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Nafn 

  
Foreldrakönnun leikskólar 2013 2.5.2013 

 

 
Gerð virk 

  
16.4.2013 - 13:23 

 

 
Gerð óvirk 

  
2.5.2013 - 8:28 

 

 
Tímabil 

  
16.4.2013 - 2.5.2013 

 

 
Aðferð 

  
Tölvupóstkönnun 

 

 
Númer könnunar 

  
20162 

 
 

 

 Stærð úrtaks og svörun 

 

 
Upphaflegt úrtak 

  
1858 

 

 
Fjöldi svarenda 

  
1040 

 

 
Síuð svör 

  
61 

 

 
Svöruðu ekki 

  
818 

 

 
Svarhlutfall 

  
55,97% 

 
 

 

Skýrslan er síuð miðað við svör úr eftirfarandi spurningu, þ.e. birtir aðeins svör þeirra 

þátttakenda sem svöruðu spurningunni á tiltekinn hátt, sjá hér að neðan fyrir 
svarmöguleikanna sem eru innifaldir í skýrslunni. 

 
2: Í hvaða leikskóla er barnið?  
 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Arnarsmári 37 3,57% +/-1,13% 

Álfaheiði 48 4,63% +/-1,28% 

Álfatún 44 4,24% +/-1,23% 

Dalur 51 4,92% +/-1,32% 

Efstihjalli 59 5,69% +/-1,41% 

Fagrabrekka 38 3,66% +/-1,14% 

Fífusalir 73 7,04% +/-1,56% 

Furugrund 46 4,44% +/-1,25% 

Grænatún 36 3,47% +/-1,11% 

Sólhvörf 46 4,44% +/-1,25% 

Kópahvoll 39 3,76% +/-1,16% 

Kópasteinn 38 3,66% +/-1,14% 

Kór 52 5,01% +/-1,33% 

Marbakki 61 5,88% +/-1,43% 

Núpur 61 5,88% +/-1,43% 

Rjúpnahæð 66 6,36% +/-1,49% 

Smárahvammur 76 7,33% +/-1,59% 



Urðarhóll 71 6,85% +/-1,54% 

Baugur 95 9,16% +/-1,76% 

Alls 1037 100%   

 

 
 

 

Niðurstöður annarra spurninga í skýrslunni eru eingöngu miðaðar við þá sem svöruðu 

"Marbakki" spurningunni hér að ofan. 

 
 

1: Hver svarar spurningalistanum?  

 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Báðir foreldrar 6 9,84% +/-7,47% 

Faðir 15 24,59% +/-10,81% 

Móðir 40 65,57% +/-11,92% 

Forráðamaður 0 0,00% +/-0,00% 

Alls 61 100%   

 

 



 

 

3: Hvernig var staðið að aðlögun barnsins við upphaf leikskólagöngu  

 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Mjög vel 42 68,85% +/-11,62% 

Vel 14 22,95% +/-10,55% 

Í meðallagi 5 8,20% +/-6,88% 

Ekki nógu vel 0 0,00% +/-0,00% 

Illa 0 0,00% +/-0,00% 

Alls 61 100%   

 

 
 

 

4: Hvernig var staðið að flutning barnsins á milli deilda ? 
 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Mjög vel 13 21,31% +/-10,28% 

Vel 15 24,59% +/-10,81% 

Í meðallagi 7 11,48% +/-8,00% 

Ekki nógu vel 6 9,84% +/-7,47% 

Illa 1 1,64% +/-3,19% 

Á ekki við 19 31,15% +/-11,62% 

Alls 61 100%   

 



 
 

 

5: Hvernig finnst þér/ykkur tekið á móti barninu þegar það kemur í leikskólann? 

 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Mjög vel 26 42,62% +/-12,41% 

Vel 20 32,79% +/-11,78% 

Í meðallagi 12 19,67% +/-9,98% 

Ekki nógu vel 3 4,92% +/-5,43% 

Illa 0 0,00% +/-0,00% 

Alls 61 100%   

 

 
 

 

6: Hvernig finnst þér/ykkur barnið kvatt þegar það fer heim? 
 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Mjög vel 24 39,34% +/-12,26% 

Vel 23 37,70% +/-12,16% 



Í meðallagi 10 16,39% +/-9,29% 

Ekki nógu vel 3 4,92% +/-5,43% 

Illa 1 1,64% +/-3,19% 

Alls 61 100%   

 

 
 

 

7: Hvað af eftirtöldu er mikilvægast í samstarfinu við leikskólann? Merkið frá 1 - 6, þar sem 1 

er mikilvægast.  
 

