Leikskólinn Barnaból

Innra mat 2016-2017
Niðurstöður foreldrakönnunar og úrbótaáætlun

Á hverju skólaári er lögð fyrir formleg tölfræðileg könnun á ánægju foreldra með fjölmarga
þætti skólastarfsins svo og mat þeirra á líðan og ánægju barna sinna og samskipti við
starfsfólk. Könnunin fór fram rafrænt og svör eru órekjanleg til einstaka foreldra. Það er á
ábyrgð Hjallastefnunnar ehf. að þessi könnun fari fram. Tölfræðileg úrvinnsla hefur verið í
höndum Matthíasar Matthíassonar, fyrrum umsjónarmanns samræmdra prófa.
Könnunin var lögð fyrir á tímabilinu 3. - 22. apríl 2017. Sú ákvörðun var tekin að senda á alla
foreldra sem hafa skráð netfang hjá skólanum. Þetta er þjónustukönnun og gefur okkur
tækifæri til að heyra raddir þeirra foreldra sem vilja leggja eitthvað til málanna. Lagt var mat
á einstaka kjarna innan skólans og foreldrar með börn á báðum kjörnum gátu svarað fyrir
hvorn kjarna fyrir sig. Könnunin var einnig fáanleg á ensku fyrir þá foreldra sem það kusu.
Svarhlutfall: 78%
Eftir að niðurstöður könnunar liggja fyrir er farið yfir það sem foreldrum þykir að betur megi
fara í starfi skólans og umbótaáætlun gerð með það í huga að koma til móts við ólíkar þarfir
og sjónarmið foreldra.
Miðað er við að ef óánægja mælist 25% til 50% eða meiri þá fari það atriði á umbótaáætlun
og leitað verði lausna.
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Eldri kjarni
25 foreldrar svöruðu spurningum sem tengjast líðan barna, mötuneyti, samskiptum og
útisvæði svo eitthvað sé nefnt. Svörun var góð og hér fyrir neðan má sjá samantekt á þeim
svörum sem foreldrar gáfu við spurningum könnunarinnar. Valmöguleikarnir “mjög sammála”
og “frekar sammála” eru teknir saman í sammála, sem og “frekar ósammála” og “mjög
ósammála” verða ósammála.Valmöguleikarnir “hvorki né” og “ég kýs að svara ekki” eru
teknir saman í hlutlaus.
Tölur hafa verið námundaðar að kommu.
● Ert þú sammála eða ósammála því að þú fáir nægar upplýsingar um hvað barnið er
að gera í skólanum?

●

●

●

●

●

Sammála

9 foreldrar

36%

Ósammála

9 foreldrar

36%

Hlutlaus

7 foreldrar

28%

Ert þú sammála eða ósammála því að starfsfólk skólans noti jákvætt orðalag í
samskiptum?
Sammála

18 foreldrar

72%

Ósammála

3 foreldrar

12%

Hlutlaus

4 foreldrar

16%

Ert þú sammála eða ósammála því að barninu sé sýndur kærleikur og hlýja í
skólanum?
Sammála

21 foreldri

84%

Hlutlaus

4 foreldrar

16%

Ert þú sammála eða ósammála því að vel sé tekið á móti barninu þínu þegar það
kemur í skólann?
Sammála

16 foreldrar

64%

Ósammála

3 foreldrar

12%

Hlutlaus

6 foreldrar

24%

Ert þú sammála eða ósammála því að þú upplifir þægilega stemningu á
heimferðartíma barnsins í lok dags?
Sammála

14 foreldrar

56%

Ósammála

4 foreldrar

16%

Hlutlaus

7 foreldrar

28%

Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með frammistöðu kennara á kjarnanum?
Ánægð(ur)

16 foreldrar

64%

Óánægð(ur)

2 foreldrar

8%
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Hlutlaus

●

●

●

●

●

●

●

7 foreldrar

28%

Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með samskipti starfsfólks og barna í skólanum?
Ánægð(ur)

14 foreldrar

56%

Óánægð(ur)

5 foreldrar

20%

Hlutlaus

6 foreldrar

24%

Auðvelt

19 foreldrar

76%

Erfitt

1 foreldri

4%

Hlutlaus

5 foreldrar

20%

Er auðvelt eða erfitt að ná sambandi við stjórnendur skólans?

