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Formáli 

Ritgerð þessi er unnin sem meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed gráðu í 

uppeldis- og menntunarfræðum við menntavísindasvið Háskóla Íslands með 

áherslu á stjórnun menntastofnana.  Vægi hennar er 30 ECTS einingar.  Um 

er að ræða þróunarverkefni um valddreifingu innan leikskólastofnana.  

Verkefnið var unnið frá september 2010 til ágúst 2011. 

Leiðbeinendur mínir við gerð verkefnisins voru Arna H. Jónsdóttir og 

Steinunn Helga Jónsdóttir en þær eru báðar Lektorar við menntavísindasvið 

Háskóla  Íslands.  Kann ég þeim bestu þakkir fyrir styrka og persónulega 

leiðsögn og uppbyggilega gagnrýni.  Sérfræðingur verkefnisins var Ólafur H. 

Jóhannsson sérfræðingur menntavísindasviðs í gerð þróunaráætlana. Færi 

ég honum einnig bestu þakkir. 

Dr. Ólína Þorvarðardóttir þjóðfræðingur var svo væn að lesa ritgerðina 

yfir og gefa mér ýmsar ábendingar sem ég þakka henni fyrir. 

Fjölskyldu minni allri vil ég þakka fyrir stuðning og þolinmæði þá 

sérstaklega eiginmanni mínum Sigurði Pétri Guðmundssyni og börnum 

okkar Regínu Hrönn, Jónínu Helgu, Jóhann Einari og Karen Ingibjörgu fyrir 

endalaust umburðarlyndi, skilning og hvatningu.  Síðast en ekki síst vil ég 
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Ágrip 

Verkefnishöfundur þessa M.Ed verkefnis ákvað að gera þróunaráætlun um 

valddreifingu sem hann telur skipta miklu máli innan leikskólasamfélagsins.  

Verkefnið er valddreifing meðal starfsfólks innan leikskólans Lautar í 

Grindarvík, þar sem verkefnishöfundur starfar sem aðstoðarleikskólastjóri. 

Þróunarverkefnið var valið með hliðsjón af áhuga verkefnahöfundar á 

valddreifingu til starfsfólks leikskóla. Á leikskólum starfar margt gott fólk 

með mismunandi hæfileika. Telur verkefnishöfundur mikilvægt að leggja 

áherslu á þátttöku kennara við ákvarðanatöku og að skapa svigrúm fyrir 

slíka vinnu með valddreifingu.  

Valddreifing er talin ein forsenda þess að umbætur í skólastarfi nái fram 

að ganga. Valddreifing er talin hvetjandi. Hún virkjar hugmyndaríkt 

hæfileikafólk sé því veitt ábyrgð og vald (Sergiovanni, 1990). Undanfarin 

fjórtán ár hefur verkefnishöfundur starfað við leikskóla, fyrst í fámennum 

leikskóla í dreifbýli í ellefu ár, síðastliðin þrjú ár sem aðstoðarleikskólastjóri í 

meðalstórum skóla í þéttbýli á suðvesturhorni landsins. Aðferðir við 

stjórnun eru einstaklingsbundnar að mati verkefnahöfundar, því þar hafa 

ýmsir þættir áhrif, s.s. þau gildi sem viðkomandi hefur frá sínu uppeldi, 

reynslu, menntun og lífssýn.  

Reynsla verkefnahöfundar af stjórnunarstörfum síðastliðin þrjú ár sem 

aðstoðarleikskólastjóri og þar áður sem deildarstjóri í sex ár, hafa ýtt undir 

áhuga á að kynna sér þau stjórnunarfræði frekar með það að markmiði að 

leita árangursríkra leiða við stjórnun leikskóla. Starfreynsla sem deildarstjóri 

í fámennum leikskóla og aðstoðarleikskólastjóri í meðalstórum leikskóla 

hefur einnig haft mótandi áhrif á skoðanir verkefnahöfundar varðandi 

stjórnun. Því er viðfangsefni þetta, valddreifing til starfsfólks leikskóla, þar 

sem markmiðið er að efla völd starfsfólk, valið með hliðsjón af áhuga 

verkefnahöfundar á lýðræðislegum stjórnunarháttum.  Verkefnishöfundur 

vill sjá sjálfan sig sem lýðræðislegan leikskólastjórnanda.  

Verkefnishöfundur telur mikilvægt að gefa starfsfólki færi á að taka 

virkan þátt í starfi leikskólans, því leggur verkefnishöfundur áherslu á 

þátttöku kennara við ákvarðanatöku. Þessi reynsla verkefnahöfundar hefur 

gert hann meðvitaðan um hversu mikilvægt það er að dreifa ábyrgð og 

virkja þann mannauð sem er að finna í leikskólasamfélaginu.  

Í þeim skóla þar sem verkefnishöfundur hefur starfað síðustu ár hafa 

hugmyndir starfsmanna jafnan fengið góðan hljómgrunn hjá stjórnendum 

skólans.  Slíkt telur verkefnishöfundur skipta afar miklu máli þegar kemur að 

þróunarstarfi skóla og til þess að hæfileikar starfsfólksins fái að njóta sín.  
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Abstract 

The author of this M.Ed project decided to discuss a development for 

control sharing the work load  decentralization that the author thinks really 

matters within the playschool community, and at the playschool Laut in 

Grindavík there is staff management sharing where the author of this essay 

works as an assistant head teacher. 

This project was chosen with respect to the interest of the author on 

development of the playschool‘s staff. In establishments like playschools 

work capable people with all types of abilities and the writer considers it 

very important that teachers partake in decision making and also create the 

possibility for such work with development. 

Decentralization is said to be a prerequisite if the school community 

is to improve. The author of this essay has worked at a playschool for 

the previous fourteen years, first at a small playschool in a rural area for 

eleven years and the last three years as an assistant head in a medium 

sized playschool in a town in the south-west of the country. The 

methods used in managing depend on the individual concerned in the 

author‘s opinion, as there are many things to be considered e.g. the 

values each person has from his/her own upbringing, personal 

experience, education and view on life. 

The author‘s experience of management the past three years as an 

assistant playschool head teacher and previously as a head of a department 

for six years, has encouraged an interest in management theory with the 

aim of finding successful ways to manage playschools. The author‘s work 

experience as head of a department in a minor playschool and assistant 

head in a medium sized playschool, have also played a model role 

concerning the author‘s views on management. This is why the topic 

decentralization playschool staff, where the aim is to strengthen staff 

management/authority/control, is chosen with respect to the interest of 

the author on democratic management methods, as the writer of this work 

would like to see her/himself as a democratic playschool head teacher.  

The author of this project considers it important to give staff an opportunity 

to partake in the work at the playschool because the author thinks it important 

that other teachers take part in decision making. This experience has made the 

author aware of how important it is to share the responsibility and utilize the 

manpower to be found in the playschool community.  

In the schools where the author has worked these past years, these 

ideas have been listened to with a great degree of interest by the schools’ 
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heads. This is why the author of this project considers this  very important 

when considering new ideas develolment for schools where staff ability 

would be used to its fullest capacity.    
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1 Inngangur 

Samkvæmt lögum um leikskóla (nr. 90/2008) stjórnar leikskólastjórinn 

daglegum rekstri og starfi leikskóla og gætir þess að leikskólastarfið sé í 

samræmi við lög, reglugerðir, aðalnámskrá leikskóla, skólanámskrá og 

önnur gildandi fyrirmæli.  

Í aðalnámskrá leikskóla (2011) segir að leikskólinn verði að vera í 

stöðugri þróun, fylgja straumum og stefnum á hverjum tíma og auka 

þekkingu og framfarir í leikskólanum, til hagsbóta fyrir skólasamfélagið í 

heild.  Markmið þróunarstarfs í leikskóla er að leita leiða sem miða að 

endurbótum og nýbreytni í leikskólastarfi.  Þróunarverkefni felur í sér 

afmarkað og tímabundið viðfangsefni með vel skilgreindum markmiðum, 

því í upphafi þróunarstarfs þarf að skilgreina viðfangsefnið vel.  Það verður 

að byggjast á traustri þekkingu og reynslu, skipuleggja þarf alla þætti 

verkefnisins vandlega. Það eru gömul sannindi og ný að engin raunveruleg 

þróun verður í skólastarfi nema fyrir tilstuðlan kennara og skólastjórnenda.  

Í nýútgefinni aðalnámskrá leikskóla (2011) sem mennta- og menningar-

málaráðuneytið gefur út, kemur fram að leikskólastjóri er faglegur leiðtogi 

og í forystu um þróun metnaðarfulls leikskólastarfs.  Hann leiðir lýðræðis-

legt samstarf ólíkra hópa sem starfa innan leikskólans, stuðlar að jafnrétti 

og uppbyggilegum samskiptum með velferð barna að markmiði.  

Leikskólastjóri ber ábyrgð á að starf leikskólans sé metið reglulega með 

innra mati og að niðurstöður séu notaðar til úrbóta í þágu starfsins.  Honum 

ber að sjá til þess að starfsfólk fái tækifæri til að bæta við þekkingu sína og 

vera í stöðugri starfsþróun.  Það er hlutverk leikskólastjóra að sjá til þess að 

farið sé eftir aðalnámskrá leikskóla, einnig lögum og reglugerðum sem 

snerta leikskólann. Í aðalnámskrá  kemur einnig fram að leikskólinn á að 

vera lýðræðislegur vettvangur og lærdómssamfélag þar sem starfsfólk, 

foreldrar og börn eru virkir þátttakendur og hafa áhrif á ákvarðanir um 

málefni leikskólans.  Leikskólinn verður einnig að vera í stöðugri þróun, 

fylgja straumum og stefnum á hverjum tíma og auka þekkingu og framfarir í 

leikskólasamfélaginu í heild sinni. Þar kemur meðal annars fram að 

þróunarstarf getur m.a. falist í skipulegum verkefnum sem eiga að leiða til 

nýbreytni þróunar og umbóta í skólastarfinu.  Markmið þróunarverkefnis, 

tímaáætlun, skipulag og leiðir þurfa að liggja fyrir áður en það hefst.  Meta 
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þarf árangur þess, hvort og hvernig markmið náðust og miðla reynslunni 

með öðrum sem að leikskólastarfi koma. 

 Síðustu ár hafa orðið miklar breytingar á starfi leikskólastjóra þar sem 

gerðar hafa verið auknar kröfur til skólastjórnenda og starfsmanna í 

leikskólum.  Skólastjórnendur þurfa að bera aukna ábyrgð á kennslu, starfs-

mannahaldi og fjárhagslegri ábyrgð á rekstri starfseiningar á viðkomandi 

stofnun. Leikskólastarf nútímans krefst þess að kennarar og annað starfsfólk 

skóla skapi sameiginlegt námsumhverfi þar sem allir „ganga í takt“ ef svo 

má segja.   

