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Um leikskólann 
Leikskólinn Hólmasól er til húsa að Helgamagrastræti 29-41. Skólastjóri á komandi 

starfsári er Alfa Björk Kristinsdóttir. Skólaárið 2019 til 2020 er 14 starfsár leikskólans. 

Leikskólinn er rekinn af Hjallastefnunni ehf. samkvæmt þjónustusamningi við 

Akureyrarbæ. 

Starfsáætlun þessi tekur gildi þann 1. september 2019 og er skilað til Hjallastefnunnar 

ehf. og Akureyrarbæjar. 

Tölulegar upplýsingar - börn 
Fjöldi barna þetta starfsárið er 147 börn, 74 stúlkur og 73 drengir. Dvalarstundir eru 

áætlaðar um 1170 og eru flest börnin í 8 tíma vistun eða um 138 börn.  

Fjöldi þeirra barna sem fyrirsjáanlegt er að njóti sérkennslu er 7 börn og stöðugildin á 

bak við þau 4,25 %. Þar að auki er sérkennslustjóri í 65 % stöðu.  

Fjöldi barna sem hafa íslensku sem annað eða þriðja mál er eitt en sex börn tala tvö 

tungumál heima. Tungumálin sem börnin tala eru arabíska, enska, pólska, finnska, 

sænska og rússneska.  

Starfsmannamál 
Starfsmenn leikskólans Hólmasól næsta skólaár verða 36 talsins í rúmu 31 stöðugildi. 

Þetta getur þó breyst þegar vistunartími barnanna er endanlega staðfestur og þörf fyrir 

sérkennslu hefur verið metin. Faghlutfall er yfir 75 % fyrir áramót en hækkar við 

endurkomu kennara um áramót. Við skólann starfa leikskólakennarar, 

grunnskólakennarar, sálfræðingar, kennaranemar og ein með diplóma í hagnýri 

jafnréttisfræði. Hjallastefnan stendur fyrir öflugu samstarfi allra Hjallastefnuskóla um 

starfsþróun og símenntun starfsfólks en að auki gefst starfsfólki kostur á að sækja sér 

menntun og starfsþekkingu úr öðrum áttum og hvetur leikskólinn Hólmasol starfsfólk 

sitt eindregið til þess. Um starfsþróun og símenntun má nánar lesa í símenntunaráætlun 

leikskólans. 

Faglegar áherslur 
Leikskólinn Hólmasól starfar eftir hugmyndafræði Hjallastefnunnar. Hugmyndafræðin 

byggir í stórum dráttum á hugsjónum um jafnrétti og velferð og henni 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 

fræðsluvef félagsins. 

Megin vinna okkar felst í Kynjanámskráinni sem er útfærsla á hugmyndafræði 

Hjallastefnunnar, þar sem markmiðið er að tryggja jafnrétti kynjanna, sem og annarra 

hópa, og veita börnum frelsi frá neikvæðum afleiðingum kynjakerfisins og 

staðalmyndum. Hjá Hjallastefnunni er gengið út frá þeirri kennisetningu að kynin 

öðlist takmarkaða færni og æfi of fáa eiginleika vegna heftandi hugmynda um 

kynhlutverk og vegna kynjamótunar sem samfélagið ákvarðar á grundvelli kyns. 
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Kynjanámskráin tryggir að öll börn fái heildstæða þjálfun í mannlegum eiginleikum 

óháð kyni, en markmiðið er að veita börnum tækifæri til að leika og læra á eigin 

forsendum án takmarkanna sem kynjakerfið setur. 

Með kynjanámskránni er skólaárinu skipt í sex lotur og er hver lota í fjórar vikur. 

Loturnar byggjast á því að þjálfa og bæta bæði einstaklings- og félagsfærni hvers 

barns. Þrjár þeirra einkennast af þjálfun og styrkingu eiginleika og færni sem er oftar 

tengd við karlmennsku á meðan hinar þrjár einkennast af þjálfun og styrkingu 

eiginleika og færni sem er oftar tengd við kvenleika. Með því að fylgja eftir öllum sex 

lotum fær hvert barn því heildstæða þjálfun í einstaklings- og félagsfærni, þar sem 

jafnvægi ríkir á milli eiginleika sem eru oft tengdir við kyn. Allir þættir 

kynjanámskrárinnar eru þó ávallt í forgrunni í öllu skólastarfinu. 

