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Greinagerð leikskólastýru

Skólaárið 2021-2022 var að vanda viðburðaríkt. Við tókumst áfram á við Covid-19 en að vori 2022 losnaði um allar

hömlur og var það mikill léttir. Foreldrar komu inn í hús eftir páskana í apríl 2022 og færðist aldeilis líf í húsið við það.

Þrátt fyrir þessar hömlur síðustu tveggja ára tókst okkur að vinna vel með R-in þrjú, röð, reglu og rútínu.

Stöðugleiki var í kennarahópnum fyrir utan það að um áramót voru smá tilfæringar vegna flutings hópstjóra erlendis

og fæðingarorlofs. Einnig var unnið að aukningu í sérkennslunnig og tókst að leysa það farsællega að lokum. Breytingar

á miðju skólaári hafa alltaf áhrif en með okkar góða kjarnaða starfi og starfsramma þá kemst fljótt ró á starfið.

Í kennarahópnum er löng starfsreynsla í bland við styttri sem býr til þann fjölbreytileika sem er okkur mikilvægur,

jafnframt er menntunarstig í starfsmannahópnum hátt. Fjölbreytileiki í aldri starfsfólks er einnig góður og gefur gott

meðaltal. Kennarar í Hólmasól eru vel undirbúnir í öllu sínu starfi, handbækur eru vel nýttar og starfið er

metnaðarfullt og skemmtilegt. Það var frábært að fylgjast með starfsfólki bregðast við hverri áskoruninni á fætur

annarri og leysa það með glæsibrag og börin ávallt glöð að sinna sínu, það er ekki gefið á svoana tímum.

1. Almennar upplýsingar

Leikskólinn Hólmasól er sex kjarna leikskóli rekinn af Hjallastefnunni ehf. samkvæmt þjónustusamningi við

Akureyrarbæ.

1.1 Leikskólinn (húsnæði, lóð, leikrými pr.barn, heildarrými ofl.)

Leikskólinn Hólmasól stendur við Helgamagrastræti 29-41. Skólastýra í Hólmasól er Alfa Björk Kristinsdóttir. Skólaárið

2022 til 2023 er 17. starfsár leikskólans sem opnaði 2. maí 2006. Leikskólinn er staðsettur á neðri brekkunni þar sem

stutt er í allar áttir og fjölbreytt umhverfi í nálægð við hann. Húsið er 1020 m2 og í honum verða 140 börn þetta

skólaárið.

Húsnæðið er hentugt fyrir kynjaskipt starf, þrír inngangar og skiptast þeir í

Stúlknaeiningu sem er Þórunnnarstrætismegin, Drengjaeiningu sem er

Helgamagrastrætismegin og svo Litlukjarna sem eru á neðri hæð skólans og

gengið er inn frá Helgamagrastrætinu. Á hverri einingu er eru tveir kjarnar með

sitt hvort rýmið og deila því þriðja – fjölnotastofunni. Á hverjum kjarna eru tvö

herbergi, stór heimastofa sem rúmar kubbakrók, leirsvæði, föndursvæði og

sullsvæði. Inn af hverri heimastofu er eitt minna rými þar sem leikstofan er og

gegnir einnig hlutverki hvíldarsvæðis. Snyrtingar eru sameiginlegar kjörnunum.

Allir kjarnar hafa aðgang að Miðstöð sem er salur í miðju hússins. Þar er hægt

að hafa hreyfileiki, fundi og annað sem krefst góðs rýmis.

Leiksvæði úti er tvískipt, efra og neðra svæði. Á efra svæðinu eru eldri kjarnarnir í útiveru og á því neðra eru litlu

kjarnarnir. Litlu kjarnarnir geta þó nýtt sér efra svæðið í hópatímum þegar hópstjórinn þeirra fylgir þeim eftir.
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Eldhúsið er nokkuð rúmgott með góðu vinnuplássi. Þar er framreiddur matur sem unninn er frá grunni í skólanum.

Hollusta er í fyrirrúmi og boðið er upp á ávexti tvisvar á dag.

Samveruherbergi kennara er á efri hæðinni og þar er ágætis aðbúnaður fyrir kennara til að njóta samveru samkennara.

Þar er boðið upp á hressingu alla daga.

Sérkennslustjóri hefur aðstöðu á neðri hæðinni og þar er einnig herbergi fyrir sérkennslu og undirbúning kennara.

Öryggismál

Ýmsar áætlanir má finna á síðu skólans undir Viðbragðsáætlanir. Þar eru og munu tínast inn ýmsar áætlanir um

forvarnir og öryggismál.

Öryggis- og brunakerfi er í skólanum og er vaktað af Securitas.

1.2 Faglegar áherslur

Leikskólinn Hólmasól 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.

Stoðirnar þrjár eru einföld framsetning á allri hugmyndafræði Hjallastefnunnar og fela 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.

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 , sem hægt er að finna á heimasíðu skólans. Við

höfum einnig til hliðsjónar skólastefnu Akureyrarbæjar.
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1.3 Breytingar og viðhald

Lítið hefur áunnist í viðhaldi og er beðið eftir að viðgerðir á gólfdúk þar sem skemmdir hafa myndast auk málningar á

snyrtingum kennara, sem áformað var að vinna sumarið 2021. Þessi verkefni eru á

höndum Umhverfis- og mannvirkjasviðs.