Höfundur þessarar þróunaráætlunar hefur kosið að nefna sig verkefna-

höfund við gerð þessa verkefnis. Verkefnishöfundur telur þróunaráætlun 

um valddreifingu geti skipt miklu máli innan leikskólasamfélagsins. Því 

ákvað höfundur að gera áætlun um valddreifingu meðal starfsfólks innan 

leikskólans Lautar, þar sem verkefnishöfundur starfar sem aðstoðarleik-

skólastjóri.  Þróunarverkefnið var valið með hliðsjón af áhuga verkefna-

höfundar á valddreifingu til starfsfólk leikskóla. Á leikskóla starfar margt 

gott fólk með mismunandi hæfileika. Telur verkefnishöfundur mikilvægt að 

leggja áherslu á þátttöku kennara við ákvarðanatöku og mikilvægt að skapa 

svigrúm fyrir slíka vinnu með valddreifingu. Valddreifing er talin ein 

forsenda þess að umbætur í skólastarfi nái fram að ganga. Sergiovanni 

(2001) segir að skólastjóri þurfi að fela starfsmönnum sínum vald og ábyrgð 

svo að gæði skólastarfsins, ánægja starfsfólks og virkni aukist. Fullan (1997) 

telur verkefni skólastjóra hafa aukist til muna og leiðin til þess að komast 

yfir þau öll sé að dreifa valdi. Með því móti gefst skólastjóranum tækifæri til 

þess að treysta starfsmönnum fyrir verkefnum sem annars væru á hans 

borði og um leið að fylgjast með gangi mála í stað þess að sitja einn uppi 

með verkefnin og ábyrgðina. Innleiðslan er fjárfesting til framtíðar um 

valddreifingu til starfsfólks leikskóla og er samvinnuverkefni allra sem að 

skólastarfi koma. Eins og nafngiftin, fjárfesting til framtíðar gefur til kynna, 

er það mannauðurinn í leikskólanum sem þarf að njóta sín sem best, því 

góða reynslu og menntun starfsmanna er ekki er hægt að meta til fjár. 

1.1 Kveikjan að verkefninu   

Undanfarin fjórtán ár hefur verkefnishöfundur starfað við leikskóla, fyrst í 

fámennum leikskóla í dreifbýli, ellefu ár og síðastliðin þrjú ár sem 

aðstoðarleikskólastjóri í meðalstórum skóla í þéttbýli á suðvesturhorni 

landsins. Aðferðir við stjórnun eru einstaklingsbundnar að mati verkefna-

höfundar. Þar hafa ýmsir þættir áhrif, s.s. þau gildi sem viðkomandi hefur 

frá sínu uppeldi, reynsla, menntun og lífssýn. Reynsla verkefnahöfundar af 
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stjórnunarstörfum síðastliðin þrjú ár sem aðstoðarleikskólastjóri og þar 

áður sem deildarstjóri í sex ár, hafa ýtt undir áhuga á að kynna sér þau 

stjórnunarfræði frekar með það að markmiði að leita árangursríkra leiða við 

stjórnun leikskóla. Starfreynsla verkefnahöfundar sem deildarstjóri í 

fámennum leikskóla og aðstoðarleikskólastjóri í meðalstórum leikskóla 

hefur einnig haft mótandi áhrif á skoðanir hans varðandi stjórnun. Því er 

viðfangsefni þetta, valddreifing til starfsfólks leikskóla, valið með hliðsjón af 

áhuga á lýðræðislegum stjórnunarháttum.  Verkefnishöfundur vill sjá sjálfan 

sig sem lýðræðislegan leikskólastjórnanda. Hann telur mikilvægt að gefa 

starfsfólki færi á að taka virkan þátt í starfi leikskólans, því leggur hann 

áherslu á þátttöku kennara við ákvarðanatöku. Þessi reynsla verkefna-

höfundar hefur gert hann meðvitaðan um hversu mikilvægt það er að dreifa 

ábyrgð og virkja þann mannauð sem er að finna í leikskólasamfélaginu. Í 

þeim skóla þar sem verkefnishöfundur hefur starfað síðustu ár hafa 

hugmyndir starfsmanna jafnan fengið góðan hljómgrunn hjá stjórnendum 

skólans.  Slíkt telur verkefnishöfundur  skipta afar miklu máli þegar kemur 

að þróunarstarfi skóla og til þess að hæfileikar starfsfólksins fái að njóta sín. 

1.2 Markmið þróunaráætlunar  

Markmið þróunaráætlunar um valddreifingu innan leikskólastofnana, 

fjárfestingu til framtíðar er að efla völd starfsfólks. Sergiovanni (2005) segir 

að þegar komi að stjórnun skóla sé augljóst að skólastjórnendur fari ekki 

einir með forystu. Það ætti að hugsa um stjórnun sem verkefni, sem ætti að 

dreifa á marga aðila. Því er tilgangur þessara þróunaráætlunar að gera 

áætlun um valddreifingu til starfsfólks leikskóla. Við leikskóla starfar margt 

jákvætt og námsfúst starfsfólk.  Verkefnishöfundur trúir því að starfsfólkið 

sé vel í stakk búið til að takast á við þróunarverkefni af þessu tagi, ef 

þróunarverkefnið er vel skipulagt, starfsfólkið vel undirbúið og fái stuðning.      

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Uppbygging ritgerðar er með þeim hætti að á eftir inngangi, þar sem gerð er 

grein fyrir vali viðfangsefniS og markmiði þróunaráætlunarinnar, 

valddreifing innana leikskólastofnana, þá kemur kafli þar sem greint er frá 

fræðilegri umfjöllun og rannsóknum sem tengjast viðfangsefninu. Því næst 

er fjallað um AGN og leikskólann, en AGN líkanið á rætur að rekja til 

Cambridge Háskóla í Englandi og byggir á þeirri hugmyndamynd að 

skólaþróun verði árangursríkust þegar í hana er ráðist af frumkvæði og á 

ábyrgð þeirra sem starfa í skólanum. Vorið 2005 urðu þáttaskil í sögu AGN- 

verkefnisins á Íslandi þegar leikskóli óskaði eftir þátttöku í verkefninu.  Þessi 
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þáttaskil voru mjög mikilvæg vegna þess að fram að þessu hafði AGN á 

Íslandi eingöngu verið grunnskólaverkefni og erlendis hafði þátttaka í því 

verið einskorðuð við grunn- og framhaldsskóla.  Leikskólastigið var því 

algerlega nýr flötur á málinu og opnaði möguleika á að þróa verkefnið áfram 

með því að laga það að því skólastigi.  Eftir umfjöllun um AGN og leikskólann 

er gerð grein fyrir starfsemi leikskólans Lautar þar sem verkefnishöfundur 

starfar sem aðstoðarleikskólastjóri. Því næst er fjallað um skipulag og 

framkvæmd þróunaráætlunarinnar.  Í fimmta kafla verður fjallað um 

hvernig mati er hagað.  Í sjötta kafla er rætt um hvað þarf að gera til að 

verkefnið nái að festast í sessi.  Að síðustu mun verkefnishöfundur draga 

saman niðurstöður og ályktun í lokaorðum. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegan bakgrunn þróunaráætlunar-

innar. Verkefnishöfundur mun leitast við að rökstyðja hvers vegna vald-

dreifing sé heppileg í stofnun eins og leikskóli er. Í upphafi kaflans er gerð 

grein fyrir því lykilhugtak sem unnið er með þ.e. hugtakinu valddreifing. Því 

næst er fjallað um forystu og dreifða forystu. Ástæða þess að verkefnis-

höfundur notar bæði hugtakið valddreifing og dreifð forysta er að hann 

leggur sömu merkingu í þau. Þar á eftir kemur umfjöllun um þróunarlíkönin 

sem unnið yrði eftir. 

2.1 Lykilhugtök 

Verkefnishöfundur kýs að nota hugtakið valddreifing í sinni þróunaráætlun. 

Höfundur lítur á valddreifingu sem stjórnunaraðferð þar sem leitast er við 

að nýta hæfileika hvers starfsmanns fyrir sig til ákvarðanatöku og þar með 

er viðkomandi gefið færi á að beita ákveðnu valdi.  Verkefnishöfundur vísar í 

kafla 3.1 hér að neðan þar sem sjá má hvernig lykilhugtakið tengist 

starfssemi leikskólans Lautar sem er starfsvettvangur hans. 

Gildi, viðhorf, fordómar og staðalímyndir getur haft áhrif á hvernig 

skilningur er á þörfum annarra og hvernig er komið til móts við þær. 

Stjórnendur í leikskólaumhverfinu þurfa því að vera sér meðvitaðir um alla 

þessa þætti í fari sjálfra sín og annars starfsfólks.  Hugtakið valddreifing 

felur það í sér að stjórnendur deila valdi eða ábyrgð og hjálpa öðrum til að 

nota það á uppbyggilegan hátt við ákvarðanatöku sem snertir þá sjálfa og 

starf þeirra.  Talsmenn valddreifingar leggja áherslu á að hún sé nauðsynleg 

í skólum, því þeir séu orðnir svo flóknir og verkefni þeirra svo margbreytileg, 

að enginn einn hefur úthald eða kunnáttu til að sinna þeim öllum.  Þar af 

leiðandi þarf að dreifa verkefnum á einstaklinga, eftir hvaða stöðu þeir 

gegna (Hoy og Miskel 2005).  Samkvæmt Sergiovanni (2002) felst 

valddreifing m.a. í því að gefa skólastjórum og leikskólakennurum sjálfstæði 

til að vinna að sameiginlegum markmiðum. Rodd (2006) talar um að 

markmið valddreifingar sé ekki endilega að allir ráði.  Rodd telur að 

starfsfólkið þurfi að deila með sér verkefnum og valdinu sé dreift til þess að 

kraftar starfsfólksins nýtist sem best. Um leið fái starfsfólkið tækifæri til að 

leggja sitt af mörkum í þágu starfsins. 
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Stjórnendur sem sýna árangur leitast við að deila valdi og vera 

fyrirmyndir, að stjórna á áhrifaríkan hátt með því að efla samvinnu. Með 

valddreifingu er ætlað að efla virkni stjórnkerfisins, auka sveigjanleika til að 

bregðast við síbreytilegum aðstæðum, og eftirláta fleiri aðilum  

ákvörðunarvald í mikilvægum málum.  Þá eru ákvarðanir teknar af þeim 

sem eru kunnugir aðstæðum og vita hvað best hentar (Guðmundur Ó. 

Ásmundsson, Börkur Hansen og Ólafur H. Jóhannsson, 2008).  Rúnar 

Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, 

Rósa Eggertsdóttir og Mel West (1999) segja að samræmi sé við hugmyndir 

um að aukna valddreifingu og eflingu starfsmenningar í skólum. Þá hafi 

bæði formlegum og óformlegum stjórnunarhlutverkum innan skólans 

fjölgað. Samkvæmt Sergiovanni (2002) felst valddreifing m.a. í því að gefa 

skólastjórnendum og leikskólakennurum sjálfstæði til að vinna að 

sameiginlegum markmiðum. 

Til að byggja upp farsælt breytingastarf þurfi leiðtogi að einbeita sér að 

því að styrkja innviði stofnunarinnar og dreifa valdi. Sergiovanni (2002) segir 

megineinkenni góðrar forystu vera hæfilega auðmýkt, sterka sýn og 

einlægan og faglegan ásetning. Forystan þurfi að breiðast út um stofnunina 

og bestu leiðtogararnir séu þeir sem virkja sem flesta til áhrifa og forystu.  

