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Um starfsáætlanir leikskóla 
Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 vinna leikskólar eftir aðalnámskrá fyrir leikskóla. 

Samkvæmt henni vinnur hver og einn leikskóli upp sína skólanámskrá þar sem fram kemur á 

hvern hátt leikskólinn uppfyllir þau viðmið sem þar eru sett fram. 

Leikskólar gera starfsáætlun þar sem fjallað er um árlega starfsemi leikskólans, birt 

skóladagatal og ýmsar aðrar hagnýtar upplýsingar um skólahald hvers leikskóla 

 

Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með árangursmiðuðum 

markmiðum og umbótamiðuðu innra mati. Hún á að sýna starfsfólki, foreldrum og 

rekstraraðilum hvernig starf leikskólans gekk á síðasta leikskólaári og hvernig unnið verði að 

umbótum og nýjum verkefnum á því næsta.   

Í starfsáætlun leikskólans skulu koma fram: 

• Matsaðferðir leikskólans og umbótamiðuð áætlun sem unnin er út frá niðurstöðum 

innra og ytra mats. 

• Áherslur í leikskólastarfinu sem ætlunin er að vinna að, markmið, leiðir að 

markmiðunum áætlun um hvernig þau verða metin. 

• Áherslur í starfsáætlun skóla- og frístundasviðs  sem leikskólinn vinnur að. 

• Starfþróunaráætlun leikskólans og upplýsingar um starfsmannamál.  

• Heildarfjöldi barna,  og fjöldi barna sem njóta sérkennslu og barna af erlendum 

uppruna. 

• Foreldraráð, foreldrafélag, foreldrafundir og foreldraviðtöl. 

• Umsögn foreldraráðs. 

• Skóladagatal fyrir árið. 

. 

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:  
Það er mat foreldraráðs að starfið á Holti sé mjög fjölbreytt, fræðandi og skemmtilegt. Það 

endurspeglast í kátínu barnanna og sést þegar gleðinni er deilt til foreldra í gegnum þá miðla 

sem notast er við eins til dæmis Karellen. Starfsáætlunin er yfirgripsmikil og gefur góða sýn á 

það metnaðarfulla starf sem fram fer á leikskólanum. Jákvætt er að sjá hversu margir af 

starfsfólkinu eru að bæta við menntun sína sem sýnir kannski best að þarna er metnaðarfullt 

fagfólk að störfum.  

Innleiðing á nýrri menntastefnu Reykjanesbæjar, ,,Með opnum hug og gleði í hjarta“ hófst í 

október 2021 með kynningu og umræðum kennarahópsins. Í þeirri stefnu er það haft að 

leiðarljósi að allir þeir sem koma að menntun og uppeldi barna eru mikilvægir þátttakendur. Á 

Holti er öflugt foreldrasamstarf og upplýsingaflæði á milli heimila og leikskólans er stöðugt og 

því upplifun foreldraráðs að þessum þætti menntastefnunnar sé vel mætt á Holti. Leikskólinn 

er þannig mikilvægur þátttakandi í uppeldi barnanna samhliða foreldrum.  

Áfram mun vera starfað eftir hugmyndafræði Reggio Emilio með listræna sköpun sem 

útgangspunkt. Það finnst okkur mjög jákvætt þar sem öll börn fá tækifæri til að skapa og efla 

innsæi sitt, upplifun og skilning. ,,Með því að vinna með alls konar sköpun geta börnin, burtséð 



frá aldri, þroska og persónuleika, fundið leið til að tjá sig á sínum forsendum. En menntastefna 

Reykjanesbæjar kemur einnig inn á að með því að veita börnum tækifæri til sköpunar sem 

byggir á forvitni, ímyndunarafli, áhuga, lit og leik öðlast þau aukna sjálfsþekkingu. Það er okkar 

mat að Holt sé að mæta þessu mjög vel og efla börn til lista og leikja og sést það best ef þú rýnir 

í gleðina sem skín hjá þeim þegar leikskóladeginum er lokið. Þessi hugmyndafræði styður 

einnig vel við einkunnarorð leikskólans sem er gleði, virðing, sköpun og þekkingarleit. Við 

teljum að það sé verið að ná til allra þessara þátta.  

 