Einnig er áfram áætlað að dúkleggja álagssvæði á veggjum inni á kjörnum og höfum við

vilyrði fyrir því að það verði gert á tveimur einingum þetta árið og þá sá þriðji á næst ári.

Leiksvæði yngri barnanna lifnaði ögn við þegar appelsínugulur strætó bættist á lóðina. Við

komu hans þurfti að taka upp lítinn kofa sem var færður um set inn á grassvæðið. Garður

yngri barnanna hefur verið svolítð snauður af lit og leiktækjum þannig að þetta var

kærkomið uppbrot og góð viðbót.

Mikil þörf er á að skipta út rúllugardýnum sem vegna sólar- og hitaálags suðurglugga eru

orðnar lúnar og haldast ekki á keflunum. Þetta er verkefni sem kostar mikið og mun

skiptast á næstu ár ef vel á að vera.

2. Innra mat leikskólans Hólmasól

Hjallastefnuskólar standa árlega fyrir nokkrum tegundum mats á skólastarfinu. Innra matið samanstendur af þeim

þáttum sem skólinn notar til að meta eigin frammistöðu svo og þeim þáttum sem Hjallastefnan ehf. notar til þess að

meta gæði í þjónustu skólans. Helstu þættir í innra matinu eru starfsmannakönnun sem að jafnaði er lögð fram einu

sinni á skólaári fyrir starfsfólk leikskólans. Þar er grennslast fyrir um starfsánægju, starfsaðstæður og mat starfsfólks á

eigin frammistöðu. Á hverju ári er send út spurningakönnun til foreldra til að meta ánægju foreldra með fagstarfið og

ánægju með skólabrag. Farið er yfir niðurstöður þessara kannana á starfsmannafundi og í sameiningu er unnin

umótaáætlun.

Hingað til hefur Hjallastefnan útbúið eign kannanir og unnið úr þeim og stýrt spurningum.

Þetta árið var farið í það að nýta sömu þjónustu og önnur sveitarfélög, Skólapúlsinn. Sú

ákvörðun var tekin til þess að eiga kost á því að bera saman Hjallastefnuskólana með

áreiðanlegum hætti við aðra skóla sveitarfélags og landsins. Niðurstöður er ekki enn búið að

vinna þar sem frestun var á skilum sökum þess að það vantaði spurningar sem Akureyrarbær

tekur út, varðandi stjónunarþáttinn, og þurfti að leggja þann part aftur fyrir starfsfólk á

Hólmasól sem frestaði niðurstöðum. Ágúst fer í að vinna úr þeim gögnum og nýtum við það til

að byggja upp haustið. Framvegis á þetta hinsvegar að vera gert í febrúar/mars og unnið úr

fyrir vorið.

Foreldrasamtöl eru haldin einu sinni á hvorri önn og þá boða hópstýrur/stjórar foreldra til sín í

samtal á laugardegi. Á þeim degi er miðstöð opin fyrir börn á meðan foreldrar fara í samtölin.

Það að hafa samtöl á laugardegi gefur okkur það að báðir foreldrar koma frekar í samtölin, án

samviskubits um skrepp úr vinnu. Kennarar undirbúa sig fyrir samtölin með því að fylla út gátlista um stöðu hvers

barns hvað varðar þroska, félagshæfni og gengi í leikskólanum.
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Samtöl haustannar þetta árið voru í nóvember og fóru fram í Google meet eða síma eins og síðastliðin ár. Hinsvegar

gátum við boðið upp á staðarsamtöl á vorönninni og var það dásamleg upplifun. Nokkrir foreldrar höfðu ekki komið

inn á innra svæði skólans, einungis forstofur og aðrir einungis nokkra tíma á meðan aðlögun var. Það var gott að

fylgjast með brosandi foreldrum skoða ævintýraheim barna sinna og geta sett sig í aðstæður sem einungis myndir hafa

gefið þeim.

Í lok hvers mánaðar fylla hópstjórar út talningarblað fyrir hópatíma, þar sem búið er að flokka uppeldissvið og áherslur.

Með þessu er hópstjórum gert auðvelt fyrir að sjá hvort þeir séu uppfylla kröfur aðalnámskrár leikskóla sem og

kynjanámskrá Hjallastefnunar (sjá talningarblað í viðauka). Hópatímar eru tveir á hverjum degi sem gefur góðan tíma í

hin ýmsu verkefni.

Á hverjum degi eru minnst tveir valfundir og kennarar skrá niður það sem börnin velja sér. Það er alltaf það sama í

boði leir, föndur, sull, einingakubbar, leikstofa og útivist. Í lok hvers mánaðar er talið út úr valblaðinu og það hengt upp

á vegg fyrir foreldra til að fylgjast með.

2.1 Styrkleikar

Foreldrakönnun kom mjög vel út og er almenn ánægja með starfið okkar. Glaðlegt og kurteist starfsfólk sem tekur vel á

móti börnum og skilar þeim fallega. Jákvætt andrúmsloft og yfirvegun er ríkjandi í stafinu og hlýtt viðmót. Einnig

kemur fram að skýr stefna og vandaðir starfshættir séu ríkjandi og vekur það mikið öryggi foreldra.

