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Leiðarljósleikskólans: 
1. Greinargerðleikskólastýra 

Leikskólinn Laufásborg starfar eftir Hjallastefnunni. Hjallastefnan er kærleiksmiðuð og
skapandilýðræðisstefna.Hjallastefnunnierætlaðaðmætahverjubarnieinsogþaðerog
virða og viðurkennaólíkarþarfiraldurshópa,kynjaogeinstaklinga.Skólanumbereinnig
aðvirðavalfrelsiogólíkanáhugabarnaoghlúaávíðfeðmanháttaðvelgengniallra.Tilað
náþessummarkmiðumeráherslanfyrstogfremstájafnrétti,þarsembörninerujöfnog
öllbörnfájöfntækifæri,sköpun,gleðiogkærleikmeðáhersluáfrumlegtogóvenjulegt
starf þar sem hugmyndaauðgi og ímyndunarafl ráða för og lýðræði með áherslu á
virðinguo
 gf relsi. 

Góður skóli er reistur á hverjum degiogskólierfólkiðsemerþar,bæðistórtogsmátt.
Það er okkar mat að á Laufásborg sé einvalalið góðs fólks, starfsfólk með ríka
starfsreynslu.Þverfaglegsamvinnaeinkennirstarfsmannahópinnþarsemhérstarfarfólk
með ólíka menntun, styrkleika og bakgrunnenölleigumviðþaðsameiginlegtaðstarfa
hér af eldmóði og af heilum hug eftir hugmyndafræði Hjallastefnunnar. Það er mikill
stöðugleikiístarfsfólksmálumskólansoghefurdágóðurkjarnistarfsfólksinsstarfaðeftir
Hjallastefnunni í 13 til 26 ár. Skólaárið 2020-2021 var nýliðun í hópnum fámenn en
góðmenn. 

Metnaður er það sem einkennir allt okkar starf, þar sem virkni hverrar hópstýru og
hópstjóra er lykilatriði. Eitt árið kom danskursálfræðinguríheimsókntilokkaroghann
hafðiorðáþvíhvaðhvertogeittokkarværivirktístarfi,“hérerhvereinastamanneskja,
stór og smá, virk” og hafði hannhvergiséðaðraeinsvirkniíbarnastarfi.Annaðlýsandi
hrós frá aðstandanda, gamalreyndum Hjallakennara, sem var með barnabarnið sitt í
aðlögun, “hér erekkertá“autopilot””,semmerkiraðhérervandaðtilverksoghugsað
fyrir öllu. Á síðasta skólaáritókumviðsamannokkrapunktasemerulýsandifyrirokkar
nálgun í starfi, skjalið kallast “Gleði er fagmennska” og másjáþaðífylgiskjölunum(sjá
fylgiskjalA
 ). 

Foreldra-o
 gs tarfsfólkskönnun 

Í október var okkar árlega fjölskyldu- og starfsfólkskönnun lögð fyrir. Við vissum að
heimsfaraldurinn myndi setja sitt mark á líðan fjölskyldna og starfsfólks en traustið og
jákvæðnin sem við upplifðum fór fram úr okkar björtustu vonum og væntingum. Við
lögðumst öll á árarnar og unnum sem eitt að því að fylgja öllum sóttvarnarreglum og
standavörðumokkarfallegabarnastarf.Viðerumalltafafarstoltafokkarstarfiogþeim
meðbyrsemviðfinnumíokkardýrmætafjölskylduhópienþaðvareinstaklegadýrmætt
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að finna traustið og jákvæðnina þegar á reyndi. Jákvæða umsögn fjölskyldna má sjá í
heild sinni í fylgiskjölunum en það er einstakur hópur jákvæðra og áhugasamra
fjölskyldnasemstandaaðskólanum(sjáfylgiskjalB).Hérkomanokkurvelvalinhrósfrá
fjölskyldunumú
 rfj
 ölskyldukönnuninni: 
“Þið eruð nú bara frábær! Viðmót allra kennara til barna og foreldra þeirra er
eitthvaðs emþ
 jóðiníh
 eildm
 ættiti
 leinkas ér!” 
“Þiðb
 renniðö
 lla
 fm
 etnaðif yrirb
 örnunum,þ
 aðs kíníg
 egno
 ge rd
 ásamlegt.” 
“Lífsglaðarihópaffólkihefégekkihittogerþaðalvegmagnaðaðfáagnarögnaf
þvíámorgnana,þessajákvæðnibeintíæð.Þiðeruðalgjörtgullaffólkiogfinnég
það svo vel á mínu barni hvað því líður vel. Vildi að þið gætuð kennt fleiri
vinnustöðumy kkarf rábærus peki”. 
“Jákvæðni ykkar er aðdáunarverð og kærleikurinn sem börnin mæta er
ómetanlegur.B
 arnannam
 innalukkae ra
 ðv eran
 emandiíH
 amingjuhöllinni”. 
“Metnaðarfullt og fallegt starf í alla staði,aðdáunarvertogbörnunumlíðurvel,
njóta sín og upplifa ævintýri og væntumþykju alla daga. Eflast og styrkjastsem
einstaklingar, félagslega, menningarlega og námslega. Ég hugsa oft hvað lífið
værig
 otte fm
 óttökurnarív innunniv ærie inso
 gm
 óttökurnará
 L aufásborg.” 
“Þiðstarfsfólkiðogstjórnendureruðbaraeinstökogdásamleg,þaðeruðþiðsem
haldið Laufásborgarhjartanu gangandi og við hin fylgjum taktinum, bæði
foreldrarogbörn.Svoermaturinnsvohollurognæringarríkur,þaðergríðarlega
mikilvægta
 ðo
 kkarm
 ati!” 

