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1. Almennar upplýsingar 
 
Akureyrarbær rekur 12 leikskóla á Akureyri og einn í Hrísey. Auk þess styrkir bærinn 
einn einkarekinn leikskóla sem rekinn er af Hvítasunnukirkjunni á Akureyri.  
Leikskólinn Tröllaborgir tók til starfa þann 19. ágúst 2004 og Akureyrarbær tók við 
rekstri leikskólans Smábæjar í Hrísey 1. ágúst 2004. 
Í október 2004 dvöldu  995 börn  í leikskólunum á Akureyri. Allir leikskólarnir bjóða 
upp á 4,0 – 9,5 tíma dvöl og þeir eru opnir frá kl. 7:30 – 17:15.  
Leikskólar Akureyrarbæjar lokuðu í tvær vikur sumarið 2005, en einkarekni 
leikskólinn lokaði í þrjár vikur. Börnin þurfa að taka 4 vikna samfellt sumarfrí en reynt 
er að koma á móts við þarfir foreldra. 
Heildarstærð leikskóla Akureyrarbæjar er 6.622 m², leikrýmið er 3.158 m² og lóðirnar 
eru 37.606 m².  
Hér á eftir fer samantekt úr ársskýrslum leikskólanna. 
 
 
 
1.1 Leikskólar 
 
Leikskólinn Iðavöllur, Gránufélagsgötu 43 s: 462 3849  
Netfang: idavollur@akureyri.is    Heimasíða: www.idavollur.akureyri.is 
Leikskólastjóri: Kristlaug Svavarsdóttir  
Aðstoðarleikskólastjóri: Gerður Gísladóttir  
Barnaverndarfélag Akureyrar kom á fót leikskóla árið 1955 sem var starfræktur í tvo 
vetur í gæsluvallarhúsi. Ekki þótti fært að hafa leikskólann í þessu húsnæði því var 
hafist handa við að byggja nýjan leikskóla og var hann vígður 24. október 1959. Þessi 
leikskóli var síðan rifinn í maí 2000 og byggður var nýr fjögurra deilda leikskóla á 
sömu lóð, sem var svo vígður 31.mars 2001. Á meðan á byggingu  nýs leikskóla stóð 
var starfsemi Iðavallar flutt til bráðabirgða í kjallara Glerárkirkju.  
Iðavöllur er nú fjögurra deilda leikskóli með 90 rýmum. Í október 2004 voru 96 börn í 
leikskólanum á aldrinum 1 1/2 – 6 ára. Heildarstærð leikskólans er 665 m², leikrýmið 
er 322 m² og lóðin er 4.174 m².  
Nafn leikskólans svo og nöfn deilda eru sótt í norræna goðafræði. 
 
Leikskólinn Lundarsel, Hlíðarlundi 4 s: 462 5883  
Netfang:  lundarsel@akureyri.is     Heimasíða: www.lundarsel.akureyri.is 
Leikskólastjóri: Björg Sigurvinsdóttir   
Aðstoðarleikskólastjóri: Anna Þórunn Hjálmarsdóttir  
Leikskólinn var  byggður á árunum 1977 – 1979 og er þetta fyrsti leikskólinn sem 
Akureyrarbær byggir.  Í fyrstu var leikskólinn tveggja deilda og rúmaði um 38 börn 
samtímis. Í febrúar 1997 var tekin í notkun 150 m² nýbygging sem saman stendur af  
fullbúnu eldhúsi og 22 barna deild.  
Í desember 2000 var starfsmannaaðstaðan flutt niður í kjallarann, við það stækkaði  
salurinn og yngsta deildin fékk hvíldarherbergi.  
Lundarsel er nú þriggja deilda leikskóli með 70 rýmum. Í október  2004 voru 80 börn í 
leikskólanum á aldrinum 2 – 6 ára. Heildarstærð leikskólans er 482 m², leikrýmið er 
237 m² og lóðin er 3.766 m². 
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Leikskólinn Flúðir v/ Þingvallastræti s: 462 6602 
Netfang: fludir@akureyri.is     Heimasíða: www.fludir.akureyri.is 
Leikskólastjóri: Sigríður Ósk Jónasdóttir 
Aðstoðarleikskólastjóri: Soffía Sigurðardóttir 
Leikskólinn tók til starfa í desember 1985 sem þriggja deilda leikskóli, en sumarið 
1996 var kjallara leikskólans breytt og þá bættist við fjórða deildin. Í september 2000 
var sett niður auka kennslustofa við leikskólann, en í ágúst 2003 var henni breytt í 
starfsmannaaðstöðu og fækkaði þá rýmunum. 
Flúðir er fjöurra deilda leikskóli með 81 rýmum. Í október 2004 voru 87 börn í 
leikskólanum á aldrinum 1 1/2 – 6 ára. Heildarstærð leikskólans er 610 m², leikrýmið 
er 258 m² og lóðin er 3.820 m².  
   

Leikskólinn Síðusel v/Kjalarsíðu s: 462 3034 
Netfang: sidusel@akureyri.is     Heimasíða: www.sidusel.akureyri.is 
Leikskólastjóri: Guðrún Hafdís Óðinsdóttir 
Aðstoðarleikskólastjóri: Hólmfríður Einarsdóttir 
Snjólaug Pálsdóttir leikskólastjóri var í námsleyfi frá ágúst 2004 til ágúst 2005. 
Leikskólinn var tekinn í notkun 1. nóvember 1981. Í nóvember 1993 voru gerðar 
miklar endurbætur á húsnæðinu og þá var kjallarinn einnig nýttur fyrir starfsemi 
leikskólans. Síðusel er þriggja deilda leikskóli með 70 rýmum. Í október 2004 voru 71 
barn í leikskólanum á aldrinum 2 – 6 ára. Heildarstærð leikskólans er 515 m², 
leikrýmið er 223 m² og lóðin er 4.577 m².  
 

Leikskólinn Holtakot, Þverholti 3 s: 462 7081 
Netfang: holtakot@akureyri.is     Heimasíða: www.holtakot.akureyri.is 
Leikskólastjóri: Sigríður Gísladóttir 
Aðstoðarleikskólastjóri: Sólrún E. Torfadóttir 
Leikskólinn er í gamalgrónu hverfi og stendur á lóð þar sem áður var rekinn 
gæsluvöllur. Upphaflega var rekstur leikskólans hugsaður sem sambland af leikskóla 
og gæsluvelli. Gerð var tilraun í eitt sumar með það en um nánara samstarf var ekki að 
ræða þar sem þessi tvö rekstrarform áttu enga samleið. Leikskólinn var formlega 
opnaður 18. mars 1991. 
Holtakot er einnar deildar leikskóli með 32 rýmum. Í október 2004 voru 35 börn í 
leikskólanum á aldrinum 2 – 6 ára. Heildarstærð leikskólans er 225 m², leikrýmið er 
103 m² og lóðin er 2.150 m².   
 

Leikskólinn Pálmholt v/Þingvallastræti s: 462 3941 
Netfang:palmholt@akureyri.is     Heimasíða: www.palmholt.akureyri.is 
Leikskólastjórar: Snjólaug Brjánsdóttir frá ágúst til des. 2004 og Hugrún 
Sigmundsdóttir frá jan.- maí 2005. 
Aðstoðarleikskólastjórar: Hugrún Sigmundsdóttir  frá ágúst til des. 2004 og 
Sigrún Finnsdóttir frá jan.- maí 2005. 
Sigrún Jónsdóttir var í námsleyfi frá ágúst 2004 – maí 2005. 
Leikskólinn var vígður þann 11. júní 1950. Það var kvenfélagið Hlíf sem stóð að 
byggingu hans og rak þar sumarheimili allt til ársins 1971. Klukkan 9:00 á morgnana 
var börnunum safnað í rútu víðsvegar um bæinn og þau flutt í Pálmholt þar sem þau 
dvöldu daglangt og kl. 18:00 var þeim svo skilað sömu leið. Árið 1971 gáfu 
Hlífarkonur Akureyrarbæ þetta „óskabarn sitt“ og tók bærinn við rekstri Pálmholts og 
var leikskólinn þá starfræktur allt árið. Sama húsnæðið hefur verið notað allan tímann 
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og aðeins gerðar nauðsynlegar endurbætur á því. Þegar flest var af börnum í Pálmholti 
voru þau 100 en 1976 áttu sér stað breytingar hvað varðar barnafjölda og fækkaði þeim 
þá í 34. Þess má geta að leikskólinn Pálmholt er elsti leikskóli landsins utan 
höfuðborgarsvæðisins. Í ágúst 2002 var sett niður auka húsnæði við skólann, sem nýtt 
er fyrir skrifstofu leikskólastjóra og starfsmannaaðstöðu. 
Pálmholt er þiggja deilda leikskóli með 59 rýmum. Í október 2004 voru 64 börn í 
leikskólanum á aldrinum 2 – 6 ára. Heildarstærð leikskólans er 385 m², leikrýmið er 
208 m² og lóðin er 3.731 m².   
 

