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SAMANTEKT
Í skýrslu þessari er greint frá niðurstöðum könnunar á innleiðingu og framkvæmd laga
nr. 90/2008 um leikskóla. Könnunin var unnin af Attentus – mannauði og ráðgjöf fyrir
mennta- og menningarmálaráðuneytið í október 2014. Markmið könnunarinnar var að
afla upplýsinga um hvort og hvernig leikskólum hefur tekist að fylgja lögunum eftir í
framkvæmd.
Könnunin (sjá viðauka I) var send út til skólastjórnenda leikskóla í formi netkönnunar.
Mikil áhersla var lögð á heimtur frá öllum leikskólum. Yfirlit yfir leikskóla og heimtur
má sjá í viðauka II en ekki bárust svör frá öllum leikskólum, þrátt fyrir ítrekanir bæði
bréf- og símleiðis. Á lista ráðuneytisins voru nöfn 294 leikskóla 1 . Ljóst er að nöfn
nokkurra skóla voru tvítekin á listanum, einn var ekki lengur í rekstri auk þess sem
allmargir leikskólar höfðu verið sameinaðir undir eina stjórn en sem þó störfuðu á
tveimur eða fleiri starfsstöðvum. Af þessum sökum er óljóst hversu stórt raunþýðið er. Í
sumum tilvikum bárust svör frá sameinuðum skólum í tveimur hlutum en í öðrum
tilvikum í einu lagi.
Gild svör bárust frá 250 leikskólum (sjá má yfirlit yfir skóla í Viðauka II). Ekki bárust
svör frá leikskólunum Efstahjalla, Laugabóli og Varmalandi. Leikskólinn Aðalþing
skilaði auk þess ekki gildum svörum (samkvæmt mati úttektaraðila) og var hann því
útilokaður frá greiningu.
Niðurstöður eru settar fram í lýsandi tölum yfir það hvort ákvæðum laga sé fylgt eða ekki.
Í opnu spurningunum er kallað eftir frekari skýringum. Svör við þeim fylgja með að
mestu leyti eins og þeim var skilað en nöfn einstaklinga og skóla tekin út auk lagfæringa
á innsláttar- og stafsetningarvillum. Að beiðni ráðuneytisins eru í þessari skýrslu ekki
birt öll svör við opnum spurningum sem lagðar voru fyrir.

1 Sjá fylgiskjalið Leikskolar_raduneytislisti_vegna leiðréttingar, Attentus (2015).
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1. SAMRÁÐ UM SKÓLASTARF
Í flestum leikskólum er starfandi foreldrafélag (sjá töflu 1) og foreldraráð (tafla 2). Þar
sem foreldraráð er starfandi hafa flest þeirra sett sér starfsreglur (tafla 3) og skýringar
gefnar á því ef svo er ekki (tafla 4).
Tafla 1. Er starfandi foreldrafélag við leikskólann?

Gild svör

Já
Nei
Alls

Fjöldi
240
10
250

Hlutfall
96,0%
4,0%
100,0

Gild svör - hlutfall
96,0%
4,0%
100,0%

Hlutfall
91,6%
8,4%
100,0%

Gild svör - hlutfall
91,6%
8,4%
100,0%

Hlutfall
73,6%
26,4%
100,0%

Gild svör - hlutfall
73,6%
26,4%
100,0%

Tafla 2. Er starfandi foreldraráð við leikskólann?

Gild svör

Já
Nei
Alls

Fjöldi
229
21
250

Tafla 3. Hefur foreldraráð sett sér starfsreglur?

Gild svör

Já
Nei
Alls

Fjöldi
184
66
250

Tafla 4. Hvers vegna ekki?
Athugasemdir
Vegna þess að foreldrapör leikskólabarna eru aðeins fjögur, þrír þeirra starfa við skólann.
Nýbúið er að sameina leik- og grunnskóladeildina. Skólaráð og foreldraráð er saman en nú er verið
að vinna að sameiningunni.
Skólaráð hefur starfsreglur.
Af ástæðu í fyrri spurningu.
Vegna óöryggis hópsins.
Eru að skoða það.
Sjá fyrra svar.
Þetta er svo fámennur skóli að í síðustu kosningum var ákveðið að hafa foreldraráð það sama og
stjórn foreldrafélagsins.
Væntanlega þekkingar - og tímaskortur.
Það hefur bara verið stuðst við helstu skyldur fulltrúa í foreldraráðum.
Við erum ekki með formlegar starfsreglur. Þurfum sennilega að útbúa okkur þær. Leikskólastjóri
hefur farið yfir með foreldraráði á hverju hausti eftir hverju unnið er og hvernig og lagt fyrir ráðið
foreldrahandbók, skólanámskrá (ný er í vinnslu) og annað það sem legið hefur fyrir hverju sinni og
teljast meiri háttar breytingar.
Skólarnir eru hluti af samreknum leik, grunn og tónlistarskóla sem starfar á tveimur
starfsstöðvum. Foreldraráð fellur inn í skólaráð sem vegna samrekstrar er skipað aðilum frá öllum
skólastigum og starfsstöðvum, frekar nýleg eining.
Það er ekki starfandi foreldraráð.
Nýtt foreldraráð var kosið núna 17. september og er fyrsti fundur áætlaður í október þar sem
núverandi foreldraráð mun setja sér starfsreglur.
Ráðið hefur jafn óðum skipt með sér verkum en ekki sett fyrirfram einhverjar reglur. Þeim finnst
best að vinna saman að öllu. Kannski eru það óformlegar reglur.
Vantar áhuga.
Er ekki foreldraráð.
Hefur gengið illa að fá fulltrúa og halda þeim. Vona að úr bætist með nýju fólki.
Mér er ekki kunnugt um það.
Sannast sagna þá tel ég að fulltrúar í ráðinu hafi ekki talið ástæðu til þess.
Er ekki viss hvers vegna ekki.
Foreldraráð er kallað saman þegar fara á yfir áætlanir eða önnur fyrirliggjandi verkefni.
Samskiptin og verklagið er að þróast.
Samrekinn grunn- og leikskóli, sjá spurningu hér að framan.
Ekki verið neitt sérstakt ráð.
Það hefur líklega bara gleymst.
Ekki svo ég viti.
Það er foreldrafélag starfandi.
Það hefur ekki verið klárað.
Það eru breytingar á fólki vegna þess að það er að byrja nýtt starfsár.
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Það hefur ekki verið hugað að því, ráðið mun funda um n.k mánaðarmót og mun þá setja sér reglur.
Hefur ekki verið mjög virkt.
Framkvæmdaleysi.
Er ekki viss.
Það er nýlega stofnað og hefur ekki unnist tími í það.
Nýtt fólk og stjórn, hefur ekki komið á fund.
Við notum lýsingu frá [nn]. Svo hef ég kynnt starfsreglur og sammælst um þær á fyrsta fundi en
ekki skrifað þær niður. Fulltrúar minna mig samt á ef ég fer ekki eftir því sem ég hef sagt.
Veit ekki.
Þar sem þetta er samrekinn grunn- og leikskóli hefur foreldraráð verið innan skólaráðs. Þar er
farið eftir þeim reglum sem settar hafa verið fyrir skólaráð og sökum smæðar hafa ekki verið
gerðar sérreglur fyrir skólaráðið.
Það er ekki foreldraráð við leikskólann.
Ekki komið til þess - unnið samkvæmt lögum.
Í skólanum er skólaráð með foreldrum í leik- og grunnskóla. Starfar eftir reglum um skólaráð.
Ekki búið enn.
Foreldrar vilja koma að öllu sem þeim ber skylda til og vilja að við leitum til þeirra eftir þeirra
vinnu við þau verkefni sem þau eiga að inna af hendi.
Leikskólinn hefur alltaf verið með undanþágu frá því að vera með foreldraráð vegna smæðar
sinnar. Í september á þessu ári var hins vegar ákveðið að láta reyna á stofnun foreldraráðs.
Foreldraráð er því nýkomið til og hefur ekki fengið ráðrúm til að setja sér reglur.
Það eru til drög af starfsreglum sem nýtt foreldraráð kemur til með að vinna nýjar starfsreglur upp
úr á næstu vikum.
Ekki verið hugsað út í það.
Voru notaðar starfsreglur frá [nn].
Kosið verður í nýtt foreldraráð nú í vikunni og mun það setja sér formlegar starfsreglur.
Foreldraráðið sem nú hættir var með óformlegar starfsreglur, skipti með sér hlutverkum
(formaður, ritari), ákvað fundi og efni o.s.frv.
Þær eru í vinnslu.
Ekki verið þörf.
Vanþekking á því að ráðið eigi að setja sér starfsreglur.
Af fyrrgreindum ástæðum.
Sennilega ekki gefið sér tíma en foreldrafélag er með reglur.
Trúlega vantar hvatningu frá leikskólastjóra verður gert eftir næstu kosningar.
Þetta er lítill leikskóli rekinn á tveimur stöðum og er nándin milli allra mikil. Þetta hefur einhvern
veginn ekki komist í verk, en ég mun leggja áherslu á að þetta verði gert nú í haust með nýrri
stjórn.
Það er ekki starfandi.
Farið eftir reglum sem koma fram í lögum um foreldraráð.
Sama svar og við fyrri spurningu.
Foreldraráðið hefur rætt þetta, en er ekki búið að forma starfsreglur.
Oftast er boðað forfall þegar kallað er til fundi svo að lögleg sé, það er ekki nóg þátttakendur til
þess að samþykkja.
Nýbúið að stofna foreldraráð og eru þau að búa til starfsreglur.
Vísa í svar nr. 6.
Stjórn foreldrafélags gegnir einnig hlutverki foreldraráðs - vegna fámennis.
Sjá fyrra svar.
Foreldrar leikskólabarna eiga fulltrúa í skólaráði, þar sem skólinn er samrekinn leik-, grunn- og
tónskóli.
Foreldraráðið er ný til stofnað og eru reglur í undirbúningi.
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2. SÉRFRÆÐI- OG STOÐÞJÓNUSTA
Í töflu 5 má sjá yfirlit yfir hvernig leikskólar tryggja að foreldrar sem ekki tala íslensku
eða nota táknmál fái túlkun á upplýsingum sem nauðsynlegar eru vegna samskipta
foreldra og skóla. Oftast er túlkur kallaður til þegar á þarf að halda. Aðrar útfærslur má
sjá í töflu 6.
Tafla 5. Leitast leikskólinn við að tryggja að foreldrar sem ekki tala íslensku eða nota táknmál fái
túlkun á upplýsingum sem nauðsynlegar eru vegna samskipta foreldra og skóla?
Reglubundin túlkaþjónusta
Fjöldi
Hlutfall
Merkt við
38
15,2%
Ekki merkt við
212
84,8%
Alls
250
100,0%
Túlkur kallaður til þegar á þarf að halda
Fjöldi
Hlutfall
Gild svör
Merkt við
224
89,6%
Ekki merkt við
26
10,4%
Alls
250
100,0%
Þýðing á bæklingum og öðru prentuðu efni frá leikskólanum
Fjöldi
Hlutfall
Gild svör
Merkt við
84
33,6%
Ekki merkt við
166
66,4%
Alls
250
100,0%
Upplýsingar á heimasíðu eru á fleiri en einu tungumáli
Fjöldi
Hlutfall
Gild svör
Merkt við
54
21,6%
Ekki merkt við
196
78,4%
Alls
250
100,0%
Ekkert er gert í tengslum við samskipti við foreldra sem ekki tala íslensku eða nota táknmál
Fjöldi
Hlutfall
Gild svör
Merkt við
0
0%
Ekki merkt við
250
100,0%
Alls
250
100,0%
Þarf ekki vegna þess að allir foreldrar tala íslensku og enginn notar táknmál
Fjöldi
Hlutfall
Gild svör
Merkt við
10
4,0%
Ekki merkt við
240
96,0%
Alls
250
100,0%
Gild svör

