
 

 

 

Fjarðabyggð        Leikskólinn Kæribær.          

 

Ársskýrsla leikskólans Kærabæjar fyrir árið 2015  

 

Í lok árs 2015 eru  56 nemendur í Kærabæ af fimm þjóðernum. Vistunartímar nemenda eru 40 

börn 7-8,1/2 klst., 9 börn voru í 5-6 klst. vistun og  7 börn í 4-4 ½  klst.   

Starfsmenn eru 14 í 12 stöðugildum þar með talið leikskólastýru sérkennslu og afleysingu, fyrir 

undirbúnings tíma deildarstjóra og veikindi. Aðstoðarleikskólastjóri sér um sérkennsluna. Tveir 

starfsmenn eru í skólaeldhúsinu í 1,75 % stöðugildi, sem þjónusta alla Skólamiðstöðina. 

Skólaárið er ágúst til júlí, lokað er í fjórar vikur í júlí og ágúst vegna sumarleyfa starfsfólks og 

nemenda. Fjárhagsárið er frá áramótum til áramóta.    

Kæribær tekur á móti og innritar  börn allt árið um kring svo framarlega sem húsrúm og 

starfsmannahald  leyfa. Í Kærabæ eru fjórar deildir, aðeins þrjár eru starfræktar. Fjórða deildin er 

notuð af öllum deildum í hreyfingu, samveru og annað starf. Eftir klukkan 13:15 bætast börn frá 

1 til 4 bekkjar úr grunnskólanum í barnahópinn sem fyrir er. Þetta er annar veturinn sem Skólasel 

og elsta deild leikskólans er rekið saman  og er þessi samrekstur til reynslu. Samstarfið verður 

endurskoðað í mars 2016. Börnin eru á Mánakoti og hafa afnot af fjórðu deildinni og einnig af 

fleiri stöðum í leikskólanum ásamt öðrum börnum í Kærabæ. Deildarstýran á Mánakoti hefur 

umsjón með skólaselinu ásamt leikskólastýru. Frá 1. janúar 2016  verða 34-36 börn eftir hádegið 

á Mánakoti.  

Skólastarfið   

Kæribær menntar börn frá eins árs aldri til sex ára. Í Kærabæ er lögð áhersla á 

einkunnarorð skólans sem eru: Kunnátta, Kærleikur og Kæti. Eitt af fjölmörgum kennsluefnum 

sem unnið er með er Lífsmennt og dyggðirnar. Kennsluefnið er ætlað leik og grunnskólum til að 

stuðla að og styrkja jákvæð og kærleiksrík samskipti.  Glöð og ánægð börn eru móttækilegri fyrir 

að reyna nýjar námsleiðir. Kæribær tekur á móti börnum frá ýmsum þjóðum, þjóðernin eru 5 

talsins í des.2015. Hverju þjóðerni er gert hátt undir höfði með að halda upp á þjóðhátíðardag 

þess árlega, einnig er haldinn þjóðahátíð annað hvert ár. Í Kærabæ er unnið að umhverfismennt í 

anda Grænfánans. 

  



Skólaárið er frá ágúst til júlí. 

Skólastarfið fer hægt af stað í ágúst en byrjar að fullum þunga í september. Þá hefst hópastarf á 

deildum, þar sem fyrirfram ákveðin verkefni eru löggð fyrir, þó er starfið  aldrei það niðurnjörfað 

að ekki sé breytt til ef þurfa þykir t.d. ef börnin koma með aðra hugmynd að vinnu en kennarinn. 

Hópastarfið byggist upp á hreyfistundum, listsköpun, málrækt, málörvun, tónlist og tjáningu. Á 

föstudögum er sameiginleg söngstund í Eyjunni annars eru þær daglega inni á hverri deild. Í 

desember fer skólastarfið í jólagírinn börnin baka smákökur, þau  fara í kaffihúsaferð á 

Sumarlínu í boði hjónanna Bjargar og Óðins. Einnig er farið og sungið fyrir eldri borgara og 

margt fleira.  Sérstaða leikskólans er staðsetning hans. Með lítilli fyrirhöfn er hægt að fara í 

vettvangsferðir upp í fjall eða niður í fjöru. Elstu börnin hafa undan farin ár starfað í verkefni 

sem kallast Brúum bilið en það er samstarf á milli skólastiga og er m.a. til að auðvelda börnum 

færslu á milli skólastigana. Samstarfið fellst m.a. í gagnkvæmum heimsóknum, sameiginlegur 

íþróttatími, auk þess sem þau fara í sundtíma einu sinni yfir veturinn. Bókasafnsheimsóknir eru 

þar sem bókasafnsfræðingur tekur á móti börnunum kynnir bókasafnið fyrir þeim ásamt því að 

lesa fyrir þau. Markviss undirbúningur fyrir grunnskólagöngu barnanna fer einnig fram í svo 

kallaðri Snillingavinnu þar sem börnin vinna í hópastarfi og þau fá verkefni sem þjálfa fín- og 

grófhreyfingar hljóðkerfisvitund ásamt stafa og hugtaka æfingum. Lögð er aðaláhersla á að gefa 

leiknum nægilegan tíma og rými, því leikurinn er helsta náms- og þroskaleið barnsins. 