Leikskólinn Sunnuból, Móasíðu 1  s: 461 4922 
Netfang: sunnubol@akureyri.is     Heimasíða: www. sunnubol.akureyri.is 
Leikskólastjórar: Hanna Berglind Jónsdóttir frá ágúst til des. 2004. Kristín 
Sigurðardóttir frá janúar 2005. 
Aðstoðarleikskólastjórar: Eydís Elva Eymundsdóttir frá ágúst til des. 2004. 
Þóhalla Karlsdóttir jan. – júlí 2005 og Þorvaldur Þorvaldsson frá ágúst 2005. 
Leikskólinn Sunnuból hóf starfsemi sína 1. okt. 1999. Í ágúst 2001 var tekið í notkun 
101 m² svæði í kjallaranum þar er m.a. salur og listaból. Haustið 2002 var skólinn enn 
stækkaður og bætt var við einni deild. 
Sunnuból er þriggja deilda leikskóli með 67 rýmum. Í október 2004 voru 69 börn í 
leikskólanum á aldrinum 1 1/2 – 5 ára. Heildarstærð leikskólans er 576 m², leikrýmið 
er 260 m² og lóðin er 1.610 m².   
 
Leikskólinn Krógaból í Glerárkirkju s: 462 7060 
Netfang:krogabol@akureyri.is     Heimasíða: www. krogabol.akureyri.is 
Leikskólastjóri: Anna R. Árnadóttir 
Aðstoðarleikskólastjóri: Jórunn E. Jóhannesdóttir 
Leikskólinn Krógaból tók til starfa 19. júní 1986 að Löngumýri 16 og var í fyrstu 
rekinn af foreldrum. Í ágúst 1989 flutti leikskólinn í kjallara Glerárkirkju í hluta af 
núverandi húsnæði. Akureyrarbær tók við rekstri skólans 1. maí 1990. Sumarið 1994 
var leikskólinn Krógaból stækkaður og leikskólinn Sunnuból v/ Sunnuhlíð sameinaður 
Krógabóli. Leikskólinn stækkaði um eina deild haustið 2001.  
Krógaból er nú fimm deilda leikskóli með 99 rýmum. Í október 2004 voru 123 börn í 
leikskólanum á aldrinum 2 – 6 ára. Heildarstærð leikskólans er 708 m², leikrýmið er 
350 m² og lóðin er 3.370 m².   
 
Leikskólinn Klappir, Brekkugötu 34 s: 462 7041 
Netfang: klappir@akureyri.is     Heimasíða: www.klappir.akureyri.is 
Leikskólastjóri: Alfa Björk Kristinsdóttir 
Aðstoðarleikskólastjóri: Sigurbjörg E. Torfadóttir 
Aðalheiður Hreiðarsdóttir leikskólastjóri var í námsleyfi frá ágúst 2004 til maí 2005, 
síðan fór hún í veikindaleyfi og svo í fæðingarorlof. 
Klappir er  í gömlu einbýlishúsi (byggt 1942) á þremur hæðum. Leikskólinn var 
opnaður 2. nóvember 1992.  
Klappir er einnar deildar leikskóli með 34 rýmum. Í október 2004 voru 34 börn í 
leikskólanum á aldrinum 2 – 6 ára. Heildarstærð leikskólans er 270 m², leikrýmið er 
113 m² og lóðin er 806 m².   
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Leikskólinn Kiðagil, Kiðagili 3 s: 462 1761 
Netfang: kidagil@akureyri.is   Heimasíða: www.kidagil.akureyri.is 
Leikskólastjórar: Kristín Sigurðardóttir til des. 2004. Snjólaug Brjánsdóttir frá 
jan. 2005.  
Aðstoðarleikskólastjóri: Gunnlaug E. Friðriksdóttir  
Leikskólinn var vígður 14. september 1995. Yngstu  bekkir Giljaskóla voru í helmingi 
húsnæðisins til að byrja með en 1. mars 1997 fékk leikskólinn allt húsnæðið til afnota.  
Í nóvember 2000 var sett niður auka kennslustofa við leikskólann, en frá haustinu 2004 
er hún nýtt sem starfsmannaaðstaða. 
Í október 2004 voru 98 börn í leikskólanum á aldrinum 2 – 6 ára. Heildarstærð 
leikskólans er 713 m², leikrýmið er 352 m² og lóðin er 2.569 m².  
 
Leikskólinn Naustatjörn, Hólmatúni 2 s: 462 3676 
Netfang: naustatjorn@akureyri.is     Heimasíða: www.naustatjorn.akureyri.is 
Leikskólastjóri: Jónína Hauksdóttir. 
Aðstoðarleikskólastjóri: Inda Björk Gunnarsdóttir. 
Leikskólinn hóf starfsemi sína í ágúst 2003, en hún er byggð á gömlum meiði frá 
leikskólanum Árholti sem lokaði í júlí sama ár. 
Naustatjörn er fjögurra deilda leikskóli með 90 rýmum. Í október 2004 voru 93 börn í 
leikskólanum á aldrinum 2 – 6 ára. Heildarstærð leikskólans er 704 m², leikrýmið er 
361 m² og lóðin er 4.480 m².  
 
Leikskólinn Tröllaborgir Tröllagili 29 s: 469 4700 
Netfang: trollaborgir@akureyri.is     Heimasíða: www.trollaborgir.akureyri.is 
Leikskólastjóri: Jakobína Elín Áskelsdóttir.  
Aðstoðarleikskólastjóri: Fanney Jónsdóttir. 
Leikskólinn er á tveimur neðstu hæðum í 9 hæða blokk sem byggð er af Félagsstofnun 
stúdenta á Akureyri. Leikskólinn tók til starfa þann 19. ágúst 2004. 
Tröllaborgir eru fjögurra deilda leikskóli með 90 rýmum. Í október 2004 voru 84 börn 
í leikskólanum á aldrinum 1 1/2 – 6 ára. Heildarstærð leikskólans er 685 m², leikrýmið 
er 329 m² og lóðin er 2.200 m².  
 
Leikskólinn Smábær v/ Hólabraut Hrísey s: 466 1782 
Netfang: smabaer@akureyri.is     Heimasíða: www.smabaer.akureyri.is 
Leikskólastjóri: Drífa Þórarinsdóttir. 
Leikskólinn hóf starfsemi sína 15. september 1985 í húsnæði við Norðurveg í Hrísey, 
en 15 október 2000 flutti leikskólinn í húsnæði grunnskólans við Hólabraut 
Smábær er einnar deildar leikskóli. Í október 2004 voru 5 börn í leikskólanum á 
aldrinum 3 – 6 ára. Heildarstærð leikskólans er 85 m², leikrýmið er 62 m² og lóðin er 
353 m².  
 
 
1.2 Einkareknir leikskólar   
 
Leikskóli Hlíðaból v/ Skarðshlíð s: 462 7411 
Netfang: hlidabol@gospel.is    Heimasíða: www.hlidabol.is 
Leikskólastjóri: Valgerður Hannesdóttir 
Aðstoðarleikskólastjóri: Þuríður Jóna Aradóttir 
Leikskólinn er sjálfseignarstofnun innan  Hvítasunnukirkjunnar á Akureyri, hann var  
vígður 9. apríl 1988. Skóladeild Akureyrar annast innritun í leikskólann ásamt 
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faglegum stuðningi og eftirliti með starfinu. Leikskólinn fær rekstrarstyrk frá 
Akureyrarbæ. 
Hlíðaból er tveggja deilda leikskóli með 52 rýmum. Í október 2004 voru  61 börn  í 
leikskólanum á aldrinum 2 – 6 ára. Heildarstærð leikskólans er 377 m², leikrýmið er 
1.888.m² og lóðin er 1.230 m².  Heildarstöðugildi eru 12,33. 
Starfsgrundvöllur Hlíðabóls: Fyrir utan meginmarkmið Aðalnámskrár leikskóla leggur 
leikskólinn áherslu á kristilegt siðgæði barnanna.  
Lögð er áhersla á það að öll börn sem útskrifast frá leikskólanum geti sýnt tillitsemi, 
kærleika, virðingu og sett sig í spor annarra. Lögð er áhersla á skapandi starf og 
tjáningu. Eitt af marmiðum skólans er umhverfismennt og hefur leikskólinn sótt um að 
komast á græna grein. 
 
