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1. Inngangur 

Í þessari skýrslu er farið yfir það helsta sem var á döfinni í leikskólanum Sólborg skólaárið 

2018–2019, hvernig gekk að fylgja áætlunum og markmiðum eftir. 

 

2. Skólahald 

Skólaárið byrjaði hjá okkur með því að undirbúa flutning nemenda og starfsmanna á milli 

deilda, kveðja elstu nemendur okkar á Torfnesinu sem byrjuðu á 5.ára deildinni Tanga 14.ágúst, 

ásamt elstu nemendum frá Eyrarskjóli. Byrjað var að taka móti nýjum nemendum í aðlögun 16. 

ágúst. Þessar tilfæringar á milli deilda og aðlögun gengu vel fyrir sig. 

Það var nokkuð um breytingar í starfsmannahópnum á haustönn og gekk erfiðlega að fá fólk til 

starfa, auk þess sem þeir stoppuðu stutt við af ýmsum ástæðum. Eftir áramótin komst á meiri 

stöðuleiki. Miklar starfsmannabreytingar settu óhjákvæmilega svip sinn á skólastarfið framan 

af vetri, auk langtíma veikinda. Í nóvember þurfti að senda börn heim einn dag/part úr degi af 

tveimur deildum sökum manneklu. Það er algjört neyðarúrræði þegar það þarf að grípa til 

þessara aðgerða, en foreldrar tóku þessu mjög vel og sýndi aðstæðum okkar mikinn skilning. 

Þemastarfið okkar um umhverfið gekk vel og endaði það á sýningu um allan bæ í dymbil-

vikunni. Það setti skemmtilegan svip á páskahátíðina.         

Vor- og sumarönn fór í ýmsar ferðir um nærumhverfið auk myndlistarsýningar leikskólabarna 

í Ísafjarðarbæ, frágang fyrir sumarlokun og að taka móti nýjum nemendum að loknu sumarleyfi.                                                                                                               

Leikskólinn lokaði í þrjár vikur vegna sumarleyfa. Foreldrar völdu síðan viku fyrir eða eftir 

sumarlokun  þannig að öll börn tóku fjórar vikur samfelldar í sumarleyfi. Starfsfólk raðaðist 

svo eftir bestu getu eftir leyfi barnanna, en það fór þó svo að það gekk ekki alltaf eftir þar sem 

þeir voru líka með sínar óskir miðaðar út frá sinni fjölskyldu. 

 

Á Tanga voru flestir nemendur fram að sumarleyfi leikskólans. Í ár var sumarlokun snemma 

eða frá 24. Júní og komu 10 nemendur aftur á Tanga eftir sumarleyfið ásamt nýjum nemendum 

frá Eyrarskjóli sem komu fyrr inn í ár vegna framkvæmda þar. Það tókst mjög vel með aðlögun 

nemenda frá Eyrarskjóli. Það sem við sáum eftir á var að blanda saman nýjum nemendum og 

þeim sem hafa verið þar allan veturinn og orðin nokkuð heimvön var ekki besta lausnin, en 

reynt var að fara með þau elstu í ferðir til að leyfa nýjum nemendum að fá næði til aðlögunar. 
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Leikskólinn hefur verið með fastar hefðir í skólahaldi. Þær voru : 

 Á föstudögum er skipulagðar gleðistundir í leikskólanum. Nemendur og kennarar koma 

þá saman og njóta ýmiskonar uppákoma eins og t.d. lestur, framsögn, söng eða stuttur 

leikþáttur bæði frá nemendum og kennurum. Deildarnar og stjórnendur skiptast á að 

stjórna gleðistundum. Á Tanga eru fjörugir föstudagar þar sem alls kyns  fjör er í boði 

s.s. dansiball. Síðasta föstudag í hverjum mánuð er haldið upp á veisla fyrir þau sem 

eiga afmæli þann mánuðinn á Tanga. 

 Á Tanga eru alltaf morgunfundir alla daga þar sem farið er yfir það sem er framundan, 

málefni rædd sem upp koma hverju sinni. 

