
1 Bætt stjórnun og skipulag Ábyrgð Hefst Lokið Bjargir Viðmið um árangur 

1.1 Skriflegar starfslýsingar fyrir öll 
störf. Leikskólastjóri Hafið 01.02.2014 Kjarasamningur 

Starfslýsingar liggja fyrir, þær 
kynntar starfsfólki sem 
staðfesta með undirritun 

1.2 
Innleiðing/þróun 
frábrigðaskráningar í starfi til 
að auka eftirfylgni. 

Leikskólastjóri 15.11.2013 01.05.2014 Handleiðsla 
leikskólaráðgjafa  

Aukin ánægja með stjórnun, 
sbr. mælingu í viðhorfs-könnun 
í september 2014 

1.3 

Starfsmannasamtöl verða nýtt 
betur til að eftirlits, þróunar og 
hvatningar. 
Aukin eftirfylgni starfs-
mannasamtala. 
Þátttaka starfsfólks í sí- og 
endurmenntun. 

Leikskólastjóri 01.02.2014 31.03.2014 Ráðgjöf starfs-
mannastjóra 

Aukin ánægja með stjórnun, 
sbr. mælingu í viðhorfs-könnun 
í september 2014 

1.4 Aukin þjálfun stjórnenda Starfsmannastjóri Vorönn 31.05.2014 - 
Aukin ánægja með stjórnun, 
sbr. mælingu í viðhorfs-könnun 
í september 2014 

1.6 

Móttökuáætlun fyrir nýja 
starfsmenn. 
Uppfærð starfsmannahandbók 
með gátlista yfir atriði sem þarf 
að fara yfir.  
Íhlutun leikskólaráðgjafa vegna 
fræðslu fyrir starfsmenn. 

Leikskólastjóri 01.11.2013 30.04.2014 - 

Móttökuáætlun nýrra 
starfsmanna liggur frammi. 
Uppfærð starfsmannahandbók. 
Nýliðar fá viðeigandi fræðslu. 
 

1.7 

Virk umræða um endur- og sí-
menntun. 
Endur- og símenntunaráætlun 
kynnt starfsmönnum árlega. 

Leikskólastjóri 01.04.2014 31.05.2014 Starfsmanna-samtöl Aukin áhrif starfsmanna á 
endur- og símenntun. 

1.8 
Leikefni og markmið með 
kennslu rædd á starfsmanna-
fundum/starfsdögum. 

Leikskólastjóri Vorönn  31.06.2014 Skólanámsskrár-vinna Skýr markmið með leikefni og 
kennslu í nýrri skólanámskrá. 

1.9 Minni fjarvistir starfsfólks. Leikskólastjóri 15.11.2014 30.06.2014 - Fjarvistir starfsfólks minni. 

1.10 Móttökuáætlun fyrir börn af 
erlendum uppruna. Leikskólastjóri 15.11.2014 30.06.2014 

Sérkennsluteymi 
skólans. 
Samvinna við 
skólaskrifstofu. 

Móttökuáætlun kynnt öllu 
starfsfólki skólans og orðin virk. 

1.11 
Forvarnaráætlun gegn einelti 
og öðrum sálfélagslegum 
áhættuþáttum. 

Leikskólastjóri/Vinnuvernd 
Grindavíkur? 01.11.2013 30.06.2014 

Nýta starfsdag við 
gerð áhættu-mats o.fl. 
 

Virk forvarnaráætlun og skýr 
viðbragðsáætlun 



1.12 Ársskýrsla til sveitarfélags Leikskólastjóri hafið 1.6.2014  Ársskýrsla lögð fyrir 
fræðslunefnd 

1.13 Aukið hlutfall faglærðra 
starfsmanna Leikskólastjóri 1.1.2014 31.5.2014 

Reglur um stuðning 
við leiðbeinendur í 
réttindanámi – 
Heimsókn 
útskriftarnema 

Aukið hlutfall faglærðra 

1.14 Takmarka áhrif niðurskurðar Leikskólastjóri 1.1.2014 31.12.2014 Aukið fjármagn á 
fjárhagsáætlun 2014 Betri nýting fjármagns 

1.15 Endurskoða verkferla leikskóla Leikskólastjóri 1.1.2014 31.05.2014 Endurskoðun starfs-
manna handbókar 

Verkferlar liggja frammi og 
kynntir fyrir starfsmönnum 

1.16 Auka aðkomu foreldra að gerð 
nýrrar skólanámskrár Leikskólastjóri 1.1.2014 31.05.2014 

Kallað eftir viðhorfum 
foreldra á foreldra-
fundum 

Aukin aðkoma foreldra 

1.17 Auka þátttöku starfsfólks í 
skólastarfi Leikskólastjóri 1.1.2014 31.05.2014 

Deildarfundir 
AGN (aukin gæði 
náms) 

Aukin virkni starfsfólks 

1.18 Auka þátttöku barna í 
skólastarfi Leikskólastjóri 1.1.2014 31.05.2014 Barnið í brennidepli 

Viðhorfskönnun barna Aukin virkni barna 

1.18 Skýrari námsmarkmið Leikskólastjóri Hafið Apríl/maí 2014 
Starfshópur – Styrkur 
úr þróunarsjóð – 
starfsmanna-fundir 

Ný skólanámskrá með skýrum 
námsmarkmiðum. 