Tafla 6. Annað, hvað?
Athugasemdir
Sumt á heimasíðu á öðru tungumáli en íslensku en ekki allt.
Reynt eftir bestu getu að vera fullviss um að erlendir foreldrar viti hvað er um að vera og geti tekið
þátt í því starfi sem fer fram. Er til skoðunar hjá sveitarfélaginu verkferla við móðurmálskennslu
tvítyngdra barna.
Tölvupóstur og upplýsingar frá leikskólanum þýddar á ensku fyrir þá sem á þurfa að halda.
Sérstaklega er fylgt eftir að foreldrar með annað móðurmál en íslensku fái og skilji upplýsingar
sem sendar eru frá leikskólanum.
Í aðlögun nýrra barna er foreldrum sýnd heimasíða borgarinnar og sýnt hvernig hægt er að breyta
henni í önnur tungumál. Sýnikennsla á heimasíðunni.
Munnleg skilaboð.
Reynt er að þýða yfir á ensku ýmsar upplýsingar sem sendar eru heim með tölvupósti einnig að
finna upplýsingar á þeim tungumálum sem töluð eru hverju sinni í leikskólanum, aðgengi er að
ýmsum bæklingum og bréfum til foreldra á mörgum tungumálum frá [nn].
Föst foreldraviðtöl tvisvar á ári. Túlkur kallaður til þegar þarf.
Google translate notað. Sjálfsmat í skóla á erlendu tungumáli.
Höfum stundum sent tölvupósta á fleiri en einu tungumáli og einstaka sinnum sett á heimasíðuna
þýðingu á ensku og pólsku.
Leikskólakennari starfar hjá okkur sem talar pólsku. Langflest tvítyngdu börnin eru pólsk.
Google translate er notað í tilkynningum og rituðum texta með vitneskju foreldra með annað mál
en íslensku.
Tölvupóstur á 2-3 tungumálum.
Lítið hefur verið um túlka sem við höfum kallað til þar sem foreldrar hafa sjálfir óskað eftir að
velja sér einhvern nákomin til slíkrar þjónustu. Við höfum eingöngu einu sinni verið með foreldri
sem var heyrnaskert en foreldrarnir mættu báðir á fundi auk þess sem hún vildi lesa af vörum. Við
bjóðum ávallt upp á þjónustu við foreldrana og í samvinnu við þau finnum við þær leiðir sem henta
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hverjum og einum.
Allir foreldrar tala íslensku.
Auglýsingar um foreldrafundi, foreldraviðtöl og ýmsa viðburði.
Tveir pólskir foreldrar sem tala báðir góða íslensku og þurfa aðstoð einstöku sinnum.
Erlendir starfsmenn túlka oft í daglegum samskiptum og þegar á þarf að halda.
Auglýsingar og tölvupóstur frá leikskólanum.
Skilaboð í tölvupóstum og auglýsingum þýddar á ensku, lykilorð á pólsku.
Aðlögunarblöðin með upplýsingum eru líka á ensku.
Starfsmenn sem tala mál foreldra koma skilaboðum þegar það þykir hæfa.
Upplýsingar eru oft settar fram á erlendum tungumálum, en ekki alltaf. Þegar það er ekki gert þá
er talað við erlendu foreldrana og útskýrt fyrir foreldrum hvað er verið að tala um.
Í leikskólanum starfar mikið af erlendu fólki sem kemur oft upplýsingum til erlendra foreldra.
Tökum á öllum þáttum þegar það á við.
Túlkur fylgir barni í aðlögun.
Reynt að sjá til þess að upplýsingar komist til skila og fá þýðingu ef þarf.
Þýðum sumt.
Lítið hefur verið af börnum af erlendu bergi en þeim fjölgar ört svo ætlunin er að gera betur með
því að þýða bæklinga og annað prentað efni. Hingað til hefur túlkurinn dugað og svo hefur enskan
verið notuð í samskiptum við þá sem hana tala og skilja.
Erum með starfsfólk sem talar t.d. pólsku og pólska er það tungumál sem flestir tala utan ísl.
Erlendir foreldrar eru allir talandi á ensku og aðeins á íslensku. Allt ritmál er á íslensku, en við
leggjum okkur fram við að koma munnlegum boðum vel frá okkur á ensku eða íslensku. Hins vegar
er enginn sem notar táknmál.
Höfum nýtt okkur símatúlkun með nokkuð góðum árangri.
Annað foreldrið talar alltaf íslensku, því hefur ekki reynt á þetta. Grunnupplýsingar um skólann
eru á ensku og dönsku á heimasíðu.
Skóladagatal er þýtt á ensku og pólsku, hluti úr starfsáætlun einnig. Vikulega fá foreldrar
fréttabréf frá leikskólastjóra og er það alltaf á íslensku og ensku. Þá eru hér starfsmenn sem tala
pólsku, rússnesku, ensku, skandinavísk mál, úkraínsku og spænsku og er það notað í daglegum
samskiptum við foreldra sem tala ekki íslensku en eru með þessi mál.
Auglýsingar og aðrar mikilvægar upplýsingar til foreldrar eru þýddar.
Nýtt okkur bæklinga og þýðingar frá [nn].
Ekki allt efni þýtt f. foreldra en það mikilvægasta.
Það hefur ekki reynt á þessa þætti hér.
Hefði líka merkt við síðasta valkost en þar stendur... þarf ekki vegna þess að allir foreldrar tala
EKKI íslensku ?? Hefði merkt við ef þarna stæði að allir foreldrar tala íslensku og enginn notar
táknmál.
Allir eru íslenskumælandi.
Foreldrum er boðið að dvelja inni í leikskólanum og sjá starfið.
Notast er við orðalista sem aðstoð í samtölum og til að koma skilaboðum áfram. Pólsku ráðgjafinn
Magdalena sem starfar hjá [nn] er mjög fær og vinna hennar skiptir miklu máli.
Íslensku námskeið fyrir foreldra að kostnaðarlausu.
Ekki þurft hingað til.
Þarf ekki vegna þess að allir foreldrar TALA íslensku og enginn notar táknmál.
Rætt er persónulega við foreldra.
Allir tala íslensku - ekki hefur þurft að nota táknmál.
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Yfirlit yfir þau skimunarpróf sem notuð eru í leikskólum má sjá í töflu 7. Algengasta
skimunarprófið er Hljóm2 en Reynels er það skimunarpróf sem sjaldnast er notað.
Athugasemdir um hvaða önnur skimunarpróf eru notuð má sjá í töflu 8.
Tafla 7. Hvaða skimunarpróf eru notuð í skólanum?
Gerd Strand
Gild svör

