
 
 

Matsáætlun leikskólans __________Krakkakots____________ 2020 - 2021 

Viðfangsefni Matsþáttur Viðmið Ábyrgðar-
aðili 

Hvenær 
metið 

Matsgögn Umbætur 
settar 
fram 

Opinber 
birting 

• Uppeldis 
og 
mennta-
starf 

• Sköpun 

• Lýðræði 

• Jafnrétti 

• Sjálfbærni 

• Læsi 

Skapandi starf 
í listakrók 
Matsspurning: 
Er umhverfi, 
efniviður og 
skólabragur 
lýsandi fyrir 
skapandi starf 
í listakrók? 
Eru börnin að 
fara í listakrók 
að eigin 
frumkvæði? 

• Efniviður 
fjölbreyttur og 
mismunandi að 
gerð, áferð og 
lögun. 

• Börnin fá að 
velja þann 
efnivið sem á að 
bjóða upp á 

• Listakrókur opin 
til listsköpunar 
2-3 í viku 

• 80% barna hafa 
frumkvæði  að 
því fara í 
listakrók. 

 
 
 
 
 
 
 

Deildastjórar 
og annað 
starfsfólk 
deildanna 
 
Deildastjóri 
Sá sem er í 
listakrók 
hverju sinni 
 
 
 
 

Jan. og 
feb. 
 
 
 
Skráning 
allan 
veturinn 
með x-i 
 
 
 
Mars- 
apríl 

• Taka myndir 
einu sinni í viku 
af efniviði sem í 
boði er. 

• Skráningarlistar 
yfir hverjir mæta 
í listakrók með 
valmöguleikum. 

• Broskarlakönnun 
barna 

• Eru allir 
starfsmenn 
virkir, 
starfsmenn skrá 
sig líka á listann 

 
 
 
 
 
 
 

maí Júní 
2021 



 
 

Viðfangsefni Matsþáttur Viðmið Ábyrgðar-
aðili 

Hvenær 
metið 

Matsgögn Umbætur 
settar 
fram 

Opinber 
birting 

Uppeldis og 
menntastarf 
Heilbrygði og 
velferð 
Lýðræði 
Jafnrétti  
Læsi  
sjálfbærni 

Matartímar 
Matsspurning 
Er rólegt og 
notanlegt 
umhverfi í 
matmáls-
tímum þar 
sem lýðræði, 
sjálfshjálp og 
málölvun er í 
fyrirrúmi? 
 

90% 4 – 6 ára barna 
skammta sér sjálf. 
Allir ráða (100%) hverju 
þeir byrja á sé fleira en 
eitt í boði. 
Allar deildir halda í þá 
hefð að fara með þulu 
fyrir eða eftir 
matmálstíma. 
80% barna sitja kyrr við 
mataborð þar til allir 
hafa lokið við að borða 
Öll börn byrja að borða 
þegar þau hafa lokið við 
að fá mat á diskinn. 
90% barna líður vel í 
matartíma og njóta 
matartímans 
 
 
 
 
 
 
 

Deildastjórar 
og annað 
starfsfólk 

Desember 
2020 
Og aftur 
Mars 
2020 í 
viku í 
senn 

Eitt myndband af 
matartíma á 
matstímanum 
Skráning á matartíma. 
Það sem ská á er; 
skammta börn sér sjálf,  
smyrja börn sjálf, hafa 
börnin val um það sem 
þau fá sér, var farið 
með þulu 
Börnin gefa 
matartímanum einkunn 
með broskarlakönnun 
eftir hvern matartíma á 
meðan á matsskráningu 
stendur. 
Foreldrar spurðir í 
foreldraviðtali hvort 
þeir merki að barn 
þeirra hafi ánægju af 
listsköpun í 
leikskólanum.  

Maí 2021 Júní 
2021 



 
 

Viðfangsefni Matsþáttur Viðmið Ábyrgðar-
aðili 

Hvenær 
metið 

Matsgögn Umbætur 
settar 
fram 

Opinber 
birting 

Foreldrakönnun 
Skólapúlsins 

Uppeldi og 
líðan 

leikskólabarna 
að mati 
foreldra 

Fjölmargir matsþættir; 

1. Daglegt 
leikskólastarf 

2. Námsumhverfi 
3. Samskipti við 

foreldra 
4. Upphaf og lok 

leikskólagöngu 
5. Sérstakur 

stuðningur og 
sérfræðiþjónusta 

6. Opin svör 

 

Skólapúlsinn Febrúar 
2021 

Rafrænn spurningalisti 
til foreldra 

Árskýrslu 
2020-
2021 

Júní 
2021 

 

29.10.2020 

Fyrir hönd Matsteymis í Krakkakoti 

Hjördís G. Ólafsdóttir 


