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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. Starfsfólki er vel kunnugt börnum utan sinna starfsdeilda og þekkir öll
börnin í skólanum. Foreldrakönnunin 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.
Mikið hefur verið gert í að bæta aðbúnað fyrir börnin og eins hefur mikið verið keypt af góðu leikefni og
öðrum námsgögnum. Úrbætur á húsnæði hafa komið vel út og mikil ánægja með þær.
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.
Góð tenging hefur myndast hjá börnum og foreldrum við skátafélagið Garðbúa eftir að elsta deildin fékk
afdrep þar í breytingum á húsnæði Vinagerðis.
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 20212022 í samræmi við það.
Starfsfólk Vinagerðis á hrós skilið fyrir frækna frammistöðu í ástandinu tengt kórónaveirunni.
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Síðasta ár hefur einkennst af ró og hlýleika hjá börnum og starfsfólki. Þeir tímar sem á undan hafa
gengið virðast hafa þétt hópinn og samstaðan í starfsmannahópnum borist til foreldra barnanna.
Starfsmannahópurinn virðist vera heill og mikil samstaða, foreldrar hafa tekið eftir að Vinagerði er
vinsæll vinnustaður og sýnir það sig þegar sumarstarfsfólk kemur aftur og aftur. Traust til Vinagerðis er
mjög mikið og viðbrögð starfsmanna við fjölbreyttum verkefnum ávallt til fyrirmyndar.
Foreldraráð óskar starfsfólki til hamingju með enn eitt fyrirmyndar skólaárið og óskar ykkur gleðilegs
sumars.
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