 
1.3 Viðhald og breytingar í leikskólum Akureyrarbæjar 
 
Fasteignir Akureyrarbæjar sjá um allt viðhald í leikskólunum, bæði húsnæði og lóð. 
Leikskólarnir borga leigu til Fasteignafélagsins. Í öllum leikskólunum fór fram 
eitthvert almennt viðhald en hér á eftir eru taldir upp kostnaðarsömustu þættirnir.  
Klárað var að setja upp klemmuvarnir á allar hurðir í leikskólunum og einnig voru 
settir upp gámar fyrir rusl og flokkun á pappír, fernum og bylgju pappa. 
Iðavöllur: Skilti með nöfnum deilda voru sett upp við sitt hvorn innganginn, einnig 
stórt skilti með nafni skólans. Sett upp ljós í útiskúr og hvíldaherbergjum. 
Lundarsel: Settar voru upp fimm eldvarnarhurðir. Skipt var á klósettum. 
Flúðir:.Deildin á neðri hæðinni var lagfærð. 
Síðusel: Lokið var við lagfæringu á leikskólalóðinni. Bílastæði var gert norðan við 
húsið. Skipt var um gólfdúk á salnum. 
Pálmholt: Fataherbergin og starfsmannasnyrtingin voru máluð. Unnið var að 
lagfæringu á lóð þ.e. settar voru niður rólur og nýjar gúmmímottur. 
Krógaból:.Fataherbergi fyrir eldri deildirnar var málað. Settur var upp í eldhúsinu nýr 
gufuofn og gufugleypir. 
Klappir: Nokkrir veggir voru málaðir. 
Kiðagil: Unnið var mikið í lóðinni og undirlag lagað. Útistofan var máluð að innan.  
Smábær: Leikskólinn fluttist í aðra stofu í grunnskólanum og var sú stofa máluð og 
dúklögð. Aðgengi inn og út úr stofunni var lagfært. 
 
 
 
2. Starfsgrundvöllur 
 
2.1 Uppeldislegar áherslur og markmið 
Allir leikskólarnir byggja starf sitt á lögum og reglugerð um starfsemi í leikskóla.   
Aðalnámskrá leikskóla er stefnumótandi leiðarvísir um uppeldsstarfið í leikskólunum. 
Leikskólarnir vinna allir sína skólanámskrá en hver leikskóli fer þó sína leið að settum 
markmiðum. Skólanámskrárnar eru í stöðugri þróun og nokkrir skólar eru byrjaðir að 
vinna deildarnámskrár. 
 
Iðavöllur: Einkunnarorð Iðavallar eru „ það er leikur að læra“ í þeim felst stefna 
leikskólans. Daglegt líf á Iðavelli snýst um leik, athafnir, verkefni og samskipti sem 
miða að því að gefa börnunum fjölbreytt tækifæri til að læra, helst með því að 
uppgötva og reyna sjálf en stundum með dyggri aðstoð annarra. Kennslufræði 
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leikskólans byggir á samþættingu náms- og þroskaþátta. Í leikskólanum er jákvæð sýn 
á menn og málefni höfð að leiðarljósi. Foreldrasamstarf er einn af hornsteinum 
leikskólans og er það fullvissa kennara að það sé grunnurinn að farsælu skólastarfi. 
Leikskólinn leggur áherslu á virðingu, nálægð, hlýju og umhyggju sem hluta af 
uppeldisstarfinu. 
Meginmarkmið Iðavallar: 
Að öllum líði vel í leikskólanum, börnum starfsfólki og foreldrum. 
Að jákvæð samskipti séu ríkjandi og hver einstaklingur fái að njóta sín. 
Að fjölbreytt og gott samstarf sé við fjölskyldur barnanna. 
 
Lundarsel: Hugmyndafræðin sem leikskólinn aðhyllist er að mestu fengin úr 
hugmyndabanka barnaheimspekinnar, því starfsmennirnir hafa þá trú að börn séu 
náttúrulegir frumspekingar, hafi hæfileika til að velta fyrir sér, efast og löngun til að 
læra. Siðfræði og agi eru mikilvæg hugtök í barnaheimspeki sem leikskólinn leggur 
mikið upp úr. 
Markmið Lundarsels: 
Að börnum, starfsmönnum jafnt sem foreldrum líði vel í leikskólanum og efli með sér 
jákvæða samvinnu. 
Að börn og starfsmenn læri að temja sér ígrundaða, gagnrýna og skapandi hugsun. 
Að búa nemendum umhverfi sem er skapandi, forvitnilegt og fjölbreytt til náms í 
gegnum leik og störf sem efla alhliða þroska þeirra. 
Að börn og starfsmenn beri virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og öllu umhverfi sínu.  
 
Flúðir: Leikskólinn hefur mótað sinn eiginn starfsgrundvöll þar sem stuðst er við 
hugmyndafræði John Dewey, „Lerning by doing”. Einkunnarorð leikskólans er  
„Gleði – Friður – Virðing”.  Í uppeldisstarfinu er barnið í brennidepli og gengið út frá 
þörfrum þess og þroska. Starfsmenn trúa því að fyrir árangursríku námi séu 
grundvallarforsendur þær að barnið fái að upplifa og reyna. Börn eiga því fyrst og 
fremst að læra í leik, þannig fá þau tækifæri að fást við hlutina við eðlilegar og 
áþreifanlegar aðstæður.  
Starfsmenn hafa trú á leiknum sem nám og vilja: 
Að hvert barn finni gleði við vinnu sína í daglegu starfi og verði meðvitað um gleðina      
 í sjálfu sér. 
Að barnið geti stundað samskipti án árekstra. 
Að barnið beri virðingu fyrir sjálfu sér og umhverfinu og læri að taka tillit til annarra. 
Að barnið láti ekki stjórnast af valdi annarra.  
Að barnið geti valið út frá eigin forsendum í leik og starfi. 
Að efla alhliða þroska barnsins.  
 
Síðusel: Stefna leikskólans í uppeldismálum byggir að mestu á kenningum John 
Dewey og Howard Gardner. Einnig er unnið eftir hugmyndafræðinni „Lífsleikni í 
leikskóla”.  
Heildarstefna Síðusels: 
Aðaláhersla er lögð á að skapa gott félagslegt andrúmsloft þar sem börn og starfsmenn 
fá notið sín og þroskað sína góðu eiginleika fordómalaust. 
Að starfsmenn sýni börnum virðingu, hlýju og ástúð í allri umgengni.  
Að börnin fái ábyrga og faglega umönnun bæði andlega og líkamlega. 
Lögð er áhersla á að starfsmenn efli með sér og börnunum hæfileika til að geta lesið 
tilfinningar annarra, brugðist rétt við þeim og geti rætt um tilfinningar sínar og lært að 
stýra þeim. 

  8



                                                                               Ársskýrsla leikskóla  Akureyrarbæjar  2004 -2005 

Lögð er áhersla á að vinna uppeldistarfið í nánum samstarfi við foreldra. Lögð er 
áhersla á að foreldrar, starfsmenn og hugsanlega aðrir samstarfsaðilar séu meðvitaðir 
um hvar barnið er statt á þroskabrautinni 
Foreldrar eiga að geta treyst því að öryggi barna þeirra sé tryggt af fremsta megni á 
meðan dvöl þeirra stendur. 
Lögð er áhersla á að kenna börnunum að umgangast landið þannig að þau læri að bera 
virðinu fyrir umhverfi sínu. 
Í öllu starfi skólans er lögð áhersla á að skapa og viðhalda jákvæðri ímynd. 
Í leikskólanum er unnið eftir hugmyndafræði altækrar gæðastjórnunar. 
Börn og starfsmenn komi glöð, séu ánægð og fari sátt. 
 
Holtakot: Hugmyndafræði leikskólans byggir að nokkru leyti á kenningum Kamii og 
DeVries. Barnið hugsar öðruvísi en hinn fullorðni. Lögð er áhersla á félags- og 
tilfinningaþroska. Barnið er hvatt til að vera sjálfsætt og hafa frumkvæði til að 
framfylgja forvitni sinni og trúa því að það geti komist sjálft að niðurstöðu. 
Að börnin leysi vandamál sín sjálf í samvinnu við aðra, hvött til að vera sjálfstætt í 
samskiptum við fullorðna. Þó svo að hinn fullorðni verði við ýmsar aðstæður sá sem 
ræður og því þarf starfsfólkið að sjá til þess að umhverfið sé örguggt.  
Markmið Holtakots: 
Að barninu líði vel í leikskólanum sínum, finni þar öryggi og hlýju.  
Að efla frumkvæði og sjálfshjálp, svo barnið öðlist skýra sjálfsmynd. 
Að börn og starfsfólk rækti með sér tillitsemi, mannkærleik, virðingu og aga. 
Að barnið njóti sín í frjálsum leik og skapandi starfi eitt og sér og með öðrum. 
Að stuðla að sem bestum samskiptum milli heimilisins og leikskólans. 
Unnið er markvisst að þessu gegnum alla skipulagða starfsemi leikskólans. Áhersla er 
lögð á sjálfshjálp, frumkvæði, aga og tillitssemi. 
 
Pálmholt: Þrjár megin áherslur og markmið eru í starfinu:  
Lestrar hvetjandi umhverfi og að vera með markvissa lestrarkennslu 5 ára barna.  
Að leggja inn Tákn með tali við upphaf skólagöngu og bæta við nýjum táknum í hverri 
viku.  
Byggja upp jákvæða sjálfsmynd barnanna.  
Leikurinn og reynslan er námsleiðin. Í gegnum leikinn er hægt að vinna að öllum 
námsþáttum. Það samræmist hugmyndum Vygotsky sem segir að allar athafnir sem 
barnið upplifir í félagslegu samhengi verði að innri reynslu og kunnáttu. 
Einnig er framfarastefna Dewey höfð til hliðsjónar, að lifa og læra samhliða. Hans 
höfuðáhersla var að virkja athafnarþörf barnsins og vekja áhuga þess.  
 
