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Inngangur  
Sú nýbreytni var tekin upp á fundi verkefnisstjóra skóladeildar Garðabæjar með leikskólastjórum á 
haustmánuðum 2016 að skila starfsskýrslu í upphafi sumarannar ár hvert í stað haustannar og tekur þessi 
skýrsla mið af starfi september 2016 til og með 15. júní 2017. Í skýrslunni er gerð grein fyrir mati á uppeldis- 
og menntastarf leikskólans, samskipti við innviði skólasamfélagsins og aðra hagsmunaaðila. Skýrslan 
byggir á margbreytilegum matsgögnum, s.s. Viðhorfskönnunum meðal foreldra Garðabæjar sem 
Skólapúlsinn gerði fyrir hönd Garðabæjar, rýnihópsviðtölum með foreldrum, viðhorfskönnunum meðal 
kennara leikskólans, viðtölum við tvo elstu árganga leikskólans, matsfundum og öðrum gögnum sem 
kennarar leikskólans hafa safnað saman yfir skólaárið. Það er samhljómur í niðurstöðunum sem leiða líkur 
á áreiðanleika niðurstaðanna.  
 Foreldraráð hefur yfirfarið skýrsluna og gerir ekki athugasemdir við hana, sjá í viðhengi 
skýrslunnar.  
 
 
 

Garðabær 20. Júní  2017 
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Hagnýtar upplýsingar  
Um leikskólann. Leikskólinn Hæðarból tók til starfa 1. mars 1991 og er ætlaður börnum á aldrinum átján mánaða til sex ára. Að jafnaði stunduðu fimmtíu og átta börn nám við leikskólann á þremur deildum sem eru; Víðisel ætluð börnum frá átján mánaða aldri, Furusel ætluð börnum frá þriggja ára aldri og Birkisel ætluð ýmist fjögurra og fimm ára börnum eða eingöngu fimm ára börnum sem fer eftir stærð árganga hverju sinni. Fræðslu- og menningarsvið Garðabæjar hefur eftirlit með fag- og rekstrarlegum þáttum leikskólans.   
Opnunartími. Leikskólinn er opinn virka daga frá 7:30-17:00 og geta foreldra keypt 4 til 9 klst. vistun á dag innan opnunartíma leikskólans. Leikskólinn lokar ekki vegna sumarleyfa en ætlast er til að foreldra taki 20 virka daga í sumarleyfi innan hefðbundins orlofstíma. Leikskólinn er lokaður að jafnaði í þrjá og hálfan dag vegna skipulagsvinnu og eða námskeiðssóknar starfsfólks.  
Barnahópurinn. Í desember 2016 voru 58 börn í leikskólanum, þar af voru 31 drengir og 27 stúlkur. Barnafjöldinn skiptist á 3 deildar, 16 börn á aldrinum 18 mánaða til þriggja ára á Víðiseli, 20 börn á aldrinum þriggja til fjögurra ára á Furuseli og 21 barn á Birkiseli en deildin var aldurshrein á skólaárinu.  Útseldir dvalartímar voru 480,5 tímar, barngildin 66,3, deildargildin 530,6 og deildarígildin 2,76.  
Starfsmannahópurinn. Leikskólinn var ríkur af mannauði síðasta starfsár. Starfsmenn voru átján í 15,80% stöðugilda þar af voru tvö eyrnamerkt tveimur sérkennslubörnum. Auk leikskólastjóra voru tíu kennarar í 9,52% stöðugildum með uppeldismenntun leikskólakennara- eða þroskaþjálfa. Kennarar með aðra háskólamenntun voru tveir í 1,97%. Leiðbeinendur voru þrír í 1,96% stöðugildum. Starfsmenn mötuneytis voru tveir.  
Sí- og endurmenntun. Fjölbreytt símenntun var í boði á síðasta starfsári. Menntanefnd Kragans, Garðabær, menntastofnanir og önnur félagasamtök stóðu fyrir fjölbreyttum námskeiðum fyrir alla starfshópa innan leikskólanna og nýttu starfsmenn leikskólans þau ágætlega. Einnig voru námskeið og fyrirlestrar haldnir í leikskólanum á skipulagsdögum og á starfsmannafundum. Á skipulagsdegi í maí sóttu kennarar námskeið til Brighton þar sem þeir lærðu hvernig nýta má Numicon kubba í stærðfræðikennslu auk annarra námskeiða sem þeir sóttu s.s. „Storytelling“, námsbókagerð, þæfingu, útikennslu o.fl. Í starfsþróunarviðtölunum voru kennarar spurðir hvort þeir fái tækifæri til að sækja sér endurmenntunar til þess að viðhalda fagmenntun og starfsþroska sínum og svöruðu allir því játandi og voru heilt yfir ánægðir með námskeiðsframboðin sem þeim stæði til boða til að styrkja sig í starfi.   
Uppeldi til ábyrgðar - sérstaða leikskólans 
Sérstaða leikskólastarfsins byggir á kenningum bandaríska heimspekingsins og sálfræðingsins John Dewey sem sagði að börn lærðu mest á því að byggja ofaná fyrri reynslu sína, „læra með því að gera“, og öðlist þannig menntun, að félagslegar athafnir barnsins væru lykillinn að öllum námsgreinum. Hugmyndir Dewey falla vel að uppbyggingarstefnunni Uppeldi til ábyrgðar (e. restitution). Í þeirri hugmyndafræði er lögð áhersla á jákvæð samskipti, uppbyggilega orðræðu, ábyrgð einstaklingsins á eigin hegðun og möguleika hans á að snúa aftur til hópsins eftir neikvæða hegðun. Unnið hefur verið eftir stefnunni frá árinu 2004.   Grunnstoðir uppbyggingarstefnunnar eru: 

 þörf fyrir að lifa við öryggi  
 þörf fyrir ást og umhyggju  
 þörf fyrir eigið áhrifavald  
 þörf fyrir gleði og ánægju 
 þörf fyrir valfrelsi og sjálfstæði.   