Í starfssmannakönnun kom bersýnilega í ljós hvað  góður starfsandi og samheldni innan skólans er mikil og hlýja og

gleði í fyrirrúmi. Rýmri viðverustytting er að gefa gott af sér.

Starfsmannahópurinn er samheldinn og skipar fólk á öllum aldri. Samkipti eru góð fólks á milli og allra leiða leitað til

þess að ná að efla starfsandann innan og utan skólans. Upplýsingamiðlun í gegn um Workplace gerir mikið og auðvelt

að koma skilaboðum á milli.

2.2 Tækifæri til umbóta

Ábendingar frá foreldrum eru ávallt gagnlegar.

Foreldrar biðja um meiri kynningu á nýju starfsfólki og þegar nýr hópstjóri

tekur við hóp að það sé kynnt vel fyrir þeim.

Foreldrar kalla eftir upphafssamtölum og er það nú á höndum

aðlögunaraðila á byrjunarvikum barns. Einnig fara aftur í gang kynningar

fyrir foreldra á starfi skólans, en þau hafa ekki farið fram í C-19.

Beðið er um að viðburðir séu sýnilegir á heimasíðu og kom fram sú

hugmynd að hafa slóð inni í vikupóstunum sem vísa í frétt á heimasíðu,

fræðigreinar og annað gagnlegt efni.

Umbótaáætlun foreldrakönnun 2022

Ábendingar starfsfólks eru ómetanlegar.

Almennt finnst kennurum mega fækka börnum í hóp sem er skiljanlegt, börnin eru almennt allan daginn í
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leikskólanum og dagarnir langir.

Einnig finnst kennurum vanta upp að aðstoð vegna barna með erfiðleika og aukna sérkennlutíma.

Einnig kom ábendin um að vinnufötin mættu vera betri og er það allt í ferli þar sem almennt er verið að skoða þetta

innan Hjallastefnunnar.

Annars á eftir að vinna betur úr starfsmannakönnun þar sem niðurstaða barst seint í júní þar sem bæta þurfti við

könnunina þætti sem Akureyrarbær sleppti - stjórnunarþættinum - og sendi Skólapúlsinn auka könnun á alla og voru

lengi að ná þeim saman. Unnið verður úr könnuninni í ágúst þegar allt er komið í fastar skorður.

2.3 Innra mat verkefna á Hólmasól veturinn 2022-2023

Dagskipulag

Dagskipulag leikskólans einkennist af röð, reglu, rútínu og endurtekningu á hópatímum og valtímum.

7:45 Leikskólinn opnar – morgunmatur - val
9:00 Valfundur, nemendastýrður tími, börnin velja leir, föndur, kubba, sull, leikstofu eða útivist
10:45 Hópatími, kennarastýrður tími og blöndun, stúlkur og drengir hittast í fyrirfram ákveðnum vinahópum
11:45 Hádegismatur, hóparnir borða hádegismat með sínum kennara og fara svo í hvíld.
12:15 Hópatími, kennarastýrður tími og blöndun, drengir og stúlkur hittast í fyrirfram ákveðnum vinahópum.
13:45 Nónhressig
14:00 Valfundur, nemendastýrður tími, börnin velja leir, föndur, kubba, sull, leikstofu eða útivist
Ávaxtastund í lok dags.
Leikskólinn lokar 16:15

Val

Valtímarnir okkar byrja alltaf með valfundi þar sem hvert barn fylgir áhuga sínum og er það sem við köllum

barnastýrður tími. Þá er opinn og skapandi efniviður í boði ásamt leikstofu og útisvæði og kennarar eru til stuðnings og

hvatningar. Allt leikefni er úthugsað til að börn geti ráðið við allt sjálf og þurfi ekki að kalla á aðstoð sem er mikil

valdefling. Með valinu er mótlætið æft og eru börnin fljót að læra það að þó þau nái ekki uppáahlds valsvæðinu sínu í

dag nær það því síðar þar sem þau rúlla í röð hver byrjar val.

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 10:45

og 14:00 er hópastarf úti og inni þar sem hvert barn tilheyrir fámennum hópi

og sami kennari er með hópnum allt skólaárið. Í hópatímunum vinna

kennarar eftir 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. Hádegismatur og

nónhressing ásamt ávaxtastundum falla inn í hópatímana.

Aðlögun

Aðlögun fer að mestu leiti fram í ágúst þegar elsti árgangurinn fer í grunnskóla. Við erum með fá börn í aðlögun í einu
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og mæðir þar mest á yngstu kjörnunum. Áætlað er að hver aðlögun taki fimm daga en vissulega er aðlögun sniðin að

hverju barni og þörfum þess og fjölskyldunnar sinnt. Áður en að aðlögun nýrra barna inn í skólann hafa kennarar neðri

hæðar, Litlu kjarnanna, aðlagað börn upp á efri hæðina.

Aðlögun nýrra barna á Hólmasól 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. Annan daginn koma þau og eru í hópatímann og

hádegismat. Foreldrar skreppa frá en eru innanhúss. Þriðja daginn mæta börnin í val, hópatíma og hádegismat.

Foreldrar skreppa frá í samráði við kennara. Fjórða daginn mæta börnin í morgunmat, kveðja foreldra og eru fram yfir

hvíld. Fimmta daginn mæta börnin á sínum dvalartíma og eru allan daginn en sótt í fyrra fallinu. Það skal tekið fram að

þessi áætlun er til viðmiðunar, stundum reynist nauðsynlegt að lengja aðlögun.

