sín verkefni. -  Tekið var mið að áhuga barnahópsins og kennslan 

skipulög með það í huga. Verkefni þróuðust oft í aðra átt en lagt var með í upphafi og 

hafði þá áhugi barnanna þar mikið að segja. Við vorum sveigjanleg í starfi og alltaf 

tilbúin að breyta ef hugmyndir og áhugi var annar en upphaflega var lagt upp með. 
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 Samkvæmt mati á vinnu þessa árs vilja kennarar leggja aukna áherslu á vinnu með 

stærðfræði, tilfinningar og lífleikni í elstu barna verkefnunum. – Starfsmenn 

Reynistofu fóru á tvö námskeið tengd stærðfræðinámi ungra barna til að auka við 

þekkingu sína. Einnig fórum við í heimsókn á leikskóla sem hefur lengi unnið 

markvisst með stærðfræði í starfi sínu. Leikskólastjóri keypti svo í kjölfarið nýtt 

námsefni sem var mikið notað. Við erum sammála um að þessi útskriftarhópur er sá 

sterkast í stærðfræði sem við höfum unnið með. Börnin fóru í Stig af stigi einu sinni í 

viku. Traust skapaðist strax þar sem hópurinn er lítill og þekkist vel. Börnin sýndu 

miklar framfarir í að tjá tilfinningar, lesa í aðstæður og sýna samkennd. 

 Að móta táknmálsumhverfi í Skógarhúsi. – Á Reynistofu starfa tveir heyrnarlausir 

starfsmenn sem voru í fararbroddi með að gera táknmálið sýnilegt á Reynistofu. Við 

héldum í allar hefðir sem hafa skapast í gegnum árin og höfðum skipulagðar 

táknmálsstundir fyrir öll börnin á deildinni. Einnig fengum við í heimsókn 

heyrnarlausa öldunga sem var virkilega gaman. 

 Metið verður tvisvar yfir veturinn – Metið var á deildarfundi tvisvar sinnum yfir 

veturinn. En deildarfundir eru einu sinni í viku og þar ræðir starfsfólk málefni 

stofunnar faglega. 

 Að vinna að markmiðum námskrár elstu barnanna þ.e. 5 ára – Markmiðuð námskrár 

elstu barna var fylgt og unnið markvisst eftir þeim. Flest börnin náðu að tileinka sér 

námsefnið og framfarir voru miklar.  

 

Úr starfsætlun  2011-2012  

1. Markmið varðandi stækkun Sólborgar  

Að Sólborg haldi áfram að vera einn skóli. Opið flæði hefur dregið fram og minnt okkur á samábyrgð 
okkar allra á  barnahópnum.  Börnin er örugg og fara frjálsleg í fasi um skólann sinn þar sem þau eru 
allsstaðar velkomin. Þessu viljum við viðhalda og þróa áfram.  Með fjölgun yngri barna í leikskólanum 
og veru þeirra í tveimur húsum verður þetta ögrandi verkefni næsta vetrar.  Við viljum viðhalda 
sterkri liðsheild þrátt fyrir að liðið starfi í tveimur húsum. 

Leiðir  

 Að halda áfram teymisvinnu með þátttöku starfsmanna frá öllum deildum 

 Að sjá til þess að starfsmenn eigi erindum að gegna í báðum húsum  

 Að börnin haldi áfram að sækja íþróttir í salinn og myndsköpun í listaskála   

 Að yngri börnin sæki líka eitthvað í Skógarhúsið    

Móta viðmið um það hvernig við sjáum og getum metið hvernig okkur er að takast að halda í 

skólabraginn og liðsheildina. 

2.  Markmið varðandi aðkomu foreldra að innra mati  
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Foreldrar í Sólborg skilji og þekki þau hugtök sem gjarnan eru notuð þegar fjallað er um eða spurt  um 
leikskólastarfið t.d. í foreldrakönnunum. Hér er t.d. átt við hugtök eins og innra mat, innra starf, 
einstaklingsáætlun og fleira. Að foreldrar eigi val um mismunandi hlutdeild í starfinu og komi 
markvissara að innra mati.     

