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Helstu niðurstöður og úrbótaáætlun



Um könnunina



Daglegt leikskólastarf

Leiðbeiningar (eyða): 
Finna sambærilega töflu í skýrslunni og líma inn

Lykilspurningar:
- Ánægja með leikskólann
- Ánægja barns í leikskólanum
- Ánægja með stjórnun



Daglegt leikskólastarf

● Daglegt leikskólastarf er að koma mjög vel út en í 

6 matsþáttum af 7 erum við yfir landsmeðaltali.

● Börnunum líður vel í leikskólanum og foreldrar 

treysta okkur. 

● Í matsþætti sem snýr að aðstöðu og útisvæði, 

erum við undir meðaltali á landsvísu.

● Skólinn vinnur í nánu samráði við foreldrafélagið 

að breyta ásýnd útisvæðis. 

● Áherslan að tryggja góða líðan, velferð og 

velgengni allra er koma að skólasamfélaginu, 

skilaði tilætluðum árangri í heimsfaraldrinum.



Námsumhverfi



Námsumhverfi

• Almennt séð eru fjölskyldur ánægðar með 

námsumhverfi skólans og erum við í öllum 

matsþáttum yfir landsmeðaltali.

• Gildin okkar í námskrá skólans er m.a.  virðing, 

tillitssemi og  vinátta, er að sýna okkur hversu 

mikilvægt það er að æfa þessa grunnþætti eins og 

kynjanámskrá Hjallastefnunnar segir til um. 

• Námsumhverfi skólans er hvetjandi, fjölbreytt og 

öruggt. 

• Fjölskyldur óska eftir frekari skráningum er 

tengjast námsframvindu.

• Hlýlegt viðmót starfsfólks, virðing og gleði þeirra 

styrkir námsumhverfið að mati fjölskyldna. 



Samskipti við foreldra

Leiðbeiningar (eyða): 
Finna sambærilega töflu í skýrslunni og líma inn

Lykilspurningar:
- Tengsl við starfsfólk leikskólans
- Upplýsingamiðlun
- Þekking á stefnu og námskrá



Samskipti við foreldra

• 98.5% foreldra segja tengsl milli heimilis og skóla 

góð sem er 6,7% hærra en á landsvísu.

• Í heimsfaraldri var upplýsingamiðlun í gegnum 

samskiptaforrit sem var styrkur okkar í þessu 

árferði til að koma upplýsingum til foreldra. 

• Myndir voru sendar í gegnum samskiptaforrit sem 

upplýsti foreldra um hvað var gert. 

• Fjölskyldur eru meðvitaðar um stefnu skólans en 

gott er að gera betur og á næsta skólaári verður 

kynning á starfsháttum Hjallastefnunnar fyrir 

foreldra. 



Upphaf og lok skólagöngu



Upphaf og lok leikskólagöngu

• Aðlögunarferli nýrra barna kemur vel út sem og 

flutningur milli skólastiga þegar miðað er við aðra 

skóla á landsvísu.

• Ánægja foreldra með aðlögunarferlið var 100% 

en á landsvísu 94.6%

• Flutningur milli kjarna þarf að skoða betur en 

88.2% foreldra voru ánægðir en á landsvísu eru 

það 90.5% foreldra.

• Verkferlar varðandi flutning milli kjarna eru í  

endurskoðun. 



Sérstakur stuðningur og sérfræðiþjónusta



Sérstakur stuðningur og 
sérfræðiþjónusta

• Aðeins 4 foreldrar svöruðu spurningalista 

tengdum sérfræðiþjónustu.

• Hlutfall sérkennslu er ekki hátt í skólanum.

• Snemmtæk íhlutun með markvissum skimunum 

og málörvun leggur grunninn að farsælla námi og 

börn eru að fá aðstoð og hjálp strax við upphaf 

leikskólagöngu ef þurfa þykir.



Samantekt

● Í heildina litið er leikskólinn að koma vel út í 

foreldrakönnun Skólapúlsins

● Þar sem skólinn er að taka þátt í fyrsta skipti í 

foreldrakönnun skólapúlsins höfum við ekki 

samanburð milli ára.

● Útisvæði okkar þarf að bæta og draumurinn er 

að fá líka sal í okkar góða skóla.

● Börnunum líður vel, foreldrar eru ánægðir og 

skólinn tryggir námstækifæri fyrir öll börn 

skólans óháð aldri, kyni eða getu. 



Úrbótaáætlun 

Þáttur Markmið Aðgerð Ábyrg(ur) Tímarammi Viðmið um árangur

Stefna og námskrá 

skólans

Foreldrar séu betur 

meðvitaðir um 

grunngildi 

Hjallastefnunnar

Kynna hverja lotu í 

byrjun hennar í 

tölvupósti.

Foreldrafundur í 

byrjun skólaárs.

Kjarnastjórar Byrjun hverrar lotu 

skólaárið 2022-2023

Hækkun á spurningu 

3.2.1. í Skólapúlsinum 

frá mælingu 2022

Upplýsingaflæði Að foreldrar séu 

upplýstir um nám og 

verkefni

Í lok hverrar viku eiga 

foreldrar að hafa 

fengið upplýsingar.

Karellen, tölvupóstar

Skólastýra

Kjarnastjórar

Skólaárið 2022-2023 Foreldrakönnun 2023

Útisvæði Ljúka vinnu á útisvæði 

skólaárið 2022-2023

Halda í ferli þeim 

verkefnum sem þegar 

eru hafin og þeim sem 

er ólokið

Skólastýra

Foreldrafélag

Foreldrakönnun 2023 Aðgerðaáætlun um 

útisvæði

Flutningur milli deilda Tryggja að allir 

foreldrar séu vel 

upplýstir

Verkferlar 

endurskoðaðir, 

samræmi tryggt milli 

kjarna

Skólastýra

Kjarnastjórar

Skólaárið 2022-2023 Foreldrakönnun 2023



Takk fyrir