Sunnuból: Sýn leikskólans: Að kenna börnum „með umhyggju í hjarta og festu í 
huga”, stuðlar að hvetjandi námsumhverfi sem skilar árangri í leik og námi hvers 
barns. Sýn leikskólans byggir á þeirri trú að með því að efla og styrkja hið góða í 
hverjum einstaklingi skapist góður grunnur fyrir allt nám.  
Stefnt er að því að vinna með virðingu og ábyrgðarkennd einstaklinga gagnvart 
sjálfum sér og öðrum svo þeir finni til samkenndar og sýni tillitsemi. 
Áhersla er lögð á vellíðan og öryggi barnsins, daglegar venjur og leikinn, ásamt 
viðingu og nærgætni í öllum samskiptum. 
Markmið Sunnubóls: 
Að börnunum líði vel og þau finni fyrir öryggi og hlýju í leikskólanum. 
Að börn og starfsmenn rækti með sér virðingu, tillitsemi og kærleika í öllum 
samskiptum. 
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Að börnin fái ábyrga andlega og líkamlega umönnun út frá þörfum hvers einstaklings. 
Að starfa í nánu sambandi við foreldra með hagsmuni barnsins að leiðarljósi. 
Að börnin fái að leika og læra af eigin reynslu og með því að uppgötva sjálf. 
Að búa börnunum öruggt, hvetjandi og skapandi umhverfi í leik og starfi. 
Að leggja sérstaka áherslu á hreyfiþroska og málþroska barna í leik og starfi. 
Hugmyndafræði leikskólans er „ Lífsleikni í leikskóla“. 
 
Krógaból: Stefna leikskólans er að börnin læri og þroskist í gegnum leikinn. 
Leikskólinn leggur áherslu á að börnin verði virk og skapandi í námi sínu og starfi. 
Börnin eru hvött til að rannsaka og læra af eigin reynslu. 
Í gegnum daglegt starf öðlast börnin lífsleikni þar sem leikurinn er aðalnámstæki 
leikskólans. 
Markmið Krógabóls: 
Að börn, foreldrar og starfsfólk séu ánægð og líði vel í leikskólanum. 
Að efla jákvæða sjálfsvitund, sjálfstraust og sjálfsmynd barnanna þannig að þau verði 
sjálfstæðir einstaklingar.  
Að börnin öðlist skilning á tilfinningum sínum og annarra, sýni samkennd og beri 
virðingu fyrir umhverfi sínu. 
Að siðferðisvitund barna eflist í þeim tilgangi að þau verði bæði góð og fróð. 
Að gott samstarf, traust og gagnkvæm virðing skapist milli heimilis og skóla. 
Að bjóða upp á fjölbreytt skapandi nám sem efli alhliða þroska barnsins, veki með því 
forvitni og örvi hugarflug þess.  
 
Klappir: Stefna leikskólans er: Allir eru einstakir. Virðing – Viska – Vellíðan. 
Megin markmiðið: Að barnið útskrifist sem sjálfstæður skapandi einstaklingur með 
gagnrýna hugsun og sterka sjálfsmynd. 
Markmið Klappa: 
Að barnið sé fært um að sýna öðrum tillitsemi og virðingu. 
Að barnið virði skoðanir annarra. 
Að barnið geti bjargað sér við margbreytilegar aðstæður. 
Að skapa umhverfi sem veitir öryggi, gleði og hlýju. 
Að barnið læri að virða uppruna sinn og menningu. 
Að barnið verði fært um að nýta sér þá möguleika sem tölvan býður upp á. 
 
Kiðagil: Stefna leikskólans er: Að vinna að því að hafa góðan félagsanda, þannig að 
öllum líði vel og séu ánægðir, jafnt börn sem fullorðnir.  
Að bera virðingu  fyrir börnum og getu þeirra. 
Að leggja áherslu á að börnin afli sér reynslu og þekkingar á eigin forsendum og að 
þau noti til þess m.a. tilfinningar, sjónræna skynjun, hreyfingar, leik og skapandi starf.  
Markmið Kiðagils:  
Að efla alhliða þroska barnanna í samræmi við eðli þeirra og þarfir hvers og eins 
og annast börn andlega og líkamlega af hlýju, áhuga og ábyrgðarkennd. 
Að búa börnum örugg leikskilyrði og hæfilega ögrandi uppeldisumhverfi sem auðgar 
reynsluheim þeirra. 
Að gefa börnum kost á að taka þátt í leik og starfi í hópi jafningja og stuðla að jafnri 
stöðu kynjanna. 
Að auka umburðarlyndi og víðsýni barnanna, efla tillitsemi meðal þeirra og að þau læri 
að bera virðingu fyrir hverju öðru. 
Að stuðla að góðu og traustu foreldrasamstarfi. 
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Naustatjörn: Hugmyndafræði starfsmanna er byggð á hugmyndum frá John Dewey, 
Lev S. Vygotsky og Howard Gardner.  
Stefna Naustatjarnar: 
Að barnið vinni út frá eigin áhuga og reynslu, sé virkt og skapandi í leik sínum og læri 
með því að prófa sig áfram. 
Að barnið takist á við margbreytileg verkefni og þroski með sér góða sjálfsmynd og 
sjálfsöryggi. 
Að barnið læri í gegnum félagsleg samskipti við fullorðna og önnur börn. 
Að verkefni séu ögrandi og veiti barninu aukinn þroska og vitneskju. 
Í gegnum leikinn er barninu boðið upp á fjölbreytt viðfangsefni sem koma til móts við 
þarfir, áhuga og getu þess sem stuðlar að auknum þroska 
Að barnið kynnist umhverfi sínu, náttúru landsins og læri að bera virðingu fyrir því.  
Að góð samvinna ríki milli heimilis og skóla.  
 
Tröllaborgir: Sýn skólans er að vinna með og samþætta „hug, hjarta og hönd”, í allri 
starfsemi skólans. Það er að jafnvægi verði á milli þekkingar, tilfinninga  og 
framkvæmdar í öllu starf. Sýn leikskólans byggir á þeirri trú að með að efla og styrkja 
hið góða í hverjum einstaklingi skapist góður grunnur fyrir leik og nám barna. Hvert 
barn byggir síðan þar ofan á, út frá eigin forsendum og getu. 
Til að ná þessu fram er stefnumótun leikskólans unnin eftir hugmyndafræði 
lífsleikninnar. Áhersla er lögð á að vinna með virðingu, sjálfstjórn og ábyrgðarkennd 
einstaklinga gagnvart sjálfum sér og öðrum svo þeir finni til samkenndar og sýni 
tillitssemi. Jóga með börnum er einnig fléttað inn í starfið og hugmyndafræði 
lífsleikninnar. 
 
Smábær: Einkunnarorð leikskólans eru „manngildi, þekking, metnaður”. Markmið 
skólans er fyrst og fremst að veita börnunum umönnun, búa þeim hollt 
uppeldisumhverfi og örugg leikskilyrði.  
Áhersluþættir skólans eru: 
Að rækt tengsl við samfélag, menningu, náttúru og umhverfi í Hrísey. 
Markviss málörvun í lestrarhvetjandi umhverfi. 
Markviss undirbúningur fyrir grunnskólagöngu í samstarfi við grunnskóla Hríseyjar. 
Að efla lífsleikni barnanna, sjálfsmynd þeirra og félagsþroska. 
Hugmyndafræði skólans byggist meðal annars á lífsviðhorfi, gildismati, þekkingu og 
reynslu starfsmanna hans, ásamt kenningum sem settar hafa verið fram af 
fræðimönnum og rannsóknum sem gerðar hafa verið á leikskólastarfi.Leikskólinn 
hefur fengið grænfánann og stefna er að halda áfram að vinna að umhverfismálum. 
 
2.2 Mat á starfið, framkvæmd og niðurstöður  
 
Leikskólarnir eru stöðugt að þróa vinnu sína með endurmati á leikskólastarfinu. Matið 
fer fram á ýmsa vegu s.s. með skráningu, viðtölum, könnunum, huglægu mati eða 
spurningalistum.  
Í starfinu með börnunum er mikið um uppeldislega skráningu, þar sem fylgst  er 
ítarlega með barninu hvað það segir og gerir. Þroskalýsingar eru skráðar fyrir hvert 
barn einu sinni á ári. Foreldraviðtöl eru í öllum leikskólunum og einnig 
starfsmannasamtöl. Nokkrir leikskólar eru árlega með viðhorfskönnun meðal foreldra 
og einnig  starfsmanna. Einnig er notaður staðlaður kvarði til að meta starfið, Ecers 
matskvarðinn. Nokkrir leikskólar mátu ákveðna þætti í dagskipulaginu og sumir 
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ákveðna námsþætti. Allar niðurstöður eru síðan ígrundaðar á deildarfundum eða 
starfsmannafundum og þær síðan nýttar starfinu til framþróunar. 
Foreldrakönnun var gerð í öllum leikskólunum að tilstuðlan skólanefndar Akureyrar.  
 