Ert þú sammála eða ósammála því að þú fáir góða úrlausn þinna mála hjá
stjórnendum skólans?
Sammála

12 foreldrar

48%

Ósammála

5 foreldrar

20%

Hlutlaus

8 foreldrar

32%

Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með gæði þeirra máltíða sem eru í boðstólnum í
skólanum?
Ánægð(ur)

14 foreldrar

56%

Óánægð(ur)

3 foreldrar

12%

Hlutlaus

8 foreldrar

32%

Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með húsnæði og búnað í skólanum?
Ánægð(ur)

15 foreldrar

60%

Óánægð(ur)

7 foreldrar

28%

Hlutlaus

3 foreldrar

12%

Ánægð(ur)

6 foreldrar

24%

Óánægð(ur)

15 foreldrar

60%

Hlutlaus

4 foreldrar

16%

Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með útisvæði skólans?

Ert þú sammála eða ósammála því að þú getir sótt uppeldisleg ráð til starfsfólks
skólans þegar þú þarft á því að halda?
Sammála

6 foreldrar

24%

Ósammála

6 foreldrar

24%

Hlutlaus

13 foreldrar

52%
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●

●

●

●

Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir mæla með skólanum við aðra?
Líklegt

14 foreldrar

56%

Ólíklegt

8 foreldrar

32%

Hlutlaus

3 foreldrar

12%

Hvernig finnst þér best að fá upplýsingar frá skólanum? (Má velja fleiri en einn
valmöguleika)
Í tölvupósti

24 foreldrar

96%

Í Karellen appinu

4 foreldrar

16%

Á heimasíðu skólans

1 foreldri

4%

Á Facebook

13 foreldrar

52%

Ert þú tilbúin(nn) að aðstoða við breytingar á útisvæði með vinnuframlagi eða láni á
verkfærum/vélum ef þarf sumarið 2017?
Já

13 foreldrar

52%

Nei

6 foreldrar

24%

Svara ekki

6 foreldrar

24%

Vilt þú að annað af foreldraviðtölum næsta vetrar sé heimaviðtal?
Já

4 foreldrar

16%

Nei

15 foreldrar

60%

Svara ekki

6 foreldrar

24%

●

Að lokum biðjum við þig að gefa skólanum gæða einkunn í starfi.
○ Meðaltalseinkunn: 7
Foreldrum var boðið að skrá þau atriði sem þeim þótti að betur mættu fara, svörin hafa verið
tekin saman í stikkorð:
●
●
●
●
●
●
●

Fatamál - of mikil áhersla á skólabuxur
Betra samræmi á milli starfsfólks og stjórnanda
Útisvæði og tími barna úti - loftgæði í skólanum
Stjórnandi má standa sig betur og meira upplýsingaflæði til heimila - Mætti fá annan yfirmann
Móttökur starfsfólks að morgni og þegar sótt er - hreyfanleiki starfsfólks
Maturinn - vil Örnu vörur út
Ekki hafa foreldraviðtöl á laugardögum

Einnig gátu foreldrar skráð þau atriði sem þeim þykir skólinn gera vel, svörin hafa verið tekin
saman í stikkorð:
●
●
●
●
●
●
●