Foreldrahandbók er í vinnslu og ætti að vera tilbúin fyrir haustið.

( Foreldrahandbók - væntanlegur linkur )

3. Ytra mat

Hjallastefnan ehf. stendur fyrir ytra mati á gæðum skólastarfsins en eftirlitsaðili Hjallastefnunnar heimsækir skólann

einu sinni á starfsári og rýnir í starfið með börnunum, kemur með tillögur til umbóta með það sem kann að vera

ábótavant og skilar Hjallastefnunni ehf. trúnaðarskýrslu um stöðu leikskólans.

Í desember 2021 kom Kristín Kristjásdóttir og tók út starfið og fengum við ljómandi umsögn:

“Húrra fyrir Hólmasól. Ró var yfir starfi allan daginn, börnin voru iðin og tóku þátt í öllum verkefnum dagsins.

Spennustig hækkaði aldrei, ekki einu sinni í frágangi eftir val og hópatíma. Sjá mátti að

starfsfólk tók aukaskref fyrir börn. Hólmasól er fyrirmyndarskóli sem gæti nýst einmitt

sem slíkur.”

4. Börn

Meginregla eitt fjallar um börn og foreldra, Hjallastefnunni er ætlað að mæta hverju

barni eins og það er og virða og viðurkenna ólíkar þarfir aldurshópa, kynja og

einstaklinga. Skólanum ber einnig að virða valfrelsi og ólíkan áhuga barna og hlúa á

víðfeman hátt að velgengni allra.

4.1 Fjöldi barna og tölulegar upplýsingar (aldur, árgangar, barngildi,

dvalartímar)

Skólaárið 2022-2023 verða 140 börn við nám skólanum. Það er fækkun um fimm börn frá síðasta skólaári. Fækkunin

er liður í að létta á kjörnunum vegna viðverutímalengdar almennt hjá börnum. Drengir eru því 70 og stúlkurnar 70.

Börn fædd 2017 verða 39, 18 drengir og 21 stúlkur

Börn fædd 2018 eru 35, 18 drengir og 17 stúlkur
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Börn fædd 2019 eru 39, 20 drengir og 19 stúlkur

Börn fæd 2020 eru 22, 12 drengir og 10 stúlkur

Börn fædd 2021 eru 5, 2 drengir og 3 stúlkur

Í ár tökum við fimm systkini fædd 2021 inn sem eru fædd á tímabilinu janúar til mars, sem

eru 18 mánaða að hausti. Yngri börn en 18 mánaða þurfa öðruvísi umhverfi sem við getum

ekki boðið upp á nema með miklum breytingum á húsnæði og útisvæði.

Áætlaður fjöldi barna í 6-6,75 tímum 6

Áætlaður fjöldi barna í 7-7,75 tímum er 16

Áætlaður fjöldi barna í 8-8,5 tímum er 118

Áætlaðar dvalarstundir eru 1113,5 og meðaltals dvalarstundir 7,95. Dvalargildin eru áætluð í kring um 1290.

Leikskólinn er opinn 7:45-16:15.

Níu börn hafa annað tungumál en íslensku inni á heimilinu.

Enska 5 börn.

Pólska 1 barn.

Franska 1 barn.

Rússneska 2 börn.

4.2 Fjöldi barna sem njóta sérkennslu

Við upphaf skólaárs 2022 njóta fjögur börn sérkennslu og er sérkennslustjórinn Ásta Hrund Jónsdóttir.

Við skólann starfar sérkennsluteymi og er reynslan af því fyrirkomulagi góð. Ánægja er meðal þeirra sem starfa í

teyminu og ánægja er á meðal starfsfólks með þetta fyrirkomulag. Það gefur fleiri tækifæri og hægt að grípa fyrr inn í

erfiðar aðstæður. Fjölbreytt reynsla er innan teymisins og á komandi skólaári bætist iðjuþjálfi í hópinn.

5. Starfsfólk

Meginregla tvö fjallar um starfsfólk, 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.

5.1 Fjöldi, menntun, starfsmannavelta

Skólaárið 2022-2023 munu 20 hópstjórar starfa við leikskólann, auk sérkennsluteymis, matráða, afleysinga, aðstoðar

og stjórnenda.

Starfsfólkshópurinn á Hólmasól er með fjölbreytta menntun, 19 kennarar, 1 með BS í Sálfræði, 1 iðjuþjálfi, 1 með

diplóma í jafnréttisfræðum,  1 með BA í félagsráðgjöf, 1 grafískur hönnuður, 1 viðskiptafræðingur  og 13 leiðbeinendur.
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Tvær eru í eldhúsi, matsveinn og matráður, með eina aðstoð í hlutastöðu. Þær sjá um allt sem snýr að eldamennsku

fyrir börn og starfsfólk. Þess má geta að í dag eru 11 börn sem eru með einhverskonar sérþarfir í matarmálum, auk

mjólkurvörusérþarfa. Einnig sjá þær um öll innkaup fyrir eldhúsið og sinna þvotti.

Dagleg þrif eru keypt frá Hreint ehf. og eru gerð að leikskóladegi loknum. Alþrif og bónun hafa einnig verið í þeirra

höndum eins og undanfarin ár.