 5 ára nemendur á Tanga fara til skiptis sitt hvora vikuna í íþróttahúsið við Austurveg og 

í jóga í salnum á Tanga. 

 5 ára nemendur fara í Tónlistarskólann 2x í viku, átta vikur í senn á haust- og vorönn. 

 Haldið var upp á evrópska tungumáladaginn með samveru allra barna þar sem sungin 

voru lög á nokkrum tungumálum. 

  19. október var náttfataball. 

 16. nóvember var haldið upp á dag ísl.tungu.  

 Frá miðjum desember er sokkastund sem er jólahefð í leikskólanum. Þá er kíkt í sokk 

sem jólasveininn kom með kvöldið áður og lesið þau skilaboð sem leynist í sokknum 

eins og t.d. óskalög jólasveinsins, sögur af jólasveinunum og fjölskyldu þeirra. 

Deildirnar skiptast á að skipuleggja þessar stundir. Reynt er að hafa sokkastundirnar 

jafn margar og jólasveinarnir eru. 

 19. desember var jólastund Sólborgar. Sögð var jólasaga og jólasveinar komu í heim-

sókn, boðið var upp á jólamat. 

 25. janúar var haldið Þorrablót. 

 1. febrúar var haldið upp á 21 árs afmæli Sólborgar og við fögnuðum komu sólarinnar 

með sólarkaffi fyrir nemendur og kennara. 

 6. febrúar var haldið upp á dag leikskólans. Við buðum foreldrum í útikakó og kringlur 

og í leiki á lóðinni. 

 4. mars var maskaball og boðið upp á bolludagsbollur, auk þess sem kötturinn var 

sleginn úr tunnunni. 
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 22. maí kl. 9.00 voru elstu börnin útskrifuð frá 5 ára deildinni Tanga. Útskriftin fór fram 

í Hömrum. 

 21.maí fóru nemendur og kennarar á Tanga í  útskriftarferð.. Þau byrjuðu á að labba upp 

í Naustahvilft og fóru síðan með rútu inn í skóg þar sem var leikið og grillað. 

 5. júní var listasýning leikskólanna í Ísafjarðarbæ, í Stjórnsýsluhúsinu. 

 13.júní fóru elstu nemendur á Torfnesi í sína ævintýraferð sem heppnaðist vel og þau 

leystu hinar ýmsu þrautir.  

 14.júní var sólarganga. Leikskólarnir hér á eyrinni komu saman við kirkjuna og fóru 

saman í skrúðgöngu með fána, kórónur og við trommuslátt, í lögreglufylgd niður á 

silfurtorg þar sungið var um sólina, sumarið og 17. Júní. Þessi hefð er mjög skemmtileg 

og gerir sterkan svip á bæinn. Við tengjum þetta bæði sumarkomunni og einnig þjóð-

hátíðardeginum okkar.  

 

3. Niðurstöður – hvernig tókst til að vinna með starfsmarkmiðin 

 

Starfsmarkmið leikskólans 2018-2019 voru : 

1. Vinna áfram með þemað um umhverfið.  

2. Fræðandi miðvikudagar. 

3. Læsis- og umhverfisteymi. 

4.  Heilsueflandi leikskóli. 

5. Jákvæður agi. 

 

1. Þema um umhverfið: Það var ákveðið að halda áfram að vinna með umhverfið sem 

þema skólans einn vetur í viðbót, enda af nógu af taka. Hver hópur með sínum kennara 

útfærði sínar hugmyndir út frá hugmyndafræði Reggio Emilia og aldri nemenda.Þessi 

vinna endaði með sýningu vítt og breitt um bæinn í Dymbilvikunni. Þetta var einnig 

liður í að kynna og auglýsa starfsemi skólans. Það tókst það vel til og við fengum mikið 

hrós frá bæði foreldrum,gestum og íbúum bæjarins. 

2. Fræðandi miðvikudagar:Lagt var upp með að nýta 40 mín á miðvikudagsmorgnum til 

fræðslu fyrir allt starfsfólk,þvert á deildir. Einn fulltrúi kom frá hverri deild hverju sinni. 