Fjöldi
34
216
250

Hlutfall
13,6%
86,4%
100,0%

Fjöldi
67
183
250

Hlutfall
26,8%
73,2%
100,0%

Fjöldi
51
199
250

Hlutfall
20,4%
79,6%
100,0%

Fjöldi
32
218
250

Hlutfall
12,8%
87,2%
100,0%

Fjöldi
57
193
250

Hlutfall
22,8%
77,2%
100,0%

Fjöldi
118
132
250

Hlutfall
47,2%
52,8%
100,0%

Fjöldi
Merkt við
178
Ekki merkt við
72
Alls
250
Íslenski smábarnalistinn
Fjöldi
Merkt við
146
Ekki merkt við
104
Alls
250
EFI–2
Fjöldi
Merkt við
73
Ekki merkt við
177
Alls
250
Reynels
Fjöldi
Merkt við
21
Ekki merkt við
229
Alls
250
Hljóm2
Fjöldi
Merkt við
216
Ekki merkt við
34
Alls
250

Hlutfall
71,2%
28,8%
100,0%

Merkt við
Ekki merkt við
Alls
AAL listann

Gild svör

Merkt við
Ekki merkt við
Alls
Told

Gild svör

Merkt við
Ekki merkt við
Alls
Kuno Beller

Gild svör

Merkt við
Ekki merkt við
Alls
AEPS listar

Gild svör

Merkt við
Ekki merkt við
Alls
Orðaskil

Gild svör

Gild svör

Gild svör

Gild svör

Gild svör

Gild svör

Merkt við
Ekki merkt við
Alls
Íslenski þroskalistinn

Hlutfall
58,4%
41,6%
100,0%
Hlutfall
29,2%
70,8%
100,0%
Hlutfall
8,4%
91,6%
100,0%
Hlutfall
86,4%
13,6%
100,0%

Tafla 8. Annað, hvað?
Athugasemdir
Sérkennsluráðgjafi kemur tvisvar á skólaári og þroskapróf eru gerð hjá lækni. Starfsmaður
leikskólans er einungis einn í senn og hvorugur er menntaður leikskólakennari.
Heilsubók barnsins, snemmtæk íhlutun í málörvun.
Einn kennari að fara á námskeið í EFI-2.
Heilsubók barnsins, TRAS, MOD.
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TRAS.
CARS; ASEBA.
Talmeinafræðingur skimar elstu börnin og eru það almennar spurningar, almenn þekking.
Tras ABLLS Tékklisti fyrir atferlisþjálfun. Einnig Staða-framfarir-Framhald Handbók ætluð
leikskólum sem hjálpartæki við að meta stoð og framfarir barna af erlendum uppruna í íslensku.
Önnur skimunarpróf gerð í samvinnu við sérfræðinga.
Barnið í brennidepli og eceras kvarðann.
TRAS, STQ, ADHD listi, einhverfulisti, spurningalisti fyrir atferli barna - annars vegar fyrir
kennara og hins vegar fyrir foreldra.
Þjálfunarflokkar fyrir einhverfa.
Svo er [nn] og sérfræðingar sem leggja önnur próf fyrir.
Sérfræðingar af [nn]nota ýmsa lista þegar þeir taka börnin hér í greiningar.
Ekki hafa verið gerð skimunarpróf hjá okkur - börnin eru eingöngu 1 skólaár og koma til okkar
mjög ung (ef grunur er um einhvers konar skerðingu fara þau yfirleitt í annan leikskóla þar sem
þau geta haldið áfram).
Önnur próf eru gerð eftir þörfum.
Behavioral intervention for young Children With Autism-þjálfunarlisti og Staða og framfarir fyrir
tvítyngd börn-[nn].
Tras.
Tilbúnir þokalistar. Mat á félagslegum þáttum og líðan barna.
Barnið í brennidepli.
Mot 4-6 ára hreyfiþroskapróf. Virknikvarði ADHD. ASSQ listinn. Gátlisti fyrir einhverfu hjá
smábörnum. WPS. TRAS. SDQ-Ice. Heilsubók barnsins. Spurningarlisti yfir atferli barna.
TRAS.
Mot4 hreyfiþroskapróf.
TRAS listinn.
Listar sem sérfræðingar senda til okkar vegna mats á börnum. Erum að fara að innleiða notkun
TRAS sem hjálpar til við að fylgjast með framvindu í málþroska.
Gátlisti: sjálfsmynd og félagsfærni, heimagerðar spurningar.
ASEBA.
Eins og staðan er í dag hefur enginn sem starfandi er í leikskólanum leyfisbréf til að nota
starfsheitið leikskólakennari.
Talmeinafræðingur leggur fyrir Told. Einnig kemur þroskaþjálfi sem leggur fyrir önnur próf.
Í samráði við sérkennslufulltrúa bæjarins.
Önnur próf eru í boði og þá sér sálfræðingur frá [nn] um það.
Skynjunarpróf frá Iðjuþjálfa.
TRAS - Mot hreyfing.
Börn fædd 2013.
Útbúinn hefur verið listi sem nýttur er í foreldraviðtölum.
Sensory profile.
K-pals.
Leikur og athöfn.
Óstaðlað orðaforðapróf leikskólans TRAS.
Í einstaka tilfellum leggja sérkennsluráðgjafar/sálfræðingar á [nn] önnur próf fyrir.
Samskiptamat, ECCERS kvarði, símat á deildum, sjónrænt mat elstu barna.
Aseba, mótþróakvarðinn, SDQ.
Matslistar í málþroska.
Matslistar úr bókinni Snemmtæk íhlutun.
TRAS, MOT.
TRAS og Aseba listarnir.
Að byrja með TRAS.
Könnun á stöðu tvítyngdra barna.
ABLLS.
Barnaathugun.
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3. STARFSFÓLK
Leikskólastjóri hefur frumkvæði að mótun áætlunar um hvernig símenntun starfsfólks
skuli hagað í flestum leikskólum (tafla 9). Þar sem það er ekki gert eru gefnar
útskýringar (tafla 10)
Tafla 9. Hefur leikskólastjóri frumkvæði að mótun áætlunar um hvernig símenntun starfsfólks skuli
hagað?

Gild svör

Já
Nei
Alls

Fjöldi
238
12
250

Hlutfall
95,2%
4,8%
100,0%

Gild svör - hlutfall
95,2%
4,8%
100,0%

Tafla 10. Hvers vegna ekki?
Athugasemdir
Vegna þess að tveir starfsmenn skipta með sér 60% stöðu við leikskóladeildina. Alla jafna er
starfsmaður þar einn.
Það hefur ekki verið útbúin símenntunaráætlun. Við erum byrjaðar að huga að því með
skipulögðum vinnuskiptum á milli aldursstiga 2-3 á ári. Við erum með sitthvort húsið á sitthvorum
staðnum, yngra og eldra stig.
Það eru ekki svo margir fagmenntaðir.
Að hluta, ekki öllu leyti.
Aðstoðarleikskólastjóri sér um þann þátt í starfinu.
Símenntunaráætlun starfsfólks er að mestu leyti miðlæg frá [nn] í samráði og samvinnu við
leikskólastjóra.
Sveitarfélagið býður upp á námskeið sem starfsfólkið getur sótt og það getur valið sér námskeið út
frá áhugasviði, en leikskólastjóri kemur stundum með hvatningu til starfsmanna um að sækja
ákveðin námskeið, bæði vegna þeirra sjálfra og vegna skólastarfsins.
Hóf vinnu hér 1. sept. s.l.
Ekki gert ráð fyrir fjármagni í símenntun fyrir utan árlega fyrirlestra.
Hefur ekki verið gert hingað til, væntanleg breyting verður á þar sem nýr leikskólastjóri tók við nú
í sumar.
Kennarar og leikskólastjóri eru oftast búin að gera þetta í sameiningu við undirbúning
starfsáætlunar.
Allt starfsfólkið í heild vinnur að símenntunaráætlun og ber starfsfólki í sameiningu eða sem
einstaklingar að leita sér frekari fræðslu. Í áætlun eru fastir liðir sem að allt starfsfólk tekur þátt í
ár hvert.