Leiðir 

 Að bjóða foreldrum mismunandi valkosti við að taka þátt í starfinu verður ákveðið af hverri 

stofu í haust  

 Að efla þátttöku og hlutdeild foreldra í innra mati s.s með því að fjölga rafrænum 

spurningakönnunum  

 Að kynna fyrir foreldrum áætlun um þátttöku þeirra í leikskólastarfinu.  

 Að kynna upplýsingablaðið  hugmyndir og áhersluþættir sem eru  áherslur foreldra fyrir 

barnið og beðið er um í haustviðtölum sem grunn í einstaklingsáætlun barnsins.  

 

 

Foreldrakönnun 

Könnunin var liður í innra mati leikskólans.  

 

Að þessu sinni könnuðu  við viðhorf foreldra og starfsfólks til 

aðlögunar bæði þegar börnin hefja leikskólagöngu og einnig þegar 

þau flytjast milli deilda.  

 

 

 

Foreldrakönnunin er einnig liður í markmiðum okkar um að efla 

þátttöku og hlutdeild foreldra í innra mati skólans.   

 

 

Spurt var um starfsaðferð sem kölluð er þáttþátttökuaðlögun og 

aðferðir við aðlögun barna milli deilda. 

 

Alls svöruðu 57 af 84  foreldrum könnuninni sem var netkönnun sem stóð 

frá 1. - 10. júní 2012. 
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1.  Hvernig var upplifun þín/ykkar af þátttökuaðlögun ? ( þegar þú      dvaldir með barninu 

í upphafi leikskólagöngunnar og tókst þátt í starfinu) 

 

 

17 svöruðu með rökstuðningi  

1. Fín, gaman að kynnast starfinu með barninu. 

2. Fannst viðmót gott hjá starfsfólki og okkur fannst við vera velkomnar. 

3. Mjög sáttur við allt sem snéri að aðlögun etc. 

4. Fannst barnið hafa gagn af þessu og mikilvægt að foreldrar fái að kynnast starfsfólki og 

hinum börnunum 

5. Var ekki þátttökuaðlögun þegar hún byrjaði 

6. Gaman að fá tækifæri til að vera inni á deildinni, þá kynnist maður hvernig allt virkar. Kynnist 

líka kennurunum sem verja miklum tíma með barninu 

7. Mér finnst þáttökuaðlögun rosalega jákvætt bæði fyrir börnin og foreldra að kynnast starfi 

leikskólans eins og það er í daglegri rútínu og að kynnast starfsfólki, Hún virkaði mjög vel á 

barnið mitt, mun betur en hefðbundin aðlögun. 

8. Þetta gekk mjög vel og mér fannst gott að sjá hvernig þetta er hjá ykkur 

9. Það var mjög gaman að fá að taka þátt í starfinu og kynnast hinum krökkunum og foreldrum 

þeirra. Mjög góð foreldraaðlögun:) 

10. Fannst frábært að kynnast starfinu betur en ella, þekkja starfsfólkið vel  

11. leikskóladaginn. Þátttökuaðlögun höfuð og herðar yfir þá sem tíðkaðist áður fyrr. 

1. Hvernig var upplifun þín/ykkar af 

þátttökuaðlögun?
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12. Ég var bara einn og hálfan dag með barninu, en það starf sem fór fram á meðan ég var á 

staðnum var til fyrirmyndar. 

13. Það er gaman að sjá barnið sitt stíga sín fyrstu skref í skóla. Þetta er upplifun sem alla 

dreymir um, að sjá barnið sitt upplifa nýja hluti. 