5 
 

Á veggjum deilda má sjá hjálparsetningar sem leið til að tryggja samhæfða orðræðu og starfshætti á deildum. Kennarar nýttu sér samræðuaðferð heimspekinnar þegar þeir unnu með þarfirnar í Uppbyggingarstefnunni og er það mat innviða skólasamfélagsins að uppeldisstefnan falli vel að skólastarfinu en kennarar segja þó að þeir þurfi ávallt að vera á tánum til þess að viðhalda sýninni. Í mati kennara töldu þeir þó að það þyrfti að taka skrefið lengra varðandi stefnuna og samræma betur starfshætti sem styðja við hana en gert er í dag og verður það sett inn í starfsáætlun næsta skólaárs. 
Helstu verkefni og áherslur á síðasta starfsári 
Áherslur í skólastarfinu á síðasta starfsári var með svipuðu sniði og árin á undan. Grundvöllur skólastarfsins byggði á endurskoðaðri skólanámskrá og áherslum sveitarfélagsins í uppeldi og menntun leikskólabarna en þar bar hæst læsisverkefnið sem byggt er á sáttmála sveitarfélagsins og menntamálaráðuneytisins um læsi. Samstarf við Rannsóknarstofu í menntunarfræðum ungra barna, RannUng, um mat á námi og vellíðan barna tók mikið pláss í starfi yngstu deildarinnar sem bar þungan af samstarfinu. Tónlistarkennslan var efld og stóð yfir allt skólaárið og fengu öll börn skólans að njóta hennar og stofnaður var barnakór. Það er spurning, þróunarverkefni í heimspekilegri samræðu fékk sitt pláss í kennslu með elstu börnunum. Forvarnar- og sérkennsluteymi við leikskólann var komið á fót og að síðustu var það fengur fyrir leikskólann að taka þátt í vináttuverkefni í samstarfi við Barnaheill og þrjá aðra leikskóla í sveitarfélaginu. Útikennslan fékk ekki það svigrúm sem hún þurfti og í ljósi þess verður mörkuð stefna til þess að festa hana betur í sessi á komandi árum.   

 Læsisstefnan var gefin út á skólaárinu og var kynnt á fundi leikskólastjóra í apríl.   
 Samstarf við RannUng um mat á námi og vellíðan barna. Kennarar á yngstu deildinni tóku þátt í verkefninu og sóttu tvo fundi/ námskeið fyrir áramót og einn eftir áramót auk þess kynntu þeir framgang verkefnisins fyrir þátttökuskólunum í Kraganum. Fundirnir voru haldnir á Menntavísindasviði HÍ við Stakkahlíð eftir daglegan vinnutíma. Þá var einn sameiginlegur fundur með einum þátttökuskólanum í leikskólanum og var hann líka haldinn eftir daglegan vinnutíma. Meistaranemi í kennslufræðum ungra barna kom að jafnaði á tveggja vikna fresti til þess að fylgja rannsóknarferlinu eftir og funda með kennurum deildarinnar. Bryndís Garðarsdóttir lektor við HÍ bar ábyrgð á framgangi verkefnisins. Í upphafi tók meistaraneminn viðtöl við alla þátttakendur á deild sem og leikskólastjóra og aftur nú í lok maí. Niðurstöður verkefnisins verða gefnar út í Netlu sem er ritrýnt veftímarit gefið út af HÍ. Kennararnir sem báru þungann af samstarfinu og verkefninu sögðu það hafa gefið þeim mikið að rýna í eigin starfsaðferðir og þróa matsaðferðir sínar með námssöguskráningum en sögðu jafnframt að verkefnið hafi tekið tíma frá annarri samræmingarvinnu.  
 Forvarnarteymi. Virku forvarnarteymi var hrint úr vör á haustmánuðum sem hafði það hlutverk að gegna að virkja samræmt verklag fjölskyldusviðar Garðabæjar til þess að takast á við vá þegar grunur vaknar um vanrækslu, ofbeldi og eða áhættuhegðun barna. Teymið fundaði í upphafi óreglulega vegna aðstæðna í leikskólanum en meiri festa komst á fundina eftir áramót en þá var fundað að jafnaði á tveggja vikna fresti. Leikskóla-, aðstoðarleikskóla- og sérkennslustjóri sátu fundina og skrifaði aðstoðarleikskólastjóri fundargerð. Teymið vann að verkferlum fyrir leikskólann og kynnti þá á starfsmannafundi í febrúar. Þeir sem sátu í teyminu töldu fundina vera markvissa og skilvirka og að vinnan eigi eftir að skila skólanum betri starfsháttum ef vá ber að höndum. Vináttuverkefnið kom eins og ljós inn í verkefnið varðandi forvarnir um einelti í leikskóla.  
 Sérkennsluteymi. Samkvæmt reglugerð nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu kemur fram í IV. KAFLA 15. gr. skyldur leikskólastjóra um að samræma hlutverk þeirra sem sjá um málefni einstakra barna. Í ljósi þess var komið á virku sérkennsluteymi sem hafði þessi markmið að leiðarljósi, að samræma 
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þjónustuna sem stuðningsbörnum ber að fá, þar sem hætta er á sérkennslutímar sem börn fá úthlutað séu nýttir til afleysinga á kostnað sérkennslunnar, skráningar skýrslna, námsgagnagerðar og annarra umsýslu sem fylgir börnum í greiningaflokki I og II. Markmið teymisins var líka að miðla starfsþekkingu og fræðum í tengslum við þroskafrávik barna og þeirra barna sem njóta sérkennslu í leikskólanum. Teymið vann að verkferlum og eyðublaði sem fylgja þarf barni áður en því er vísað áfram til sérfræðiþjónustu sveitarfélagsins. Meðal verkefna teymisins var að fara yfir börn sem kennarar höfðu áhyggjur af og sammælast um bestu leiðir þeim til handa og unnið var samkvæmt þeim leiðbeiningum með kennurum deilda.  Sérkennslustjóri, þroskaþjálfar og leikskólastjóri sátu í teyminu og funduðu eftir þörfum. Teymið taldi umræður á fundunum góðar um frávik í þroska og telja að þær hafi gagnast þeim vel til að miðla þekkingu inn á deildir auk þess sem þeir töldu umræðuna hafi eflt fagmennsku og starfsþroska þeirra. Þá voru þeir líka sáttir við verkferlana og eyðublaðið sem var þróað og kynnt við góðan orðstýr á fundi sérkennslustjóra og sérkennslufulltrúa. 
 Tónlistarkennsla. Til margra ára hefur tónlist verið í hávegum höfð í leikskólanum og tengist inn á öll námssviðin. Því var ákveðið að efla tónlistakennsluna enn frekar og skipuleggja hana á þann hátt að hún nýttist öllum börnum leikskólans. Einn leikskólakennarinn, Anna María Sigurjónsdóttir, hefur sérhæft sig í tónlist með ungum börnum og þótti okkur full ástæða til þess að nýta hæfileika hennar og fá hana til að kenna öllum börnum allan veturinn tónlist. Hún féllst á að taka verkefnið að sér og var með 30 mín. skipulagða tónlistartíma fyrir alla hópa einu sinni í viku. Hverri deild var skipt upp í tvo hópa og tók kennslan mið af samsetningu barnahópsins. Markmið tónlistarstundanna var að: a) fá börnin til að öðlast jákvætt viðhorf til tónlistar, b) að kenna þeim að hlusta og njóta tónlistar, c) að kenna þeim að syngja í hóp, d) að kenna þeim að hlusta á hvert annað, e) kenna þeim að fylgist að í takti og tón, f) að kynna fyrir þeim mismunandi hljóðfæri og hljóðgjafa t.d. eigin líkama með klappi og stappi, g) kenna þeim gömlu og góðu leikina sem hafa fylgt okkur í gegnum tíðina t.d. Í grænni lautu, Inn og út um gluggann, Fram, fram fylking o.s.frv. Á tveimur eldri deildum leikskólans var unnið með tónlistarverkefnið um Pétur og úlfinn. Þar kynntumst börnin sögunni, sögupersónum og hljóðfærunum sem túlka sögupersónurnar og hljóðfæraflokkana sem hljóðfærin tilheyra (strengjahljóðfæri, tréblásturshljóðfæri o.s.frv.). Það var mat allra sem fylgdust með tónlistarkennslunni bæði foreldra og samkennara hve hún nýttist börnunum vel og þegar leikskólastjóri spurði tvo elstu árgangana um tónlistartímana voru þau á einu máli um hve tónlistarstundirnar voru skemmtilegar hjá Önnu Maríu.  