Lestrarstarfið og undirbúningur barna fyrir grunnskóla
Ánægja með matinn
Skólafötin, reglur, efniviður og vellíðan barna í skólanum
Enskukennsla slær í gegn
Þroskandi efniviður og mikið föndrað
Snögg svör stjórnanda við fyrirspurnum
Gott starfsfólk
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Yngri kjarni
10 foreldrar svöruðu spurningum sem tengjast líðan barna, mötuneyti, samskiptum og
útisvæði svo eitthvað sé nefnt. Svörun var góð og hér fyrir neðan má sjá samantekt á þeim
svörum sem foreldrar gáfu við spurningum könnunarinnar. Valmöguleikarnir “mjög sammála”
og “frekar sammála” eru teknir saman í sammála, sem og “frekar ósammála” og “mjög
ósammála” verða ósammála.Valmöguleikarnir “hvorki né” og “ég kýs að svara ekki” eru
teknir saman í hlutlaus.
Tölur hafa verið námundaðar að kommu.
● Ert þú sammála eða ósammála því að þú fáir nægar upplýsingar um hvað barnið er
að gera í skólanum?

●

Sammála

8 foreldrar

80%

Ósammála

1 foreldri

1%

Hlutlaus

1 foreldri

1%

Ert þú sammála eða ósammála því að starfsfólk skólans noti jákvætt orðalag í
samskiptum?
Sammála

●

10 foreldrar

Ert þú sammála eða ósammála því að barninu sé sýndur kærleikur og hlýja í
skólanum?
Sammála

●

10 foreldrar

10 foreldrar

●

10 foreldrar

100%

Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með frammistöðu kennara á kjarnanum?
Ánægð(ur)

9 foreldrar

90%

Hlutlaus

1 foreldri

10%

Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með samskipti starfsfólks og barna í skólanum?
Ánægð(ur)

●

100%

Ert þú sammála eða ósammála því að þú upplifir þægilega stemningu á
heimferðartíma barnsins í lok dags?
Sammála

●

100%

Ert þú sammála eða ósammála því að vel sé tekið á móti barninu þínu þegar það
kemur í skólann?
Sammála

●

100%

10 foreldrar

100%

Er auðvelt eða erfitt að ná sambandi við stjórnendur skólans?(1 foreldri sleppti því að
svara)
Auðvelt

7 foreldrar

78%

Erfitt

1 foreldri

11%

Hlutlaus

1 foreldri

11%
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●

●

●

●

●

●

●

Ert þú sammála eða ósammála því að þú fáir góða úrlausn þinna mála hjá
stjórnendum skólans?(1 foreldri sleppti því að svara)
Sammála

6 foreldrar

67%

Ósammála

1 foreldri

11%

Hlutlaus

1 foreldri

11%

Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með gæði þeirra máltíða sem eru í boðstólnum í
skólanum?(1 foreldri sleppti því að svara)
Ánægð(ur)

6 foreldrar

67%

Óánægð(ur)

1 foreldri

11%

Hlutlaus

1 foreldri

11%

Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með húsnæði og búnað í skólanum?(1 foreldri
sleppti því að svara)
Ánægð(ur)

8 foreldrar

89%

Óánægð(ur)

1 foreldri

11%

Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með útisvæði skólans? (1 foreldri sleppti því að
svara)
Ánægð(ur)

3 foreldrar

33%

Óánægð(ur)

4 foreldrar

44%

Hlutlaus

2 foreldrar

22%

Ert þú sammála eða ósammála því að þú getir sótt uppeldisleg ráð til starfsfólks
skólans þegar þú þarft á því að halda?(1 foreldri sleppti því að svara)
Sammála

3 foreldrar

33%

Ósammála

2 foreldrar

22%

Hlutlaus

4 foreldrar

44%

Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir mæla með skólanum við aðra?(1 foreldri
sleppti því að svara)
Líklegt

6 foreldrar

67%

Ólíklegt

1 foreldri

11%

Hlutlaus

2 foreldrar

22%

Hvernig finnst þér best að fá upplýsingar frá skólanum? (Má velja fleiri en einn
valmöguleika)(1 foreldri sleppti því að svara)
Í tölvupósti

