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Inngangur  
Starfsmannahandbók Arakletts er leiðarvísir fyrir starfsmenn leikskólans. Leikskóli 

er samfélag barna og starfsmanna með mismunandi reynslu og menningu.  

Um Araklett  
Araklettur er einn af tveimur leikskólum í Vesturbyggð. Hann var byggður árið 

1984 og tók til starfa 23. september það ár. 

Áður en leikskólinn var byggður var starfræktur gæsluvöllur, á sama stað og 

leikskólinn stendur nú, frá árinu 1965. 

Árið 1979 var rekinn leikskóli í anddyri félagsheimilis Patreksfjarðar. 

Nafnið Araklettur hlaut leikskólinn á 10 ára afmæli sínu þegar efnt var til 

samkeppni um nafn meðal starfsfólks. Nafnið er dregið af örnefni í grennd 

skólans. Á fyrri hluta síðustu aldar var sjómaður er lagði upp við klettadrang sem 

skagaði fram í sjó fyrir um það bil miðju þorpinu. Síðan var kletturinn kallaður 

Araklettur. Frá þessum tíma hafa orðið miklar breytingar, hluti klettsins sprengdur 

og vegur kominn fyrir framan hann ásamt mikilli uppfyllingu. Leikskólinn stendur 

nú á þessari fyllingu í nálægð við klettinn. Á hinn veginn við leikskólann er svæði 

sem nefnist “Krókur” Deildirnar eru þrjár á Arakletti, yngsta deildin nefnist Klettur 

og eru þar nemendur á aldrinum 14 mánaða – 2 ára, miðdeildin nefnist Krókur 

með nemendum á aldrinum 3-4 ára og elsta deildin nefnist Kot og þar eru 

nemendur á aldrinum 4-5 ára. 

Haustið 2019 fluttist elsti árgangurinn upp í húsnæði í Patreksskóla og tilheyrir nú 

grunnskólanum, deildin þar nefnist Klif. Á Arakletti dvelja að jafnaði 42- 46 börn 

og um 17-20 starfsmenn.   
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Skólanámskrá Arakletts  
Leikskólinn starfar eftir lögum um leikskóla nr. 90. frá 2008. Á grunni þeirra laga 

gefur Menntamálaráðuneytið út Aðalnámskrá leikskóla sem var gefin út í 

endurskoðaðri útgáfu árið 2011. Hver leikskóli gefur síðan út eigin skólanámskrá 

sem þarf að endurskoða á 3 - 4 ára fresti. Skólanámskrá Arakletts var gerð 2015 og 

hefur verið uppfærð reglulega. Starfsmenn þurfa að kynna sér vel skólanámskrána 

þegar þeir hefja störf. Námskráin er aðgengileg á heimasíðu leikskólans og einnig 

eru útprentuð eintök í leikskólanum. 

Markmið Arakletts 
Uppeldi og menntun barna á Arakletti byggir á þekkingu og reynslu starfsmanna á 

því hvernig ung börn þroskast best. Reynsluheimur barna og virkni þeirra, ásamt 

góðri sjálfsmynd og jákvæðum aga eru þar mikilvægir þættir og undirstaða alls 

náms barna á þessum aldri.  

• Að fylgjast með og efla alla þroskaþætti í gegnum leik  

Á fyrstu æviárum barna þurfa að vera jafnar og stöðugar framfarir í öllum 

þroskaþáttum. Hreyfiþroski, málþroski, félags- og tilfinningaþroski eru 

samverkandi þættir sem styðja hver við annan og eru forsenda fyrir námi og 

velferð barna.  

• Að börn njóti gleði, öryggis og vellíðunar í leikskólanum  

Vellíðan í skólastarfi er mikilvægur þáttur fyrir farsælt nám barna. Barnið þarf að 

öðlast öryggi í framandi umhverfi og kynnast nýju fólki sem það þarf að læra að 

treysta. Að líða vel í eigin skinni og finna til gleði á hverjum degi er forsenda fyrir 

farsælli og eftirminnilegri leikskólagöngu  
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• Að starfsfólk hafi gefandi og falleg samskipti við börnin  

Samskipti barna og fullorðna eiga að einkennast að væntumþykju, hlýju og gleði. 