  Fjöldi  1( 6 )   2( 5 )   3( 4 )   4( 3 )   5( 2 )   6( 1 )   Stigafjöldi  

Dagleg samskipti   56 
  80%  ( 

270 ) 
  4%  ( 

10 ) 
  2%  ( 

4 ) 
  4%  ( 

6 ) 
  5%  ( 

6 ) 
  5%  ( 

3 ) 
 299  

Foreldrafundir   55 
  0%  ( 

0 ) 
  7%  ( 

20 ) 
  20% 
 ( 44 ) 

  27% 
 ( 45 ) 

  31% 
 ( 34 ) 

  15% 
 ( 8 ) 

 151  

Heimsókn/dvöl foreldra í 

leikskólanum   
55 

  2%  ( 

6 ) 

  15%  ( 

40 ) 

  11% 

 ( 24 ) 

  25% 

 ( 42 ) 

  24% 

 ( 26 ) 

  24% 

 ( 13 ) 
 151  

Skriflegar upplýsingar   53 
  4%  ( 

12 ) 

  43%  ( 

115 ) 

  32% 

 ( 68 ) 

  8%  ( 

12 ) 

  9%  ( 

10 ) 

  4%  ( 

2 ) 
 219  

Heimasíða   55 
  4%  ( 

12 ) 
  13%  ( 

35 ) 
  11% 
 ( 24 ) 

  18% 
 ( 30 ) 

  7%  ( 
8 ) 

  47% 
 ( 26 ) 

 135  

Foreldrasamtöl   56 
  9%  ( 

30 ) 
  23%  ( 

65 ) 
  25% 
 ( 56 ) 

  14% 
 ( 24 ) 

  23% 
 ( 26 ) 

  5%  ( 
3 ) 

 204  

 



 
 

8: Hvernig metur þú/þið samstarf við starfsmenn deildarinnar? 
 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Mjög gott 29 47,54% +/-12,53% 

Gott 22 36,07% +/-12,05% 

Í meðallagi 8 13,11% +/-8,47% 

Slæmt 2 3,28% +/-4,47% 

Mjög slæmt 0 0,00% +/-0,00% 

Alls 61 100%   

 

 
 

 

9: Er auðvelt eða erfitt fyrir þig/ykkur að ná sambandi við leikskólastjóra? 
 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Auðvelt 25 43,86% +/-12,88% 

Nokkuð auðvelt 26 45,61% +/-12,93% 

Í meðallagi 5 8,77% +/-7,34% 

Nokkuð erfitt 1 1,75% +/-3,41% 



Erfitt 0 0,00% +/-0,00% 

Alls 57 100%   

 

 
 

 

10: Er auðvelt eða erfitt fyrir þig/ykkur að ná sambandi við deildarstjóra? 

 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Auðvelt 37 60,66% +/-12,26% 

Nokkuð auðvelt 19 31,15% +/-11,62% 

Í meðallagi 3 4,92% +/-5,43% 

Nokkuð erfitt 2 3,28% +/-4,47% 

Erfitt 0 0,00% +/-0,00% 

Alls 61 100%   

 

 
 

 

11: Ert þú/þið ánægð eða óánægð með innihald og fyrirkomulag foreldrasamtala? 

 



Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Mjög ánægð 24 40,00% +/-12,40% 

Ánægð 27 45,00% +/-12,59% 

Í meðallagi 8 13,33% +/-8,60% 

Óánægð 1 1,67% +/-3,24% 

Mjög óánægð 0 0,00% +/-0,00% 

Alls 60 100%   

 

 
 

 

12. Ert þú / þið ánægð með starf foreldrafélagsins í leikskólanum ? 

 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Mjög ánægð 19 31,67% +/-11,77% 

Ánægð 28 46,67% +/-12,62% 

Í meðallagi 12 20,00% +/-10,12% 

Óánægð 1 1,67% +/-3,24% 

Mjög óánægð 0 0,00% +/-0,00% 

Alls 60 100%   

 



 
 

 

