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1. Helstu niðurstöður og tillögur 

1.1. Helstu niðurstöður 
‐ Forföll hafa aukist í leikskólum Akureyrar um tæp 26% á fjögurra ára tímabili frá 2010-2013. 

‐ Um 2/3 starfsmanna í leikskólum Akureyrar telja að álag hafi aukist á s.l. 5 árum. 

‐ Starfsfólk telur að helsta ástæðan fyrir aukningu á álagi sé sú að ekki komi til afleysing vegna 

forfalla nema að takmörkuðu leyti. 

‐ Áreiti vegna of mikils hávaða skapar álag.  

‐ Fjölgun verkefna hefur átt sér stað á undanförnum árum sem hefur valdið auknu álagi 

sérstaklega þar sem ekki hefur verið nægur tími til samstarfs og samræðu. 

‐ Skipulag leikskólastarfs getur skapað óþarfa álag og því mikilvægt að hafa dagskipulag skóla í  

stöðugri endurskoðun. 

‐ Samkvæmt starfsmannakönnun Akureyrarbæjar 2013  

o segjast fleiri leikskólastarfsmenn oftar en aðrir starfshópar hafa mikið að gera og segja 

að verkin hlaðist oftar upp.  

o eru starfsmenn leikskólanna almennt ánægðir í starfi, telja sig geta fremur en aðrir 

haft áhrif á mikilvægar ákvarðanir en geta síður stjórnað því hvað mikið er að gera.  

o má segja að samband starfsfólks leikskólanna og næsta yfirmanns sé marktækt betra 

en hjá öðrum starfsmönnum Akureyrarbæjar. 

o er heilsufar starfsmanna í leikskólum Akureyrar svipað og annarra starfshópa. 

o lýsir starfsfólk leikskólanna svipaðri ánægju með vinnustaðinn og aðrir starfsmenn 

Akureyrarbæjar. 

‐ Heildarfjöldi stöðugilda á 25 barna deildum á Akureyri sker sig ekki úr því sem almennt gerist 

hjá stærri sveitarfélögum landsins. 

‐ Hátt hlutfall fagmenntaðra við kennslu- og uppeldisstörf dregur úr starfsmannaveltu. Hlutfall 

fagmenntaðra er hvað hæst á Akureyri á öllu landinu. 

 

1.2. Tillögur til að draga úr álagi í leikskólum 
‐ Afleysingahlutfall verði aukið úr 7% í 8,33% líkt og það var árið 2008. 

‐ Heimilt verði að ráða strax í stöður vegna langtímaveikinda. 

‐ Gerð verði úttekt á hljóðvist í öllum leikskólum Akureyrar með tilliti til húsnæðis, skipulags og 

fjölda barna á hverri deild eða í hverju rými. 

‐ Gerð verði úttekt á vinnuaðstöðu og aðbúnaði í leikskólum Akureyrar.  

‐ Gripið verði til aðgerða til heilsueflingar meðal starfsfólks og komið á fót heilsueflingarráði í 

hverjum skóla líkt og fram kemur í velferðarstefnu Akureyrar.  

‐ Gripið verði til beinna aðgerða í þeim tilgangi að hvetja starfsfólk til hreyfingar s.s. með föstum 

greiðslum. 

‐ Skráning forfalla verði bætt svo hægt verði að greina betur hvers eðlis þau eru. 

‐ Við hönnun leikskóla verði gert ráð fyrir meira rými á hvert barn en nú er raunin og tryggð 

verði góð vinnuaðstaða. 

‐ Akureyrarbær beiti sér fyrir því að hluti undirbúningstíma verði bundinn við hverja 

deild/leikskóla en ekki eingöngu hvern leikskólakennara. 
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3. Inngangur 
 

Erindi barst til skólanefndar Akureyrar þann 11. desember 2013 frá sjö leikskólastjórum með ósk um 

að settur yrði á fót starfshópur sem hefði það verkefni að gera könnun meðal starfsfólks leikskóla 

Akureyrar á starfsálagi. Jafnframt var óskað eftir tillögum að leiðum til að draga úr álagi. Á fundi 

skólanefndar þann 16. desember 2013 var samþykkt að fela leikskólafulltrúa, Hrafnhildi G. 

Sigurðardóttur, að skipa starfshóp í samræmi við framkomnar óskir í erindinu.  

 

Skipan hópsins: 

Anna R. Árnadóttir leikskólastjóri í Krógabóli 

Erna Rós Ingvarsdóttir leikskólastjóri í Pálmholti 

Gréta Björk Halldórsdóttir grunnskólakennari í Tröllaborgum 

Halla Steingrímsdóttir leikskólakennari og trúnaðarmaður FL í Naustatjörn 

Hrafnhildur G. Sigurðardóttir leikskólafulltrúi á skóladeild Akureyrarbæjar 

Karl Frímannsson þróunarstjóri og formaður hópsins 

Katrín Jóhannesdóttir deildarstjóri í Kiðagili 

 

Hlutverk starfshópsins var að: 

‐ greina hvort álag hafi aukist í leikskólum á undanförnum árum 

‐ greina í hverju hugsanleg aukning á álagi felst 

‐ leggja fram tillögur um breytta starfshætti í leikskólum Akureyrar sem eru til þess fallnir að 

draga úr álagi  

 

Greining á álagi byggði á fjölbreyttum gögnum. Lögð var fyrir viðhorfskönnun meðal starfsfólks 

leikskóla Akureyrar þar sem kallað var eftir sjónarmiðum um hvaða skilningur væri lagður í hugtakið 

álag. Einnig var spurt um hvort álag hafi aukist á undanförnum árum og hvernig það hafi birst. Að 

lokum var kallað eftir tillögum frá starfsfólki um hvaða lausnir væru raunhæfar til úrbóta. Svörunin í 

könnuninni var 70% sem eykur áreiðanleika niðurstaðna.  

 

Söfnun tölulegra gagna um leikskólastarf almennt og á Akureyri sérstaklega var annar veigamikill 

þáttur í þessari vinnu. Samanburður á magntölum um mönnun, á forföllum og fleiri þáttum leggur 

hornstein að umræðunni og þeim niðurstöðum sem hér er að finna. Töluleg gögn voru fengin hjá 

skólaskrifstofu Akureyrarbæjar, úr Skólaskýrslu Sambands íslenskra sveitarfélaga og í einstaka tilvikum 

var kallað eftir samanburðargögnum frá öðrum sveitarfélögum.  

Hópurinn hittist vikulega til að byrja með og síðan eftir því hvernig staðan var á verkefninu alls 11 

sinnum. 

Hópurinn var sammála um að ná sem mestri sátt um túlkun gagna sem og tillögur að úrbótum áður en 

lokatexti væri lagður fram.  
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4. Álag í leikskólum Akureyrar 
 

Líkt og fram kemur í erindi (fylgiskjal 1) leikskólastjóra til skólanefndar Akureyrar þann 11. desember 

2013 og er hvatinn að þessari skýrslugerð, þá telja þeir að aukning á fjarvistum starfsfólks leikskóla 

tengist álagi í starfi. Í þessu felst sú ályktun annars vegar að miklar fjarverur starfsfólks auki álag á þá 

starfsmenn sem eru í vinnu það mikið að það hafi áhrif á líðan þeirra í starfi. Einnig telja skólastjórarnir 

að álag almennt geti haft áhrif á aukna fjarveru og veikindi. 

 

Þegar rætt er um álag er átt við líkamlega eða andlega raun eða áreynslu. Álag í starfi er eðlilegur hluti 

þess þegar það er innan ákveðinna marka. Erfitt getur reynst að segja með afgerandi hætti hvar 

mörkin á milli eðlilegs álags og of mikils álags liggja en það er háð nokkrum þáttum. Of mikið álag  

getur leitt til streitu sem getur haft neikvæð áhrif á líkamlega og andlega líðan fólks þegar til lengri 

tíma er litið. Álag getur stafað af of miklum fjölda verkefna, langvarandi undirmönnun, óraunhæfum 

kröfum, miklum hávaða,  miklu áreiti, neikvæðum samskiptum, samskiptum við stjórnendur eða  litilli 

hvatningu svo nokkur dæmi séu tekin.  

4.1. Skilningur á því hvað felst í hugtakinu álag 
Lögð var fyrir könnun meðal alls starfsfólks í leikskólum Akureyrarbæjar í lok janúar 2014. Var 

sérstaklega spurt um skilning fólks á því hvað felist í hugtakinu álag. Einnig var spurt hvort breyting hafi 

orðið á álagi í leikskólum Akureyrar á undanförnum 5 árum og þá með hvaða hætti.  

Niðurstöðurnar gefa nokkuð skýrt til kynna hvaða skilning fólk leggur í hugtakið álag og hvað skapar 

það. Í töflu 1 birtast þeir þættir sem 10 eða fleiri svarendur nefndu um skilning þeirra á því hvað álag 

merkir. Ljóst er að einn þáttur sker sig úr en það er undirmönnun vegna veikinda. Önnur atriði sem 

koma þar fram og fengu meiri en 10% svörun eru of mikill fjöldi barna á deild, hávaði og slæm hljóðvist 

og fá sérúrræði. Þeir þættir sem svarendur nefndu þessu til viðbótar og fengu 5% svörun eða meira 

voru að leikskólakennarar fái ekki alltaf kjarasamningsbundinn undirbúningstíma, foreldrasamskipti, 

örar mannabreytingar, fjölgun verkefna og neikvæðni í samskiptum starfsfólks. Önnur atriði sem nefnd 

voru eru birt í spurningu 1 í kaflanum um niðurstöður úr starfsmannakönnun í kafla 9.  

 

Tafla 1. Skilningur starfsfólks á því hvað felst í hugtakinu álag 

    %  

Undirmönnun vegna veikinda 152 72% 

Fjöldi barna of mikill á deildum 62 29% 

Hávaði 46 22% 

Sérúrræði of fá 25 12% 

Undirbúningstímar nást ekki 17 8% 

Foreldrasamskipti 15 7% 

Örar mannabreytingar 14 7% 

Fjölgun verkefna 11 5% 

Neikvæðni í samskiptum 10 5% 
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4.2. Breyting á álagi á s.l. 5 árum 
Þegar starfsfólk var spurt hversu mikil eða lítil breyting hafi orðið á álagi á undanförnum 5 árum kemur  

í ljós að 67% starfsfólk segir að álagið nú sé meira eða miklu meira en þá.  

 

Mynd 1 

 
 

 

4.3. Í hverju felst breyting á álagi á s.l. 5 árum 
Í könnuninni var spurt: Ef breyting hefur orðið á álagi í leikskólum á undanförnum 5 árum, í hverju felst 

sú breyting að þínu mati? Þau svör sem 5% svarenda eða fleiri nefndu eru birt hér í þessum kafla. 

Önnur atriði sem nefnd voru eru birt í spurningu þrjú í 9 . kafla.  

 

Tæplega 40% starfsfólks telur að aukning á álagi skýrist af auknum veikindum starfsfólks og 19% nefna 

að álag hafi aukist þar sem ekki sé afleysing til staðar þegar um forföll og fjarveru er að ræða. Um 17% 

svarenda nefna að auknar kröfur yfirvalda auki álag í starfi. Þar er einkum átt við sameiginlega 

stefnumörkun, verkefni eins og Grænfánaverkefnið og innleiðingu aðalnámskrár. Sérúrræði eru of fá 

að mati 13% svarenda og er þá bæði átt við úrræði vegna barna með metnar sérþarfir og barna með 

vanda sem starfsfólk þarf að takast á við án aðkomu sérfræðiþjónustunnar.  Í þeim 10% tilvika sem 

nefndu að kröfur foreldra hafi aukist þá var tiltekin sérstaklega aukning á þörf foreldra til að ræða sín 

persónulegu mál við starfsfólk og aukin krafa um þjónustu. Í tilviki 10% svarenda var nefnt að fjöldi 

barna væri of mikill og var þá annars vegar átt við fjölda barna á hvern starfsmann og hins vegar fjölda 

barna á deild eða fjölda barna í ákveðnu rými.  
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Tafla 2. Í hverju felst breyting á álagi s.l. 5 ár? 

