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Úrdráttur foreldrakönnunar 2022 

  

Ánægja með leikskólann -  kjarna og kyn  er 100% 

Líðan barnsins 100%  samskipti starfsfólks við barnið 100% Samskipti starfsfólks við mig 

100% 

Dagleg viðfangsefni barnsins 100% Starfshætti sem notaðir eru 100% 

Ánægja með stjórnun á kjörnum 97,9% einn kjarni er með 87,5 

Stjórnun 97,8 

Barninu mínu líkar almennt vel í samverustundum  100% 

Barninu mínu líkar almennt vel í frjálsum leik 99% Barninu mínu líkar almennt vel 

í hópastarfi 100% Barninu mínu líkar almennt vel í útiveru 100% 

Hollt mataræði 100% 

Ánægja með húsnæði 95,8 % 

Námsumhverfi/ vinnubrögð 96,3 

Vinnubrögð á deild 96,3%   

Gera betur ábyrgð skóla-og kjarrnastýra 

Barnið fær stuðning /hvattningi 100% ef upp koma vandamál 100% hvatt til sjálfstæðis 100% 



Sýnilegar og fjölbreyttar leiðir til að safna og skrá þroska og námsferil bara 96,69% metnaður 

kennara 98,0 barni mætt á sanngjarnan hátt 100% 

Gera betur ábyrgð skóla-og kjarrnastýra 

Námsumhverfi sé tekið mið af áhuga og reynslu. 96% 

Barnið hefur aðgengi af fjölbreyttum efnivið í leikjum 99,7% námsumhverfi barnsins öruggt 

99,1% næg tækifæri til að leika sér 100% námsumhverfi hvetur til rannsókna, sköpunar og 

tilrauna 100% 

Félagsleg samskipti 

Barnið lærir að bera virðingu fyrir sér og öðrum 99.0% fær leiðsögn um ásættanlega hegðun í 

ólíkum aðstæðum 100% fær tækifæri til að efla félagsfærni sína 100% á vini í leikskólanum 

100% lærir tillitsemi við aðra 100% 

Leikskólakennarar vakandi fyrir því að öll börn tilheyri barnahópnum 100% 

Börn að ólíkum uppruna og menningu er mætt á sanngjarnan hátt 100% réttindi kynja virt á 

kjarna 100% 

Samskipti við foreldra 

Upplýsingamiðlun allir 83,8% 

Strákar 85,8% stúlkur 81,2% 

Skoða betur og finna út hvað veldur þessum mun á milli kjarna. Skóla og kjarnastýrur 

Upplýsingamiðlun milli kjarna. Græni 100% Blái 75% Rauði 75% Hvíti 71,4% Guli 100% 

Mögulega eru svör V/Hvítakjarna vegna þess að ekki hafa verið foreldrafundir í upphafi 

skólagöngu vegna covid og einnig að við höfum verið að aðlaga mikið á milli kjarna þar 

sem við höfum tekið inn 48 síðan 15. ágúst 2020. Þessi börn hafa í 95% tilfella verið 

12 mánaða. 

Í höndum skólastjóra að skoða upplýsingamiðlun með upphaf skólagöngu. 

Kjarnastjórar á Rauða og Bláa kjarna fari yfir verkferla varðandi miðlun af sínum 

kjörnum. 



Vel upplýst(ur) um viðfangsefni sem unnið er að á kjarnanum 100% 

Látin(n) vita af fundum og sérstökum viðburðum 93,2% Deildarstjóri/leikskólakennari hlustar 

á skoðanir mínar varðandi nám og þroska barnsins míns 100% , fæ að heyra þegar barninu mínu 

gengur vel 88% Leikskólakennarar/starfsfólk er áhugasamt og samstarfsfúst þegar þau ræða við 

mig um barnið mitt 98,7% 

Þurfum að gera betur með að lofa foreldrum að vita hvað gengur vel hjá börnunum Í 

höndum skóla – og kjarnastýra. Viðjum hafa þetta meira en 88%. 

Þekking á stefnu og námsskrá leikskólans 97,% stúlkur 94,7/ drengir 100% 

Þekking á stefnu og námsskrá leikskólans — Kjarni 100% allir nema Blái þar er 90,0%. 

Verðum að gera betur með að kynna stefnu og námskrá skólans, viljum að það sé 100% 

Í höndum skólastýra og Hjallastefnunnar 

Tengsl við starfsfólk leikskólans 100% og er þannig við alla kjarna skólans. 