 Barnakór. Til viðbótar við tónlistartímana var ákveðið að stofna barnakór við leikskólann með þátttöku tveggja elstu árgangana. Æfingar hófust reyndar ekki fyrr en í febrúar en eftir það var æft að jafnaði 1x í viku. Anna María stjórnar kórnum og hljóðfæraleikarar með henni voru Ragnheiður Eva Birgisdóttir sérkennslustjóri og Anna Svanlaugsdóttir deildarstjóri. Kórstarfið er krefjandi og skemmtilegt og sýndu börnin hvers megnug þau voru þegar þau tóku þátt í sínu fyrsta „giggi“ er þau sungu fjögur lög á síðasta fundi vetrarins hjá leikskólastjórum Garðabæjar í Turninum við frábærar undirtektir. Við erum sannfærð um að þetta hafi verið rétt ákvörðun hjá okkur að hrinda þessu verkefni úr vör og viðbrögð foreldra þegar þau sáu myndbandið sem tekið var upp á umræddum fundi sögðu meira en orð fá lýst. Við erum stolt af tónlistaruppeldinu í leikskólanum og börnin geta stolt barið sér 
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á brjóst fyrir frammistöðu sína. Við erum líka sannfærð um að það hafi verið rétt ákvörðun leikskólanefndar að úthluta fjármagni úr Þróunarsjóði leikskóla til kórsins og við eru þeim þakklát fyrir að gefa okkur tækifæri til að þróa kórstarfið áfram.  
 

 Útikennsla. Við stefndum að því að gera útikennslunni hærra undir höfði en árið áður og samþætta hana flestum þáttum uppeldis- og menntastarfsins. Því miður náðum við ekki settum markmiðum og voru kennarar á einu máli um að aðrir jafnmikilvægir þættir í starfinu hefðu haft forgang. Einnig veltu kennarar því fyrir sér hvort við hefðum ætlað okkur of mikið og mikilvægara væri að gera minna og gera það vel heldur en að færast of mikið í fang og valda því ekki. Það var samhljómur með því sem okkur fannst og niðurstöðum sem fram komu í rýnihópum forelda um að útikennslan hafi ekki skilað sér og var það eina athugasemdin sem foreldrar gerðu við starfið í leikskólanum.  
 Vinátta í leikskóla. Bæjaryfirvöld lýstu yfir áhuga á því að allir leikskólar sveitarfélagsins tæki þátt í verkefni Barnaheilla um forvarnir gegn einelti í leikskólum. Fjórir leikskólar höfðu ekki innleitt verkefnið og sammæltust því stjórnendur þeirra um að sækja um í Þróunarsjóð Garðabæjar til að fjármagna a) verkfærakassa á allar deildir, b) fræðslu fyrir alla kennara leikskólanna, og c) til að greiða verkefnisstjórum þóknun til að halda utan um verkefnið. Verkefninu var formlega hrint úr vör á skipulagsdegi 16. september þegar námskeið á vegum Barnaheilla var haldið í leikskólanum Krakkakoti og í Álftanesskóla fyrir alla kennara skólanna. Það var samdóma álit stjórnenda að allir kennarar þyrftu á fræðslunni að halda svo allir gætu verið samstíga í kennslunni. Anna Svanlaugsdóttir var fengin til þess að stýra verkefninu fyrir hönd Hæðarbóls. Það ríkir ánægja með verkefnið og telja kennarar verkfærakistuna sem fylgdi því vera styðjandi við kennsluna. Börnin tjáðu sig um Blæ þegar leikskólastjóri spurði þau um bangsann og voru þau vel meðvituð um boðskapinn og gildin sem hann stóð fyrir. Eins kom fram ánægja með verkefnið í umræðum í rýnihópi foreldra og nokkur jákvæð ummæli birtust í viðhorfskönnun Skólapúlsins.  
 Foreldrasamstarf. Nýbreytniverkefni var hrundið úr vör til þess að auka foreldrasamstarf. Kennarar á yngstu deild leikskólans stóðu fyrir verkefninu sem fólst í því að bjóða foreldrum barnanna að snæða morgunverð og eða þiggja kaffisopa einu sinni í mánuði í upphafi dags og taka smá spjall um það helsta sem væri á döfinni. Tekið var sérstaklega fram að samverustundin væri boð en ekki skylda. Það má segja að þessar stundir urðu hinar mestu gæðastundir og það var gaman að upplifa heilt yfir hve foreldrar gáfu sér góðann tíma til að spjalla og margir tjáðu sig um væntingar til þess að það sama yrði í boði þegar börnin þeirra flyttust yfir á Furusel. Þessar góðu viðtökur eru hvatning fyrir kennara Víðisels að halda áfram sömu braut sem og hvatning fyrir eldri deildir til að taka upp slíkar gæða samverustundir. 
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 Það er spurning, þróunarverkefni í heimspekilegri samræðu. Verkefnið tók mið af markvissri þjálfun í heimspekilegri samræðu og gagnrýnni hugsun og er byggð á bók Mike Fleetham‘s Thinking Stories, to Wake up Your Mind, sem eru samtals 25 sögur. Jóhanna G. Ólafsdóttir og Ósk Fossdal fengu styrk úr Þróunarsjóði Garðabæjar til þess að þýða sögurnar og fengu leik- og grunnskóla í Garðabæ og á höfuðborgarsvæðinu til þess að prufukenna sögurnar. Markmiðið með því að fá kennara á báðum skólastigunum til að taka sögurnar til umfjöllunar á mismunandi aldursstigum var að fá tækifæri til að meta hvort sögurnar og hvort verkefnin sem þeim fylgdu gætu vakið upp heimspekilegar samræður hjá ólíkum aldri barna. Helstu niðurstöður voru að kennarar sem nýttu sögurnar til að efla heimspekilega samræðu og gagnrýna hugsun voru almennt ánægðir með sögurnar og niðurstöðurnar benda til þess að sögurnar höfði til breiðs aldurshóps. Auk þess töldu kennarar þær góðar til að kveikja áhugverðar umræður þvert á aldur.  
 Skilafundir. Við tókum upp þá nýbreytni að boða alla foreldra barna sem flytjast á milli deilda á fund til að ræða breytingarnar sem verða á lífi barna við flutninginn í ljósi þess að það komu athugasemdir í könnun Skólapúlsins um að foreldrar vissu ekki af aðlögun á milli deilda. Ákveðið var að boða alla foreldra barna sem flytja á milli deilda á skilafund þar sem deildarstjóri yngri deildarinnar skilaði barni yfir til deildarstjóra næstu deildar. Á þessum fundi var farið yfir starfshætti nýju deildarinnar og foreldrum gefinn kostur á að spyrja spurninga og koma með innlegg um barnið sitt. Á fundunum voru dagsetningar settar fram um formlegan flutning og fyrirkomulag aðlögunar milli deilda. Formlegt mat hefur ekki verið gert á þessum skilafundum en heilt yfir upplifðu kennarar fundina jákvæða.  