      

Aukin veikindi 59 39% 

Afleysing ekki til staðar 29 19% 

Auknar kröfur yfirvalda 25 17% 

Sérúrræði of fá 19 13% 

Auknar kröfur foreldra 15 10% 

Fjöldi barna of mikill 15 10% 

Fjölgun verkefna 13 9% 

Agaleysi aukist hjá börnum 10 7% 

Tími til samvinnu lítill 9 6% 

Fjárráð leikskóla hafa minnkað 8 5% 

Sameining leikskóla 8 5% 

Dvalartími hefur lengst 7 5% 

Fjölskyldum í vanda fjölgað 7 5% 

Starfsmannavelta meiri 7 5% 

 

 

4.4. Forföll 
Forföll hafa aukist jafnt og þétt í leikskólum Akureyrar frá árinu 2010. Árið 2010 var heildarfjöldi 

forfalladaga 5.347 og er þá bæði um að ræða skammtíma- og langtímaforföll. Í nokkur ár þar á undan 

voru forföll búin að vera með svipuðum hætti og það ár. Árið 2013 voru forföll komin í 6.714 daga og 

höfðu þá aukist um 1.367 daga eða 25,6% frá árinu 2010. Hlutfall skammtímaforfalla var 55% en 

langtímaforfalla 45% af heildarforföllum. Leyfi starfsfólks eru ekki í þessari tölu.   

 

Mynd 2. Heildarfjöldi forfalladaga starfsfólks í leikskólum Akureyrar 2010-2013 

 
 

Forföll í leikskólum Akureyrar hafa í gegnum tíðina verið hlutfallslega hærri en í grunnskólum. 

Skýringuna á því er m.a. að finna í því að starfsfólk leikskóla vinnur með yngri börnum sem eru oftar 
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veik og er í meiri nánd við börnin. Aukning forfalla hefur þó einnig átt sér stað á sama tímabili í 

grunnskólum bæjarins.  

 

4.5. Afleysing vegna forfalla 
Við gerð fjárhagsáætlunar ár hvert er gert ráð fyrir kostnaði sem hlýst af veikindaforföllum. Fram til 

ársins 2008 var reiknað með 8,33% kostnaðarauka á launalið vegna skammtíma- og langtímaveikinda. 

Árið 2009 var þessi prósenta lækkuð niður í 7% og hefur verið það síðan. Engu að síður hafa skólarnir 

farið fram úr áætlun á þessum lið og þá sérstaklega árin 2012 og 2013.  

 

4.6. Samanburður á stöðugildum á 25 barna deildum í nokkrum 

sveitarfélögum 
Í töflu 3 kemur fram hversu mörg stöðugildi eru á 25 barna deildum í nokkrum af fjölmennustu 

sveitarfélögum landsins. Sami útgangspunkturinn er allsstaðar varðandi grundvallar stöðugildi.  

Undirbúningstími leikskólakennara og deildarstjóra er sá sami hjá öllum en afleysingar vegna veikinda 

eru ákveðnar með ólíkum hætti. Heildarfjöldi stöðugilda á Akureyri sker sig ekki úr því sem almennt 

gerist hjá hinum sveitarfélögunum.   

 

Tafla  3. Samanburður á stöðugildum á 25 barna deildum meðal nokkurra sveitarfélaga 

  

Grunnstöður 
á 25 barna 
deild 

Undirbúningur v. 
eins 
deildarstjóra og 
eins leikskóla- 
kennara 

Veikinda-
afleysing 

Samtals 
stöðugildi 
á deildinni  

Akureyri  2,82 0,23 0,47 3,52 

Kópavogur  2,82 0,60 0,00 3,42 

Garðabær 2,82 0,23 0,52 3,57 

Mosfellsbær 2,82 0,23 0,30 3,35 

Hafnarfjörður  2,82 0,23 0,52 3,57 

Reykjanesbær 2,82 0,23 0,52 3,57 

Reykjavík  2,82 0,23 0,46 3,51 

Ísafjörður  2,82 0,23 0,30 3,35 

 

4.7. Samanburður á afleysingu vegna veikinda og undirbúnings í nokkrum 

sveitarfélögum 
Í töflu 4 kemur fram samanburður á hvernig nokkur af fjölmennustu sveitarfélögum landsins standa að 

afleysingum vegna veikinda, vegna kjarasamningsbundinna undirbúningstíma leikskólakennara, 

símenntunar og annarra óvæntra tilvika. Flest sveitarfélaganna gera ráð fyrir afleysingu vegna 

undirbúningstíma á grundvelli fjölda stöðugilda leikskólakennara. Afleysingar vegna veikinda eru 

áætlaðar með ólíkum hætti. Flest sveitarfélaganna reikna með 8,33% aukningu á heildarstöðugildi 

vegna afleysinga en í leikskólum Akureyrar er reiknað með 7%. Ráðningar vegna langtímaveikinda eru 

annaðhvort heimilaðar strax eða að fjórum vikum liðnum líkt og gert er í leikskólum Akureyrar. Einnig 

eru áætlaðir tímar á hvert stöðugildi vegna símenntunar eða óvæntra tilvika.  
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Tafla  4. Samanburður á afleysingum vegna veikinda og undirbúnings í nokkrum sveitarfélögum 

  
Undirbúnings-
afleysing  Veikindaafleysing  Langtímaveikindi  

Akureyri  Skv. kjarasamningi  7% á heildarstöðugildi  Ráðið inn eftir 4 vikur  

Kópavogur  0,6 staða á deild  
undirbún.  og veikindi 
sama staðan  Ráðið inn eftir 4 vikur  

Garðabær Skv. kjarasamningi 8,33% á heildar stöðugildi  Ráðið inn strax 

Mosfellsbær Skv. kjarasamningi 
30% staða á 25 barna 
deild Ráðið inn strax 

Hafnarfjörður  Skv. kjarasamningi 8,33% á deildastöðugildi Ráðið inn strax 

Reykjanesbær Skv. kjarasamningi 6 % á heildar stöðugildi  Ráðið inn strax 

Reykjavík  8,33% á deild  
6,90% á stöðugildi á 
deildum og í eldhúsi Ráðið inn eftir 4 vikur  

Ísafjörður  Skv. kjarasamningi 
30% staða á 25 barna 
deild Ráðið inn strax 

 

4.8. Samanburður á fjölda tíma vegna skipulagsdaga, símenntunar o.fl. í 

nokkrum sveitarfélögum 
 
Tafla 5. Samanburður á fjölda tíma vegna skipulagsdaga, símenntunar, funda o.fl. 

 

Fjöldi klst. 
á ári pr. 

starfsmann 
vegna 

skipulags-
daga o.fl. 

Yfirvinnu-
tímar pr. 

stöðugildi  á 
ári sem nota 
má í ýmislegt 

s.s. fundi, 
ófyrirséð o.fl. 

Tímafjöldi 
samtals 

Akureyri  52 9,5 61,5 

Reykjavík 48 9 57 

Kópavogur 48 8,6 56,6 

Garðabær 58 3 61 

Hafnarfjörður  48 20 68,0 

Mosfellsbær 48 12 60,0 

Reykjanesbær  48 9 57 

Ísafjörður  56  56,0 

 

4.9. Fjarvistir vegna veikinda barna 
Í kjarasamningum er kveðið á um að starfsfólk sem á börn á aldrinum 1-13 ára eigi rétt á 12 

fjarverudögum á ári vegna veikinda barna. Rétturinn er ekki bundinn hverju barni heldur er hann 

bundinn við starfsmanninn. Árið 2013 átti starfsfólk í leikskólum Akureyrar alls rétt á 1.452 dögum í 

fjarveru frá vinnu vegna veikinda barna en af þeim dögum voru 818 dagar nýttir eða 56%. Dreifingin á 
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milli skóla nær frá 23 dögum í þeim skóla sem hafði fæsta fjarverudaga vegna veikinda barna, upp í 

124 daga þar sem fjarverurnar voru flestar. Ekki eru aðgengilegar tölur um þróun þessara fjarvista á s.l. 

5 árum. 

4.10. Fjarvistir vegna styttri leyfa 
Í gögnum um fjarvistir eru ekki skráð sérstaklega styttri launalaus leyfi eða launuð leyfi. Til að gefa 

einhverja mynd af því umfangi má nefna dæmi af leikskóla þar sem skráð er nokkuð nákvæmlega 

hversu oft starfsfólk fær að skreppa í vinnutímanum af vinnustað í smærri erindagjörðum. Dæmi um 

slíkt eru afa- og ömmu kaffi í öðrum leikskóla, árshátíð hjá barni í grunnskóla, fara með barn til læknis, 

fara með barn til tannlæknis, blóðprufa, foreldrakaffi í öðrum leikskóla, foreldrasamtal í grunnskóla, 

foreldrasamtal í öðrum leikskóla, foreldrasýning í grunnskóla, fundur hjá sýslumanni, fundur vegna 

árshátíðar starfsfólks, koma barni í rútu vegna íþróttaferðar, fara með maka til læknis, sjúkranudd, 

sjúkraþjálfun, tannlæknir og viðtal við sálfræðing.  

 

Á mánaðartímabili var fjöldi fjarvista að meðaltali 28 skipti vegna ,,skreppa“ og var hver þeirra að öllu 

jöfnu tæp klukkustund að lengd.   

5. Starfsmannakönnun Akureyrarbæjar 2013 
 

Í mars 2013 var lögð fyrir á öllum starfsstöðvum Akureyrarbæjar könnun um viðhorf til ýmissa þátta á 

vinnustaðnum. Svörun var 62% og voru niðurstöður kynntar haustið 2013. Nokkrar spurningar 

tengdust álagi í starfi og fylgja hér helstu niðurstöður úr þeim hluta sem varðar sérstaklega svör 

starfsfólks leikskóla Akureyrar. Þar kemur m.a. fram að: 

‐ 95% starfsfólks leikskóla vinnur annaðhvort enga yfirvinnu á mánuði eða minna en  5 klst. en 

58% allra starfsmanna Akureyrar gera hið sama. 

‐ Um 40% starfsfólks leikskóla telur að vinnuálag sé svo ójafnt að verkefnin hlaðist upp á meðan 

30% allra starfsmanna Akureyrarbæjar telja það sama. 

‐ Um 54% starfsfólks leikskóla telur sig þurfa fremur oft, mjög oft eða alltaf að vinna á miklum 

hraða á meðan 42% allra starfsmanna Akureyrarbæjar telur sig þurfa þess. 

‐ Um 49% starfsfólks leikskóla telur sig hafa fremur oft, mjög oft eða alltaf mikið að gera á 

meðan 40% allra starfsmanna Akureyrarbæjar telur hið sama. 

‐ Ekki er marktækur munur á skoðun starfsfólks leikskólanna og annarra hvort verkefnin í 

vinnunni séu of erfið. 

‐ Um 96% starfsfólks leikskóla veit fremur oft, mjög oft eða alltaf til hvers er ætlast af því í 

vinnunni sem er hærra en hjá heildinni en þar segjast um 89% vita það. 

‐ Starfsfólk leikskóla Akureyrar er hvorki ánægðara né óánægðara í starfi en annað starfsfólk 

Akureyrarbæjar. Um 85% starfsfólks leikskólanna er frekar sammála eða mjög sammála því að 

það sé ánægt í starfi. 

‐ Starfsfólk leikskólanna telur að jafnvægi milli vinnu og einkalífs sé með svipuðum hætti og 

aðrir starfsmenn. 

‐ Ánægja með vinnuaðstöðu meðal starfsfólks leikskólanna er með svipuðum hætti og hjá 

heildinni. 

