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Matsþættir veturinn 2021 - 2022 

 

Matsþáttur Tenging við 
aðalnámskrá 

Viðmið Hver metur Hvenær Matsgögn Framsetnin
g á 

niðurstöðu
m 

Skapandi 
starf í 
listakrók 

Uppeldis og 
menntastarf 
Grunnþættir 
menntunar 
(sjálfbærni, 
sköpun og 
læsi) 

Efniviður 
fjölbreyttur 
og 
mismunandi 
að gerð, 
áferð og 
lögun 
 
Listakrókur 
opin til 
listsköpunar 
2-3 í viku 
fyrir 3 – 6 
ára og 1 – 3 
í viku fyrir 1 
– 2 ára 
 
80% 3 – 6 
ára barna 

Starfsfólk 
deildanna 
sem sér um 
listakrók 
hverju sinni 

Önnur vika í 
október ´21, og 
önnur vika í 
janúar og mars 
´22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Í annarri viku 
marsmánaðar 
meta börnin 
með 

Myndir teknar 
af efniviði á 
hverjum degi í 
hverri matsviku 
 
Skráningalistar 
yfir hverjir 
mæta í 
listakrók.  
Merkt er við 
þau börn sem 
mæta, hvort 
heldur með 
hvatningu eða 
að eigin 
frumkvæði. 
 
Broskarlakönnu
m meðal 

Greiningu 
gagna lokið 
í mars og 
umbætur 
settar fram í 
Ársskýrslu 
júní 2022 
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hafa 
frumkvæði 
af því að 
fara í 
listakrók 
 
1 – 3 ára 
börn hvött 
til að koma í 
listakrók og 
kennari 
kynnir 
ýmiskonar 
efnivið fyrir 
þeim og 
hvetur þau 
til að prófa 
 
Börnin fá að 
velja úr 
þeim efnivið 
sem í boði 
er hverju 
sinni. 

broskarlakönn
un 
 
Starfsmenn 
bera ábyrgð á 
að skrá sig 
þegar þeir sjá 
um listakrók  

barnanna um 
hvernig þau 
upplifðu tímann 
 
Virkni 
starfsmanna, 
starfsmenn skrá 
sig líka á listann 
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Matartímar í 
hádegi 

Uppeldis og 
menntastarf 
(heilbrigði og 
velferð, 
lýðræði, 
jafnrétti og 
sjálfbærni). 
Áherslur 
leikskólans í 
matmálstímu
m samkvæmt 
skólanámsskr
á 

80%  4 – 6 
ára barna 
skammta 
sér sjálf 
Allir ráða 
100% hverju 
þeir byrja á 
sé fleira en 
eitt í boði, 
en hvattir til 
að smakka 
allt. 
 
80% barna 
sitja við 
matarborði
ð þar til allir 
hafa lokið 
við að borða 
 
Öll börn 
byrja að 
borða þegar 
þau hafa 
lokið við að 

Deildastjórar 
og annað 
starfsfólk 

Fyrstu viku í 
nóvember 
2021 og aftur í 
fyrstu viku 
febrúar 2022 
 
Allt starfsfólk 
ábyrgt fyrir 
skráningu á 
sínu 
matarborði 
 
 
 
 
 
 
 
Frysta vika í 
nóvember og 
fyrstavika í 
mars. 
 
 
 

Eitt myndband 
af matartíma á 
hverju borði á 
matstímanum. 
 
Skráning á 
matartíma, það 
sem skráð er: 
Skammta 
börnin sér sjálf, 
smyrja börnin 
sjálf, hafa 
börnin val um 
það sem þau fá 
sér, er farið 
með borðþulu? 
 
Börnin gefa 
matartímanum 
einkunn með 
broskarlakönnu
n eftir hvern 
matartíma á 
meðan á 
skráningu 
stendur. 

Greiningu 
ganga lokið 
í maí 2022 
og umbætur 
settar fram í 
Ársskýrslu í 
júní 2022 
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fá mat á 
diskinn. 
 
90% barna 
líður vel í 
matartíma 
og njóta 
matartíman
s 
 
Farið með 
borðþulu til 
að auka 
orðaforða 
og samtal 

       

Endurskoðun 
skólanámsskr
ár út frá þeim 
þáttum sem 
metnir eru í 
matskáætlun. 

Skólanámskrá 
Uppeldis og 
menntastarf. 
Allir 
grunnþættir 
menntunar. 
 
Skólabragur. 
 

Skólastarfið 
speglast í 
skólanámsk
rá 
Krakkakots 

Leikskólastjór
ar 
Rýnihópur 
Foreldraráð 

Mars 2022 er 
listakrókur 
endurskoðaður  
 
Febrúar 2022 
eru matartímar 
endurskoðaðir 

Rýnt í 
skólanámskrá 
með hliðsjón að 
niðurstöðum 
mats. Bætt við 
eða tekið út 
eftir því sem við 
á út frá mati. 

Greining 
gagna lokið 
í mars og 
skráðar í 
skólanámsk
rá í apríl og 
kynntar í 
ársskýrslu 
2022 
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Krakkakoti 20. Okt 2021  

F.h. matsteymis Hjördís Ólafsdóttir, leikskólastjóri. 


