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Matsteymi 

Innra mati er stjórnað af matsteymi í samráði við leikskólastjóra.  Í því sitja 

skólastjórnandi, deildarstjóri, tveir starfsmenn og tveir fulltrúar foreldra. Gæta 

skal þess að fulltrúi frá öllum deildum sitji í teyminu. Hvert matsteymi situr í 

fjögur ár að undanskyldum foreldrum sem sitja í tvö ár (eitt nýtt foreldri kemur 

inn á hverju ári) og fulltrúar í teyminu skipta með sér verkum. Matsteymið 

stjórnar matinu, gerir matsáætlanir, greinagerðir og umbótaáætlanir og sér um 

að kynna og virkja aðra hópa með sér í matinu.  

 

Metið er út frá markmiðum leikskólans. Við þróun á viðmiðum um gæði á stjórnun, 

uppeldis- og menntastarfi, mannauðs, leikskólabrag og innra mats er stuðst við 

Viðmið og vísbendingar fyrir innra og ytra mat á gæðum leikskólastarfs (Björk 

Ólafsdóttir o.fl., 2014). Þessi viðmið eru notuð í matinu en önnur viðmið, t.d. 

töluleg viðmið um árangur og um niðurstöður kannana, eru ákveðin á fundum 

matsteymis.  

 

Viðfangsefni 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Stjórnun 

Stjórnandinn sem 

faglegur leiðtogi.  
X  X  

Stjórnun 

leikskólans og 

daglegur rekstur 

X  X  

Faglegt samstarf X  X  

Leikskólaþróun og 

starfsþróun 
  X  

Skólanámskrá, 

starfsáætlun, 

áætlanir og 

verklagsreglur 

X X X X 

Uppeldis og menntastarf 

Skipulag náms og 

námsaðstæður 
X X X X 

Uppeldi, menntun 

og starfshættir 
 X X X 

Leikur og nám - 

lýðræði, jafnrétti 

og þátttaka barna 

   X 

Námsvið 

leikskólans 
X X X X 

Leikskóli án 

aðgreiningar 
   X 

Mat á námi og 

velferð barna 
X X X X 



Mannauður 

Hlutverk 

leikskólakennara 
  X  

Fagmennska 

starfsfólks 
  X  

Starfsánægja   X  

Leikskólabragur 

Viðmót og 

menning 
 X  X 

Velferð og líðan 

barna 
  X X 

Þátttaka foreldra 

í leikskólastarfi 

og 

upplýsingamiðlun 

 X  X 

Viðhorf foreldra  X  X 

Innra mat 

Framkvæmd   X  

Gagnaöflun og 

vinnubrögð 
  X  

Opinber birting 

og umbætur 
  X  

 

Matsteymi skólaárið 2019-2020 

Guðrún Sigríður Þorsteinsdóttir 

Alda Gunnarsdóttir 

Hildur Rún Róbertsdóttir 

Svanhildur Hanna Freysteinsdóttir 

Kolbrún Kjartansdóttir 

Thelma Sigurðardóttir 

 

Matsteymi skólaárið 2020-2021 

Guðrún Sigríður Þorsteinsdóttir 

Alda Gunnarsdóttir 

Svanhildur Hanna Freysteinsdóttir 

Sigurrós Sigurhansdóttir 

Thelma Sigurðardóttir 

Ásta Björk Guðnadóttir 