‐ Um 81% starfsmanna leikskólanna telur sig vera í góðri aðstöðu til að þroskast í starfi sem er 

svipað því sem gerist hjá öðrum. 
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‐ Um 62% starfsfólks leikskólanna telur sig fremur sjaldan, mjög sjaldan eða aldrei geta stjórnað 

því hvað það hefur mikið að gera á meðan þetta hlutfall er 48% hjá heildinni. 

‐ Starfsfólk leikskóla telur sig í 48% tilvika geta haft fremur oft, mjög oft eða alltaf áhrif á 

mikilvægar ákvarðanir fyrir starfið en heildin segist geta það í 36% tilvika. 

 

Af þessum gögnum að dæma má álykta með almennum hætti að vinnuumhverfi í leikskólum sé með 

eðlilegum hætti og skeri sig ekki í megindráttum frá því sem gengur og gerist á öðrum vinnustöðum 

innan Akureyrarbæjar. Þó virðast fleiri leikskólastarfsmenn telja sig hafa oftar mikið að gera en aðrir 

starfshópar og starfsmenn leikskóla vinna marktækt minni yfirvinnu en heildin. Fleiri starfsmenn 

leikskóla segja að verkin hlaðist oftar upp en hjá öðrum og fleiri segjast vinna á meiri hraða en kemur 

fram hjá öðrum starfshópum. Starfsmenn leikskólanna eru almennt ánægðir í starfi, telja sig geta 

fremur en aðrir haft áhrif á mikilvægar ákvarðanir en geta síður stjórnað því hvað mikið er að gera.  

5.1. Yfirmaður 
Á undanförnum árum hafa niðurstöður nokkurra vinnumarkaðsrannsókna gefið til kynna að mikið 

svigrúm sé til úrbóta í mannauðsmálum (Ríkisendurskoðun 2011), framleiðni vinnuafls hér á landi sé 

20% minni en í helstu nágrannalöndum (McKinsey 2012), færri fari í starfsmannasamtöl en hjá 

samanburðarþjóðum og um 22% starfsfólks sé óvirkt í sínu starfi (MMR, 2013). Lykilatriði umræðunnar 

er annars vegar mannauðsstjórnun hjá stofnunum og hins vegar mikilvægi sambands næsta yfirmanns 

og starfsmanns. Samband næsta yfirmanns við starfmenn getur haft afgerandi áhrif á virkni 

starfsmanns í starfi og er væntanlega stærsti áhrifavaldurinn varðandi virkni og líðan starfsmanna. 

 

Í starfsmannakönnun Akureyrarbæjar 2013 má lesa um nokkra þætti sem varða samband næsta 

yfirmanns og starfsmanns.  

‐ Um 83% starfsfólks leikskóla segist fremur oft, mjög oft eða alltaf fá stuðning og hjálp frá 

næsta yfirmanni en 73% af öllum sem svöruðu könnuninni segjast fá það sama. 

‐ Um 87% starfsmanna leikskóla segja næsta yfirmann fúsan til að hlusta á vandamál sem við er 

að glíma í vinnunni fremur oft, mjög oft eða alltaf á meðan 79% af heildinni segja það sama. 

‐ Um 75% starfsmanna leikskóla  segja næsta yfirmann meta það við sig fremur oft, mjög oft 

eða alltaf ef þeir ná árangri í starfi á meðan 64% af heildinni telur það sama. 

‐ Ekki er marktækur munur á svörum starfsfólks leikskólanna og heildarinnar varðandi það hvort 

samskipti við næsta yfirmann skapi hjá því streitu. Hjá báðum hópum er það um 10% fólks sem 

upplifir það fremur oft, mjög oft eða alltaf. 

‐ Um 75% starfsfólks leikskólanna segist fremur oft, mjög oft eða alltaf vera ánægt með stjórnun 

vinnustaðarins á meðan 68% heildarinnar er það. 

‐ Starfsfólk leikskólanna sker sig ekki úr hvað varðar mat á góðum starfsanda á vinnustaðnum 

eða hvort stjórnendur beri umhyggju fyrir heilsu og líðan starfsmanna. 

 

Um samband starfsfólks og næsta yfirmanns má almennt segja að starfsfólk leikskólanna sé marktækt 

ánægðara með það samband en aðrir starfsmenn Akureyrarbæjar. Í ljósi mikilvægis þeirra tengsla má 

ætla að starfsfólk í leikskólum bæjarins sé virkara í starfi þó ekki verði hægt að slá neinu föstu um það. 
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5.2. Heilsa 
Ekki liggja fyrir kannanir á heilsufari starfsmanna Akureyrarbæjar. Engu að síður er það verðug 

spurning hvort það sé ekki stór áhrifaþáttur á fjölda forfalla og veikinda. Í starfsmannakönnuninni 2013 

var spurt um nokkra þætti sem tengjast heilsu og líðan.  

‐ Um 78% starfsmanna leikskólans segja líkamlega heilsu svipaða eða betri en fyrir 

efnahagshrunið í október 2008. Ekki er marktækur munur á svörum starfsfólks í leikskólum og 

svörum allra starfsmanna Akureyrarbæjar. 

‐ Um 76% starfsmanna leikskóla segja andlega heilsu svipaða eða betri en fyrir efnahagshrunið í 

október 2008. Ekki er marktækur munur á svörun allra starfsmanna. 

‐ Svipaðar niðurstöður eru frá starfsfólki leikskólanna og heildarinnar þegar spurt er um hvort 

fólk hafi mætt veikt í vinnu á s.l. 12 mánuðum. 

‐ Svipaðar niðurstöður eru frá starfsfólki leikskólanna og heildarinnar þegar spurt er um hvort 

fólk hafi leitað læknis vegna veikinda/heilsubrests sem rakinn er til aðstæðna í vinnunni s.l. 12 

mánuði. 

‐ Starfsfólk leikskólanna er álíka bjartsýnt og heildin. 

 

Heilsufar starfsmanna á leikskólum Akureyrar er svipað og annarra starfshópa í ljósi niðurstöðu 

starfsmannakönnunar Akureyrarbæjar í mars 2013. 

5.3. Ánægja með vinnustaðinn 
‐ Um 79% starfsfólks leikskóla segist fremur sammála eða alveg sammála því að það hæli sínum 

vinnustað. Svarhlutfallið hjá heildinni er 74%. 

‐ Ekki er munur á svörun starfsfólks í leikskólum og heildarinnar um hvort fólk leggi sig fram í 

vinnunni. 

‐ Sama á við um þegar spurt er hvort fólk taki það til sín þegar vinnustaðurinn verði fyrir 

gagnrýni. Um 65% starfsfólks er fremur sammála eða alveg sammála því.  

 

Starfsfólk í leikskólum bæjarins lýsir svipaðri ánægju með vinnustaðinn og aðrir starfsmenn í 

starfsmannakönnuninni frá því í mars 2013. 

6. Aðrir þættir 

6.1. Dvalartími barna 
Dvalartími barna hefur lengst á síðustu fjórum árum úr 7,62 klst. á dag í 7,89 klst. á dag sem er um 

3,5% aukning.  Dvalartími barna í leikskólum á Akureyri hefur breyst mikið á síðast liðnum 10 árum . Í 

október 2004 voru 995 börn í leikskólunum, 38% barnanna voru í 4 - 6,5 tíma vistun á dag og 62% 

þeirra voru í 7 - 9,5 tíma vistun á dag. Í október 2013 voru 1.091 barn í leikskólunum, 11% þeirra voru í 

4 - 6,5 tíma vistun, en 89% þeirra eru í 7 – 8,5. Vistunartími barna hefur því lengst mikið á þessum 10 

árum og nýting leikskólahúsnæðis er því mikil.  
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Mynd 3 . Meðaldvalartími barna í leikskólum Akureyrar 

 

 

6.2. Fjöldi barna  
Leikskóladeildirnar eru alls 48 í leikskólum Akureyrar. Börnum er almennt raðað inn á deildirnar eftir 

aldri, en í Hrísey og í Hulduheimum –Koti eru öll börn saman á einni deild.  Fjöldi barna er misjafn á 

deildum, frá 17 börnum upp í 30 börn á deild.  Fjöldinn ræðst m.a. af aldri barnanna og stærð 

deildanna að gólffleti. 

 

Mynd  4. Fjöldi barna í leikskólum Akureyrar 2009-2013 

 

 

Að meðaltali eru um 12% barna fjarverandi frá leikskólunum í september- maí 2013.  Í spurningu 3 í 

könnuninni sem send var á starfsmenn svara 10 % því til að fjöldi barna sé of mikill í leikskólunum. 

Ef börnum er fækkað í leikskólunum hefur það áhrif á tekjur skólans og hann hefur því minni fjármuni 

til að spila úr. 
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6.3. Fagmenntun 
Fjöldi fagmenntaðra við kennslu og önnur uppeldisstörf í leikskólum er ólíkur eftir sveitarfélögum. Hjá 

Akureyrarbæ  er hlutfall fagmenntaðra hæst við uppeldisstörf og kennslu ef 10 stærstu sveitarfélög 

landsins eru borin saman. Hjá Akureyrarbæ  eru leikskólakennarar 66% starfsmanna við uppeldisstörf 

og kennslu og auk þess eru aðrir starfsmenn með uppeldismenntun 10%. Alls eru því 76% 

fagmenntaðra við uppeldis- og kennslustörf í leikskólum Akureyrarbær.  Þar sem þetta hlutfall gerist 

lægst hjá samanburðarsveitarfélögum þá eru leikskólakennarar 32% af heildarfjölda þeirra sem vinna 

við kennslu eða uppeldisstörf. 

 

Tafla 6.  Fjöldi stöðugilda og hlutfallsleg skipting þeirra eftir menntun í 10 stærstu  sveitarfélögum 

landsins 2012 

  

Leikskóla- 

kennarar 

Aðrir 

uppeldis-

menntaðir 

Ófaglærðir 

við 

uppeldisstörf Alls 

  Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %   

Akureyrarkaupstaður 117  66% 17 10% 43 24% 177  

Akraneskaupstaður 53  62% 10 12% 23 27% 86  

Reykjanesbær 64  53% 12 10% 44 37% 120  

Garðabær 43  44% 20 20% 35 36% 98  

Hafnafjarðarkaupstaður 171  43% 53 13% 171 43% 395  

Árborg 50  41% 15 12% 58 47% 123  

Kópavogsbær 159  35% 72 16% 217 48% 448  

Fjarðabyggð 22  34% 5 8% 38 58% 65  

Mosfellsbær 47  32% 31 21% 68 47% 146  

Reykjavíkurborg 428  32% 323 24% 599 44% 1.350  

Samtals 1.154  38% 558  19% 1.296  43% 3.008  

Heimild:Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga   

 

Umræða 

Ekki er hægt að fullyrða um hvaða áhrif hátt hlutfall fagmenntaðra hefur á álag í starfi leikskóla. Ætla 

má að því fleiri sem leikskólakennarar eru þeim mun meiri tími er til undirbúnings í hverjum skóla þar 

sem bundið er í kjarasamning FL og SNS að hver leikskólakennari í fullu starfi skuli fá 4 klst. á viku til 

undirbúnings og hver deildarstjóri 5 klst. Eftir því sem hlutfall fagmenntaðra er hærra þeim mun meiri 

þörf er á afleysingu vegna undirbúningstíma og vegna símenntunar. Einnig má ætla að meiri kröfur séu 

gerðar til faglegs starfs þegar hlutfall fagmenntaðra er hátt. Í því samhengi má spyrja hvort það geti 

leitt til of mikils skipulags inni á deildum sem veldur ósveigjanleika í daglegu starfi og jafnframt hvort 

starfið sé farið að miðast við þarfir barnanna eða fagmennsku leikskólakennara? Einnig má nefna að 

því fleiri sem leikskólakennarar eru þeim mun minni þörf er á verkstjórn inni á deild þar sem stjórnunin 

verður ,,flatari“ fyrir vikið.  