Áréttuð eru ákvæði um þagnarskyldu við ráðningu starfsfólks í öllum leikskólum (tafla
11) og flest hefur það fengið kynningu á verklagsreglum um tilkynningarskyldu
samkvæmt barnaverndarlögum (tafla 12). Þar sem starfsfólk hefur ekki fengið slíka
kynningu eru gefnar útskýringar (tafla 13).
Tafla 11. Er við ráðningu alls starfsfólks við skólann áréttuð ákvæði um þagnarskyldu starfsfólks?

Gild svör

Já
Nei
Alls

Fjöldi
250
0
250

Hlutfall
100,0%
0%
100,0%

Gild svör - hlutfall
100,0%
0%
100,0%
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Tafla 12. Hefur starfsfólk skólans fengið kynningu á verklagsreglum um tilkynningarskyldu
samkvæmt barnaverndarlögum?

Gild svör

Já
Nei
Alls

Fjöldi
208
42
250

Hlutfall
83,2%
16,8%
100,0%

Gild svör - hlutfall
83,2%
16,8%
100,0%

Tafla 13. Vinsamlega tilgreindu ástæðu:
Athugasemdir
Nýtt starfsfólk á eftir að fá þessa kynningu en eldra starfsfólk hefur fengið hana.
Ekki hefur allt starfsfólk fengið kynningu. [nn] mun koma á starfsdag í leikskólanum föstudaginn
19. september og kynna barnaverndarstarfið.
Eitt af verkefnum sem við eigum eftir. Erum nýr leikskóli.
Ekki á þessu skólaári en það verður gert á starfsmannafundi.
Starfsfólk hefur ekki fengið nægilega mikla fræðslu varðandi barnaverndamál, en að sjálfsögðu ef
að slík mál koma upp þá er tekið á þeim. En það er í vinnslu að þegar nýr starfsmaður ræður sig þá
fær viðkomandi upplýsingar.
Ég segi nei því að tveir nýir starfsmenn hafa ekki fengið upplýsingar. Það verður tekið fyrir á
starfsmannafundi fyrir jól. Áður var búið að fara í gegnum þetta með eldri starfsmönnum.
Um tilkynningar sér leikskólastjóri í höfðu samráði við aðstoðarleikskólastjóra og deildarstjóra
þannig að þeir þekkja verklags reglur.
Verður kynnt á næsta starfsmannafundi.
Ég merkti við nei vegna þess að nokkuð er um liðið frá því ég kynnti þessar verklagsreglur. Allir
deildarstjórar hafa þó þessa vitneskju.
Teljum ekki þörf á því nema ástæða sé til.
Reglur kynntar fyrir nokkrum árum en kominn tími á að kynna þær aftur.
Það eru nokkuð mörg ár síðan.
Deildarstjórar og aðrir kennarar eru meðvitaðir um þetta og eru þeir ábyrgir fyrir tilkynningum
ásamt stjórnendum skólans.
Hefur ekki verið gert reglubundið, tvö ár síðan félagsráðgjafi frá [nn]hélt fyrirlestur hvað málefnið
varðar.
Nokkur ár eru síðan síðasta kynning var og er gert ráð fyrir kynningu á þessu skólaári.
Tók við leikskólanum í júní og veit ekki til þess að þessu hafi verið framfylgt né heldur hvers
vegna.
Það hefur ekki verið alveg ljóst hver á að sinna þeirri kynningu, er það leikskólastjóri eða fulltrúi
frá [nn]eða fulltrúi frá [nn], eða einhver annar.
Er á döfinni.
Kynning hefur farið fram en ekki með öllu starfsfólki sem nú starfar við skólann.
Starfsfólk hefur tilkynningarskyldu til kjarnastjóra og þeir til skólastjóra sem sér um að koma
málum í réttan farveg til réttra aðila.
Eingöngu deildarstjórar.
Deildarstjórar hafa fengið kynningu.
Kynning hefur verið fyrir nokkrum árum en það hafa nýir starfsmenn byrjað sem ekki hafa fengið
kynningu.
Ekki nýlega, en það er til áætlun innan skólans hvernig skuli bregðast við þurfi að tilkynna, en því
miður hefur það ekki verið rætt nýlega og það hafa orðið mannabreytingar síðan.
Sumir starfsmenn hafa fengið kynningu, t.d. deildarstjórar og 'eldri' starfsmenn, nýir starfsmenn
hafa ekki fengið kynningu. Í handbók leikskólans, sem er öllum starfsmönnum aðgengileg, eru smá
upplýsingar um ferlið.
Ekki allt starfsfólk, en deildarstjórar - mikil skipti á starfsfólki.
Þetta hefur ekki verið farið í formlega við alla starfsmenn en skólastjóri hefur kynnt sér allar
verklagsreglur. Starfsmenn leita alltaf til skólastjóra með þyngri mál.
Leikskólastjóri hefur farið á námskeið um vanrækslu og ofbeldi gegn börnum - samstarf við [nn].
Farið aðeins yfir það með deildarstjórum leikskólans en starfsfólk hefur ekki fengið formlega
kynningu.
Þarf að framkvæma.
Hingað til hefur ekki komið upp grunur um að umönnun barns væri í einhverju áfátt, sama til
hvaða þáttar hennar er litið.
Sem betur fer hefur ekki komið nema eitt barnaverndarmál til okkar og þá var deild barnsins
meðvituð um ferlið en þetta er eitt af því sem við þurfum að leggja áherslu á á skipulagsdegi
skólans.
Einungis deildarstjórar hafa fengið leiðbeiningar.
Fyrirhugað á næsta skipulagsdegi.
Leikskólastjóri sér um að tilkynna, upplýsingum er komið til hans.
Hefur ekki verið gert er til athugunar.
Starfsfólk hefur tilkynnt deildarstjórum ef það hefur áhyggjur af barni og deildarstjóri hefur talað
við leikskólastjóra. Leikskólastjóri hefur síðan tilkynnt [nn]. Einnig hefur starfsfólk tilkynnt beint
til leikskólastjóra.
Kynning fer fram reglulega en nú hafa orðið miklar breytingar á starfsmannahópnum síðustu
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mánuði og kynning ekki farið fram.
Engin sérstök kynning hefur boðist inn á leikskólann.
Hefur ekki verið tími til að sinna þessu, en verður sett í umbótaáætlun eftir heildarmat sem
framkvæmt var af hálfu [nn].
Okkur hefur yfirsést að fara betur í þær reglur
Við höfum ekki komist í þetta vegna anna en við munum fá kynningu á þessu skólaári.
Við verðum með fræðsluerindi núna 20. okt. fyrir alla starfsmenn, bæði leik- og grunnskóla.

Tæplega fjórðungur leikskóla uppfyllir 9. gr. laga nr. 87/2008 um að 2/3 starfsmanna
skuli hafa leyfisbréf til kennslu í leikskóla (tafla 14) og yfirlit yfir hversu hátt þetta
hlutfall er almennt má sjá í töflu 15. Þar kemur fram að algengast er að hlutfall
starfsmanna með leyfisbréf sé 21-35%.
Tafla 14. Uppfyllir skólinn 9. gr. laga nr. 87/2008 um að 2/3 starfsmanna skuli hafa leyfisbréf til
kennslu í leikskóla?

Gild svör

Já
Nei
Alls

Fjöldi
58
192
250

Hlutfall
23,2%
76,8%
100,0%

Gild svör - hlutfall
23,2%
76,8%
100,0%

Tafla 15. Hversu hátt hlutfall starfsmanna skólans við kennslu og umönnun hefur leyfisbréf til
kennslu í leikskóla?

Gild svör

< 20%
21–35%
36–45%
45–55%
56–65%
≥66%
Alls

Fjöldi
46
94
32
39
19
20
250

Hlutfall
18,4%
37,6%
12,8%
15,6%
7,6%
8,0%
100,0%

Gild svör - hlutfall
18,4%
37,6%
12,8%
15,6%
7,6%
8,0%
100,0%
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4. SKÓLANÁMSKRÁ OG INNLEIÐING AÐALNÁMSKRÁR
Um fjórðungur leikskóla hefur ekki endurskoðað skólanámskrá sína á grundvelli
aðalnámskrár frá 2011(tafla 16). Yfirlit yfir áætlaða endurskoðun skólanámskrár þeirra
leikskóla sem ekki hafa lokið endurskoðun hennar má sjá í töflu 17. Í töflu 18 má sjá
yfirlit yfir upplýsingar sem leikskólinn birtir á vefsíðu sinni. Skólanámskrá er oftast birt
á síðum leikskóla en áætlanir um umbætur í kjölfar innra mats er síst birt.
Tafla 16. Hefur skólanámskrá skólans verið endurskoðuð á grundvelli aðalnámskrár leikskóla frá
2011?

