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Framkvæmd og greining 
Í	   skýrslunni	   eru	   settar	   fram	  niðurstöður	   könnunar	   á	   viðhorfum	   starfsfólks	   Skýjaborgar	   til	  

ýmissa	   þátta	   er	   lúta	   að	   skólastarfi,	   daglegu	   starfi,	   líðan,	   stjórnun	   og	   aðbúnaði.	   Alls	   náði	  

könnunin	   til	   11	   starfsmanna	   skólans	   og	   var	   gögnum	   safnað	   á	   tímabilinu	   10.–	   23.	   febrúar	  

2011.	   Um	   var	   að	   ræða	   könnun	   og	   fengu	   þátttakendur	   sendan	   spurningalista	   í	   lokuðu	  

umslagi	  heim	  til	  sín	  9.	  febrúar	  og	  var	  skilafrestur	  til	  14.	  febrúar.	  Svörum	  var	  skilað	  í	  lokuðu	  

umslagi	   merkt	   “Fræðslu-‐	   og	   skólanefnd	   Hvalfjarðarsveitar“.	   Könnunin	   var	   framkvæmd	   af	  

Valgerði	  Jónu	  Oddsdóttur	  fyrir	  fræðslu-‐	  og	  skólanefnd	  Hvalfjarðarsveitar.	  	  

	  

Greining niðurstaðna  
Niðurstöður	   eru	   settar	   fram	   í	   myndum	   og	   töflum.	   Í	   töflunum	  má	   sjá	   nákvæma	   skiptingu	  

svara	  þátttakenda	  fyrir	  hverja	  spurningu	  fyrir	  sig.	  Í	  myndum	  eru	  niðurstöður	  dregnar	  saman	  

svo	  auðveldara	  sé	  fyrir	  þann	  sem	  les	  að	  átta	  sig	  á	  þeim.	  

	  

Í	   töflu	   1.	   (bls.	   13)	   eru	   meðaltöl	   svara	   fyrir	   hverja	   spurningu	   fyrir	   sig	   bornar	   saman	   við	  

niðurstöður	   sambærilegrar	   könnunar	   sem	   framkvæmd	   var	   árið	   2007	   af	   Rannsóknir	  

Símenntun	   Ráðgjöf	   fyrir	   fræðslu-‐	   og	   skólanefnd	   Hvalfjarðarsveitar	   og	   sambærilegrar	  

könnunar	  frá	  árinu	  2009	  sem	  var	  framkvæmd	  af	  fræðslu-‐	  og	  skólanefnd	  Hvalfjarðarsveitar.	  

	  
Fjöldi	  og	  svörun	   	  	  
Heildarfjöldi 11 
Þátttaka  9 

Svarhlutfall	   82%	  
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Helstu niðurstöður 
• Allir	   svarendur	   telja	   að	   leikskólinn	   Skýjaborg	   sé	   álitinn	   mjög	   eða	   frekar	   góður	  

leikskóli.	  

• Tæplega	   helmingur	   svarenda	   telur	   frammistöðu	   sveitarfélagsins	   í	   málefnum	  

leikskólans	   frekar	   góða	   og	   tæplega	   helmingur	   telur	   frammistöðuna	   ábótavant	   eða	  

mjög	  ábótavant.	  

• Um	   22%	   svarenda	   telur	   frammistöðu	   skóla-‐	   og	   fræðslunefndar	   frekar	   góða	   en	  

tæplega	  helmingur	  telur	  frammistöðu	  hennar	  ábótavant	  eða	  mjög	  ábótavant.	  

• Tæplega	  80%	  svarenda	  telur	  að	  samstarf	  leik-‐	  og	  grunnskóla	  sé	  hæfilegt	  eins	  og	  nú	  er.	  

Um	  20%	  svarenda	  telur	  samstarf	  leik-‐	  og	  grunnskóla	  eigi	  að	  vera	  meira	  en	  nú	  er.	  

• Allir	  svarendur	  telja	  dagleg	  störf	  innan	  leikskólans	  ganga	  mjög	  eða	  frekar	  vel.	  

• Tæplega	  90%	  svarenda	  telja	  leikskólastjóra	  hafa	  frekar	  eða	  mjög	  mikinn	  metnað	  fyrir	  

hönd	  leikskólans	  og	  11%	  svarenda	  hafa	  ekki	  skoðun.	  

• Allir	   svarendur	   telja	   aðstoðarleikskólastjóra	   hafa	   frekar	   eða	   mjög	   mikinn	   metnað	  

fyrir	  hönd	  leikskólans.	  