 

Í Skólaskýrslu Sambands íslenskra sveitarfélaga kemur fram að starfsmannavelta meðal 

leikskólakennara hefur verið á bilinu 9-12% undanfarin ár en meðal ófaglærðra allt að 32%. Má álykta 

að hátt hlutfall leikskólakennara skapi minna álag í starfi leikskóla þar sem móttaka og þjálfun nýrra 

starfsmanna verður umfangsminni fyrir vikið vegna lítillar starfsmannaveltu.  
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Þar sem engin rannsókn eða skoðun hefur farið fram á áhrifum fagmenntunar á álag í leikskólum ber 

að undirstrika að varasamt er að álykta um orsakatengsl þar á milli. 

6.4. Sérúrræði 
Í öllum leikskólunum eru starfandi sérkennslustjórar sem hafa yfirumsjón með sérkennslu. Að auki er 

ráðið inn í sérkennarastöður fyrir þau börn sem hafa fengið greiningu. Stöðugildum vegna sérkennslu 

hefur fjölgað um 3,5 síðan 2009 og eru stöðugildin vegna sérkennslu nú alls 18,5  í leikskólunum. 

Börnum með skilgreindar sérþarfir hefur fjölgað í samræmi við fjölgun stöðugilda í sérkennslu.  Allir 

sérkennslustjórarnir ásamt sérkennsluráðgjafa vinna saman í teymi og hafa sett saman gagnabanka 

með hagnýtum upplýsingum er snúa að sérkennslu. (Sjá nánar í fylgiskjali 6.) 

Mikilvægt er að hver leikskóli hafi virkt lausnateymi sem vinnur þvert á deildir svo þekking og reynsla 

innan hvers skóla nýtist sem best.  

6.5. Hljóðvist 
Hljóðvist er einn af þeim þáttum sem hefur áhrif á líðan kennara og barna. Hávaði í leikskólum stafar 

fyrst og fremst frá börnunum sjálfum, leikföngum, leiktækjum, húsgögnum og húsbúnaði. Niðurstöður 

rannsókna hafa sýnt tengsl á milli hávaða og heilsubrests (Valdís Jónsdóttir, 2008). Áhrif hávaða geta 

verið af ýmsum toga, hann veldur álagi bæði á börn og starfsfólk sem birtist í andlegum og líkamlegum 

einkennum. Hávaði í vinnuumhverfi kennara getur valdið heyrnarskemmdum og  eyrnasuði . Hætta er 

á varanlegum heyrnarskemmdum ef dvalið er um langan tíma í miklum hávaða. Önnur áhrif hávaða 

geta verið aukinn hjartsláttur, höfuðverkur, þreyta, svefntruflanir og streita. Streita getur valdið 

hækkun blóðþrýstings sem eykur hættu á hjarta- og æðasjúkdómum. Svefntruflanir geta leitt til 

depurðar og minni framkvæmdahæfni. Hávaði í umhverfi barna veldur því að börn verða pirruð og ör í 

hegðun. Einnig hefur hávaði neikvæð áhrif á málþroska, náms- og lestrargetu barna. Talið er að rekja 

megi hluta af lestrarörðugleikum hjá börnum til of mikils hávaða í kennslustofum (Umhverfisstofnun, 

án ártals). 

 

Mælingar á hávaða í leikskólum hafa sýnt að meðaltalshávaði og hávaðatoppar hafa farið yfir 

hættumörk fyrir heyrn. Að vinna í hávaðasömu umhverfi og þurfa að þenja röddina reynir mjög á kok 

og barkakýlisvöðva sem veldur síðan hæsi og raddþreytu. Algengar raddveilur hjá kennurum má rekja 

að miklu leyti til þess að þeir þurfa að tala í of miklum hávaða (Valdís Jónsdóttir, 2008). Sjá nánar í 

fylgiskjali 5. 

 

Umræða 

Mikilvægi hljóðvistar er afgerandi fyrir líðan starfsfólks og barna. Bæði hönnun og endurbætur á 

húsnæði leikskóla verður að taka mið af mikilvægi hljóðvistar. Gæta þarf þess að húsbúnaður og 

leikföng séu hönnuð með þeim hætti að það dragi sem mest úr hávaða en jafnframt verður daglegt 

skipulag og agastjórnun að tryggja sem mesta ró og yfirvegun. 

 

6.6. Foreldrasamskipti 
Í leikskólum eru starfandi foreldrafélög og foreldraráð samkvæmt lögum um leikskóla. Foreldrar 

leikskólabarna eiga að gæta hagsmuna barna sinna, hafa náið samstarf við starfsfólk leikskóla, fylgjast 

með skólagöngu barna sinna og veita þær upplýsingar sem kunna að skipta máli fyrir skólastarfið og 
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velferð barna. Foreldrar skulu jafnframt eiga rétt á upplýsingum um skólastarfið og stöðu barna sinna 

(Lög um leikskóla nr. 90/2008, 9. gr.). 

 

Oft skapast persónulegt samband milli kennara og foreldra þar sem samskiptin eru mikil. Kennari þarf 

oft að gegna ólíkum hlutverkum í þeim samskiptum þar sem erfiðleikar og álag á heimilum skilar sér 

óhjákvæmilega inn í leikskólana. Kennarar geta því orðið óbeinir þátttakendur við úrlausn mála hjá 

foreldrum. Sá þáttur starfsins virðist hafa aukist á undanförnum árum en ekki liggur fyrir könnun á því 

hvert umfangið er.  Leikskólinn er fyrsta skólastigið og því mikilvægt að horft sé með þeim augum á 

starf hans. Reyndin er sú að hluti foreldra gerir oft á tíðum óraunhæfar kröfur um einstaklingsmiðaða 

þjónustu sem ekki er á færi leikskólans að veita. Það eitt og sér getur leitt til streitu meðal starfsfólks, 

sérstaklega ef slík samskipti valda ágreiningi.   

 

Upplýsingagjöf til foreldra er mikil s.s. á heimasíðu sem þarf að uppfæra reglulega til að hún nýtist sem 

skyldi, tölvupóstar til foreldra, fréttabréf og námskrár, upplýsingatafla auk daglegra samskipta. 

Foreldrar bera svo ábyrgð á að nýta sér þessar upplýsingar.  

6.7. Undirbúningstímar 
Útfærsla á skipulagi undirbúningstíma er með ólíkum hætti eftir leikskólum. Ljóst er að í nokkrum 

tilvikum gengur erfiðlega að uppfylla lögbundinn kjarasamning (sjá fylgiskjal 4) hvað þetta varðar en að 

öllu jöfnu gengur það vel og eðlilega fyrir sig. Hér verða nefnd nokkur dæmi: 

 

Dæmi 1 

Aðstoðarskólastjóri hefur umsjón með undirbúningstímum, skráir hvenær leikskólakennarar eru í 

undirbúningi og fylgir því eftir að þeir séu nýttir þegar færi gefst. Undirbúningur deildarstjóra gengur 

fyrir þegar tíminn er af skornum skammti. Hver deildarstjóri og leikskólakennari á sinn fasta 

undirbúningsdag. Klukkutími er dreginn af undirbúningi fyrir hvern dag frá vinnu auk þess sem allir 

fundir vegna sérkennslumála og foreldrasamtala tilheyra undirbúningstímanum. Þetta fyrirkomulag 

hefur reynst vel og undantekning að undirbúningstímar safnist upp. 

 

Dæmi 2 

Um er að ræða tvöfalda skráningu. Annars vegar skrá stjórnendur þann tíma sem deildir fá vegna 

undirbúningsafleysingar og hafa með þeim hætti betri yfirsýn um hversu mikinn tíma hver deild fær í 

hverri viku.  

 

Hins vegar skrá kennarar þá tíma sem þeir fá í undirbúning í hverri viku og skila til skólastjóra. Því er 

auðvelt að sjá hvort þeir eru í skuld eða ekki. Ef kennarar ná ekki fullum undirbúningstíma fá þeir 

viðbótartíma næst þegar þeir fara í undirbúning og þannig „tapast“ aldrei tímar hjá kennurum. Ef 

kennarar eru veikir eða í leyfi skrá þeir þá daga sem tekna daga. Sem dæmi þá skráir deildarstjóri á sig 

eins klukkustundar undirbúning fyrir hvern veikindadag. Stundum fara kennarar í undirbúning ef 

aðstæður gefa tilefni til og eru þeir tímar skráðir sem undirbúningstímar. Deildir eru skráðar með 

undirbúning ákveðna daga.  Þetta fyrirkomulag gengur vel fyrir sig. 

  

Dæmi 3 

Deildarstjóri ákveður undirbúningstíma fyrir leikskólakennara á hans deild. Reynt er að gæta þess að 

þeir stangist ekki á við hópastarf eða aðra skipulagða verkefnavinnu. Deildarstjórar skipuleggja 



Skýrsla um álag í leikskólum Akureyrar 

  17 

undirbúning sinn eftir því sem þeir telja koma best út fyrir deildina. Sá tími er sjaldnast samfelldur. 

Örfundur er á hverjum morgni með deildarstjórum skólans þar sem farið er yfir daginn og jafnframt 

eru þar lagðar fram upplýsingar ef einhverju er ábótavant. Deildarstjórar  eru vakandi fyrir því að nýta 

þann tíma sem gefst til undirbúnings bæði fyrir sig og deildina í heild. Það heyrir til undantekninga ef 

ekki næst að virða allan undirbúningstímann. Deildarstjórar eru duglegir að nýta tímann ef mikil 

veikindi eru á börnum og þá er undirbúningstíminn tekinn fyrr en annars hefði verið. Kennarar hafa 

einnig skráð niður hvað gert er í undirbúningstímunum, hvernig tíminn nýtist og hvort þeim finnist  

einhverju  ábótavant. Leikskólakennarar eru sáttir við þetta fyrirkomulag. 

 

Umræða 

Spyrja má hvort fyrirkomulagið á undirbúningstímunum eins og það er í dag sé æskilegasta formið og 

þá sérstaklega hvort undirbúningstímar eigi að vera ,,eign“ leikskólakennara líkt og nú er eða þeir 

bundnir hverri deild eða nemendafjölda? Ef umræðunni er snúið að börnunum þá gætir þar ekki 

jafnræðis.  Til útskýringar skal tekið dæmi: Á leikskóladeild  þar sem starfandi er deildarstjóri og tveir 

leikskólakennarar í 100% starfi fá þeir samtals 13 tíma í undirbúning á viku. Á annarri deild þar sem 

eingöngu er deildarstjóri og leiðbeinendur þá fær deildin einungis 5 tíma í undirbúning. Það munar alls 

átta tímum á þessum deildum, en barnafjöldinn gæti verið sá sami (sjá fylgiskjal 7). 

 

6.8. Starfsmannavelta 
Starfsmannavelta í öllum leikskólum landsins er minnst hjá leikskólakennurum en ámóta há hjá öðrum 

fagmenntuðum hópum og ófaglærðum. Á árunum 2009 - 2012 var hún á bilinu 8,6%-14,3% en hjá 

öðrum hópum 19,8%-32% á sama árabili. 

 

Mynd  5. Starfsmannavelta í öllum leikskólum landsins frá 2009-2012 

 
Heimild: Skólaskýrsla Sambands íslenskra sveitarfélaga 2013 

 

Samkvæmt gögnum frá Skóladeild Akureyrar var starfsmannaveltan í heild á bilinu 8,1%-12,7%. Í þeirri 

tölu eru ekki þeir starfsmenn sem hættu vegna aldurs eða veikinda. 