Hann vitnar til rannsókna Collins sem segir að auðmýktin sé eitt af því sem 

greini frábæran leiðtoga frá góðum leiðtoga. Fullan (2001) telur skýra sýn 

nauðsynlega til að takast á við breytingarstörf og að fólk þurfi að 

sammælast um megintilgang og markmið breytinganna, allir þurfi að taka 

þátt og vinna saman. Hann telur mikilvægt að leiðtoginn, sem veiti 

breytingastarfi forystu, þurfi að hafa djúpan skilning og þekkingu á 

breytingarferlinu og þeim lögmálum sem um það gilda. Ferlið þurfi að 

skipuleggja í nánu samstarfi við þá sem hlut eiga að máli og gera ráð fyrir 

bæði stuðningi og þrýstingi. Fullan (2001) segir að mikilvægt sé að 

leiðtoginn fái fólkið í lið með sér og til þess þurfi skýra sýn og staðfestu og 

leiðtoginn þurfi að búa yfir nægilegum sveigjanleika til að geta lagað 

breytingaferlið að mismunandi áherslum og þörfum fólksins. Hann leggur 

mikla áherslu á hæfni leiðtogans til samskipta og samræðna og telur 

nauðsynlegt að leiðtogar hlusti á þá sem eru þeim ósammála.  Þannig læri 

þeir meira heldur en ef þeir hlusta eingöngu á þá sem eru þeim sammála. 

Samkvæmt Fullan (2001) er það forystan sem gegnir veigamiklu hlutverki til 

að skapa nýjar aðstæður. Hann bendir á að sýnt hafi verið fram á í nýlegum 

menntarannsóknum að í skólum þar sem valddreifing og samvinna eru til 

staðar, hafi breytingar og umbætur skilað betri árangri í skólastarfinu.  
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2.2 Forysta og dreifð forysta 

Nokkuð hefur færst í vöxt undanfarin ár að fræðimenn rannsaki og fjalli um 

dreifða forystu (e. distributed leadership) sem miðar að því að nýta 

sérfræðiþekkingu hvar sem er í stofnuninni, óháð formlegu stigveldi.  Með 

þessu fyrirkomulagi dreifast völd og ábyrgð til kennara, sem oft starfa 

saman í teymum.  Rannsóknir sýna að dreifð forysta stuðlar að skólaþróun 

og betri námsárangri nemenda, einkum þegar hún sprettur úr grasrótinni 

(Harris og Muijs, 2005).   

Harris og Muijs (2005) segja að dreifð forysta auðveldi breytingar innan 

stofnunar með því að gefa kennurum tækifæri til að stjórna og bera ábyrgð 

á þeim hlutum sem skipta skólann mestu máli.  Þau segja einnig að kunnátta 

kennara og hæfni virðist hafa aukist, þegar þeim hefur verið veitt meiri 

þátttaka í stjórnun.  Þessi aukna kunnátta og hæfni leiðir svo til meira 

sjálfstraust kennaranna og sterkari ábyrgðar gagnvart kennslu. Að þeirra 

mati þá hafa rannsóknir sýnt að það hefur jákvæð áhrif á gæði samskipta og 

góð áhrif á kennslu að kennarar fá tækifæri til að vera í forystu. Harris og 

Muijs (2005) fjalla einnig um eigin rannsóknir og annarra fræðimanna á 

forystu við kennslu.  Þau telja að breytingar, skólaþróun og forysta tengist 

sterkum böndum.  Þau segja einnig að í forystunni felist að virkja þekkingu 

og reynslu sem flestra starfsmanna. Önnur gerð forystu er breytingaforysta 

(e. transformational leadership) sem dreifir valdi og ábyrgð ásamt því að 

hvetja til þróunar og efla frumkvæði (Rúnar Sigþórsson o.fl.,1999). Með 

breytingaforystu er skuldbinding starfsmanna við markmið og áhersluþætti 

skólans byggð upp og þeir efldir í því að leitast við að ná markmiðum 

skólastarfsins hverju sinni (Hoy og Miskel, 2001).  Bæði stjórnendur og 

starfsmenn vinna að því í sameiningu að ná þessum markmiðum sem miða 

að hámarksárangri í skólastarfinu.  Með breytingaforystu er stefnt að því að 

hámarka mannlega hæfileika sem koma til móts við innri þarfir 

starfsmanna.  Væntingar og skuldbindingar, bæði stjórnenda og 

starfsmanna til skólans, aukast og virka sem hvati til nýrra verka sem svo 

auka á gæði og skilvirkni í skólastarfinu.  Þannig fá starfsmenn nýtt þau 

tækifæri sem bjóðast og vinna þeirra og framlag er metið að verðleikum.  

Skólamenning einkennist af sameiginlegum gildum og sýn á skólastarfið og 

stjórnar því hvað skiptir máli fyrir starfsmenn, hegðun þeirra og líðan í starfi 

(Sergiovanni, 2001).  Bennet, N., Wise, C., Woods, P og Harvey, J.A. (2003) 

telja að þrátt fyrir ósamræmi í skilgreiningum séu til þrír ákveðnir 

meginþættir dreifðrar forystu, sem gerir kleift að skilgreina hana sem 

sérstakt fyrirbrigði innan forystugeirans. Í fyrsta lagi er dreifð forysta 

afleiðing sameiginlegrar hegðunar sem er eign hóps eða kerfis. Dreifð 
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forysta er því eignuð hópi eða liði einstaklinga sem eiga samskipti innbyrðis 

og gengið er út frá því að samverkandi áhrif hóps séu meira virði og sterkari 

en afl hvers og eins einstaklings eitt og sér.  Í öðru lagi er gert ráð fyrir því 

að opna landamæri forystunnar þannig að hún nái til fleiri aðila en oftast er.  

Þannig nái nýjar hliðar á málum fram að ganga og framfarir sem áður voru 

óhugsandi verði mögulegar. Það á ekki einungis við kennara heldur 

starfsfólk skólanna almennt, nemendur og foreldra og ýmis samtök eða 

hópa.  Í þriðja lagi gerir dreifð forysta ráð fyrir því að mismunandi 

sérfræðiþekking sé dreifð meðal fólks og hópa í skólasamfélaginu. Hana 

megi best nýta með því að virkja sem flesta frá mismunandi hópum og 

þannig sé líklegast að hópurinn verði fjölbreyttur.  Um leið aukast líkur á 

góðar hugmyndir komi upp og verði að veruleika og lausn finnist á 

viðfangsefninu. Skilgreiningar Bennets og félaga (2003) hafa mikinn 

samhljóm með þeim skilningi sem Gronn (2002) leggur í dreifða forystu. 

Hann lítur á dreifða forystu sem heildarkerfi þar sem forustuaðilar eiga mikil 

og eðlileg samskipti innbyrðis og eru þannig háðir hver öðrum.  Með slíku 

flæði sameiginlegra forystu skapist forysta sem er virk og kraftmikil, nær til 

margra þátta, beinist í margar áttir og snýr líka að félagslegum málefnum. 

Gronn (2002) telur að slíkt birtingarform forystu stuðli að gagnkvæmum 

áhrifum bæði á milli þeirra sem eru í samvinnu og út til annarra sem eru 

fyrir utan, hvort heldur sem er til annars starfsfólks eða stofnunar í heild.  

Það verði til þess að einstaklingar læri stöðugt eitthvað nýtt og af hver 

öðrum sem verður til þess að ný þekking skapist sem nýtist bæði 

stofnuninni og einstaklingum. 

2.3 Þróunarlíkön 

Hér verður fjallað um þrjár gerðir þróunarlíkana. Í fyrsta lagi  

starfsþróunarlíkön Fullans sem felur í sér þrjá áfanga og verkefnishöfundur 

styðst við hana í sinni þróunaráætlun. Næst er það hringferli 

þróunaráætlana þar sem fjallað er um hringferlið í nokkrum liðum.  Að 

síðustu  verður fjallað um AGN líkanið en hún hefur það markmið að stuðla 

að árangursríku námi nemenda og kennara, jafnframt því að styðja innviði 

skólans sem stofnunar.  Einnig er sýnd mynd af skipuriti sem sýnir 

áætlanaferlið ásamt helstu þáttum framkvæmdaáætlana.  

Hjá þeim Rúnari Sigþórssyni o.fl (1999) kemur fram að líta má á 

þróunaráætlun sem hringferli í nokkrum liðum eins og sýnt er á 

meðfylgjandi skýringarmynd (sjá mynd 1). Ferlið byrjar með mati á 

skólastarfi í heild eða tilteknum þætti þess og hefur þann tilgang að leiða í 

ljós sterkar og veikar hliðar starfsins.  Á grundvelli matsins eru ákveðin 
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forgangsverkefni sem fela í sér skilgreiningar á breytingunni sem stefnt er 

að. Þegar samkomulag hefur orðið um forgangsverkefni er gerð 

framkvæmdaráætlun um hvernig staðið skal að verki. Þegar 

framkvæmdaráætlun liggur fyrir er hægt að hefjast handa samkvæmt henni. 

Að lokum er árangur metinn.  Mat er reyndar samofið öllu áætlunarferlinu 

því gera verður ráð fyrir að meta stöðugt framvindu vinnunnar jafnframt því 

sem lokaárangur er metinn (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 94). 

 

 

Mynd 1 - Hringferli þróunaráætlana 

Í grundvallaratriðum felur framkvæmdaráætlun í sér eftirfarandi þætti: 

 Skilgreining á forgangsverkefni.  

 Framkvæmdaráætlun verður að skilgreina forgangsverkefnið þannig 
að tilgangur þess sé skýr, bæði með tilliti til stefnu skólans og 
árangursins sem verkefninu er ætlað að skila til skemmri tíma litið. 

 Áfangar.  

 Venjulega þarf að skipa forgangsverkefni niður í nokkra áfanga sem 
þarf að ná, til að koma þeim í framkvæmd.  Þessir áfangar þurfa að 
vera vel skilgreindir, viðráðanlegir og tímasettir. 

 Viðmið um árangur.  

 Mikilvægt er að meta jafnóðum hvort hverjum áfanga er náð.  Til 
þess verður að tiltaka fyrirfram hlutlæg viðmið um þann árangur 
sem að er stefnt og hvernig hann verður metin. 

 Verkþættir og verkaskipting.  

Hringferli 
þróunaráætlana 

Framkvæmdaráætlun 

Framkvæmd 

Sjálfsmat 

Forgangsverkefni 
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 Hverjum áfanga fylgja óhjákvæmilega ákveðnir verkþættir.  Því nánar 
sem hægt er að sjá þessa verkþættir fyrir þeim mun betra verkfæri 
er framkvæmdaráætlunin.  Verkaskipting og samhæfing þeirra sem 
hlut eiga að máli verður einnig að vera skýr þannig að öllum sé ljóst 
hver á að gera hvað, á hvaða tíma og hverjum hann á að standa skil á 
vinnu sinni. 

 Tímamörk.  

 Framkvæmdaráætlun er til ákveðins tíma. Þess vegna þarf bæði að 
tilgreina hvenær verkefninu í heild á að ljúka og hvenær einstakir 
áfangar innan þess eiga að nást. 

 Bjargir.  

 Í upphafi þarf að gera sér grein fyrir hvaða bjargir þarf til að hægt sé 
að vinna verkið og hvernig á að afla þeirra, séu þær ekki fyrir hendi. 

 Mat á framvindu og lokaárangri.  