13: Hvernig samræmist sú kennsla, sem barnið fær, þeim væntingum sem þú/þið hafið til 

leikskólans? 
 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Mjög vel 22 36,67% +/-12,19% 

Vel 32 53,33% +/-12,62% 

Í meðallagi 5 8,33% +/-6,99% 

Ekki nógu vel 1 1,67% +/-3,24% 

Illa 0 0,00% +/-0,00% 

Alls 60 100%   

 

 
 

 

14: Hvernig samræmist sú umönnun sem barnið fær þeim væntingum sem þú/þið hafið til 

leikskólans? 
 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 



Mjög vel 25 40,98% +/-12,34% 

Vel 26 42,62% +/-12,41% 

Í meðallagi 9 14,75% +/-8,90% 

Ekki nógu vel 1 1,64% +/-3,19% 

Illa 0 0,00% +/-0,00% 

Alls 61 100%   

 

 
 

 

15. Ef barnið nýtur sérkennslu, hvernig samræmist hún þeim væntingum sem þú / þið hafið til 
leikskólans ? 

 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Mjög vel 6 46,15% +/-27,10% 

Vel 6 46,15% +/-27,10% 

Í meðallagi 1 7,69% +/-14,49% 

Ekki nógu vel 0 0,00% +/-0,00% 

Illa 0 0,00% +/-0,00% 

Alls 13 100%   

 



 
 

 

16: Hvað finnst þér/ykkur mikilvægast að barnið ykkar læri í leikskólanum? 

 

Svar Fjöldi Hlutfall 
Vikmörk 
hlutfalla 

Tilgreinið 1 - 4 mikilvægustu 
atriðin 

43 100,00% +/-0,00% 

Alls 43 100%   

 
 

Tilgreinið 1 - 4 mikilvægustu atriðin:   

 1 Samskipti 2 Hegðun  
 1. samskipti 2. virðingu fyrir náunganum 3.  

 1.að álít barnins er mikilvægt. 2.Leika saman 3.að vera góð við hvort annað.  
 Að hafa góð samskipti, að fá að vera sinn eiginn einstaklingur sem hefur ekki endilega 

áhuga á því sama og hinir.  
 Að hlýða, góð samskipti, virðing,  
 Að umgangast önnur börn (og fullorðna) af virðingu. Svo er mikilvægt að barninu séu 

kenndir hlutir eins og stafir og tölur.  
 Aga og hlýðni. Kurteisi í samskiptum við börn og fullorðna. Vera sjálfstæður. Að 

njóta sín og sinna hæfileika.  
 Almenn góð samskipti við önnur börn og fullorðna. Læri að leika sér. Æfa 

fínhreyfingar og líkamlega færni í leik og starfi. Fái þroskandi verkefni. Læri að 

syngja vísur, helst þessar gömlu góðu.  
 Félagsfærni, samskipti,öðlist sjálfstæði, læri að taka tillit til annarra.  
 Félagsfærni, sjálfstæði, almenna kurteisi og umgengnisvenjur,  

 Félagsleg samskipti, skapandi tjáning (listgreinar).  
 framkomu við aðra/tillitsemi, að læra að leika sér fallega með öðrum börnum, læra að 

mála, lita og fleira þ.e. bæði fín og grófhreyfingar, tölur og bókstafi,  
 Góð samskipti og tjáning Tillitssemi  
 Góð samskipti og umgengni.  

 Góð samskipti Félagsfærni Sjálfstæði  
 Góð samskipti, leikur, tjáning og virðing  



 Hornafræði, leika sér við önnur börn, leika sér sjálft og þá mikilvægast öll 

greindaraukandi örvun.  
 Jákvæðni, sjálfstæði, hvernig á að koma fram við náungan,  

 leika, söng og söngtexta (og þá ekki eingöngu leikskólalög), lita og föndra,góð 
samskipti  

 Samkennd, Sjálfstraust  

 Samskipt við önnur börn. Undirbúning fyrir grunnskóla á eldra stigi leikskóla.  
 samskipti sjlálfsstæð  

 Samskipti við aðra  
 samskipti við önnur börn  
 Samskipti við önnur börn, kurteisi og að fara að reglum  

 Samskipti við önnur vörn, þ.e. Að læra að leika saman og taka tillit til annarra.  
 Samskipti Aga Tillitsemi Leik  