• Allir	  svarendur	  telja	  samskipti	  sín	  við	  leikskólastjóra	  og	  aðstoðarskólastjóra	  mjög	  eða	  

frekar	  góð.	  

• Um	  80%	  svarenda	  telja	  stuðning	  leikskólastjóra	  við	  sig	  í	  starfinu	  vera	  mjög	  eða	  frekar	  

mikinn	  og	  um	  20%	  telja	  stuðning	  leikskólastjóra	  við	  sig	  í	  starfinu	  vera	  frekar	  lítinn.	  

• Um	  90%	  svarenda	  telur	  stuðning	  aðstoðarleikskólastjóra	  við	  sig	  í	  starfinu	  vera	  mjög	  

eða	  frekar	  mikinn	  og	  um	  10%	  telja	  stuðning	  aðstoðarleikskólastjóra	  við	  sig	  í	  starfinu	  

vera	  frekar	  lítinn.	  

• Um	   90%	   svarenda	   telur	   það	   ganga	   mjög	   eða	   frekar	   vel	   að	   ná	   sambandi	   við	  

stjórnendur,	   aðstoð	   /	   áheyrn	   og	   um	   10%	   telur	   að	   það	   gangi	   frekar	   illa	   að	   ná	  

sambandi	  við	  stjórnendur.	  

• 67%	  svarenda	  telur	  upplýsingastreymi	  í	  leikskólanum	  vera	  mjög	  eða	  frekar	  skilvirkt	  

og	  33%	  svarenda	  telur	  upplýsingastreymið	  frekar	  óskilvirkt.	  

• 78%	  svarenda	  telur	  vinnuaðstöðu	  í	   leikskólanum	  frekar	  eða	  mjög	  góða	  og	  allir	  telja	  

að	  sér	  gangi	  vel	  við	  dagleg	  störf	  í	  leikskólanum.	  

• 89%	   svarenda	   líður	   mjög	   eða	   frekar	   vel	   í	   vinnunni	   og	   telja	   allir	   svarendur	   að	  

samskipti	  við	  annað	  starfsfólk	  leikskólans	  gangi	  mjög	  eða	  frekar	  vel.	  

• Ekki	  er	  talið	  að	  einelti	  eigi	  sér	  stað	  meðal	  starfsfólks.	  
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• 57%	   svarenda	   telur	   að	   það	   sé	   tekið	   frekar	   eða	   mjög	   vel	   á	   samskiptavanda	   meðal	  

starfsmanna	   og	   22%	   svarenda	   telur	   að	   það	   sé	   tekið	   frekar	   illa	   á	   samskiptavanda	  

meðal	  starfsmanna.	  

• Allir	   svarendur	   telja	   stefnu	   skólans	   frekar	   eða	   mjög	   skýra	   og	   eru	   allir	   svarendur	  

einnig	   frekar	   eða	   mjög	   ánægðir	   með	   stefnu	   leikskólans.	   Allir	   svarendur	   telja	   að	  

starfsfólk	  hafi	  mjög	  eða	  frekar	  mikil	  áhrif	  á	  stefnu	  leikskólans.	  

• Allir	   svarendur	   telja	   að	   í	   daglegu	   starfi	   sé	   tekið	   mjög	   eða	   frekar	   mikið	   mið	   af	  

uppeldisstefnu	  leikskólans.	  

• Tæplega	   80%	   svarenda	   telur	   að	   í	   uppeldisstarfi	   Skýjaborgar	   sé	   mjög	   eða	   frekar	  

markvisst	   unnið	   með	   öll	   námsssvið	   leikskóla	   samkvæmt	   Aðalnámskrá	   leikskóla.	  

Rúmega	  20%	  svarenda	  hafa	  ekki	  skoðun.	  

• Tæplega	  90%	  svarenda	   telur	   sig	  hafa	   frekar	  eða	  mjög	  mikil	   áhrif	   á	  daglegt	   starf	  og	  

11%	  svarenda	  telur	  sig	  hafa	  frekar	  lítil	  áhrif	  á	  daglegt	  starf.	  

• Rúmlega	  55%	  svarenda	  telur	  símenntunaráætlun	   leikskólans	  mjög	  eða	   frekar	  skýra	  

og	  33%	  svarenda	  telur	  símenntunaráætlun	  frekar	  eða	  mjög	  óskýra.	  

• 55%	   svarenda	   telur	   að	   símenntunaráætlun	   henti	   starfi	   þeirra	   og	   áhugasviði	   frekar	  

eða	  mjög	  vel,	  11%	  svarenda	  telur	  hana	  henta	  frekar	  illa.	  

