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Ánægja barns í leikskóla
1.3

Auka ánægju barns í frjálsum
leik.

Passa að vera á ferðinni og
vera vakandi fyrir
samskiptaóhöppum.

Allir sem sinna
börnum í vali

Strax

Hollt mataræði 1.6 Auka hollustu í mataræði
barnanna.

Oftar flatbrauð, rúgbrauð,
normabrauð í nónhressingu. Auka
enn grænmeti með hádegismat

Kokkur/
matráður

Strax

Tengsl mín við þá sem
vinna á kjarna barnsins
míns eru góða

Auka tengsl milli starfsfólks og
foreldra.

Bjóða foreldrum að koma inn í hús
bæði morgun og seinnipart.
Covid stoppaði þetta en nú er þetta
komið í lag. :)

Stjórnendur
Kennarar

Sem fyrst eftir
páska

Hvatning til þátttöku í
leikskólastarfinu. 3.4

Auka þátttökur foreldra í
leikskólastarfinu.
Skoða það eftir ár þegar foreldrar
eru farnir að koma inn og sækja
börnin.

Koma skólastarfinu í sama horf og
fyrir covid.
Gott að nefna þetta í
foreldrasamtölunum. Kynna þar líka
foreldraframlag sem margir geta
framkvæmt í einhverju formi.

Stjórnendur Eftir páska

Heimasíða leikskóla
3.6

Auka gagnsæi heimasíðunnar þ.e
þær upplýsingar sem þar eru.

Facebooksíða sem vísar á efni á
heimasíðu.

Stjórnendur Strax

Flutningur milli skólastiga
4.2

Auka virkni foreldra sem
þátttendur í undirbúningi að
flutningi milli skólastiga.
Fá skólaleikinn aftur.

Mögulega er þetta í höndum
grunnskólans.
Þrýsta á bæjarfélagið með að fá
skólaleikinn aftur.

Stjórnendur
Einingin

Sem fyrst
Fljótt eftir að fólk
fær að koma inn
eftir covid.
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Flutningur milli kjarna 4.3 Auka aðkomu/vitnesku foreldra
þegar börn flytja milli kjarna.
Bjóða foreldra velkomna þannig
að það finnist það velkomið á
nýjan kjarna.

Koma meiri upplýsingum til foreldra
um ferlið. Þurfa að vita á hvaða
kjarna barnið fer.
Taka sérstaklega vel á móti nýjum
foreldrum.
Gera kynningarefni fyrir nýja foreldra
um starfið.
Vera duglega að taka myndir í
flutningum og senda á foreldra.

Einingin Þetta þarf að
gera strax.

Hlutfalla sérkennslu og
stuðningas.
5:1

Þeir fái stuðning sem eiga rétt á
og þurfa.

Sérkennslustjóri heldur utan um
þetta

Sérkennslustjóri
/Stjórnendur

Útivera Koma í veg fyrir árekstra úti milli
barna og hafa góða yfirsýn yfir
garðinn og þá einstaklinga sem
stundum lenda í útistöðum.

Auka samveru með einingum,
huglæg kynjablöndun er líka góð.
Tala vel um hitt kynið.
Passa að börn séu ekki ein án vina í
útveru.

Einingin Strax.

Tengsl við starfsfólkið Kynnast þeim betur Upphafssamtöl við hópstjóra þegar
ný börn byrja.
Eins þegar þau flytjast milli kjarna að
þá taki hópstjóri örsamtal við
foreldra.

Upplýsingar til foreldra Upplýsa foreldra um starfið og
annað sem þau þurfa að vita.

Nota tölvupósta/vikupósta til að
upplýsa og eins setja upplýsingar á
töflur frammi á gangi.
Kynna nýja hópstjóra betur og eins
afleysingar.
Myndir af starfsmönnum  í forstofum
með nöfnum þeirra  þurfa að vera.

Kjarnin,
/Stjórnendur

Í upphafi
skólaárs.
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