Gild svör

Fjöldi
186
64
250

Já
Nei
Alls

Hlutfall
74,4%
25,6%
100,0%

Gild svör - hlutfall
74,4%
25,6%
100,0%

Tafla 17. Hvenær er næsta endurskoðun skólanámskrár skólans fyrirhuguð?

Gild svör

Fjöldi
51
10
3
64

Skólaár 2014–2015
Skólaár 2015–2016
Skólaár 2016–2017
Alls

Hlutfall
79,7%
15,6%
4,7%
100,0%

Tafla 18. Birtir leikskólinn á vef skólans upplýsingar um eftirfarandi? (Vinsamlegast merktu við allt
sem við á):
Skólanámskrá
Gild svör

Merkt við
Ekki merkt við
Alls

Fjöldi
217
33
250

Hlutfall
86,8%
13,2%
100,0%

Fjöldi
214
36
250

Hlutfall
85,6%
14,4%
100,0%

Fjöldi
121
129
250

Hlutfall
48,4%
51,6%
100,0%

Starfsáætlun
Gild svör

Merkt við
Ekki merkt við
Alls
Áætlun um innra mat

Gild svör

Merkt við
Ekki merkt við
Alls
Niðurstöður inna mats

Gild svör

Gild svör

Gild svör

Fjöldi
Merkt við
144
Ekki merkt við
106
Alls
250
Áætlanir um umbætur í kjölfar innra mats
Fjöldi
Merkt við
117
Ekki merkt við
133
Alls
250
Skóli birtir ekkert af ofangreindu
Fjöldi
Merkt við
16
Ekki merkt við
234
Alls
250

Hlutfall
57,6%
42,4%
100,0%
Hlutfall
46,8%
53,2%
100,0%
Hlutfall
6,4%
93,6%
100,0%

Flestir leikskólastjórnendur telja að símenntunaráætlun hafi nýst við innleiðingu
aðalnámskrár frá 2011, í það minnsta að hluta til (tafla 19). Yfirlit yfir hvers konar
símenntun nýtist skólanum best við innleiðingu aðalnámskrár má sjá í töflu 20. Best
nýttist námskeið um námssvið leikskólans en þróunarstarf nýttist minnst. Yfirlit yfir
aðra símenntun sem nýttist má sjá í töflu 21.
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Tafla 19. Hefur símenntunaráætlun skólans nýst við innleiðingu aðalnámskrár leikskóla frá 2011?

Gild svör

Já
Já, að hluta
Nei
Alls

Fjöldi

Hlutfall

100
135
15
250

40,0%
54,0%
6,0%
100,0%

Gild svör hlutfall
40,0%
54,0%
6,0%
100,0%

Tafla 20. Hvers konar símenntun nýtist skólanum best við innleiðingu aðalnámskrár frá 2011?
(Vinsamlegast merktu við það sem við á).

Gild svör

Gild svör

Gild svör

Gild svör

Gild svör

Námskeið um námssvið leikskólans
Fjöldi
Merkt við
209
Ekki merkt við
41
Alls
250
Námskeið um kennsluhætti
Fjöldi
Merkt við
144
Ekki merkt við
106
Alls
250
Námskeið um námsmat
Fjöldi
Merkt við
116
Ekki merkt við
134
Alls
250
Þróunarstarf
Fjöldi
Merkt við
97
Ekki merkt við
153
Alls
250
Fyrirlestrar
Fjöldi
Merkt við
194
Ekki merkt við
56
Alls
250

Hlutfall
83,6%
16,4%
100,0%
Hlutfall
57,6%
42,4%
100,0%
Hlutfall
46,4%
53,6%
100,0%
Hlutfall
38,8%
61,2%
100,0%
Hlutfall
77,6%
22,4%
100,0%

Tafla 21. Annað, hvað?
Athugasemdir
Námsferðir.
Umræður og ígrundun um starfið hjá starfsmannahópnum.
Kynningar á nýrri aðalnámskrá.
Samræða, hópverkefni, skipulagsdagar.
Námskeið um starfendarannsókn.
Starfendarannsóknir.
Kynnast starfi annarra skóla.
Umræða, hópavinna og fleira.
Lestur fræðibóka.
Námskeið um áherslur í skólastarfinu; Hreyfing, Uppeldi til ábyrgðar.
Lesið okkur mikið til um efnið. Leitað eftir upplýsingum um efnið vítt og breitt.
Kynning á nýrri aðalnámskrá sem var stuttu eftir að hún var gefin út og svo námskeið sem var um
innleiðingu námskrár í skólum.
Tími og peningur til að hafa starfsmannafundi þar sem hægt er að fá kynningar og fræðslu fyrir allt
starfsfólk skólans á sama tíma.
Greining starfsfólks á leikskólastarfinu, bein þátttaka undir stjórn námskrárhóps.
Starfendarannsókn.
Fundir.
Ný kennslugögn, s.s. Ipad o.fl.
Starfendarannsóknir.
Höfum ekki lokið við innleiðingu aðalnámskrár.
Ráðgjöf.
Öll símenntun nýtist okkur vel. Við skólann starfa nánast eingöngu ófaglærðir og því nýtist öll
fræðsla mjög vel.
Umræður og skráningar.
Heimsóknir í aðra leikskóla.
Daglegt starf og fundir á leikskólanum.
Við fengum starfsfólk frá [nn] í tvo hálfa daga í fyrravetur með námskeið um innleiðingu og að
skrifa nýja námskrár.
Tími fyrir samræður og að læra saman styrkja kennarana.
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Hópavinna starfsfólks.
Er á dagskrá.
Þetta nýtist allt. Innleiðing námskrár er í gangi og þar fléttast þessir þættir saman sem grunnur,
síðan er það samræða og samvinna meðal starfsmanna sem skilar sér í framhaldi í námskrá.
Höfum nýtt starfsmannafundi og skipulagsdaga í að skoða hvað við erum að gera, hvar við þurfum
að bæta okkur og hvað. Það eru allir starfsmenn sem koma að þessari vinnu. Fyrirlestrar hafa
ýmist komið utan frá og við líka nýtt okkur sérfræðiþekkingar þeirra sem starfa í leikskólanum.
Dæmi: 1) Leiðsagnarmat fyrir leik- og grunnskóladeild sem tengist nýjum áherslum í námsmati;
prófessor við [nn] leiddi námskeiðið. 2) Byrjendalæsi á vegum [nn]. 3) Skandinavisk
samarbeidsprojekt 'Les for meg'. 4) Fyrirlestrar sem [nn]hefur boðið upp á.
Umræður um viðhorf og almennt um lífið og tilveruna.
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5. MAT Á SKÓLASTARFI
Allir leikskólarnir, nema tveir, framkvæma innra mat á árangri og gæðum skólastarfsins
(tafla 22). Þar sem það er ekki gert eru gefnar skýringar (tafla 23). Yfirlit yfir þátttöku
hagsmunaaðila að þessu mati má sjá í töflu 24. Þar má sjá að oftast koma stjórnendur að
matinu en börn á leikskólanum koma sjaldnast að því. Aðrir geta einnig komið að matinu
og athugasemdir leikskólastjórnenda um það hverjir þeir eru má sjá í töflu 25.
Tafla 22. Fer fram kerfisbundið innra mati á árangri og gæðum skólastarfsins?