Starfsmenn fengu fræðslu um Reggio Emilia hugmyndafræðina og könnunaraðferðina. 
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Það tókst að koma því við að allir fengju fræðslu 2x yfir skólaárið,en oft þurfti að fresta 

fræðslunni sökum manneklu. 

3. Læsis- og umhverfisteymi: Læsisteymið náði að funda tvisvar sinnum,meira til að 

ræða saman og upplýsa,en ekki til að leggja neinar línur með áframhald. Það er verið að 

vinna vel að markvissri málörvun í öllum skólanum og heldur sérkennslustjóri utan um 

það verkefni. 

Umhverfisteymi gekk vel að minna okkur á hvað betur má fara í umhverfis-málum hjá 

okkur og erum við með umhverfissáttmála sýnilegan hjá okkur. Einnig höfum við hvatt 

foreldra til að nota margnotapoka undir föt.   

4. Heilsueflandi leikskóli :Heilsuteymið hittist í júní til að fara yfir hvað við erum að gera 

og hvað við getum gert betur sem heilsueflandi leikskóli. Ákveðið var að vinna áfram í 

að styrkja starfsmannahópinn með skemmtilegum uppákomum í og eftir vinnu og tókst 

það ágætlega. Einnig var skemmtinefndin með alls kyns skemmtilegar uppákomur s.s. 

spila- og prjónakvöld,finnskt partý fyrir námsferðina okkar til Finnlands, o.s.frv. 

5. Jákvæður agi :Það stóð til að byrja að innleiða það að fara að vinna eftir þessari góðu 

hugmyndafræði. Deildarnar fóru mis vel af stað og um tíma datt þetta niður. Kemur þar 

margt til s.s.forgangsröðun verkefna,mannekla,álag,lítill tími til undirbúnings og eftir-

fylgni.  

 

4. Niðurstöður- hvernig tókst til að vinna eftir starfsáætlun 

Stefna leikskólans er að vinna út frá hugmyndafræði Reggio Emilia. Það er okkar leiðarljós í 

öllu okkar starfi allan daginn, alla daga.Við dýpkum okkur í ákveðnum efni/þema sem við 

vinnum síðan með í minni hópum  út frá aldri og þroska barnahópsins hverju sinni.Þema ársins 

2018–2019 var umhverfið eins og fram kemur hér að ofan, og gekk vel að framfylgja því sem 

lagt var upp með.Til að fylgja því eftir sem ákveðið er hverju sinni skiptir miklu máli að 

starfsfólk sé upplýst,fái fræðslu og stuðning til þess að fylgja því eftir, og tíma til samráðs.             

Það sem hallar á er að fá meiri tíma til sameiginlegs upplýsingaflæðis ,fræðslu og samráðs með 

öllu starfsfólki saman. Nokkrir starfsdagar og 16 klst á ári til að koma því öllu til til skila sem 

okkur ber að gera og fylgja eftir,er engan vegin nægjanlegt. Því var það mikið fagnaðarefni 

þegar skipuð var sérstök leikskólanefnd til að fara betur yfir og koma með tillögur til úrbóta 

nemendum og starfsfólki til góða. Tillögur nefndarinnar hafa nú verið samþykktar og mun það 

hjálpa mikið til við að bæta starfumhverfi leikskólans og m.a. tíma til samráðs og undirbúnings. 
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Í leikskólanum Sólborg starfar jákvætt og gott starfsfólk sem vinnur sína vinnu vel. Það sem 

hafði áhrif á starfið okkar í vetur voru langtíma veikindi starfsmanna og álag vegna undir-

mönnunar. Sólborg hefur stækkað mikið sem vinnustaður með starfsstöð á tveimur stöðum. 

Halda þarf vel utan um allan starfsmannahópinn og tryggja að allir fái upplýsingar og fræðslu 

tengda starfinu. Það verður betur hægt næsta skólaár þar sem búið er að samþykkja aukningu 

starfsmannafunda og er það vel. 