Að auki höfum við meginreglurnar okkar en þær eru grundvöllurinn að öllu starfi 

Hjallastefnuskóla. Þær er í reynd bæði stefnuyfirlýsing og hugmyndafræði skólanna 

og fela í sér þá lífssýn og mannskilning sem allt starfsfólk sameinast um. 

Meginreglurnar eru sex, þær eru í skýrri forgangsröð og byggir hver regla á þeirri sem 

á undan kemur. 

Meginreglur Hjallastefnunnar 

Fyrsta meginregla: Börn og foreldrar 

Önnur meginregla: Starfsfólk 

Þriðja meginregla: Umhverfi 

Fjórða meginregla: Efniviður 

Fimmta meginregla: Náttúra 

Sjötta meginregla: Samfélag 

 

Leikskólinn starfar að sjálfsögðu einnig á grundvelli Aðalnámskrár leikskóla frá árinu 

2011 og er útfærslum á markmiðum hennar lýst í skólanámskrá leikskólans sem 

endurskoðuð er á tveggja ára fresti.  

 

Auk Hjallastefnunnar og lögbundinna áhersluþátta í Aðalnámskrá leikskóla á 

leikskólinn Hólmasól sér sínar sérstöku áherslur:  dans, stafainnlögn, 

stærðfræðiinnlögn og útiskóla.  
 

Nánari útfærslu á fagstarfi, hugmyndafræði, markmiðum og leiðum má sjá í 

skólanámskrá Hólmasólar.  

 

Þetta haustið fara allir starfsmenn skólans í gegn um þjálfunaráætlun sem Hjallastefnan 

hannaði og er tæki sem mun nýtast framvegis í aðlögun nýrra starfsmanna. Þetta er 9 

vikna áætlun og felst í lestri í handbók, kennslumyndböndum og sjálfsmati vikulega.  

Mat og umbætur 
Leikskólinn Hólmasól stendur á hverju ári fyrir umfangsmiklu innra mati sem að 

nokkru er hluti af reglubundnu innra eftirliti Hjallastefnunnar ehf. s.s. spurningakönnun 

http://holmasol.hjalli.is/%C3%A1sar/vefskj%C3%B6l/hjallast_plakot_a2_meginreglur.pdf
http://www2.hjalli.is/Upplysingar/meginreglur/Born_og_foreldrar/
http://www2.hjalli.is/Upplysingar/meginreglur/starfsfolk/
http://www2.hjalli.is/Upplysingar/meginreglur/umhverfi/
http://www2.hjalli.is/Upplysingar/meginreglur/efnividur/
http://www2.hjalli.is/Upplysingar/meginreglur/nattura/
http://www2.hjalli.is/Upplysingar/meginreglur/samfelag/
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fyrir foreldra, spurningakönnun fyrir starfsfólk, athugun á lögbundnum gögnum 

skólans og rekstrarskoðun útisvæðis. Innra matið er einungis á vegum leikskólans og er 

notað innan veggja hans, s.s. gátlistar fyrir foreldraviðtöl,  skráning á vali og úrvinnsla  

úr hópatímaskráningu. Á grundvelli niðurstaðna úr innra mati hver skólaárs vinnur 

leikskólinn umbótaáætlun. Ítarlega útlistun á innra mati leikskólans og umbótaáætlun 

má finna í skýrslu hans um innra mat. 

 

Ytra mat á skólastarfinu er í höndum sveitarfélags og Menningar- og 

menntamálaráðuneytis. Þetta starfsár er fyrirhugað að gera könnunina í mars mánuði. 

Heilbrigðisyfirvöld kanna aðstæður í leikskólanum reglulega og útisvæðið er 

aðalskoðað af faggildum aðila árlega. 

Samstarf við grenndarsamfélag 
Leikskólinn Hólmasól leggur sig fram um góð samskipti við grenndarsamfélagið.  