9 foreldrar

100%

Í Karellen appinu

2 foreldrar

22%

Á heimasíðu skólans

0 foreldrar

0%
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Á Facebook

●

●

3 foreldrar

33%

Ert þú tilbúin(nn) að aðstoða við breytingar á útisvæði með vinnuframlagi eða láni á
verkfærum/vélum ef þarf sumarið 2017?(1 foreldri sleppti því að svara)
Já

8 foreldrar

89%

Svara ekki

1 foreldri

11%

Vilt þú að annað af foreldraviðtölum næsta vetrar sé heimaviðtal?(1 foreldri sleppti
því að svara)
Já

2 foreldrar

22%

Nei

6 foreldrar

67%

Svara ekki

1 foreldri

11%

●

Að lokum biðjum við þig að gefa skólanum gæða einkunn í starfi.
○ Meðaltalseinkunn: 7
Foreldrum var boðið að skrá þau atriði sem þeim þótti að betur mættu fara, svörin hafa verið
tekin saman í stikkorð:
●
●

Betri samskipti milli starfsmanna og barna
Fleiri myndir á Karellen

Einnig gátu foreldrar skráð þau atriði sem þeim þykir skólinn gera vel, svörin hafa verið tekin
saman í stikkorð:
●
●
●
●
●

Yndislegar konur á Yngri kjarna
Skapandi efniviður og mikið föndrað
Frábært starfsfólk, mjög persónulegt og hlýlegt
Starfsfólk sýnir kærleika og virðingu
Gott samstarf við foreldra
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Samantekt
35 foreldrar, eða 78% foreldra svöruðu spurningum sem tengjast líðan barna, mötuneyti,
samskiptum og útisvæði svo eitthvað sé nefnt. Svörun var góð og hér fyrir neðan má sjá
samantekt á þeim svörum sem foreldrar gáfu við spurningum könnunarinnar.
Valmöguleikarnir “mjög sammála” og “frekar sammála” eru teknir saman í sammála, sem og
“frekar ósammála” og “mjög ósammála” verða ósammála. Valmöguleikarnir “hvorki né” og
“ég kýs að svara ekki” eru teknir saman í hlutlaus. Tölur hafa verið námundaðar að kommu.
●

●

●

●

●

●

Ert þú sammála eða ósammála því að þú fáir nægar upplýsingar um hvað barnið er
að gera í skólanum?
Sammála

17 foreldrar

48%

Ósammála

10 foreldrar

29%

Hlutlaus

8 foreldrar

23%

Ert þú sammála eða ósammála því að starfsfólk skólans noti jákvætt orðalag í
samskiptum?
Sammála

28 foreldrar

80%

Ósammála

3 foreldrar

9%

Hlutlaus

4 foreldrar

11%

Ert þú sammála eða ósammála því að barninu sé sýndur kærleikur og hlýja í
skólanum?
Sammála

31 foreldri

88%

Hlutlaus

4 foreldrar

12%

Ert þú sammála eða ósammála því að vel sé tekið á móti barninu þínu þegar það
kemur í skólann?
Sammála

26 foreldrar

74%

Ósammála

3 foreldrar

9%

Hlutlaus

6 foreldrar

17%

Ert þú sammála eða ósammála því að þú upplifir þægilega stemningu á
heimferðartíma barnsins í lok dags?
Sammála

24 foreldrar

68%

Ósammála

4 foreldrar

12%

Hlutlaus

7 foreldrar

20%

Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með frammistöðu kennara á kjarnanum?
Ánægð(ur)

25 foreldrar

71%

Óánægð(ur)

2 foreldrar

6%

Hjallastefnan ehf. 2017

Leikskólinn Barnaból

Hlutlaus

●

●

●

●

●

●

8 foreldrar

23%

Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með samskipti starfsfólks og barna í skólanum?
Ánægð(ur)

24 foreldrar

69%

Óánægð(ur)

5 foreldrar

14%

Hlutlaus

6 foreldrar

17%

Er auðvelt eða erfitt að ná sambandi við stjórnendur skólans?(1 foreldri sleppti því að
svara)
Auðvelt