Dagskráinokkarereinsalladagaársinsmeðval-oghópatímatilskiptis.Alltbarnastarfið
er skráð, allir valfundir eru skráðir og allir hópatímar sömuleiðis (sjá fylgiskjal C) og
fjölskyldur fá valtalninguna sendaípóstireglulegaogþanniggetafjölskyldurfylgstmeð
hvað barnið valdi (sjá fylgiskjal D). Valsvæðin eru góð æfing í að börnin læri að fagna
hvert öðru og leika saman áfriðsamanoggleðiríkanhátt.Kennariávaltímafylgistmeð
og virkjar börn sem þurfaaðstoðogleggurinnfallegoguppbyggilegsamskiptiþarsem
þesse rþ
 örf( sjáf ylgiskjalE ). 

Fyrir rúmu ári síðan fór hvert og eitt okkar í gegnum níu vikna þjálfunaráætlun
HjallastefnunnarþarsemhinhjallískufræðiogHandbókHjallastefnunnarvorustúderuð.
Okkar hjallíska endurmenntun er núíokkarhöndumogalltnýttstarfsfólkfærnokkurra
vikna þétta handleiðslu og góða kynningu á Handbók Hjallastefnunnar og okkar
starfsháttum. Þannig tryggjum við að nýtt starfsfólk hafi góða innsýn í starfsþætti
stefnunnar og viti vel til hvers er ætlast til af þeim í starfi. Eins og við vitum að þá er
vinna með börnum og fjölskyldum þeirra afar krefjandi verkefni, verkefni sem hentar
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einungisþeimsemhafabrennandiáhugaáaðskapaleikheimmeðogfyrirbörnþarsem
lausniro
 gv erkefnis emþ
 jálfaf ærniíd
 aglegulífie ruf yrirrúmi. 


Loturnars ex 

Höfuðeinkenni Hjallastefnunnar eru loturnar sex. Hver lotastenduryfirífjórarvikurog
hver vika á sitt þema,sitthugtaksemunniðereftir.ÁLaufásborgvinnumviðmarkvisst
eftir hugmyndafræði Hjallastefnunnar og starfsfólk okkar einbeitir sér í heila viku að
hverjuh
 ugtakif yrirs ig. 

1.A
 gi;v irðing,h
 egðun,k urteisi,f ramkoma 
2.S jálfstyrking;s jálfstæði,s jálfstraust,ö
 ryggi,t jáning 
3.S amskipti;u
 mburðarlyndi,h
 jálpsemi,v íðsýni,s amstaða 
4.J ákvæðni;b
 jartsýni,g leði,á kveðni,h
 reinskiptni 
5.V
 inátta;f élagsskapur,u
 mhyggja,n
 álægð,k ærleikur 
6.Á
 ræðni;k jarkur,k raftur,v irkni,f rumkvæði 

Enskukennsla 
Öll börn skólans fá enskukennslu í lotum. Enskukennarinn okkar, Elizabeth Nunberg,
heimsækir skólann eina viku í mánuðioghittiröllbörnskólans.Áyngrikjörnunumhitti
húnstúlkurogdrengisér.HúnerísamverunumáYngristúlkna-ogdrengjakjarnaoghittir
allan hópinn í einu en samverurnar eru íkringumtíumínúturádag.Áeldrikjörnunum
tekur enskukennarinn hvern hóp fyrir sig (fjórir hópar á hverjum kjarna) og er með
innlögn í hópatíma en hún tekur einnigþáttávaltíma,þaðerstýrirvalfundunumoger
virkíf rjálsumleikm
 eðb
 örnunumá v altíma. 

