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Umbótaáætlun vegna ytra mats Menntamálastofnunar 

Hér ber að líta umbótaáætlun Hæðarbóls vegna ytra mats Menntamálastofnunar.  Í bréfi dagsett 12. desember 2019 er óskað eftir því að 
leikskólafulltrúi Garðabæjar/leikskólastjóri sendi viðbrögð í formi tímasettrar umbótaáætlunar um það hvernig brugðist verði við þeim tillögum 
og ábendingum sem fram koma í skýrslu Menntamálastofnunar fyrir lok febrúar 2020.   

Umbótaþættir í ljósbrúnu reitunum taka til leikskólans og umhverfi hans þar sem gerðar eru athugasemdir við starfsaðstæður barna og 
kennara sem bæjaryfirvöld bera þurfa að koma að og kalla á verulegar fjárveitingar til að uppfylla ábendingarnar sem farið er fram á.  

Umbótaþátturinn í gula reitnum tekur til stjórnunar þar sem kallað er eftir endurskoðun skólanámskrár. Endurskoðun skólanámskrár var í 
starfsáætlun leikskólans o g er endurskoðun námskrárinnar komin í ferli og stefnt er að því að ljúka endurskoðuninni í lok skólaársins. Við 
munum tengja mat á námi og framförum barna í innra matið í lok skólaársins og birta það í ársskýrslunni. Þá verða settir upp nýjir mælikvarðar 
til þess að meta framfarir barnanna og  ábyrðaraðilar verðar tilgreindir til að framfylgja verkefninu.  

m og tilgreina ábyrgðaraðila sem framfylgir hvernig, hvenær og hvað verður metið.  

Umbótaþættir í græna reitnum taka til allra matsþáttanna og lítum við svo á að við höfum uppfyllt þau tilmæli. Foreldraráð leikskólans fundaði 
16. janúar sl. og til að sannreyna framkvæmd umbótaþáttanna.  

 

Garðabær í febrúar 2020 

 

_______________________________________________________________ 
Leikskólastjóri Hæðarbóls 
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Umbótaþáttur - tækifæri til 
umbóta skv. skýrslu 

Aðgerðir skóla/sveitarfélags  
til umbóta 

Hvenær 
hefst 

Hvenær 
lokið 

Ábyrgðaraðili/ar 
 

Endurmat, 
hvenær/hvernig 

Svið I – Leikskólinn og umhverfi hans      

Barnasalerni á allar deildir Endurbætur á húsnæði Hæðarbóls eru komnar á 
framkvæmdaáætlun ársins 2020 
Unnið verður að hönnun og 1. áfangi endurbóta 
settur á framkvæmdastig. 

Vor 2020 20/21 Fræðslustjóri/ 
leikskólafulltrúi/ 

bæjarverkfræðingur  

Ársbyrjun 2021 

Afmarkað rými á öllum salerni Endurbætur á húsnæði Hæðarbóls eru komnar á 
framkvæmdaáætlun ársins 2020 
Unnið verður að hönnun og 1. áfangi endurbóta 
settur á framkvæmdastig. 

Vor 2020 20/21 Fræðslustjóri/ 
leikskólafulltrúi/ 

bæjarverkfræðingur 

Ársbyrjun 2021 

Bæta skiptiaðstöðu barna  Endurbætur á húsnæði Hæðarbóls eru komnar á 
framkvæmdaáætlun ársins 2020 
Unnið verður að hönnun og 1. áfangi endurbóta 
settur á framkvæmdastig. 

Vor 2020 20/21 Fræðslustjóri/ 
leikskólafulltrúi/ 

bæjarverkfræðingur 

Ársbyrjun 2021 

Bæta aðstöðu til þess að þurrka 
útifatnað barna  

Endurbætur á húsnæði Hæðarbóls eru komnar á 
framkvæmdaáætlun ársins 2020 
Unnið verður að hönnun og 1. áfangi endurbóta 
settur á framkvæmdastig. 

Vor 2020 20/21 Fræðslustjóri/ 
leikskólafulltrúi/ 

bæjarverkfræðingur 

Ársbyrjun 2021 

Herbergi til undirbúnings kennara Endurbætur á húsnæði Hæðarbóls eru komnar á 
framkvæmdaáætlun ársins 2020 
Unnið verður að hönnun og 1. áfangi endurbóta 
settur á framkvæmdastig. 