14. Dóttir mín var svo fljót að aðlagast, það tók einna dag :-) 

15. Aðlögunin tókst vel og gekk nokkuð hratt fyrir sig. 

16. Mjög gott að geta fylgt barninu vel i gegnum aðlögunina og sjá að barnið er tilbúið i 

leikskólann og það sé ánægt í leikskólanum 

17. Það var huggulegt að kynnast frá upphafi bæði börnum og kennurum deildarinnar, hvernig 

dagurinn gengur fyrir sig. 

 

2.  Fannst þér / ykkur, þið fá innsýn í starfið á deildinni? 

 

 
 

5  svör með rökstuðningi  

1. Við fengum góðar útskýringar á starfinu sem fer fram í leikskólanum. 

2. Já mér fannst mjög gott að geta séð hvernig dagleg rútína fór fram. 

3. vissulega fær maður fína innsýn í starfið að dvelja meira eða minna heila viku/nokkra daga 

með barninu á deildinni 

4. Gott að sjá hvernig dagurinn er skipulagður og hve vel er haldið utan um börnin og 

dagsskipunina. 

5. Fengum góða tilfinningu fyrir dagskipulaginu. 

 

2. Fannst þér /ykkur þið fá innsýn inn í 

starfið á deildinni/stofunni ? 
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mjög góða góða hvorki né litla á ekki við
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3. Hvernig fannst þér /ykkur barnið aðlagast nýjum aðstæðum? 

 

 

9 svör með rökstuðningi  

1. Mjög vel á meðan ég var til staðar svo átti hún erfitt þegar ég var hætt að koma með. 

2. Hún hélt sér til baka í fyrstu en feimnin var minni þegar ég var ekki til staðar. 

3. barnið ávallt tilbúið að mæta og mjög ánægt frá fyrsta degi. 

4. Ég var mjög ánægð að sjá hvað lilja var fljót að venjast starfsfólki og kynnast börnum 

5. Mikið öryggi fyrir barnið að hafa mann með allan daginn á leikskólanum - alveg draumur að 

hafa mömmu/pabba með og getað leikið við aðra krakka 

6. Barnið var fljót að taka starfsfólk og aðra í sátt 

7. Barnið aðlagast nýjum aðstæðum mjög vel almennt. 

8. Elskulegt starfsfólk er allt sem þarf, sem nær til barnsins og er góður vinur þess. Starfsfólk 

Sólborgar er í alla staði mjög elskulegt fólk sem gerir það að verkum að manni líður vel með 

barnið sitt á leikskólanum. 

9. Hefur aldrei verið vandamál að skilja barnið eftir í leikskólanum. 

 

 

 

 

 

3. Hvernig fannst þér barnið aðlagast 

nýjum aðstæðum ?
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4. Hvernig fannst þér viðmót kennara ? 

 

 

 

4 svör með rökstuðningi  

 Frábært starfsfólk 

 Mér finnst starfsfólkið vera alveg dásamleg og sinna aðstöðu lilju mjög vel 

 Allt saman yndislegt starfsfólk sem vinnur á Sólborg 

 Frábærar konur á víðistofu 

 

 

5. Hverju viltu sjá breytt, ef einhverju í þátttökuaðlöguninni 

 

10 svör með rökstuðningi  

1. að starfsmenn gæfu sig aðeins meira að barninu. að vita hvaða starfsmaður yrði barnsins 

aðaltengiliður. Annars yndislegt starfsfólk. 

2. nei aðlögun í upphafi skólagöngunnar er mjög góð 

3. Eina sem mér fannst kannski mega breyta er að hafa ekki alla foreldra og börn í einu, væri 

sniðugt að holla þetta niður ef mörg börn eru að byrja á sama tíma. 

4. Væri frábært ef þau gætu tekið talkennslu meira fyrir en annars eru þær allar hetjur 

5. það að vera með barninu allan daginn fyrstu dagana var góð foreldraaðlögun en ég held að 

það hafi jafnframt verið pínu sjokkaðlögun fyrir barnið að yfirgefa það svo frekar skyndilega. 