 Mat þarf að vera tvennu: Meta þarf lokaárangur verkefnisins og 
viðvarandi mat á framvindu þess er einnig nauðsynlegur þáttur í 
framkvæmdinni þannig að hægt sé að bregðast við ef verkefnið 
staðnar eða ber af leið (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls.100). 

Til glöggvunar má draga þessi atriði saman í skipurit (sjá mynd 2) sem 

sýnir áætlanaferlið ásamt helstu þáttum framkvæmdaáætlunar. 

Stjórnendur skóla og þeir sem taka að sér forystuhlutverk í 

þróunarverkefnum verða að vera sér mjög meðvitaðir um þessar forsendur 

þ.e. forsendur fyrir gerð góðra áætlana.  Það er tvímælalaust fljótlegra og 

við fyrstu sýn hagkvæmara, að fámennur hópur geri áætlanir sem aðrir 

samþykkja í stað þess að þræða allar þær krókaleiðir sem þarf að fara til að 

bræða saman áætlanir í stærri hópi. En til lengri tíma litið og þegar kemur 

að framkvæmdinni, kemur oft í ljós að þeim tíma er vel varið.  Það eru 

einnig gagnvirk tengsl milli sameiginlegrar áætlanagerðar og þess hvernig 

forystu, völdum og ábyrgð er dreift innan skólans.  Með því að tilgreina 

verkefnin, sem hver og einn tekur að sér að bera ábyrgð á, er forystu dreift 

og þeirri ábyrgð og völdum sem henni fylgja.  Ef tekst að festa skipuleg 

vinnubrögð við áætlanagerð í sessi eru líkur á að það stuðli að æskilegri 

valddreifingu í skólanum (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999).  

Annað grundvallaratriði er sveigjanleiki í framkvæmd.  Oft er betri krókur en 

kelda og það er til lítils að fylgjast með framvindunni ef engu er hægt að breyta. 

Jafnvægi milli þessa sveigjanleika og þeirrar skuldbindingar, sem nauðsynleg er 

til að tryggja framkvæmd, er vissulega línudans og það þarf að vera góð og gild 

ástæða til að sveigja af leið og breyta því sem einu sinni var búið að ákveða. 
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Hindranir við framkvæmd stafa af skorti á upplýsingum, ógreiðum boðskiptum 

eða skorti á samvinnu. Þess vegna er mikilvægt að allir, sem hafa forystu um 

skólaþróun og gerð og framkvæmd áætlana, séu meðvitaðir um mátt 

samvinnunnar og nauðsyn greiðra boðskipta og upplýsingastreymis á milli allra 

sem hlut eiga að máli (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). 

 

 

Mynd 2 - Helstu þættir framkvæmdaáætlana 

Vinnubrögð við þróunar- og framkvæmdaáætlanir, eins og þeim er lýst 

hér, eru breyting í sjálfu sér sem iðulega krefst nýrrar færni og þekkingar 

sem skólasamfélagið verður að tileinka sér. Þetta er nauðsynlegt að hafa í 

huga frá upphafi. Jafnframt því að sameiginleg áætlunargerð er eitt af þeim 

verkfærum sem okkur eru tiltæk til að yrkja jarðveginn og skapa skólaþróun 

vaxtarskilyrði.  Það er breyting í sjálfu sér að taka upp þau vinnubrögð sem 

markviss sameiginleg áætlunargerð kallar á – breyting sem krefst nýrrar 

þekkingar, tekur tíma og tekst ekki alltaf vel í fyrsta skipti. 

Framsetning þróunaráætlana skiptir vissulega máli en hún er langt frá 

því að vera aðal atriðið. Hin skráða áætlun er, ef vel á að vera, afurð 

ákveðins vinnuferlis og það er þetta vinnuferli sem skiptir mestu máli. 

Skrifleg áætlun úreldist og er breytingum undirorpin. Gæði hennar ráðast 

Framkvæmdaáætlun 

Skilgreining 

Áfangar 

Viðmið 

Verkaskipting 

Tímamörk 

Bjargir 

Mat 

Sjálfsmat 

Forgangsverkefni 
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ekki af því hvernig hún lítur út á blaði. Þess í stað verður að spyrja að 

leikslokum hvort áætlunin stuðlaði að því sem henni var ætlað, nefnilega því 

að koma tiltekinni breytingu á. Því ræður vinnuferlið fremur en afurðin. Sú 

vinna sem tengir saman allt starfslið skóla í orðræðu um framtíðarsýn, 

markmið, forgangsverkefni og leiðir í skólastarfi er dýrmætasti hluti 

vinnuferlisins sem felur í sér sameiginlegt nám og faglega styrkingu allra 

sem hlut eiga að máli og er þar með skóla–  og starfsþróun í sjálfu sér 

(Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). 

Í nýrri aðalnámskrá leikskóla (2011) sem mennta- og menningarmála-

ráðuneytið gefur út, kemur fram að leikskólastjóri er faglegur leiðtogi og í forystu 

um þróun metnaðarfulls leikskólastarfs. Hann leiðir lýðræðislegt samstarf ólíkra 

hópa sem starfa innan leikskólans, stuðlar að jafnrétti og uppbyggilegum 

samskiptum með velferð barna að markmiði.  Leikskólastjóri ber ábyrgð á að starf 

leikskólans sé metið reglulega með innra mati og að niðurstöður séu notaðar til 

úrbóta í þágu starfsins.  Honum ber að sjá til þess að starfsfólk fái tækifæri til að 

bæta við þekkingu sína og að vera í stöðugri starfsþróun 

Ýmsir hafa orðið til þess að setja fram kenningar um hvernig best sé að skipu-

leggja starfsþróun.  Nokkur líkön að slíku skipulagi eru þekkt og gildi þeirra 

viðurkennt.  

Mynd 3 - Starfsþróunarlíkan Fullan (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 71) 

Til að skipuleggja mína þróunaráætlun mun ég styðjast við starfsþróunarlíkan 

Michael Fullan sem greint er frá í bókinni Aukin gæði náms (Rúnar Sigþórsson og 

fl., 1999).  Í þessu líkani er starfsþróun líkt við ferli sem felur í sér þrjá áfanga.  Í 

fyrsta áfanga fer fram forvinna þar sem starfsfólkið er undirbúið og fyrsta skrefið 

stigið.  Í öðrum áfanga er látið reyna á nýja þekkingu og færni við raunverulegar 

aðstæður. Í þriðja áfanga eru ný vinnubrögð þjálfuð með það fyrir augum að þau 

festist í sessi og verði hluti af menningu skólans. Í öllum áföngum ferilsins þurfa 
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kennarar að eiga kost á persónulegum stuðningi, en stuðningurinn er 

mikilvægastur í öðrum áfanga. 

Starfsþróunarlíkan Fullans sem felur í sér þrjá áfanga, sjá meðfylgjandi mynd 3.  

Verkefnishöfundur hefur þá gagnrýnu afstöðu til þróunarlíkana að líta á 

þau sem verkfæri til þess að hanna þróunaráætlun um valddreifingu innan 

leikskólanna. 

2.3.1 AGN Líkanið 

Skólaþróun er eitt af þeim lykilhugtökum sem setja svip á skólaumræðu 

tíunda áratugarins. Skólaþróunarverkefnið Aukin gæði náms er eitt þeirra 

verkefna sem komið hefur verið á fót til að stuðla að skólaþróun.  AGN 

líkanið eins og getið er í kafla 1.3 á rætur að rekja til Cambridgeháskóla í 

Englandi og byggir á þeirri hugmynd að skólaþróun verði árangursríkust 

þegar í hana er ráðist af frumkvæði og á ábyrgð þeirra sem starfa í 

skólanum (Rúnar Sigþórsson o.fl. 1999).  Í þróunarstarfi undir merkjum AGN 

er lögð áhersla á að; 

 Umbætur beinist að námi og námsárangri nemenda. 

 Þróa kennslu og nám með því að skapa skilyrði innan hvers skóla, 
bæði á sviði stjórnunar og hins faglega starfs í kennslustofunni. 

 Þróunarstarf sé á forsendum skólans, undir forystu starfsmanna og 
beinist að forgangsverkefnum sem skólasamfélagið telur mikilvægt. 

 Flétta saman sjálfsmat á skólastarfinu og þróun þess, bæði við að 
afmarka forgangsverkefni, fylgjast með framgangi þeirra og meta 
árangur. 

 Líta á skólann sem samfélag þar sem allir læra, allir leggja af mörkum 
og eru samábyrgðir fyrir gæðum skólastarfsins og mat á þeim. 

 Skólamenning og stjórnskipulag byggi á samstarfi og sjálfvaldi 
einstaklinga og hópa.  

            (Rúnar Sigþórsson og Rósa G. Eggertsdóttir, 2005-2006, bls.4) 

Þar kemur einnig fram að það er reynsla AGN- ráðgjafa að umbótar-

sinnuð skólamenning, þar sem faglegar umræður eru áberandi, séu ein af 

mikilvægustu forsendum árangursríkrar skólaþróunar. Í slíkri uppbyggingu 

felst einkum að fólk fái tækifæri til að ræða saman á faglegum nótum, temji 

sér það tungutak sem tilheyrir fagmálinu, læri að deila hugmyndum, leysa 

mál, taka sameiginlegar ákvarðanir og kynnast hvert öðru á faglegum grunni 

(Rúnar Sigþórsson og Rósa G. Eggertsdóttir, 2005-2006, bls.5). 
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Grunnhugmynd AGN líkansins má lýsa með líkani sem sýnt er á mynd 4. Í 

stuttu máli gengur líkanið út frá að til þess að þróa skóla þurfi að skapa þau 

skilyrði sem hafa verið nefnd hér að framan og tengjast annars vegar stjórn-

skipulagi skólans og hins vegar starfinu í kennslustofunni.  Þróunarstarfið er fólgið 

í að samþætta sjálfsmat og umbætur.  Með sjálfsmati er árangur skólastarfsins 

stöðugt metinn og á grundvelli þess sem sjálfsmatið leiðir í ljós, ákveður skólinn 

forgangsverkefni til að vinna að á hverjum tíma.  Forgangsverkefnin miða að því 

að móta starfsmenningu sem skapar og styrkir skilyrði fyrir árangursríku skóla-

starfi, annars vegar innan stjórnskipulagsins og hins vegar innan kennslustof-

unnar.  Þannig verði sjálfsmatið og þróunarstarfið samofin öðru starfi skólans, en 

ekki einhvers konar viðhengi við það (Rúnar Sigþórsson og Rósa G. Eggertsdóttir, 

2005-2006). 

Hér að neðan má sjá einfalda mynd af AGN líkaninu og er hún aðlöguð 

að þróunaráætlun greinarhöfundar. AGN hefur það tvíþætta markmið að 

stuðla að árangursríkara námi nemenda og kennara jafnframt því að styrkja 

innviði skólans sem stofnun. 