 Samskipti Sköpun Frumkvæði Sjálfstraust  
 Samskipti Virðingu Vináttu Söng  
 Samskipti, felagsþroska, gagnkvæma virðingu og sjalfstæði  

 Samskipti, reglur/hegðun, sjálfsbjargarviðleitni, leik  
 Samskipti, tillitsemi, umburðarlyndi, samvinnu, virðingu, sjálftraust eflt  

 samskipti, virðingu, tölur, stafirnir  
 samvinna gleði/jákvæðni í leik og starfi  
 samvinnu, kærleik, umburðarlyndi og að deila  

 Sinna grunnþörfunum (borða sjálf, klæða sig, fara á klósettið o.s.frv.), samskipti við 
önnur börn og fullorðna (félagsleg færni), undirbúningur fyrir grunnskóla.  

 sjálfstæð ákvörðunartaka. mannleg samskipti  
 Sjálfstæði, öryggi, góð samskipti, tillitssemi.  
 skapa, tjáningu, aga, kurteisi  

 Taka tillit og uppbyggileg samskipti við aðra. Að þau læri að hrósa og bera virðingu 
fyrir hvor öðru. Einnig að þau fái tækifæri til þess að mála og nýta listræna hæfileika 

eins og gert er með Sif. Mjög mikið er gert nú þegar á Marbakka.  
 Tala, umgangast aðra, vinnátu og kærleik  
 Það vantar að eldri börnum séu kenndir stafirnir og þau undirbúin fyrir grunnskóla  

 Umburðarlyndi Tillitssemi Fordómaleysi Samvinnu  

 

17: Hefur þú/þið kynnt þér/ykkur námskrá leikskólans ? 

 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 44 74,58% +/-11,11% 

Nei 15 25,42% +/-11,11% 

Alls 59 100%   

 



 
 

 

18: Hefur þú/þið kynnt þér/ykkur starfsáætlun leikskólans ? 

 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 41 70,69% +/-11,71% 

Nei 17 29,31% +/-11,71% 

Alls 58 100%   

 

 
 

 

19: Ert þú/þið ánægð eða óánægð með upplýsingastreymið frá leikskólanum? 
 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Mjög ánægð 18 29,51% +/-11,45% 

Ánægð 28 45,90% +/-12,51% 

Í meðallagi 10 16,39% +/-9,29% 

Óánægð 4 6,56% +/-6,21% 

Mjög óánægð 1 1,64% +/-3,19% 



Alls 61 100%   

 

 
 

 

20: Hvaðan færð þú/þið upplýsingar um það sem er að gerast í leikskólanum? Merkið við 1 - 
7 þar sem 1 er aðal upplýsingaleiðin. 

 

  Fjöldi  1( 7 )   2( 6 )  
 3( 5 

)  

 4( 4 

)  

 5( 3 

)  

 6( 2 

)  

 7( 1 

)  
 Stigafjöldi  

Af heimasíðu 
leikskólans   

54 
  4%  ( 
14 ) 

  0%  ( 
0 ) 

  6% 
 ( 15 ) 

  24% 
 ( 52 ) 

  19% 
 ( 30 ) 

  19% 
 ( 20 ) 

  30% 
 ( 16 ) 

 147  

Af upplýsingatöflu í 
fataherbergi   

56 
  34% 
 ( 133 

) 

  29% 
 ( 96 ) 

  25% 
 ( 70 ) 

  5% 
 ( 12 ) 

  5% 
 ( 9 ) 

  2% 
 ( 2 ) 

  0% 
 ( 0 ) 

 322  

Á foreldrafundum   55 
  0%  ( 

0 ) 
  5%  ( 
18 ) 

  0% 
 ( 0 ) 

  13% 
 ( 28 ) 

  22% 
 ( 36 ) 

  25% 
 ( 28 ) 

  35% 
 ( 19 ) 

 129  

Frá barninu   55 
  7%  ( 
28 ) 

  13% 
 ( 42 ) 

  16% 
 ( 45 ) 

  20% 
 ( 44 ) 

  15% 
 ( 24 ) 

  9% 
 ( 10 ) 

  20% 
 ( 11 ) 

 204  

Í daglegum samskiptum 
við starfsmenn   

57 
  18% 
 ( 70 ) 

  30% 
 ( 102 

) 

  32% 
 ( 90 ) 