Gild svör

Fjöldi

Hlutfall

248
2
250

99,2%
0,8%
100,0%

Já
Nei
Alls

Gild svör hlutfall
99,2%
0,8%
100, %0

Tafla 23. Af hverju ekki?
Athugasemdir
Hefur fallið niður hjá leikskóladeildum síðan skólarnir sameinuðust.
Hefur ekki verið gert reglubundið en farið yfir þessi mál þegar okkur þurfa þykir.
Tafla 24. Hverjir taka þátt í kerfisbundnu innra mati leikskólans á árangri og gæðum skólastarfs
(vinsamlegast merktu við allt sem við á).
Stjórnendur
Gild svör

Gild svör

Gild svör

Gild svör

Gild svör

Fjöldi
239
11
250

Hlutfall
95,6%
4,4%
100,0%

Fjöldi
Merkt við
238
Ekki merkt við
12
Alls
250
Annað starfsfólk leikskólans
Fjöldi
Merkt við
235
Ekki merkt við
15
Alls
250
Börn á leikskólanum
Fjöldi
Merkt við
144
Ekki merkt við
106
Alls
250
Foreldrar barna í leikskólanum
Fjöldi
Merkt við
183
Ekki merkt við
67
Alls
250

Hlutfall
95,2%
4,8%
100,0%

Merkt við
Ekki merkt við
Alls
Leikskólakennarar

Hlutfall
94,0%
6,0%
100,0%
Hlutfall
57,6%
42,4%
100,0%
Hlutfall
73,2%
26,8%
100,0%

Tafla 25. Aðrir, hverjir?
Athugasemdir
Fagstjóri skólanna.
Mat barna í mótun.
Deildarstjórar.
Óháðir aðilar.
Sérfræðingur á [nn].
Foreldrar og börn taka ekki þátt í reglulegu mati.
[nn].
[nn].
Mismunandi eftir árum, foreldrar meta annað hvert ár t.d.
Löggiltur talmeinafræðingur tekur þátt í mati á ákveðnu tímabundnu þróunarverkefni sem er í
gangi í leikskólanum.
Sérfræðingar á vegum [nn].
Formleg könnun til foreldra hefur ekki verið gerð lengi en við erum með spurningar fyrir foreldra í
viðtölum tvisvar á ári.
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Rekstraraðili skólans.
Foreldraráð.
[nn].
[nn].
Stjórn foreldrafélagsins og foreldraráð.
Óformlegt mat fer fram á foreldraráðsfundum með ákveðna þætti í starfi skólans.
Aðilar frá [nn].
[nn] sendir út könnun til foreldra á 2 ára fresti, höfum verið að prófa matsleiðir með börnunum en
er ekki orðið kerfisbundið.
Foreldrum er send skólanámskrá skólans og þeir beðnir að leggja mat á starfið út frá
skólanámskránni og út frá líðan barnsins í leikskólanum.
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6. SAMSTARF VIÐ SVEITARFÉLAG
Flestir leikskólastjórar hafa skilað ársskýrslu til rekstraraðila og sveitarstjórnar eftir að
lög um leikskóla tóku gildi í júlí 2008 (tafla 26). Þeir sem ekki hafa gert það gefa flestir á
því útskýringar sem sjá má í töflu 27.
Tafla 26. Hefur leikskólastjóri skilað ársskýrslu til rekstraraðila og sveitarstjórnar eftir að lög um
leikskóla tóku gildi í júlí 2008?

Gild svör

Já
Nei
Alls

Fjöldi
213
37
250

Hlutfall
85,2%
14,8%
100,0%

Gild svör - hlutfall
85,2%
14,8%
100,0%

Tafla 27. Hvers vegna ekki?
Athugasemdir
Það hefur ekki verið kallað eftir því.
Ekki komist í framkvæmd og engin eftirfylgni af hálfu sveitarfélagsins.
Á eftir að kippa þessu í liðinn.
Ekki er ætlast til þess, einn kafli í starfsáætlun er um hvernig áætlun síðasta árs tókst.
Hefur ekki verið kallað eftir henni - en skila ársáætlun.
Verð að viðurkenna að ég veit ekki hvaða skýrslu er verið að spyrja um, þess vegna svara ég nei.
Erum í daglegu sambandi við forráðamenn.
Tel ekki ástæðu til þar sem allar upplýsingar eru á netinu og í fundargerðum [nn] og [nn].
Tímaeyðsla að gera skýrsluna sem lendir ofan í skúffu og sést aldrei meir.
Þeir hafa ekki leitað eftir því og áhuginn er ekki til staðar.
Veit ekki hvernig fyrrverandi skólastjóri starfaði. En minn starfstími er það nýlegur að ekki er
komið að þessu verkferli.
Síðast var skilað inn ársskýrslu fyrir árið 2011. Ekki hefur verið kallað eftir því síðan þá.
Rætt er um að taka það upp aftur.
Er nýtekin við starfinu.
Hef skilað inn þróunaráætlun og starfsáætlun.
Ekki hefur verið farið fram á það, þó er hluti af því sem ætti að vera í ársskýrslu í starfsáætlun.
Við skilum alltaf ársáætlun, þar kemur fram hvernig gekk á síðasta ári og hvað er áætlað á næsta
ári, ég vissi ekki að ég þyrfti að skila sérstakri ársskýrslu þar að auki og enginn hefur kallað eftir
því. Ég álít að starfsáætlun svari því sem þarf um stöðu skólans.
Ný deild innan skólans.
Það hefur aldrei verið kallað eftir slíkri skýrslu.
Fékk frest til 1.okt vegna manneklu.
Er nýr í starfi og áætlanir t.d í fjármálum eru ekki á herðum skólastjóra hér.
Við skilum inn starfsáætlun með ítarlegum upplýsingum til rekstraraðila.
Er í vinnslu. Hefur ekki verið gert í ársskýrslu en hér fer fram reglulegt endurmat.
Skýrslan er í vinnslu.
Leikskólinn hefur skilað starfsáætlunum.
Það er eingöngu ætlast til að leikskólastjórar í [nn] skili ársáætlun, en ekki skýrslu. Við skilum
ársáætlun með niðurstöðum endurmats innra og ytra á hverju ári.
Skýrslunni
var
skilað
til
[nn]
en
ekki
beint
til
[nn].
Árin 2011-2012 vannst leikskólastjóra ekki tími til að klára að setja saman ársskýrslu vegna of
mikils vinnuframlags á deildum. Tími til stjórnunarstarfa var allt of lítill.
Ekki verið kallað eftir því.
Allir reikningar og vinnuskýrslur eru sendar jafnóðum til [nn], þeir gera svo ársskýrsluna. Allt um
uppeldisstarfið kemur fram í starfsáætlun.
Ég hef skilað frávikagreiningu varðandi fjármál leikskólans auk þess sem starfsáætlun er skilað
árlega. Formlegri ársskýrslu eins og ég legg skilning í ársskýrslu hefur ekki verið skilað.
Veit ekki hvað er átt við með ársskýrslu. Við skilum starfsársáætlun til [nn] [nn] ár hvert. Í þeirri
skýrslu er farið yfir þau markmið og leiðir sem skólinn setti sér, hvernig gekk að framfylgja þeim
og komandi markmið fyrir næsta skóla ár.
Sökum anna.
Hef einungis skilað starfsáætlun.
Starfsáætlun er skilað og í henni kemur fram mat á starfinu síðasta ár.
Ekki hefur verið kallað eftir því.
Hefur ekki verið gert og ekki verið farið fram á það.
Ekki talin ástæða til vegna nándar og daglegs upplýsingaflæðis.
Leikskólastjóri flytur munnlega skýrslu (glærukynningu) fyrir [nn]á haustin. Fræðslustjóri fylgist
vel með starfi skólans.
A.m.k. ekki síðan skólinn var sameinaður grunn- og tónskóla.
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7. ANNAÐ
Yfirlit yfir stærð skóla má sjá í töflu 28 en nemendafjöldi yfir 89 nemendur er
algengastur í leikskólunum og færri en 30 er sjaldgæfastur.
Tafla 28. Hve margir nemendur eru í skólanum?

Gild svör

Fleiri en 89
60–89
30–59
Færri en 30
Alls

Fjöldi
97
73
47
33
250

Hlutfall
38,8%
29,2%
18,8%
13,2%
100,0%

Gild svör - hlutfall
38,8%
29,2%
18,8%
13,2%
100,0%

Mat leikskólastjórnenda á áhrifum valinna lagaákvæða á kostnað í leikskólanum má sjá í
töflu 29. Mest áhrif virðist ákvæðið um túlkaþjónustu hafa haft. Minnst áhrif segja
leikskólastjórar ákvæðið um ársskýrslu hafa haft.
Tafla 29. Hafa eftirfarandi ákvæði laga um leikskóla haft áhrif á kostnað í leikskólanum?
Ákvæði
Ákvæði um túlkaþjónustu
Ákvæði um táknmálstúlkun
Ákvæði
um
símenntun
starfsfólks
Ákvæði um sérfræðiþjónustu
Endurskoðun skólanámskrár í
kjölfar gildistöku aðalnámskrár
leikskóla 2011
Heimild um samrekstur skóla,
ef við á
Ákvæði um ársskýrslu
*1 = engin áhrif; 5 = afar mikil áhrif