Fimmá ras tarfið 
Fimm árastarfiðokkarerblómlegtoggott.FimmárastarfíleikskólumHjallastefnunnar
er leikskólastarf með viðbótum sem venjulega tilheyra grunnskólastiginu. Fimm ára
starfið tekur það bestaúrhefðumbeggjaskólastigaogleggurgrunninnfyrirfyrstabekk
grunnskólans. Langflest fimm árabarnannaokkareruorðinlæsendabúiðaðleggjainn
bókstafi eftir hljóðaaðferðinni í vetur. Einnigeruþaukominmeðgóðantalnaskilningog
æfingu í einföldum reikniaðgerðum. Heimsfaraldurinn hefur sett sitt mark á fimm ára
starfiðsíðastliðinnveturenbörninhafaþónáðaðfaraíýmsarferðirogheimsækjasöfn,
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fariðískrúðgarðaogsótthinaýmsumenningarviðburði.Einsogönnurbörnskólanseru
elstu börnin í daglegri kynjablöndun og fara þau alltaf saman, vinkonur og vinir, í
ferðirnars ínar.Á
 nægjulegb
 löndung erirs amskiptiv iðh
 ittk yniðe ftirsóknarverð. 
Laufásborg hefur nú hafið samstarfviðSöngskólaReykjavíkur.Söngskólinnernágranni
skólansogertilhúsaísysturhöllLaufásborgar.Elstubörnskólanshafanúþegarfariðyfirí
söngskólannogsungiðfyrirkennaraogaðragestioghópuryngstunemendasöngskólans,
börn á grunn- og framhaldsskólaaldri, hefur komið til okkar og sungið fyrir börnin.
Samstarfið er í þróun en stefnan er sett á að SöngskóliReykjavíkurmunimeðalannars
bjóða nemendum Laufásborgar söngkennslu þar sem söngkennarar yngstu barna
söngskólans munu sjá um kennsluna. Kennslan mun ekki einskorðast við elstu börn
skólans. 
ÍárvarvorferðútskriftarbarnannatæplegatveggjasólarhringaævintýraferðtilSólheima.
Börnin stóðu sig glimrandi vel og voru sjálfum sér, fjölskyldum sínum og skólanum til
mikilssómaogmásegjaaðferðinhafiveriðnokkurskonaruppskeruhátíð.Börninfengu
kynningu á sögu staðarins og mögnuðu starfi Sesselju Hreindísar Sigmundsdóttur,
stofnandaSólheima.ÁSólheimumfengubörninaðkynnastævintýraheimiSólheima.Þau
kynntust kertagerð, smíðastofu, trjárækt, lífrænni ræktun, sáu gullfiska í gullfiskatjörn,
genguberfættágrasinu,fóruíkvöldgönguískóginum,leituðuaðálfahurðum,lékusérí
Tröllagarðinum og upplifðu himneska matargerð. Þessi einstaka ferðvaralgertævintýri
fráu
 pphafiti
 le nda. 



S tórihópurhjámálverkiafstofnandaSólheima,SesseljuHreindísiJónsdóttur 
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Lækjarbotnar 
Við höfum hafið samstarf við afar blómlegan sveitabæ þar sem geitur, hestar, kindur,
bleikjueldi,kisuroghundarerudýrinábænum.Einnigerþarleðurskógerðoggrjótnáma
á landinu. Í ár fóru vinkonur og vinir í Miðhópi X, næst elsti hópurinn á eldri kjarna, í
heimsókná L ækjarbotna. 



VinkonurnarogvinirniríMiðhópiXísveitaferðáLækjarbotnumvorið2021 


Barnamenningarhátíðin2
 021 
Okkar framlag til Barnamenningarhátíðarinnar vorið 2021 var vegglistaverk, einskonar
veggjalist. Elstu börnin okkar fengu veigamesta hlutverkiðísköpuninnienbörningerðu
alltsjálf.Stúlkurnarsáuumaðsmíðavinnupalla,mælaefnivið,sagameðhandsög,bora
götogskrúfasaman.Drengirnirskrúbbuðuvegginnmeðkústumogsápuvatniogbjuggu
tilstafaskapalón.Aðlokumhjálpuðustþauaðviðaðmálabakgrunninnogtókþaðheila
viku. Öll börnin á Laufásborg komu að verkinu, en hvert og eitt barn málaði staf á
vegginn,stafirnirmynduðusterku,hlýjuorðinokkar.Útkomanvarðstórkostlegtlistaverk,
hjartaverk.Aðhorfaáverkiðereinsogaðupplifatónverkþvíbörninþekkjaorðinsvovel,
orðin eru okkar eigin gleði- og töfraþulur sem óma umskólannalladaga,allandaginn.
Þessihugmyndaðlistaverkinukviknaðiíkjölfarkærleiksgjafabarnannatilfjölskyldunnar
á aðventunni. Þau bjuggu til taupoka í Listasmiðjunni þar sem þau þrykktu greinar og
laufblöðá a ðrah
 liðinao
 go
 rðin“ Ljósiðím
 érs érljósiðíþ
 ér”á h
 inah
 liðina. 
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FramlagLaufásborgartilBarnamenningarhátíðarinnar-vegglistaverk,hjartaverk 