Mynd 4 - AGN líkanið (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 31) 
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Eins og AGN líkanið ber með sér eiga skólar að takast á við innra mat á starfi 

sínu og ákvarða á grundvelli þess forgangsverkefni til umbóta.  Athuganir 

beinast að tveimur meginsviðum í starfi hvers skóla, stjórnskipulagi annars 

vegar og námi og kennslu hins vegar (vefur AGNsins, óbirt ártal. Sótt 

25.05.2011). Verkefnishöfundur telur að stjórnskipulag í þessum anda styðji 

starfsfólk við að takast á við valddreifingu og hjálpi til við að festa 

endurbætur í sessi. AGN hefur það tvíþætta markmið að stuðla að 

árangursríkara námi nemenda og kennara jafnframt því að styrkja innviði 

skólans sem stofnunar, eins og vikið er að hér ofar.  Með verkefninu er 

leitast við að flétta saman sjálfsmat og skólaþróun með því að meta gæði og 

árangur náms og ákveða forgangsverkefni í skólaþróun á grundvelli sem 

matið leiðir í ljós. Með forgangsverkefnum er leitast við að styrkja lykilþætti 

í stjórnskipulagi skóla og mikilvægustu einkenni góðrar starfshátta í 

kennslustofunni.  Kennarar og stjórnendur velja forgangsverkefni saman.  

Þannig myndast meiri samhugur um verkefnið en þegar undirmenn taka 

ekki þátt í myndun þróunarverkefna.  Þeir sem hafa unnið að AGN- 

verkefninu hafa komist að því að tvö svið varða mestu þegar kemur að því 

að meta og þróa skólastarfið. Stjórnunarhættir sem skapa skilyrði til 

umbóta, skipulegri starfsþróun, markvissari áætlunargerð og samhæfingu á 

störfum einstaklinga og hópa (vefur AGNsins, óbirt ártal. Sótt 25.05.2011). 

2.3.2 AGN og leikskólinn 

Vorið 2005 urðu þáttaskil í sögu AGN- verkefnisins á Íslandi. Eins og sagt er 

frá í kafla 1.3 þá barst ósk frá leikskólanum Tröllaborgum á Akureyri um 

þátttöku í verkefninu.  Þessi þáttaskil voru mjög mikilvæg vegna þess að 

fram að þessu hafði AGN á Íslandi eingöngu verið grunnskólaverkefni og 

erlendis hafði þátttaka í því verið einskoruð við grunn- og framhaldsskóla.  

Leikskólastigið var því algerlega nýr flötur á málinu og opnaði möguleika á 

að þróa verkefnið áfram með því að laga það að því skólastigi (Rúnar 

Sigþórsson og Rósa G. Eggertsdóttir, 2005-2006, bls.17).   

Þótt ljóst væri að margt í umgjörð og innihaldi AGN- verkefnisins sé 

óbundið skólastigum þyrfti að laga það með ýmsu móti að aðstæðum og 

menningu leikskóla.  Einkum tungutak og hugtakanotkun sem varða skilyrði 

í kennslustofunni að ýmsu leyti frábrugðið því sem gerist í leikskólanum.  Til 

dæmis mundi engin tala um bekkjastjórnun í leikskóla, enda þótt ýmislegt í 

þeim fræðum eigi erindi inn á það skólastig.  Eins tekur umfjöllun um 

fjölbreytta kennsluhætti að mörgu leyti mið af kennslugreinum sem ekki eru 

til staðar í leikskólanum   (Rúnar Sigþórsson og Rósa G. Eggertsdóttir, 2005-

2006, bls.19). Þar kemur einnig fram að skilyrði leikskóla til þátttöku í 
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þróunarstarfi af þessu tagi, eru allt önnur en grunnskóla.  

Leikskólakennarinn er bundinn í starfi sínu á deild allan opnunartíma 

leikskóla. Því fara fundir og námskeið að mestu leyti fram utan 

dagvinnutíma að undaskildum þeim skipulagsdögum sem eru til ráðstöfunar 

yfir skólaárið.  Annar, en jákvæðari munur á milli grunn- og leikskóla, felst í 

því að í leikskólanum eru kennarar vanir að vinna saman sem teymi inni á 

deildum.  Slíkt er því miður fátítt í grunnskólum, en vinnur gegn einsemd 

kennara og skapar aukna möguleika á samstarfi, sameiginlegri lausnaleit og 

tengslum við samstarfsmenn  (Rúnar Sigþórsson og Rósa G. Eggertsdóttir, 

2005-2006,bls.19). Deildarstjórar og millistjórnendur eru í fullu starfi við 

kennslu og aðkoma skólastjóra, þó einkum aðstoðarskólastjóra við starf inni 

á deildum, virðist vera meira en almennt gerist í grunnskólum.   

Í skýrslunni kom einnig fram að leikskólinn uppfyllir öll skilyrði þess að 

þar sé hægt að vinna eftir þróunarlíkani á borð við AGN.  Hér á landi er 

leikskólinn fyrsta skólastigið, hann starfar eftir löggjöf og eigin námskrá og í 

leikskólanum starfar fagstétt leikskólakennara og stjórnenda og þar fer fram 

uppeldi og nám barna.  Leikskólinn er stofnun sem lýtur sömu lögmálum og 

aðrar menntastofnanir, þó með þeim fyrirvara að sjálfsögðu að hvert 

skólastig hefur sín sérkenni og sína menningu sem taka þarf tillit til þegar 

þróunarstörf eru skipulögð.  Þegar AGN líkanið er skoðað kemur fram að öll 

skilyrði á stjórnunarvæng líkansins eiga erindi inn í hvaða skóla sem er, því 

öllum skólum er lífsnauðsyn að búa við öfluga forystu og samstarf, 

samábyrgð og samhæfingu.  Því telur greinarhöfundur að AGN líkanið muni 

henta vel við þróunaráætlun hans um valddreifingu innan leikskólastofnana.  

2.4 Forystuhlutverk leikskólastjóra 

Forysta skiptir miklu máli í öllu starfi skóla og getur haft allt um það að segja 

hvernig gengur að festa þróunar- og umbótastarf í sessi. Forysta er ekki 

alltaf sýnileg og því mikilvægt að draga hlutverk hennar fram og setja í 

samhengi við jafn viðamikið verkefni sem valddreifing til starfsfólks leikskóla 

er. Forysta snýst um að hafa sýn og áhrif.  Henni má lýsa sem ferli þar sem 

einstaklingur setur fram viss viðmið og væntingar og nær með þeim að hafa 

áhrif á viðbrögð annarra og kveikir hjá þeim löngun til að stefna í sömu átt. 

Þeir eru forystumenn sem ná að hafa áhrif á atferli í þeim tilgangi að ná 

ákveðnum markmiðum.  Þeir ná að hvetja samstarfsfólk sitt til að breyta 

hegðun sinni, að taka upp nýja nálgun og nýja hugsun gagnvart starfinu 

(Rodd, 2006, bls.11) 

Markviss forysta er talin veigamikil forsenda fyrir framþróun í skólastarfi 

og fyrir því að árangur umbóta nái að festast í sessi. Forysta og stjórnun eru 
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þó ekki samheiti. Hægt er að stjórna stofnun án þess að veita henni forystu 

og hægt er að hafa forystu um ýmis mál án þess að fylgja þeim eftir með 

skipulegum stjórnunarháttum. Árangursrík stjórnun er þó vart talin möguleg 

án þess að fela í sér annars vegar leiðsögn og hins vegar forgöngu um að 

móta stefnu og aðgerðir, sem miða að því að framfylgja áætlun og 

stöðugleika (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999).  

Gold, A., Evans. J., Early. P., Halpin, D. og Collarbone, P. (2003) gerðu 

rannsókn í skólum sem þykja skara fram úr hvað varðar stjórnunarhætti. Þar 

kemur meðal annars fram að skólastjóri þurfi að bera virðingu fyrir 

viðhorfum annarra.  Það getur hann gert með því að hvetja til málefnalegra 

skoðanaskipta, móta sameiginlega sýn eða skerpa á markmiðum og skapa 

sterka liðsheild. 

Leiðtogi er sá, sem beitir lýðræðislegum stjórnunarstíl, virðir framlag 

hvers og eins og skapar hollustu með því að virkja alla.  Hann hvetur 

starfsmenn til að taka þátt í ákvörðunum, heldur fundi þar sem hlustað er á 

álit allra.  Lýðsræðislegi stjórnunarstíllinn er talinn árangursríkur við að 

skapa samstöðu eða til að fá starfsmenn til að vera virkir þátttakendur 

(Guðrún Pétursdóttir, 2009).  Fullan (2001) segir að á síðustu árum hafi 

hlutverk skólastjórnenda breyst mjög mikið. Hlutverkið sé orðið flóknara og 

að margir þættir berjist um athygli stjórnenda.  Einn þessara þátta eru 

breytingar, en oft á tíðum er það ekki endilega sá þáttur sem stjórnendur 

beina athygli sinni mest að, þó svo margir séu áhugasamir um breytingar til 

þess að auka gæði skólastarfsins. Fullan (2001) telur að það sé augljóst að 

skólaþróun sem leiði til aukinna gæða í skólastastarfinu sé fyrirbæri sem 

verði að eiga rætur í skólasamfélaginu. Skólastjórinn sé hins vegar ábyrgur 

fyrir því að skapa aðstæður og andrúmsloft þar sem jarðvegurinn fyrir 

breytingar sé frjósamur. Því má segja að forysta sem skólastjórinn veiti 

skipti miklu máli í því skyni að skapa skólasamfélag þar sem þróun 

skólastarfs er markviss. 

Í grein þeirra Sigurborgar K. Kristjánsdóttur og Rúnars Sigþórssonar 

(2009) kemur fram að forysta og stjórnun eru nátengdir þættir í starfi skóla.  

Báðir eru mikilvægir, en engu að síður nauðsynlegt að gera greinamun og 

átta sig á að þeir fara ekki alltaf saman.  Forysta felst í að móta stefnu, setja 

markmið og taka ákvarðanir í samræmi við sameiginlega sýn. Stjórnun felst í 

að framkvæma á réttan hátt og finna bestu leiðirnar til að ná 

markmiðunum. Öflug forysta tryggir ekki góða stjórnun og stjórnun án 

forystu, sem varðar veginn er ómarkviss. Forysta er nátengd skólamenningu 

og sýn skóla og þróun hvors tveggja veltur að mörgu leyti á forystumönnum 

hverrar stofnunar. 
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Einstaklingar eða hópar sem taka að sér forystuhlutverk þurfa að hafa 

margþætta færni á valdi sínu, ef þeir eiga að vera sameiningartákn 

stofnunar, móta sýn og halda henni á lofti. Fræðimönnum ber í 

megindráttum saman um að góðir skólastjórnendur þurfi að vera  í senn 

góðir  forystumenn, stjórnendur og skipuleggjendur. Þeir þurfa að geta nýtt 

mannauð skólans, því að öflugir kennarar eru oft uppspretta hugmynda. 

Þeir þurfa að geta fylkt fólki um  framtíðarsýn  skólans,  skapað  trúnað og  

traust og veitt hvatningu og stuðning þegar á þarf að halda. Forystumenn 

þurfa að vera leiðandi  í  faglegu  starfi og boðberar menningargilda  

skólasamfélagsins. Síðast  en  ekki síst er mikilvægt að forystumenn geti 

sýnt auðmýkt og sumir telja að hún skilji á milli frábærra forystumanna og 

góðra (Sigurborg K. Kristjánsdóttir og Rúnar Sigþórssonar, 2009). 