 

Hefðir og hátíðir    

Bóndadagurinn var haldinn hátíðlegur með hefðbundnu sniði, þá var feðrum og öfum 

boðið í morgunmat. Haldið var Þorrablót í Kærabæ þá var fyrstubekkingum og eldri borgurum 

boðið í heimsókn. Börnin tróðu upp með ýmis atriði og boðið var upp á þjóðlegan mat.  

Sólarkaffi er árlega í kringum 28. janúar  þann dag sést sólin í fyrsta skipti síðan í lok 

nóvember í öllu þorpinu.  

Bollu-sprengi- og öskudagur voru haldnir með hefðbundnu sniði. Á Öskudaginn var 

kötturinn sleginn úr tunnunni.  

Haldið var upp á fæðingardag Jónasar Hallgrímssonar skálds sem er 16. nóvember, þá var 

eldri borgurum boðið að þiggja veitingar og hlýða á börnin fara með vísur, þulur og ljóð. 

Jólaundirbúningur byrjaði í lok nóvember og var jóladagsskrá með hefðbundnum hætti. 

 

 

 

 



Starfsmannafundir, starfsdagar, sí- og endurmenntun 

 Haldnir voru 10 starfsmannafundir á árinu. Þar er starfið skipulagt og metið og 

fræðsluerindi flutt. Haustþing leikskóla á Austurlandi var haldið hér hjá okkur þar sem boðið var 

upp á námskeiðið slysavarnir barna.  

Starfsdagar leikskólans eru fimm á ári og voru þeir nýttir í haustþing, námskeið í uppeldisstefnu 

Fjardabyggðar, Öryggi barna í leikskóla, byrjunarlæsi og vinnu innanhúss.  Haldnir voru 10 fag- 

og deildarsjórafundir, það eru fundir leikskólakennara og leikskólastjóra um skipulag á faglegu 

starfi innan skólans. 

Foreldrasamstarf 

 Foreldraviðtöl voru gerð í afmælismánuði barnanna þar sem hverju foreldri gefst tækifæri 

á að fá einkaviðtal um barnið og leikskólastarfið. Foreldrafundir voru í oktober þar sem hver 

deild kynnti sitt vetrarstarf.  

Foreldrafélag leikskólans 

 Það gaf leikskólanum hljóðfæri. 

 Íþróttatímar voru á hverjum laugardegi í íþróttahúsinu gegn vægu gjaldi, það var þokkalega 

mætt. 

 Kökubasar var haldinn á konudaginn í fjáröflunarskyni og gekk vel. 

  Studdu við jólaskemmtun leikskólans, það sá um jólasveinanna og jólagjafirnar. 

 Seldu veitingar á vorhátíðinni til fjáröflunar. 

 Foreldrafélagið sér um rútu þegar farið er t.d. í sveitaferðina.  

 Það hefur staðið undir þeim kostnaði þegar íþróttaálfurinn hefur komið austur. 

Foreldrafélagið fær okkar bestu þakkir fyrir stuðninginn. 

Það er gulls ígildi fyrir leikskólann að eiga góða bakhjarla í foreldrum , foreldrafélaginu og 

öðrum bæjarbúum, fyrirtækjum t.d. er okkur boðið á Sumarlínu ár hvert í súkkulaði og 

smákökur. 

Heimasíða leikskólans 

Heimasíðunni er stöðugt haldið lifandi og þar má finna helstu upplýsingar um skólastarf 

og uppákomur sem framundan eru  ásamt öðrum upplýsingum. Unnið er að endurbótum á 

heimasíðunni í samvinnu við þjónustuaðilann okkar. Nýja heimasíðan mun vera virk um mitt ár 

2016. 

Starfsmannahald  

 Það hefur verið svolítil starfsmannavelta hjá okkur í ár, vegna leyfa starfsfólks og 

fæðingarorlofs, það eru fjórar í fæðingarorlofi. Þær byrja að tínast ein og ein aftur til starfa í 

janúar og þegar líða fer á árið 2016.  



Stoðþjónusta 

Leikskólinn getur leitað til Skólaskrifstofu austurlands þar eru okkar helstu sérfræðingar, sem sjá 

um allflestar greiningar og veita okkur þá sérfræðiaðstoð sem við þurfum eða vísa okkur annað.  

Guðný Elísdóttir sér um sérkennsluna. 

Skólamiðstöð 

Leikskólinn er í húsnæði sem heitir Skólamiðstöð, í henni er Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar, 

Tónlistarskóli Fáskrúðsfjarðar, leikskólinn Kæribær, bókasafn suðurfjarða og skólaeldhús sem 

sér um  matseld fyrir alla þessa aðila.  

Leikskólinn hefur afnot af stórum sal, Eyjunni, tónskólanum, bókasafninu og kennslueldhúsi í 

samvinnu við ofnatalda skóla og þjónustuaðila.  

 

Ásta Eggertsdóttir leikskólastýra 