Ég held að það þurfi að minnka viðveru foreldra smá saman. Það má jafnvel blanda þessum 

aðlögunartíma aðferðum saman. 

6. Allt til fyrirmyndar! 

7. Á útskriftarbarn var ekki þátttökuaðlögun 

4. hvernig fannst þér viðmót kennara?
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8. Nei 

9. For us the first weeks had been an amazing experience - for us as parents as well as for our 

son. the teachers had been super friendly and showed us everything. it made the start to 

bring our son to the kindergarden easy. 

10. Veit ekki hvernig er tekið á móti ungum börnum þar sem barnið mitt hafði verið í leikskóla 

áður en það byrjaði á Sólborg en ég tel að það sé gott fyrir nýja foreldra að sjá hvernig 

dagurinn gengur fyrir sig. Veitir þeim öryggi. Þannig að e.t.v. kæmi sér vel að vera allan 

daginn í einn dag. 

 

 

AÐLÖGUN BARNA MILLI DEILDA Í SÓLBORG 

 

 

4 svör með rökstuðningi  

1. fannst barninu ekki nógu vel sinnt 

2. Fann ekki fyrir því. 

3. He just got switch between departments - almost from here to now. none of the teachers 

that had with him the last year went with them into the new group - eventhough his group 

almost stayed as a complete group. but still I believe it would have been made it easier for 

the kids, if at least one of the theachers would be a teacher in the new group. one of them 

teachers went with them for a couple of days to make the start easier - out of her own 

choise....(which I really apprecheate)... out of my mine I think it would be had been nicer if 

the hohle switching department process would have gone more smoothly and if one of the 

old teacher would have been able to go with them. 

6. Hvernig var upplifun þín /ykkar að 

aðlögun barnsins milli deilda ?
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4. Veit ekki hvernig hún fór fram. Man ekki til þess að hafa verið upplýst um aðlögunina en ég 

er viss um að ,,opið flæði,, auðveldar börnunum flutning milli deilda, eru orðin öruggari í 

umhverfinu í leikskólanum. 

7. Fannst þér /ykkur þið fá innsýn í starfið á nýju deildinni? 

 

 

 

3 svör með rökstuðningi  

1. Deildin var ekki kynnt fyrir foreldrum fyrr en löngu eftir að börnin höfðu skipt um deild 

2. Fannst frábært að fá skilafund með deildarstjóra gömlu deildarinnar og hafa nýja 
deildarstjórann með á honum. 

3. Á fundinum um haustið minnir mig var foreldrafundur þar sem starfið var kynnt 

 

8. Hvernig fannst þér/ykkur barnið aðlagast nýjum aðstæðum? 

 

 

 

3 svör með rökstuðningi  

7. Fannst þér/ykkur þið fá innsýn inn í 

starfið á deildinni ?
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8. Hvernig fannst þér /ykkur barnið 

aðlagast nýjum aðstöðum?
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1. Greinilega búið að undirbúa vel, barnið þekkti kennarana á nýju deildinni, og svo fóru líka 
nokkrir vinir saman. 

 

2. It took him a very long time to adjust. we had the feeling that this switch was more difficult 
for him than starting to go into the kindergarden..... ( and I think that says allready 
everything 

 

3. Barnið mitt á auðvelt með að aðlagast nýjum aðstæðum en ég tel að ,,opið flæði,, 
hafi mikið að segja með að gera börnin öruggari í öllum leikskólanum. 

 

 

9. Hvernig vildir þú sjá aðlögun barna milli deilda ? 

Opin spurning  

1. Fínt eins og það er 

2. Nei 

3. I would liked if there would have been one of the old teachers have gone with the group - 
would have made things more easier. 