Vor 2020 20/21 Fræðslustjóri/ 
leikskólafulltrúi/ 

bæjarverkfræðingur 

Ársbyrjun 2021 

Bæta við salerni fyrir kennara  Endurbætur á húsnæði Hæðarbóls eru komnar á 
framkvæmdaáætlun ársins 2020 
Unnið verður að hönnun og 1. áfangi endurbóta 
settur á framkvæmdastig. 

Vor 2020 20/21 Fræðslustjóri/ 
leikskólafulltrúi/ 

bæjarverkfræðingur 

Ársbyrjun 2021 
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Umbótaþáttur - tækifæri til 
umbóta skv. skýrslu 

Aðgerðir skóla/sveitarfélags  
til umbóta 

Hvenær 
hefst 

Hvenær 
lokið 

Ábyrgðaraðili/ar 
 

Endurmat, 
hvenær/hvernig 

Svið I – Leikskólinn og 
umhverfi hans 

 
 

   

Útbúa þvottahús Endurbætur á húsnæði Hæðarbóls eru komnar á 
framkvæmdaáætlun ársins 2020 
Unnið verður að hönnun og 1. áfangi endurbóta 
settur á framkvæmdastig. 

Vor 2020 20/21 Fræðslustjóri/ 
leikskólafulltrúi/ 

bæjarverkfræðingur 

Ársbyrjun 2021 

Fjölga leiktækjum  Endurbætur á lóð og leiktækjum eru komnar á 
framkvæmdaáætlun ársins 2020 
Unnið verður að hönnun lóðar og 1. áfangi 
endurbóta settur á framkvæmdastig. 

Vor 2020 20/21 Fræðslustjóri/ 
leikskólafulltrúi/ 

bæjarverkfræðingur 

Ársbyrjun 2021 

Gera úrbætur á leiksvæði 
barnanna með því að setja dren  
til að koma í veg fyrir vatnssöfnun  

Endurbætur á lóð og leiktækjum eru komnar á 
framkvæmdaáætlun ársins 2020 
Unnið verður að hönnun lóðar og 1. áfangi 
endurbóta settur á framkvæmdastig. 

Vor 2020 20/21 Fræðslustjóri/ 
leikskólafulltrúi/ 

bæjarverkfræðingur 

Ársbyrjun 2021 

Stækka leiksvæði yngstu deildar Endurbætur á lóð og leiktækjum eru komnar á 
framkvæmdaáætlun ársins 2020 
Unnið verður að hönnun lóðar og 1. áfangi 
endurbóta settur á framkvæmdastig. 

Vor 2020 20/21 Fræðslustjóri/ 
leikskólafulltrúi/ 

bæjarverkfræðingur 

Ársbyrjun 2021 

Gera einkunnarorð/ gildi  
leikskólans sýnileg  

Veggspjald með gildum/ einkunnarorðum 
leikskólans var sett upp á öllum deildum, sjá á 
vefsíðu leikskólans á slóðinni 
http://www.haedarbol.is/Utgefid-efni 

Janúar Lokið 
staðfest af 
foreldrráði 
16.jan.sl.  

Stjórnendateymi 
Hæðarbóls  

Leikskólafulltrúi og 
foreldraráð sannreynir 

framkvæmdina og 
endurmetur umbótaþáttinn  

skólaárið 2021-2022 



UMBÓTAÁÆTLUN HÆÐARBÓLS VEGNA YTRA MATS MENNTAMÁLASTOFNUNAR 

 

 
 

4 

Umbótaþáttur - tækifæri til 
umbóta skv. skýrslu 

Aðgerðir skóla/sveitarfélags  
til umbóta 

Hvenær 
hefst 

Hvenær 
lokið 

Ábyrgðaraðili/ar 
 

Endurmat, 
hvenær/hvernig 

Svið II – Stjórnun      

Endurskoðun skólanámskrár er 
í starfsáætlun 2019-2020 þar 
sem allir þættir sem fram 
komu í skýrslunni verða teknir 
til endurskoðunar 

Endurskoðun skólanámskrár er komin í ferli. Í endurskoðun 
verður gerð grein fyrir öllum þáttum sem ytra matið leggur til 
að verði tilgreint í skólanámskránni.  