2.3 Skipulag, dagsskipulag, þemavinna, valkerfi og hópastarf 
Leikskólarnir setja sér upp ákveðið dagsskipulag þar sem deginum er skipt upp í 
ákveðnar vinnustundir og daglegar venjur. Þetta gerir starfið markvissara og veitir 
bæði börnum og starfsmönnum öryggi. Foreldrar fá að haustinu stundaskrá fyrir 
veturinn þannig að þeir geti fylgst með starfinu sem fram fer í leikskólanum hvern 
mánuð fyrir sig og árið í heild sinni. 
Leikskólinn setur sér markmið og leiðir með öllu innra starfinu. Megináhersla er lögð á 
leikinn sem helstu námsleið barnsins og frjálsi leikurinn skipar stóran sess. 
Leikskólarnir nota flestir valkerfi sem ramma utan um frjálsa leikinn og skipulagt 
hópastarf er einu sinni til tvisvar í viku. Nokkrir leikskólar eru með svo kallað fljótandi 
skipulag þ.e tímasetningar eru ekki hafðar inni nema á matmálstímum. Í leikskólunum 
er börnunum skipt í hópa eftir aldri og getu og börnin velja sjálf nöfnin á hópana sín.   
Unnið er með ákveðið þema í lengri eða skemmri tíma. Mikið er um skapandi starf, 
skipulagðar hreyfistundir, vettvangsferðir og fleira. Leikskólarnir eru með skipulagt 
starf fyrir elstu börnin og miðast það við að auka hæfni barnanna í að vinna sjálfstætt 
og fara eftir fyrirmælum.  
 
 
 
3. Leikskólastarfið 
 
3.1 Ársáætlun og ásskýrsla 
Skólaárið er að mestu skipulagt á skipulagsdegi á haustin og unnin er ársáætlun, þar 
sem gerð er grein fyrir starfi komandi árs og tímasettir helstu viðburðir. Ársáætlanirnar 
eða skóladagatölin eru misjöfn á milli skóla og jafnvel á milli deilda innan sama skóla. 
Hvernig þau eru ræðst af því hvað leikskólinn er að leggja áherslur á í sínu starfi og 
einnig aldri barnanna.  
Skólanefnd Akureyrarbæjar gerir starfsáætlun í tengslum við fjárhagsáætlun næsta árs 
og í framhaldi af því gera leikskólarnir sínar starfsáætlanir, þar sem fram kemur hvert 
er hlutverk leikskólans, meginmarkmiðið varðandi þjónustu, fjármál, innra starf og 
starfsmannamál. Mælikvarði er settur á þessa þætti þ.e. að hverju er verið að stefna. 
Leikskólinn gerir verkefnalista í tengslum við áður nefnda þætti og þessi verkefnalisti 
er yfirfarinn reglulega. Einnig koma fram í starfsáætluninni ýmsar magntölur síðustu 
ára.  
 
3.2 Þróunar- og nýbreytnistarf  
 
Iðavöllur: „Bifröst-brú milli heima”, settur hefur verið upp vefur fyrir hvert barn á 
tveimur deildum. Sérhver vefur inniheldur óformlegar upplýsingar um barnið og gefur 
svigrúm til að setja fram myndir úr lífi og leik, texta svo sem gullkorn, frásagnir, viðtöl 
eða sögur og fleira. Þessu verkefni er ætlað að efla tengsl leikskólans við foreldra 
barnanna.  
Leikskólinn fékk  styrk úr þróunarsjóði leikskóla hjá Menntamálaráðuneytinu til að 
vinna að þessu verkefni 
Leiðtogaskóli í foreldrasamstarfi. Í júní 2004 var Iðavöllur valinn af skólanefnd 
Akureyrar til að gerast leiðtogaskóli í foreldrasamstarfi næstu 2 árin. Í því felst að 
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skólinn þróar aðferðir og vinnu í tengslum við samvinnu leikskóla og foreldra. Í þeim 
fest m.a. að stofna foreldraráð, vinn að verkefninu Bifröst, styrkja útgáfustarfssemi og 
þróa áfram fjölskylduvikur. 
 
Iðavöllur og Naustatjörn: Lengi býr að fyrstu gerð. Markmið verkefnisins er að 
hanna kennsluleiðbeiningar fyrir yngsta stig leikskólans, byggðar á reynslu leikskólans 
og styðja það með fræðilegum rökum. Með kennsluleiðbeiningum er ætlunin að setja 
orð á og gera leikskólastarf yngstu barnanna sýnilegt og varpa ljósi á aðferðir reyndra 
leikskólakennara þeirra. 
Fjórir leikskólar munu taka þátt í þessu verkefni Iðavöllur og Naustatjörn á Akureyri 
og Álfheiðu og Furugrund í Kópavogi. Einn lektor við Háskólann á Akureyri og 
sérfræðingur við skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri munu leiða þróunarstarfið og 
vinna að gerða kennsluleiðbeininga fyrir yngsta stig leikskólans. Leikskólarnir fengu  
styrk úr þróunarsjóði leikskóla hjá Menntamálaráðuneytinu til að vinna að þessu 
verkefni 
 
Lundasel: Eftir að hafa metið sumarstarfið síðast liðið ár var ákveðið að breyta og 
þróa sumarstarfið á þá leið að hafa verkefnastjóra yfir smíðum og útileikjum, hafa 
þema sem hver deild sér um að útfæra, auk þess að reyna að gæta að elstu börnin hafi  
verkefni við hæfi. Þetta verður skoðað aftur áður en sumarstarf hefst 2006 og metið þá 
hvort frekari þróunar er þörf.. 
Unnið var að sjálfsmati í sambandi við leikinn og  dagskipulagið á starfsmannafundum 
og skipulagsdögum var unnið í þremur litlum hópum þar sem spurningar voru ræddar, 
starfið ígrundað en ekki tókst að klára þetta mat þetta skólaárið og ákveðið var að taka 
það einnig fyrir á næsta skólaári.  
 
Flúðir: Markvisst hefur verið unnið með leikinn, slökun,  jóga, tákn með tali, lífsleikni 
og stig af stigi. Með þessu telja starfsmenn að þeir geti nálgast einkunnarorð skólans 
sem eru:  Gleði-friður-virðing. 
 
Krógaból, Síðusel og Sunnuból: Lífsleikni í leikskóla er þróunarverkefni sem 
leikskólarnir héldu áfram að vinna að. Þetta starfsár voru lagðar fyrir tvær dygðir, 
vingjarnleiki á haustmisseri og virðingu á vormisseri. Markmiðið er að allt starfið 
einkennist að þeirri dygð sem verið er að vinna með hverju sinn. Þetta þróunarverkefni 
fékk styrk úr Kristnihátíðarsjóði og lýkur því formlega í maí 2005, en þá var farið að 
undirbúa útgáfu á kennsluleiðbeiningum. 
Barnið í brennidepli er þróunarverkefni á vegum Skólaþróunarsviðs Háskólans á 
Akureyri. Verkefnið er unnið í Síðuhverfi með þátttöku grunn- og leikskóla sem 
grunnþjónustueiningu í hverfinu, auk foreldra ásamt félagsþjónustu, heilsugæslu, 
lögreglu og kirkju. Meginmarkmið þessa verkefnis er að styrkja verndarþætti/bjargráð 
í nánasta umhverfi barna og móta sameiginlega sýn þeirra sem starfa að fræðslu og 
uppeldi. 
 
Síðusel: Brúum bilið er samstarfsverkefni heimilismanna á Dvalarheimilinu Hlíð og 
elstu barnanna í leikskólanum Síðuseli. 
 
Krógaból: Heilsuskóli, haustið 2004 var stefna tekin á að gera leikskólann að 
heilsuskóla. Ákveðið var að fá fræðslu fyrir starfsmenn um hollustu og næringu og 
matseðlarnir voru endurskoðaðir með það að markmiði að minnka salt, fitu og sykur í 
fæðunni, minnka unnar matvörur og auka verulega grænmeti og ávexti í daglegri fæðu. 
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Holtakot: Heimsóknir, skólinn bauð foreldrum, ömmum og öfum að skrá sig í valda 
tíma í heimsóknir í skólann. Mikil þátttaka var frá ömmum og öfum í 
laufabrauðsgerðinni. Ávaxtatímar voru settir inn í dagskipulagið og fyrsta vikan í 
september var umferðarvika. Agastefna skólans var endurskoðuð í samráði við 
foreldraráð skólans.  
 
Pálmholt: Einn, tveir og byrja. Tilgangur með verkefninu er að sannprófa námsefni 
fyrir börn á aldrinum eins til þriggja ára, sem hannað hefur verið í B.S. ritgerð í 
leikskólafræðum. Tvö meginmarkmið námsefnisins eru: Að staðsetja og skrá nám barn 
á aldrinum eins til þriggja ára, til að geta uppfyllt kröfur um einstaklingsmiðað nám 
strax frá upphafi leikskólagöngu þeirra. Að hjálpa börnum (og foreldrum þeirra) að 
átta sig á nýju umhverfi í leikskólanum. Leikskólinn fékk styrk úr þróunarsjóði 
leikskóla hjá Menntamálaráðuneytinu til að vinna að þessu verkefni 
 
Klappir: UT í starfi barnanna, haldið er áfram með það starf og tölvur mikið notaðar í 
samskiptum á milli heimilis og skóla. 
 
