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Matsþættir veturinn 2017-2018 

 

Matsþáttur Tenging við 
aðalnámskrá 

Viðmið Hver 
metur 

Hvenær Matsgögn Framsetning á 
niðurstöðum 

Samverustundir 
í Krakkakoti 
Hvað viljum við 
að 
samverustund 
innihaldi 

Í samverustundum er 
unnið samþætt að öllum 
grunnþáttum menntunar 
samkvæmt Aðalnámskrá, 
Skóanámskrá Krakkakots 
og læsistefnu skólans. 
Auk þess að áherslur 
skólans endurspeglist í 
umræðum og vekrfnum 
samverustunda. Þar má 
nefna: 

 Uppeldi til 
ábyrgðar 

 Vináttuverkefnið 

 Grænfánaverkefnið 

 Hugarfrelsi 

 Fjölbreytt efni í 
sem taka til 
grunnþátta 
aðalnámskrár 

 
 

 Virkni 
barnanna 

 Myndast 
umræður 

 Þátttaka 
barnanna 

 Agi 

 Mætum við 
mismunandi 
þörfum 
barnanna  

 Er allt 
starfsfólk 
virkt í 
samverustund 

 Er læsisstefna 
nýtt til 
undirbúnings 
viðfangsefna 

 

Allt 
starfsfólk 
Eftir 
hverja 
samveru- 
Stund á 
matstíma 

Okt, feb, 
apríl. 

Starfsfók 
merki við 
matslista í 
okt, feb og 
apríl sem 
innihalda 
spurningar 
tengdar 
viðmiðunum 
Viðfangsefni 
skráð 
Myndir 
Myndbands- 
upptökur 

Deildastjórar 
skila skriflegum 
niðurstöðum og 
kynna fyrir 
starfsfólki a 
starfsmannafundi 
í maí. 
Niðurstöður 
byrtar í árskýrslu 
2018 
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Hugarfrelsi, 
Öngun, slökun,  
Hugleiðsla og 
jóga 

Heilbrigði og og velferð 
byggist á andlegri, 
líkamlegri og félagslegri 
vellíðan. 
Skapaður er jákvæður 
skólabragur með 
heilsueflandi umhverfi 
  

 Að börnin 
kunni 
djúpöndun 

 Að börnin geti 
slakað á 

 90% 
barnanna 
virðast njóta 
tímanna 

 Börnin kunni 
nokkrar joga 
stöður 

Starfsfólk 
sem sér 
um 
hugleiðslu- 
tímana 

Nóv, og 
mars 

Skráninga á 
þátttöku 
barnanna. 
Skráð 
hversu mörg 
börn í 
hópnum ná 
slökun og 
virðast njóta 
tímanna 

Maí 2018 

       

Heilsuefling  
starfsmanna 

Heilbrigði og velferð. 
Allir í skólanum þurfa að 
skoða störf sín með 
hliðsjón af heilbrigði og 
vinna í sameiningu að 
skýrum markmiðum sem 
styðja við jákvæðan 
skólabrag. 
Ánægt og heilbrigt 
starfsfólk skapar gott 
leikskólastarf. 

 95% ánægja 
þátttakenda 
með 
verkefnið 

 20% minnkun 
á skammtíma- 

 Veikindum 
borin saman 
við jan, feb, 
mars 2017 

Deilda- 
Stjórar og  
Leikskóla- 
stjórar 

Jan, feb 
og mars 
2018 og  
2019 

Könnun 
meðal 
starfsmanna 
 
Skráning á 
veikinda- 
dögum 

Maí2018 
Maí 2019 
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