Komið í 
farveg 

Lok júní/ 
júlí 

 

Stjórnendateymi 
Hæðarbóls 

Leikskólafulltrúi og 
foreldraráð sannreynir 

framkvæmdina og 
endurmetur 

umbótaþáttinn  skólaárið 
2021-2022 

Skipurit og starfslýsinar/ 
starfsgreiningar Gb 

 

Skipurit og starfgreiningar Garðabæjar birtar á heimasíðu 
leikskólans á slóðinni 
http://www.haedarbol.is/mannau%C3%B0ur/Stjornendur 

Janúar Lokið 
staðfest af 

foreldraráði 
16.jan.sl. 

Stjórnendateymi 
Hæðarbóls 

Leikskólafulltrúi og 
foreldraráð sannreynir 

framkvæmdina og 
endurmetur 

umbótaþáttinn  skólaárið 
2021-2022 

Verkferlar við móttöku 
starfsmanna á deild  

 

Verkferlar við móttöku starfsmanna á deildum var unnið á 
stjórnendafundi í janúar, sjá á vefsíðu leikskólans á slóðinni 
http://www.haedarbol.is/Utgefid-efni 

Janúar  Lokið 
staðfest af 

foreldraráði 
16.jan.sl. 

Stjórnendateymi 
Hæðarbóls 

Leikskólafulltrúi og 
foreldraráð sannreynir 

framkvæmdina og 
endurmetur 

umbótaþáttinn  skólaárið 
2021-2022 

Skýra fyrirkomulag deildafunda 
svo þeir falli ekki niður 

Tími til deildarfundi var tekinn frá í dagskipulaginu og 
vinnustundir og annað uppeldis- og menntastarf sniðið í 
kringum fundina svo þeir falli ekki niður 
 

Janúar Lokið 
staðfest af 

foreldraráði 
16.jan.sl. 

Stjórnendateymi 
Hæðarbóls 

Leikskólafulltrúi 
sannreynir 

framkvæmdina og 
endurmetur 

umbótaþáttinn skólaárið 
2021-2022 

Huga að krefjandi verkefnum 
fyrir elstu börnin  

Búið er að setja inn fleiri og fjölbreyttari og meiri krefjandi 
verkefni en áður var inn á deildir. Þessa dagana er verið að kenna 
þeim ýmis krefjandi spil sem þau geta sjálf gripið til þegar þau 
finna sér stund og stað til eins og að leggja kapla, spila Olsen 
olsen, Veiðimann, Þjóf og þess háttar spil. 

Janúar Lokið 
staðfest af 

foreldraráði 
16.jan.sl. 

Stjórnendateymi 
Hæðarbóls 

Leikskólafulltrúi og 
foreldraráð sannreynir 

framkvæmdina og 
endurmetur 

umbótaþáttinn  skólaárið 
2021-2022 

  



UMBÓTAÁÆTLUN HÆÐARBÓLS VEGNA YTRA MATS MENNTAMÁLASTOFNUNAR 

 

 
 

5 

Umbótaþáttur - tækifæri til 
umbóta skv. skýrslu 

Aðgerðir skóla/sveitarfélags 
til umbóta 

Hvenær 
hefst 

Hvenær 
lokið 

Ábyrgðaraðili/ar 
 

Endurmat, hvenær/hvernig 

Svið III – Uppeldis og menntastarf      

Rýna námsgögnin hjá yngstu 
börnunum með tillitil til aldurs og 
huga að því að auka við mjúkt 
leikefni 

Mjúk dýr og mjúk leikföng voru til á deildinni. Búið 
er að færa efniviðinn í aðgengi barnanna. Annað 
leikefni hefur líka verið fært niður í aðgengi þeirra. 
Efniviður verður skiptu út reglulega eða á tveggja 
vikna fresti. „Kósýhorn´´ voru útbúin, motta og  
púðar og pullur úr Ikea voru m.a.nýtt í verkefnið. .  

Janúar/ 
febrúar 

Lokið 
staðfest af 

foreldraráði 
16.jan.sl. 