Þar eru starfmenn ávallt fyrirmynd barnanna. Hvatning og hrós eru mikilvægir 

þættir í samskiptum við börnin sem og skýr skilaboð og einfaldar reglur.  

• Að stuðla að jákvæðri sjálfsmynd barnanna  

Eitt mikilvægasta veganesti barna þegar þau ljúka leikskólanámi er sterk 

sjálfsmynd. Þar eru einkunnarorðin “ég kann” og “ég get” afar mikilvæg. Að hafa 

trú á eigin getu og að vilja standa sig vel eru nauðsynlegir þættir fyrir 

áframhaldandi námi. 

Leiðarljós leikskólans:  
Leiðarljós Arakletts er að börnin sýni góðar framfarir í þroska um leið og þau njóta 

gleði og vellíðunar í leikskólanum.  

Einkunnarorð leikskólans eru; leikur – gleði – vinátta  

Leikur felur í sér: nám og vinna – sköpun – frumkvæði – virkni  

Gleði stendur fyrir: vellíðan – jákvæði – sjálfshjálp- hvatning og hrós  

Vinátta nær yfir: samskipti – félagsfærni – tilfinningar – umhyggju og hlýju.  

Stefna Arakletts 

Araklettur vinnur eftir Uppbyggingarstefnunni – Uppeldi til ábyrgðar. 

Uppbyggingastefnan var innleidd í leikskólann í lok árs 2020 og er stefnan að hún 

verði leiðandi í öllu starfi þegar á líður. 

□ Ég hef lesið skólanámskrá Arakletts 

□ Ég hef kynnt mér stefnu Arakletts 
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Velkomin á Araklett 
Starfsmenn og starfsmannastefna.  

Fjöldi starfsmanna fer eftir samsetningu barnahópsins hverju sinni, en er oftast á 

bilinu 17-20. Leiðarljós í skólastefnu Vesturbyggðar: Keppikefli er að skólarnir eigi 

á hverjum tíma að skipa vel menntuðu, áhugasömu og metnaðarfullu starfsfólki 

sem setur fagleg sjónarmið á oddinn í starfi sínu. Kostað skal kapps um að búa því 

sem best starfsskilyrði og gefa því tækifæri til að hafa áhrif á skólastarfið.  

Leiðir  

• Á næstu árum verði forgangsverkefni að fjölga fagmenntuðum starfsmönnum.  

• Unnið verði að því að jafna kynjahlutfall starfsmanna skólanna meðal annars með því að hvetja    

karlmenn til að sækja þar um störf.  

• Byggt verði á reglulegum starfsmannasamtölum.  

• Leitast er við að búa starfsfólki bestu starfsaðstæður og stuðla að vellíðan þeirra í starfi.  

• Markvisst þarf að vinna að því að skapa og viðhalda góðum starfsanda og sterkri liðsheild.  

• Starfsfólk skólans eigi reglulega kost á kynnisferðum og heimsóknum í aðra skóla.  

• Áfram verði haldið að styðja starfsfólk til stöðugrar starfsþróunar og endurmenntunar. 

Starfsmenn leggja áherslu á gott og gefandi samstarf. Í öllu starfi er lagt til 

grundvallar jákvæðni, heiðarleiki, vilji til samstarfs og virðing fyrir störfum 

annarra. Lögð er áhersla á að nýta mannauðinn og gott er að leita í smiðju hvers 

annars með því að miðla mismunandi þekkingu og reynslu. Hrós, hvatning og 

einlæg samskipti byggja upp traust og trúnað. Góður starfsandi skilar sér í betri 

samskiptum fólks og meiri gæðum í starfinu með börnunum 

 



7 
 

Kynning á nýju starfsfólki  

Í upphafi starfs er sett tilkynning í fataklefa viðkomandi deildar fyrir foreldra. 