Sérfræðiþjónusta 
Sérkennsla. Sex börn voru tvítyngd frá fimm löndum. Tvö börn voru með skilgreinda greiningu vegna fráviks í þroska og fimmtán börn fengu stuðning vegna minniháttar fráviks svo sem málþroska, félagsfærni, gróf- og fínhreyfiþroska og hegðunarerfiðleika. Sérkennslustjóri vann með kennurum inn á deildum vegna þessara barna auk þess sem hann tók þá í sérstaka sérkennslutíma. 
Sérkennslufulltrúi fundaði að jafnaði á mánaðarfresti með sérkennslustjóra og deildarstjórum ef svo bar við og fór yfir stöðu einstakra barna og upplýsti hver staða einstaka barna sem beið eftir þjónustu væri á biðlista í kerfinu eftir sérfræðiþjónustu. Talkennari koma einnig vikulega og ýmist fundaði með sérkennslustjóra varðandi skjólstæðing hans og eða skimaði einstök börn samkv. sérfræðibeiðnum. Heilt yfir vorum við sem nutum ráðgjafar sérfræðiþjónustu ánægð með hana. 
Niðurstöður mats á skólastarfinu  
Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 skal leikskólastjóri gefa út ársskýrslu byggða á starfsmati skólastarfs liðins starfsárs. Í lögunum kemur líka fram að hver leikskóli eigi að meta með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs með virkri þátttöku starfsmanna, barna og foreldra eftir því sem við á.  
Stoðir matsins í skýrslunni byggja m.a. á: 

 foreldrakönnun Skólapúlsins í mars 2017 fyrir hönd Garðabæjar 
 foreldrasamtölum í október 2016 og mars og apríl 2017 
 viðhorfum rýnihópa foreldra í apríl 2017. Þar voru rædd m.a. samskiptin við   kennara og stjórnendur leikskólans og uppeldis- og menntastarf leikskólans 
 fjórum viðhorfskönnunum kennara um samskipti kennara og stjórnenda leikskólans og uppeldis-   og menntastarf í mars og apríl 2017 
 matsfundur á starfsmannafundi í maí 2017 
 viðhorfskönnun meðal leikskólabarna fædd 2011 og 2012 í janúar og febrúar 2017 
 stjórnendafundum sem voru haldnir að jafnaði 1x í viku 
 starfsþróunarviðtölum í febrúar 
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 deildarfundum sem haldnir voru að jafnaði á tveggja vikna fresti 
 matsskýrslum deilda   