Skólastýra ber ábyrgð á öllu sem viðkemur skólahaldinu, faglegu og fjárhagslegu. Starfsfólk á Hólmasól eru 38 í tæpum

33,25 stöðugildum.

Í Hólmasól hafa 3 kennarar réttindi til að lesa úr Íslenska þroskalistanum, 9 kennarar hafa réttindi til að taka Hljóm-2

próf, einn hefur réttindi til að taka APES og 16 hafa réttindi til að nýta sér málþroskaskimunina EFI. Sérkennslustjóri

hefur nú réttindi til að þjálfa kennara fyrir Hljóm-2 prófun og eru tveir kennarar í þeirri þjálfun.

Starfsfólkshópur leikskólans er góð blanda af gamalreyndum kennurum í bland við yngri, reynda og minna reyndra og

þannig skapast jákvæð og góð orka í húsinu. Við teljum starfsmannaveltu litla á Hólmasól og að fólki líði vel. Við höfum

þrjá karlmenn í starfi hjá okkur sem er kærkomin blanda.

Þeir sem hefja störf hjá Hjallastefnunni byrja á því að fara í gegn um þjálfunaráætlun sem er 9 vikna prógram. Þar eru

nýliðar leiddir í gegn um handbók Hjallastefnunnar, horfa á myndbönd sem tengjast starfinu og gera að lokum

sjálfsmat á því hvernig þau ná þessu inn í starfinu. Þetta hefur vakið mikla ánægju og er það Hjallamiðstöð sem sér um

að leiða þetta verkefni með skólastjóa í fararbroddi. Markmiðið með þjálfunaráætluninni er að tryggja að allt starfsfólk

lesi handbók Hjallastefnunar. Þannig hafa allir góða innsýn í starfsþætti stefnunnar og vita vel til hvers er ætlast af

þeim í starfi.

5.2 Fundir

Starfsmannafundir eru samkvæmt skóladagatali. Þar að auki eru 3 einingafundir haldnir á

hvorri önn á undirbúningstíma kennara og mætast þar samkjarnar og sammælast um

ýmsa hluti vegna samvinnu einingar. Kjarnafundir eru á 6 vikna fresti á vinnutíma og leysa

samkjarnar hvorn annan af á þeim tíma. Einingastjórar funda með stýrum á sex vikna

fresti. Eldhústeymið fundar með stýrum einu sinni í mánuði og oftar ef þörf þykir.

Öryggisráð fundar tvisvar á önn og oftar ef þörf þykir. Sérkennslustjóri fundar með stýrum

einu sinni í viku. Sérkennsluteymi fundar vikulega.

5.3 Skipulags,- og námskeiðisdagar, endur,- og símenntun

Skóladagatalið fyrir komandi ár hefur verið samþykkt og eru það að vanda 48 stundir sem við fáum til ráðstöfunar

vegna náms- og skipulagsdaga. Á þessum dögum er farið yfir fagstarfið, Hjallafræðin, ýmiskonar endurmenntun,

skipulagningu næsta skólaárs og margt fleira. Einnig höfum við undirbúið hverja lotu, þar sem farið er yfir þann hluta

kynjanámskránnar sem unnið er með næst.
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Árlega förum við á Ráðstefnu Hjallastefnunnar sem haldin er í október. Þar er farið yfir Hjallísku fræðin, gefin

innspýting og stillum strengi. Þetta eru gefandi og hressandi samkomur þar sem jákvæðni og gleði er við völd.

Starfsfólk kemur án undantekninga endurnært eftir þessar ferðir.

Þetta skólaárið ætlum við að þróa vinnu með Lubba. Við eigum námsgögnin og fáum námskeið til að koma öllum af

stað og ætlar Hafdís Jakobsdóttir að leiða þessa innlögn.

Einnig ætlum við að leggja áherslu á að sinna margmiðlun og ná þannig að miðla inn á heimilin starfinu okkar. Við

vinnum það með QR kóða og verðum með innlögn um þá vinnu.

Við munum hefja vinnu við að koma Innra mati í kerfisbundið mat og gera það umbótamiðað með

langtímamarkmiðum. Skólastjórar og einingastjórar sátu námskeið þann 11. maí sl. á vegum Menntahleðslu

menntavísindasviðs HÍ sem Oddný Sturludóttir leiddi. Framhald verður á þvi 13. október 2022 og hlökkum við til að

takast á við þetta verkefni.

Auk þessa hvetjum við kennara og leiðbeinendur til að sækja sér endurmenntun og nýta endurmenntunarstyrkinn sinn

frá Kennarasambandinu.

5.4 Starfsþróunarsamtöl

Leikskólastýra heldur starfsþróunarsamtöl á hverju ári á vorönn og mikilvægt er að þau eigi sér stað. Þetta árið voru

samtölin ekki regluleg en boðið upp á ef starfsfólk óskaði eftir þeim.

Skólaárið 2022-2023 ætlar skóalstjóri að bæta við haustannar samtölum í október. Þá ætti að gefast ráðrúm ef eitthvað

er í byrjun skólaárs og leggja smá línur inn í það.

5.5 Heimsóknir í leikskólann og kynningar út fyrir leikskólann

2021-2022

Aðstæður í þjóðfélaginu buðu ekki upp á miklar samkomur og heimsóknir. Við

takmörkuðum umtalsvert innkomu óviðkomandi í hús.