Starfsmenn þurfa einnig að kynna sig fyrir foreldrum í upphafi eða í lok dags.  

Stundvísi  

Stundvísi skiptir mjög miklu máli, því óstundvísi bitnar á samstarfsfólkinu og þeim 

sem njóta þjónustu leikskólans. 

Nýliðaviðtal  

Þegar starfsmaður hefur verið 4-6 vikur í starfi kemur hann í nýliðaviðtal til 

leikskólastjóra og eða deildarstjóra. Markmið viðtalsins er að veita starfsmanni 

handleiðslu og endurgjöf á starfið.  

Fjarvistarstefna  

Það er gæðamerki hvers vinnustaðar að fjarvistir starfsmanna séu í lágmarki. 

Komist starfsmaður ekki til vinnu vegna veikinda ber honum að tilkynna það með 

símtali til leikskólastjóra milli kl. 07:45 – 8:00 daglega. Það þarf að skila vottorði ef 

beðið er um. Alltaf þarf að skila vottorði ef veikindi standa í 5 daga eða lengur.  

Orlof  

Meginreglan er sú að orlof sé tekið út á orlofstímanum 15. maí – 15. september. 

Leikskólinn er oftast lokaður í 4 vikur yfir sumartímann. Starfsmenn geta fylgst 

með ávinnslu orlofs í vinnustund. Ef starfsmaður hættir störfum fyrir töku orlofs 

fær hann greitt orlofsuppgjör.  
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Trúnaðarmenn  

Trúnaðarmenn starfsmanna eru til staðar fyrir það stéttarfélag sem viðkomandi er 

í. Þeirra hlutverk er að vera starfsmönnum innan handa varðandi réttindi og 

skyldur.  

Trúnaður í starfi  

Allt starfsfólk er bundið trúnaði um upplýsingar er varða börn og fjölskyldur þeirra 

og jafnframt um öll þau gögn sem starfsmenn hafa aðgang að. Það er ekki leyfilegt 

að fara með slíkar upplýsingar út fyrir leikskólann. Það er mjög brýnt að 

trúnaðurinn sé haldinn og hann á einnig við eftir að starfsmenn hætta störfum. 

Hefðir í starfsmannahópnum  

Starfsmenn Arakletts gera sér ýmislegt til upplyftingar. Á vorin er farin óvissuferð 

sem oftast er skipulögð af starfsmönnum. Litlu jól starfsmanna eru oftast í lok 

nóvember, þá er jólamatur að kvöldi til í leikskólanum og starfsmenn sjá um 

skemmtiatriði og fleiri uppákomur.  

Fatnaður starfsmanna  

Leikskólinn leggur til útifatnað fyrir starfsmenn. Ef starfsmaður vill nota sín eigin 

föt er ekkert því til fyrirstöðu.  

Tölvuaðgangur  

Allir starfsmenn fá netfang með léni Vesturbyggðar óski þeir þess.  
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Vinnustund  

Viðverukerfið Advania heldur utan um viðveruskráningu starfsmanna. 

Starfsmaður ber ábyrgð á skráningum. Í byrjun dags og í lok dags stimpla 

starfsmenn sig inn í vinnustund í gegnum síma eða tölvu. Ef starfsmaður þarf að 

fara úr vinnu og koma aftur ber honum að stimpla sig út þegar hann fer og inn 

aftur þegar hann kemur ásamt skýringu. Starfsmenn fá lykilorð inn í vinnustund, 

þar þarf að fylgjast með stimplunum, merkja við fjarvistir og yfirfara. Ef 

starfsmaður vinnur umfram sinn vinnutíma þarf að geta þess í athugasemdum. 

Eftir 10. hvers mánaðar þarf starfsmaður að yfirfara vinnustundina svo yfirmaður 

geti samþykkt. Vinnustund heldur utan um orlofsstöðu og veikindarétt 

starfsmanna.  