26 foreldrar

76%

Erfitt

2 foreldrar

6%

Hlutlaus

6 foreldrar

18%

Ert þú sammála eða ósammála því að þú fáir góða úrlausn þinna mála hjá
stjórnendum skólans?(1 foreldri sleppti því að svara)
Sammála

18 foreldrar

53%

Ósammála

6 foreldrar

18%

Hlutlaus

10 foreldrar

29%

Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með gæði þeirra máltíða sem eru í boðstólnum í
skólanum?(1 foreldri sleppti því að svara)
Ánægð(ur)

20 foreldrar

58%

Óánægð(ur)

5 foreldrar

15%

Hlutlaus

9 foreldrar

27%

Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með húsnæði og búnað í skólanum?(1 foreldri
sleppti því að svara)
Ánægð(ur)

23 foreldrar

68%

Óánægð(ur)

7 foreldrar

20%

Hlutlaus

4 foreldrar

12%

Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með útisvæði skólans? (1 foreldri sleppti því að
svara)
Ánægð(ur)

9 foreldrar

26%

Óánægð(ur)

19 foreldrar

56%

Hlutlaus

6 foreldrar

18%
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●

●

●

●

●

Ert þú sammála eða ósammála því að þú getir sótt uppeldisleg ráð til starfsfólks
skólans þegar þú þarft á því að halda?(1 foreldri sleppti því að svara)
Sammála

9 foreldrar

27%

Ósammála

8 foreldrar

23%

Hlutlaus

17 foreldrar

50%

Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir mæla með skólanum við aðra?(1 foreldri
sleppti því að svara)
Líklegt

20 foreldrar

59%

Ólíklegt

9 foreldrar

26%

Hlutlaus

5 foreldrar

15%

Hvernig finnst þér best að fá upplýsingar frá skólanum? (Má velja fleiri en einn
valmöguleika)(1 foreldri sleppti því að svara)
Í tölvupósti

33 foreldrar

97%

Í Karellen appinu

6 foreldrar

18%

Á heimasíðu skólans

1 foreldri

3%

Á Facebook

16 foreldrar

47%

Ert þú tilbúin(nn) að aðstoða við breytingar á útisvæði með vinnuframlagi eða láni á
verkfærum/vélum ef þarf sumarið 2017?(1 foreldri sleppti því að svara)
Já

21 foreldri

62%

Nei

6 foreldrar

18%

Svara ekki

7 foreldrar

20%

Vilt þú að annað af foreldraviðtölum næsta vetrar sé heimaviðtal?(1 foreldri sleppti
því að svara)
Já

6 foreldrar

18%

Nei

21 foreldrar

62%

Svara ekki

7 foreldrar

20%

●

Að lokum biðjum við þig að gefa skólanum gæða einkunn í starfi.
○ Meðaltalseinkunn: 7
Foreldrum var boðið að skrá þau atriði sem þeim þótti að betur mættu fara, svörin hafa verið
tekin saman í stikkorð:
●
●
●
●
●
●

Fatamál - of mikil áhersla á skólabuxur
Betra samræmi á milli starfsfólks og stjórnanda
Útisvæði og tími barna úti - loftgæði í skólanum
Stjórnandi má standa sig betur og meira upplýsingaflæði til heimila - Mætti fá annan yfirmann
Móttökur starfsfólks að morgni og þegar sótt er
Maturinn - vil Örnu vörur út
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●
●
●

Ekki hafa foreldraviðtöl á laugardögum
Betri samskipti milli starfsmanna og barna
Fleiri myndir á Karellen

