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Um starfsáætlanir leikskóla
Leikskólar gera starfsáætlun sem byggir á skólanámskrá leikskólans og menntastefnu
Reykjavíkurborgar til 2030 sem hefur þá framtíðarsýn að í kraftmiklu skóla- og frístundastarfi öðlist
börn og unglingar menntun og reynslu til að láta drauma sína rætast og hafa jákvæð áhrif á umhverfi
og samfélag. Menntastefnunni er ætlað að bregðast við þeim áskorunum sem felst í stöðugum
samfélags- og tæknibreytingum sem umbreyta uppeldisaðstæðum barna og hefðbundnum
hugmyndum um menntun.
Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með árangursmiðuðum
markmiðum og umbótamiðuðu innra mati. Starfsáætlun er birt opinberlega og gefur starfsfólki,
foreldrum og rekstraraðilum meðal annars upplýsingar um hvernig starf leikskólans gekk á síðasta
starfsári og hvernig unnið verði að mati, umbótum og innleiðingu á áherslum úr menntastefnunni og
hvernig á að nota þróunarstyrk næsta starfsárs.
Eftirfarandi upplýsingar koma fram í starfsáætlun:
•

Umfjöllun leikskólastjóra um starf síðasta árs. Tilgreina áherslur í leikskólastarfinu sem unnið
verður að á komandi starfsári sem tengist menntastefnu Reykjavíkurborgar, þróunarstyrk,
skólanámskrá og/eða öðrum verkefnum.

•

Niðurstöður innra mats síðasta árs þar sem greining er á helstu styrkleikum og tækifærum til
umbóta.

•

Matsáætlun sem unnin er út frá niðurstöðum innra og ytra mats, tækifærum til umbóta og
þróunarverkefnum tengt menntastefnu Reykjavíkur og áherslur úr skólanámskrá.

•

Umbótaáætlun deilda þar sem hver deild gerir grein fyrir aðgerðum og leiðum til umbóta út
frá matsáætlun leikskólans.

•

Starfþróunaráætlun leikskólans byggð á matsáætlun.

•

Skóladagatal fyrir árið þar sem m.a. skipulagsdagar eru tilgreindir.

•

Umsögn foreldraráðs.

Starfsáætlun leikskólans tekur gildi 1. september ár hvert og skal skilað rafrænt til skóla- og
frístundasviðs fyrir 1. júlí. Starfsáætlanir eru lagðar fyrir skóla og frístundaráðs til samþykktar.

2

Mat á leikskólastarfi
Tilgangur innra mats er að leggja faglegan grundvöll að endurbótum í leikskólastarfi og vinna
kerfisbundið að því að auka gæði þess og gera það skilvirkara.
Markmið innra mats samkvæmt lögum um leikskóla er að:
-

Veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks
leikskóla, viðtökuskóla og foreldra.

-

Tryggja að starfsemi leikskóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár
leikskóla.

-

Auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum.

-

Tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á samkvæmt
lögum.

Skólanámskrá leikskólans er skrifleg lýsing á því sem gert er í leikskólanum og á því sem á að gera. Þar
koma fram bæði markmið og leiðir leikskólans. Skólanámskrá leikskólans setur því viðmið fyrir matið.
Tilgangur ytra mats er að safna upplýsingum um viðhorf foreldra leikskólabarna og starfsmanna til að
nota við innra mat leikskólans. Að auki er það liður í ytra mati skóla- og frístundasviðs og/eða Menntaog menningarmálaráðuneytis.
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.
Umsögn foreldraráðs:
Starfið í Vinagerði ber þess merki að þar starfar fólk með mikinn metnað fyrir starfi sínu og áhuga á að
börnunum líði vel í leikskólanum. Sést þetta vel á því viðmóti sem foreldrar/forráðamenn og börn mæta
þegar þeir koma í leikskólann. Starfsfólk er vel kunnugt börnum utan sinna starfsdeilda og þekkir öll
börnin í skólanum. Foreldrakönnunin í fyrra kom mjög vel út og kemur ánægja foreldra þar skýrt fram.
Stjórnendur taka fullan þátt í starfinu og þekkja börnin þess vegna vel.
Starfsmannakönnunin kom einnig vel út á þessu ári og sést að starfsfólki líður vel og er ánægt í
Vinagerði.
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Mikið hefur verið gert í að bæta aðbúnað fyrir börnin og eins hefur mikið verið keypt af góðu leikefni
og öðrum námsgögnum.
Leikur að læra gengur vel og er almenn ánægja með það efni og hafa börnin bæði gott og gaman af
Leikur að læra stundunum. Þeim hefur farið mikið fram og nýta það sem þau læra utan leikskólans.
Foreldrasamvinna er góð í Vinagerði og mikið lagt upp úr henni og foreldrar velkomnir í skólann.
Upplýsingagjöf er góð og skilaboð sýnileg og alltaf auðvelt að nálgast allar upplýsingar. T.d. hvað var í
matinn, hvað var gert og hvað börnin vantar að heiman. Dagatal er gefið út fyrir hvern mánuð með því
helsta og foreldrar minntir á ferðir með dags fyrirvara. Vikupóstar með fréttum og myndum eru sendir
út á öllum deildum á föstudögum og er þeirra beðið með mikilli eftirvæntingu á flestum heimilum.
Þetta tengir betur saman skóla og heimili og er mikil ánægja meðal foreldra sem ná að fylgjast mikið
betur með starfinu.
Samstarf við Víking og Myndlistaskóla Reykjavíkur hefur gengið vel í vetur og verður áfram. Eins hefur
mikil og góð samvinna verið við Breiðagerðisskóla og Frístundaheimilið Sólbúa þó það hafi verið aðeins
minna vegna ástandsins.
Foreldrafélagið hefur staðið sig vel í vetur og var fulltrúum fjölgað milli ára. Samkomur hafa þó verið
með öðru sniði en venjulega vegna ástandsins.
Við sem sitjum í foreldraráði teljum starfið í Vinagerði vera til fyrirmyndar og er starfsáætlun 20202021 í samræmi við það.
Starfsfólk Vinagerðis á hrós skilið fyrir frækna frammistöðu í ástandinu sem myndaðist í vor, tengt
kórónaveirunni.
Mikil ró var yfir starfsfólki og börnum allan tímann og skynsemi látin ráða för. Smá hlutir eins og að
þrífa hendur, var gert að skemmtilegum leik, menntun barnanna um smitvarnir var fagmannleg og gert
af miklu öryggi.
Telur foreldraráð að umbuna eigi starfsmönnum leikskólanna, sérstaklega, fyrir sín vel unnu störf.
Foreldraráð telur ekki viturlegt og jafnvel hættulegt að halda í sumaropnun þar sem börn og foreldrar
annara leikskóla koma og blandast okkar börnum og fólki, allavegana á meðan ekki sér fyrir endann á
heimsfaraldrinum.

F.h. foreldraráðs

F. h. leikskólans Vinagerðis
Reykjavík 30.06.2020

Stefanía Fanney Jökulsdóttir
Úlfhildur Guðjónsdóttir
Kristín Anna Tryggvadóttir

Harpa Ingvadóttir
Leikskólastjóri
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