  11% 
 ( 24 ) 

  5% 
 ( 9 ) 

  5% 
 ( 6 ) 

  0% 
 ( 0 ) 

 301  

Með tölvupósti   58 
  38% 
 ( 154 

) 

  22% 
 ( 78 ) 

  14% 
 ( 40 ) 

  14% 
 ( 32 ) 

  2% 
 ( 3 ) 

  5% 
 ( 6 ) 

  5% 
 ( 3 ) 

 316  

Í foreldrasamtölum   56 
  2%  ( 

7 ) 
  2%  ( 

6 ) 
  7% 
 ( 20 ) 

  14% 
 ( 32 ) 

  32% 
 ( 54 ) 

  34% 
 ( 38 ) 

  9% 
 ( 5 ) 

 162  

 



 
 

21: Hversu oft skoðar þú/þið heimasíðu leikskólans? 
 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Á hverjum degi 4 6,56% +/-6,21% 

Í hverri viku 14 22,95% +/-10,55% 

Mánaðarlega 27 44,26% +/-12,46% 

Sjaldnar 11 18,03% +/-9,65% 

Aldrei 5 8,20% +/-6,88% 

Alls 61 100%   

 

 
 

 

22. Veldur sumarleyfislokun og skipulagsdagar þér/ykkur erfiðleikum ? 
 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 26 42,62% +/-12,41% 

Nei 35 57,38% +/-12,41% 

Alls 61 100%   

 



 
 

 

23. Ert þú / þið reiðubúin til að greiða sérstaklega fyrir aukin sveigjanleika vegna 

sumarleyfislokana og skipulagsdaga ? 
 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 32 53,33% +/-12,62% 

Nei 28 46,67% +/-12,62% 

Alls 60 100%   

 

 
 

 

24. Ert þú / þið ánægð með þann mat / næringu sem er í boði í leikskólanum ? 

 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 50 86,21% +/-8,87% 

Nei 8 13,79% +/-8,87% 

Alls 58 100%   

 



 
 

 

25: Er eitthvað sem þú/þið eruð sérstaklega ánægð með í leikskólanum? 

 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Svar 30 100,00% +/-0,00% 

Alls 30 100%   

 

 
Svar:   

 Aldeilis frábært starfsfólk  

 Ánæðg með hvernig tekið er á móti barninu við komuna í leikskólann á morgnana og 
það er líka alltaf kvatt þegar það fer heim.  

 Barnið er sérstakega ánægt í leikskólanum. Þau fá frelsi og mikið lagt upp úr að þau 

njóti sín sem einstaklingar. Leikskólinn hefur marga góða kosti.  
 Barnið hefur lært afskaplega mikið í leikskólanum og ég er ánægð með góða og 

vinaleg framkomu leikskólakennarana gagnvart foreldrum og börnum  
 Barninu líður vel í leikskólanum og það er lykilatriði.  
 Börnin eru glöð og kát, þær hlakka alltaf til að fara :)  

 Ég er sérstaklega ánægð með deildarstjórann sem er ávalt með jáhvætt viðhorf á 
hlutina og hefur bersínilega áhuga á starfi sínu, maður finnur mikin mun á barninu 

þegar það er búið að vera í hópastarfi.  
 Fjölbreyttni í starfi, upplýsingagjöf og samskipti  
 Frábært starfsfólk og deildarstjórinn hún Irpa ber af í kennslu og umönnun barna.  

 Gott starf unnið á honum  
 gott starfsfólk  
 Gott starfsfólk, góður andi  

 Hlustun á klassíska tónlist  
 Hlýtt viðmót starfsmanna, bæði gagnvart börnum og foreldrum.  

 húsið - aðstaða  
 hvað barnið er ánægt á leikskólanum og hvað aðrir starfsmenn á deildinni aðrir en 

deildarstjórinn eru góðir í sinni vinnu  

 Hve vel er tekið á móti börnum á yngstu deildinni.  
 Leiksvæðið úti er gott og myndlistarkennslan frábær  

 Litla starfsmannaveltu!  



 Mér finnst starfsfólkið frábært, það gerir leikskólan svona flottan. Ánægð með 

sveigjanleika starfsfólks og liðlegheit.  
 Mikil útivera. Að takin hafi verið upp samverustund meðal allra deilda á 

leikskólanum.  
 Morgunmatur i bodi  
 Sérkennslan er til fyrirmyndar :-)  

 spennandi leiksvæði  
 Starfsfólk skólans er áberandi jákvætt og þægilegt í samskiptum.  