 

4. Veit ekki almennilega hvernig hún fór fram. Tel nauðsynlegt að börnin séu búin að fara í 
heimsókn í einhvern tíma á deildina, bæði til að kynnast deildinni, kennurum og eldri 
börnum ef þau eru. Jafnvel mætti mynda vinahópa, þannig að yngri börnin sem eru að koma 
kynnist eldri börnunum á deildinni. 
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STARFSMANNAKÖNNUN 

 

KANNAÐ VAR ÁLIT STARFSFÓLKS Á STARFSAÐFERÐINNI 

ÞÁTTTÖKUAÐLÖGUN OG AÐLÖGUN BARNA Á MILLI STOFA/DEILDA. 

 

Starfsmannakönnunin fór fram í lok maí 2012 , alls bárust 14 svör 

sem eru  nær allir starfsmenn sem voru á yngri barna stofum.  

 

 

 

1. Hefur þú tekið þátt í þátttökuaðlögun á stofunni þinni 

 

1. Hefur þú tekið þátt í þátttökuaðlögun?
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2. Hvernig líkaði þér þessi nálgun við aðlögun barna ? 

 

Rökstuðningur  

 Ég var mjög ánægð, fannst ég nálgast barnið og ekki síst foreldrana á góðan hátt. 

o Þægilegri fyrir bæði starfsfólk og foreldra 

 Bæði kostir og gallar með að hafa foreldra svona mikið með. Velti því fyrir mér hvort  

 það taki lengri tíma fyrir barni að aðlagast og jafnvel að aðlaganirnar verði tvær fyrir vikið, 

fyrst með foreldrum svo án þeirra. En eins og áður segir kostir líka. 

 Aðlögunin gekk vel. Með svo mikilli þátttöku foreldris virtist barnið öruggara. Með því að 

draga smátt og smátt úr veru foreldris virtist barnið ekki taka eins mikið eftir því þegar 

foreldrið var fjarverandi. 

 Foreldrar kynnast starfinu vel og fá að sjá hvað við erum að gera. Þegar allir á stofunni bera 

ábyrgð á aðlögun, þá geta börnin (og foreldrar) valið sér það starfsfólk sem þeim líkar best 

við og haft mest samskipti við það fólk. 

 

 

 

 

2. Hvernig líkaði þér þessi nálgun við aðlögun barna?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

61.5% 38.5% 0.0% 0.0%

mjög vel vel ekki vel illa



 18 

 

 

3. Hvernig fannst þér að hafa foreldra með í öllu starfinu í aðlöguninni? 

 

Rökstuðningur  

 Það var krefjandi og þarna höfum við stórt  tækifæri til að gera leikskóla starfið sýnilegt 

 Foreldrar kynnast dagskipulaginu strax og eru miklu meiri þátttakendur en áður 

 Við kynntumst foreldrunum og það okkur. Eins kynntust þeir starfi stofunnar betur að mér 

fannst og vita nú meira um hvað við erum að tala þegar við segjum frá atburðum dagsins. Ég 

held að þetta hafi gert foreldrana öruggari. 

 Foreldrar kynnast starfinu vel. 

4. myndir þú vilja breyta einhverju í þátttökuaðlögun? 

 

3. Hvernig fannst þér að hafa foreldra með í 

öllu starfi í aðlögunni?
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Rökstuðningur starfsfólks  

 

 Held það sé ákaflega gott og gagnlegt fyrir foreldrana að kynnast starfi leikskólans í  

 návígi. Líka gott fyrir okkur kennara að kynnast foreldrunum á þennan hátt :) 

 Upplifði sjö foreldra í einu og að mínu mati má það ekki vera mikið fleiri í einu. 

 Ég man að mér fannst vera aðeins of margir í einu en ég man ekki hvað voru margir 

 Held við séum á réttri leið, foreldrar kynnast starfsfólki, öðrum foreldrum og hinum 

foreldrunum fyrr og betur 

 Það mætti kannski hafa einn starfsmann á deildinni ábyrgan fyrir aðlögun hvers barns, skipta 

börnunum niður á starfsmenn. Þannig er meira skipulag á þessari aðlögun. 