Foreldrakönnun Skólapúlsins. Á starfsárinu stóð Garðabær fyrir samræmdri foreldakönnun í leikskólunum. Könnunin mældi 29 þætti í sex flokkum sem tóku til 1) daglegs leikskólastarfs, 2) námsumhverfis, 3) samskipti við foreldra, 4) upphaf og lok leikskólagöngu, 5) sérstaks stuðnings og sérfræðiþjónustu og 6) síðasti flokkurinn bauð upp á opin svör þar sem foreldrum gafst tækifæri til þess að koma með athugasemdir varðandi alla flokkana.  
92% foreldra svöruðu könnuninni og taldist hún marktæk. Niðurstöðurnar voru jákvæðar fyrir leikskólann þar sem foreldrar voru mjög eða frekar ánægðir með alla þættina sem spurt var um. Allar niðurstöðurnar voru yfir landsmeðaltali að einum þætti undanskildum er varðaði húsnæði og aðstöðu leikskólans.  
Þar voru tæplega 40% foreldra óánægðir með aðstöðuna og húsnæði og var það eina niðurstaðan sem var tæplega 40% undir landsmeðaltali. Niðurstaða varðandi húsnæðið og aðstöðuna kom okkur ekki á óvart þar sem foreldrar eru ósáttir við það að geta ekki skilið allan fatnað eftir í leikskólanum eins og tíðkast í öðrum skólum sveitarfélagsins. Ástæðan fyrir því að foreldrar þurfa að taka daglega allan fatnað með sér heim er að fataherbergið er skilgreint sem leikrými svo hægt sé að vista fleiri börn í leikskólanum. Auk þess býr leikskólinn ekki yfir þurrklefa eða þurrkherbergi til að geyma og eða þurrka blaut föt. Niðurstöður könnunarinnar voru sendar foreldrum þegar niðurstöður lágu fyrir í apríl. 
Foreldrasamtöl. Allir foreldrar voru boðaðir tvisvar yfir skólaárið í viðtöl þar sem rætt var um líðan, nám og þroska barns heima og í leikskólanum. Grundvöllur samtalanna byggðust á skráningum um námsframvindu barnanna s.s.: Námssögum sem tekur mið af áhuga, virkni, samskiptum og vellíðan barnanna, Hjóm2 sem kannar hljóðkerfi og málvitund elstu barna leikskólans en markmiðið er að greina börn sem eru í áhættu fyrir lestrarerfiðleikum, myndbönd og aðrar skimanir. Það var mat kennaranna sem tóku viðtölin að þau hefðu gengið vel. Það kom fram á matsfundi að allir foreldrar hefðu tjáð ánægju sína með gæði starfsins og tónar niðurstaðan vel við niðurstöður foreldrakönnunarinnar sem og niðurstöðurnar í rýnihópssamtölunum.  
Rýnihópssamtöl foreldra. Á vorönn fékk leikskólastjóri foreldraráð til þess kalla saman hóp foreldra til þess að fjalla um skólastarfið. Valið var í hópinn með því að eitt foreldri á hverri deild var fengið til þess að draga út sex nöfn. Þrír hópar með sex fulltrúum voru í hverjum hópi. Hlutverk hópanna var að fjalla um gæði menntastarfsins þar sem allir grunnþættir menntunar lágu til grundvallar, starfshættir, samskipti við kennara og stjórnendur og voru viðmiðin sótt í skólanámskrána. Niðurstöður samtala rýnihópanna voru afar jákvæðar fyrir gæði leikskólastarfsins og samskipin í heild sinni og tónar vel við niðurstöðurnar í viðhorfskönnun foreldra sem Skólapúlsinn gerði fyrir Garðabæ.  
Viðhorfskannanir um innra starf meðal kennara. Lagðar voru fyrir kennara fjórar viðhorfskannanir í gegnum Google Forms og voru viðmiðin sótt í skólanámskrána. Spurningarnar voru þær sömu og foreldrarnir í rýnihópunum fengu til umfjöllunar og var tilgangurinn að kanna samhljóm á mati foreldra og kennara. Heilt yfir var mikill samhljómur í niðurstöðunum fyrir utan einn þátt er varðaði vettvangsferðir. Þar sögðu kennarar að þeir hefðu mátt gera betur og festa ferðirnar betur í sessi. Í ljósi þess verða skipulagðar vettvangsferðir settar inn í starfsáætlun næsta skólaárs.  
Viðhorfskönnun meðal leikskólabarna. Leikskólastjóri ræddi við öll börn sem fædd eru 2011 og 2012 og spurði þau út í hin ýmsu mál í leikskólanum s.s. eins og reglur, hvort þau læri eitthvað í leikskólanum, hvað sé skemmtilegt að gera o.s. frv. Hvert viðtal tók frá 20 og upp í 40 mínútur en spurningarnar sem lágu til grundvallar viðtölunum voru 33. Meðan á viðtölunum stóð teiknuðu börnin myndir sem voru síðan hengdar upp á vegg í skrifstofu leikskólastjóra. Það sem vakti athygli spyrjanda var hve börnin voru jákvæð og ánægð í leikskólanum og er samhljómur með niðurstöðum foreldra og barnanna um líðan í 
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leikskólanum en þau voru öll glöð og ánægð. Börnin voru spurð bæði út í það sem væri skemmtilegt og líka út í það sem væri leiðinlegt. Hér koma nokkur svör barnanna.  
 Það má ekki meiða er besta reglan í leikskólanum 
 Það er allt skemmtilegt á deildunum og það er skemmtilegast að leika 
 Öll börnin sögðu að það væri gaman í leikskólanum nema einn 
 Öll sögðu þau að það væri skemmtilegast að leika við vin og að þau mættu alltaf leika við hann/ hana 
 Þau sögðu að það væri ekkert sem væri leiðinlegt á Hæðarbóli  
 Öll voru þau á einu máli um að það væri enginn matur vondur nema einu barni fannst kjúklingur vondur 
 Þau voru á einu máli um að það væri allt skemmtilegt úti og þegar þau voru spurð úti í það hvort það væri  

ekki eitthvað sem væri leiðinlegt úti þá voru flest svörin á þá leið að það væri allt skemmtilegt. Einn nefndi 
þó að það væri leiðinlegt að vera úti þegar einhver væri að meiða og annar nefndi að það væri leiðinlegt að 
fara inn því það væri svo gaman að vera úti  

 Allir nefndu að það væri mjög skemmtilegt að vera umsjónarmaður en einn nefndi þó að það væri leiðinlegt  
 að sitja í salnum og bíða eftir matnum þegar hann væri ekki tilbúinn 

 Öll börnin voru ánægð með opna flæðið og einnig voru einingakubbarnir vinsælir 
 Öllum fannst gaman í vinnu-, sögu- og samverustundum 
 Flest voru ekki viss um hvað þau væru að læra í markvissri málörvun en sum sögðu þó að þau væru að skipta  

upp orðum, segja fyrsta hljóðið í pokanum og segja hvað rímar svo eitthvað sé nefnt en þeim fannst 
skemmtilegt í stundunum þó þau gætu ekki öll tilgreint hvað þau væru að gera 

 Flest voru þau með það á hreinu hvað þau væru að gera í stærðfræðinni en það var að læra tölurnar og  
 læra að reikna 

 Þegar þau voru spurð hvers vegna þau væru í leikskóla þá stóð ekki á svari. Nokkur dæmi:  „Auðvitað af því  
að krakkar eru í leikskóla“, „nú til þess að læra að vera góður“,  „auðvita að læra reglur “,  „af því að mamma 
er í vinnunni“, „af því ég get ekki verið einn heima“ og „af því ég er ekki byrjaður í grunnskóla“. 