2009 2010 2011 2012

Leikskólakennarar 8,6% 14,3% 13,3% 12,1%

Aðrir fagmenntaðir 19,8% 32,5% 29,6% 28,8%

Ófaglærðir 27,9% 27,9% 32,0% 31,1%

Allt starfsfólk 20,7% 24,3% 25,3% 23,8%
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Mynd  6. Starfsmannavelta í leikskólum Akureyrar 2010-2013 

 
Heimild: Skóladeild Akureyrar 

 

Umræða 

Starfsmannavelta í leikskólum Akureyrar er mun lægri en gengur og gerist. Þó ber að taka fram að í 

tölum fyrir Akureyri eru ekki þeir starfsmenn sem hættu vegna aldurs eða veikinda. Ætla má að það 

breyti ekki mjög miklu um hlutfallið. Lág starfsmannavelta á Akureyri markast fyrst og fremst af því að 

hlutfall leikskólakennara er hátt og starfsmannavelta hjá þeim hópi er allt að 60% lægri en hjá öðrum 

starfshópum. Því má álykta að álag vegna móttöku og þjálfun nýrra starfsmanna sé minna á Akureyri 

en annarsstaðar. 

6.9. Mannabreytingar og móttaka nýrra starfsmanna 
Það er enginn vafi á því að metnaðarfullt leiðsagnarferli fyrir nýliða/nýjan starfsmann í starfi eflir og 

byggir undir starfsþroska þeirra. Það skiptir miklu máli að halda vel utan um nýliða og veita þeim 

stuðning. Því er nauðsynlegt að hafa leiðsagnaráætlun til að auka á öryggi þeirra og vellíðan. 

Leiðsagnarkennarinn, sá er sér um að leiðbeina nýliðum, gegnir mikilvægu hlutverki um leið og þeir 

þróast í starfi (Jonson, 2002). Stór hluti af eflingu fagþroska kennara er góð leiðsögn í upphafi 

starfsferils.  

 

Hlutverk skólastjórnenda gagnvart nýliðum er mikilvægt. Þeir þurfa að skipuleggja starfið þannig að 

tími gefist til leiðsagnar og endurgjafar. Jafnframt bera þeir ábyrgð á að nýliði falli inn í 

starfsmannahópinn og hvernig honum gengur í starfi (María Steingrímsdóttir, 2007) .  

Móttöku og leiðsagnaráætlun er nauðsynleg fyrst og fremst til þess að fagþroski nýliðans eflist og vaxi í 

starfi, einnig svo að nýliðinn haldist sem lengst í starfi sínu. Mjög gott er að hafa í huga þegar nýliði 

hefur störf í leikskólanum að um mikil verðmæti er að ræða með komu hans, öll sú þekking og reynsla 

sem kemur með nýliðanum. Mjög mikilvægt er að hafa í huga allra, ekki  aðeins  stjórnenda, að 

nýliðinn á eftir að læra mikið í gegnum reynslu sína. Gæta þarf að því að gera ekki of miklar kröfur á 

nýliðann því hann kann ekki og getur ekki allt (María Steingrímsdóttir, 2007).  
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6.10. Fjölgun verkefna 
Á undanförnum árum hefur verkefnum fjölgað í leikskólum sem kallar á aukna samræðu og fjölgun 

fundatíma innan dagvinnumarka. Dæmi um slík verkefni eru: heilsuefling, lífsleikni, grænfáninn, litli 

rauði krossinn, brunaliðið, agastefna, námskrá, lausnateymi, málrækt, tákn með tali, sjálfsmat (Agnið), 

skemmtinefnd, þróunarverkefni, endurskoðun á skipulagi, samstarf skólastiga, deildafundir, fundir 

vegna sérúrræða, foreldrasamtöl og undirbúningur þeirra. 

6.11. Viðhorf til starfsins 
Afar mikilvægt er að mæta til vinnu með jákvætt viðhorf til starfsins, barna, samstarfsmanna og 

foreldra. Starfsmaður getur einn borið ábyrgð á eigin hugarfari. Mikilvægt er að allir heilsist og taki 

undir kveðju með bros á vör. Einnig er nauðsynlegt að vera stöðugt vakandi fyrir því að hrósa og 

hvetja, við eigum að hrósa hvert öðru, hrós er ekki bara hrós frá yfirmanni til undirmanns. Við virðumst 

oft bíða eftir því að aðrir hrósi í stað þess að byrja á sjálfum okkur. Við leitumst við að draga fram 

jákvæðar hliðar samstarfsfólks okkar, starfsins og ekki síður skólans um leið og við sýnum hvert öðru 

gagnkvæma virðingu.  

 

Að bera ábyrgð á eigin hugarfari eða „að vera með kveikt á ljósunum“ þýðir í raun, samkvæmt Jóhanni 

Inga Gunnarssyni sálfræðingi. Að um leið og ég mæti í vinnuna með kveikt á ljósunum þá er ég í 

vinnunni sem fagmanneskja, sem kennari, með rétt viðhorf, er rétt stemmd og ég ber ábyrgð á því sjálf 

en ekki einhver annar. 

6.12. Fjarvistastefna og fjarverusamtöl 
Tilgangur fjarvistarstefnu  

Fjarvistastefna hefur þann tilgang að samræma vinnuferla vegna fjarveru, auka velferð og tryggja 

vellíðan starfsmanna. Henni er einnig ætlað að nýtast vinnustaðnum til að skipuleggja viðbrögð við 

fjarveru. Stefnan inniheldur viðmið vegna fjarveru, tilkynningar og skráningu ásamt fyrirkomulagi 

fjarverusamtals. Stefnan er að minnka fjarveru starfsmanna og draga þannig úr þjónustuskerðingu, 

kostnaði við afleysingar og álagi sem fjarvera starfsmanna veldur. 

Starfsfólki er kynnt stefnan og viðeigandi vinnuferli við upphaf starfs í skólanum.  

Mikilvægt er að yfirmaður hafi samband við starfsmann í skammtíma og/eða lengri veikindum til að 

athuga með líðan hans og sýna eðlilega umhyggju.  

 

Fjarverusamtal vegna skammtímafjarveru 

Starfsmenn geta verið boðaðir í fjarverusamtal ef veikindafjarvera fer yfir skilgreind viðmið skólans. 

Tilgangur slíkra samtala er fyrst og fremst að skapa formlegan vettvang til að fara yfir stöðu 

skammtímafjarvista starfsmanns og aðstæður á vinnustað sem geta haft áhrif á fjarvistirnar. 

Mikilvægt er að undirbúa slík samtöl vel með því til dæmis að upplýsa starfsmann um samtalið og 

tilgang þess með góðum fyrirvara. Samtalið skal byggt á tölulegum upplýsingum um fjarveru 

starfsmannsins. Í samtalinu skal beina umræðunni að fjölda eða tíðni fjarverudaga og hverju hægt er 

að breyta sem getur haft jákvæð áhrif á mætinguna í stað þess að einblína á veikindin. Í lok samtals 

skal liggja fyrir jákvæð og áþreifanleg áætlun sem báðir eru sáttir við og fylgja markvisst eftir. 

Fjarverusamtal er trúnaðarsamtal milli starfsmanns og yfirmanns og upplýsingar sem koma fram í 

samtalinu eiga ekki að berast til annarra nema báðir aðilar samþykki það. 
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Nota fjarvistasamtöl markvisst 

Lagt er til að allir skólar hafi virka fjarvistastefnu og setji sér sín viðmið vegna fjarvista, t.d. að 

fjarvistasamtal fari fram við starfsmann sem hefur verið fjarverandi í 10 daga síðustu 6 mánuði eða 4 

skipti síðustu 6 mánuði (ath. að 1 skipti getur verið 5 dagar eða 1 dagur). Í velferðarstefnu 

Akureyrarbæjar og hjá Virk starfsendurhæfingu er að finna fjarvistarsamtalseyðublað sem gott er að 

nota eða hafa til stuðnings við gerð samtalseyðublaðs fyrir hvern skóla.  
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7. Leiðir til að draga úr álagi starfsfólks í leikskólum 
 

Hluti af verkefni starfshópsins var að leggja fram tillögur að úrbótum í þeim tilgangi að draga úr álagi í 

leikskólum. Margar tillögur komu fram í starfsmannakönnuninni í janúar 2014 og jafnframt var gögnum 

safnað frá fleiri aðilum.   

 

Samræmi er á milli þess hvað starfsfólk telur að skapi álag og þeirra tillagna sem lagðar voru fram til að 

draga úr álagi. Fyrst og fremst er rætt um nauðsyn þess að ráða inn fólk vegna veikindaforfalla. Einnig 

komu fram sjónarmið um að fækka þurfi börnum á hverri deild eða fjölga starfsfólki. Mikilvægi 

hljóðvistar kemur skýrt fram í könnuninni og þá er átt við hönnun húsnæðis, aðgerðir til að draga úr 

hávaða sem og agamál. Viðurkennt er að helsti hljóðgjafinn er maðurinn sjálfur og því mikilvægt að 

skapa þær venjur að börnin hegði sér með öguðum hætti. Án þess að það hafi verið kannað 

sérstaklega þá virðist sem þeim málum sé ólíkt háttað eftir leikskólum.    

 

Það sem snýr að skólunum sjálfum þá kom fram að mikilvægi þess að óskipulag skólastarfs skapi ekki 

álag að óþörfu sé eitthvað sem beri að hafa stöðugt til skoðunar. Nefnd voru nokkur dæmi þessu til 

skýringar s.s. fjöldi barna í forstofu á sama tíma, afleysing vegna undirbúningstíma leikskólakennara og 

fyrirkomulag kaffitíma. Einnig var nefnt hvort ,,ofskipulag“ í daglegu starfi með börnum sé raunin þar 

sem fagfólki er mikið í mun að hafa jafnvel meira fyrir stafni en börnin hafa þörf fyrir. Í þessu samhengi 

kom fram umræða um nauðsyn þess að skýra bæði verklag og verkferli eins og frekast er kostur og 

jafnvel forgangsraða faglegum störfum. Mikilvægt væri að viðhafa sama verklag við skráningu og 

skipulag undirbúningstíma í hverjum leikskóla og gæta þar með jafnræðis varðandi afleysingu, 

skráningu og eftirfylgd. Dæmi eru um að ein deild af nokkrum geti verið eins og  ,,annar leikskóli“,; hún 

lifi sjálfstæðu lífi og hafi sínar eigin reglur. Slíkt skapar spennu og veldur óþarfa álagi.  

 

Að síðustu voru nokkrir þættir nefndir sem lúta að ábyrgð starfsfólks á eigin viðhorfi, heilsu og 

samskiptum. Útgangspunkturinn er sá að hver einstaklingur á möguleika á því að velja sér viðhorf og 

því mikilvægt bæði að hvetja til þess og í raun ætlast til þess að ábyrgðin á því liggi hjá hverjum og 

einum. Í könnuninni kom fram setningin ,,að vera fúll skapar álag“ sem lýsir vel hvað við er átt. 