 Starfsfólkið er yndislegt og barnið er ánægt  
 Starfsfólkið fær okkar hrós, barninu líkar vel og er það fyrir mestu. Það er gott að það 

sé boðið uppá morgunmat og ávaxtatíma.  

 Starfsmenn hafa tekið vel á öllu sem upp hefur komið með son okkar. Veitt honum 
auka aðstoð ef þarf og leitað leiða sem henta honum persónulega. Við höfum séð 

framfarir á mörgum sviðum hjá syni okkar vegna þessa.  
 Upplýsingaflæði  
 Yndislegt starfsfólk og gott viðmót. Mikil fjölbreytni og sköpun. 

 

26: Er eitthvað sem þér/ykkur finnst að betur mætti fara? 
 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Svar 27 100,00% +/-0,00% 

Alls 27 100%   

 
 

Svar:   

 Á elstu deild- nýir starfsmenn eru ekki kynntir foreldrum sérstaklega (á upplýsinga 
töflu eða heimasíðu) oft líða margir dagar áður en látið er vita af nýjum starfsmanni. 

Einnig er mikil velta á starfsmönnum.  
 Aðallega það að þau séu ekki látinn fara út í miklum kulda. Tek stundum eftir því að 

sum börnin eru ákaflega illa klædd úti í leik. Meðan fóstur eru í kuldagöllum þá eru 

sum börnin í þunnum leggings og ekki með hlífðarvettlinga eða húfur. Þetta mætti 
bæta. Eins að það séu sjáanlegar fóstrur úti með börnunum, kem stundum og þá er 

engin með börnunum eða allavega ekki sjáanlegir, slæmt stundum þegar börnin meiða 
sig og enginn sjáanlegur til að aðstoða börnin. Þetta er það eina sem mér finnst mætti 
bæta, svo auðvitað að maturinn sé hollur sem þau fá að borða. T.d. hollt brauð 

ogsvofr.  
 Ég er mjög ósátt við hversu lítil útivera er fyrir börn á yngstu deildum leikskólans. Hef 

aldrei þurft að þvo útigallann síðan í haust. Búin að nefna þetta við starfsfólkið og 
viðbrögðin alltaf að það er svo dimmt, kalt úti, blautt osfrv. Alltaf einhverjar afsakanir. 
Börn á þessum aldri eru orkumikil og elska að vera úti við. Þar sem mitt barn er aðeins 

með vistun til klukkan 15:00 hefur hún ekki fengið neina útiveru, þar sem börnin eru 
yfirleitt að fara út eftir kaffi. Hefur þó aðeins breyst núna síðastliðinn mánuð þegar 

farið er að hlýna. Þetta er e-ð sem þarf að skoða og held ég að það þurfi 
hugarfarsbreytingu hjá starfsfólkinu. Annað sem ég er mjög óhress með er að það sé 
boðið upp á kex í kaffinu. Held að börn þurfi ekkert á því að halda þar sem að þau fá 

nóg af því heima hjá sér, auk þess sem barn verður ekki satt af því að borða eina 
kexköku. Gróft brauð og fjölbreytni í áleggi myndi ég vilja sjá og minnka þetta 



mysingsát sem er ekkert annað en sykur. Ostur, kæfa, tómatar, gúrka, epli, bananar svo 

dæmi sé tekið getur komið í staðinn.  
 ein athugasemd, í spurningu nr. 23, það fer alveg eftir því hversu háar greiðslurnar 

myndu verða.  
 Finnst það eigi að endurskoða matseðlana á flestum leikskólum almennt. Það er of 

mikið af unnum kjötvörum og mjólkurvörum í boði. Mætti líka vera minna af 

hveitibrauði á boðstólnum.  
 Hafa matseðil alltaf uppi í fataherbergi. Væri gaman að fá fréttir af starfi inná deild 

inná heimasíðuna.  
 Í aðlöguninni var ég var við að unnar kjötvörur (kjötfars og búðingar) voru á 

boðstólnum í tvö af þremur skiptum. Ég hef miklar áhyggjur af því. Þetta er matur sem 

barnið fær aldrei heima hjá sér og ætti, samkvæmt næringarfræðingum, að reyna að 
forðast. Ég vil fá að sjá matseðil vikunnar fyrirfram og að foreldrafélagið taki þetta 

mál til skoðunar. Barnið mitt var á öðrum leikskóla þar sem svona vörur voru aldrei á 
boðstólnum. Svo finnst mér að það mætti gera betur með morgunmat á föstudögum. 
Mig minnir að það sé dagurinn þar sem barnið fær bara brauð. Væri svo dýrt að bjóða 

upp á ab-mjólk líka?  
 Leikskólastjóri hefur verið dónalegt og hrokafull í samskiptum við okkur  