Skákkennslan 
Skákkennslan á Laufásborg er íhöndumOmarSalama.Omareralþjóðlegurskákþjálfari
(FIDE – Trainer). Skákkennslan hefur verið þróunarstarf í leikskólanum síðustu níu ár.
Tvisvarhafaelstubörnskólansfariðámótútiíheimi,EMogHM.Þaðstóðtilaðfaratil
Krítar á heimsmeistaramót á síðasta ári en það féll niður vegna heimsfaraldursins. Við
stefnumá a nnaðh
 eimsmeistaramótá þ
 essuá ri. 
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2. Innramat 
Næsta skólaár verður tileinkað 70 áraafmæliLaufásborgarogmunáriðfaraaðmestuí
ýmiskonarundirbúningsvinnu,safnasamanljósmyndum,sögumfráfólkisemhefurverið
áLaufásborgeðahefurveriðtengtLaufásborgígegnumtíðinaogfleiraíþeimdúr.Stefnt
er á að setja upp sýningu í lok næsta skólaárs og gefa út afmælisrit um 70 ára sögu
skólans.Árið2012fögnuðumvið60áraafmæliLaufásborgarogafþvítilefnigáfumviðút
afmælisritL aufásborgar( sjáf ylgiskjalF ). 
Blómlegt þróunarstarf hefur verið í kringum matjurtagarðinn okkar oghöfumviðaukið
vægi matjurtagarðarins í barnastarfinu. Börnin hafa verið virkir þátttakendur og tekið
mikinn þátt. Við höfum verið að sá fjölbreyttara grænmeti en áður og meira nám og
fræðsla hefur verið í kringum það að börnin hafa verið að setja niður grænmeti og
gróðursetjab
 lóm. 
SterkhefðerfyriröflugrisöngkennsluáLaufásborg.Ánæstaáristefnumviðáaðeflaog
dýpka enn frekar tónlistar- og söngkennslu skólans. Við erum komin í samstarf við
nágranna okkar í systrahöll Laufásborgar, Söngskóla Reykjavíkur. Kennarar yngstu
nemendasöngskólans,þaðernemendaágrunn-ogframhaldsskólaaldri,munuþróameð
okkur samstarf um tónlistar- og söngkennslu fyrir nemendur Laufásborgar. Ari Hálfdán
Aðalgeirsson, B.A. í tónsmíðum, mun vera okkar helsti tengiliður og samstarfsaðili við
söngskólanne nA
 rim
 une innigk ennaís öngskólanumn
 æstav etur. 
Viðviljumleggjaokkarafmörkumtilaðeflaraddheilsuokkargóðastarfsfólksákomandi
skólaári. Hverju og einu okkar verður boðið upp á einstaklingsmiðaða radd- og
söngkennslusemogfræðsluástarfsfólksfundumumraddbeitinguítaliogsöng.Kolbrún
HuldaTryggvadóttir,söng-ogtónlistarkennari,hefurbæstíokkargóðahópogmunhún
sjáumþessaþjálfunogfræðslufyrirhöndskólans.ViðteljumokkuríHjallastefnunnivera
í góðum málum á margan hátt varðandi að vernda raddheilsu okkar starfsfólks en
rannsókn Dr. Valdísar Ingibjargar Jónsdóttur á hávaða í leikskólum leiddi í ljós að í
samanburði við aðra leikskóla reyndist minni hávaði í Hjallastefnuskóla. Viðerummjög
stoltafþessariniðurstöðuoghjartanlegasammálaenviðteljumaðáherslaokkaráaga-
og skipulagsmál í okkar skólum vegi þungt þegar kemur að því að ná þessum góða
árangri. Hægt er að sjá umfjöllun um rannsókn Dr.ValdísarIngibjargarJónsdótturávef
Hjallastefnunnar( sjáf ylgiskjalG
 ). 
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Markmiðm
 eð Aðgerðirti
 l Tíma- 
Umbótaþættir  umbótum 
umbóta 
áætlun 



Ábyrgðaraðili  Endurmat;
hvenæro
 g
hvernig 

Viðmiðu
 m
árangur 

Fagna70ára
afmæli
Laufásborgarar
ogskrásetja
söguskólans. 


