✔ Til að mæta þeim mikilvæga þætti í okkar starfi að foreldrar hitti sína hópstýru eða sinn
hópstjóra á hverjum degi höfum við brugðið á það ráð að breyta vöktunum hjá okkur og
verður millivaktin lögð niður sem var frá 8:30 - 15:30. Með þessum breytingum ættu foreldrar
að ná tali af sinni hópstýru/sínum hópstjóra að minnsta kosti einu sinni á dag.
✔ Skólafötin okkar eru í stöðugri þróun og höfum við hafið samstarf við Lindex varðandi
skólabuxurnar og hafa nýjar og endingargóðar skólabuxur bæst í safnið. Það er okkar mat að á
síðasta skólaári hafa verið tekin góð framfaraskref og búið að bæta þjónustu
vefverslunarinnar verulega.
✔ Opnunartími skólans er frá klukkan 8:00 - 16:15. Þessi opnunartími hefur verið í þróun í
fjöldamörg ár. Forsaga þess að stytta opnunartíma skólans er sú að horft var til þeirra gæða
sem opnunartíminn skilaði inn í barnastarfið. Opnunartímanum var breytt jafnt og þétt og í
góðri samvinnu við foreldra. Það er okkar reynsla að þessum opnunartíma fylgi veruleg gæði,
bæði fyrir starfsfólk og börn, sem skilar sér beint inn í skólastarfið.
✔ Varðandi ferðir og að láta foreldra vita af þeim fyrirfram að þá höfum við æft það viðhorf að
allir hópatímar eru mikilvægir. Iðkun okkar á hverjum degi í uppbótarvinnu og blöndun er
það sem allt okkar starf byggir á. Ferðir eru stór hluti af barnastarfi elstu barnanna og ferðir
eru tíðar. Hópatímar eru allskonar og ferðir hluti af þeim. Ef um er að ræða ferð sem kallar á
undirbúning frá heimili er að sjálfsögðu látið vita og einnig ef ferð er farin snemma dags.
Margar hugmyndir koma upp nánast samdægurs og er þá bara lagt af stað og stundum
ílengist hópur í ferð en hópstýrur/hópstjórar eru alltaf með síma á sér og því vel hægt að ná í
þau og vita hvar hópurinn er.
✔ Varðandi matseðilinn – Vegan valkostur. Við höfum talað við Tristan vin okkar, kokkinn sem
eldar allan okkar heilnæma og góða mat, og er stefnan sett á að fá matseðilinn á föstudegi
þannig að hann sé kominn inn á mánudagsmorgni.
✔ Því miður hefur Karellen verið meira og minna bilað á þessu skólaári. Næsta haust þegar við
opnum skólann aftur eftir sumarfrí tökum við stöðuna varðandi Karellen. Hjallastefnan er á
þeim stað að gefa heimasíðunni og appinu eitt tækifæri enn eða leita annað. Ljósmyndirnar
okkar fara enn inn á heimasíðuna. Fyrir okkur eru gæðin þau að annað hvort erum við öll sem
hér störfum að nota appið og deila til foreldra eða ekkert okkar. Sum okkar hafa bjargað
málunum á annan hátt, sérstaklega þau sem eru í starfi með yngstu börnin og með börn í
aðlögun, og fundið leiðir til að deila myndum í rauntíma.
✔ Við viljum að móttakan sé alltaf framúrskarandi. Við heilsum hverju barni glaðlega með nafni
og bjóðum barnið velkomið með fallegum orðum. Það er okkar markmið og einlægur vilji að
þannig sé alltaf tekið á móti hverju barni, sama hvenær barnið mætir í skólann.
✔ Við höfum valið þá leið varðandi að veita foreldrum upplýsingar um svefn og mat á yngri
kjörnum að foreldrar eru látnir vita ef frávik verða hjá barni varðandi mat og svefn. Við lítum
svo á að alla daga tökum við ábyrgð á því að vel gangi að sofa og borða og við látum vita ef
eitthvað fer á annan veg. Þetta hefur gengið vel fram að þessu og foreldrar treysta að frávik
berist til þeirra í lok dags.