□ Ég er komin með tölvuaðgang og aðgang að pósthólfi  

□ Ég er komin með aðgang að vinnustund og kann á kerfið  

□ Ég hef kynnt mér fjarvistarstefnu Arakletts  

□ Ég hef undirritað yfirlýsingu um trúnað í starfi  

□ Ég hef fengið viðeigandi vinnufatnað til afnota 

Öryggismál  

Öryggisnefnd á Arakletti er skipuð öryggistrúnaðarmanni og öryggisverði. 

Öryggisvörður á Arakletti er leikskólastjóri. Hlutverk nefndarinnar er að tryggja 

öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi og vinna að forvörnum gegn slysum og 

atvinnutengdum sjúkdómum. Gert er áhættumat og framkvæmdar nauðsynlegar 

úrbætur ef þurfa þykir. 
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Lögð er áhersla á hollan og góðan mat, hreint og ómengað loft og snyrtilega 

umgengni. Samkvæmt reglum um tóbaksvarnir á vinnustöðum er öll 

tóbaksnotkun óheimil í leikskólum. Ekki er heimilt að hafa neins konar afdrep fyrir 

reykingar og nær bannið til húss og lóðar. Neysla áfengis og annara vímuefna er 

bönnuð í húsnæði leikskólans. Öryggisáætlun Arakletts er aðgengileg á heimasíðu 

leikskólans. 

Garðurinn 

Útileiksvæði Arakletts er stórt og krefst mikillar yfirsýnar. Starfsmönnum ber að 

hafa börnin alltaf undir eftirliti. Áður en börnin fara í garðinn er hann yfirfarinn og 

allt sem getur hugsanlega skaðað börnin eins og rusl, dósir og þess háttar, er 

fjarlægt.  

Í útivist gilda eftirfarnar reglur.  

• Starfsmenn sinna öllum börnum jafnt, sama á hvaða deild þau eru.  

• Starfsmenn skulu vera virkir á útisvæði, hvetja og virkja börn í leik þegar svo ber undir.  

• Starfsmönnum ber að stoppa af hegðun barna sem truflar, ógnar, hræðir eða er dónaleg gagnvart 

öðrum börnum.  

• Kennum börnum að fara vel með dót og pössum upp á allan gróður.  

• Hjálpumst að við að sópa stéttar svo þær verði öruggar og snyrtilegar.  

• Athugið að fara aldrei frá opinni hurð á dótaskúr eða skilja hurðina eftir opna. Börn geta auðveldlega 

komist inn í skúrinn óséð.  

• Börn eiga að moka í sandkössum en ekki í blómabeðum eða á grassvæðum.  

Mikilvægt er að allir starfsmenn hjálpist að við að hjálpa börnum taka saman dót 

á útisvæði 
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Frágangur í lok dagsins  

Hver deild hefur ákveðin svæði sem starfsmenn eiga að athuga í lok dags, loka 

gluggum, læsa hurðum og setja allt á sinn stað eins og við viljum koma að því 

næsta morgun. Skipulag yfir ábyrgð deilda er til á hverri deild. Á Arakletti leggjum 

við áherslu á snyrtilegan frágang og virðingu fyrir umhverfi okkar. Umgengni hvers 

og eins skiptir máli og einnig að við tökum til þar sem við sjáum að þess er þörf. 

Fataklefi: Starfsmenn þurfa að sjá um að frágangur í fataklefa sé viðunandi. Sópa 

gólf, ganga frá fötum og skófatnaði á sinn stað. Fataklefinn er andlit deildarinnar 

og því miklvægt að hann sé alltaf snyrtilegur.  

Deildir: Setja hluti á réttan stað. Þrífum áhöld strax eftir notkun og höldum 

borðum og hillum hreinum og snyrtilegum. Óhreinn þvottur fer í þvottahús.  

Þegar börn eru sótt  

Ef aðrir aðilar en foreldrar koma að sækja börnin ber foreldrum að vera búnir að 

tilkynna það leikskólanum áður en börnin eru sótt. Ef það hefur ekki verið gert 

megum við ekki afhenda börnin öðrum aðila. Þetta á líka við ef foreldrar eru að 

sækja önnur börn en sín eigin til að bjóða með heim. Það þarf að vera með 

samþykki hins foreldris. Samkvæmt leiðbeinandi reglum Arakletts þurfa börn að 

vera orðin 12 ára til að sækja önnur börn. 

