Umbótaáætlun leikskólans Sóla
Menntamálastofnun, ytra mat 2018-2019

Leikskólinn og umhverfi hans
Umbótaþættir

Hvert er
markmiðið?
Bæta þarf
Að gera
skiptiaðstöðu
skiptiaðstöðuna
barna á kjörnum betri
Faghlutfall
Að fjölga
leikskólakennara leikskólakennurum
eða
uppeldismenntuðu
starfsfólki

Aðgerð til umbóta

Almennt viðhald
og endurnýjun á
útileikföngum.

Senda erindi til
fræðsluráðs og
framkvæmdarráðs

Stjórnendur

Senda erindi til
fræðsluráðs og
framkvæmdarráðs

Stjórnendur

Senda erindi á
framkvæmdarráð, í
erindi kemur fram
hvað á að gera

Stjórnendur

Afmarkað svæði
fyrir yngstu
börnin

Göt á girðingu

Að leikföng verði
máluð og tekin í
gegn næst sumar í
lokun leikskólans
Að yngstu börnin
okkar hafi
afmarkað svæði til
leiks og svefns
eftir tillögum frá
starfsfólki
Að girðingin sér
heil og barnheil

Ábyrgð

Búið er að setja
Skólastjóri
tröppur við öll
skiptiborð
Hvetja
Stjórnendur
leiðbeinendur í húsi
til að ná sér í
menntun en nú
þegar eru 3 í
leiksk.kennaranámi,
1 í master og 1 í
uppeldisfræði. Í
leikskólanum starfa
6 leikskólaliðar. *

Endurmat
Búið að
gera umbót
Í dag er
faghlutfall á
Sóla 55%,
þrjár eru á
3.ári í
leikskólakennaranámi og
tvær til
viðbótar
hafa sótt
um frá
hausti 2020
Búið er að
mála öll
leikföng á
útisvæði
En á
áætlun, en
viljið er til
umbóta

Búið er að
gera
umbætur til
bráðabirgða
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Stjórnun
Umbótaþættir

Hvert er
markmiðið?
Skrifleg
Að ákveðin föst
verkskipting
verkefni sé á
stjórnenda
höndum ákveðins
stjórnenda.
Endurmat á
Að endurmeta
skólanámskrá með skólanámskránna
þátttöku
og gefa út fyrir
foreldra,barna og skólaárið 2019starfsfólks
2020

Aðgerð til
umbóta
Skriflegt plan og
verkefnatafla á
skrifstofu

Ábyrgð

Endurmat

Stjórnendur

Komin er
skriflega
verkskipting

Starfsfólksfundir
Foreldrafundir
Fundir með
börnum
Óska eftir
viðauka, frá
foreldraráði

Stjórnendur
og kennarar

Viðbragðsáætlanir
í möppu á öllum
kjörnum

Að mappa sé á
öllum kjörnum
Setja það inn á
Drifið og ipadana

Stjórnendur
og kennarar

Fundargerðir á
kjarnafundum

Að allir geti lesið
fundargerðir um
það sem fer fram
á öðrum kjörnum

Ljósrita
möppuna sem
er til staðar á
skrifstofu. Kynna
á starfsfólksfundi
Kjarnar skrifi
fundargerð og
lími inn í
fundargerðabók
eftir hvern fund

Foreldraráð
og stjórn
foreldrafélags
hafa fundað 2
sinnum með
stjórnendum
skólans og
ætla að halda
því áfram.
Komið

Skýrari verkferlar
með innra mat á
Sóla

Að bæta innra
mat leikskólans
með þeim hætti
að það sé
aðgengilegt á
heimasíðu okkar.

Setja
upplýsingar inn
á heimasíðu.
Innra mat meira
unnið af öllum í
húsi

Stjórnendur

Stjórnendur
og kennarar

Bókin er í skáp
á skrifstofu
skólastýru,
fundargerðir
límdar inn í
bókina.
Öll gögn eru
nú aðgengileg
á heimasíðu
leikskólans
soli.hjalli.is
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Uppeldis- og menntastarf

Umbótaþættir
Samræma reglur
í valstundum

Leita ætti leiða til
að auka
fjölbreytni í mati
á börnum svo
sem með
málþroskamati,
hreyfifærnimati,
uppeldislegum
skráningum og
ferilmöppum.

Hvert er
markmiðið?
Að valið í
leikskólanum sé
eins á öllum
kjörnum

Að fylgjast með
þroska og námi
nemenda
okkar.

Aðgerð til umbóta

Ábyrgð

Tékklisti með
upplýsingum um
efniðvið, reglur og
viðmið í valinu.
Innra mat, þar sem
kennarar á næsta
kjarna taka tékk á
kjarnanum
Öll börn í
Vestmannaeyjum
fara í Hljóm próf í
september árið sem
þau verða 5 ára.
Öll börn í
leikskólanum Sóla
vinna verkefni í
ferilmöppu sem þau
fá þegar þau
útskrifast úr
leikskólanum.
Tvisvar á ári eru
foreldraviðtöl og þá
fylla hópstýrur út
gátlista er varðar
þroska og nám
barnanna á Sóla.
Einnig hafa listar
Britte Holle verið
nýttir fyrir
foreldraviðtöl.
Smábarnalistinn og
Íslenski
þroskalistinn eru
notaðir þegar
grunur er um frávik.
Tekin er EFI-2
málþroskaskimun á
4 ára börnum.