1.19 Auka aðkoma foreldra að 
skólastarfinu. Leikskólastjóri Hafið  

Viðhorfskannanir / 
Ábendingarhnappur á 
heimsíðu 
Íbúaþing nú þegar 
verið haldið. 

Aukin aðkoma/virkni foreldra 
að skólastarfinu 

2 Einfaldar aðgerðir Ábyrgð Hefst Lokið Bjargir Viðmið um árangur 

2.1 Bætt upplýsingaflæði til starfs-
fólks Leikskólastjóri Hafið  Lokið - Upplýsingaflæði metið gott 

samkvæmt innra/ytra mati. 

2.2 Skólanámskrá aðgengileg á 
heimasíðu skólans Leikskólastjóri Hafið  Lokið - Nýjasta skólanámkrá á 

heimasíðu. 

2.3 Auka þátttöku foreldra við gerð 
nýrrar skólanámskrár Leikskólastjóri 1.11.2013 1.2.2013 Myndband MRN Virkari þátttaka foreldra. 

2.4 Foreldrar upplýstir um aðlögun 
milli deilda Leikskólastjóri 1.5.2014 1.9.2014 Foreldrafundur/bréf Foreldrar upplýstir um aðlögun 

á milli deilda. 

2.5 Árleg eldvarnaræfing með 
börnum, sett inn í skóladagatal Leikskólastjóri 1.12.2013 10.12.2013 Rýmingaráætlun Eldvarnaræfing í skóladagatal  

2.6 Mæling á hávaða  Leikskólastjóri 1.11.2013 1.8.2014 Aðkeypt þjónusta Hávaði vel undir hættumörkum 



Hólf fyrir öll börn í fataklefa. Hólf fyrir öll börn 

2.7 Bílastæði fyrir fatlaða  Leikskólastjóri  1.8.2014 Þjónustumiðstöð Eitt bílastæði merkt fyrir 
fatlaða við leikskólann. 

2.8 Fundagerðir og starfsreglur 
foreldraráðs aðgengilegar. Leikskólastjóri  Lokið - Fundagerðir og starfsreglur 

aðgengilegar á vef skólans. 

2.9 
Upplýsa foreldra betur um 
hlutverk og skyldur 
foreldraráðs 

Leikskólastjóri Hafið Lokið  

Fundargerðir foreldraráðs eru 
aðgengilegar á heimasíðu. 
Starfsreglur ráðsins hafa verið 
settar og hafa verið birtar á 
heimasíðu.   

2.9 Bæta framkvæmd innra mats Leikskólastjóri Hafið Lokið  

Sjálfsmatsskýrsa vegna 
skólaársins 2012 – 2013 ásamt 
áætlun um fyrirlögn innra mats 
á líðandi skólaári hefur verið 
tekin fyrir í fræðslunefnd. 

3 Skólaskrifstofa/fræðslunefnd/ 
Starfsmannastjóri Ábyrgð Hefst Lokið Bjargir Viðmið um árangur 

3.1 Áætlun um ytra mat á 
leikskólastarfi liggur fyrir. Sviðsstjóri 1.maí 2014 1.10.2014 - Fyrir liggur áætlun á ytra mati 

leikskólastarfs. 
3.2 Styðja stjórnendur í starfi. Starfsmannastjóri 1.1.2014 1.3.2014 Handleiðsla/ráðgjöf Aukin ánægja með stjórnun. 

3.3 Endurskoðun og kynning á 
jafnréttisstefnu. Sviðsstóri  1.4.2014 Felagsmálanefnd Stefna samþykkt og kynnt. 

3.4 Viðbragðsáætlun við einelti 
samþykkt og kynnt. Starfsmannastjóri Hafið 1.2.2014 Vinnuverndarnefnd Áætlun samþykkt og kynnt. 

3.5 Ferill tilvísana til skólaskrif-
stofu endursk. auk eftirfylgni. Sviðsstjóri 1.12.2013 1.2.2014 

Samv. stjórnenda  
skólasálfræðings og 
leikskólaráðgjafa 

Ferill tilvísunarferlis og 
eftirfylgni liggur fyrir. 

3.6 
Staða umsjónamanns 
sérkennslu innan leikskólans 
skilgreind. 

Sviðsstjóri 15.11.2013 1.12.2013 - 
Starfslýsing umsjónamanns 
sérkennslu leikskólans liggur 
fyrir. 

3.7 Þjónusta skóla- og 
félagsþjónustu kynnt  Sviðsstjóri  1.5.2014 Heimasíða/fundur Foreldrar/starfsfólk uppl. um 

hlutverk skóla- og félagsþj. 
 