Beisli á stólum  

Hjá yngstu börnunum eru notuð beisli á stólum til að varna því að þau detti úr 

þeim. Börn hafa slasast á höfði og tönnum við að detta úr stólum. Beisli má aldrei 

nota sem hótun eða refsing né fyrir eldri börn sem gætu upplifað niðurlægingu við 

notkun þess. 
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□ Ég hef kynnt mér öryggisáætlun Arakletts  

□ Mér hefur verið sýnt allt húsnæði Arakletts 

Að starfa í leikskóla 
Starf í leikskóla er skemmtilegt og gefandi en jafnframt krefjandi. Starfið felur í sér 

uppeldi, kennslu og umönnum barna. Hluti starfsins eru samskipti við börnin, 

foreldra og annað starfsfólk.  

Umgengni við börn.  

Í samskiptum við börn ber að taka sérstaklega tillit til þroska barna. Börn hafa 

annan skilning á umheiminum en fullorðnir. Ætíð skal hlusta á börnin og tala við 

þau af einlægni, sanngirni og á styðjandi hátt. Það skal einnig bregðast við hegðun 

þeirra á viðeigandi og faglegan hátt. Ósæmileg hegðun eða óviðeigandi talsmáti 

gagnvart börnum eins og hótun og hvers konar valdbeiting í hegðun eða fasi 

fullorðinna er bönnuð.  

Umgengni við foreldra  

Araklettur leggur áherslu á að hafa góð samskipti við börn og foreldra. Í daglegum 

samskiptum ber að umgangast foreldra af virðingu, vináttu og kurteisi. Foreldrar 

eru samstarfsaðilar leikskólans og ávallt skal hafa í huga að við erum í sama liði.  

Að heilsa og kveðja  

Að heilsa og kveðja skapar jákvæðni í samskiptum fólks. Þegar börnin koma á 

morgnana er börnum og foreldrum boðið góðan daginn og börnunum heilsað 

með nafni. Það er mjög mikilvægt að tekið sé vel á móti börnunum á morgnana og 

þeim sýnd athygli. Á sama hátt er mikilvægt að kveðja hvert barn að degi loknum. 
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Deildarstjóri  

Á hverri deild er deildarstjóri sem ber ábyrgð á foreldrasamvinnu. Hann er í 

forsvari fyrir deildina og sér um daglega verkstjórn. Málefni sem geta verið 

viðkvæm sér deildarstjóri um að ræða við foreldra.  

Dagskipulag  

Hver deild er með ramma utan um starfið sem er dagskipulag. Það er líkt á öllum 

deildum, en er aðlagað því starfi sem unnið er með hverjum aldurshóp. 

Dagskipulagið sýnir frjálsar og skipulagðar stundir og máltíðir á ákveðnum tímum. 

Starfsmenn þurfa að skoða dagskipulag vel.  

Barnamenning  

Í leikskólanum ber að standa vörð um menningu sem börn bera með sér og skapa. 

Barnamenning nær til sköpunar barna, frásagna, talsmáta, söngva, ljóða og allt 

annað sem börnum er eðlislægt og á við aldur þeirra og þroska. Það ber að virða 

það sem börn skapa og fullorðnir eiga ekki að „teikna fyrir börnin“ eða „föndra 

fyrir börnin“. Okkur ber að veita leiðbeiningu og stuðning í öllu sem þau taka sér 

fyrir hendur, en á forsendum barnanna. Það er ekki sama að leiðbeina og 

leiðrétta.  