Leikskólastjóri, 
deildarstjóri og 

kennarar yngstu 
deilda 

Leikskólafulltrúi og 
foreldraráð sannreynir 

framkvæmdina og 
endurmetur umbótaþáttinn  

skólaárið 2021-2022 

Endurmeta námsgögn leikskólans, 
marka stefnu um þau og auk 
aðgengi að þeim 

Fulltrúar allra deilda funduðu og sammæltustu um 
að skipta reglulega út efniviðnum á deildunum og 
vanda hann í hverjum flokki fyrir sig. Þá var ákveðið 
að útbúa þemakassa eftir starfsgreinum og þá helst 
með alvöru tækjum sem væru þó gengin úr sér og 
ekki hættuleg börnum. Til dæmis þemakassa   
a) með lækna og tannlæknadóti, 
b) með hárgreiðslu- og snyrtivörum,  
c)fyrir hlutverkaleiki og bæta í þá skóm og veskjum, 
d) með eldhúsdót og vörum sem notaðar eru í 
eldhúsi, 
e) rafvirkjadót o.s.frv.  

Janúar/ 
febrúar 

Lokið 
staðfest af 

foreldraráði 
16.jan.sl. 

Leikskólastjóri, 
deildarstjóri og 
kennarar deilda 

Leikskólafulltrúi og 
foreldraráð sannreynir 

framkvæmdina og 
endurmetur umbótaþáttinn  

skólaárið 2021-2022 

Endurmat á aðgengi barna að 
bókakosti 

Bækur voru færðar í neðstu hillu í bókahillum bak 
við hurð á deildunum. Bókakörfum voru útbúnar, 
bækur sem börnin geta gengið í sem annað leikefni 
sem og að nota í skiptistundum. Elstu börnin 
útbjuggu reglur um umgengni bóka og 
umsjónamaður bóka hefur það hlutverk að 
framfylgja reglunum.  

Janúar Lokið  
staðfest af 

foreldraráði 
16.jan.sl. 

Stjórnendateymi 
Hæðarbóls 

Leikskólafulltrúi og 
foreldraráð sannreynir 

framkvæmdina og 
endurmetur umbótaþáttinn  

skólaárið 2021-2022 

Endurmat efnivið til hlutverkaleikja Allur efniviður til hlutverkaleikja (föt, mataráhöld 
o.þ.h.) var safnað saman og skipt á milli eldri deilda. 
Kallax hillur 2X3 keyptar á báðar eldri deildir og 
efniviði í hlutverkaleiki komið þar fyrir í mjög góðu 
aðgengi fyrir börnin.  Hlutverkakassar útbúnir. 

Janúar Lokið 
staðfest af 

foreldraráði 
16.jan.sl. 

Stjórnendateymi 
Hæðarbóls 

Leikskólafulltrúi og 
foreldraráð sannreynir 

framkvæmdina og 
endurmetur umbótaþáttinn  

skólaárið 2021-2022 
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Umbótaþáttur - tækifæri til 
umbóta skv. skýrslu 

Aðgerðir skóla/sveitarfélags 
til umbóta 

Hvenær 
hefst 

Hvenær 
lokið 

Ábyrgðaraðili/ar 
 

Endurmat, 
hvenær/hvernig 

Svið III – Uppeldis og menntastarf      

Endurmet efnivið til sköpunar Efniviður til sköpunar var endurskoðaður. Það var 
samhljóma mat kennara skólans að það sé til nægur 
efniviður en honum sé dreift um allt húsið vegna 
aðstöðuleiðis. Endurvinnanlegur efniviður er 
geymdur inn í geymslu. Málning og annað verðlaust 
efni er geymt í skáp í salnum. Þetta efni þurfa 
kennarar að sækja eftir aðstæðum og enn annað 
efni er til á deildum.  

Daglega hafa öll börn gott aðgegni að lími, skærum, 
litum, pappír, gatara, heftara og öðrum fjöl-
breyttum efniviði í skúffunum í listasmiðju og eða á 
deildum.  

Við munum beina þeim tilmælum til bæjaryfirvalda 
að gera úrbætur á húsnæðinu, setja upp innréttingu 
svo hægt sé að geyma allan efnivið hverrar deildar á 
deildum.  

Janúar Lokið 
staðfest af 

foreldraráði 
16.jan.sl. 