• Tæplega	   90%	   svarenda	   telur	   samskipti	   sín	   við	   foreldra	   barnanna	   í	   leikskólanum	  

ganga	   mjög	   eða	   frekar	   vel	   og	   allir	   svarendur	   telja	   að	   samskipti	   sín	   við	   börnin	   í	  

leikskólanum	  gangi	  mjög	  eða	  frekar	  vel.	  

• Allir	  svarendur	  telja	  að	  samskipti	  milli	  barna	  og	  starfsfólks	  gangi	  almennt	  mjög	  vel.	  

• 100%	  svarenda	  telur	  að	  góður	  agi	  sé	  í	  leikskólanum	  og	  tæplega	  90%	  svarenda	  telur	  

að	  mjög	  eða	  frekar	  vel	  sé	  staðið	  að	  lausn	  aga-‐	  og	  samskiptavandamála	  í	  barnahópnum.	  

• 44%	  svarenda	  telur	  sig	  alltaf	  eða	  oftast	  fá	  þá	  sérfræðiaðstoð	  sem	  þeir	  þurfi	  á	  að	  halda,	  

í	  44%	  tilvika	  átti	  spurningin	  ekki	  við	  og	  11%	  svarenda	  telja	  sig	  sjaldan	  fá	  þá	  aðstoð	  

sem	  þeir	  þurfi	  á	  að	  halda.	  

• Tæplega	  90%	  svarenda	  telur	  að	  dæmi	  séu	  um	  sérstaklega	  gott	  starf	  í	  leikskólanum	  og	  

80%	  svarenda	  telur	  að	  engin	  dæmi	  séu	  um	  starf	  sem	  er	  sérstaklega	  ábótavant.	  

• Tæplega	  70%	  svarenda	  telur	  form	  og	  skipulag	  foreldraviðtala	  henti	  mjög	  eða	  frekar	  

vel,	  rúmlega	  30%	  svarenda	  telur	  spurninguna	  ekki	  eiga	  við.	  

• Tæplega	  90%	  svarenda	  telur	  að	   foreldraviðtöl	  séu	  mjög	  eða	   frekar	  gagnleg	  og	  11%	  

svarenda	  telur	  spurninguna	  ekki	  eiga	  við.	  
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Töflur og gröf 
1 Telur þú að leikskólinn njóti trausts og virðingar? 

 Mjög mikils trausts/virðingar 44%  	  

 Frekar mikils 
trausts/virðingar 

56% Jákvætt 100%	  

 Hef ekki skoðun 0% Hlutlaust 0%	  

 Frekar lítils trausts /virðingar 0% Neikvætt 0%	  

 Mjög lítils trausts /virðingar 0%  0%	  

 Alls 100% Meðaltal 4,4 

     
 

2 Telur þú að Skýjaborg sé álitinn góður leikskóli? 
 Mjög góður 67%   

 Frekar góður 33% Jákvætt 100% 

 Hef ekki skoðun 0% Hlutlaust  

 Frekar slakur 0% Neikvætt  

 Mjög slakur 0%   

 Alls 100% Meðaltal 4,7 

     
 

3 Hvernig metur þú frammistöðu sveitarfélagsins í málefnum 
leikskólans? 

 Mjög góð    

 Frekar góð  44% Jákvætt 44% 

 Hef ekki skoðun 11% Hlutlaust 11% 

 Ábótavant 33% Neikvætt 44% 

 Mjög ábótavant 11%   

 Alls 100% Meðaltal 2,9 
 

      
4 Hvernig metur þú frammistöðu skólanefndar í málefnum 

leikskólans? 
 Mjög góð 0%   

 Frekar góð  22% Jákvætt 22% 

 Hef ekki skoðun 22% Hlutlaust 22% 

 Ábótavant 44% Neikvætt 55% 

 Mjög ábótavant 11% Svara 
ekki 

 

 Alls 100% Meðaltal 2,6 
 

      
5 Hversu mikið á samstarf milli leik- og grunnskóla að vera? 

 Meira en nú er 22%   

 Hæfilegt eins og nú er 78% Jákvætt 100% 

 Hef ekki skoðun 0% Hlutlaust  

 Minna en nú er 0% Neikvætt  

 Miklu minna en nú er 0%   

 Alls 100% Meðaltal 4,2 

 
      

6 Hvernig ganga dagleg störf innan skólans?  

 Mjög vel 67%   

 Frekar vel 33% Jákvætt 100% 

 Hef ekki skoðun 0% Hlutlaust  

 Frekar illa 0% Neikvætt  

 Mjög illa 0%   

 Alls 100% Meðaltal 4,7 
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7 Telur þú leikskólastjóra hafa metnað fyrir hönd leikskólans? 