Einnig gátu foreldrar skráð þau atriði sem þeim þykir skólinn gera vel, svörin hafa verið tekin
saman í stikkorð:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lestrarstarfið og undirbúningur barna fyrir grunnskóla
Ánægja með matinn
Skólafötin, reglur, efniviður og vellíðan barna í skólanum
Enskukennsla slær í gegn
Þroskandi efniviður og mikið föndrað
Snögg svör stjórnanda við fyrirspurnum
Gott starfsfólk
Yndislegar konur á Yngri kjarna
Skapandi efniviður og mikið föndrað
Frábært starfsfólk, mjög persónulegt og hlýlegt
Starfsfólk sýnir kærleika og virðingu
Gott samstarf við foreldra
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Úrbótaáætlun
Á Barnabóli vinna foreldrar og starfsfólk skólans vel saman og sýnir könnunin að almenn
ánægja er með samstarfið. Þegar kemur að því að skoða hvað má betur fara þá eru
niðurstöðurnar flokkaðar í tvo flokka:
Grænn: 25% til 49% hlutfall foreldra eru ósammála/óánægðir
Rauður: 50% eða hærra hlutfall foreldra eru ósammála/óánægðir
Eftirfarandi svör falla í annanhvorn flokkinn og verður unnið markvisst með úrbætur. Hér eru
tillögur að úrvinnslu þeirra:
●

Ert þú sammála eða ósammála því að þú fáir nægar upplýsingar um hvað barnið er
að gera í skólanum?
Sammála

17 foreldrar

48%

Ósammála

10 foreldrar

29%

Hlutlaus

8 foreldrar

23%

Úrbætur:
○ Kynna hópatíma skráningu betur og hafa hana sýnilegri á upplýsingatöflum.
○ Hver hópur á Eldri Kjarna fær A4 blað til að skrá hópatíma dagsins á kjarnatöfluna í
forstofu. Á blöðin verður skrifað með lituðum penna.
○ Vera duglegar að minna á skráninguna

●

Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir mæla með skólanum við aðra?(1 foreldri
sleppti því að svara)
Líklegt

20 foreldrar

59%

Ólíklegt

9 foreldrar

26%

Hlutlaus

5 foreldrar

15%

Úrbætur:
○ Þó svo að meira en helmingur foreldra myndi mæla með skólanum þá viljum við að
sjálfsögðu að fleiri væru á þeirri skoðun. Við teljum að með því að vinna þéttar með
foreldrum og vera duglegri að kynna starfið út á við gætum við vonandi fengið betri
niðurstöðu í þessum málaflokki og að flestir foreldrar myndu mæla með Barnabóli
sem góðum kosti fyrir öll börn.
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●

Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með útisvæði skólans? (1 foreldri
sleppti því að svara)
Ánægð(ur)

9 foreldrar

26%

Óánægð(ur)

19 foreldrar

56%

Hlutlaus

6 foreldrar

18%

Úrbætur:
○ Fyrirhugaðar eru breytingar á útisvæði leikskólans núna í sumar (2017) og óskuðum
við einmitt eftir vinnuframlagi foreldra eða annari aðstoð við framkvæmdina með
góðum undirtektum í þessari foreldrakönnun.
○ Hönnunarteymið Krukka hefur verið fengið til að aðstoða við framkvæmdina og
skipulagningu hennar. Teymið heimsótti Barnaból í vetur og gerðar voru tillögur að
breytingum/uppfærslum á nokkrum svæðum á útilóð.
○ Hvenær og hvernig þetta verður unnið verður auglýst fljótlega í vor og vonumst við
eftir góðri samvinnu við þetta stóra og flotta verkefni.
○ Það sem verður tekið fyrir fyrst er: Sandkassinn og umhverfi hans. Svo ætlum við að
skoða að láta svæðið flæða lengra til austurs og færa eldstæðið inn á lóðina.
○ Skoða má heimasíðu hönnunarteymisins hér: www.krukka.is
Í skriflegu svörunum sáum við nokkrar tillögur og athugasemdir sem gott er að hafa
með og finna leiðir til þess að vinna með og bæta:

