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Yfirmatsþáttur Undirmatsþáttur Matsaðferða Hvenær metið  Hverjir framkvæma Hvað gert við 
niðurstöður matsins 

Stjórnun Stjórnandinn sem 
faglegur leiðtogi 

Rafræn 
starfsmannakönnun 
. 

febrúar 2020 Spurningakönnun frá 
Skólapúlsinum send á 
alla starfsmenn í 
Kirkjugerði 

 Birtar á heimasíðu 
leikskólans og nýttar í 
umbótaáætlun 
skólaársins 2020-2021. 
Verkferlagerð, 
endurbætur á ýmsum 
áætlunum leikskólans 
eftir efni og ástæðum 

 Stjórnun leikskólans og 
daglegur rekstur 

Rafræn 
starfsmannakönnun 
 

febrúar2020 Spurningakönnun frá 
Skólapúlsinum send á 
alla starfsmenn í 
Kirkjugerði 

Birtar á heimasíðu 
leikskólans og nýttar í 
umbótaáætlun 
skólaársins 2020-2021. 
Verkferlagerð, 
endurbætur á ýmsum 
áætlunum leikskólans 
eftir efni og ástæðum 

 Skólanámskrá 
starfsáætlun, 
umbótaáætlun og 
verklagsreglur  

Gátlisti um 
skólanámskrá.  
Matlisti um 
vísbendingar um 
matsþáttinn. 

april 2020 Matsteymi Birtar á heimasíðu 
leikskólans og nýttar í 
umbótaáætlun 
skólaársins 2020-2021. 
Verkferlagerð, 
endurbætur á ýmsum 
áætlunum leikskólans 
eftir efni og ástæðum 
 
 
 
 
 



 

Yfirmatsþáttur Undirmatsþáttur Matsaðferða Hvenær metið  Hverjir framkvæma Hvað gert við 
niðurstöður matsins 

Uppeldis og 
menntunarstarf 

Skipulag náms og 
námsaðstæður 

Gátlisti um skiplag 
leikskólahúsnæðis og 
leik-og námskost 
leikskólans. 
 

April2020 Starfsmenn á hverri 
deild fyrir sig á 
deildarfundi 

Birtar á heimasíðu 
leikskólans og nýttar í 
umbótaáætlun 
skólaársins 2020-2021. 
Verkferlagerð, 
endurbætur á ýmsum 
áætlunum leikskólans 
eftir efni og ástæðum 
Úrbætur á húsnæði og 
eða leikfangakosti ef 
þarf. 

 Uppeldi menntun og 
starfshættir 

Viðmið um gæðastarf 
fyllt út  
Gátlistar vegna mats á 
verkferlum 

april 2020 Starfsmenn á hverri 
deild fyrir sig á 
deildarfundi 

Birtar á heimasíðu 
leikskólans og nýttar í 
umbótaáætlun 
skólaársins 2020-2021. 
Verkferlagerð, 
endurbætur á ýmsum 
áætlunum leikskólans 
eftir efni og ástæðum 
Úrbætur á húsnæði og 
eða leikfangakosti ef 
þarf. 

Mannauður Fagmennska starfsfólks  Rafræn 
starfsmannakönnun 
 

febrúar 2020 Spurningakönnun frá 
Skólapúlsinum send á 
alla starfsmenn í 
Kirkjugerði 

Birtar á heimasíðu 
leikskólans og nýttar í 
umbótaáætlun 
skólaársins 2020-2021. 
Verkferlagerð, 
endurbætur á ýmsum 
áætlunum leikskólans 
eftir efni og ástæðum 



 

Yfirmatsþáttur Undirmatsþáttur Matsaðferða Hvenær metið  Hverjir framkvæma Hvað gert við 
niðurstöður matsins 

 Starfsánægja Rafræn 
starfsmannakönnun 
 

febrúar 2020 Spurningakönnun frá 
Skólapúslinum send á 
alla starfsmenn í 
Kirkjugerði 

Birtar á heimasíðu 
leikskólans og nýttar í 
umbótaáætlun 
skólaársins 2020-2021. 
Verkferlagerð, 
endurbætur á ýmsum 
áætlunum leikskólans 
eftir efni og ástæðum 

 

 

 

Í Þessari matsáætlun verður stuðst við mat og gátlista úr eftirfarnadi leiðbeiningum um mat á leikskólastarfi: 

Viðmið og vísbendingar fyrir innra og ytra mat á gæðum leikskólastarfs. Reykjavíkurborg skóla og frístundasvið 2013 

Leiðbeiningar um innra mat leikskóla. Unnið fyrir mennta og menningamálaráðuneytið 2016 af Sigríði Sigurðardóttur. 

 

Gátlisti vegna mats á verkferlum leikskólans verða gerðir af matsteymi leikskólans. 

Spurningar í rafrænni starfsmannakönnun verða unnar í samráði og samvinnu við skólapúlsinn. 