Kiðagil: Frá áramótum 2005 hefur verið uppfært lestrarhvetjandi umhverfi og verið er 
að þróa nýja nálgun við lestrarkennslu í skólanum. 
Vorið 2005 voru deildir aldursskiptar. Markmiðið er að hafa einn árgang á hverri deild. 
Nýtt kennslufyrirkomulag hefur verið reynt á deildum þar sem kennarar í samstarfi við 
leiðbeinendur vinna nákvæma námsáætlun fyrir hverja önn. Nemendum er skipt í færri 
hópa þar sem kennarar hafa umsjón og leiðbeinendur sér til aðstoðar.  
Elstu nemendur unnu verkefni í samstarfi við yngstu nemendur Giljaskóla. Eins og á 
fyrra ári var Glerá til umfjöllunar og í þetta sinn voru brýrnar við Glerá teknar fyrir. 
Mikil áhersla var lögð á samskipti á vorönn 2005 og var fengin sérfræðingur í þeim 
efnum til að halda námskeið fyrir starfsfólk. 
 
Naustatjörn: Út um mó –inn í skóg, starfsfólk skólans er að þróa starf sitt á þann hátt 
að vinna út frá þessu þróunarverkefni sem  leikskólinn Álfheimar á Selfossi vann.  
Hugmyndin er sú að fara reglulega með börnin út í skógarreit, þar sem leikurinn er í 
aðalhlutverki, auk þess sem börnin læra að þekkja umhverfi sitt og náttúru. 
Einnig er verið að innleiða þá hugsun að endurvinna og endurnýta eins mikið og 
mögulegt er í skólanum, þannig að skólinn stefnir í að því að sækja um að fara á græna 
grein.  
 
Tröllaborgir: AGNið - aukin gæði náms, skólaþróun í þágu nemenda. 
Markmið verkefnisins er að skapa börnum og starfsmönnum leikskólans góð skilyrði 
til náms og þroska. Í því felst að styrkja þætti í stjórnskipulagi skólans og í starfi á 
deildum. AGNið er tveggja ára verkefni. Á fyrra ári verður unnið að því að efla fagleg 
vinnubrögð, sýn og samstöðu ásamt því að efla almenna færni starfsmann og styrkja 
menningu skólans. Seinna árið er lögð meiri áhersla á starfið á deildum s.s sérfræði 
kennarans, samskipti, fjölbreytta starfshætti, námaðlögun, undirbúning og sjálfsmat.  
Allt er þetta leið til að stuðla að auknum gæðum í þágu barnanna. Leikskólinn fékk 
styrk úr þróunarsjóði leikskóla hjá Menntamálaráðuneytinu til að vinna að þessu 
verkefni. 
 
Smábær: Grænfáninn, skólinn hlaut grænfánann á árinu og haldið verður markvisst 
áfram að vinna að umhverfismálum og stefnt að því að halda grunnfánanum. 
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Markvisst er unnið að því að skipuleggja og þróa gott samstarf milli leik-og 
grunnskólans í þeim tilgangi að miðla af reynslu sinni á því hvaða möguleikar eru fyrir 
hendi í slíku samstarfi til annarra skóla. 
 
 
3.3 Ferðir, menningarviðburðir, sýningar, hefðir og hátíðir 
Margt er gert sér til skemmtunar í leikskólunum s.s. að hafa íþróttadag, hjóladag, 
litadag, hattadag, furðufatadag, náttfatadag og einnig má nefna rafmagnslausan dag, þá 
er ekkert rafmagn notað í leikskólanum. Haldið er upp á sérstaka daga og má þar nefna 
dag íslenskrar tungu, öskudag, bolludag og sprengidag. Haldið er í gamlar hefðir í 
leikskólunum, jólaundirbúningur er mikill, haldið er þorrablót og haldið er upp á 
afmæli leikskólanna.  
Margar stofnanir eru heimsóttar og má þar nefna Amtsbókasafnið, Slökkvistöðina, 
Minjasafnið, Nonnahús, Hlíð og Sjúkrahúsið. Einnig er farið út fyrir bæinn í 
sveitaferðir, berjaferðir og fjöruferðir. 
Uppákomur eru margar s.s. listaverkasýningar, leiksýningar, 16. júní skrúðganga, 
uppskeruhátíð og útskriftarhátíð. Foreldrar eru mjög duglegir að taka þátt í þessum 
uppákomum og skemmtunum. 
 
 

4. Starfsmenn 
 
4.1 Stöðugildi 
Heildarstöðugildi í leikskólum Akureyrarbæjar 1. október 2004 voru 201,49 og 
skiptast þau þannig. 
 

Stjórnun Stöðugildi á deildum Eldhús Afleysingar Annað 
13,70 136,68 21,25 30,05 0,59 

 
Hlutfall leikskólakennara í stöðugildum á deildum var að meðaltali 61.76%. Þrír 
fatlaðir starfsmenn störfuðu við leikskólana. Þar að auki er svo starfsfólk sem annast 
sérkennslu en á ársgrunni eru það 15 stöðugildi. Leikskólakennarar og aðrir fagmenn 
eru í Félagi leikskólakennara, en aðrir starfsmenn eru í stéttarfélaginu Einingu – Iðju 
og Matvís. 
                                                                                                                                                                          
 
4.2 Fundir 
Starfsmannafundir: Samkvæmt fjárhagsáætlun hafa leikskólarnir heimild til að halda 
11 starfsmannafundi á ári, fjóra tíma í senn. Það er misjafnt hvernig leikskólarnir nýta 
þessa fundi, sums staðar er haldinn einn fundur í mánuði, en á öðrum stöðum er 1 
langur fundur annan mánuðinn og tveir stuttir hinn mánuðinn. Á starfsmannafundum 
eru teknar sameiginlegar ákvarðanir og einnig eru þetta upplýsingafundir og 
fræðslufundir. 
Deildarfundir:  Þeir eru ýmist haldnir á vinnutíma eða eru hluti af starfsmannafundum. 
Á deildarfundum skipuleggja starfsmenn hverrar deildar fyrir sig deildarstarfið. 
Deildarstjórafundir: Þessa fundi sitja deildarstjórar og stjórnendur leikskólans.  
Sums staðar eru vinnufundir og einnig eru haldnir fagfundir leikskólakennara í 
nokkrum leikskólum. Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri funda reglulega. 
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Samráðsfundir leikskólastjóra, leikskólaráðgjafa, leikskólafulltrúa og deildarstjóra 
skóladeildar eru haldnir þriðja hvern miðvikudag í mánuði, en ekki í júlí og desember. 
Einnig sitja þessa fundi leikskólastjóri Hlíðabóls og leikskólastjórar frá leikskólunum 
Álfasteini Hörgárbyggð, Álfaborg Svalbarðseyri, Krummakoti Eyjafjarðarsveit og 
Krummafæti Grenivík. Samráðsfundirnir eru fyrst og fremst upplýsinga- og 
ákvarðanafundir.  
 
Leikskólafulltrúi heldur þrjá fundi í mánuði með 5-6 leikskólastjórum í einu. Þessir 
fundir eru nýttir til handleiðslu og ráðgjafar. 
 
Skólanefnd, sem fer með yfirstjórn málaflokksins, fundar að jafnaði tvisvar  í mánuði. 
Fulltrúi starfsfólks situr skólanefndarfundi sbr. lög um leikskóla, einnig eiga 
leikskólastjórar og foreldrar sinn fulltrúa á skólanefndarfundum. 
 
4.3 Skipulags- og námskeiðsdagar, endur- og símenntun 
Hver leikskóli hefur tvo skipulagsdaga á árinu og eru þeir notaðir til að skipuleggja  
innra starfið, vinna skólanámskrána og að áætlunargerð. Starfsmenn Iðavallar fóru til 
Randers í Danmörku í kynnisferð. 
Námskeiðsdagur var haldinn þann 29. mars fyrir allt starfsfólk í leikskólunum á 
Akureyri og nágrannasveitarfélögum. Leikskólarnir völdu sér fræðsluefni, en þau 
námskeið sem í boði voru þennan dag voru: Joga, líkamsbeiting, tákn með tali, 
grendarskennsla,tónlist, skapandi starf, menning skóla, skyndihjálp, agi, flokkun – 
endurvinnsla og námskeið fyrir matráða. 
Allir leikskólarnir hafa unnið endurmenntunaráætlun fyrir sinn skóla. 
 
Endur- og símenntun sem starfsmenn sóttu m.a.fyrir utan námskeið- og skipulagsdaga. 