 Mjög mikinn 56%   

 Frekar mikinn 33% Jákvætt 89% 

 Hef ekki skoðun 11% Hlutlaust 11% 

 Frekar lítinn 0% Neikvætt  

 Mjög lítinn 0% Svara ekki  

 Alls 100% Meðaltal 4,4 
 

      
8 Telur þú aðstoðarleikskólastjóra hafa metnað fyrir hönd 

leikskólans? 
 Mjög mikinn 56%   

 Frekar mikinn 44% Jákvætt 100% 

 Hef ekki skoðun 0% Hlutlaust  

 Frekar lítinn 0% Neikvætt  

 Mjög lítinn 0% Svara ekki  

 Alls 100% Meðaltal 4,6 
 

   
9 Hvernig eru samskipti þín við leikskólastjóra? 

 Mjög góð 78%   

 Frekar góð 22% Jákvætt 100% 

 Hef ekki skoðun 0% Hlutlaust  

 Frekar slæm 0% Neikvætt  

 Mjög slæm 0% Svara ekki  

 Alls 100% Meðaltal 4,8 
 

      
10 Hvernig eru samskipti þín við aðstoðarleikskólastjóra? 

 Mjög góð 78%   

 Frekar góð 22% Jákvætt 100% 

 Hef ekki skoðun 0% Hlutlaust  

 Frekar slæm 0% Neikvætt  

 Mjög slæm 0% Svara ekki  

 Alls 100% Meðaltal 4,8 

     
 

11 Hvernig er stuðningur leikskólastjóra við þig í starfinu? 
 Mjög mikill 33%   

 Frekar mikill 44% Jákvætt 78% 

 Hef ekki skoðun 0% Hlutlaust  

 Frekar lítill 22% Neikvætt 22% 

 Mjög lítill 0% Svara ekki  

 Alls 100% Meðaltal 3,9 

  
 

12 Hvernig er stuðningur aðstoðarleikskólastjóra við 
þig í starfinu? 
 

 Mjög mikill 44%   

 Frekar mikill 44% Jákvætt 89% 

 Hef ekki skoðun 0% Hlutlaust  

 Frekar lítill 11% Neikvætt 11% 

 Mjög lítill 0% Svara ekki  

 Alls 100% Meðaltal 4,2 
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13 Hvernig gengur þér að ná sambandi við 

stjórnendur, aðstoð /áheyrn? 
 

 Mjög vel 78%   

 Frekar vel 11% Jákvætt 89% 

 Hef ekki skoðun 0% Hlutlaust  

 Frekar illa 11% Neikvætt 11% 

 Mjög illa 0% Svara ekki  

 Alls 100% Meðaltal 4,6 

      

14 Hversu skilvirkt/óskilvirkt er upplýsingastreymið 
innan leikskólans? 
 

 Mjög skilvirkt 11%   

 Frekar skilvirkt 56% Jákvætt 67% 

 Hef ekki skoðun 0% Hlutlaust  

 Frekar óskilvirkt 33% Neikvætt 33% 

 Mjög óskilvirkt 0% Svara ekki  

 Alls 100% Meðaltal 3,4 

     
 

15 Hvernig er vinnuaðstaða þín í leikskólanum? 

 Mjög góð 11%   

 Frekar góð 67% Jákvætt 78% 

 Hef ekki skoðun 0% Hlutlaust  

 Frekar slæm 22% Neikvætt 22% 

 Mjög slæm 0% Svara ekki  

 Alls 100% Meðaltal 3,7 
 

      
16 Hvernig gengur þér við störf þín í leikskólanum? 

 Mjög vel 56%   

 Frekar vel 44% Jákvætt 100% 

 Hvorki vel né illa 0% Hlutlaust  

 Frekar illa 0% Neikvætt  

 Mjög illa 0% Svara ekki  

 Alls 100% Meðaltal 4,6 

     
 

17 Hvernig líður þér í vinnunni?   

 Mjög vel 44%   

 Frekar vel 44% Jákvætt 89% 

 Hvorki vel né illa 11% Hlutlaust 11% 

 Frekar illa 0% Neikvætt  

 Mjög illa 0% Svara ekki  

 Alls 100% Meðaltal 4,3 

     
 

18 Hvernig gengur samstarfið við annað starfsfólk 
leikskólans? 
 

 Mjög vel 67%   

 Frekar vel 33% Jákvætt 100% 

 Hvorki vel né illa 0% Hlutlaust  

 Frekar illa 0% Neikvætt  

 Mjög illa 0% Svara ekki  

  100% Meðaltal 4,7 
 

Mjög	  
vel	  

Frekar	  
vel	  
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19 Telur þú að einelti eigi sér stað meðal starfsfólks? 