✔ Útisvæði á valtíma í lok dags. Kæru foreldrar TAKK FYRIR AÐ LÁTA OKKUR ALLTAF VITA ÞEGAR
ÞIÐ KOMIÐ OG SÆKIÐ YKKAR BARN/BÖRN. Við erum vel meðvituð um hversu vandmeðfarið
það er að bjóða upp á útisvæði í lok dags og því erum við ávallt á verði. Á útisvæðinu erum við

að fylgjast með og gætum þess að börnin séu glöð í leik eins og ávallt á valtíma. Okkar reynsla
er að það eru mikil gæði fyrir börnin að geta valið útisvæðið í lok dags.
✔ Varðandi upplýsingagjöf frá hópstýru/hópstjóra til foreldra að þá fer okkar upplýsingagjöf
helst fram á hópablöðunum. Hópablöðin eru fyllt út í lok hvers dags og á þeim eru allar
upplýsingar varðandi hvað hópurinn var að gera og er að æfa og nú ættu allir foreldrar að
geta náð tali af sinni hópstýru og sínum hópstjóra við upphaf eða lok dags. Við höfum í
gegnum árin prófað margar leiðir, eins og að senda tölvupóst, en við höfum fengið þá
ábendingu í foreldrakönnunni að það gæti verið góð hugmynd að hópstýra/hópstjóri myndu
senda póst í lok hverrar viku en tímarnir breytast og við líka. Aðalatriðið er að finna leið að
hverju foreldri og að þið kæru foreldrar séuð sátt með upplýsingastreymið. Það er alltaf í boði
að tala við okkur, hringja, senda póst eða fá viðtal. Til að það komi fram að þá hafa
persónuverndarlögin einnig haft áhrif á hverju við megum deila með ykkur.
✔ Öll viljum við tilheyra samfélagi þar sem við höfum sama rétt og þannig byggjum við upp
lýðræðislegt samfélag. Lýðræðisleg þátttaka til að velja er órjúfanlegur hluti af því. Á
Laufásborg æfum við lýðræðislega þátttöku á valfundunum en við æfum ekki að það sé í boði
að hafna vin eða vinkonu. Við veljum að vera kærleiksrík við vinkonur og vini og fögnum hvert
öðru í kærleika. Við æfum að við erum ÖLL VINKONUR OG VINIR því við tilheyrum samfélagi
sem byggir á VINÁTTU, KÆRLEIKA OG ÞVÍ AÐ FAGNA FJÖLBREYTILEIKANUM. Okkar reynsla
er að í hópastarfi, í blöndun og á kjarna myndast mikil væntumþykja og því eru faðmlög og
önnur vinkonu- og vinahót að spretta frá allt öðrum stað en skyldu. Þegar við fögnum
vinkonum og vinum sýnum við umburðarlyndi í verki því þegar við fögnum öllum lærum við
að meta og fagna fjölbreytileikanum. Uppbótarvinnan okkar og fallegu faðmlögin eru æfingar
sem styrkja börn og okkar mat er að á þeim tímum sem við lifum nú hefur sjaldan verið jafn
mikil þörf fyrir þessar nándaræfingar okkar. Barnið upplifir á eigin skinni að ef það brosir til
annarra og tekur hlýlega á móti öðrum er tekið hlýlega á móti því. Til að eignast góða vinkonu
eða góðan vin verður þú að vera góð vinkona/góður vinur, ókunnugir eru vinkonur/vinir sem
við eigum eftir að kynnast. Í ljósi athugasemda um „knússkyldu“ á Laufásborg vildum við deila
þessari sýn okkar með ykkur. Okkar starf er fyrst og fremst mannbætandi og hér er því ekki
„knússkylda“ . Það eru töfrar sem eiga sér stað í samfélagi þar sem faðmlag er gefið með
lýsinu á morgnana. Og það er bara í boði fyrir okkur fullorðna fólkið að vera börnunum
kærleiksrík fyrirmynd.