• Rauða kross námskeið 

•  Námskeið um einhverfu 

• Námskeið um Hljóm 2 

• Námskeið um sérstakar þroskaraskanir 

• Námskeið um Íslenska þroskalistann 

• Námskeið um tákn með tali  

• Námskeið um dagskipulag í leikskóla 

• Námskeið um fljótandi námskrá 

• Námskeið fyrir deildarstjóra 

• Námskeið um barnaverndarmál 

• Námskeið um heimasíðugerð 

• Námskeið fyrir starfsmenn í eldhúsi 

• Námskeið fyrir stjórnendur, Mín vinna, mitt viðhorf, mín gleði 

• Námskeið fyrir stjórnendur á vegum stjórnendafræðslu Akureyrarbæjar 

• Trúnaðarmannanámskeið 

• Öryggistrúnaðarnámskeið 
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Leikskólastarfsmenn sóttu ýmsar ráðstefnur og málþing s.s. norræna vinabæjaráðstefnu 
sem haldin var í Álasundi í Noregi. UT 2005 ráðstefnu og  ráðstefnu um byggingaleiki 
og innra starf leikskólans. Einnig sóttur þeir ráðstefnu sem haldinn var á vegum  
Skólaþróunarsviðs Háskólans á Akureyri og skóladeildar Akureyrarbæjar og ráðstefnu 
Skólaþróunarsviðs HA um læsi. Fjórir leikskólakennarar frá Lundarseli fóru á málþing 
í Oxford til að ræða um hugsanlegt Evrópu samstarfsverkefni um „ Nýja hlutverk 
kennarans”. Nokkrir leikskólastjórar sóttu aðalfund Faghóps leikskólastjóra þar sem 
m.a. var fjallað um elstu börnin í leikskólanum. 
Leikskólastjórar, leikskólaráðgjafi og  leikskólafulltrúi fóru í 2ja daga ferð til 
Reykjavíkur, skoðuðu leikskóla, fóru í heildverslun og sátu ráðstefnu sem haldin var af 
Menntamálaráðuneytinu um  fljótandi skil á milli leik- og grunnskóla 
 
4.4 Áherslur í samstarfi. 
Leikskólarnir hafa unnið og eiga sín leiðarljós í samskiptum. Starfsmannasamtöl fara 
fram við alla starfsmenn einu sinni á ári.  
  

                                                                                    

5. Barnahópurinn 
 

5.1 Fjöldi barna, rými, fjöldi í árgangi, hlutfall í leikskóla og barngildi. 
       
Alls dvöldu 995 börn í leikskólum á Akureyri október 2004. Rými voru 925 og fjöldi 
sölutíma var 7.126. Einkarekni leikskólinn Hlíðaból er með í þessum tölum. 
  

Árgangur 1999 2000 2001 2002 2003 

Fjöldi barna á Akureyri  238 248 252 238 263 

Fjöldi barna í leikskólum 236 247 250 225 37 

Hlutfall barna í leikskólum  99 % 98 % 99 % 94 % 14 % 

Meðaltals barngildi 171,4 229,0 293,4 324,2 67,0 

 
5.2 Dvalartímar 
Fjöldi barna í 4,0-6,5 tímum voru 379 eða 438,1 %, en fjöldi barna í 7,0-9,5 tímum 
voru 616 eða 61,9 %. 
 
Tímasala  4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 
Fjöldi barna  70 33 58 26 99 93 55 75 147 258 47 34 
 
5.3 Umsóknarlisti  
Í október 2004 voru á umsóknarlista eftir leikskólaplássi  samtals 32 börn fædd 1999-
2002. Þessi börn sem fædd eru 1999-2002 og eru á vikum biðlista hafa sum komið inn 
á listann eftir 1. sept. 2004, nokkur hafa hafnað plássi og önnur vilja bíða eftir 
ákveðnum leikskóla. Börn fædd 2003 voru 161 á listanum og börn fædd 2004 voru 29. 
  
 5.3 Sérkennsla 
Börn sem nutu sérkennslu í október 2004 voru 22. Fjöldi sérkennslutíma á börn  voru 
82, en á deildarstuðning og umsjón með sérkennslu voru skráðir 28 tímar. Stöðugildin 
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voru 13,89 í október 2004. Á ársgunni voru stöðugildin hins vegar vegna sérkennslu 
15 og 42 börn nutu sérkennslu á árinu. 
 
   Fjöldi barna í sérkennsluflokkum  1. október 2004 
 I fokkur II flokkur III flokkur 
Börn fædd 1999 2 1 5 
Börn fædd 2000 1 3 2 
Börn fædd  2001 0 4 1 
Börn fædd  2002 0 2 0 
Börn fædd  2003 0 1 0 
 
 
 
6. Foreldrasamstarf 
 
6.1 Áherslur og markmið     
Leikskólinn er lögum samkvæmt fyrsta skólastigið í menntakerfinu. Foreldrar bera 
megin ábyrgð á uppeldi og velferð barna sinna og því er velferð, uppeldi og menntun 
barnanna samvinnuverkefni beggja aðila. Leikskólarnir leggja megin áherslu á góð 
dagleg samskipti og að gagnkvæmur trúnaður og traust ríki milli foreldra og 
starfsmanna. Hornsteinninn að góðri samvinnu er lagður þegar barnið er í aðlögun, en 
gott samstarf er forsenda þess að leikskóladvöl barnsins verði árangursrík og 
ánægjuleg. 
Leikskólarnir setja sér markmið með foreldrasamstarfinu og leikskólarnir leggja 
áherslu á að foreldrar finni að þeir eru velkomnir í leikskólann og að þeir fái innsýn í 
leikskólastarfið. 
Leikskólarnir Krógaból, Síðusel og Sunnuból heldu áfram þátttöku verkefninu Barnið í 
brennidepli. Eitt að markmiðum verkefnisins er efla tengsl milli heimila og skóla. 
Leikskólinn Iðavöllur er leiðtogaskóli í foreldrasamstarfi. 
 
6.2 Foreldrafundir  
Foreldrafundir eru haldnir í leikskólunum á kvöldin einu sinni til tvisvar á ári. Ýmist 
eru allir foreldrar leikskólans boðaðir í einu á foreldrafund eða hver deild er með fund 
fyrir sína foreldra. Þessir fundir eru nýttir m.a. til að kynna innra starfið og sem 
fræðslufundir.  
  
6.3 Foreldrasamtöl  - upplýsingastreymi 
Kynningafundir eru haldnir fyrir nýja foreldra áður en barnið byrjar í leikskólanum. 
Þar fá foreldrar afhenta foreldrahandbók sem er upplýsingarit um leikskólann. Farið er 
yfir handbókina, starfsemin kynnt og húsakynnin skoðuð.  
Umræður og fyrirspurnir eru miklar og foreldrar kynnast áður en börnin byrja.  
Þegar barnið hefur dvalið í tvo til þrjá mánuði í leikskólanum er foreldrum boðið í 
foreldrasamtal þar sem m.a. er rætt um hvernig aðlögunin hafi gengið og um líðan 
barnsins í leikskólanum. Síðan eru foreldrar boðaðir í foreldrasamtal í afmælismánuði 
barnsins, þá er farið yfir hvar barnið er statt á þroskabrautinni. Foreldrum er boðið upp 
á viðtal áður en barnið hættir í leikskólanum, að auki geta foreldrar óskað eftir samtali 
hvenær sem er.  
Nokkrir leikskólar hafa búið til fyrir hvert barn upplýsingamöppu þar sem safnað er 
saman upplýsingum um barnið frá það byrjar í skólanum og foreldrar fá svo þessa 
möppum þegar barnið hættir. 
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Fréttabréf eru gefin út í öllum leikskólunum en misjafnt er hve mörg eru gefin út á ári. 
Einnig eru gefin út dagatöl fyrir hvern mánuð þar sem fram koma ýmsar upplýsingar 
og gullkorn frá börnunum. Upplýsingartöflur eru fyrir hverja deild þar sem skráðir eru 
helstu viðburðir dagsins. Einnig gera leikskólarnir mikið að því að sýna 
leikskólastarfið myndrænt, þannig að foreldra geta séð samdægurs myndir af barninu 
t.d. í hópastarfinu.   
Allir leikskólarnir hafa komið sér upp heimasíðu og er hún mikið notuð af foreldrum.   
 
 
6.4 Foreldrafélög   
Foreldrafélög eru starfandi í öllum leikskólunum og hafa þau öll sett sér starfsreglur. 
Megin markmið þeirra er að efla tengsl foreldra og starfsfólks, auka þátttöku foreldra í 
starfi leikskólans og tryggja velferð barnanna. Aðalfundur er haldinn á haustin þar sem 
fram fara venjuleg fundarstörf, fræðsla og kynning. Stjórn foreldrafélagsins fundar 
venjulega einu sinni í mánuði og einn starfsmaður leikskólans situr þessa fundi. 
Foreldrar greiða í foreldasjóð sem er svo nýttur í þágu barnanna og skólans. 
Foreldrasjóðirnir hafa greitt m.a. fyrir leiksýningar, bíóferðir og danskennslu. 
Foreldrar taka þátt í að undirbúa, ásamt leikskólunum ýmsa atburði t.d. grillveislum, 
íþrótta- og útivistadaga. Einnig taka þau þátt í kostnaði við jólaballið og ýmislegt 
fleira.  
  