Svo árangur náist í skólastarfinu þarf skjólastjóri að búa yfir færni á 

ýmsum sviðum.  Sergiovanni (2009) leggur til að hlutverk skólastjórans 

skiptist í fimm mismunandi svið. Hann þarf að vera mannauðsstjóri, leiðtogi, 

sameiningartákn, menntafrömuður og forystuaðili menningargilda.  Skóla-

stjórnandi þarf að hafa yfirsýn yfir þau verkefni sem hann stýrir.  Það gerir 

hann með góðum og jákvæðum samskiptum við samtarfsfólk sitt, með því 

að úthluta verkefnum frekar en að framkvæma þau sjálfur.  Skóla-

stjórnandinn þarf að vera opinn og jákvæður, vera með forystuhæfileika 

sem nýtist til góðra verka.   

Sergiovanni (2001) Talar um árangursríka stjórnun, að gæði 

skólastarfsins ráðist af flóknu samspili fólks þar sem viðhorf, hugsanir, 

hlutverk, vald, menning og félagslegar aðstæður koma við sögu.  Forysta og 

stjórnun eru lykilatriði svo árangur náist í skólastarfi og hlutur 

skólastjórnenda margslunginn. Forysta felst m.a. í því að virkja þekkingu, 

hæfileika og reynslu sem flestra starfsmanna í verkefnum skólans. 

Skólastjórnendur þurfa að finna leiðir sem stuðla að samábyrgð og samstarfi 

allra starfsmanna er leitt geta til varanlegra umbóta í skólastarfinu. 

Árangursríkt skólastarf er m.a. talið einkennast af stjórnun þar sem 

markmiðum skóla er fylgt fast eftir af stjórnendum og þar sem stöðug leit 

fer fram að bættum starfsháttum nemendum til góða.  

Samkvæmt þessu má sjá að forysta gegnir mikilvægur hlutverki í 

stjórnun skóla og undir það taka margir aðrir fræðimenn. Rúnar Sigþórsson 

og fl. (1999)  segja markvissa forystu veigamikla forsendu fyrir framþróun í 

skólastarfi og fyrir því að umbótastarf nái að skila árangri og festast í sessi. 

Þau segja árangursríka stjórnun vart mögulega án þess að hún feli í sér 

annars vegar leiðsögn og hins vegar forgöngu, um að móta stefnu og 

aðgerðir sem miða að því að fylgja eftir áætlunum og stöðugleika.   
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Árið 2005 sótti hópur íslenskra fræðimanna námskeið hjá Michael 

Fullan.  Hópurinn skrifaði grein um námskeiðið, það helsta sem þar kom 

fram og miðlaði hugmyndum Fullans. Í greininni (Ingvar Sigurgeirsson, Anna 

Kristín Sigurðardóttir, Börkur Hansen, Guðbjörg Aðalbergsdóttir, Hafdís 

Ingvarsdóttir, Lilja M. Jónsdóttir og fl. 2005) kemur fram að Fullan leggi 

mikla áherslu á tilfinningagreind í leiðtogastörfum. Hann segir að stjórnun 

breytinga byggist á samskiptum þar sem reynir á tilfinninga- og 

samskiptagreind leiðtogans.  

Þrátt fyrir að flestir séu sammála um mikilvægi forystu þá er misjafnt hvaða 

áherslum og aðferðum forystumenn beita í sínum forystuhlutverkum. Einn af 

þeim sem hefur gert rannsóknir á stjórnun stofnana er Daniel Goleman.  

Golemann (2000) segir hæfustu stjórnendur  vera opnari fyrir nýjum 

aðferðum og nýjungum. Með því ná þeir fram betri árangri sem nýtist við 

forystustjórnun. Árangursrík stjórnun felur helst í sér bæði stjórnun og forystu. 

Þó að greinamunur sé á hugtökunum, stjórnun og forysta, þá eru þessi hugtök 

náskyld og því fjarri að þau útiloki hvort annað.  Forystan skapar aðstæður og 

virkjar aðra þannig að hugmyndir verða til og stefna mótast.  Stjórnunin sér til 

þess að hugmyndum sé komið í framkvæmd, stefnunni framfylgt og áætlanir 

framkvæmdar (Rúnar Sigþórsson o.fl,1999, bls.41-46)  

 Rannsóknir Golemans (2000) benda til þess að þeir sem ná besta árangri 

í stjórnun stofnana séu þeir sem búa yfir fjölbreyttum, skýrum leiðtogastíl, 

séu færir um að nota þá alla og velja réttan stíl á réttum tíma. Rannsókn 

sem Goleman (2000) gerði benti til þess að hægt væri að skipta 

leiðtogastílnum niður í sex ólíka stíla sem allir eiga rætur að rekja til ólíkra 

þátta tilfinningagreindar. Samkvæmt þessari sömu rannsókn er tenging milli 

forystu og tilfinningagreindar annarsvegar  og starfsanda og frammistöðu 

hinsvegar. Virðast stjórnendur sem skortir tilfinningagreind sjaldan verða 

framúrskarandi. Leiðtogastílarnir sem hann nefnir til sögunar eru þvingandi, 

leiðandi, sameinandi, lýðræðislegur, krefjandi og þjálfandi. Allir búa þeir yfir 

kostum og göllum sem gera það að verkum að þeir virka vel við ákveðnar 

aðstæður en síður við aðrar.   

Eins og áður hefur verið nefnt er mikilvægt að hafa í huga hverju sinni 

hverjir taka eigi þátt í ákvörðunum og hvernig skuli taka þær.  Starfsfólkið 

hefur mikilla hagsmuna að gæta og ættu að vera virkir þátttakendur í 

ákvarðanatöku og fá að skiptast á skoðunum varðandi málefnið.  Ef vel tekst 

til nýtist allur mannauðurinn á leikskólanum og gæði starfsins aukast.  Þegar 

þátttökustjórnun er við lýði eykst frumkvæði, öryggi og starfsánægja 

starfsfólksins.  Þegar sameiginlegar ákvarðanir eru teknar, eða þegar opnað 

er fyrir umræðu t.d. á starfsmannafundum, eru kostir virkrar þátttöku-
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stjórnunar ótvíræðir gagnvart starfsfólkinu.  Góður stjórnandi hefur 

tileinkað sér ýmis konar aðferðir þar sem hann þarf að geta spurt réttu 

spurninganna, spurninga sem opna umræðuna, afmarka hana, víkka eða 

leiða til lykta, og spyrja ávallt spurninga þannig að viðmælandi fari ekki í 

vörn (Bloom, 2000).  Stjórnandinn þarf að hlusta, nota virka hugsun, skrá 

niður hugmyndir, nota hugarflug og ná samkomulagi.  Starfsfólkið er hvatt 

áfram, það fær að tjá sig, finnur að hlustað er á það og finnst það vera 

einhvers virði.  Leitast er við að ná samkomulagi þannig að forðast er að fólk 

upplifi sig sem sigurvegara eða tapara. Starfsfólkið getur komið með sínar 

skoðanir eða hugsað upphátt, án þess að finnast það vera “asnalegt”. 

Manneskjurnar eru eins misjafnar og þær eru margar og skiptir máli að 

virða sjónarmið hvers og eins starfsmanns og muna að hver einstaklingur 

hefur sín gildi og oft ólíkan uppruna (Bloom, 2000). 

Að mati verkefnishöfundar  hefur það ótvíræða kosti gagnvart starfsfólki 

að stjórna með þátttökustjórnun.  Fyrst og fremst vegna þess að þar með er 

borin virðing fyrir manneskjunni sjálfri, starfsfólkið finnur fyrir trausti, finnur 

að það hefur áhrif og að hlustað sé á það.  Starfsfólk hefur þörf fyrir að vera 

vel liðið og virt, og fá persónulega viðurkenningu fyrir störf sín í þágu 

fyrirtækisins.  Með þátttökustjórnun uppfyllast þessar þarfir starfsfólksins 

að mínu mati, ef vel er að henni staðið. Þar sem stjórnun, ákvarðanataka og 

samskiptamynstur hafa áhrif á starfsánægju, skiptir það miklu máli fyrir 

framtíð stofnunar, að vel sé hlúð að starfsfólki og það ánægt, þar sem 

starfsfólkið er jú andlit stofnunarinnar. Þátttökustjórnun er því góður kostur 

til þess að virkja mannauðinn og ná því besta út úr öllum.  

Verkefnishöfundur telur að þegar stjórnað er með þátttökustjórnun sé 

meginhugsunin sú að byggja upp traust og deila ábyrgð.  Þessu er hægt að 

líkja við kertaloga, því með því að gefa öðrum loga, þ.e. vald, styrkir þú aðra 

en missir ekkert sjálfur, því eftir því sem kertin eru fleiri þá verður meiri 

birta.  Starfsmaður þarf því ekki að sitja á upplýsingum eða vitneskju sem 

hann býr yfir til að tryggja sér aukið vald þar sem samvinna ríkir á vinnustað, 

því meiri sem þátttaka er, því flatara verður stjórnskipulagið og fjarlægara 

hinum hefðbundna valda (Bloom, 2000).  

2.5 Samantekt 

Í umfjöllun hér á undan var gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni þróunar-

áætlunarinnar.  Byrjað var á umfjöllun þar sem gerð var grein fyrir hvers 

vegna verkefnishöfundur leitaðist við að rökstyðjast að valddreifing sé 

heppileg í stofnun eins og leikskóla. Þar kom fram að talsmenn valddreif-

ingar leggja áherslu á að hún sé nauðsynleg í skólum, því þeir séu orðnir svo 
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flóknir og verkefni þeirra svo margbreytileg, að enginn einn hefur úthald 

eða kunnáttu til að sinna þeim öllum.  Þar af leiðandi þarf að dreifa 

verkefnum á einstaklinga og eftir hvaða stöðu þeir gegna. Því næst var 

fjallað um forystu og dreifða forystu en þar kom fram að  nokkuð hefur 

færst í vöxt undanfarin ár að fræðimenn rannsaki og fjalli um dreifða 

forystu (e. distributed leadership) sem miðar að því að nýta 

sérfræðiþekkingu hvar sem er í stofnuninni , óháð formlegu stigaveldi.  Með 

þessu fyrirkomulagi dreifast völd og ábyrgð til kennara, sem oft starfa 

saman í teymum.  Rannsóknir sýna að dreifð forysta stuðlar að skólaþróun 

og betri námsárangri nemenda, einkum þegar hún sprettur úr grasrótinni 

(Harris og Muijs, 2005).    Einnig var litið til þróunarlíkana og gerð grein fyrir 

AGN líkaninu og AGN og leikskólanum. En þar kom fram að skólaþróun er 

eitt af þeim lykilhugtökum sem setja svip á skólaumræðu tíunda áratugarins 

og er skólaþróunarverkefnið Aukin gæði náms eitt þeirra verkefna sem 

komið hefur verið á fót til að stuðla að skólaþróun.  Að lokum var fjallað um 

forystuhlutverk leikskólastjórans. Forysta skiptir miklu máli í öllu starfi skóla 

og getur haft allt um það að segja hvernig gengur að festa þróunar- og 

umbótastarf í sessi. Forysta er ekki alltaf sýnileg og því mikilvægt að draga 

hlutverk hennar fram og setja í samhengi við jafn viðamikið verkefni sem 

valddreifing til starfsfólks leikskóla er. Í næsta kafla verður fjallað um 

starfsvettvang verkefnishöfundar. 
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3 Starfsvettvangur verkefnishöfundar – Leikskólinn Laut 

Leikskólinn Laut hóf starfsemi sína árið 1977. Lengst framan af starfaði hann 

sem tveggja deilda leikskóli. Árið 1992 var byggt við skólann og starfaði 

hann um níu ára skeið sem þriggja deilda skóli. Þann 22. maí 2006 flutti 

leikskólinn í nýtt húsnæði, tæplega 700 fermetra húsnæði. Leikskólanum er 

skipt í 4 heimastofur sem bera nafnið, Múli, Eyri, Hagi, Hlíð, Akur 

(íþróttasalur) og Skáli (listaskáli). 

