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Matsþáttur 
 

Markmið Tími Matstæki Ábyrgaðaraðili/ar 

Nám, kennsla og  
námsumhverfi 

    

Stærðfræði Fylgjast með 
stærðfræðifærni 
barnanna 
 
Gera stærðfræði sýnilegri 
í daglegu starfi 

Samkvæmt aldursviðmiðum 
MIO sem eru í þeim mánuði 
sem barn verður 2ár;6 mán, 
3;6 og 4;6 

MIO Allir starfsmenn á deild 
 

Læsi, málþroski, 
málörvun 

Fylgjast með málþroska 
barnanna 
 
Gera umhverfi Krílakots 
læsishvetjandi 
 
Nota orð á athafnir 

Samkvæmt aldursviðmiðum 
matstækja 

EFI 2 
TRAS 
Hljóm 2 

Skólastjórnendur 
Deildastjórar 
 

Grænfáni Að unnið sé eftir 
áætlunum sem gerðar 
hafa verið 

Mánaðarlega skólaárið 2018-
19 

Funda einu sinni í 
mánuði með deildum.  

Skólastjórnendur 
Deildastjórar 
Hópstjórar 
 

Útikennsla Allir fari í útiveru daglega 
ef veður leyfir 
 
Fjölga vetvangsferðum 
 
Fjölga lengri 
vettvangsferðum 
 

Skólaárið 2018-19 Farið yfir þær 
vettvangsferðir sem 
farnar voru 
mánaðarlega og metið 
hvernig gekk,  
Hvað gekk vel? 
Hvað má betur fara? 

Skólastjórnendur 
Deildastjórar 
Hópstjórar 
 

Söguskjóður Kynna skjóðurnar fyrir 
starfsmönnum og 
foreldrum og hvetja til 
notkunar á þeim 

Alltaf í gangi Skrá fjölda útlána til 
foreldra 
Skrá notkunn í 
skólanum 

Skólastjórnendur 
Deildastjórar 
Hópstjórar 
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Fjölmenning Gera tungumál sem töluð 
eru á Krílakoti sýnileg 

Alltaf í gangi Endurmat á verkefnum 
sem unnin eru 

Skólastjórnendur 
Deildastjórar 
Hópstjórar 
 

Uppeldi til ábyrgðar Allir kunni reglur Krílakots 
Allir þekki litahegðun 
Allir komi að gerð deilda 
og starfsmannasáttmála 
og þekki innihald þeirra 

Skólaárið 2018-19 Stöðumat tekið á 
deildafundum hvernig 
til hefur tekist. 

Allir á Krílakoti 

Skipulag     

Áætlanir og skipulag Skóladagatal 
Mánaðarskrá 
Föstudagspóstar 
Námsáætlanir 
 
 

Skólaárið 2018-19 Niðurstöður 
starfsmanna og 
foreldrakönnunar 

Skólastjórnendur 
Deildastjórar 
 

Öryggi     

Lóðaskoðun 

     

Skólalóðin sé öruggur 
staður fyrir börnin að 
leika sér á 

     

Alltaf í gangi 

     

Niðurstaða árlegar 
lóðaúttektar 
utanaðkomandi aðila 
 
Dagleg lóðaskoðun 

     

Starfsmenn deilda 

Vinnuaðstaða 
stafsmanna og barna 

Vinnuaðstaða sé til 
fyrirmyndar  

Alltaf í gangi Hlutir séu í lagi 
Stólar og borð fyrir alla 

Skólastjórnendur 

Eldvararáætlun Búa til eldvarnaráætlun Haust 2018  Skólastjórnendur  

Mannauður     

Stafsmannakönnun Að niðurstöðu sýni að 
engin upplifi sig hafa 
orðið fyrir einelti frá 
síðustu könnun 

Apríl 2019 Starfsmannakönnun Skólastjóri í samstarfi við 
kennsluráðgjafa á fræðslusviði. 
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Starfsmannasamtöl Allir starfsmenn fari í 
starfsmannasamtal 1X á 
ári 

Árlega í janúar og febrúar  Skólastjórnendur 

Sí og endurmenntun Starfsmenn leitis við að 
sækja námskeið er 
viðkemur starfi þeirra 
 
Gerð sé áætlun yfir 
námskeið sem allt 
starfsfólk sækir t.d. á 
skipulagsdögum og 
starfsmannafundum 

Allt árið Yfirlit yfir námskeið sem 
starfsmenn sækja 
 
 
Yfirlit yfir 
námskeið/fræðslu á 
starfsmannafundum og 
skipulagsdögum 

Skólastjórnendur 

Samstarf við aðrar 
stofnanir 

    

Dalvíkurskóli Skipulagðar heimsóknir 
vegna elstu barna 
leikskólans og 1. bekkjar 
 
Vetrarleikar í samstarfi 
við 5. bekk 

Samkvæmt áætlun sem 
skólarnir gera sín á milli 

Áætlun sem skólarnir 
gera sín á milli yfirfarin 
að vori 

Skólastjórnendur, deildastjóri 
Hólakots 

Bókasafn Elstu þrír árgangarnir fari 
vikulega í Bókasafnið  

Skólaárið 2018-19 Fjöldi heimsókna 
samræmist áætlun 

Skólastjórnendur 
Deildastjórar viðkomandi deilda 

     

Nemendur     

Heilsubók barnsins Fylla út heilsubók 
barnsins 

Fyllt út tvisvar á ári  Stjórendur og deildastjórar 

Líðan barna könnuð á 
þremur elstu 
deildunum 

Kanna hvernig börnin 
upplifa sig í leiksólanum 

Vor 2019 Broskallakönnun Skólastjórnendur 
Deildastjórar 
 

Foreldrar     

Foreldrakönnun Að niðurstöður sýni að 
hlutfall þeirra sem svar að 
þeir séu ánægðir eða 

Vor 2019 Foreldrakönnun vorið 
2019 

Leikskólastjóri í samstarfi við 
kennsluráðgjafa á fræðslusviði 
Dalvíkurbyggðar 
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mjög ánægðir fari ekki 
niður fyrir 95% 