Stjórnendafundir. Stjórnendafundir voru haldnir að jafnaði 1x í viku allt skólaárið. Þá sátu deildarstjórar, aðstoðarleikskólastjóri, sérkennslustjóri og leikskólastjóri sem stýrði fundi og skráði þá. Fundirnir voru m.a. nýttir til miðlunar upplýsinga um allt er varðaði skólastarfið og skólasamfélagið í heild sinni, samræma starfshætti, fara yfir viðburði komandi vikna, ákvarða námskeiðssókn, meta líðandi viku og varða næstu skref til frekari starfsþróunar svo eitthvað sé nefnt af öllum þeim málum sem tekin voru fyrir á fundum síðasta skólaár.  
Deildarfundir. Deildarfundir voru haldnir að jafnaði á tveggja vikna fresti en markmið þeirra var að samræma starfshætti og legga mat á það sem gekk vel og það sem betur mátti fara.   
Leikur og nám 

Leikur er meginnámsleið og þungamiðja leikskólastarfsins. Hann skapar börnum tækifæri til að læra og skilja umhverfi sitt, tjá hugmyndir sínar, reynslu og tilfinningar og þróa félagsleg tengsl við önnur börn. Þegar leikur er nýttur sem leið, eru sett fram ákveðin markmið sem ætlunin er að ná í gegnum leikinn. Námssvið leikskólans fléttast inn í leik barna þegar starfsfólk tengir á markvissan hátt markmið þeirra við leik eins og kennarar leikskólans gera þegar þeir fara með börnunum í skiplagða leiki tengda læsi, stærðfræði, vísindum og útinámi, hreyfingu o.s.frv. Í frjálsa leiknum eflist alhliða þroski barna, þ.e. líkams-, tilfinninga-, félags-, vitsmuna-, siðgæðis- og fagurþroski. Foreldrar fengu þá spurningu til þess að ræða í rýnihópunum hvort að skipulögð kennsla tæki of mikið pláss frá frjálsa leiknum og töldu þeir svo ekki vera. Eins sögðu börnin, þegar þau voru spurð hvort það væri gaman eða leiðinlegt í markvissri málörvun og stærðfræði sem eru stýrðar stundir af kennara að stundirnar væru skemmtilegar. Hins vegar hafa kennarar velt því 
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fyrir sér hvort skipulögð kennsla kæmi niður á frjálsa leiknum eða hvort það væri hægt að flétta skipulagða kennslu enn betur að leiknum en gert er í dag. Á matsfundi í apríl var ákveðið að skoða málið betur í ljósi leikjafræðinnar með það að markmiði að gæði þessara stunda verði meiri og betri en með núverandi kennslufyrirkomulagi.   
Lýðræði 

Að vinna markvisst með lýðræði í skólastarfinu er orðin hefð í starfinu og felst í að hlusta á raddir barnanna og gera þær sýnilegar. Í upphafi skólaárs setja börnin fram óskir sem settar eru fram á óskalista. Óskirnar rætast síðan eftir því sem líður á skólaárið, þau eru hvött til að vinna saman og leita sameiginlegra lausna, þeim er gefinn kostur á að velja sér verkefni og aðferðir til að vinna að þeim. Þessar leiðir færa börnunum tækifæri til að hafa áhrif á leikskólastarfið sem er í anda Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna til að auka lýðræði þeirra. Í fyrra var börnunum boðið að vera með samverustund sem fólst í því að þau undirbjuggu stundina heima með foreldrum og sögðu frá og sýndu eða léku í samverustundinni. Í ljósi þess hve vel þetta samstarfsverkefni heimilis og skóla tókst og samdómur allra sem að því komu að verkefnið hafi styrkt börnin í því að koma fram og var það sett inn í skólanámskrána sem fastur liður í skólahaldinu.  
Elstu börnin tóku þátt í að skipuleggja íþróttatímana í Mýrinni með nemendum FG á íþróttabraut eins og árið áður og voru leikskólabörnin og framhaldsskólabörnin ánægð með samstarfið sem og kennarar barnanna á báðum skólastigunum. Í ljósi þess hve vel þetta verkefni hefur tekist er það von okkar að það verði fest í sessi á komandi árum á báðum skólastigunum. Hins vegar verða tímarnir sem leikskólinn hefur í Mýrinni ávallt notaðir óháð samstarfinu.  
Læsi og samskipti 
Leikskólinn hefur áhrif á vitund, viðhorf og læsisnám ungra barna. Læsi og samskipti er eitt af námssviðum leikskólans og tengsl læsis og samskipta styrkja þá hugsun að læsi lærist í samskiptum við aðra samanber bernskulæsi sem er skilgreint sem ákveðin færni, þekking og viðhorf og þróast sem undanfari læsis. Hugmyndin að bernskulæsi felst í því að ung börn byggi upp þekkingu í gegnum uppgötvanir um ritmálið í umhverfi sínu, ekki síst í gegnum bókalestur og málhvetjandi samskipti við fullorðna og önnur börn. Því má sjá ritmál á veggjum, í rýmum og á kennslugögnum að flestir hlutir og hvert rými á sitt ritaða nafn  Kennarar hafa gert ritmálið sýnilegt í leikskólanum, þeir lesa daglega fyrir börnin, láta bækur liggja frammi, ræða margræð orð sem koma fram í texta bóka eða orða sem falla yfir daginn og gripin eru á lofti og þau krufin til mergjar með börnunum.  
Til þess að vinna markvisst að þessari nálgun notast kennarar leikskólans við margskonar verkfæri s.s. Lesmál sem byggt er á þróunarverkefni sem felur í sér að kennarar eru með reglulegar sögu- og samræðustundir sem hafa það að markmiði að stuðla að auknum hlustunar- og málskilningi, auka orðaforða, hugtakaskilning og tjáningu barna.  
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Kennarar hafa líka sett í verkfæratöskuna kennsluefnið Lubbi finnur málbein en það efni er hugsað til málörvunar og hljóðanáms. Á árinu sem er að líða fengu allir kennarar námskeið til þess að nota Lubba markvisst í kennslu.   
Markviss málörvun hefur verið í verkfæratöskunni í mörg ár en kennsluefnið styður við hljóðkerfisvitund auk þess grípa kennarar til annarra verkfæra eftir aðstæðum. 
Kennsluefnið er aðlagað hverjum aldurshópi fyrir sig og heimspeki nýtt til þess að efla gagnrýna hugsun og efla samræðulist þeirra. Unnið var með þessa nálgun til að efla stoðir lestrarlæsis í sex vikna lotu fyrir áramót á móti stærðfræðilotu á Birki- og Furuseli. Eftir áramótin var unnið með sama hætti. Á Víðiseli var unnið jöfnum höndum með verkfærin. Kennarar og foreldrar voru almennt ánægðir með kennsluaðferðirnar og fyrirkomulagið og telja foreldrar elstu barnanna að börnin hafi nokkuð góðar stoðir í lestrarlæsi. Almennt finnst börnunum gaman í þessum vinnustundum eins og kom fram í viðtölunum við þau sem leikskólastjóri tók.  