3.1  Sérstaða leikskólans og uppeldisstefna 

Laut byggir sína sérstöðu í uppeldisstarfinu meðal annars á því hvar skólinn 

er staðsettur í nálægð við náttúruna og sjóinn. Laut er í grónu sjávarplássi, 

nálægðin við sjóinn er til staðar stutt að fara í fjöruna og í ferðir út í 

náttúruna. Mikið hraun er í nágrenni við leikskólann og stutt að fara í ferðir 

þangað sem ævintýrin eru fljót að skapast. Hvort sem farið er til að tína ber 

eða blóm eða bara að leika sér í hrauninu. Ef horft er út um gluggana á Laut 

má sjá hesta og kindur á beit og stutt að fara til að heilsa upp á dýrin og 

gefa þeim brauð. Kennarar á Laut leggja mikið upp úr því að vinna með 

nálægð þessarar náttúrugersemar í uppeldisstarfi sínu. 

Laut vinnur í anda uppbyggingarstefnunnar (Restitution). Höfundur 

stefnunnar er Díana Gossen kanadískur kennari sem starfað hefur við hina 

ýmsu skóla sem skólastjóri, kennari og prófessor. Hún hefur starfað mikið 

að málefnum frumbyggja í Ameríku. Uppbyggingarstefnan á rætur sínar í 

arfleið frumbyggja í Ameríku og Kanada (Leikskólinn Laut, 2011) 

Uppbygging ýtir undir sjálfstæði og gildismat barnanna og gerir þau hæfari til 

að breyta samkvæmt eigin sannfæringu. Unnið hefur verið með þessa 

uppeldisstefnu víða erlendis, en á Íslandi hefur hún verið í þróun undanfarin ár. 

Hugmyndafræðin er sú að með því að nota aðferðir stefnunnar í uppeldi sé 

verið að kenna börnum sjálfsaga að taka ábyrgð á eigin orðum og gerðum byggja 

upp sjálfstraust og kenna þeim að vera það sem þau vilja vera. 

Unnið er með þarfir barnanna en í stefnunni er þarfahringur settur upp 

þar sem segir að allir þurfi að búa við öryggi, hafi þörf fyrir eigið áhrifavald, 

frelsi, sjálfstæði, gleði, ást og umhyggju.  

 



 

36 

 

Mynd 5 - Þarfahringur 

Tafla 1 - Þarfir mínar 

Gleði og ánægja Frelsi og sjálfstæði Ást og umhyggja Eigið áhrifavald 

Skemmtun Geta valið sjálf(ur) Að tilheyra Vera góður í 

Fagna Ákveða sjálf(ur) Að eiga vin Finna mikilvægi sitt 

Hlátur Eiga möguleika Þykja vænt um Fá viðurkenningu 

Læra nýja hluti Fá tækifæri Taka þátt í Standa sig vel 

Hamingja Sjálfstraust Vera með Ráða við 

Höfundur stefnunnar bendir á að misjafnt sé hvar við erum sterkust í 

þarfahringnum en best sé að allir vinni saman. Til þess að kennarar skólans séu 

meðvitaðir um þarfir barnanna verða þeir að geta staðsett sjálfan sig í 

þarfahringnum. Það eykur skilning þeirra á hegðun barnanna. Í 

Uppbyggingarstefnunni segir að öll hegðun hafi tilgang. Kennarar hlusta eftir 

þörfum barnanna. Reglur eru fáar , skýrar og mörkin verða að vera skýr.  

Öryggi 

Áhrif 

Umhyggja 

Frelsi 

Gleði 
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Unnið hefur verið út frá leiðarljósi leikskólans sem er: Gleði, hlýja, 

virðing. Einnig út frá leiðarljósi starfsmanna sem er að vera samstilltur og 

jákvæður starfsmannahópur, vinna saman í sátt og virða skoðanir annarra 

(Leikskólinn Laut, 2011). Er það í anda þeirra hugmynda sem 

verkefnishöfundur aðhyllis um valddreifingu innan leikskólastofnana, þar 

sem stjórnendur, sem sýna árangur, leitast við að deila valdi og vera 

fyrirmyndir.  Einnig að stjórna á áhrifaríkan hátt með því að efla samvinnu. 

Með valddreifingu er ætlað að efla virkni stjórnkerfisins, auka sveigjanleika 

til að bregðast við síbreytilegum aðstæðum og eftirláta fleiri aðilum  

ákvörðunarvald í mikilvægum málum.  Sjá kafla 2.1 um lykilhugtök 

3.2  Stjórnun 

Leikskólastjóri gegnir lykilhlutverki í  þróun leikskólastarfsins.  Honum ber 

að skapa aðstæður sem stuðla að aukinni hæfni starfsmanna og betri 

leikskólamenntun barnanna.  Einnig ber hann ábyrgð á að mótuð sé 

heildarstefna í uppeldis- og menntunarmálum leikskólans og sér til þess að 

áætlanir séu gerðar og að fram fari reglulegt mat á starfi leikskólans. 

3.3 Fundir 

Starfsmannafundir eru haldnir reglulega á skólaárinu.  Á fundunum er rætt 

um starfið, haldnir fyrirlestrar, hjálp í viðlögum og margt fleira. 

3.3.1 Boðleiðir 

Leikskólastjóri kynnir sér reglulega nýjungar í starfi og miðlar þekkingu og 

upplýsingum til starfsmanna.  Leikskólastjóri sér til þess að boðleiðir séu 

skýrar innan leikskólans í allar áttir. 

3.3.2 Samstarf 

Gott samstarf er á milli heimastofa leikskólans. Deildarstjórar allra 

heimastofa hittist á sameiginlegum morgunfundi dag hvern.  Þannig er 

stuðlað að faglegum umræðum á meðal starfsfólks um starfshætti 

leikskólans sem nýtist til áframhaldandi uppbyggingar á innra starfi hans. 

3.3.3 Starfsfólk 

Leikskólastjóri er yfirmaður leikskólans og ber faglega og rekstrarlega 

ábyrgð á starfseminni.  Leikskólastjóri starfar samkvæmt lögum og reglu-

gerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu 

viðkomandi sveitarfélags. 
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Aðstoðarleikskólastjóri er aðstoðarmaður leikskólastjóra og ber ásamt 

honum ábyrgð á rekstri leikskólans. Hann vinnur ásamt leikskólastjóra að 

daglegri stjórnun leikskólans og er staðgengill leikskólastjóra að honum 

fjarverandi. Aðstoðarleikskólastjóri ber, ásamt leikskólastjóra, ábyrgð á að 

unnið sé eftir aðalnámskrá leikskóla og skólanámskrá leikskólans, að 

áætlanir þar um séu gerðar og að reglulegt mat fari fram. 

Deildarstjóri ber ábyrgð á uppeldisstarfinu og barnahópnum á sinni 

deild.  Hann ber einnig ábyrgð á foreldrasamstarfi, er ábyrgur fyrir stjórnun 

innan deildarinnar. Deildarstjóri sér til þess að unnið sé eftir skólanámskrá 

og ársáætlun leikskólans á deildinni. Hann tryggir að sérhvert barn fái 

kennslu, leiðsögn, umönnun og/eða sérkennslu eftir þörfum. Einnig ber 

deildarstjóri ábyrgð á að meðferðaráætlun sérfræðinga vegna einstakra 

barna sé framfylgt. 

Mynd 5 - Valddreifing innan leikskólastofnunar 

Leikskólakennarar og leiðbeinendur vinna í samstarfi við deildarstjóra að 

uppeldisstarfinu á deildinni.  Leikskólakennarar og leiðbeinendur vinna að 

uppeldi og menntun barnanna. Þeim ber að fylgjast vel með velferð þeirra 

og hlúa að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og 

eins, svo að þau fái notið sín sem einstaklingar.  

Leikskólastjóri 

Aðstoðarleikskólastjóri 

Deildarstjórar 

Kennarar 

Leiðbeinendur 
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Matráður er yfirmaður eldhúss og ber ábyrgð á matartilbúningi og öllum 

innkaupum til eldhússins. Matreiðslumaður hefur aðstoðarmann í eldhúsi. 

Aðstoðarmaður í eldhúsi sér um aðstoð við matartilbúning.  Hann sér um 

þvotta og þrif í samráði við yfirmann. 

Ræstitæknar sjá um þrif hvern dag. 

Hér fyrir neðan er valddreifingin innan leikskólans sýnd á myndrænan og 

einfaldan hátt, þar sem valddreifingin berst úr innsta hring, út í þá ytri.  

Megin tilgangurinn er að byggja þannig upp ábyrgð og gagnkvæmt traust 

samstarfsaðila (Leikskólinn laut, 2011). 

Leikskólastjóri dreifir ábyrgð til allra innan leikskólastofnunar. 

3.4 Starfsmannamál / starfsþróun 

Fjöldi starfsmanna við leikskólann í dag eru 29 í mismunandi stórum 

stöðugildum. Alls eru 10 leikskólakennarar, 1 tómstundar- og 

félagsmálafræðingur. 12 leiðbeinendur, 2 starfsmenn við matseld, 2 við 

ræstingar og 2 leiðbeinendur sem starfa við stuðning. 

Starfsþróun með símati, fer aðallega fram á starfsmannafundum, 

fagfundum og í gegnum daglegt starf þar sem skráð er hvað gengur vel eða 

illa, hvað gera má til að bæta starfið og hvað þarf að leggja áherslu á. 

Starfsdagar næsta skólaár eru fjórir.  Fyrirhugað er að starfsfólk 

leikskólans fari námsferð erlendis í apríl 2012. 

3.5 Starfsmannaviðtöl 

Í starfsmannaviðtölum eru ræddar kröfur og væntingar af beggja hálfu, þ.e. 

leikskólans og starfsmannsins. Starfsmannaviðtöl eru tekinn einu sinni á ári.   

Í starfsmannaviðtali kemur fram; 

 Hvernig líður mér í vinnunni ? 

 Er ég ánægð með verkefnin sem mér eru falin ? 

 Eru einhver verkefni sem ég gjarnan vildi taka að mér ? 

 Starfsmannafundir og fyrirkomulag þeirra ? 

 Starfsdagar eru þeir eins og ég vil ? 

 Verkefni sem ég hef áhuga á ? 

 Er ég þess fullviss til hvers er ætlast af mér í vinnunni ? 

 Eitthvað annað sem ég vil koma á framfæri ? 
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Starfsmannaviðtöl eru trúnaðarsamtöl milli stjórnenda og starfsmanna. 

Leikskólastjórinn hefur ákveðna umræðupunkta sem hann byggir öll 

starfsmannaviðtölin á: Árangur í starfi, starfsumhverfi, starfssvið og 

aðstæður, þróun í starfi og líðan. Starfsmannaviðtöl við leikskólann voru í 

mars síðastliðnum og stefnt að þau verði á sama tíma skólaárið 2011-2012.   