 Já 0%   

 Nei 89%  89% 

 Veit ekki 11%  11% 

 Alls 0% Meðaltal 3,9 
 

 
 

    
 

20 Hvernig finnst þér tekið á samskiptavanda meðal 
starfsfólks? 
 

 Mjög vel 11%   

 Frekar vel 33% Jákvætt 57% 

 Hvorki vel né illa 11% Hlutlaust 14% 

 Frekar illa 22% Neikvætt 22% 

 Mjög illa 0% Svara ekki 22% 

 Alls 78% Meðaltal 2,7 

     
 

21 Hversu skýra eða óskýra telur þú stefnu 
leikskólans? 

 Mjög skýra 67% Já 100% 

 Frekar skýra 33%   

 Hef ekki skoðun 0%   

 Frekar óskýra 0%   

 Mjög óskýra 0%   

 Alls 100% Meðaltal 4,7 
 

      
22 Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með stefnu 

leikskólans? 
 

 Mjög ánægð/ur 56%   

 Frekar ánægð/ur 44% Jákvætt 100% 

 Hef ekki skoðun 0% Hlutlaust  

 Frekar óánægð/ur 0% Neikvætt  

 Mjög óánægð/ur 0% Svara ekki  

 Alls 100% Meðaltal 4,6 

     
 

23 Telur þú kennara og starfsfólk hafa áhrif á stefnu 
leikskólans? 
 

 Mjög mikil 56%   

 Talsvert mikil 44% Jákvætt 100% 

 Frekar lítil 0% Hlutlaust  

 Mjög lítil 0% Neikvætt  

 Alls 0% Svara ekki  

 Alls 100% Meðaltal 4,6 

     
 

24 Telur þú að í daglegu starfi sé tekið mið af 
uppeldisstefnu Skýjaborgar? 
 

 Mjög mikið 56%   

 Talsvert mikið 44% Jákvætt 100% 

 Hef ekki skoðun 0% Hlutlaust  

 Frekar lítið 0% Neikvætt  

 Mjög lítið 0% Svara ekki  

 Alls 100% Meðaltal 4,6 
 

Já	  

Nei	  

Veit	  ekki	  
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25 Telur þú að í uppeldisstarfi Skýjaborgar sé 

markvisst unnið með öll námssvið leikskóla 
samkvæmt Aðalnámsskrá leikskóla?  

 Mjög mikið 44%   

 Talsvert mikið 33% Jákvætt 78% 

 Hef ekki skoðun 22% Hlutlaust 22% 

 Frekar lítið 0% Neikvætt  

 Mjög lítið 0% Svara ekki  

 Alls 100% Meðaltal 4,2 
 

      
26 Hversu mikil áhrif hefur þú á daglegt starf?  

 Mjög mikið 33%   

 Talsvert mikið 56% Jákvætt 89% 

 Hef ekki skoðun 0% Hlutlaust  

 Frekar lítið 11% Neikvætt 11% 

 Mjög lítið 0% Svara ekki  

 Alls 100% Meðaltal 4,1 

     
 

27 Hversu skýra eða óskýra telur þú 
símenntunaráætlun leikskólans? 
 

 Mjög skýr 33%   

 Frekar skýr 22% Jákvætt 55% 

 Hef ekki skoðun 11% Hlutlaust 11% 

 Frekar óskýr 11% Neikvætt 33% 

 Mjög óskýr 22% Svara ekki  

  100% Meðaltal 3,3 

     
 

28 Hversu vel hentar símenntunaráætlun leikskólans 
starfi þínu og áhugasviði? 
 

 Mjög vel 33%   

 Frekar vel 22% Jákvætt 55% 

 Hvorki vel né illa 33% Hlutlaust 33% 

 Frekar illa 11% Neikvætt 11% 

 Mjög illa 0% Svara ekki  

 Alls 100% Meðaltal 4,1 
 

      
29 Hvernig ganga samskipti þín við foreldra barnanna 

í leikskólanum? 
 Mjög vel 67%   

 Frekar vel 22% Jákvætt 89% 

 Hvorki vel né illa 11% Hlutlaust 11% 

 Frekar illa 0% Neikvætt  

 Mjög illa 0% Svara ekki  

 Alls 100% Meðaltal 4,6 

     
 