Stærðfræði 
Unnið var með stærðfræði í tveimur sex vikna lotum. Þó stærðfræðin hríslist inn í aðra námsþætti var unnið kerfisbundið með undirstöðuþætti hennar. Farið var í talnaskilning, form, stærðir, mynstur, tölutákn og einföld reiknisdæmi. Kubbar og stærðfræðispil voru nýtt til að ná fram stærðfræðiskilningi. Börnin gerðu ýmsar kannanir eins og að telja og flokka hluti sem þau fundu og settu upp í súlurit o.s.frv. Með því lærðu þau um hugtökin fleiri/ færri, jafn margir, minni og stærri og efstur og neðstur svo eitthvað sé nefnt. Eins og með lestrarlæsið var námsefnið aðlagað hverjum aldurshópi fyrir sig. Helsta markmiðið með stærðfræðináminu á Birkiseli er að styrkja stoðir barnanna til að takast á við grunnskólanámið. Börnunum þótti gaman í stærðfræðitímunum og sáu kennarar framfarir í stærðfræðilæsi þeirra. Margir foreldrar hafa lýst yfir ánægju sinni með stærðfræðikennsluna sem og kennarar sem telja þessa nálgun í kennsluháttum skilvirka.   

Útikennsla og vísindi 
Útikennsla er hugtak sem notað er yfir skipulagt nám barna úti í náttúrunni og hríslast inn í alla námsþættina. Börnin læra að bera virðingu fyrir umhverfi sínu þegar þau fara í gönguferðir, læra að umgangast náttúruna og margbreytileika hennar af virðingu. Þau læra að lesa í veðrið og mikilvægi þess að klæða sig í samræmi við það. Þau læra um formin í náttúrunni og umhverfinu, umferðarreglurnar, að telja, um litina og svo mætti lengi telja. Allt þetta hafa börnin á Hæðarbóli verið að sýsla með kennurum sínum á síðasta starfsári. Eins og árin á undan þá tóku öll börnin í leikskólanum þátt í samfélagsverkefni um að hirða sitt nánasta umhverfi. Í raun eru verkefnin úti í náttúrunni óþrjótandi auk þess sem börnin fá góða hreyfingu þegar þau ganga um næsta nágrenni og læra á samfélagið sem þau eiga heima í. Mat kennara var að börnin sýndu útikennslunni mikinn áhuga eins og kom fram í viðtölum við þau þegar þau sögðust elska það að vera úti. Kennarar töldu þó að þeir gætu samþættað kennsluna betur lestri og stærðfræði. Hins vegar voru foreldrar sem tóku þátt í rýnihópunum sáttir við útikennsluna.  
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Hreyfing og heilsa 
Hreyfing skipaði stóran sess í skólastarfinu á síðasta ári sem og hollt mataræði. Tveir elstu árgangarnir, þ.e. fjögurra og fimm ára börnin sóttu vikulega íþróttatíma í Mýrinni en yngri börnin fóru í skipulagðar hreyfistundir í sal leikskólans. Fjögurra og fimm ára börnin komu að skipulagningu íþróttatímanna í Mýrinni með kennurum sínum eins og áður hefur komið fram. Þessu til viðbótar fóru börnin daglega í frjálsa leiki á skólalóð og nýttu sér leiktækin til þess að efla hreyfifærni sína. Heilt yfir voru börnin ánægð í útileikjum og útiveru á skólalóð þar sem rýmið hefti ekki hreyfiþörf þeirra. Almennt voru foreldrar ánægðir með fyrirkomulag útiveru en í viðhorfskönnun kennara kom fram að þeir hefðu getað nýtt vettvangsferðir meira til hreyfingar en gert var. 

Hollt og gott mataræði stuðlar að heilbrigði og vellíðan barnanna, eykur styrk og kraft, ánægju og gleði. Allflestir foreldrar eða 98% töldu að maturinn sem börnunum stóð til boða á síðasta ári væri hollur og næringarríkur. Matráður leikskólans til 12 ára hætti á starfsárinu við mikinn söknuð barna og kennara og nú er nýr matráður að festa sig í sessi. 
Sköpun og menning 

Sköpun er mikilvægur þáttur í námi og þroska barna. Skapandi starf á fyrst og fremst að beinast að ferlinu sjálfu, gleðinni, tjáningunni og náminu sem á sér stað þegar hugmyndir, tilfinningar og ímyndun fá að njóta sín segir í Aðalnámskrá leikskóla. Í leikskólanum höfðu börnin tækifæri til sköpunar þegar þau völdu sér listakrók þar sem fjölbreyttur efniviður er aðgengilegur. Sköpunin er ekki eingöngu bundin við listakrók því það fer líka fram mikil sköpun á kubbasvæði (einingarkubbar, lego, smellukubbar o.s.frv.), í sandkassanum, á útisvæðinu þegar þau búa sér til eigin leiki, í vettvangsferðum, í hópastarfi og í raun í öllu leikskólastarfinu. Í vor var opið hús í leikskólanum þar sem listaverk barnanna voru sett upp auk þess sungu börnin nokkur lög fyrir foreldra og aðra aðstandendur.   
Hefðirnar í leikskólanum hafa skipað veglegan sess í skólastarfinu. Á föstudögum eru ávallt söngstundir þar sem öll börn leikskólans koma saman og syngja og skiptast deildir á að bera ábyrgð á söngstundunum. Við þessi tækifæri koma börnin fram og kynna bæði sig og lagið sem flutt er. Auk þessa voru margar uppákomur í sal tengdar hefðum þar sem börnin ýmist settu upp leikrit, sungu einsöng eða í kórum o.s.frv. Á aðventunni sýndu elstu börnin helgileik, á sprengidag og á þrettándanum settu börnin upp leikrit, þorrablót var haldið og svo mætti lengi telja. Því má með sanni segja að sköpun í víðtækri mynd hafi sett svip sinn á leikskólastarfið síðasta skólaár.      
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Samstarf við Hofsstaðaskóla 
Samstarf við Hofsstaðaskóla var með ágætum eins og árin á undan enda starfið komið í fastar skorður. Að hausti eru gerð drög að samstarfi vetrarins þar sem lagðar eru línur um tilhögun verkefna og samstarfs. Áhersla er lögð á jákvætt og skemmtilegt samstarf sem auðveldar verðandi grunnskólanemendum færslu á milli skólastiga. Tilgangur samvinnunnar er einnig að auka skilning leik- og grunnskólakennara á kennsluaðferðum beggja skólastiga og að mati kennara beggja skólastiganna gekk það eftir. Sú nýbreytni var tekin upp hjá skólayfirvöldum að bjóða upp á vorskóla á vormánuðum auk þess bjóða þau börnum sem hefja grunnskólagöngu í haust að hefja vistun í tómstunda-heimilinu Regnboganum viku áður en þau hefja formlega grunnskólagöngu. Í foreldraviðtölum og í viðhorfskönnun Skólapúlsins kom fram ánægja með samstarfið og börnin hlakka til heimsóknanna í Hofsstaðaskóla.   