Aðfagna70ára
afmæliskólans,
sláupphátíðog
gefaút
afmælisrit. 

Alltstarfsfólk Skólaárið
Leikskólastýrur
skólansmun 2021-2022.  skólans. 
leggjahönd
áplógtilað
fagna70ára
afmæli
skólans,svo
semmeð
sýninguá
ljósmyndum,
safna
sögum,
munnlegum
og
skriflegum
sögumfólks
semhefur
veriðtengt
húsinueða
skólanum. 

Viðnotum
workplace
og
starfsfólks- 
fundinatil
aðútfæra
hugmyndirí
tengslumvið
70ára
afmæli
skólans. 

Hátíðog
sýningopin
öllumum
sögu
skólans.
Afmælisrit,
gefaútrit
umsögu
skólans. 

Matjurta- 
garðurinn 



Aðaukavægi
matjurta- 
garðarinsí
barnastarfinu 

Virkjabörnin Sumarog
tilaðtaka
haust2021 
þáttí
grænmetis- 
ræktuninni
oggróður-
setningu
blóma 

Leikskólastýrur
Laufásborgarog
Elizabeth
Nunbergensku- 
kennarinnokkar

Haustið
2021meta
hópstýrurog
hópstjórar
þátttökuog
gleði
barnanna.
Sjáhvað
mættibetur
fara. 

Upplifun
barnanna,
gleðiog
þátttaka,
uppskera
grænmetis
ognotkun
grænmetisí
matseldá
Laufásborg 

Samstarfvið
Söngskóla
Reykjavíkur 

Eflaogdýpka
tónlistar-og
söngkennslu
barnaá
Laufásborg 

Samstarfvið Skólaárið
Söngskóla
2021-2022 
Reykjavíkur,
nágranna
okkar 

AriHálfdán
Aðalgeirsson,
hópstjóriá
Laufásborg.Ari
Hálfdán(B.A.
gráðuí
tónsmíðum)
verðurkennarií

Viðlok
vorannará
næstaári
verður
staðantekin
áný,hvernig
samstarfið
gekkogþað

Viðerum
meðöflugt
tónlistar-og
söngnámá
Laufásborg
og
markmiðið
eraðdýpka
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Söngskóla
metiðhvað ogefla
Reykjavíkurá
megibæta.  kennsluna 
næstaskólaári.  Umerað
ræða
þróunarstarf
meðsöng- 
skólanum 
Kennslaísöng-
ograddbeitingu
fyrirstarfsfólk
Laufásborgar 

Aðstuðlaað
raddheilsumeð
þvíaðkenna
raddbeitingu,
bæðiítaliog
söng.Vinna
meðbörnum
krefstþessað
viðbeitum
röddinni
töluvertmikið
ogerþaðmikill
ávinningurfyrir
okkuröllað
lærahvernig
beitaskal
röddinnirétt. 

Einstaklings- Skólaárið
kennslaí
2021-2022 
söngog
raddbeitingu
ásamt
fræðsluá
starfsfólks-
fundum 

KolbrúnHulda
Tryggvadóttir,
hópstýraá
Laufásborgog
söngkennari. 

Samstarfí
þróun,
endurmat
viðlok
vorannar
2022 

Hvertogeitt
tilfellimetið
sérstaklega,
þaðer
hverju
kennslan
hefurskilað
oghvort
þörfséá
frekari
leiðsögneða
þjálfun 









3. Ytramat 

Á hverju ári er gerð bæði starfsfólks- og fjölskyldukönnun í öllum skólum
Hjallastefnunnar. Með þessum könnunum fást mikilvægar upplýsingar semhægterað
nýtati
 linnram
 ats. 
Foreldrakönnunin er send tilforeldrameðtölvupóstiogeruniðurstöðurnarnýttartilað
sjáhvaðviðerumaðgeraveloghvaðmættibeturfara.Okkarmarkmiðeralltaftraustog
góð samvinna við foreldra. Við byggjum upp samfélag þar sem foreldrar og starfsfólk
vinnur saman aðþvísemokkuröllumermikilvægast,aðhvertogeittbarnblómstrihjá
okkur.Viðerumduglegaðminnaforeldraáaðþaðeralltafíboðiaðhafasamband,hvort
sem það er að hringja, senda póst eða panta viðtal en góð samvinna byggir á góðu
samtalim
 illif oreldrao
 gs tarfsfólkss kólans. 
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Farið var yfir niðurstöður fjölskyldukönnunarinnar og voru umbótaatriðin sérstaklega
tekin fyrir og deildum við okkar umbótum með foreldrum (sjá fylgiskjal H). Niðurstaða
könnunarinnaráreftirárersúaðforeldrarerualmenntafskaplegaánægðirmeðskólann
(sjáf ylgiskjalB
 ). 



