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Bæta upplýsingaflæði -Samskiptaáætlun 
 

Stjórnendur Skýr áætlun um regluleg samskipti við 
foreldra. 

Júní 2021. 

Deildarstjórar Deildarstjórar senda tölvupóst úr Völu. Á tveggja vikna fresti. 
Deildarstjórar Nýjar myndir og upplýsingar á Sway. Á tveggja vikna fresti. 
Leikskólastjóri Sendir póst á foreldra á föstudegi úr Völu. Þegar minna þarf á viðburði 

framundan.  
-Tengja myndir á Sway við 
námskrá og áherslur. 

Deildarstjórar Stuttur texti þar sem myndir eru tengdar 
núverandi gildi eða námskrá. 

Á tveggja vikna fresti. 

-Virkja heimasíðu. Deildarstjórar Vísa í upplýsingar á heimasíðu s.s. nám, 
málörvun, matseðil, foreldrahandbók. 

Annarhver tölvupóstur, 1x í 
mán. 

-Skrá mat og svefn í Völu. Deildarstjórar á Hlíð, 
Brekku og Hjalla 

Að foreldrar (yngri) barna fái upplýsingar 
um svefn og mat 

Daglega 

Að gera náms/þroskaferli 
barns sýnilegra  

Kynning á Álfagulli Deildarstjórar Að foreldrar séu meðvitaðir um ferilmöppu 
barns. 

Í fyrsta viðtali og að Álfagullið 
er sýnilegt á völdum 
viðburðum í leikskólanum. 

Skrif á upplýsingatöflur í 
fataherbergjum (Hvað við 
vorum að gera í dag). 

Deildarstjórar Meðvitund um að m.a. læsi og stærðfræði 
er kennt í gegnum leik, daglegt starf og 
námsefni s.s. Lubba, þjónahlutverk, 
matartíma. 

Daglega. 

Vísa í og benda á fróðleik 
um nám barna á heimasíðu 
eða öðrum miðlum.  

Deildarstjórar Þegar tækifæri gefast. 

Eineltisforvarnir -Upplýsa foreldra um  
samræðuspjald sem nýlega 
var tekið fyrir. 

Deildarstjórar Að foreldrar séu meðvitaðir um hvað 
börnin eru að fjalla um í leikskólanum og 
geti rætt við börn sín. 

Annar hver tölvupóstur eða 
Sway. 

-Senda klípusögu heim einu 
sinni á ári. 

Deildarstjórar Að foreldrar setji sig í spor og átti sig á 
eigin hlutverki í að styðja við jákvæð 
samskipti barna og fyrirbyggja einelti. 

Í nóvember ár hvert. 

Aðlögun Tveir aðilar á leikskólanum 
eru ávallt tengiliðir barns í 
aðlögun. 

Deildarstjórar Að barn og foreldrar finni til öryggis.  

Húsnæði Lýsing utanhúss. Kópavogsbær Bætt skyggni á bílastæði  
Bæta einangrun. Kópavogsbær Draga úr gólfkulda.  
Fækka börnum í rými. Kópavogsbær Draga úr hávaða og áreiti.  