Tengsl við starfsfólk leikskólans 99% 

Hvatning til þátttöku í leikskólastarfinu 78,8% stúlkur 73,3 drengir 83,3. 

 Þarna spilar covid efalaust inn í en þurfum að gera betur,  kjarna- og skólastýrur 

ábyrgar. 

Hvatning til þátttöku í leikskólastarfinu –kjarni 78,8% Græni 100% Blái 75% Rauði 

51.1% Hvíti 75,0% Guli 100%  

Covid ? sama og í fyrra svari kjarna- og skólastýrur ábyrgar. 

Hvattur/hvött til að taka þátt í leikskólastarfinu 78,8% 

 Covid ? gera betur í von um að í væntum séu betri tímar kjarna- og skólastýrur 

Tímasetning viðburða 91,7% — kyn drengir 100% stúlkur 77,8% 

Tímasetning viðburða — kjarni – allir 91,7 – Græni 100% - Blái 80% - Rauði 100% - Hvíti 

87,5% Guli 100%   

Þarna er spurningin hvað eru foreldrar að velta fyrir sér með tímasetningu og viðburði? 



Atburðir í leikskólanum, sem foreldrum er ætlað að taka þátt í, eru tímasettir þannig að ég geti 

sótt þá 91,7 finnst það í lagi 8,3 frekar ósammála. 

Set spurningarmerki við þessi svör vegna covid  og vísa í tilvísun hér að ofan rauðletraðar 

og sömu aðilar ábyrgir. 

  

Heimasíða leikskólans allir 92,3 dengir 95,2 stúlkur 88,9 

Heimasíða leikskólans — kjarnar Græni 66,5% - Guli 83,3% hinir kjarnar 100%  

Þarna spurning um hvort hnökra sem voru á Karellen í haust sé ástæðan? Í höndum 

stjórnenda að finna lausn á. 

Ég tel upplýsingar á heimasíðu/Facebooksíðu leikskólans gagnlegar 92,3% - 7,7 % 

ósammála. 

Eyrarskjól er ekki með FB síðu, foreldrafélagið er aftur á móri með síðu og þar hafa verið 

settar inn upplýsingar úr póstum til foreldra og af heimasíðu skólans sem er mikilvægt að 

komist til allra til dæmis vegna veðurs. 

Leikskólabyrjun — Aldur (á árinu) –Allir 80,0% 1 – 3 ára 77,8 – 4 – 5 ára 83,3%  

Drengir 80,0% stúlkur 71,1% drengir 87,8% 

Sérstakur leikskólakennari/lykilaðili var til staðar fyrir barnið og foreldra í aðlögunarferlinu 

-  já 93,8 - nei 6,2  

ATH. Það verða allir að vera glaði í aðlögun þó svo óvenjulegar miklar aðlaganir hafi 

verið inn í skólann og milli kjarna. Skóla og kjarnastýrur ábyrgar. 

Tímabilið sem barnið dvaldi eitt í leikskólanum lengdist dag frá degi -  já 94,1% - nei 5,9% 

Barn og foreldrar kynntust leikskólastarfinu saman og foreldrar tóku þátt í því – já 93,8% - nei 

6,2% 

Ég fékk nægilegar upplýsingar um leikskólastarfið frá leikskólakennara á aðlögunartímanum. 

Já 93,8% - nei 6,2%         ATH 

Ég fékk næg tækifæri til að miðla upplýsingum um barnið til leikskólakennara í aðlöguninni já- 

94,1% -nei 5,9%  ATH 



Ég er ánægð(ur) með hvernig aðlögun var háttað á deild barnsins – já 94,4 -  nei 5,6%    ATH 

Flutningur milli deilda — Aldur (á árinu) – allir 95,0 – 1-3 ára 100% - 4-5 ára 88,9% 

Ég er sátt(ur) við aðkomu mína að flutningi barnsins á milli deilda í leikskólanum – já 95,0% - 

nei 5,0%  ATH 

  

Atriði sem eru hér að neðan eru tekin sérstakelga út. 

Upplýsingamiðlun til foreldra 

Þekking foreldra á stefnu og námsskrá leikskólans 

 Hvatning foreldra til þátttöku í leikskólastarfinu. 

Foreldrar fái að heyra þegar barninu gengur vel. 

Aðlögun inn í skólann og milli kjarna. 

 