Stjórnendur
Búið er að
og kennarar á samræma
Sóla
valið

Stórnendur
og kennarar

Endurmat

Við erum að
uppfylla
þetta.
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Aðferðir til að
meta þroska,
nám, vellíðan og
færni nemenda

Að hafa betri
yfirsýn yfir
þroska
einstaklingsins

Markmið og
leiðir í
matmálstímum.

Að setja okkur
markmið út frá
Boðorðunum
12 um
matmálstíma á
bls.

Ákveða hvaða leiðir
við viljum fara og
koma þeim af stað,
Skoða möguleika að
senda starfsfólk á
námskeið, setja í
símenntunaráætlun
Umræður meðal
starfsfólks.

Stjórnendur
og hópstjórar

Reglulega
yfir allt
skólaárið.

Kennara

Gengur
mjög vel.
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Foreldrasamvinna og ytri tengsl
Umbótaþættir

Hvert er
markmiðið?
Foreldraráð þarf Að allir
að gera sér
foreldrar geti
verklagsreglur,
fylgst með
skrá fundargerðir starfi
og hafa þær
foreldraráðs
aðgengilegar á
heimasíðu
leikskólans
Birta ætti á
Að sýna fram
heimasíðu
á það starf
greinargerð um
sem fer fram í
læsi og
leikskólanum
stærðfræði í Sóla
Óska eftir
Að virkja
foreldrum í
foreldra
foreldraráð og
meira til
kjósa í ráðið.
þátttöku í
skólastarfinu
Fundargerðir
foreldraráðs á
heimasíðu
skólans

Fundargerðir
foreldrafélagsins
á heimasíðu
skólans.

Skrifleg áæltun
um samstarfið
við Víkina

Að
fundargerðir
séu
aðgengilegar
fyrir alla
foreldra
Að
fundargerðir
séu
aðgengilegar
fyrir alla
foreldra
Að upplýsingar og
ferli sé skýrt
hvað varðar
flutning barna
yfir á Víkina

Aðgerð til
umbóta
Að foreldraráð
fari að þessum
fyrirmælum

Ábyrgð

Endurmat

Formaður
foreldraráðs og
stjórnendur

Að hausti 2020

Þegar er búið
að birta þessa
þætti á
heimasíðunni

Stjórnendur

Að hausti
2020, uppfæra
þarf skjalið að
hausti.

Auglýsa á
síðunni okkar
og með
tölvupósti eftir
foreldrum í
foreldraráð
Foreldrráð skili
fundargerðum
til stjórnenda

Stjórnendur

Fengum eitt
framboð, hinar
tvær gáfu kost
á sér áfram.

Stjórnendur og
foreldrar í
foreldraráði

Á næsta
skólári, að
hluta komið til
framkvæmda.

Að stjórn
foreldrfélgsins
skrifi og skili
inn
fundargerðum
eftir fundi sína.
Fá stjórnanda
Víkurinnar og
Kirkjugerðis í
samstarf um
áætlunargerð

Stjórnendur og
stjórn
foreldrafélagsins

Á næsta
skólaári, að
hluta komið til
framkvæmda.

Stjórnendur
leikskólanna í
Vestmannaeyjum

Umbótum
lokið.
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Skóli án aðgreiningar
Umbótaþættir
Gera þarf
móttökuáætlun
fyrir börn með
annað tungmál
en íslensku

Hvert er
markmiðið?
Að ferli fari af
stað í
leikskólanum
þegar barn
með annað
tungumál en
ísl. byrjar í
leikskólann

Aðgerð til umbóta Ábyrgð

Endurmat

Að gerð verði
sameiginleg
aðgerðaráætlun
leikskólanna í
Vestmannaeyjum
í samstarfi við
fræðsluskrifstofu

Lokið,
áætlunin er
komin á
heimasíðu
skólans.

Stjórnendur
leikskólanna,
sérkennsluráðagjafi
og fræðslufulltrúi.

Innra mat
Umbótaþættir
Skoða má
lýðræðislega
þátttöku barna í
innra mati

Koma á fót
matsteymi,
stjórnendur,
starfsfólk og
foreldrar
Verkferlar
varðandi innra mat

Birting á
umbótaáætlunum

Hvert er
markmiðið?
Að nemendur
taki þátt í
innra mati.

Aðgerð til umbóta

Ábyrgð

Endurmat

Samstarf við
eldhús um
matinn.

Skoða má
lýðræðislega
þátttöku
barna í innra
mati

Að gera fleiri
ábyrga fyrir
innra mati
leikskólans

Kjósa fulltrúa til
þessara starfa

Stjórnendur

Umbætur í
gangi, þegar
betur var að
gáð þá er
lýðræðisleg
þátttaka
barna
töluverð
Að hluta til
komið til
framkvæmda

Að innra mat
verið skýrar í
hugum allra er
að
leikskólanum
koma
Að innra matið
sé öllum
aðgengilegt.

Búa til
aðgeraðaráætlun
varðandi innra
mat með
tímasetningum

Stjórnendur,
starfsfólk og
foreldrar

Að hluta
komið til
framkvæmda

Birta skýrslur og
umbótaáætlanir á
heimasíðu okkar

Stjórnendur

Umbótum
lokið
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