Markmiðm
 eð Aðgerðirti
 l Tíma- 
Umbótaþættir  umbótum 
umbóta 
áætlun 
Ytram
 at 

Ábyrgðaraðili  Endurmat;
hvenæro
 g
hvernig 

Viðmiðu
 m
árangur 

Bæta
upplýsinga-
flæðifrá
hópstýru/
hópstjóratil
foreldrabarnaí
hóp
viðkomandi 


Aðforeldrarnái
taliásinni
hópstýrueða
sínumhópstjóra
áhverjumdegi 

Skólastýrurog
hverogein
hópstýra/hvern
ogeinn
hópstjóri 

Gott
upplýsinga-
flæðitilallra
foreldra. 

Karellen 

Aðtryggjagott Endurskoða Haustið
upplýsingaflæði aðnotastvið 2021 
tilforeldra 
Karellení
starfiog
finnaaðra
leiðef
heimasíðan
ogappiðeru
ekkiað
þjónaokkur 

Leggjaniður
millivaktina,
þaðer
vaktinasem
erfrá
klukkan8.30
tilklukkan
15.30. 

Millivaktin
okkarverður
lögðniður
umleiðog
skólinn
opnaráný
eftir
sumarlokun 

Foreldra- 
könnun
verðurlögð
fyrirí
október
2021ogvið
skoðum
niðurstöðu
hennar.Hver
ogein
hópstýraog
hverogeinn
hópstjóri
meturílok
hverrarviku
hversuoftí
þeirriviku
þaunáðutali
áforeldrum
barnaí
hópnum. 

Hjallastefnanog Ísamvinnu
Karellen
skólastýrur
viðH
 jalla- 
virkareða
Laufásborgar 
stefnuna 
virkarekki 
metumvið
þaðstraxá
fyrstuvikum
eftir
sumarlokun
hvort
Karellensé
aðvirka.Það
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hefurverið
mikiðbilað. 




Matseðillinn 


Aðmatseðillinn
sékominninná
mánudags- 
morgnum.
Foreldrarbarna
semeruá
grænmetisfæði
hafasérstaklega
óskaðeftirþví
aðmatseðillinn
semkominninn
straxá
mánudags- 
morgni 






Höfumrætt
viðkokkinn
okkarog
hannmun
skila
seðlinuminn
tilokkará
föstudögum
héreftir 







Verður
Skólastýrurog
komiðí
kokkurinn 
gagniðstrax
eftir
sumarlokun 






Haustið
2021,
fylgjumþví
eftiraðfá
matseðilinn
tímanlega 




Matseðillinn
erkominn
inná
mánudags- 
morgni 






4. Starfsþróunarsamtölogfræðsla





Viðhöfumvaliðaðþróanýjarleiðirmeðstarfsþróunarsamtölin.Þessiþróunerekkinýaf
nálinni hjá okkur heldur hefur aðdragandinn átt sér stað um árabil. Viðerumtilstaðar
fyrir hvert annað í leik og starfi og veljum að vera hjartamenntandi og mannbætandi
manneskjur. Í hópnum ríkir traust og það hefur verið æft með árunum að ef það er
eitthvað sem liggur okkur á hjarta að þá tökum við samtalið hér og nú og við erum
lausnamiðuð í okkarnálgun,þaðersúnálgunsemgerirgæfumuninn.Þaðhefurleitttil
þess að við erum í raun alltaf að tala saman og samtalið er uppbyggilegt og við erum
stuðningur við hvert annað, það er hvatning, þakklæti fyrir vel unnin störf, speglun,
fræðsla, kærleiksrík gagnrýni þar sem við skoðumafheiðarleikahvaðþaðersemerað
trufla eða sem við viljum bæta. Þannig erum viðallandaginn,alladagaímannræktog
geðrækt og við iðkum þakklæti og trúum á æfinguna. Afheiðarleikastyðjumviðhvert
annað til að vaxa semeinstaklingarogverðaþarmeðverðabetrikennararfyrirbörnin.
Við látum gott afokkurleiðaogerumkærleiksríkarfyrirmyndirfyrirbörnogfjölskyldur.
Við höldum Laufásborgarhjartanu gangandi og fjölskyldur og börn fylgja taktinum. Hjá
okkur snýst skólinn um mannauðinn, SKÓLI ER FÓLKIÐ SEM ERÞAR,viðerumalltafað
þroskastogþróastsamanogþaðerhagurokkarallraaðviðséumhvertogeittokkarað
blómstra í lífi og starfi. Þegar þroskinn er kominn þangað í hópnum að fræðsla og
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starfsþróun er orðin stöðugt lærdómsferli þá er það okkar mataðföstviðtöleigaekki
lengur við. Mannauðurinn skapar þar með ákveðið samkeppnisforskot og það er
eftirsóknarvert að ná þeim stað. Hlýja, jákvæðni og traust eru einkennandi fyrir
starfsandanná L aufásborgo
 gv iðt reystumh
 vertö
 ðru. 
Á hverju hausti er haustráðstefna Hjallastefnunnar þar sem starfsfólk úr öllum skólum
Hjallastefnunnar og af öllu landinu kemur saman og fræðist um ýmsa þætti tengda
hjallískum starfsháttum. Sökum COVID heimsfaraldursins féll haustráðstefna
Hjallastefnunnar niður haustið 2020 sem og ýmis fræðsla sem til stóð að starfsfólk
skólansf engi. 
Ás tarfsfólksfundums kerptumv iðá h
 jallískumf ræðumo
 gf órumís jálfstyrkjandiæ
 fingar. 