Fatamál - of mikil áhersla á skólabuxur
Tillögur að úrbótum:
○ Stefna skólans í fatamálum er skýr og við þökkum foreldrum kærlega fyrir að vinna
vel með okkur með vellíðan og velgengni barna að leiðarljósi.
○ Mikið var rætt um skólabuxur í vetur og rétt er að útskýra ástæður þess að skólaföt þar með taldar buxur - eru mikilvægar starfinu okkar.
○ Við viljum öll vera í sama liði og í skólafötum erum við það svo sannarlega.
○ Það vill því miður til að börn truflist og trufli aðra þegar mikið skreyttar buxur
eða svokallaðar “fígúrubuxur” eru notaðar. Oft þarf ekki nema að buxurnar
séu í öðrum lit en skólabuxurnar til að þær trufli nemandann og hópinn sem
sýnir okkur mikilvægi skólafatnaðar og þess að börnin séu í honum í
skólanum.
○ Það er ekki ætlast til þess að foreldrar kaupi skólafatnað ef þeir vilja ekki gera
það og því lánum við alltaf föt ef þess er óskað eða ef þau trufla barnið eða
hópinn í daglegu starfi.
○ Það eru samkvæmt okkar skólastefnu að börnin komi í skólafatnaði í skólann
en ef foreldrar vilja ekki kaupa skólabuxur né fá þær lánaðar þá leggjum við til
að bláar eða rauðar buxur séu notaðar í staðin.
○ Séu foreldrar alls ekki tilbúnir til þess að koma til móts við okkur og ganga að
þessu hér að ofan þá leggjum við til að þeir ræði málið við stjórnanda sem er
ávalt tilbúinn að leita lausna í samstarfi við foreldra.
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Samræmi á milli starfsfólks og stjórnanda/ Stjórnandi má standa sig betur/ Mætti fá
annan yfirmann á leikskólann
Tillögur að úrbótum:
○ Stjórnandi er enn að setja sig inn í hið daglega starf eftir aðeins tvö ár í starfi og er
þar ágætis rými til úrbóta. Með frekari reynslu og tíma mun vonandi takast enn betur
til.
○ Stjórnandi mun vera meira inni á kjarna og þar af leiðandi fá betri yfirsýn og innsýn í
starfið sem mun án efa nýtast vel.
○ Síðustu tvö árin hafa farið mestmegnis í það að kynnast praktísku hliðum starfsins,
allri tölvu og skipulagsvinnu, er nú þegar reynsla er komin á þau mál að þá gefst
meiri tími í starf með börnum sem mun skila sér í meira samræmi og samheldni allra
innanhúss.
○ Þróun í Hjallastefnustarfsháttum er enn í fullu fjöri og með áframhaldandi vinnu innan
stefnunnar mun bæði starfsfólk og stjórnandi læra og þroskast í starfi.

Tími barna á útisvæði
Tillögur að úrbótum:
○ Eftir áramót höfum við prufað nýtt skipulag og þá enda hóparnir daginn í rólegum leik
inni en ekki á útisvæði eins og áður hefur verið.
○ Þetta fyrirkomulag hefur reynst mjög vel og er frábært að fylgjast með börnum í
rólegum leik eða spili með hópstjóra í lok dagsins.
○ Hins vegar erum við sammála að útitíminn mætti vera meiri fyrir þau börn sem kjósa
það og því munum við bjóða upp á að nemendur geti valið útisvæði í lok dagsins ef
aðstæður (mönnun) leyfa.
○ Þá er skilyrði að starfsmaður sé á útisvæði til eftirlits og annar inni á kjarna að ganga
frá eftir daginn.

Móttökur starfsfólks að morgni og þegar sótt er
Tillögur að úrbótum
○ Samkvæmt stefnu skólans á hverju og einu barni að vera heilsað með nafni hvern
morgunn. Einnig eigum við að bjóða öllum góðan daginn og mætum foreldrum með
gleði bæði þegar þau koma með börn í leikskólann og þegar þau eru sótt.
○ Ágætt er að fara yfir þessi mál reglulega og minna starfsfólk á gleðina og við erum
alltaf að vinna með þetta málefni.