Stjórnendateymi 
Hæðarbóls 

Leikskólafulltrúi og 
foreldraráð sannreynir 

framkvæmdina og 
endurmetur 

umbótaþáttinn  skólaárið 
2021-2022 

Endurmet efnivið til rannsókna Það er mat kennara skólans að efniviður til rann-
sókna sé fullnægjandi. Verkefni sem notuð eru til 
marvíslegra vísindastarfa er geymt í geymslu vegna 
aðstöðuleysis inn á deildum. „Eðlisfræðikittið“ 
hefur aðgeyma: stækkunargler, vasaljós, seglar, 
myndvarpi, greiður, speglar o.s.frv. til að vinna 
með ljós og skugga, segulkrafta og rafmagnaða-
hluti.  „Efnafræðikittið“ hefur að geyma: tilrauna-
glös/ mæliglös, flísatangir, vigtar, smásjá, matarliti, 
matarsóta, uppþvottalög o.fl. til að gera margs-
konar tilraunir. Vegna plássleysis höfum við ekki 
fjárfest í plássfrekum búnaði eins og ljósborði en 
stefnum að því ef skólinn verður stækkaður. Við 
eigum þó myndvarpa sem er notaður reglulega en 
hann er geymdur inní geymslu.  

Janúar Lokið 
staðfest af 

foreldraráði 
16.jan.sl. 

Stjórnendateymi 
Hæðarbóls 

Leikskólafulltrúi og 
foreldraráð sannreynir 

framkvæmdina og 
endurmetur 

umbótaþáttinn  skólaárið 
2021-2022 
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Umbótaþáttur - tækifæri til 
umbóta skv. skýrslu 

Aðgerðir skóla/sveitarfélags 
til umbóta 

Hvenær 
hefst 

Hvenær 
lokið 

Ábyrgðaraðili/ar 
 

Endurmat, 
hvenær/hvernig 

Svið III – Uppeldis og menntastarf      

Nýta matartímann betur til náms 
og samskipta 

Endurmatið fólst í því að tveir elstu árgangarnir 
borða nú sama í matsalnum og við það á sér stað 
meiri og skemmtilegri samskipti og samtöl milli 
barnanna. Því til viðbótar fórum við af stað með 
verkefni sem felst í því að borða með núvitund byggt 
á þjálfun í núvitundar í dagsins önn eftir Dr. Bryndísi 
J. Jónsdóttur. Fimm mínútur áður en gengið er í 
borðsal er farið yfir með börnunum hvað er AÐ 
BORÐA MEÐ NÚVITUND  

Janúar Lokið 
staðfest af 

foreldraráði 
16.jan.sl. 

Stjórnendateymi 
Hæðarbóls 

Leikskólafulltrúi og 
foreldraráð sannreynir 

framkvæmdina og 
endurmetur 

umbótaþáttinn  skólaárið 
2021-2022 

Leita leiða til að auka lýðræðislega 
þátttöku barna í ákvörðunum um 
dagskipulag og vinnustundum. 
 

Eftir að vinnustundalotu lýkur verður tekið upp. 
VALKEFRI sem felst í því að börnin velja verkefni á 
valsvæðum sem eru 6-8 auk útiveru. Hámarksfjöldi 
er á hvert valsvæði.  Börnin raða sér sjálf inn á 
svæðin. Valsvæðin á yngstu deild eru að jafnaði 
fjögur þar sem mismunandi verkefni eru í boði. 
Hámarksfjöldi er á hvert svæði. Útivera er í boði 
eftir fjölda mættra kennara á yngstu deil. Í vinnu-
stundum sem og í öðrum stundum er leikur, gleði 
og nám gildin okkar og samkv. niðurstöðum viðtala 
við börnin í tveimur elstu árgöngunum sögðu þau 
að það væri gaman í vinnustundum og tiltóku hvað 
væri skemmtilegt í hverri stund fyrir sig. Þessi svör 
má sjá á vefsíðu leikskólans á slóðinni 
http://www.haedarbol.is/Utgefid-efni. 
Í ljósi viðtala við þau telja kennara óþarfi að beyta 
starfsháttum í vinnustundum með það fyrir augum 
að þau velji þau verkefni sem unnið er að hverju 
sinni þar sem börnin bíða með óþreyu eftir að fara 
í vinnustundur á hverjum degi 

Janúar Lokið 
staðfest af 

foreldraráði 
16.jan.sl. 