Samstarf við foreldra, foreldraráð og foreldrafélag  
Foreldraráð. Dagleg samskipti og aðkoma foreldra að skólastarfinu er öllum kennurum leikskólans mikilvæg til að styrkja faglegt starf. Formaður foreldraráðs og leikskólastjóri funduðu bæði formlega og óformlega eftir atvikum og skiptust á tölvupóstum eftir tilefnum. Ráðið yfirfór skóladagatal, starfsáætlun og ársskýrslu eins og lagabókstafurinn kveður á um og gaf umsagnir. Þá stóð ráðið fyrir því í samstarfi við leikskólastjóra að kalla saman rýnihóp foreldra til að fjalla um leikskólastarfið með það fyrir augum hvort við gætum gert betur í dag en í gær. Það er mat  beggja aðila að samstarfið hafi gengið með ágætum.  

Foreldrafélag. Foreldrafélagið stóð þétt að baki skólastarfsins eins og áður. Félagið stóð fyrir leiksýningu með Skoppu og Skrýtlu, fengu Maxímús í heimsókn, kostuðu sveitarferð í Miðdal í Kjós, styrktu skólann til kaupa á námsgögnum, leigðu hoppukastala á árlegum íþróttadegi leikskólans, buðu upp á sex vikna jógakennslu fyrir öll börn svo eitthvað sé nefnt. Foreldrar eins barns í leikskólanum voru svo elskulegir að bjóða öllum börnum leikskólans í bíó sem var stórkostleg upplifun fyrir þau og fyrsta reynsla margra barnanna og eiga þau eftir að minnast þessarar stundar í langan tíma. Leikskólastjóri fundaði með fulltrúum í félaginu nokkrum sinnum yfir skólaárið auk þess sem hann var í tölvusamskiptum við þá sem höfðu með ákveðin verkefni að gera. Við viljum þakka þessum ágætu foreldrum fyrir gott og ánægjulegt samstarf sem og framlag þeirra til skólastarfsins.   
Fræðslufundir með foreldrum. Fræðslufundir voru haldnir fyrir foreldra þar sem deildarstjórar boðuðu alla á fund til þess að kynna starf vetrarins og var góð mæting á þá alla. Einnig var staðið fyrir fræðslufundi um mikilvægi þess að foreldrar lesi fyrir börnin þar sem áhersla sveitafélagsins á lestrarlæsi er mikil. Sæmileg mæting var á þann fund en efnið afar áhugavert og góðar samræður áttu sér stað á fundinum.  
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Lokaorð 
Í svona skýrslu er aldrei hægt að tíunda allt það sem gert er með börnunum hvað þá að nefna allar ferðirnar 
sem farnar voru á árinu. Bókasafnið og skólalóðir í nágrenninu voru heimsótt reglulega, farið var í 
leikhúsferð í Þjóðleikhúsið og á tónleika hjá Sinfóníunni í Hörpu. Starfið með elstu börnunum hefur 
ákveðna sérstöðu og fóru þau í margar ferðir sem börnin á yngri deildunum fóru ekki eins og í Sívertsen 
húsið um jólin. Þá fengu elstu börnin heimsókn frá umferðarskólanum og slökkviliðinu en sá tími kemur 
að yngri börnin fá að njóta alls þessa.  

Það má segja að skólastarfið á síðasta ári hafi verið einstaklega farsælt og erum við þakklát fyrir 
það. Það er ákveðinn áfangi þegar foreldrar sem meta uppeldis- og kennsluhætti okkar, samstarf og 
samskipti gefa okkur að jafnaði 92,5 stig í einkunn af 100 stigum mögulegum eins og fram kom í 
viðhorfskönnun Skólapúlsins. Því má segja að þessi góða útkoma sé mikil hvatning til þess að halda vel á 
spöðunum í náinni framtíð og vonandi hlotnast okkur sú gæfa. Það eina sem skyggði á niðurstöðurnar var 
einkunnin vegna húsnæðis og aðstöðuleysis sem við reynum að fremsta megni að gera sem best úr en það 
er á ábyrgð sveitarfélagsins að bæta aðstöðuna.  

Lán leikskólans er hátt hlutfall fagfólks við kennslu auk þess sem mikill metnaður og fagmennska 
ríkir í kennarahópnum og með þessum góða hópi náðum við þessum árangri sem niðurstöður matsins gefa 
til kynna og er ég þeim afar þakklát fyrir framlag sitt til skólastarfsins. Góð festa er í starfsmannahópnum 
og starfsánægjan er mikil sem markar það að flestum líður vel í vinnunni og eru ánægðir í starfi. Slíkt skilar 
sér yfir til barnanna.  

Við erum líka afar þakklát öllum foreldrum og börnum fyrir ánægjuleg og gefandi samskipti og 
endalausa endurgjöf á starfið okkar t.d. á Facebook. Án þeirra værum við til lítils.  

Samstarf við skóladeild var með ágætum sem og aðra samstarfsaðila sveitarfélagsins. Við erum 
þakklát verkefnisstjóra á fræðsluskrifstofu, Halldóru Pétursdóttur, sem kom til okkar með fyrirlestur um 
mat, matsaðferðir og hvernig við setjum okkur markmið um þau gæði sem við viljum standa fyrir. Við 
hlökkum til áframhaldandi samstarfs. Einnig þökkum við sérkennslufulltrúanum, Margréti Þórarinsdóttur 
fyrir hennar ráðgjöf sem og Stellu Hermannsdóttur, talmeinafræðingi fyrir handleiðslu og ráðgjöf. Að 
lokum viljum við þakka Rúnari Viktorssyni, húsverði fyrir góða þjónustu.  

 
 
 



16 
 

Elsti árgangur leikskólans  2017 

 