 

5. Fjöldi barna og deilda 

Á Sólborg eru fimm deildir. Á tveimur yngri deildunum Bót og Dokku er pláss fyrir 14-16 

nemendur. Á Naust og Krók er pláss fyrir 20-22 börn. Á Tanga er pláss fyrir 42 börn. Fjöldi 

barna á deild fer eftir aldri og samsetningu hópsins.      

  

Skólaárið 2018 – 2019 var fjöldi barna á deildum eftirfarandi: 

Á Bót voru 15 nemendur.11 í árgangi 2017 og 4 í árgangi 2016.          

Á Dokku voru 14 nemendur.13 í árgangi 2017 og 1 í árgangi 2018. 

Á Nausti voru 20 nemendur.14 í árgangi 2015 og 6 í árgangi 2016.  

Á Króki voru 23 nemendur.15 í árgangi 2014 og 8 í árgangi 2015.                                                   

 

Á Tanga voru 23 nemendur í árgangi 2013.  

 

6. Fjöldi kennara, stöðugildi, forföll 

1. júní 2019 störfuðu 32 starfsmenn við leikskólann í 24.94 stöðugildum. Í þessum hóp eru þrjár 

sem starfa við ræstingu sem er ekki inn í stöðugildunum. 

 

7. Upplýsingar um keypta þjónustu 

Keyptur var matur frá mötuneyti grunnskólans á Ísafirði fyrir nemendur á Tanga þegar skólinn 

er opinn. Í jóla-, páska- og sumarleyfi eldaði matráður Sólborgar fyrir 5 ára deildina. 

13-17. ágúst 2018 eldaði matráður Sólborgar bæði fyrir Tanga og fyrir Dægradvöl, auk 

Sólborgar á Torfnesi. 
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8. Upplýsingar um sjálfsmat 

Deildarstjórar,sérkennslustjóri og aðstoðarleikskólastjóri gerðu skýrslu um starfið fyrir hvern 

mánuð fyrir sig og skiluðu inn til leikskólastjóra í júní.  

Foreldrar og allt starfsfólk svara könnun sem kemur frá Skólapúlsinum annað hvert ár. 

Niðurstöður starfsmannakönnunar 2018-2019 voru skoðaðar og ræddar á deildarstjórafundi og 

rýnt í hvað við getum gert betur. 

 

9. Upplýsingar um nauðsynlegar breytingar á húsnæði, lóð. 

Eins og fram hefur komið í fyrri ársskýrslum er margt komið á tíma varðandi viðhald í þessum 

skóla og lítið verið gert undanfarin ár. Það sem þarf að gera er m.a.: Mála allt húsið að innan 

og skipta um gólfdúka, láta hita í gólf þar sem mikill gólfkuldi er hér.Það þarf að skipta út öllum 

fatahólfum barnanna því þau eru orðin léleg og þurfa mikið viðhald. Fá nýjan upphitaðan skúr 

á lóðina fyrir útileikföng sem er í réttri lofthæð fyrir kennara. Þá þarf áfram að huga að aðkomu 

við skólann til að bæta öryggi barna. Einnig þarf að skoða með skjól fyrir kerrur og þotur sem 

foreldrar þurfa að geyma hér úti þar sem ekki er pláss fyrir það inni, sérstaklega í ljósi þess að 

við erum nú að taka inn fleiri yngri börn með tilkomu Tanga.     

Yfirfara þarf leiktæki og öryggisvarnir á lóð. Einnig þarf að betrumbæta og lagfæra öryggis-

mottur í kringum kastalann. Athuga þarf með dren á lóðinni,sérstaklega þar sem gamla 

tónlistaskólaplatan er. Hæðarpunktar á ristum á frárennslisrörum/ræsum standa upp úr þannig 

að vatn rennur ekki niður um þau, einnig eru frárennslisrör/ræsi í jörðu meira og minna stífluð. 

Fara þarf yfir allar útihurðir og viðarverja, þétta og/eða skipa út fyrir nýjar.  