 
 
7. Samstarf, fræðsla og ráðgjöf 
 
7.1 Skóladeild, Fjölskyldudeild og Skólaþróunarsvið HA 
Leikskólafulltrúi kom tvisvar í heimsóknir til að annast ráðgjöf við leikskólastjóra 
vegna stjórnunar og rekstrarlegra þátta. Rætt var sérstaklega um starfmannasamtöl og 
áherslur í innra starfi leikskólans. 
Leikskólaráðgjafi kom tvisvar í heimsókn til að annast ráðgjöf vegna deildarstarfs og 
foreldrasamstarfs. Hann fylgdist ýtarlega með deildarstarfinu og gerði skráningu á 
samskiptum barna og starfmanna. Starfsmenn á hverri deild fyrri sig fóru síðan yfir 
þessa skráningu. 
 
Leikskólaráðgjafi á Fjölskyldudeild kom nokkrum sinnum í heimsókn og veitti ráðgjöf 
og leiðbeiningar vegna sérkennslubarna og aðstoðaði við að byggja upp  
sérkennsluáætlanir.  
 
Starfsmenn á Skólaþróunarsviði HA veittu leikskólunum fræðslu og  ráðgjöf við ýmis 
verkefni. 
 
7.2 Nemar 
Eins og undanfarin ár þá komu leikskólakennaranemar frá Háskólanum á Akureyri út í 
leikskólana í vettvangsnám, en það er liður í námi þeirra. Einnig komu nemar frá 
Kennaraháskóla Íslands. Þetta eru nemar bæði úr staðbundnu námi og fjarnámi. Þeir 
eru í verknámi í 5 – 10 vikur eftir því á hvaða námsári þeir eru. Einnig koma aðrir 
nemar frá HA og Íþróttaháskólanum og vinna ákveðin verkefni í leikskólunum s.s í 
myndlist, tónlist og skráningu. Að jafnaði eru einn eða fleiri nemar á hverri önn úti í 
hverjum leikskóla og þó svo að þetta sé aukið álag á starfsseminni, þá er ekki spurning 
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um að þetta skilar miklu til leikskólans. Einnig kom einn nemi frá Finnlandi og annar 
frá Ítalíu og einn frá Kanada. Nemar úr grunnskólum, Verkmenntaskólanum og 
Menntaskólanum á Akureyri komu með ákveðin verkefni til að skoða í leikskólunum 
og kynna sér starfsemi leikskólanna. 
 
7.3 Samstarf við grunnskóla 
Leikskólarnir eiga sér sinn vinagrunnskóla sem þýðir að þeir beina samstarfinu 
aðallega að þessum ákveðna grunnskóla. Þessir vinaskólar setja sér svo vinnureglur um 
samstarf. Leikskólakennararnir sem eru með elstu börnin í leikskólunum hitta 
grunnskólakennarana sem kenna 1. bekk og þeir bera saman bækur sínar og 
kennslugögn. Leikskólabörnin heimsækja grunnskólann tvisvar til þrisvar á ári og 
grunnskólabörnin koma í heimsókn út í leikskólann. Að vísu setti langt verkfall 
grunnskólakennara strik í reikninginn á samstarfið að þessu sinni. 
Þroskalýsingablað eða matsblað fylgir hverju barni frá leikskóla upp í grunnskóla. 
Þetta blað var unnið sameiginlega af leikskóla- og grunnskólakennurum en þessar 
upplýsingar fara ekki á milli skólastiganna nema með samþykki foreldranna.  
 
 
7.4 Samstarf við aðra 
Leikskólarnir hafa samstarf við ýmsa aðila s.s talmeinafræðinga, sjúkraþjálfara og 
iðjuþjálfa. Einnig hafa þeir samskipti við ýmsar stofnanir eins og Greiningarstöð 
ríkisins, Heilsugæsluna á Akureyri og Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri. 
 
Leikskólarnir Flúðir og Iðavöllur hófu formlegt samstarf við Heilsugæsluna varðandi  
3½ árs og 5 ára skoðun barna. Samstarf er hafið við Umferðarskólann og kom 
starfsmaður þaðan ásamt lögregluþjóni út í leikskólana og var með umferðafræðslu 
fyrir elstu börnin. 
 
Fasteignafélag Akureyrarbæjar er í miklu samstarfi við leikskólana vegna viðhalds og 
endurnýjunar húsnæðisins og einnig ræstingafélagið ISS vegna ræstinga. 
 
Samstarf er almennt mikið á milli starfsmanna leikskólanna og eru þeir duglegir að 
miðla á milli sín ýmsum upplýsingum. Mikið er um ýmiskonar nefndarvinnu sem 
unnin er sameiginlega af leikskólastarfsfólkinu og bakhópur fulltrúa leikskólakennara í 
skólanefnd hittist einu sinni í mánuði. 
 

7.5 Öryggismál, slysavarnir, heilbrigðiseftirlit og eldvarnir 
Starfsmenn fá á tveggja ára fresti fræðslu um skyndihjálp og á hverjum leikskóla er 
„Litli rauði krossinn“ það er starfshópur sem hefur yfirumsjón með öryggismálum. 
Leikskólarnir hafa unnið sameiginlegar vinnureglur í sambandi við áfallahjálp og í 
sumum leikskólum er búið að stofna áfallaráð og stefnu í öryggismálum. 
Rýmingaráætlun er til í öllum leikskólunum og öll slys eru í skráð og á hverjum 
morgni eru leikskólagarðarnir yfirfarnir og ef eitthvað er athugavert er það skráð. 
 
Heilbrigðiseftirlitið og vinnueftirlitið heimsækja leikskólana og koma með 
athugasemdir ef einhverju er ábótavant. Eldvarnareftirlitið kemur og yfirfer 
slökkvitæki og eldvarnarteppi. 
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8. Lokaorð 
 

Framkvæmdastjórn Akureyrarbæjar veitti leikskólum Akureyrarbæjar sérstaka 
viðurkenning fyrir framúrskarandi faglegt starf og góða þjónustu við bæjarbúa við 
hátíðlega athöfn á Listasafninu á Akureyri föstudaginn 25. nóvember 2005. 
Leikskólar Akureyrarbæjar hafa verið í mjög örri þróun undanfarin ár. Mikil gróska og 
hugmyndaauðgi er í leikskólastarfinu og mannauðurinn er mikill. 
Allir leikskólarnir eru búnir að vinna sína skólanámskrá og hafa komið sér upp  
ítarlegri heimasíðu. Leikskólarnir gera starfsáætlun fyrir hvert ár og einnig 
endurmenntunaráætlun fyrir starfsmennina. 
Leikskólastjórar hafa komið mikið að vinnu við gerð fjárhagsáætlana undanfarin  ár og 
eru mjög meðvitaðir um það fjármagn sem veitt er til leikskólanna. Þeir hafa fylgst 
mjög vel með rekstrinum, sem hefur skilað sér í því að niðurstöður síðustu ára hafa 
verið góðar. 
 
Að tilstuðlan skólanefndar Akureyrarbæjar var gerð í janúar 2005 skoðanakönnun 
meðal foreldra leikskólabarna og 86% foreldra tóku þátt í henni. Niðurstaða 
könnunarinnar var sú að 95% foreldra sögðust vera ánægðir með leikskóla barna sinna, 
92% sögðu að leikskólinn mætti þörfum barna sinna og 76% foreldra sögðust taka þátt 
í starfi leikskólanna og eiga samstarf við þá. Niðurstöður úr lífskjarakönnun sem IMG 
Gallup gerði fyrir Akureyrarbæ eru samhjóma. En þar sögðu 95,7% aðspurðra að þeir 
teldu að leikskólarnir veittu góða þjónustu og 78,5% sögðu að það væri auðvelt að fá 
leikskólapláss hér á Akureyri. 
 
Í ágúst 2005 var ráðinn íþróttakennari á skóladeildina til að vinna að eflingu íþrótta, 
hreyfingar og útivistar í leikskólum Akureyrarbæjar. Aðstaða fékkst í íþróttahúsinu í 
Laugargötu til þess að sinna verkefninu og leikskólunum verður séð fyrir akstri 
þangað. Einnig verður farið í leikskólana með fræðslu og kynningar á því hvernig  
hægt er að auka markvissa hreyfingu í leikskólunum og nýta til þess aðstöðu bæði á 
lóðinni og innandyra. 
 
Mjög mikið var um það að á þessu starfsári að leikskólastarfsmenn og aðrir 
embættismenn annars staðar af landinu kæmu í heimsókn hingað til Akureyrar til að 
skoða leikskólana og starfsemi þeirra.  

 

Eins og fram hefur komið í þessari skýrslu er augljóst að í leikskólum Akureyrarbæjar 
fer fram markvisst og öflugt uppeldis- og kennslustarf.  

 

 

Samantekt úr ásskýrslum leikskólanna 
 
Hrafnhildur G. Sigurðardóttir  
leikskólafulltrúi 
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