Enginn aðalfundur foreldrafélags var haldinn þetta skólaárið sökum takmarkana í

þjóðfélaginu en foreldrafélag bauð upp á samtal ef eitthvað væri sem foreldrar vildu

koma á frammfæri

Á Ráðstefnudaginn okkar 15. október 2021 var ráðstefnan ekki í Reykjavík eins og

vanalega en þess í stað brutum við upp á daginn með því að vera í sal úti í bæ, fá

kynningu í rafrænu formi og kveðju frá framkvæmdastjóra. Við toppuðum daginn með því

að fá Steinunni Sabínu höfund bókarinnar Færni til framtíðar til okkar með fyrirlestur og kynningu á útuleik og

mikilvægi skynþjálfunar í útivinnu. Mikil ánægja var með þennan fyrirlestur og vöknuðu margar hugmyndir. Yfir daginn

bauð skemmtinefndin einning upp á skemmtiatriði og Kahoot spurningaleik.

Á sparifatadaginn 6. janúar kom Heimir Bjarni og spilaði á gítar á meðan við dönsuðum í kring um jólatré og sungum.
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Á vorönn kom Elín danskennari með 8 vikna danskennslu. Hún kom einn dag í viku og fengu allir hópar kennslu í

hálftíma. Síðasti danstíminn var svo sýning fyrir foreldrana. Foreldafélagið bauð upp á þessa danskennslu.

21. mars 2022 fengum við Jón Knutsen til okkar með skyndihjálparnámskeið.

Í lok mars bauðs okkur óvænt, með viku fyrirvara, að taka þátt í gluggasýningu á vegum Barnamenningarhátíðar. Við

settum upp ákaflega fallega sýningu sem kallaðist “Hjartað” í tenglum við hjartaþema Akureyrarbæjar á götuljósum

bæjarins og hjartanu í göngugötunni. Vinnan við þessi listaverk var unnin með mikilli gleði og hraða eins og við getum

svo vel. Börnin alsæl með að geta sýnt verkin sín stolt í göngu í bænum.

5. apríl 2022 fengum við til okkar fjóra finnska kennara frá verknámsskólanum Esedu í Pieksämäki, nálægt Mikkeli í

Finnlandi. https://esedu.fi/en/. Þeir voru að kynna sér mögulegt ERASMUS samsmstarf hér á íslandi.

27. apríl 2022 fengum við Óperukynninguna Norðurljós sem var á vegum Barnamenningarhátíðar. Var það ákaflega

skemmtileg kynning á ópeur og falleg sýning í alla staði sem börnin fengu að taka þátt í.

2. maí 2022 héldum við upp á 16 ára afmæli leikskólans.

5-6. maí fengum við nema úr Brekkuskóla í heimsókn til okkar í tenglsum við Þemadaga þar

á bæ.

12. maí komu slökkviliðsfólk með kynningu í tengslum við verkefnið Logi og Glóð. Það er

verkefnis em unnið er með elstu börnum leikskólans allt síðasta árið þeirra.

31. maí fengum við nema í vinnustaðarheimsókn frá Brekkuskóla í hálfan dag.

Í maí fengum við Selmu Malmqist til að vera með umferðarfræðslu fyrir elstu börnin. Við

fáum námsefni sent frá umferðarstofu og við erum svo heppin að hún Selma bauðs til að

leggja þetta inn. Hún er lögreglukona og umjónarkona þessarar fræðslu og fyrrum kennari

hjá okkur.

5.6 Nemar í verknámi

Í október 2021 fegum við tvo nema úr HA í tveggja daga viðveru.

21. til 25. mars 2022 komu tveir 2. árs nemar til okkar og unnu verkefni tengt áföngum sem þeir voru í. Þær heita

Aðalbjörg Jóhannesdóttir og Sigríður Ósk Indriðadóttir og fylgdu þær Arndísi Heiðu Magnúsdóttur og Elvý

Hreinsdóttur.

Þetta skólaárið var einn kennaranemi á 5. ári í starfsnámi hjá okkur og vinnur 50% hópstjóarstarf á móti. . Ólína

Aðalbjörnsdóttir tók þá leiðsögn að sér. Þetta er fyrsti 5. árs neminn hjá okkur í starfsnámi og erum við kát að hafa

fengið hana til okkar.
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6. Foreldrasamstarf

Leiksólinn Hólmasól 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 morgunhressingu einu sinni á önn. Einnig bjóða börnin ömmum og

öfum á Ömmu- og afasöngfundir einu sinni á ári, einn kjarni í senn. Það er okkar leið til að fá

ömmu- og afa sérstaklega inn í skólann okkar og er það óendanlega dýrmætt fyrir börnin.

Foreldraframlag er hugtak sem við notum en við höfum hins vegar ekki nýtt okkur það mikið.

Ætlunin er þó að gera meira af því og senda út í foreldrahópinn beiðnir og hugmyndir á móti því að fá tilboð eins og

hefur meira verið nýtt hingað til. Þó höfum við fengið smiði í vinnu, saumaskap á fjölnota skóhlífum og fyrirlesara, allt í

boði foreldra.