Meðaltal*
3,07
2,77

Staðalfrávik
1,15
1,21

Fjöldi
250
250

2,44

1,25

250

1,92

1,12

250

1,48

1,13

250

1,46

0,82

250

1,27

0,76

250
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VIÐAUKI I - SPURNINGALISTI NETKÖNNUNARINNAR
Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur falið Attentus – mannauði og ráðgjöf ehf. að
gera kannanir meðal sveitarfélaga og skóla um innleiðingu og framkvæmd laga um
leikskóla nr. 90/2008, grunnskóla nr. 91/2008 og framhaldsskóla nr. 92/2008.
Kannanirnar verða sendar sveitarfélögum og skólum í ágúst, september og október nk. og
stefnt er að því að skýrslur með niðurstöðum liggi fyrir í nóvember 2014.Niðurstöður
verða teknar saman og settar fram í skýrslum sem sendar verða sveitarfélögum, skólum
og ýmsum hagsmunaaðilum. Þær verða birtar á vef ráðuneytisins, en að auki fær
mennta- og menningarmálaráðuneytið gagnaskrá þar sem hægt verður að rekja svör til
einstakra sveitarfélaga og skóla. Biðjum við þig vinsamlegast að svara könnuninni við
allra fyrsta tækifæri og eigi síðar en 19. september nk.
Vinsamlegast athugið að lesa vel spurningarnar þar sem sumar þeirra eru keimlíkar en
vísa í mismunandi þætti. Athugið að ekki er hægt að vista svör og halda áfram seinna og
ekki er hægt að flakka til baka í könnuninni. Þess vegna hvetjum við þig til þess að skoða
spurningalistann í heild sinni áður en byrjað er að svara könnuninni þar sem oft getur
þurft að leita gagna. Hér er hægt að sjá spurningalistann í heild sinni.
Hafir þú einhverjar spurningar eða athugasemdir við framkvæmd könnunarinnar
geturðu haft samband við Sveinborgu Hafliðadóttur (sveinborg@attentus.is).
Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna,
Mennta- og menningarmálaráðuneytið

1. Fyrir hvaða leikskóla svarar þú þessari könnun? (Vinsamlegast skráðu nafn leikskólans í nefnifalli)

2. Hve margir nemendur eru í skólanum?
1. Fleiri en 89
2. 60–89
3. 30–59
4. Færri en 30

3. Er starfandi foreldrafélag við leikskólann?
1. Já
2. Nei

20

4.Hvers vegna ekki?

5. Er starfandi foreldraráð við leikskólann?
1. Já
2. Nei

6. Hvers vegna ekki?

7. Hefur foreldraráð sett sér starfsreglur?
1. Já
2. Nei

8. Hvers vegna ekki?

9. Leitast leikskólinn við að tryggja að foreldrar sem ekki tala íslensku eða nota táknmál fái túlkun á
upplýsingum sem nauðsynlegar eru vegna samskipta foreldra og skóla?
1. Reglubundin túlkaþjónusta.
2. Túlkur kallaður til þegar á þarf að halda.
3. Þýðing á bæklingum og öðru prentuðu efni frá leikskólanum.
4. Upplýsingar á heimasíðu eru á fleiri en einu tungumáli.
5. Ekkert er gert í tengslum við samskipti við foreldra sem ekki tala íslensku eða nota táknmál.
6. Þarf ekki vegna þess að allir foreldrar tala ekki íslensku og enginn notar táknmál.
7. Annað, hvað?

10. Hefur leikskólastjóri frumkvæði að mótun áætlunar um hvernig símenntun starfsfólks skuli hagað?
1. Já
2. Nei
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11. Hvers vegna ekki?

12. Er við ráðningu alls starfsfólks við skólann áréttuð ákvæði um þagnarskyldu starfsfólks?
1. Já
2. Nei

13. Vinsamlegast tilgreindu ástæðu:

14. Hefur starfsfólk skólans fengið kynningu á verklagsreglum um tilkynningarskyldu samkvæmt
barnaverndarlögum?
1. Já
2. Nei

15. Vinsamlega tilgreindu ástæðu:

16. Hefur skólanámskrá skólans verið endurskoðuð á grundvelli aðalnámskrár leikskóla frá 2011?
1. Já
2. Nei

17. Hvenær er næsta endurskoðun skólanámskrár skólans fyrirhuguð?
1. Skólaár 2014–2015
2. Skólaár 2015–2016
3. Skólaár 2016–2017

18. Birtir leikskólinn á vef skólans upplýsingar um eftirfarandi? (Vinsamlegast merktu við allt sem við
á):
1. Skólanámskrá
2. Starfsáætlun
3. Áætlun um innra mat
4. Niðurstöður inna mats
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5. Áætlanir um umbætur í kjölfar innra mats
6. Skóli birtir ekkert af ofangreindu

19. Vinsamlegast tilgreinið ástæðu:

20. Fer fram kerfisbundið innra mati á árangri og gæðum skólastarfsins?
1. Já
2. Nei

21. Hverjir taka þátt í kerfisbundnu innra mati leikskólans á árangri og gæðum skólastarfs
(vinsamlegast merktu við allt sem við á).
1. Stjórnendur
2. Leikskólakennarar
3. Annað starfsfólk leikskólans
4. Börn á leikskólanum
5. Foreldrar barna í leikskólanum
6. Aðrir, hverjir?

22. Af hverju ekki?

23. Hefur leikskólastjóri skilað ársskýrslu til rekstraraðila og sveitarstjórnar eftir að lög um leikskóla
tóku gildi í júlí 2008?
1. Já
2. Nei

24. Hvers vegna ekki?

25. Hefur símenntunaráætlun skólans nýst við innleiðingu aðalnámskrár leikskóla frá 2011?
1. Já, mjög vel
2. Já, að hluta
3. Nei
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26. Hvers konar símenntun nýtist skólanum best við innleiðingu aðalnámskrár frá 2011? (Vinsamlegast
merktu við það sem við á).
1. Námskeið um námssvið leikskólans
2. Námskeið um kennsluhætti
3. Námskeið um námsmat
4. Þróunarstarf
5. Fyrirlestrar
6. Annað, hvað?

27. Uppfyllir skólinn 9. gr. laga nr. 87/2008 um að 2/3 starfsmanna skuli hafa leyfisbréf til kennslu í
leikskóla?
1. Já
2. Nei

28. Hversu hátt hlutfall starfsmanna skólans við kennslu og umönnun hefur leyfisbréf til kennslu í
leikskóla?
1. < 20%
2. 21–35%
3. 36–45%
4. 45–55%
5. 56–65%
6. ≥ 66%

29. Hvaða skimunarpróf eru notuð í skólanum?
1. Gerd Strand
2. AAL listann
3. Told
4. Kuno Beller
5. AEPS listar
6. Orðaskil
7. Íslenski þroskalistinn
8. Íslenski smábarnalistinn
9. EFI–2
10. Reynels
11. Hljóm2
12. Annað, hvað?

30. Hafa eftirfarandi ákvæði laga um leikskóla haft áhrif á kostnað í leikskólanum? (Vinsamlega
tilgreindu áhrifin á kvarðanum 1–5 þar sem 1 merkir engin áhrif en 5 afar mikil áhrif).
1
Ákvæði um túlkaþjónustu
Ákvæði um táknmálstúlkun
Ákvæði um símenntun starfsfólks
Ákvæði um sérfræðiþjónustu
Endurskoðun skólanámskrár í kjölfar gildistöku
aðalnámskrár leikskóla 2011

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

2

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

3

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

4
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5

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Heimild um samrekstur skóla, ef við á
Ákvæði um ársskýrslu

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
31. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri og varðar einstök atriði laga nr. 90/2008 um
leikskóla?
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VIÐAUKI II- YFIRLIT YFIR LEIKSKÓLA
Ártúnsskóli leikskóladeild (áður Kvarnaborg)

Leikskólinn Barnaborg

Barnaheimilið Ós

Leikskólinn Barnaborg og Krílabær

Heilsuleikskólinn Kór

Leikskólinn Barnaból

Heilsuleikskólinn Krakkakot

Leikskólinn Barnaból

Heilsuleikskólinn Krókur

Leikskólinn Barnabær

Heilsuleikskólinn Kæribær

Leikskólinn Baugur

Heilsuleikskólinn Laufás

Leikskólinn Bergheimar

Heilsuleikskólinn Suðurvellir

Leikskólinn Birkilundur

Hríseyjarskóli leikskóladeild Smábær
Höfðaberg/Lágafellsskóli. Ný 5
skólann sem er hluti útibús hans
Krakkaborg í Flóahreppi