Mikilvægi þess að starfsfólk sé vingjarnlegt og leiti lausna í daglegu starfi í stað þess að finna að og 

kvarta er óvéfengjanlegt. Einnig kom fram að opna þyrfti á umræðu um ábyrgð fólks á eigin heilsu og 

það væri hlutverk stjórnenda að hvetja fólk til heilsueflingar. 
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8. Töluleg gögn 
 

8.1. Fjöldi forfalladaga í leikskólum Akureyrar 2010-2013 
 

Mynd 7. Veikindadagar í leikskólum Akureyrarbæjar 2010-2013 

 
Heimild: Skóladeild Akureyrar 

 

8.2. Heildarfjöldi forfalladaga starfsfólks í leikskólum Akureyrar 2010-2013 
 

Mynd 8 

 
Heimild: Skóladeild Akureyrar 

  

JAN FEB MAR APR MAÍ JÚN JÚL ÁGÚ SEP OKT NÓV DES

Árið 2010 507 536 411 350 364 372 360 471 453 524 529 470

Árið 2011 541 460 487 445 452 365 237 247 293 309 393 477

Árið 2012 581 562 531 305 471 461 356 585 558 595 462 388

Árið 2013 607 678 684 567 508 486 332 326 447 693 836 550

Veikindadagar í leikskólum Akureyrarbæjar 2010 - 2013
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8.3. Fjöldi stöðugilda og lykiltölur 
 

Tafla 7. Lykiltölur á öllu landinu 

  2008 2010 2012 Breyting 

Fjöldi leikskólabarna 18.278 18.961 19.617 7% 

Heildagsígildi barna 18.353 18.818 19.618 7% 

Stöðugildi alls starfsfólks við 
uppeldis- og menntunarstörf 4.350 4.377 4.566 5% 

Stöðugildi stjórnenda og 

leikskólakennara 3.629 3.615 3.848 6% 

Heimild: Skólaskýrsla Sambands íslenskra sveitarfélaga 2013 

 

 

Tafla 8. Starfsmannafjöldi á öllu landinu 

  2008 2009 2010 2011 2012 Breyting  

Starfsfólk alls 4.761 4.847 4.770 4.798 4.946 4% 

Leikskólakennarar 1.498 1.596 1.548 1.658 1.694 13% 

Aðrir uppeldismenntaðir 453 537 560 764 801 77% 

Ófaglærðir við uppeldisstörf 2.399 2.299 2.269 1.982 2.071 -14% 

Önnur störf 411 415 394 393 380 -8% 

Heimild: Skólaskýrsla Sambands íslenskra sveitarfélaga 2013 

 

8.4. Fjöldi stöðugilda á Akureyri 2010-2013 
 

Tafla 9. Lykiltölur frá Akureyri 

  2010 2011 2012 2013 Breyting 

Stöðugildi í stjórnun 15,25 15,25 15,45 15,45 1% 

Stöðugildi á deild 160,26 160,45 164,44 167,14 4% 

Stöðugildi í föstum afleysingum 35,89 32,22 33,49 34,71 -3% 

Heildarstöðugildi 252,36 248,5 259,86 257,82 2% 

Hlutfall fagmenntaðra á deild 77,1% 78,5% 75,4% 79,5% 3% 

Stöðugildi vegna sérkennslu 15 17 18,5 18,5 23% 

Heimild: Skóladeild Akureyrar 
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Tafla 10. Lykiltölur frá Akureyri 

  2010 2011 2012 2013 Breyting 

Fjöldi barna í leikskólum alls 1083 1097 1.105 1.091 1% 

Fjöldi rýma alls 1052 1052 1.116 1.116 6% 

Fjöldi barna í 4 - 6,5 tíma dvöl  194 154 135 123 -37% 

Fjöldi barna í 7 - 8,5 tíma dvöl  889 943 971 968 9% 

Stöðugildi í stjórnun 15,25 15,25 15,45 15,45 1% 

Stöðugildi á deild 160,26 160,45 164,44 167,14 4% 

Stöðugildi í föstum afleysingum 35,89 32,22 33,49 34,71 -3% 

Heildarstöðugildi 252,36 248,5 259,86 257,82 2% 

Hlutfall fagmenntaðra á deild 77,1% 78,5% 75,4% 79,5% 3% 

Brúttóstærð húsnæðis í m² 7.841 7.941 8.196 8.262 5% 

Brúttóstærð húsnæðis pr. barn í m² 7,24 7,24 7,42 7,57 5% 

Leikrými í m² 3.830 3.930 4.099 4.111 7% 

Leikrými á barni í m² 3,54 3,58 3,71 3,77 7% 

Barngildi 1.250 1.281 1.304 1.198 -4% 

Meðaldvalartími barna 7,75 7,78 7,90 7,89 2% 

Fjöldi barna með sérkennslu 37 42 40 46 24% 

Hlutfall barna með sérkennslu 3,4% 3,8% 3,6% 4,2% 23% 

Stöðugildi vegna sérkennslu 15 17 18,5 18,5 23% 

Heimild: Skóladeild Akureyrar 

8.5. Upplýsingar um starfsemi leikskóla í nokkrum sveitarfélögum á árinu 

2012  
 

Tafla 11 

Börn 

 4 klst 5-6 klst 

7 klst  

eða lengur Börn alls 

Heilsdags-

ígildi 

Akureyrarkaupstaður  6 101 767 874 868 

Allt landið 230 1.365 18.009 19.604 19.608 

Árborg 10 67 455 532 513 

Garðabær 4 16 381 401 412 

Hafnarfjarðarkaupstaður 8 59 1.443 1.510 1.560 

Höfuðborgarsvæði  37 350 10.195 10.582 10.827 

Kópavogsbær 5 85 1.740 1.830 1.842 

Mosfellsbær 1 34 565 600 618 

Reykjanesbær 13 66 427 506 498 

Reykjavíkurborg 16 139 5.735 5.890 6.040 

Heimild: Skólaskýrsla Sambands íslenskra sveitarfélaga 2013 
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Tafla 12. Fjöldi stöðugilda og hlutfallsleg skipting þeirra eftir menntun í 10 stærstu    

  sveitarfélögum landsins 2012 

  

Leikskóla- 

kennarar 

Aðrir 

uppeldis-

menntaðir 

Ófaglærðir 

við 

uppeldisstörf Alls 

  Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %   

Akureyrarkaupstaður 117  66% 17 10% 43 24% 177  

Akraneskaupstaður 53  62% 10 12% 23 27% 86  

Reykjanesbær 64  53% 12 10% 44 37% 120  

Garðabær 43  44% 20 20% 35 36% 98  

Hafnafjarðarkaupstaður 171  43% 53 13% 171 43% 395  

Árborg 50  41% 15 12% 58 47% 123  

Kópavogsbær 159  35% 72 16% 217 48% 448  

Fjarðabyggð 22  34% 5 8% 38 58% 65  

Mosfellsbær 47  32% 31 21% 68 47% 146  

Reykjavíkurborg 428  32% 323 24% 599 44% 1.350  

Samtals 1.154  38% 558  19% 1.296  43% 3.008  

Heimild:Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga   
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9. Niðurstöður úr spurningakönnun í janúar 2014 
Líkt og komið hefur fram var spurningakönnun lögð fyrir allt starfsfólk leikskóla Akureyrar í janúar 

2014. Við gerð spurningalistans var annars vegar verið að kalla eftir skilningi starfsfólks á því hvað átt 

er við með því þegar rætt er um álag í leikskólum og hins vegar hvort og þá hvernig það birtist í 

daglegu starfi. Ekki síst vildi starfshópurinn einnig fá fram hugmyndir starfsfólks um hvernig draga megi 

úr álagi á hverjum stað.  

Tafla 13 

Svarhlutfall og fjöldi starfsmanna 
  Fj. svara Fj. starfsmanna Svarhlutfall 

Hlíðaból 11 15 73% 

Hólmasól 7 31 23% 

Hríseyjarskóli 3 3 100% 

Hulduheimar 18 28 64% 

Iðavöllur 15 27 56% 

Kiðagil 20 24 83% 

Krógaból 19 31 61% 

Lundarsel 19 24 79% 

Naustatjörn 28 34 82% 

Pálmholt 33 39 85% 

Sunnuból 9 18 50% 

Tröllaborgir 21 30 70% 

Óskilgreint 9   

SAMTALS 212 304 70% 

 

Tafla 14 

Svör eftir starfsheitum 
Leikskólakennari / önnur fagmenntun 83 

Stjórnandi / skólastjóri, aðstoðarskólastjóri eða deildarstjóri 64 

Annað starfsheiti 60 

Ótilgreint 5 

SAMTALS 212 
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Spurning 1 

Skilningur getur verið ólíkur á því hvað átt er við þegar talað er um álag í leikskólum. Getur þú nefnt 

dæmi (hámark 4) um hvað það merkir í þínum huga? 

 

Tafla 15 

 Svör   %  

Undirmönnun vegna veikinda 152 72% 

Fjöldi barna of mikill á deildum 62 29% 

Hávaði 46 22% 

Sérúrræði of fá 25 12% 

Undirbúningstímar nást ekki 17 8% 

Foreldrasamskipti 15 7% 

Örar mannabreytingar 14 7% 

Fjölgun verkefna 11 5% 

Neikvæðni í samskiptum 10 5% 

Miklar kröfur á kennara 9 4% 

Ofskipulag 9 4% 

Slakt skipulag 9 4% 

Móttaka nýrra starfsmanna 6 3% 

Stjórnun 6 3% 

Undirbúningstími raskast 6 3% 

Mikil samvera með börnum 5 2% 

Skreppur 5 2% 

Aðlögun 5 2% 

Hegðunarvandi aukist 4 2% 

Bleyjuskipti og klósettferðir 3 1% 

Fataherbergi 3 1% 

Fjölskyldur í vanda 3 1% 

Tímaskortur 3 1% 

Vinnuaðstaða ekki nógu góð 3 1% 

Fjarvera á kaffitímum 2 1% 

Krafa um 100% vinnu 2 1% 

Lenging viðveru 2 1% 

Lítið um gæðastundir 2 1% 

Matartímarnir 2 1% 

Miklar kröfur gerðar af yfirmönnum og skóladeild 2 1% 

Skortur á yfirsýn  2 1% 

Niðurskurður 2 1% 

Foreldraviðtöl á starfstíma skóla 2 1% 

Of fátt starfsfólk 2 1% 

Skipulag húsnæðis 2 1% 

Fjöldi svara 453  

Fjöldi þeirra sem svöruðu 212  
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Spurning 2 

Mynd 9 

 

 

  

33%

34%

11%

2%
0%

17%

2%

2. spurning 
Hversu mikil eða lítil breyting hefur orðið á álagi innan 

leikskólans á undanförnum 5 árum að þínu mati? Álagið er

miklu meira meira hvorki minna né meira

minna miklu minna hef ekki forsendur til að svara

svöruðu ekki
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Spurning 3 

Ef breyting hefur orðið á álagi í leikskólanum á undanförnum 5 árum, í hverju felst sú breyting að þínu 

mati? 

 

Tafla 16 

      

Aukin veikindi 59 39% 

Afleysing ekki til staðar 29 19% 

Auknar kröfur yfirvalda 25 17% 

Sérúrræði of fá 19 13% 

Auknar kröfur foreldra 15 10% 

Fjöldi barna of mikill 15 10% 

Fjölgun verkefna 13 9% 

Agaleysi aukist hjá börnum 10 7% 

Tími til samvinnu lítill 9 6% 

Fjárráð leikskóla hafa minnkað 8 5% 

Sameining leikskóla 8 5% 

Dvalartími hefur lengst 7 5% 

Fjölskyldum í vanda fjölgað 7 5% 

Starfsmannavelta meiri 7 5% 

Engin breyting 5 3% 

Undirbúningstími ekki virtur 5 3% 

Hávaði aukist 3 2% 

Áreitum fjölgar 2 1% 

Ný verkefni of mörg 2 1% 

Stöðugildum fækkað 2 1% 

Samtals 250  

Fjöldi þeirra sem svöruðu 151  
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Spurning 4 

Til hvaða ráða telur þú að hægt sé að grípa í þeim tilgangi að draga úr álagi í þínum leikskóla? 

 

Tafla 17 

    % 

Auka afleysingar 55 30% 

Fækka börnum á hverri deild 56 30% 

Fjölga stöðugildum 30 16% 

Efla starfsanda og bjartsýni 13 7% 

Fækka verkefnum 13 7% 

Auka samvinnu 12 6% 

Bæta hljóðvist 11 6% 

Draga úr skipulagi 10 5% 

Fækka börnum á hvern starfsmann 9 5% 

Auka sveigjanleika í skipulagi 7 4% 

Auka hlunnindi 6 3% 

Breyta kjarasamningi 6 3% 

Nota fjarvistarsamtöl markvisst 5 3% 

Stjórnendur verða að vera í forystu 5 3% 

Stjórnendur verða að taka á starfsmannamálum 5 3% 

Stjórnendur þurfa að bæta skipulag 4 2% 

Virða undirbúningstíma 4 2% 

Vanda móttöku og þjálfun nýrra starfsmanna 2 1% 

Auka þjónustu skóladeildar 1 1% 

Svör alls 254  

Fjöldi þeirra sem svöruðu 186  
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Spurning 5 

Hvernig myndir þú lýsa líðan þinni í starfi?  