Brekkuskóli  er  okkar  vinaskóli  og  fara  elstu  börn  skólans  í  reglulegar  heimsóknir  

þangað  yfir  veturinn  og  6  ára  börnin  koma einnig í  heimsókn  til  okkar.  Foreldrar 

bjóða  gjarnan  í  vinnustaðaheimsóknir,  við  kíkjum  á  Dvalarheimilið  Hlíð og hugsum 

um klappirnar hjá styttu Helga magra og Þórunnar hyrnu og     höldum     þeim     

snyrtilegum.     Rjóður á milli     Helgamagrastrætis     og  

Munkaþverárstrætis er vinsæll staður í hópatímum og höldum við því snyrtilegu. Auk 

þess fara elstu börnin hálfsmánaðarlega í morgunlangar vettvangsferðir og skoða þá 

hina ýmsu staði og söfn.  

Samstarf við fjölskyldur 
Leikskólar Hjallastefnunnar setja samstarf við foreldra og fjölskyldur 

leikskólabarnanna í öndvegi. Leikskólinn Hólmasól stendur reglulega fyrir atburðum 

sem efla samstarf leikskólans og heimilisins auk þess sem óreglulegum uppákomum 

sem tengja fjölskyldur við leikskólann er fagnað. Á komandi skólaári eru fyrirhugað 

að halda áfram með ömmu og afa söngfundi einu sinni að vetri fyrir hvern kjarna, 

foreldramorgna að hausti og vori, foreldrasamtöl á laugardegi í nóvember og mars/apríl. 

Aðalfundur foreldrafélags er haldinn í október/nóvember og þar er kosið í stjórn, starfið 

kynnt. Foreldrafélag stendur reglulega fyrir fræðslu til foreldra og í ár er það 

umhverfisvernd og plastnotkun sem verður fyrir valinu. 

 

Foreldraráð er starfandi við skólann og er hluti af stjórnkerfi leikskólans. Í foreldraráðið 

er kosið í október til nóvember ár hvert á. Foreldraráð fundar að minnsta kosti tvisvar 

á starfsárinu og gefur umsögn um starfáætlun og skóladagatal svo og skólanámskrá 

leikskólans. 

 

Foreldrafélag er einnig starfandi í tengslum við skólann og stendur það fyrir 

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

fjölmenna gjarnan á skemmtilega staði til að eiga góðan tíma saman. Í desember er 
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farið á sunnudegi og jólatré höggivið fyrir leiksólann.  

Síðastliðin ár hefur foreldrafélagið boðið upp á skautaferðir, sleðaferðir, íþróttahús, 

fjölmennt í sund, grillhátíð , bíóferð, höggva jólatré í desember, leikskýningar og annað 

skemmtilegt auk þess að stykja Útiskólann sem elstu börnin fara í og útskriftarferð elstu 

barnanna. Einnig gefa þau umhverfisvænan poka undir blaut föt og einn stuttermabol 

þegr börnin byrja í skólanum.  

 

Upplýsingar um dagsetningar helstu viðburða í foreldrasamstarfi er að finna í 

meðfylgjandi skóladagatali. 

Samstarf við Fræðslusvið 
 

Skólastjórnendur sitja samráðsfundi stjórnenda leikskóla á Akureyri og nágrenni sem 

haldnir eru tvisvar í mánuði og eru þeir fundir til upplýsinga og samráðs.  

 

Fræðslusvið hefur á sínum höndum innritun barna í leikskólann og vinnur það náið 

með skólastjórnendum.  

 

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

ákveðnum börnum og til að ráðleggja foreldrum og sérkennslustjóra. Sérkennslustjóri 

fer reglulega á fundi ásamt öðrum sérkennslustjórum og hittast þessir aðilar til að fá 

fræðslu og handleiðslu. 

Skóladagatal 
Meðfylgjandi er skóladagatal fyrir skólaárið en það tekur einhverjum breytingum sem 

eru uppfærðar jafn óðum á vefútgáfu skóladagatalsins á Hjallavefnum: www.hjalli.is  

 

 

 

http://www.hjalli.is/