5. Samstarfleikskóla,grunnskólaogfrístundamiðstöðva 



Leikskólinn Laufásborg og Barnaskóli Hjallastefnunnar í Reykjavík eru í góðu samstarfi.
Fimm ára börnin í leikskólanum Öskju eru á sér kjarna í Barnaskóla Hjallastefnunnar í
Reykjavík.Viðförumreglulegaíheimsókntilþeirraogbrúumþannigbiliðámillileikskóla
oggrunnskóla.Fimmárabörninokkarfáaðtakaaðeinsþáttíbarnaskólastarfinu,bæðií
hópatímumogmeðþvíaðfaraíeinfaldariútgáfuafþeimsmiðjumsemgrunnskólabörnin
fara í einsoglistgreinasmiðju,stjörnufræðiogheimilisfræði.Fimmárabörninokkareru
þvív elu
 ndirbúine fþ
 aub
 yrjaí1
 .b
 ekkíB
 arnaskólanumíR
 eykjavík. 
Börn sem fara í aðra skóla en Barnaskóla Hjallastefnunnar fara með sínum foreldrum í
heimsóknís innh
 verfisskóla. 



6. Foreldra-ogfjölskyldusamvinna 


FyriraðventunaíárvarokkarframlagtilfjölskyldnaáLaufásborgaðventuhugvekjan“Að
velja einfaldleikann” (sjá fylgiskjal I). Við fylgdum hugvekjunni eftir í hlaðvarpsþætti
Hjallastefnunnar,“ Hjallastefnanh
 eima”( sjáf ylgiskjalJ ). 
Við höfum samstarf við foreldra og fjölskyldur leikskólabarna í öndvegi. Foreldrar eru
alltafvelkomnirískólann.TvisvarááristendurForeldrafélagskólansfyrirviðburðumþar
semöllbörnskólansogfjölskyldurþeirraeruhjartanlegavelkomnar,þaðersumarhátíðí
byrjunjúlíogljósahátíðaðvetritil.Áaðventunnibjóðaeldrikjarnarnirfjölskyldumsínum
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á friðarstund, börnin syngja fyrir fjölskyldur sína og bjóða upp á heimabakaðar
piparkökur. 
Foreldrafélag skólans vinnur þétt með skólanum í allri þróun og stendur meðal annars
fyrir ýmsumskemmtilegumviðburðumfyrirbörnin,einsogleiksýninguáaðventunniog
tónleikum. Í ár fengum við fleiri leiksýningar til okkar sem var sniðugt í ljósi smitvarna
vegnaC
 OVID. 
Hjallastefnuskólarstarfaeftirákveðnummatarstöðlumogallurmaturerunninfrágrunni,
lífrænnogheilnæmur.Þaðerfiskurtvisvaríviku,kjöteinusinniíviku,ávextiráhverjum
degi, hafragrautur og heimagert múslí með jógúrt í morgunmat og heimabakað
súrdeigsbrauðmeðáleggiínónhressingunni.Komiðertilmótsviðallaróskirfjölskyldna,
hvorts emþ
 aðt engistlífstíle ðao
 fnæmi.A
 lltafe rb
 oðiðu
 ppá v egan-o
 gg rænmetisfæði. 
Foreldraráð er starfandiviðskólannogerhlutiafstjórnkerfileikskólans.Áhverjuhausti
erkosiðínýttforeldraráð,kosiðeráopnumforeldrafundi.Foreldraráðfundaraðminnsta
kosti tvisvar á starfsárinu og gefur umsögn um starfsáætlun, skóladagatal og
skólanámskráleikskólans. 
Foreldrafélag er einnig starfandi í tengslum við skólann. Í Foreldrafélaginu sitja fjórir
foreldrar, fulltrúi frá hverjum kjarna. Foreldrafélagið stendur fyrir margvíslegum
uppákomum sem gleðja börnin yfir skólaárið og einnig hefur félagið boðið upp á
fræðslufundi fyrir fjölskyldur Laufásborgar einu sinni til tvisvar yfir skólaárið.
Foreldrafélagið hefur einnig gefið leikskólanum ýmsar gjafir eins og myndavélar sem
nýttust skólanum vel og tré í garðinn okkar. í vetur voru tvö fræðslukvöld á ZOOM í