 

AÐLÖGUN BARNA Á MILLI DEILDA/STOFA 

5. Hvernig var upplifun þín að aðlögun barna milli stofa /deilda í Sólborg? 
 

4. Myndir þú vilja breyta einhverju í 

þátttökuaðlögunni? 
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Já Nei
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Rökstuðningur  

 Gott að fá þau svona mörg saman auðveldar þeim að koma. Þó erfitt þegar þau koma frá 

mörgum mismunandi stofum á sama tíma og jafnvel líka einhver að koma ný inn. 

 Oftast er hún góð, nauðsynlegt að vanda flutning. Að fara með vinum sínum í hóp er góð 

leið. 

 Þau börn sem komu til mín af annarri stofu voru orðin frekar örugg í leikskólanum, þau 

höfðu sjálf farið í gegnum þátttökuaðlögun þegar þau byrjuðu á leikskólanum. Ég held að 

tilkoma opins flæðis hafi hjálpað mörgum börnum að skipta um stofu þar sem þau þekktu 

húsið vel og starfsfólk annarra deilda. 

 Er á Lerki, þannig að engin börn komu á mína stofu. 

 

 

 

6. Hvernig fannst þér börnunum líða og þau aðlagast nýjum aðstæðum, þegar þau 
skiptu um stofu ? 

 
 

5. Hvernig var upplifun þín af aðlögun 

barna milli stofa í Sólborg?
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Rökstuðningur  

 Held að þátttaka þeirra í opnu flæði hafi hjálpað þeim, þekktu aðstæður og voru því öruggari 
með sig. 

 

 Mín upplifun er að börnum líður vel og vel sé tekið á móti þeim. 

 

 Börnin fara alltaf 2 eða fleiri á milli stofa, það gerir þau öruggari og styrkir þau í 
breytingunum. Opið flæði hjálpar líka mikið til við breytingarnar. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Myndir þú vilja breyta einhverju ? 

 

 Bara að færslan sé ekki of hörð 

6. Hvernig fannst þér börnunum líða 

og þau aðlagast nýjum aðstæðum?
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7. Myndir þú vilja breyta einhverju?
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 Held að við séum á réttri leið 

 Frá mínum bæjardyrum séð virkar þetta vel, en ég var ekki að aðlaga börn inná mína stofu  

 

 

 

Foreldrakönnun  

 

 

Könnunin er liður í innra mati á Því  markmiði sem sett var  í 

Starfsáætlun Sólborgar fyrir 2011-2012 , en það var að:   

Við stækkun Sólborgar veðir áfram litið á skólann sem eina heild bæði 

hvað varðar starfsmanna- og barnahópinn.  

 

Foreldra netkönnun send út í lok júní 2012 til foreldra 20 barna sem 

voru á Reynistofu í vetur  

15 svör bárust.  

 

 

Mat foreldra  

 

Við settum það markmið að litið yrði á húsin tvö, sem Sólborg starfar í, sem eina heild. Við leitum 

eftir áliti ykkar á eftirfarandi atriðum. Foreldrar voru beðnir um að rökstyðja svörin.   

 

Spurning 1        
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 Rúmgott, bjart 

 Húsið er fallegt, bjart og gott að skilja börn eftir þar. Forstofan er stór og rúmgóð. Greinilegt 
að börnin hafa nóg pláss til að leika. 

 

 

Spurning 2 

 

 

 Fyrir mig sem foreldri er það lítið mál en stundum fannst manni börnin og/eða starfsfólk 
vera að tala um aðskilnað. 

 Hliðið á milli skilur þessi tvö svæði af, skil samt þægindin við það 

 Veit ekki 

 ég held að vel hafi tekist til, 

 

Spurning 3 

Hvernig líkar þér við Reynistofu í 

Skógarhúsi ?
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á húsin tvö sem eina skólaheild?