30 Hvernig ganga samskipti þín við börnin í 
leikskólanum? 
 

 Mjög vel 78%   

 Frekar vel 22% Jákvætt 100% 

 Hvorki vel né illa 0% Hlutlaust  

 Frekar illa 0% Neikvætt  

 Mjög illa 0% Svara ekki  

 Alls 100% Meðaltal 4,8 
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31 Hvernig telur þú samskipti milli barna og 

starfsfólks almennt ganga? 
 Mjög vel 100%   

 Frekar vel 0% Jákvætt 100% 

 Hvorki vel né illa 0% Hlutlaust  

 Frekar illa 0% Neikvætt  

 Mjög illa 0% Svara ekki  

 Alls 100% Meðaltal 5,0  
      

32 Hver er skoðun þín á agamálum í leikskólanum? 

 Mjög góður agi 0%   

 Góður agi 100% Jákvætt 100% 

 Hef ekki skoðun 0% Hlutlaust  

 Talsverð 
agavandamál 

0% Neikvætt  

 Mikil agavandamál 0% Svara ekki  

 Alls 100% Meðaltal 4,0  
      

33 Hvernig telur þú að staðið sé að lausn aga- og 
samskiptavandamála í barnahópnum? 

 Mjög vel 22%   

 Frekar vel 67% Jákvætt 89% 

 Hvorki vel né illa 11% Hlutlaust 11% 

 Frekar illa 0% Neikvætt  

 Mjög illa 0% Svara ekki  

 Alls 100% Meðaltal 4,1 

     
 

34 Færðu þá sérfræðiaðstoð sem þú þarft á að halda? 

 Alltaf 33%   

 Oftast 11% Jákvætt 44% 

 Á ekki við 44% Hlutlaust 44% 

 Sjaldan 11% Neikvætt 11% 

 Aldrei 0% Svara ekki  

 Alls 100% Meðaltal 3,7 

      

35 Telur þú að dæmi séu um sérstaklega gott starf í 
leikskólanum? 

 Já 89% Jákvætt 89% 

 Hef ekki skoðun 11% Hlutlaust 11% 

 Nei 
 
 
 
 
 
 

0% Neikvætt 
Meðaltal 

 
4,9 

 

  
 
Eitthvað sem þú vilt taka 
fram:  

  

 
 Frábært	  umhverfisstarf,	  ræktun,	  útivera	  og	  áhersla	  á	  virðingu	  fyrir	  umhverfi	  og	  náttúru.	  

Áhugi	  og	  alúð	  starfsfólks	  gagnvart	  hverju	  og	  einu	  barni.	  

Það	  er	  brugðist	  fljótt	  við	  ef	  að	  barn	  þarf	  á	  sérfræðiaðstoð	  að	  halda	  og	  ef	  það	  þarf	  að	  fara	  í	  frekara	  mat	  

vegna	  t.d.	  einhverskonar	  röskunar.	  
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36 
Telur þú að dæmi séu um starf í leikskólanum sem 
er sérstaklega ábótavant? 

 Já 0% Jákvætt 78% 

 Hef ekki skoðun 22% Hlutlaust 22% 

 Nei 78% Neikvætt  

 

 
Eitthvað sem þú 
vilt taka fram:  Meðaltal 1,3  

      

     

37 
Hvernig hentar þér núverandi form og skipulag 
foreldraviðtala? 

 Mjög vel 22%   

 Frekar vel 44% Jákvætt 66% 

 Á ekki við 33% Hlutlaust 33% 

 Frekar illa 0% Neikvætt  

 Mjög illa 0% Svara ekki  

  100% Meðaltal 3,9  

      

38 Hvert er álit þitt á foreldraviðtölum?  

 Mjög gagnleg 56%   

 Frekar gagnleg 33% Jákvætt 89% 

 Á ekki við 11% Hlutlaust 11% 

 Frekar gagnslítil 0% Neikvætt  

 Mjög gagnslítil 0% Svara ekki  

 Alls 100% Meðaltal 4,4 

      

39 Hvað telur þú ganga best í leikskólastarfinu?   

 

• Góður starfsandi 
• Jákvætt starfsfólk 
• Samskipti góð - börn, starfsfólk, foreldrar 
• Ný skólanámskrá sem allt starfsfólk kom að og gengur vel  að vinna eftir 
• Samskipti almennt. Ánægt og glatt starfsfólk auðveldar alla vinnu. Allir samstíga um að láta hlutina 
ganga upp. Börnin fá góðan tíma til að þróa leikinn og eru sérstaklega lagin við það. 
• Daglegt starf- flokkun sorps með börnunum 
• Samskipti fullorðna 
• Samskipti fullorðna og barna 
• Að láta börnunum líða vel og að örva þeirra sjálfstæðu hugsun 
 