samvinnu við okkar frábæra foreldrafélag. Annars vegar voru Matthildur og Jensa með
Örnámskeið / foreldraspjall sem er orðin fastur liður. KristínMariellabauðokkuruppá
fræðslukvöld en hún er móðir hjá okkur og með Virðing í uppeldi námskeið um allan
heim.Þettalukkaðistótrúlegaveloggamanaðprófaþettaognæstaveturverðurstefnt
aðþ
 vía ðh
 lutia fÖ
 rnámskeiðunum/ ö
 ðrumf ræðslukvöldumv erðilíkas treymt. 
Fjölskylduviðtöl fara fram í byrjun nóvember og í mars ár hvert. Fjölskylduviðtölin í
nóvember fara fram á laugardögum og hefur það gefist vel. Þessir dagar hafa verið
sérstaklega hátíðlegir fyrir okkur, við höfum boðið foreldrum upp á sögusýningu og
vöfflukaffi. Það sem okkur hefur fundist svo frábært við að hafa fjölskylduviðtöl á
laugardögum er að þá fær öll fjölskyldan, með eða án barna tækifæri til að mæta í
rólegheitum og spjalla við hópstýru/hópstjóra barnsins. Í tengslum við þessi
foreldraviðtölfyllakennararútgátlistayfirþroskastöðubarna,félagslegastöðuþeirraog
gengi í leikskólanum sem síðan er kynntur fyrir fjölskyldunni í viðtölunum.
Foreldraviðtöliná v orönne ruv alfrjáls. 
Ílokhversskólaárserhvertogeittbarnkvattmeðvelfarnaðarskjali.Áskjalinuermyndaf
hópibarnsins,þakkaðerfyrirallarskemmtilegusamverustundirnar,barninuerhrósaðog
þaðm
 inntá m
 ikilvægiv ináttunnar( sjáf ylgiskjalK
 ). 
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7. Skipulagsdagarogleikskóladagatal 

Allar dagsetningar eru komnar inn á skóladagatalið okkar, svo sem örnámskeið fyrir
foreldra, fræðslukvöld á vegum Foreldrafélagsins, leikrit á aðventunni fyrir börnin,
Barnamenningarhátíðinogýmislegtfleira(sjáfylgiskjaliL).Örnámskeiðunumokkarhefur
verið fjölgað en við viljum styðja vel við fjölskyldur á Laufásborgar. Einnig hefur
foreldrafélagið okkar staðið fyrir frábærum fræðslukvöldum og foreldrar okkar deilt
þekkingus innim
 eðo
 kkur. 
Endurmenntun kennaraverðurákveðinástarfsdegi16.ágúst2021.Lögðverðursérstök
áherslaá a ðf agna7
 0á raa fmæliH
 amingjuhallarinnaro
 kkará n
 æstas kólaári. 


8. Fylgiskjöl 
A)  

B) 

C)  

D) 

E) 

F) 

G) 


Gleðie rf agmennska 

H) 

UmbótaætlunL aufásborgar,b
 yggtá n
 iðurstöðumú
 rfj
 ölskyldukönnun 

I)  

J) 


Aðv eljae infaldleikann- h
 ugvekjaá a ðventu 

Fjölskyldukönnun,h
 rósin 
Sýnishorna fh
 ópatalningarblaði 
Valtalning 
Áv alsvæðum 
https://issuu.com/leikskolinnlaufasborg/docs/hamingjuhollin 
Umfjöllunu
 mr annsóknD
 r.V
 aldísarIngibjargarJ ónsdóttur,  
https://www.hjalli.is/rannsoknir/,u
 ndir“ Hljóðmenguno
 gr addheilsa”. 





K)  

L)  

HlaðvarpsþátturH
 jallastefnunnar,“ Hjallastefnanh
 eima”- T íundiþ
 áttur. 
Jólin:A
 ðv eljae infaldleikann. Þ
 ættirnire rua ðgengilegirá S potify. 
https://www.hjalli.is/news/nyir-hladvarpsthaettir-hjallastefnan-heima/ 
Velfarnaðarskjal 
Skóladagatal
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