ára

Leikskólinn Bjarkatún, Djúpavogi
deild

við

Leikskólinn Bjarmi
Leikskólinn Bjartahlíð

Leik- og grunnskóli Hvalfjarðarsveitar, Skýjaborg

Leikskólinn Blásalir

Leikskóladeild Ártúnsskóla í Reykjavik

Leikskólinn Borg

Leikskóladeild Reykhólaskóla

Leikskólinn Brákarborg

Leikskóli Auðarskóla

Leikskólinn Brekkuborg

Leikskóli Fjallabyggðar

Leikskólinn Brekkubær

Leikskóli Seltjarnarness

Leikskólinn Brekkuhvammur

Leikskóli Vesturbyggðar

Leikskólinn Brimver/Æskukot

Leikskólinn Akrar

Leikskólinn Brúarásskóli

Leikskólinn Akrasel

Leikskólinn Bæjarból

Leikskólinn Akur

Leikskólinn Dalborg

Leikskólinn Andabær Hvanneyri

Leikskólinn Dalskóla

Leikskólinn Arnarberg

Leikskólinn Dalur

Leikskólinn Arnarsmári

Leikskólinn Drafnarsteinn

Leikskólinn Askja

Leikskólinn Engjaborg

Leikskólinn Austurborg

Leikskólinn Eyrarskjól

Leikskólinn Austurkór

Leikskólinn Fagrabrekka

Leikskólinn Álfaberg

Leikskólinn Fífuborg

Leikskólinn Álfaborg

Leikskólinn Fífusalir

Leikskólinn Álfaborg, Bláskógabyggð

Leikskólinn Fossakot

Leikskólinn Álfaheiði í Kópavogi

Leikskólinn Furugrund

Leikskólinn Álfasteinn - Hafnarfjörður

Leikskólinn Furuskógur

Leikskólinn Álfasteinn - Akureyri

Leikskólinn Garðaborg

Leikskólinn Álfatún

Leikskólinn Garðasel Akranesi

Leikskólinn Álfheimar

Leikskólinn Garðasel Reykjanesbæ

Leikskólinn Álftaborg

Leikskólinn Gefnarborg

Leikskólinn Árborg Reykjavík

Leikskólinn Geislabaugur

Leikskólinn Árbær

Leikskólinn Gimli

Leikskólinn Ársalir

Leikskólinn Glaðheimar Bolungarvík

Leikskólinn Árskógarskóli-Kötlukot

Leikskólinn Glaumbær

Leikskólinn Ásar

Leikskólinn Grandaborg

Leikskólinn Ásgarður

Leikskólinn Grímseyjarskóla

Leikskólinn Ástún

Leikskólinn Grænatún

Leikskólinn Bakkaberg - tvær starfsstöðvar

Leikskólinn Grænigarður
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Leikskólinn Bakkaberg - tvær starfsstöðvar

Leikskólinn Grænuborg

Leikskólinn Bakkaborg

Leikskólinn Grænuvellir

Leikskólinn Gullborg

Leikskólinn Klambrar

Leikskólinn Hagaborg

Leikskólinn Klettaborg - Reykjavík

Leikskólinn Hamarar

Leikskólinn Klettaborg í Borgarnesi

Leikskólinn Hamravellir

Leikskólinn Korpukot

Leikskólinn Hádegishöfði

Leikskólinn Kópahvoll

Leikskólinn Hálsaskógur

Leikskólinn Kópastein

Leikskólinn Heiðarborg

Leikskólinn Krikaskóli

Leikskólinn Heiðarsel
Leikskólinn Heklukot

Leikskólinn Krílabær (Grunnskóli
Samrekinn grunn-og leikskóli.
Leikskólinn Krílakot

Leikskólinn Hjallatún

Leikskólinn Krílakot og Kríuból hjá Snæfellsbæ

Leikskólinn Hjalli

Leikskólinn Krógaból

Leikskólinn Hlaðhamrar

Leikskólinn Krummafótur

Leikskólinn Hliðarberg

Leikskólinn Hlíð Mosfellsbæ

Leikskólinn
Krummakot
Eyjafjarðarsveit
Samrekinn með grunnskóla Eyjafjarðarsveitar undir
heitinu. Hrafnagilsskóli, annars vegar leikskóladeild
og hins vegar grunnskóladeild.
Leikskólinn Kvistaborg

Leikskólinn Hlíð v/Engihlíð og Eskihlíð

Leikskólinn Kæribær

Leikskólinn Hlíðaból

Leikskólinn Langholt

Leikskólinn Hlíðarendi

Leikskólinn Laufásborg

Leikskólinn Hnoðraból

Leikskólinn Laufskálar

Leikskólinn Hof

Leikskólinn Laugalandi

Leikskólinn Holt - Völvuborg
Leikskólinn Holt í Reykjanesbæ

Leikskólinn Laugargerðisskóla, samrekinn leik og
grunnskóli
Leikskólinn Laut Grindavík

Leikskólinn Holt - Fellaborg

Leikskólinn Leikgarður

Leikskólinn Holtakot

Leikskólinn Leikholt

Leikskólinn Hólaborg

Leikskólinn Leirvogstunguskóla

Leikskólinn Hólmasól

Leikskólinn Litlu Ásar

Leikskólinn Hraunborg

Leikskólinn Lundaból

Leikskólinn Hraunborg

Leikskólinn Lundarsel

Leikskólinn Hraunvallaskóla

Leikskólinn Lundur ehf

Leikskólinn Hulduberg

Leikskólinn Lyngheimar

Leikskólinn Hulduheimar, Akureyri

Leikskólinn Lyngholt

Leikskólinn Hulduheimar, Reykjavík

Leikskólinn Lækjarbrekka

Leikskólinn Hulduheimar, Selfossi

Leikskólinn Lækur, Kópavogur

Leikskólinn Hvammur

Leikskólinn Lönguhólar

Leikskólinn Hæðarból Garðabæ

Leikskólinn Marbakki

Leikskólinn Hörðuvöllum

Leikskólinn Maríuborg

Leikskólinn Iðavöllur

Leikskólinn Mánagarður

Leikskólinn í Stykkishólmi

Leikskólinn Miðborg

Leikskólinn Jöklaborg

Leikskólinn Múlaborg

Leikskólinn Jörfi

Leikskólinn Mýri

Leikskólinn Jötunheimar

Leikskólinn Naustatjörn

Leikskólinn Kátakot

Náttúruleikskólinn Krakkakot

Leikskólinn Kerhólsskóli

Leikskólinn Norðurberg

Leikskólinn Kiðagil

Leikskólinn Nóaborg

Raufarhafnar)
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Leikskólinn Kirkjuból

Leikskólinn Núpur

Leikskólinn Kirkjugerði

Leikskólinn Óskaland

Leikskólinn Pálmholt

Leikskólinn Tjarnarbær

Leikskólinn Rauðaborg

Leikskólinn Tjarnarsel

Leikskólinn Rauðhóll

Leikskólinn Tjarnaskógar

Leikskólinn Regnboginn

Leikskólinn Tjörn - Öldukot

Leikskólinn Reynisholt

Leikskólinn Tjörn - Tjarnarborg

Leikskólinn Rjúpnahæð

Leikskólinn Tröllaborg

Leikskólinn Rofaborg

Leikskólinn Tröllaborgir Akureyri

Leikskólinn Seljaborg

Leikskólinn Ugluklettur

Leikskólinn Seljakot

Leikskólinn UNDRALAND ehf.

Leikskólinn Sjáland

Leikskólinn Undraland Hveragerði

Leikskólinn Sjónarhóll

Leikskólinn Undraland, Flúðum

Leikskólinn Skerjagarður

Leikskólinn Urðarhóll

Leikskólinn Sólborg

Leikskólinn Vallaból

Leikskólinn Sólborg í Sandgerði

Leikskólinn Vallarsel, Akranes

Leikskólinn Sólborg,Ísafirði.

Leikskólinn Vesturberg, Reykjanesbæ.

Leikskólinn Sólgarður

Leikskólinn Vesturborg

Leikskólinn Sólhvörf,
Kópavogur
Leikskólinn Sóli

Álfkonuhvarfi

17,

203

Leikskólinn Vesturkot
Leikskólinn Vinagarður leikskóli KFUM og KFUK

Leikskólinn Sólvellir

Leikskólinn Vinagerði

Leikskólinn Sólvellir Fjarðabyggð

Leikskólinn Vinaminni

Leikskólinn Sólvellir, Seyðisfirði

Leikskólinn Víðivellir

Leikskólinn Stakkaborg

Leikskólinn Víkurskóli

Leikskólinn Steinahlíð

Leikskólinn Völlur

Leikskólinn Stekkjarás

Leikskólinn Ylur

Leikskólinn Stöðvarfjarðarskóla

Leikskólinn Ægisborg

Leikskólinn Suðurborg

Leikskólinn Örk, Hvolsvöllur

Leikskólinn Sunnuás, Dyngjuvegi18, 104 Reykjavík

Leikskólinn Ösp

Leikskólinn Sunnuból

Stórutjarnaskóli - Tjarnaskjól

Leikskólinn Sunnufold Reykjavík

Súðavíkurskóli - Kofrasel

Leikskólinn Sunnuhvoll

Tálknafjarðarskóli

Leikskólinn Sæborg
Leikskólinn Sælukot

Ungbarnaleikskólinn Ársól, Reykjavík, rekinn af
Skólum ehf.
Waldorfleikskólinn Sólstafir

Leikskólinn Teigaseli

Waldorfleikskólinn Ylur Lækjarbotnum

Leikskólinn Tjarnarási

Öxarfjarðarskóli leikskóladeild, Lundur

28