 

Mynd 10 

 

 

  

18%

51%

28%

5%

0%

5. spurning 
Hvernig myndir þú lýsa líðan þinni í starfi? Hún er

mjög góð góð hvorki góð né slæm slæm mjög slæm
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Spurning 6 

Hversu mikið eða lítið álag býrð þú við utan vinnutíma?  

 

Mynd 11 

 

 

  

3%

16%

40%

27%

14%

6. spurning
Hversu mikið eða lítið álag býrð þú við utan vinnutíma?

Mjög mikið mikið Hvorki mikið nér lítið Lítið Mjög lítið
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Spurning 7 

Ef þú býrð við mikið álag utan vinnutíma, hversu mikil eða lítil áhrif telur þú að það hafi á störf þín í 

vinnunni? (100 af 212 svöruðu) 
 

Mynd 12 
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7. spurning
Ef þú býrð við mikið álag utan vinnutíma, hversu mikil eða lítil 

áhrif telur þú að það hafi á störf þín í vinnunni? (100 af 212 
svöruðu)

mjög mikil mikil hvorki mikil né lítil lítil mjög lítil
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11. Fylgiskjöl 
 

Fylgiskjal 1: Erindi leikskólastjóra 11. desember 2013 

 

Akureyri 11. desember 2013  

 

Skólanefnd Akureyrar, Preben Jón Pétursson formaður.  

 

Erindi bréfs: Álag og fjarvera í leikskólum Akureyrarbæjar. 

  

Ágæta skólanefnd.  

Skólastjórar leikskóla Akureyrar vilja bregðast við og finna lausnir á álagi og fjarveru starfsfólks sem er 

til staðar í leikskólum bæjarins.  

 

Við teljum að álag og fjarvera undanfarin ár hafi haft áhrif á líðan starfsfólks en á þessu ári hefur 

fjarvera aukist til muna. Styðja nýjar samantektartölur frá Skóladeild þessa fullyrðingu. Nú er svo komið 

að skólastjórar hafa enn meiri áhyggjur af þessari stöðu en áður og vilja að brugðist verði strax við til 

að koma í veg fyrir enn frekari fjarveru, álag og kulnun í starfi.  

 

Við teljum brýnt að settur verði á fót starfshópur sem mun gera könnun meðal allra starfsmanna 

leikskóla um ástæður álags og leiðir til lausna. Með framkvæmd könnunar og greiningu væntum við 

þess að hægt verði að finna markvissar leiðir og lausnir til úrbóta, skólunum til hagsbóta, því ekki er 

hægt að una við óbreytt ástand.  

 

Við leggjum til að Karl Frímannsson þróunarstjóri verði í forsvari fyrir starfshópnum auk þess sem 

fulltrúi skólanefndar, skóladeildar, tveir til þrír skólastjórar og kennarar leikskóla verði í starfshópnum.  

 

Með vinsemd og von um jákvæð svör.  

Anna R. Árnadóttir skólastjóri Krógabóls.  

Björg Sigurvinsdóttir skólastjóri Lundarsels.  

Fanney Jónsdóttir skólastjóri Tröllaborga.  

Jónína Hauksdóttir skólastjóri Naustatjarnar.  

Kristín Sigurðardóttir skólastjóri Sunnubóls.  

Kristlaug Þ. Svavarsdóttir skólastjóri Iðavalla.  

Snjólaug Pálsdóttir skólastjóri Hulduheima.  

 

Afrit sent til:  

Gunnars Gíslasonar fræðslustjóra  

Hrafnhildar G. Sigurðardóttur leikskólafulltrúa 
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Fylgiskjal 2: Bókun skólanefndar 16. desember 2013 

 

2013120098 

Erindi dags. 11. desember 2013 frá sjö leikskólastjórum á Akureyri. Þar kemur fram að álag og fjarvera 

undanfarin ár hefur haft áhrif á líðan starfsfólks í leikskólum og nú hafa fjarverur aukist til muna. Óskað 

er eftir samstarfi um að gerð verði greining á stöðunni og starfshópur settur á laggirnar til að leita leiða 

til lausna. 

Skólanefnd samþykkir að fela leikskólafulltrúa að skipa starfshóp í samræmi við framkomnar óskir í 

erindinu. 
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Fylgiskjal 3: Erindi frá trúnaðarmönnum FL til skólanefndar 

 

Akureyri 2. janúar 2014 

 

Skólanefnd Akureyrar; Preben Jón Pétursson formaður. 

 

Erindi bréfs: Undirbúningsleysi leikskólakennara. 

 

Ágæta skólanefnd. 

 

Við trúnaðarmenn leikskólakennara við leikskóla Akureyrar erum orðin langþreytt á að sú afleysing sem 

ætluð er til undirbúnings leikskólakennara í leikskólunum sé oft og iðulega tekin af okkur til að leysa af 

veikindi starfsmanna. Samkvæmt kjarasamningi FL frá 2011 stendur: „Undirbúningstími er hluti af 

dagvinnuskyldu leikskólakennara. Þess skal gætt að sá lágmarksundirbúningstími, sem tilgreindur er í gr. 

2.7.1 og 2.7.2, rúmist innan dagvinnumarka.  

Lágmarks undirbúningstími leikskólakennara í leikskólum er 4 klst. á viku miðað við fullt starf. 

Lágmarksundirbúningstími deildarstjóra og leikskólasérkennara eru 5 stundir á viku miðað við fullt starf.“ 

Enn fremur kemur fram: „Undirbúningstími notist m.a. til starfsáætlanagerðar, viðtalstíma fyrir foreldra 

og annars foreldrasamstarfs, atferlisathugana og kynnisferða. Leikskólastjóri skipuleggur fyrirkomulag 

undirbúningstíma.“ 

 

Það er trú okkar að leikskólastjórar vilji ekki heldur séu nauðbeygðir eða sjá ekki aðra leið en að brjóta 

kjarasamningsbundinn rétt okkar gagnvart undirbúningi til að manna deildir leikskólanna. Við erum enn 

fremur sammála um að langvarandi undirbúningsleysi veldur álagi í starfi og hefur áhrif á líðan 

leikskólakennara. 

 

Frá hausti 2013 höfum við mörg hver safnað saman fjölda tíma þar sem ekki hefur náðst undirbúningur 

(mismundandi eftir leikskólum). Þessa tíma eigum við “inni” hjá leikskólastjórum. Erfitt er að vinna þessa 

tíma upp þar sem lítið lát virðist vera á veikindum starfsmanna. Við viljum taka fram að leikskólastjórar 

gera það sem þeir geta til að vinna upp undirbúningsleysi þegar mönnun er góð. 

 

Hvernig leikskóla viljum við? Við þurfum ekki að leita lengra en í skólastefnu Akureyrar, það ágæta rit 

sem fer fögrum orðum um hlutverk og markmið, gæði, tilgang og starfsumhverfis skóla en þar stendur 

m.a.: „Í góðum skóla er fagmennska í fyrirrúmi“. 

 

Til að svo megi verða áfram er mikilvægt að undirbúningur leikskólakennara sé virtur í hvívetna og 

annarra leiða leitað til að manna veikindi starfsmanna. 

Það er skoðun okkar að veikindaafleysing við leikskóla Akureyrar er of lítil. Nýleg samantekt frá Skóladeild 

Akureyrar um veikindi starfsmanna styðja við þessa skoðun okkar.  

 

Við förum þess á leit við Skólanefnd að hækka beri veikindaafleysingu starfsmanna  við leikskóla 

Akureyrar. 

  

Með vinsemd og virðingu. 
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Fyrir hönd trúnaðarmanna leikskólakennara í leikskólum Akureyrar, 

 

Svala Ýrr Björnsdóttir trúnaðarmaður leikskólakennara Lundarseli 

Halla Steingrímsdóttir trúnaðarmaður leikskólakennara Naustatjörn 

 

 

Afrit sent til: 

Gunnars Gíslasonar fræðslustjóra 

Hrafnhildar G. Sigurðardóttur leikskólafulltrúa 

 

 

 

  



Skýrsla um álag í leikskólum Akureyrar 

  39 

Fylgiskjal 4: Undirbúningstímar - Kjarasamningur SNS og FL 

 

KJARASAMNINGUR SAMBANDS ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA og  

KENNARASAMBANDS ÍSLANDS vegna FÉLAGS LEIKSKÓLAKENNARA  

GILDISTÍMI 1. júní 2011 til 30. júní 2014 Með breytingum frá 23. ágúst 2012   

 

2.7  

UNDIRBÚNINGSTÍMI  

Undirbúningstími notist m.a. til starfsáætlanagerðar, viðtalstíma fyrir foreldra og  

annars foreldrasamstarfs, atferlisathugana og kynnisferða. Leikskólastjóri  

skipuleggur fyrirkomulag undirbúningstíma. Sjá nánar Bókun I frá 2006  

 Undirbúningstími er hluti af dagvinnuskyldu leikskólakennara. Þess skal gætt að sá  

lágmarksundirbúningstími, sem tilgreindur er í gr. 2.7.1 og 2.7.2, rúmist innan dagvinnumarka.  

Undirbúningur sem unninn er utan dagvinnumarka að beiðni leikskólastjóra telst til yfirvinnu.   
 

2.7.1  

Lágmarks undirbúningstími leikskólakennara og leikskólaleiðbeinenda A í leikskólum er 4 klst. á viku 

miðað við fullt starf . Aðstoðarleikskólakennarar og leikskólaleiðbeinendur B skulu hafa að lágmarki 2 

klst. Undirbúningstíma á viku miðað við fullt starf.   

 

2.7.2  

Lágmarksundirbúningstími deildarstjóra og leikskólasérkennara eru 5 stundir á  

viku miðað við fullt starf.  

 

Bókun 1 frá 2006  

Undirbúningstími  

Við ákvörðun vinnutímaskipulags skal til viðbótar beinni vinnu með nemendum þess gætt að 

leikskólakennarinn hafi nægan tíma til að sinna eftirfarandi þáttum; gerð og útfærslu skólanámskrár og 

starfsáætlunar, náms- og stöðumats, skráningar upplýsinga, ýmissa umsjónarstarfa, samstarfs við 

fagaðila utan og innan skólans, aðlögunar og samstarfs við foreldra, þ.m.t. upplýsingagjöf á heimasíðu 

og samvinnu og stuðningi við aðra starfsmenn, s.s.vegna nýliðaþjálfunar og verkstjórnar. 
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Fylgiskjal 5: Áhrif hávaða í leikskóla 

Hljóðvist er einn af þeim þáttum sem hefur hvað mest áhrif á líðan kennara og barna. Hávaði í 

leikskólum stafar fyrst og fremst frá börnunum sjálfum, leikföngum, leiktækjum, húsgögnum og 

húsbúnaði. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt tengsl á milli hávaða og heilsubrests (Valdís Jónsdóttir, 

2008). Áhrif hávaða geta verið af ýmsum toga, hann veldur álagi bæði á börn og starfsfólk sem birtist í 

andlegum og líkamlegum einkennum. Hávaði í vinnuumhverfi kennara getur valdið heyrnarskemmdum 

og heyrnarsuði. Hætta er á varanlegum heyrnarskemmdum ef dvalið er um langan tíma í miklum 

hávaða. Önnur áhrif hávaða geta verið aukinn hjartsláttur, höfuðverkur, þreyta, svefntruflanir og 

streita. Streita getur valdið hækkun blóðþrýstings sem eykur hættu á hjarta- og æðasjúkdómum. 