Stjórnendateymi 
Hæðarbóls 

Leikskólafulltrúi og 
foreldraráð sannreynir 

framkvæmdina og 
endurmetur 

umbótaþáttinn  skólaárið 
2021-2022 
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Umbótaþáttur - tækifæri til 
umbóta skv. skýrslu 

Aðgerðir skóla/sveitarfélags 
til umbóta 

Hvenær 
hefst 

Hvenær 
lokið 

Ábyrgðaraðili/ar 
 

Endurmat, 
hvenær/hvernig 

Svið III – Uppeldis og menntastarf      

Val um útiveru/ inniveru í 
frjálsatímanum 

Þegar vinnustundarlotu lýkur tekur við val og þá 
hafa börnin val um inni og útiveru.  Sjá lýsingu á 
VALKERFI hér í reitnum á undan. Nú þegar er búið 
að taka upp val eftir kaffi.  

Febrúar/ 
mars 2020 

Lokið 
staðfest af 

foreldraráði 
16.jan.sl. 

Stjórnendateymi 
Hæðarbóls 

Leikskólafulltrúi og 
foreldraráð sannreynir 

framkvæmdina og 
endurmetur 

umbótaþáttinn  skólaárið 
2021-2022 

Leggja áherslur á ferlið í stað 
afurða og að laga verkefni að aldri 
og hæfni barnanna. 

Kennarar ígrunduðu vel þessa athugasemd og voru 
ósammála henni og hefðu viljað fá dæmi um 
verkefni sem rannsakendur urðu vitni að þar sem 
áherslan var á afurðina en ekki ferlið. 

Janúar  Lokið 
staðfest af 

foreldraráði 
16.jan.sl. 

Stjórnendateymi 
Hæðarbóls 

Leikskólafulltrúi og 
foreldraráð sannreynir 

framkvæmdina og 
endurmetur 

umbótaþáttinn  skólaárið 
2021-2022 

Tækifæri liggja í að auka 
umhverfismennt 

Frá síðasta hausti höfum við verði að taka okkur í 
gegn. Við höfum takmarkað alla plastnotkun og 
sem dæmi notum við lítið sem ekkert af plast-
pokum í ruslafötur  nema fyrir matarleyfar í eldhúsi 
en þá er notast við svokallaða maíspoka og 
úrgangurinn settur í brúnu tunnuna sem er fyrir 
lífrænan útgang. Þá notum við plastpoka undir 
bleiur. Við flokkum allt hjá okkur í dag og förum  
reglulega með úrgang fyrir utan pappír og plast í 
endurvinnslustöð Sorpu. Á vorin hreinsum við með 
börnunum næsta nágrenni og förum með hvern 
barnahóp á eldri deildum 1x í viku í gönguferð í 
næsta nágrenni til að plokka. Þá var ákveðið á 
stjórnendafundi að sækja um til Landverndar að 
gerast leikskóli á grænni grein.  
 

Janúar  Lokið 
staðfest af 

foreldraráði 
16.jan.sl. 

Stjórnendateymi 
Hæðarbóls 

Leikskólafulltrúi og 
foreldraráð sannreynir 

framkvæmdina og 
endurmetur 

umbótaþáttinn  skólaárið 
2021-2022 
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Umbótaþáttur - tækifæri til 
umbóta skv. skýrslu 

Aðgerðir skóla/sveitarfélags  
til umbóta 

Hvenær 
hefst 

Hvenær 
lokið 

Ábyrgðaraðili/ar 
 

Endurmat, 
hvenær/hvernig 

Svið IV – Foreldrasamvinna og ytri tengsl      

Foreldraráð setji sér 
starfsáætlun og vinnureglur og 
birti fundargerðir á heimasíðu 
leikskólans 

Gert, sjá á heimasíðu leikskólans 
http://www.haedarbol.is/Foreldrarad/Foreldrarad 
 

Janúar Lokið 
staðfest af 

foreldraráði 
16.jan.sl. 