Maturinn - vil Örnu vörur út
Tillögur að úrbótum:
○ Nýr matráður tók við eldhúsinu 29.ágúst og er að læra á og setja sinn svip á
matseldina.
○ Við höfum tekið út allan hvítan sykur en auðvitað er rými til úrbóta.
○ Örnu vörurnar gera það að verkum að ekki þarf að elda/baka tvennskonar
mat/bakstur og hefur það reynst mjög vel að því leitinu til. Hins vegar erum við
sammála því að vörurnar eru ekki í sama gæðaflokki og vörurnar frá MS og munum
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við því vera með vörur frá MS í boði hjá okkur í framtíðinni, bæði með og
án laktósa, ásamt vörum frá Örnu.

Ekki hafa foreldraviðtöl á laugardögum
Tillögur að úrbótum:
○ Við prófuðum að hafa foreldraviðtöl á laugardögum þetta skólaárið og það gekk ekki
eins vel og við hefðum óskað eftir.
○ Mörg viðtölin fengu nýjan tíma í miðri viku og það segir okkur að laugardagsviðtöl eru
kannski ekki að henta okkar samfélagi þar sem fólk er oft ekki á svæðinu á
laugardögum.
○ Foreldraviðtöl næsta skólaárs hafa verið fastsett á virka daga, haustviðtöl 13. - 15.
nóvember og vetrarviðtöl 5.-7. mars.
○ Þá munu kennarar taka á móti foreldrum í leikskólanum eins og áður hefur verið
venjan.

Betri samskipti starfsmanna og barna
Tillögur að úrbótum:
○ Barnið og fjölskyldan er ávalt í fyrsta sæti hjá okkur á Barnabóli og gott er að hafa í
huga að samskipti á milli barns og kennara eru mikilvægasti þátturinn í því að byggja
upp traust á milli fjölskyldunnar, kennarans - og skólans í heild.
○ Við erum ávalt að æfa okkur og reyna að gera betur í samskiptum og við munum
halda áfram á þeirri braut.
○ “Ekki segja ekki” er í heiðri haft og það að “kennari skammi” er eitthvað sem við
viljum alls ekki að sé upplifun barna á Barnabóli. Virðing og kærleikur á að lita öll
samskipti.
○ Við munum skerpa á jákvæða aganum og nota inniröddina eins langt og hún nær, oft
þarf að tala hærra til þess að allir nái skilaboðum, en annars er markmiðið okkar að
nota ávalt jákvætt orðalag og koma til móts við börn á þeirra forsendum.

Fleiri myndir á Karellen
Tillögur að úrbótum:
○ Karellen kerfið var innleitt í haust og eru kennarar enn að læra á alla möguleikana í
kerfinu sem nýtast í daglegu starfi.
○ Stjórnandi mun innleiða kerfið að meira leiti inn á kjarnana í vor og vera meiri
stuðningur við kennara sem eru að stíga sín fyrstu skref í því að nota kerfið til að
miðla myndum til foreldra.
○ Markmiðið er að allir kennarar setji myndir inn á Karellen af vinnu með sínum hópi
vikulega - á föstudögum - á sama tíma og kennarinn ritar tölvupóst til foreldra um
starf liðinnar viku.
Það er ljóst að almenn ánægja ríkir um flesta þætti starfsins á Barnabóli og þá sér í lagi sem
snýr að vellíðan nemenda okkar. Gott starf má alltaf bæta og við munum vinna af metnaði og
staðfestu að því markmiði að koma til móts við foreldra og gera skólann enn betri. Undirrituð
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mun halda áfram að læra á starfið, samstarfsfólkið og samskipti við foreldra og ég
þakka gefið traust hingað til og mun halda áfram að bæta mig.
María Ösp Ómarsdóttir - daglegur stjórnandi
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