6.1 Foreldrafundir og samtöl

Foreldrafundir og samtöl eru í nokkuð föstum skorðum hjá okkur. Skólastýra tekur á móti foreldum í fyrsta samtal,

gerir dvalarsamning og fer yfir skólastarfið með foreldrum. Hópstýra/hópstjóri barnsins fer svo yfir helstu upplýsingar

um barnið með foreldrum á fyrstu dögum aðlögunar. Tvö foreldrasamtöl eru á skóladagatalinu, eitt á laugardegi í

nóvember og annað í mars.

Hópfundur með kynningu á skólanum og Hjallastefnunni er að hausti.

6.2 Foreldrafélag og foreldraráð

Við leikskólann starfar foreldrafélag, stjórnina skipa fimm foreldrar sem hafa leitt starfið einstaklega vel.

Foreldrafélagið stendur fyrir margvíslegum uppákomum sem gleðja börnin s.s. sumarhátíð, leikritum og ferðum og

fjölmenna þau gjarnan á skemmtilega staði til að eiga góðan tíma saman. Þessu til viðbótar styrkja þau Útiskólann sem

elstu börnin fara í og útskriftarferð elstu barnanna. Einnig gefa þau umhverfisvænan poka undir blaut föt og einn

stuttermabol þegar börnin byrja í skólanum. Aðalfundur foreldrafélagsins er á haustönn, á tímabilinu okt- nóv.

Foreldraráð er starfandi við skólann og er hluti af stjórnkerfi leikskólans. Í foreldraráðið er kosið í október til nóvember

ár hvert. Foreldraráð gefur umsögn um starfáætlun og skóladagatal svo og skólanámskrá leikskólans.

7. Samstarf

Leikskólinn Hólmasól er í samtarfi við Brekkuskóla og eru reglulegar heimsóknir á milli skólanna allt skólaárið. Við

byrjum haustið á að fá fyrsta bekk í heimsókn til okkar og aftur síðar um veturinn. Við förum svo í nokkrar heimsóknir

og kynnumst aðstæðum í Brekkuskóla. Þetta er skemmtilegt og einstaklega góður undirbúningur fyrir næsta skólastig.
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Danskennari kemur einu sinni á ári til okkar og eru með danskennslu einu sinni í viku í átta vikur og fá allir hópar

hálftíma kennslu í hvert skipti. Börnin eru alsæl með þetta og fá foreldrar að koma á danssýningu í síðasta tímanum.

Foreldrafélagið greiðir helming af kostnaði á móti foreldrum. Greiðslan er val fyrir foreldrana en öll börn fá að taka

þátt.

Síðastliðin ár höfum við verið í samstarfi við skóla í Danmörk. Einn hópur vinnur þá verkefni með dönskum

kennaranemum, fá viðbrögð við verkefninu, svara því aftur og fá aftur viðbrögð við verkefninu sínu. Þetta er

skemmtilegt og gefandi fyrir börnin. Það er Hafdís Jakobsdóttir sem hefur leitt þetta verkefni öll árin.

7.1 Sérfræðiþjónusta

Samkvæmt samningi Hjallastefnunnar og Akureyrarbæjar þá hefur leikskólinn aðgang að sérfræðiþjónustu

Akureyrarbæjar. Gott samstarf hefur verið þar á milli og höfum við aðgang að

Fræðslustjóra og hans fólki á Fræðsluskrifstofu. Einnig situr skólastýra samráðsfundi með

stýrum bæjarins tvisvar í mánuði þar sem farið er yfir ýmis málefni tengd skólunum.

Ráðgjafi vegna sérkennslu kemur reglulega í heimsókn, bæði til að fylgjast með ákveðnum

börnum og til að ráðleggja foreldrum og sérkennslustýru. Sérkennslustýra fer reglulega á

fundi ásamt öðrum sérkennslustjórum og hittast þessir aðilar til að fá fræðslu og

handleiðslu.

Þetta samstarf er okkur mjög mikilvægt.

Talmeinafræðingur kemur í hús einu sinni í viku og tekur börn í þjálfun, sem annars hefðu

þurft að fara úr skólanum í þjálfun úti í bæ. Þetta hefur reynst reglulega vel og bæði

kennarar, börn og foreldrar mjög sátt með þetta fyrirkomulag.

Sjúkraþjálfi kemur í hús og þjálfar nokkur börn á heimavelli og á móti koma þau einu sinni í viku á Bjarg í þjálfun. Þetta

er ómetanlegt fyrir börnin og í alla staði gott fyrir þá sem að börnunum koma.

7.2 Grenndarsamfélag

Leikskólinn Hólmasól er frábærlega staðsettur með fallegt og gefandi umhverfi allt um kring. Við hugum vel að

umhverfi okkar og eigum staði sem við sjáum um að halda snyrtilegum. Það eru Klappirnar, Indjánaskógurinn okkar,

Hamarkotstúnið og gatan okkar. Við nýtum okkur Amtsbókasafnið mikið og eru börnin okkar vel kunn því og eru þekkt

fyrir að koma þangað í lestrarstundir utan leikskóla. Við höfum fjöruna við Hof, klappirnar hjá Helga magra og Þórunni

hyrnu, klappirnar við Klettaborgir, Hamarkotstún og sundlaugargarðinn. Við förum reglulega í heimsókn á Hlíð og

syngjum þar fyrir íbúana. Við nýtum okkur flest söfn bæjarins og förum á listasýningar. Elstu börnin eru í útiskóla einu

sinni í viku og aðra hvora viku eru þau innanbæjar og fara þá gjarnan á söfn bæjarins. Davíðshús er í næstu götu við

okkur og vorum við beðin um að nýta okkur lóðina þar til þess að hún yxi og dafnaði. Við erum mjög heppin með allt í

kring um okkur og nýtum það að fara í göngutúra allt um kring, alltaf eitthvað skemmtilegt í nærumhverfinu.