Máltíðir  

Í leikskólanum eru þrjár máltíðir á dag auk ávaxtahressingar kl. 10:00. Hádegisverð 

og síðdegishressingu borða starfsmenn með börnunum á deildum. Lögð er áhersla 

á að kenna börnunum góðar matarvenjur og almenna borðsiði. Mikilvægt er að 

allir starfsmenn kenni börnum sömu borðsiði. Börnin eiga að skammta sér sjálf á 

diskana eftir því sem aldur og þroski leyfir. Þess vegna er matur ekki settur á 
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diskana áður en börnin setjast í sætin sín. Þau smyrja einnig brauðið sjálf og ná sér 

í álegg. Börnin eru hvött til að smakka allan mat, stundum þurfa þau að smakka 

aftur og aftur til að finnast hann góður. Mikilvægt er að beita ekki þrýstingi að 

klára allan mat. Ef barn vill ekki súpu og aðeins brauð þá fá þau brauð en áfram 

hvött til að smakka súpuna. Við viljum ekki að þau gangi svöng frá matarborðinu. 

Þar er fullorðna fólkið góð fyrirmynd og jákvætt viðhorf þeirra hefur góð áhrif á 

börnin. Starfsmenn sem eru með ofnæmi eða óþol þurfa að taka það upp við 

leikskólastjóra. Almenna reglan er sú að börn og starfsmenn borða sama mat. 

Starfsmenn sem vilja taka með sér aukabita geta geymt hann í ísskáp í kaffistofu 

og borðað í kaffitíma/neysluhléi. 

Fataklefinn  

Þegar börnin eru að klæða sig í og úr útifötum er mikilvægt að horfa á hvar þau 

eru stödd í þroska. Meginmarkmiðið er ávallt að hvetja þau til að gera eins mikið 

sjálf og þau geta. Hins vegar er mikilvægt að starfsmenn gefi börnum fyrirmæli um 

í hvaða fatnað á að klæða sig hverju sinni. Það er hlutverk starfsmanna að börnin 

fari rétt klædd út eftir veðri.  

Leikur barna  

Leikurinn er besta leið barna til að læra og hann er jafnframt aðal kennsluaðferðin 

í leikskólanum. Frjáls og sjálfssprottinn leikur barna er þar mikilvægastur. 

Starfsmenn þurfa alltaf að veita leik barna athygli og grípa inn í hann ef þörf 

krefur. Það bætir leik barnanna ef fullorðnir eru þátttakendur og stundum er 

nauðsynlegt að starfsmenn fari inn í leikinn með börnunum um tíma til að leiða 

hann á réttar brautir.  
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Þroski barna  

Hugsun barna: Börn hugsa öðruvísi er fullorðnir. Þau eru mjög upptekin af núinu 

og eftir því sem þau eru yngri eru þau meira sjálflæg og eiga erfitt með að setja sig 

í spor annarra. Börn fara snemma að mynda tengsl við starfsmenn leikskólans og 

stundum velur barn sér sinn uppáhalds starfsmann.  

Málþroski: Máltaka barna byrjar að þróast um leið og þau fæðast. Eftir því sem 

þau eldast eru þau að læra tungumálið og æfa sig í að ná tökum á því. Það er 

mikilvægt að starfsmenn tali fallegt og skýrt mál við börnin og taki mið af aldri og 

þroska barna þegar talað er við þau. Börn læra tungumálið í gegnum vísur, ljóð, 

sögur og leiki með orðum. Ágætt er að starfsfólk temji sér að setja orð á allar 

athafnir “núna förum við í bláu sokkana” og stunda virka hlustun. Þetta er 

mikilvægur þáttur fyrir málþroska barna. 

Börn með tvö tungumál: Mörg börn eru að læra tvö tungumál. Mikilvægt er að 

foreldrar tali sitt móðurmál við barnið heima en leikskólinn leggur áherslu á 

íslenskuna.  

Hreyfiþroski: Börn þurfa mikla hreyfingu til að öðlast góðan hreyfiþroska. Í 

leikskólanum er unnið með hreyfiþroska barna á margskonar hátt. Það eru 

hreyfistundir, útikennsla, gönguferðir og útileikir.  

Félagsþroski: Á leikskólaaldri er mikilvægt að börn efli félagsfærni og jákvæð 

viðhorf í garð hvors annars jafnt í leik og starfi. 