Svefntruflanir geta leitt til depurðar og minni framkvæmdahæfni. Hávaði í umhverfi barna veldur því 

að börn verða pirruð og ör í hegðun. Einnig hefur hávaði neikvæð áhrif á málþroska, náms- og 

lestrargetu barna. Talið er að rekja megi hluta af lestrarörðugleikum hjá börnum til of mikils hávaða í 

kennslustofunni (Umhverfisstofnun, án árs). 

 

Mælingar á hávaða í leikskólum hafa sýnt að meðaltalshávaði og hávaðatoppar hafa farið yfir 

hættumörk fyrir heyrn. Að vinna í hávaðasömu umhverfi og þurfa að þenja röddina reynir mjög á kok 

og barkakýlisvöðva sem veldur síðan hæsi og raddþreytu. Algengar raddveilur hjá kennurum má rekja 

að miklu leyti til þess að þeir þurfa að tala í of miklum hávaða (Valdís Jónsdóttir, 2008). 

Heilsuspillandi hávaði miðast við 85 dB(A) LAeq.  

 

Hávaði er skilgreindur sem óæskileg eða skaðleg hljóð sem stafa m.a. frá athöfnum fólks, umferð og 

atvinnustarfsemi.  

 

Ómtími er mælikvarði á bergmál. Ómtími er sá tími sem það tekur hljóð er að deyja út í rými. 

Samkvæmt byggingareglugerð á ómtími í leikskólum ekki að vera hærri en 0,6 sekúndur en æskilegur 

ómtími í leikskólum er 0,4 sekúndur (Umhverfisstofnun, án árs). 

 

Hugmyndir að úrræðum 

‐ Fræðsla til kennara og starfsmanna leikskóla um hljóðvist og raddheilsu. 

‐ Fræðsla til barna t.d. að  kenna barninu að læra á þann hávaða sem það myndar sjálft, hvað er 

góður og slæmur hávaði.  

‐ Minnka hávaða frá fullorðnum. Kennarinn er fyrirmynd barnanna ef hann hækkar röddina til 

að láta hlusta á sig geta börnin talið það vera eðlilega hegðun. 

‐ Samræmd agastefna.  

‐ Skipta barnahópnum, færri börn á hvern m2   (eða fækka börnum).  

‐ Tala við börnin í augnhæð og forðast að kalla til þeirra. 

‐ Setja hljóðdempandi efni eða tennisbolta undir stóla- og borðfætur. 

‐ Setja hljóðeinangrandi efni utan um borðfætur.  

‐ Setja borðdúka úr gervileðri með hljóðdempandi undirlagi. 

‐ Gluggatjöld draga úr endurkasti frá gleri. 

‐ Skellivarnir, filt eða plastbólur á alla þá staði sem þeim er við komið t.d. á skáphurðir, 

klósettsetur o.fl. 

‐ Setja hljóðeinangrandi plötur í loft og veggi.  

‐ Setja korkplötur á veggi.  

‐ Nota ýmiskonar gólfmottur.  
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‐ Nota skilrúm. 

‐ Nota bastkörfur, mjúkar plastkörfur eða fóðraða leikfangakassa. 

‐ Fjarlægja hávaðasöm leikföng. 

‐ Forðast bakgrunnshávaða.  

(Jónína Konráðsdóttir og Regína Rögnvaldsdóttir 2013, Umhverfisstofnun, án ártals) 

 

Annað sem þarf að skoða reglulega í leikskólanum: 

Hávaði frá loftræstikerfi. 

Hávaði frá ljósum og ljósaköppum. 

Hávaði frá tækjum t.d. mjólkurkæli o.fl. 

Hurðir, stilla eða endurnýja hurðarpumpur reglulega. 

 

Heimildir:  

Jónína Konráðsdóttir  og Regína Rögnvaldsdóttir.(2013). Hávaði í leikskólaumhverfinu hvað er til ráða? 

Talfræðingurinn, 22 (1) 8-10. 

Umhverfisstofnun. (án árs) Grænn lífstíll. Hávað – heyrn. Sótt 20. mars 2014 

(http://ust.is/einstaklingar/graenn-lifsstill/havadi/i 

Umhverfisstofnun. (án árs) Grænn lífstíll. Hávaði – leiðbeiningar.. Sótt 20. mars 2014 

http://ust.is/einstaklingar/graenn-lifsstill/havadi/i 

Umhverfisstofnun. (án árs) Hljóðvistarkröfur í umhverfi barna. Sótt 20. mars 2014 

http://ust.is/einstaklingar/graenn-lifsstill/havadi/i 

Valdís I. Jónsdóttir.(2008). Hávaði í skólum skaðlegur heilsu. Skólavarðan, 8 (2) 28-29. 

 

  

http://ust.is/einstaklingar/graenn-lifsstill/havadi/i
http://ust.is/einstaklingar/graenn-lifsstill/havadi/i
http://ust.is/einstaklingar/graenn-lifsstill/havadi/i
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Fylgiskjal 6: Sérúrræði 

 

Leikskólar á Akureyri    

 

  Hvaða matstæki/skimunarlistar  er hægt að nota og í hvaða tilfellum! 

Við hegðun,líðan og atferlisvanda AAL listinn , Kuno Beller, Aseba listarnir 

Þroskaseinkun almenn eða einstakir þættir Íslenski þroskalistinn, Kuno Beller, Hringurinn 

gamli góði. Smábarnalistinn, 

AEPS matslisti 

Við einbeitingarskorti - hlustun Ísl, þroskalistinn, AAL, Kuno Beller, 

Smábarnalistinn 

Við hugsanlegum námserfiðleikum Íslenski þroskalistinn, AEPS 

Málþroski yngstu barnanna Orðaskil, Eva listinn fyrir smábörn, Kuno 

beller, Smábarnalistinn, Tras-listinn, EFI-2 

málþroskaskimun, AEPS 

Hreyfiþroskinn Ísl. þroskal, hringurinn, Britte Holle 

athugunarlistinn í appelsínugulu bókinni. 

Smábarnalistinn, AEPS matslistinn 

Félagsþroskinn AAL listinn, hringurinn, 

Félags, tilfinninga,tengslin, hegðun ofl. Videó upptökur, Aseba listarnir, mótþróalisti, 

ADHD listi 

Grunur um einhverfu Aceba, cast, ASSQ, Cars 

Skráning á málþroska ungra barna TRAS 

 

Heimatilbúnir listar sérkennslustjóra fyrir hvern aldur fyrir sig eru til á öllum leikskólum. 

* Það er hægt að finna viðmið við hreyfiþroska barnanna unnið uppúr Britte Holle listanum á 

skólavefnum.is 

* Ef vandi barnsins er félagslegur, tilfinningalegur, hegðun o.fl. Notið video takið stutta kafla hér og þar 

af barninu og horfið saman, mjög gott að fá leikskólakennara af annarri deild að horfa með. Það er svo 

margt sem við getum séð út frá því og stundum er gott að horfa á það með foreldri oft,kann foreldrið 

ráð við einhverju sem okkur hefur ekki dottið í hug og öfugt. 

* Ef fólk er með einhvern grun um einhverfueinkenni eru til hér matslistar, ef barn skorar yfir viðmið á 

þeim, eru videóupptökur og síðan er Cars einhverfuathugun gerð á Fjölskyldudeild og í mörgum 

tilfellum PEP-R þroskaskimun 

*Hér er til listi með öllum þroskaþáttum og hegðun svona aðeins sem mjög góður er til þess að nota í 

einstaklingsnámskrárgerð. ( Inventory of erly development 0-7 ára) 

*Smábarnalistinn er frá 15 – 38 mán. Námsþátturinn er ekki inni í honum. 

* Aseba listarnir mæla Líðan barns, hegðun og tilfinningar. 
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Fylgiskjal 7: Fundir og undirbúningur 

Skýra hvaðan þetta kemur 

• Fundir almennt 

– Tímastjórnun. Dagskrá sett upp, byrja á réttum tíma, hafa fundarstjóra, stoppa 

umræðu sem er utan við fundarefni, undirbúa mál. 

– Forgangsraða málum á dagskrá, -setja mikilvægustu málin fyrst. 

– Nota tímann á fundum til faglegrar umræðu, koma upplýsingum á framfæri á annan 

hátt. Nota fréttabréf > tölvupóst > töflu til upplýsinga. 

– Starfsmannasíða – spjallsíða. 

– Ein vika fundarvika > hægt að ná góðri umræðu um mismunandi atriði. 

– Fundir nýttir til að vinna úr ákveðinni ígrundun og/eða lausnaleit sem fram fer í 

daglegu starfi. 

• Undirbúningstímar 

– Nýta betur til lestrar, setja upp ákveðinn leslista. 

– Nýta tímann til að skipuleggja mat á námi og líðan barna   

– Nýta tímann til að skipuleggja mismunandi rými á deildinni t.d. hlutverkakrók, 

hlutverkakassar, náttúruhorn, stærðfræðitengd gögn, búðarleikur, ritmál. 

– Fleiri en einn í einu í undirbúning. 

– Gefa fólki kost á að velja hvort undirbúningur er tekinn á dagvinnutíma eða eftir vinnu. 

Tilfærsla á vinnutíma (tími á móti tíma). 

– Hægt væri að nýta undirbúningstíma á annan hátt ef stjórnendur fela kennurum 

ákveðin verkefni. 

• Deildarfundir 

– Deildarfundir einu sinni í  mánuði. 

– Deildir leysa hver aðra af svo hægt sé að hafa fundi á daginn. 

– Deildarfundir sem hluti af undirbúningstíma. 

– Gefa tíma fyrir deildarfundi á fundartíma leikskólans, en gefa starfsfólki deilda val um 

það hvort fundurinn er tekinn þá eða eftir vinnu annan dag. 

• Samræða þvert á deildir 

– Einn kennari af hverri deild í umræðuhópi að ræða ákveðin málefni sem stjórnendur 

leggja upp með, 30–60 mín. Ritari skilar inn punktum til stjórnenda. 

• Samræða þvert á skóla 

Samvinna milli leikskóla. Vera t.d. tvo daga í öðrum leikskóla –kennaraskipti 
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Fylgiskjal 8: Hugmynd að leiðsagnaráætlun fyrir nýliða 

 

Hlutverk leiðsagnarkennara 

‐ Að fylgjast með nýliðanum í starfi til að getað gefið honum endurgjöf á störf hans. 

‐ Funda reglulega með nýliða eftir þörfum, oftar í byrjun en svo einu sinni í mánuði fyrsta hálfa 

árið í starfi. Á þeim fundum er veitt endurgjöf, dagurinn ígrundaður og jákvæðir þættir styrktir. 

Reynt að fá nýliðann til að tjá sig sem mest um hvernig honum finnist ganga. 

‐ Vinna í því að byggja upp trúnað á milli leiðsagnarkennara og nýliða. 

‐ Bjóða nýliða með á fagfundi utan leikskóla (ef við á), t.d., sérkennslufundi, teymisfundi o.þ.h. 

fundi. 

‐ Að kynna hefðir og venjur í sambandi við árstíðarbundnar hátíðir (eftir því sem við á). 

 

Hlutverk leikskólastjóra 

‐ Hafa reglulega fundi með nýliða einu sinni í mánuði fyrsta hálfa árið þar sem farið er yfir 

hvernig hafi gengið hjá honum og líðan í skólanum. 

 

Gott er að hafa í huga 

‐ Að leiðsagnarkennarinn reyni að mynda samband við nýliðann. 

‐ Að leiðsagnarkennarinn þarf að vera mjög aðgengilegur fyrir nýliðann. 

‐ Að með leiðsagnaráætluninni eru meiri líkur á góðu gengi og betri samskiptum. 

‐ Að með leiðsagnaráætluninni öðlast nýliðinn meira öryggi í starfi og fagþroski hans eflist.  

‐ Að með leiðsagnaráætluninni eru meiri líkur á að árangur náist og nýliðinn haldist í starfi.  

 

 

 

 