 Mætti hlúa betur að hverjum fyrir sig og styðja þáttöku allra barna í starfinu, þannig að 
allir fái að njóta sín  

 Mættu taka betur á móti eldri stelpunni (er á Læk)  

 Markvissari söngþjálfun leikskólastarfsmanna, til að bæta söngstundir barnanna. 
Sveigjanlegri dvalartími - hægt að miða við stundarfjórðunga en ekki bara heila og 

hálfa tímann, t.d. 7:45-16:15. Mjög lágt hlutfall faglærðra.  
 Matarmál: Unnin matvæli eiga að vera í lágmarki inná leikskólanum. Umhverfismál: 

Kennum börnunum að flokka rusl, þá komast foreldrarnir ekkert upp með neitt annað 

heima fyrir ;)  
 maturinn virðist oft vera eitthvað sem ég myndi ekki gefa hundinum mínum að borða 

og ávextir eru ekki nóg í síðdegiskaffi svo væri gott ef deildarstjórinn væri manneskja 
sem ég myndi treysta fyrir barninu mínu hún hefur sem betur fer mjög gott fólk með 
sér  

 Mörg börnin á Marbakka (m.a. 4ra ára barnið mitt) geta sjálf opnað hliðið út úr 
leikskólagarðinum. Ég hef áhyggjur af að barnið mitt hleypi öðrum börnum út af 

leikskólanum (eins og kom fyrir hann þegar hann var ca.2ja ára)  
 Nei  
 nei.  

 samskipti foreldrar - kennarar!!!  
 Samskipti við foreldra og upplýsingaflæðið. Finnst mætti taka betur á móti barninu á 

morgnanna, barnið á erfitt með að kveðja og oft er enginn sem tekur það til sín eða 
hjálpar því að koma inn og kveðja foreldra.  

 Skipulagsdagar geta valdið erfiðleikum hvort sem þeir eru heilir eða hálfir.  

 Starfsmannaveltan á deild barnsins míns er mikil og auðvitað lítið við því að gera. En 
enginn stefna virðist vera í samskiptamálum og hef ég þurft að vekja athygli á því við 

kennarana hvernig tekið er á móti barninu og hvernig það er hvatt. Mjög erfiðlega 
hefur gengið að fá upplýsingar um hvernig barnið hefur það í leikskólanum nema á 
foreldrafundi sem haldinn er x1 á ári. Hef vakið athygli á því að foreldrarni fái litlar 

upplýsingar frá leikskólanum og stungið upp á fréttabréfum en það hefur ekki hlotið 
undirtekkt. Nú er nýfarið að skrá á töflu og setja myndir af því sem þau hafa verið að 

gera.  
 Sumarleyfid tannig ad tad er lokad 2 vikur og foreldrar ràda hinum 2 vikum  



 Það er eitt sem mér finnst alveg gríðarlega mikilvægt í sambandi við hreinlæti þegar 

bleiuskipti eru, það ætti að vera algjör skylda að sótthreinsa dýnuna, sem börnin liggja 
á þegar skipt er á þeim, milli hvers barns. Ég hef ekki séð það gert.  

 Það hefur verið gríarleg starfsmannavelta í skólanum undanfarin ár, sem ég tel ekki 
gott.  

 Það mætti vera aðeins meiri samskipti milli foreldra og starfsmanna daglega þannig að 

maður fengi upplýsingar á hverjum degi hvað hefði gerst yfir daginn-  
 Það þarf að muna að hengja upp útiföt þegar hefur verið blautt úti  

 Upplýsingaflæði mætti vera betra  
 Upplýsingaflæði yfirleitt gott, stundum ábótavant.  

 

 
 
 

 
 