0

1

2

3

4

5

6

mjög vel vel hvorki

né

ekki

nógu

vel

illa



 24 

 

 Ekki kostir framyfir að vera í aðalhúsinu - það sem ég get sett út á er fjöldi barna til að byrja 
með - voru fá og þá vinaval takmarkað. En orsök hugsanlega ekki Reynistofa. 

 Þau eru meira útaf fyrir sig, virðist vera gott pláss og fín vinna í gangi með börnin. 

 Útisvæðið er frábært og hægt að nýta í alls konar ævintýramennsku. Það er líka mikið og 
gott rými inni í Skógarhúsinu. 

 minni erill 

 Já, meira næði. 

 meiri ró en það er tvíbent 

 Meira pláss, fjölbreyttara . 

 Meira pláss 

 Gaman fyrir þau elstu að vera bara þar í friði ;) 

Spurning 4  

 

 Samskipti við hinar deildirnar og starfsfólk þar, ekki stórt mál samt. 

 Já meiri samgang við hitt húsið. Mér finnst Reynistofa svolítið sér á bát. 

 Þau þekkja minna til hinna krakkanna 

 Samgangur milli barna og kennara 

 Maður hitti oft "gömlu" kennarana af hinum stofunum og spjallaði smá. 

 Þess hluta hópsins sem var ekki fluttur á sínum tíma. Skilst að sá hluti sé hins vegar að koma 
núna. 

 Opið flæð,  Að hafa salinn og umgangast yngri börn 

 

Eru kostir við að hafa barnið í 

Skógarhúsi ?
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Spurning 5  

 

Er eitthvað sem við megum huga betur að með tilliti til stækkunar Sólborgar ? 

 Huga vel að aðlögun inn á leikskólann eða á milli deilda. 

 Ef árgangi er skipt í tvennt, þá skiptir máli að skiptingin innihaldi eðlilega blöndu m.t.t. kyns, 
þjóðernis, stöðu fjölskyldu o.s.fr. 

 Sólborg er einstak hvað varðar samstarfs á milli deilda og að foreldrar þekkja fleiri en aðeins 
fólkið á einni deild. Mér finnast það tapast vegna þess að húsið er langt frá. 

 Að mínu mati finnst mér allt hafa gengið vel. 

 Ekkert sem mér dettur í hug 

 Upplýsingagjöf til foreldra ábótavant - nei ekki neitt þetta er grín 

 Það hafa allir staðið sig eins vel og kostur er 

 

 

Spurning 6 

Hvað myndi barnið þitt segja um veru sína á Reynistofu? 

 Barnið virðist vera ánægt, nefndi reyndar um daginn að elstu börnin hefðu farið að sjá 
Brúðubílinn enn ekki yngri hópurinn ;) 

 Líkaði mjög vel og fannst eiginlega engin breyting: ,,Alveg eins og jafngaman" 

 Barnið mitt er mjög ánægt með dvölina á Reynistofu. 

 Mjög ánægt 

 Spennandi - gaman 

 Glaður ,Mjög ánægt 

 Frábær stofa 

 Ánægt 

 Því líður vel en saknar vina sem er enn á Furustofu. En er sátt við að hitta í útiveru. 

 "Bara fínt" 

 Mjög ánægt 

 Skemmtilegt þar 

 Henni finnst hún hafa verið sett á nýjan leikskóla sem heitir Reynistofa. Sólborg er hins vegar 
gamli leikskólinn. 

 

2. júlí 2012  

 

Starfsmannakönnun 
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Könnunin er liður í innra mati á því markmiði sem sett var  í 

Starfsáætlun Sólborgar fyrir 2011-2012 , en það var að: 

Við stækkun Sólborgar verur áfram litið á skólann sem eina heild bæði 

hvað varðar starfsmanna- og barnahópinn.  

 

Netkönnun var send á alla starfsmenn í byrjun apríl 2012.  