40 Hvað telur þú að helst þurfi að bæta í leikskólastarfinu?  

 

 
• Aðstöðu fyrir starfsfólk t.d. undirbúningsaðstöðu 
• Tryggja stuðning við þá einstaklinga sem þurfa að halda og afleysingu á deildum. 
• Nóg komið af niðurskurði- ekki spara meira á kostnað barnanna! 
• Þetta er flott eins og það er 
• Það má halda áfram að bæta upplýsingaflæði til starfsmanna og að leiðbeinendum sé líka gert fært 
að sækja námskeið sem eflir þá í starfi. 
 

 
41 Annað sem þú vilt taka fram.    

 

 

• Umræður um ennþá meiri sparnaðartillögur hafa neikvæð áhrif á starf og starfsanda leikskólans - 
“þurfum við að spara svona mikið?” 
•  Skólanefnd þarf að hjálpa til við að bæta skólaumræðu í samfélaginu og tryggja að hún sé á 
faglegum nótum en ekki að skólamál snúist eingöngu um sparnað og niðurskurð. það er fullt af 
frábæru fólki í skólunum okkar- ekki bara krónur og aurar! 
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Samanburður á meðaltölum 2007, 2009 og 2011 

Í	  töflu1.	  má	  sjá	  samanburð	  á	  meðaltölum	  svara	  borin	  saman	  við	  meðaltöl	  spurninga	  úr	  
sambærilegum	  könnunum	  sem	  framkvæmdar	  voru	  árin	  2007	  og	  2009.	  Svörin	  eru	  reiknuð	  út	  
á	  kvarðanum	  1	  –	  5	  þar	  sem	  5	  hefur	  jákvæðasta	  gildið	  nema	  annað	  sé	  tekið	  fram.	  

	  

	  Starfsfólk	  
Meðaltal	  
2011	  

Meðaltal	  
2009	  

Meðaltal	  
2007	  

Telur	  þú	  að	  leikskólinn	  njóti	  trausts	  og	  virðingar?	   4,44	   3,43	   4,14	  
Telur	  þú	  að	  leikskólinn	  sé	  álitinn	  góður	  leikskóli?	   4,66	   3,71	   	  	  
Hvernig	  metur	  þú	  frammistöðu	  sveitarfélagsins	  í	  málefnum	  
leikskólans?	  

	  
2,88	   2,86	   4	  

Hvernig	  metur	  þú	  frammistöðu	  leikskólanefndar	  í	  málefnum	  
leikskólans?	  

	  
2,55	   3,14	   4,28	  

Hvernig	  ganga	  dagleg	  störf	  innan	  leikskólans?	   4,66	   3,71	   4,71	  

Telur	  þú	  leikskólastjóra	  hafa	  metnað	  fyrir	  hönd	  leikskólans?	   4,44	   2,43	   4,71	  

Hvernig	  eru	  samskipti	  þín	  við	  skólastjóra?	   4,77	   3,29	   	  	  
Hvernig	  er	  stuðningur	  leikskólastjóra	  við	  þig	  í	  starfinu?	   3,88	   2,29	   4,71	  
Hvernig	  gengur	  þér	  að	  ná	  sambandi	  við	  leikskólastjóra,	  aðstoð	  
/áheyrn	  

	  
4,55	   2,71	   5	  

Hversu	  skilvirkt/óskilvirkt	  er	  upplýsingastreymið	  innan	  leikskólans?	   3,44	   2,00	   4,14	  

Hvernig	  er	  vinnuaðstaða	  þín	  í	  leikskólanum?	   3,66	   3,14	   3,42	  
Hvernig	  gengur	  þér	  við	  stöf	  þín	  í	  leikskólanum?	   4,55	   3,86	   	  	  
Hvernig	  líður	  þér	  í	  vinnunni?	   4,33	   4,00	   5	  

Hvernig	  gengur	  samstarf	  þitt	  við	  annað	  starfsfólk	  leikskólans?	   4,66	   4,29	   5	  
Hvernig	  finnst	  þér	  tekið	  á	  samskiptavanda	  meðal	  starfsfólks	  
leikskólans?	  

