
Skammtímaáætlun innra mats Víkurinnar 

skólaárið 2020-2021. 
 

Stjórnun 

Viðfangsefni Markmið Viðmið Gagnaöflun Tímarammi Ábyrgðaraðilar 
Skólanámskrá, 

starfsáætlun, 

áætlanir og 

verklagsreglur 

*Unnið að gerð 

skólanáms- 

skrár. 

*Meta innra 

starf eftir 

áæltunum 

skólans. 

*Skólanámsskrá 

byggir á 

aðalnámsskrá og 

felur í sér uppeldis- 

og námsáætlun 

skólans og tekur 

mið af sérstöðu 

hans. 

*Innra mat, allir 

stefna í sömu átt. 

*Skráning, 

samræður og 

gátlistar. 

*Skólanáms- 

skrá verði 

komin vel á 

veg 

vor/sumar 

2021. 

*Fræðsla og 

símat frá 

hausti 20 til 

vors 21. 

Skólastjóri, 

Aðstoðarleikskóla-

stjóri, 

deildarstjórar, 

matsteymi. 

 

Uppeldis og menntastarf 

Viðfangsefni Markmið Viðmið Gagnaöflun Tímarammi Ábyrgðaraðilar 

Skipulag náms og 

námsaðstæður 

Auka velferð og 

nám barnanna í 

skólanum með 

bættu 

námsumhverfi. 

Innra mat, bæta 

námsumhverfi. 

Samræður og 

gátlistar 

allra hópa. 

Gagnaöflun 

lokið feb. 21. 

Greining á 

fundum lokið 

maí 21. 

Deildarstjórar, 

matsteymi. 

Uppeldi, menntun 

og starfshættir 

*Starfsfólk nýti 

daglegar 

athafnir til náms 

og samskipta. 

*Meðan á 

verkefnum 

stendur þróar 

starfsfólk þau 

eftir þörfum. 

*Námsleiðir 

henti vel þörfum 

og færni hvers 

barns. 

Innra mat, börnin 

njóti fjölbreyttra 

náms- og 

uppeldiskosta, 

komið sé fram við 

þau sem fullgilda 

þátttakendur í 

samfélagi 

leiksólans. 

Samræður og 

gátlistar 

allra hópa. 

Gagnaöflun 

lokið feb. 21. 

Greining á 

fundum lokið 

maí 21.  

Deildarstjórar, 

matsteymi. 

Námskvið 

leikskólans 

Meta innra starf 

eftir áætlunum 

skólans. 

*Námsumhverfi 

styðji við máltöku 

og málþroska 

barna.     

Samræður og 

gátlistar 

allra hópa. 

Gagnaöflun 

lokið feb. 21. 

Greining á 

Deildarstjórar, 

matsteymi. 



 *Unnið sé að því 

að efla samskipti 

barna. 

fundum lokið 

maí 21.  

*Mat á námi og 

velferð barna 

Tryggja að 

börnin fái þá 

menntun og 

þjónustu sem 

þeim ber. 

*Áætlun sé til um 

mat á námi og 

velferð barna.       

*Mat á hæfni, 

námi og velferð 

barna taki til 

margra þátta. 

Hljóm-2, 

TRAS, 

þroska-

lýsingar, 

gátlistar, 

samræður. 

Gagnaöflun 

lokið feb. 21. 

Greining á 

fundum lokið 

maí 21.  

Deildarstjórar, 

matsteymi. 

 

Leikskólabragur 

Viðfangsefni Markmið Viðmið Gagnaöflun Tímarammi Ábyrgðaraðilar 
Viðmót og 

menning 

Að í Víkinni ríki 

jákvætt 

andrúmsloft 

sem einkennist 

af gagnkvæmri 

virðingu, 

skilningi og 

trausti milli 

allra aðila. 

*Andrumsloftið í 

skólanum sé 

afslappað og 

notalegt. 

*Jákvæður andi og 

gleði ríki. 

*kurteisi, virðing 

og umhyggja 

einkenni samskipti. 

Samræður og 

gátlistar allra 

hópa. 

Gagnaöflun 

lokið feb. 21. 

Greining á 

fundum lokið 

maí 21 

Deildarstjór, 

matsteymi. 

Þátttaka 

foreldra í 

leikskólastarfi 

og upplýsinga- 

miðlun 

Í samstarfi við 

foreldra sé  

fylgst með 

alhliða þroska 

allra barna og 

leitað 

leiða til að efla 

hann. Lögð sé 

rækt við að 

byggja upp og 

viðhalda virku 

og góðu 

samstarfi við 

foreldra og 

reglulega sé 

leitað eftir 

sjónarmiðum 

þeirra um 

uppeldi og nám 

barna þeirra. 

*Áherslur í 

foreldrasamstarfi 

liggi fyrir, þ.m.t. 

upplýsingagjöf til 

foreldra. 

*Foreldrum séu 

gefin tækifæri til 

að fylgjast með 

námi barna sinna í 

skólanum. 

*Reglulega sé 

boðið upp á 

foreldrasamtöl. 

Samræður og 

gátlistar allra 

hópa. 

Gagnaöflun 

lokið feb. 21. 

Greining á 

fundum lokið 

maí 21 

Deildarstjórar, 

matsteymi. 

Viðhorf foreldra *Foreldrar séu 

ánægðir með 

leikskólastarfið 

og hafa trú á 

gæðum þess. 

*Foreldrar séu 

jákvæðir í 

ummælum sínum 

um skólann og 

frammistöðu hans. 

Foreldra-

könnun 

Gagnaöflun 

lokið apríl. 21. 

Greiningu 

gagna  lokið 

maí 21 

Skólastjóri, 

aðstoðarleik-

skólastjóri, 

matsteymi. 



* Foreldrar 

upplifi að 

skólinn komi til 

móts við þarfir 

og réttindi 

barna þeirra og 

að líðan 

barnanna og 

aðbúnaður 

sé góður. 

*Samvinna og 

upplýsingaflæði 

milli heimila og 

leikskóla sé góð. 

*Foreldrar telji að 

barninu þeirra líði 

vel í leikskólanum. 

*Aðbúnaður 

barnanna sé góður 

að mati foreldra. 

*Foreldrar séu 

ánægðir með 

samskipti og 

viðmót 

starfsfólks. 

Foreldrar séu 

ánægðir með 

upplýsingagjöf frá 

leikskólanum. 

 

 

 

 

 