22 svöruðu af 27 ca 80%    

 

Spurningar og svör starfsmanna 
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2. Merktu við, hvað þú gerir í Skógarhúsi 
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3. Hvernig finnst þér hafa gengið að líta á húsin sem 

eina skólaheild?
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Spurning 5 var opin  

 

Hvað finnst þér helst þurfa að bæta , ef eitthvað, svo þessi tvö hús verði meiri heild ? 

Meir samgangur barna milli húsa. 

Að það sé hægt að fara meira í heimsókn, hafa e.t.v. einhverja viðburði þar fyrir börnin. 

 

 Ég merkti við "ekki nógu vel" sem ein skólaheild en var á báðum áttum því það tekur tíma að finna út 

hvernig best er að vinna með skógarhúsið og að það sé hluti af heildinni. Núna er kominn tími á að 

við höfum sameiginlegt svæði í Skógarhúsinu sem er skipt á milli stofa til að nýta eins og við gerum 

með kubbasvæði, íþróttir og listaskála inni í stóra húsinu. Hvetja þarf alla til að fara í undirbúning í 

Skógarhúsi, þar er gott að vera. 

 

Samvinnu á milli stofa, aukið flæði á milli húsa. Að allir séu velkomnir í heimsókn. 

Allt í lagi , 

Er allt í réttri þróun. Verðum að gefa okkur tíma en hefur tekist vel til. 

 

"Blöndun" meiri samvinnu stofanna (víði,furu,birki og lerki) og skógarhússins. Held það þurfi 

viðhorfsbreytingu hjá okkur, horfa meira á þetta sem einn skóla ekki aðskildar einingar. 

Að halda alla fundi í Skógarhúsinu. Fá fleiri til að venjast því að fara í undirbúning þar.  

 

Uppákomur fyrir börnin og nota meira nýja útisvæðið. 

 

Meiri samgangur barnanna á milli húsa, aðallega að börnin í stóra húsi fari meira út í 

Skógarhús/Reynistofu, þar er svo mikið pláss sem mætti kannski nýta sem val utan stofu. Fjarvera 

deildarstjóra Skógarhúss í samráði á morgnana er ekki til þess að stuðla að sameiginlegri heild 

Sólborgar. 

 

Mér finnst að það þurfi að vera meira samstarf á milli húsa. Ég veit að börn af Reynistofu koma yfir í 

stóra húsið t.d. til að leika á kubbasvæði, sum fara í íþróttir og svo listaskála. Það mætti hinsvegar 

vera meira um að börn úr stóra húsi fari yfir í Skógarhús. 

 

Hljóðeinangrun, meira flæði barna á milli þá helst frá aðalhúsi í Skógarhús, t.d með opnu flæði 

Viðhorf starfsmanna beggja húsanna. Að yngri börnin í skólanum heimsæki Skógarhúsið markvisst. 
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T.d. "gamla" húsið þarf líka að fá nafn, það held ég að sé partur af því að krakkarnir á Reynistofu 

segjast ekki vera lengur í Sólborg, það er annars vegar Skógarhús og hins vegar Sólborg.. Svo held ég 

að rétt sé að hafa fleiri tölvur í Skógarhúsi, ég t.d. byrja alltaf á því að gá hvort sé laust í tölvu í Greni, 

í staðinn fyrir að fara bara strax út í undirbúning. 

 

Virkja fólk í að nota aðstöðuna í Skógarhúsi. Fara í undirbúning þar. Opna húsið meira - hafa meiri 

blöndun á börnum og starfsfólki t.d. opið flæði. 

 

Það er of langt milli húsanna sem ekki verður bætt úr, en lóðirnar virðast tvær þar sem girðing og 

hlið skilur á milli. Samband milli starfsfólks og barna sitt í hvoru húsi eru mun minni en áður var 

 

Samantekt og úrvinnsla svara var gerð af leikskólastjóra 

Fyrir hönd starfsmanna Sólborgar,  

Jóní na Konr áðsdót t i r ,  l ei kskól ast j ór i  15.  j úl í  2012  