	  
2,66	   2,86	   3,85	  

Hversu	  skýr	  eða	  óskýr	  er	  stefna	  leikskólans?	   4,66	   3,00	   4,42	  
Hversu	  ánægð/ur	  eða	  óánægð/ur	  ertu	  með	  stefnu	  leikskólans?	   4,55	   3,29	   4,42	  
Telur	  þú	  starfsfólk	  hafa	  áhrif	  á	  stefnu	  leikskólans?	   4,55	   3,43	   4,14	  
Hversu	  skýr	  eða	  óskýr	  er	  símenntunaráætlun	  skólans?	   3,33	   2,00	   3	  
Hversu	  vel	  hentar	  símenntunaráætlun	  leikskólans	  starfi	  þínu	  og	  
áhugasviði?	  

	  
3,77	   3,14	   3,43	  

Hvernig	  ganga	  samskipti	  þín	  við	  foreldra?	   4,55	   4,29	   4,51	  
Hvenig	  ganga	  samskipti	  þín	  við	  börnin	  á	  leikskólanum?	   4,77	   4,57	   4,85	  

Hvernig	  telur	  þú	  samskipti	  milli	  barna	  og	  starfsfólks	  almennt	  ganga?	   5	   4,57	   	  	  
Hver	  er	  skoðun	  þín	  á	  agamálum	  í	  leikskólanum?	   4	   3,57	   3,71	  
Hvernig	  telur	  þú	  að	  staðið	  sé	  að	  lausn	  aga-‐	  og	  samsk.vandamála	  í	  
barnahópnum?	  

	  
4,11	   4,14	   4,28	  

Færðu	  þá	  sérfræðiaðstoð	  sem	  þú	  þarft	  á	  að	  halda?	   3,66	   3,00	   3,71	  

Telur	  þú	  að	  dæmi	  séu	  um	  sérstaklega	  gott	  starf	  í	  leikskólanum?	   4,88	   3,29	   4	  
Telur	  þú	  að	  dæmi	  séu	  um	  starf	  í	  leikskólanum	  sem	  er	  sérstaklega	  
ábótavant?	  

	  
1,33*	   2*	   1,85∗*	  

Hvernig	  hentar	  þér	  núverandi	  form	  og	  skipulag	  foreldraviðtala?	   3,88	   3,71	   4	  

Hvert	  er	  álit	  þitt	  á	  foreldraviðtölum?	   4,44	   3,86	   4,71	  
Tafla	  1.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
∗	  *Meðaltal	  fyrir	  þessa	  spurningu	  er	  reiknað	  á	  kvarðanum	  1-‐5	  þar	  sem	  1	  hefur	  jákvæðasta	  gildið.	  
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Athugasemdir 
	  

Miklum	  meirihluta	  starfsfólks	  líður	  mjög	  eða	  frekar	  vel	  í	  vinnunni.	  Fram	  kemur	  að	  allir	  telja	  

að	  daglegt	  starf	  gangi	  vel	  og	  að	  samstarf	  gangi	  vel	  og	  faglegt	  starf	  sé	  gott.	  

Allir	   svarendur	   telja	   samskipti	   sín	   við	   leiksólastjóra	   og	   aðstoðarleikskólastjóra	   mjög	   eða	  

frekar	  góð.	  

	  

Þegar	   niðurstöður	   úr	   samanburði	   á	   meðaltölum	   kannana	   frá	   árunum	   2011	   og	   2009	   eru	  

skoðaðar	  kemur	  í	  ljós	  að	  meðaltöl	  eru	  alltaf	  hærri	  nú	  árið	  2011	  en	  árið	  2009.	  Samanburður	  á	  

meðaltölum	  áranna	  2011	  og	  2007	  sýnir	  að	  meðaltöl	  ársins	  2001	  eru	  aðeins	  oftar	  hærri	  en	  

árið	  2007.	  

	  

Fram	  komu	  athugasemdir	  um	  að	  starfsfólk	  vill	  ekki	  meiri	  sparnað	  í	  leikskólanum	  og	  að	  það	  

þurfi	  að	  tryggja	  stuðning	  við	  þau	  börn	  sem	  þurfa	  á	  því	  að	  halda.	  Að	  auki	  kom	  fram	  að	  bæta	  	  

þyrfti	   vinnuaðstöðu	   starfsfólks,	   t.d	   undirbúningsaðstöðu.	   Einnig	   kom	   fram	   athugasemd	   að	  

skólanefnd	  þurfi	  að	  hjálpa	  til	  við	  að	  bæta	  skólaumræðu	  í	  samfélaginu	  og	  tryggja	  að	  hún	  sé	  á	  

faglegum	  nótum.	  	  