Leikskólastjóri/ 
formaður 

foreldraráðs 

Leikskólafulltrúi og 
foreldraráð sannreynir 

framkvæmdina og 
endurmetur 

umbótaþáttinn  skólaárið 
2021-2022 

Ræða í starfsmannahópnum 
hvernig hægt sé að koma til 
móts við óskir foreldra um að 
börnin fái að skilja útifötin eftir í 
leikskólanum á milli daga þegar 
þau eru ekki blaut 

 

Leikskólastjóri sendi bréf til allra foreldra þar sem 
áréttað var að foreldrar geti skilið eftir allan fatnað í 
leiksólanum milli daga en blautan fatnað þurfi þeir að 
taka heim daglega og þurrka þar sem engin aðstaða er 
að þurrka blautan fatnað í leikskólanum.  

Janúar Lokið 
staðfest af 

foreldraráði 
16.jan.sl. 

Stjórnendateymi 
Hæðarbóls 

Leikskólafulltrúi og 
foreldraráð sannreynir 

framkvæmdina og 
endurmetur 

umbótaþáttinn  skólaárið 
2021-2022 

Hafa hagnýtar upplýsingar um 
leikskólann á heimasíðu á fleiri 
tungumálum  

 

Komið í ferli- Garðabær vinnur að því þetta misseri að 
útbúa bækling fyrir alla leikskólann í sveitarfélaginu um 
leikskóla Garðabæjar  

Hafið  2020 Leikskólafulltrúi Leikskólafulltrúi og 
foreldraráð sannreynir 

framkvæmdina og 
endurmetur 

umbótaþáttinn  skólaárið 
2021-2022 
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Umbótaþáttur - tækifæri 
til umbóta skv. skýrslu 

Aðgerðir skóla/sveitarfélags  
til umbóta 

Hvenær 
hefst 

Hvenær 
lokið 

Ábyrgðaraðili/ar 
 

Endurmat, 
hvenær/hvernig 

Svið V – Skóli án aðgreiningar      

Skrá skipulag sérkennslu og 
verkeferla sem unnið er eftir 
ef upp kemur grunum um 
frávik hjá barni og hafa 
aðgengilegt á heimasíðu 
leikskólans 

Gert, sjá á heimasíðu leikskólans 
http://www.haedarbol.is/Skolastarfid/Serkennsla-  

Janúar Lokið 
staðfest af 
foreldr-ráði 

16.jan.sl. 

Leikskólastjóri/ 
formaður foreldraráðs 

Leikskólafulltrúi o g 
foreldraráð 
sannreynir 

framkvæmdina og 
endurmetur 

umbótaþáttinn  
skólaárið 2021-2022 

 

Umbótaþáttur - tækifæri til 
umbóta skv. skýrslu 

Aðgerðir skóla/sveitarfélags  
til umbóta 

Hvenær 
hefst 

Hvenær 
lokið 

Ábyrgðaraðili/ar 
 

Endurmat, 
hvenær/hvernig 

Svið VI – Innra mat       

Leita leiða til að tengja mat á 
námi og framförum barna í 
innra mat 

Við munum leitast við að tengja mat á námi og 
framförum barnanna í innra matið eftir að m.a.  

a) niðurstöður viðhorfskönnunar meðal barnanna 
liggur fyrir í maí 

b) niðurstöður TRAS  liggur fyrir 
c) niðurstöður Hljóms2 liggur fyrir  

 

Seinni hluta 
apríl  

Júní Stjórnendateymi 
leikskólans 

Leikskólafulltrúi o g 
foreldraráð 
sannreynir 

framkvæmdina og 
endurmetur 

umbótaþáttinn  
skólaárið 2021-

2022 
Tímasetja umbótaáætlun, 
tilgreina ábyrgðaraðila og 
hvenær og hvernig á að meta 
aðgerðir  

Tímaásar allra umbótaþátta verða settir inn í mats- og 
starfsáætlun og greint frá hvernig þeir verða metnir, þá 
með tölfræði, myndaskráningu, viðhorfskönnun og eða 
með þeim verkfærum sem á við hverju sinni 

Apríl/ maí Júní Stjórnendateymi 
leikskólans 

Leikskólafulltrúi o g 
foreldraráð 
sannreynir 

framkvæmdina og 
endurmetur 

umbótaþáttinn  
skólaárið 2021-

2022 
 