Sjálfsmynd barna  

Mikilvæg mótun sjálfsmyndarinnar á sér stað á leikskólaaldri. Starfsmenn 

leikskólans og þeir fullorðnu aðilar sem umgangast börnin eru ávallt fyrirmynd 
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barnanna og sjálfsmynd þeirra mótast að miklum hluta í samskiptum við þá. Þess 

vegna er hlýtt viðmót og falleg samkipti við börn og fullorðna mikilvægir þættir í 

daglegum athöfnum skólans. Stefna skólans er að annast börnin af umhyggju og 

hlýju sem tekur mið af þörfum hvers einstaklings. Þannig öðlast börnin þekkingu 

og reynslu um leið og þau fá öryggi, traust og jákvæða sjálfsmynd.  

Sjálfshjálp og sjálfsmynd  

Einn þáttur í því að börn fái góða sjálfsmynd er að þau öðlist færni til að takast á 

við þætti daglegs lífs. Að klæða sig sjálf, fá sér mat á diskinn, ganga frá og verða 

sjálfbjarga í daglegum athöfnum er mikilvægt fyrir barn. Aukin færni barna til 

sjálfshjálpar eykur sjálfstraust þeirra og stuðlar að jákvæðari sjálfsmynd.  

□ Ég hef ígrundað hvað eru góð samskipti við börn og foreldra.  

□ Ég hef ígrundað dagskipulag deildarinnar.  

□ Ég hef kynnt mér hvernig borðhald með börnunum fer fram. 

Ýmis hagnýt atriði 
Notkun á símum 

Almenna reglan er sú að GSM símar starfsmanna eru geymdir í skápum 

starfsmanna eða í yfirhöfnum í fatahengi. Ef starfsmenn þurfa nauðsynlega að 

vera með síma inni á deild, t.d eiga von á mikilvægu símtali þá ber að óska eftir því 

við deildarstjóra eða leikskólastjóra. Það er ekki heimilt að tala í síma inn á deild 

innan um börn og foreldra. Tölvur, prentarar og iPad eru vinnutæki skólans. 

Ipadana þurfa starfsmenn að nota inni á deildum fyrir skráningar á Karellen. 

Starfsmenn sem eru í undirbúningstíma eiga forgang á notkun á tölvum. Einnig 

ber starfsmönnum að stilla alla útprentun í hóf. Mikilvægt er að allir sameinist um 

að fara vel með búnað leikskólans, skili honum á rétta stað og tilkynni til 
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leikskólastjóra bilanir og nauðsynlegt viðhald. Deildarstjóri sinnir því eða felur 

öðrum starfsmanni það verkefni. Starfsmönnum er óheimilt að taka myndir af 

börnum leikskólans til persónulegrar notkunar eða til að birta á persónulegu 

svæði samfélagsmiðla.  

Lyfjagjafir  

Starfsmönnum er ekki heimilt að gefa börnum lyf í leikskólanum nema í 

undantekningartilfellum og á það helst við um astmalyf. Önnur lyf eiga ekki að 

koma í leikskólann.  

Afmæli barna  

Í leikskólanum er haldið upp á afmæli með kórónu, söng og leik, afmælisbörn geta 

fengið að velja á milli að bjóða upp á popp, saltstangir eða ávexti sem leikskólinn 

sér um. Afmælisbarnið fær einnig að sitja á sérstökum afmælisstól. Ekki er í boði 

að koma með veitingar að heiman þegar nemendur eiga afmæli. 

Skipulagsdagar  

Leikskólinn lokar í sex daga vegna skipulagsdaga starfsmanna dreift yfir árið. Þá 

vinna starfsmenn að endurmati, stefnumótunar- og áætlunargerð. Skipulagsdagar 

eru einnig notaðir að hluta til fyrir símenntun starfsmanna og til starfsmanna- og 

deildarfunda.  

Starfsmannafundir  

Starfsmannafundir að loknum hefðbundum vinnudegi eru 3-5 á ári. Þeir eru oftast 

á tímanum frá kl. 16:30-18:30. Þeir eru auglýstir með góðum fyrirvara. 
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