Þegar það eru fundir s.s. deildar- og/eða deildarstjórafundir og eða sérfræðingar að koma vegna 

einstakra barna,þegar það eru foreldrasamtöl þá vantar fundarherbergi.Til að mæta þessu hefur 

leikskólastjóri,aðstoðarleikskólastjóri og sérkennslustjóri þurft að lána vinnuaðstöðuna sína. 

Sérkennslustjóri og aðstoðarleikskólastjóri deila sama rými sem einnig er nýtt er í sérkennslu 

og til funda, og fyrir sérfræðinga s.s. vegna talkennslu og er það óviðunandi. 

Þá þarf sal við leikskólann til að geta verið öll saman þegar það eru sérstakar uppákomur,og til  

vera með hreyfistundir og jóga í.  
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Arkitekt skólans var fenginn í vinnu til að hanna milliveggi milli deilda í opna rýminu fyrir 

framan deildarnar, til að bæta hljóðvist. Einnig til að bæta starfsmannaaðstöðu á lofti og er sú 

vinna nú á lokastigi. Það er von mín að hægt verði að byrja á framkvæmdum haustið 2019. 

 

10. Upplýsingar um stórar fjárfestingar 

Eins og fram hefur komið í lið níu hér að ofan er margt sem þarf að gera varðandi húsnæðið. 

Varðandi innanstokksmuni þá er uppþvottavélin í eldhúsinu er kominn til ára sinna og þarf 

mikið viðhald og fer að líða að því að þörf verði á nýrri. Skipta þarf út skrifborðum og hafa þau 

hækkanleg,endurnýja þarf skrifborðsstóla,bæta við ungbarnastólum, endurnýja borð á deildum, 

kaupa skilrúm,sófa,fjölga fartölvum,kaupa síma. 

 

11. Samstarf við aðrar stofnanir 

Við höfum átt gott samstarf við Grunnskólann,Tónlistarskólann,bókasafnið, íþróttahúsið auk 

annarra þjónustustofnana hér á Ísafirði. Það hefur verið gott samstarf á milli leikskólanna í 

Ísafjarðarbæ og í Bolungarvík. 

 

12. Viðhald, breytingar og fjárfestingar  

Það hefur lítið verið um framkvæmdir nema þá viðhald á kostnað leikskólans.Þó voru bekkir   

yfir ofna pússaðir í sumarleyfinu og lagað í kringum gluggana inni á deildum. Enn á eftir að  

lagfæra ýmislegt sem málari átti að sjá um en hefur ekki enn komist í framkvæmd.Því verður 

áfram fylgt eftir.  

 

13. Hvernig tókst að halda í fjárhagsáætlun  

Það tókst ágætlega.Það er stundum erfitt að áætla einstaka liði því ef hlutir taka upp á því að 

bila getur verið mjög dýrt að gera við þá því öll útseld vinna er mjög dýr.Það að hafa ekki 

aðgang að húsverði þýðir meiri kostnaður við hin ýmsu viðhaldsverk. Þá er mjög kostnaðarsamt 

að skipta um perur því það er svo hátt til lofts og þörf á iðnaðarmanni í verkið. 
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14. Lokaorð  

Í heildina gekk skólaárið vel, enda mikill metnaður í gangi meðal starfsmanna að sinna starfi 

sínu vel og vera skólanum til sóma, ber að þakka það sérstaklega.  

Það hefur líka margt gott og jákvætt verið í vinnslu og samþykkt hjá Ísafjarðarbæ sbr. tillögur 

Leikskólanefndar og sem á að skila sér í betra skólastarfi og bættu starfsumhverfi fyrir bæði 

nemendur og starfsfólk. Starfsfólk fór í frábær námsferð til Helsinki í vor sem við munum síðan 

vinna betur úr á starfsdegi. 

Á næsta skólaári bíða ný og spennandi verkefni að takast á við,stilla saman góðum og öflugum 

starfsmannahóp sem er tilbúinn að fylgja eftir starfi og stefnu leikskólans með gleði og góðu 

samstarfi við allt og alla að leiðarljósi. 

 

 

 

 

 

Ísafirði 19.08.2019, 

 

________________________________ 

Helga Björk Jóhannsdóttir leikskólastjóri. 

 

 
 
 
  


