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1. Umræða um umsögn foreldraráðs vegna starfsáætlun 2019-2020.
Hlutverk og umsögn samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla í 4.kafla 2. gr.
Í Gullborg er hugað að velferð og hagur barna að vera leiðarljós í öllu starfi.
Veita á börnum umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi
uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði. Stuðla á að því að nám fari
fram í leik og skapandi starfi þar sem börn njóta fjölbreyttra uppeldiskosta.
Starfshættir leikskóla eiga að mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti,
lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og
kristinni arfleifð íslenskrar menningar.
Meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla eru:
að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra, b.
að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku, c. að hlúa
að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir hvers og
eins svo að börnin fái notið bernsku sinnar, d. að stuðla að víðsýni barna og
efla siðferðisvitund þeirra, e. að leggja grundvöll að því að börn verði
sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og
sífelldri þróun, f. að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim
tilgangi m.a. að styrkja sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til
mannlegra samskipta. Á grundvelli markmiða laga um leikskóla, grunnskóla og
framhaldsskóla hafa verið settir fram grunnþættir menntunar.
að eftirfarandi grunnþættir menntunar: • Læsi, • sjálfbærni, • heilbrigði og
velferð, • lýðræði og mannréttindi, • jafnrétti,
Grunnþættirnir eru sameiginleg leiðarljós í menntun, uppeldi og umönnun í
leikskólum og eiga að fléttast inn í allt leikskólastarfið. Allt starfsfólk leikskóla
á að koma fram við börn af virðingu, taka tillit til þeirra og hlusta á þau.
Starfsfólk skal leitast við að vera í gefandi samskiptum við börn, samstarfsfólk
og fjölskyldur barna og vera góð fyrirmynd í hvívetna. Starfsfólki ber að vinna í
anda aðalnámskrár og tileinka sér þá sýn sem sett er fram í skólanámskrá
hvers leikskóla. Hlutverk leikskólastjóra Leikskólastjóri er faglegur leiðtogi og í

forystu um þróun metnaðarfulls leikskólastarfs. Hann leiðir lýðræðislegt
samstarf ólíkra hópa sem starfa innan leikskólans, stuðlar að jafnrétti og
uppbyggilegum samskiptum með velferð barna að markmiði. Leikskólastjóri
ber ábyrgð á að starf leikskólans sé metið reglulega með innra mati og að
niðurstöður séu notaðar til úrbóta í þágu starfsins. Honum ber að sjá til þess
að starfsfólk fái tækifæri til að bæta við þekkingu sína og vera í stöðugri
starfsþróun. Það er hlutverk leikskólastjóra að sjá til þess að farið sé eftir
aðalnámskrá leikskóla og enn fremur lögum og reglugerðum sem snerta
leikskólann. Hlutverk leikskólakennara Leikskólakennari á að vera leiðandi í
mótun uppeldis- og menntastarfsins, fylgjast með nýjungum og miðla
þekkingu. Hann á að vera góð fyrirmynd í starfi með börnum og leitast við að
styrkja faglegt hlutverk leikskólans. Litið er á leikskólakennara sem leiðandi
samverkamann barna, foreldra og annars starfsfólks leikskóla. Honum ber að
sjá til þess að hvert barn sé virt að verðleikum og að námsumhverfið sé
skipulagt á þann veg að börn fái notið bernsku sinnar.

2. Staðan í starfsmannamálum haustið 2019.
Í Gullborg vantar að ráða rúmlega 2 stöðugildi í haust.
3. Umræða varðandi starfið í Gullborg.
Danskennsla, hreyfistund í sal og sund.
4. Niðurstöður úr foreldrakönnun vorið 2019
57 foreldrar svöruðu könnuninni
5. Sumaropnun 2019
Alls eru 10 börn í Gullborg að nýta sér þessa sumaropnun frá 14.júní til 16.ágúst, 5
börn af öðrum leikskólum í vesturbænum nýta sér þetta tímabil frá 10.júlí til
12.ágúst.
6. Skóla og frístundasvið Reykjavíkur er að skoða að bæta einni deild við Gullborg.
Hugmynd að setja viðbótarhúsnæði / leikstofu á bílastæðið við Gullborg.
7. Önnur mál
23. ágúst færast börn á milli deilda. Flestir starfsmenn verða á sömu deild og þeir
voru síðasta vetur.
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