Útikennsla er stór þáttur í okkar starfi og nýta kennarar hópatímana í að vera úti í það minnsta annan hópatímann,

þannig læra börnin á umhverfið, læra af umhverfinu og lífga upp á umhverfið með gleði og hlártaskjöllum.
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8. Veturinn 2021-2022

Við byrjuðum veturinn í hólfum og enduðum hann frjáls sem fuglinn. Það var ákafleg ánægjulegt að geta opnað

skólann fyrir foreldrum, byrjuðum á því að vera með foreldrasamtöl í mars á staðnum þó sumir hafi kosið að fá símtal.

Byrjun skólaársins einkenndist áfram af Covid-19 og þeim áskorunum sem það

gaf okkur. Við byrjuðum veturinn í hólfaskiptum skólanum og sprittuðum okkur

talsvert. Börnin byrjuðu daginn á því að þvo hendur við komu í skólann og

leikefnivið skipt út reglulega og hann sótthreinsaður.

Mikil gleði var þegar hömlur voru teknar af og apríl 2022 gátum við opnað

skólann alveg fyrir foreldrum.

Það var samheldinn og frábær starfsfólkshópur sem tókst á við þetta verkefni,

við fundum upp á ýmsu til að efla starfsandann og margt skemmtilegt gert á

milli hólfa. Þar kom sterkt inn að við erum að nýta okkur Workplace sem samskipta- og upplýsingamiðil.

Viðverustyttinarverkefnið gengur vel og sýna allir samábyrgð á því að það gangi upp og leysa málin ef þarf að breyta

til. Við tilkomu verkefnisins var tekið upp vaktakerfi sem einingar bera ábyrgð á og skipuleggja.

Námskeiðin sem starfsfólk sótti þetta skólaárið:

11. maí 2022 fóru skólastjórar ásamt einingastjórum á námskeið á ZOOM um Innra mat sem haldið var á vegum

Menntvísindasviðs

9. júní 2022 fóru einingastjórar ásamt Ólínu aðstoðarskólastjóra á námskeið í merkingabærri þáttöku yngir barna á

vegum UNICEF og Barnasáttmála sameinuðuþjóðanna.

Tveir kennarar sóttu Hljóm námskeið sem sérkennslustjóri skólans hefur réttindi til að kenna og viðhalda.

9. Skipulagsdagar og leikskóladagatal 2022-2023

9. ágúst 2022 er skólinn lokaður 8-10 á meðan starfsfólk gerir skólann kláran fyrir móttöku barna.

2. september 2022 er starfsmannafundur frá 12-16.

7. október 2022 er Ráðstefnudagur Hjallastefnunnar og leikskólinn lokaður allan daginn.

27. desember 2022 er skipulagsdagur allan daginn.

23. janúar 2023 er skipulagsdagur allan daginn.

10. mars 2023 er skipulagsdagur allan daginn.

21. maí 2023 er skipulagsdagur allan daginn (föstudagurinn eftir sumardaginn fyrsta)..

23. júní 2023 lokar skólinn klukkan 14:00 og starfsfólk gengur frá skólanum fyrir sumarlokun.
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Skóladagatal á vef
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10. Viðauki
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Umsögn foreldraráðs

Hlutverk foreldraráðs

Samkvæmt  11.gr. laga um leikskóla frá 2008 er hlutverk foreldraráðs að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2.
mgr. 4. gr., um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd
skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur
umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi.

Gátlisti:

A. Kemur fram með
fullnægjandi hætti

B. Kemur fram með
ófullkomnum hætti

C. Kemur ekki fram

Koma fram upplýsingar um barnahópinn þ.e. áætlun um fjölda barna,
fjölda sérkennslubarna og fjölda tvítyngdra barna A B C

Koma fram upplýsingar um fjölda starfsmanna sundurgreint eftir A B C
fagstéttum – eða menntun og reynslu?

Kemur fram með skýrum hætti upplýsingar um símenntunaráætlun /
starfsþróunaráætlun leikskólans A B C

Kemur fram stefna skólans ásamt áherslum og markmiðum komandi
árs A B C

Kemur fram hvaða þætti skal meta komandi skólaár og og hvaða
umbótaferli verða unnin eftir fyrirliggjandi mat. A B C

Koma fram skýrar upplýsingar um foreldraráð, áætlaða foreldrafundi
og foreldraviðtöl? A B C

Kemur fram með skýrum hætti hvernig leikskólinn hyggst vinna
að samstarfi við grenndarsamfélagið s.s. grunnskóla? A B C

Kemur fram með skýrum hætti hvernig samstarfi er háttað við
stoðþjónustukerfi bæjarins s.s. fjölskyldu- og fræðslusvið? A B C

Skóladagatal A B C

_________________________________________________________________
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