Markmiðið með starfsmannasamtölunum eru: 

 Að starfsfólk fá tækifæri til að tala í trúnaði um vinnustaðinn og 
starfsumhverfið. 

 Að greina áhugasvið viðkomandi, sterkar og veikar hliðar og reyna að 
bregðast við þeim. 

 Að kanna hvert hugur starfsmannsins stefnir í starfi. 

 Að afla upplýsingar vegna áætlana um símenntun 

Ljóst er að þessum markmiðum verður ekki náð með einu samtali.  Þess 

vegna er nauðsynlegt að ákvarðanir séu teknar, samkomulag gert og 

eftirfylgni tryggð til þess að raunverulegar breytingar eigi sér stað 

(Leikskólinn Laut, 2011).  

3.6 Mat á leikskólastarfi 

Leikskólastarf er þróunarstarf sem þarf að vera í stöðugri endurskoðun og 

þróun til þess að markmiðum sé náð.  Í reglugerð um starfsemi leikskóla 

segir að sérhver leikskóli skuli móta aðferðir til að meta uppeldisstarf, 

stjórnunarhætti og samskipti bæði innan og utan.  Leikskólastarfið er í 

stöðugri endurskoðun á starfsmannafundum, deildarfundum og 

deildarstjórafundum.  Einstakir þættir leikskólastarfsins eru endurmetnir og 

mál leyst eins fljótt og auðið er. Annað hvert ár er gerð foreldrakönnun.  

Markmiðið er að foreldrar geti lagt mat á leikskólastarfið, samskipti, 

þjónustu o.fl.  Tekið er mið af niðurstöðum við mótun leikskólastarfsins.  

Samkvæmt aðalnámskrá er mati á leikskólastarfi skipt í innra og ytra mat. 

Tilgangur með mati er að þróa og bæta leikskólastarfið í víðasta skilningi 

og gera starfsfólk meðvitaðra um starf sitt og leiða það til markvissari 

vinnubragða.  Starfsárið 2010-2011 var metið með ECKERS kvarðanum. 

ECERS kvarðinn, sem stendur fyrir Eraly Childhood Environment Rating 

Scale, er kvarði til að meta í heild umhverfi leikskólans og starf 

leikskólakennara.  Einnig er hægt að nota kvarðann til að meta einstaka 

þætti starfsins með börnunum.  Meginmarkmiðið með matinu er að auka 

gæði í starfinu með börnum. ECERS kvarðinn byggist á þrjátíu og sjö 

spurningum sem skiptast í sjö þætti sem innihalda hver um sig nokkur atriði.  
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Hver spurning er metin á sjö punkta kvarða þar sem einn er ófullnægjandi,  

þrír er lágmark, fimm er gott og sjö  mjög gott.  Kennarar og starfsfólk svara 

kvarðanum og síðan eru niðurstöður yfirfarnar á starfsmanna- og 

deildarfundum.  Í framhaldi eru sett markmið og leiðir fyrir komandi 

starfsár.  Áætlað er að endurtaka ECERS kvarðann annað hvert ár. 

Kvarðann og / eða niðurstöður væri t.d. hægt að notast við til að : 

 Sjá hvernig starfið er. 

 Endurskipuleggja starfið. 

 Fá staðfestingu á vel unnu starfi. 

 Veita starfsmönnum fræðslu. 

 Greina hvað þarf að bæta. 

 Skapa umræðu t.d. í verknámi. 

Lögð var fram ánægjukönnun fyrir starfsfólk á vinnustöðum frá 

Vinnueftirlitinu á síðasta skólaári. Þar var verið m.a. verið að kanna starfs-

ánægju, stuðning frá yfirmönnum, hvort starfsfólk gæti nýtt þekkingu sína 

og hæfni í núverandi starfi og hvort starfsfólk viti nákvæmlega til hvers er 

ætlast af því í vinnunni.  Niðurstöður voru almennt mjög góðar.  Varðandi 

það hvort starfsfólk gæti nýtt þekkingu sína í starfi, kom fram að langflestar 

töldu svo vera.  Verkefnishöfundur telur að niðurstaða þessi geti bent til 

þess að valddreifing geti komið skólastarfinu vel. Ákveðið er að endurtaka 

slíkar kannanir reglulega á næsta skólaári 2011 - 2012.  Einnig var lagður 

fyrir starfsfólk gátlisti um almennt hreinlæti á heimastofum.  Tilgangur 

gátlistans á að vera matstæki fyrir stjórnendur og starfsfólk til þess að 

fylgjast með því hvort farið sé eftir verklagsreglum varðandi almennt 

hreinlæti (Leikskólinn Laut, 2011). 

Til að nýting niðurstöðunnar úr matinu komi að gagni, er það skoðun 

verkefnahöfundar, að niðurstöðurnar skuli birtar í áfangaskýrslum 

leikskólana, sem hægt verði að nota til áframhaldandi þróunar. Í bók 

Steinunnar H. Lárusdóttur um mat á skólastarfi kemur fram að ef: 

tilgangur mats er að bæta skólastarfið þarf að nýta upplýsingarnar 

sem safnað er til þess að móta tillögur að umbótum á því sviði 

sem metið er.  Í þessu felst að gera þarf áætlun um umbætur í 

kjólfar matsins (Steinunn H. Jónsdóttir, 2002, bls.45). 
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3.7 Ársáætlun  

Skóladagatalið er ársáætlun skólans á starfinu. Skóladagatal er gert frá 

ágúst til júní ár hvert. Þar eru settar inn allar dagsetningar varðandi 

leikskólastarfið s.s fundir, starfsdagar, þemastarf, foreldraviðtöl og fleira.  

3.8 Starfsáætlun 

Starfsáætlun leikskólans Lautar er unnin út frá aðalnámskrá leikskóla 2011 sem 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2011) gefur út og skólanámskrá 

leikskólans. Tilgangur starfsáætlunar á að fjalla um árlega starfsemi leikskólans, 

birta skóladagatal og ýmsar aðrar hagnýtar upplýsingar um skólahald. Þar eiga 

einnig að koma fram helstu áherslur í foreldrasamstarfi, innra mati, tengslum 

leikskóla og grunnskóla, stoðþjónustu og fyrirkomulag öryggis- og slysavarnamála 

eftir því sem við á. Áætlunin er unnin í nánu samstarfi við leikskólakennara, 

annað starfsfólk, börn og foreldra. Unnt er að vinna starfsáætlun þannig að 

starfsemi síðasta skólaárs sé metin við gerð hennar. Þannig gefst tækifæri til að 

ræða árlega þá þætti sem þessir aðilar telja mikilvægt og eru ánægðir með og 

jafnframt þá þætti sem þeir telja að megi bæta. Áætlunin þarf að fá umsögn 

foreldraráðs áður en nefnd, kjörin af sveitarstjórn, tekur hana til afgreiðslu 

samkvæmt lögum um leikskóla. En þar kemur fram að: 

Við leikskóla skal vera leikskólastjóri sem stjórnar starfi hans í 

umboði rekstraraðila.  Leikskólastjóri stjórnar daglegum rekstri 

og starfi leikskóla og gætir þess að leikskólastarf sé í samræmi 

við lög, reglugerðir, aðalnámskrá leikskóla, skólanámskrá og 

önnur gildandi fyrirmæli.  Leikskólastjóri stuðlar að samstarfi 

milli foreldra, starfsfólk leikskóla og annars fagfólks með 

velferð barna að markmiði.  Leikskólastjóri boðar til kennara- 

og starfsmannafunda svo oft sem þurfa þykir. Leikskólastjóri 

gerir rekstraraðila og sveitarstjórn grein fyrir starfsemi leikskóla 

í ársskýrslu (lög um leikskóla nr. 90/2008). 

Tilgangur starfsáætlunar Lautar fyrir skólaárið 2011-2012 er að gera 

skólaþróun leikskólans markvissari. En leikskólinn verður að vera í stöðugri 

þróun, fylgja straumum og stefnum á hverjum tíma og auka þekkingu og 

framfarir í leikskólanum til hagsbóta fyrir skólasamfélagið í heild. Þróunarstarf 

getur m.a. falist í skipulögðum verkefnum sem eiga að leiða til nýbreytni, 

þróunar og umbóta í leikskólastarfinu. Markmið þróunarverkefnis, tímaáætlun, 

skipulag og leiðir þurfa að liggja fyrir áður en það hefst. Meta þarf árangur þess, 

hvort og hvernig markmið náðust og miðla reynslunni með öðrum sem að 
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leikskólastarfi koma (aðalnámskrá leikskóla, 2011). Starfsáætlun hefur að 

geyma helstu áherslur í starfi s.s. skóladagatali og hvernig staðið er að innra 

mati leikskólans, hvernig ytra mat er framkvæmt og annað sem varðar 

starfsemi leikskólans (Leikskólinn Laut, 2011). 
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4 Þróunarverkefnið - Skipulag og framkvæmd 

Mikilvægt er að líta á upphaf og ferlið allt í þróunarverkefninu, valddreifing 

innan leikskólastofnana sem  tímabundið verkefni, því ákveða þarf 

tímaramma þess, skipta því í áfanga og ákveða hver eða hverjir bera ábyrgð 

á tilteknum verkþáttum. Verkefnishöfundur telur afar mikilvægt að 

leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og aðrir stjórnendur leikskólans, svo 

sem deildarstjórar átti sig á mikilvægi hlutverks síns sem leiðtoga í að 

innleiða þróunaráætlunina. Verkefnishöfundur telur einnig að stjórnendur 

leikskólans þurfi að hafa forystu um innleiðingu nýrra stjórnunarhátta sem 

er að dreifa valdi innan leikskólans. 

Eins og vikið hefur verið að starfar margt gott fólk með mismunandi 

hæfileika á leikskólum.  Telur verkefnishöfundur mikilvægt að leggja áherslu á 

þátttöku kennara við ákvarðanatöku og að skapað sé svigrúm fyrir slíka vinnu 

með valddreifingu. Valddreifing er talin ein forsenda þess að umbætur í 

skólastarfi nái fram að ganga. Á leikskólanum Laut, er unnið í anda 

uppbyggingarstefnunnar (Restitution). Uppbygging ýtir undir sjálfstæði og 

gildismat barnanna, gerir þau hæfari til að breyta samkvæmt eigin sannfæringu 

og kennir þeim þar með að meta þau góðu gildi sem viðhöfð eru í leikskólanum 

og lífinu almennt.  Til dæmis er talið nauðsynlegt að gildi þeirra séu í heiðri 

höfð, svo sem virðing, heiðarleiki og jafnrétti. Í hugmyndum um uppeldi til 

ábyrgðar felast leiðir til stefnumörkunar skóla til starfs- og stjórnunaraðferða, til 

að ýta undir jákvæð samskipti. Skólamenning hefur áhrif á hvernig hópurinn 

lítur á sig sem heild og hver sameiginleg markmið hópsins eru. Mikil áhersla er 

lögð á að skapa þessa samstöðu um sameiginleg gildi. Í skóla þar sem unnið er 

eftir starfsaðferðum uppeldis til ábyrgðar, skiptir höfuðmáli að stjórnendur nái 

að byggja upp sterka skólamenningu og samstöðu um áherslur. Ef stjórnendum 

hefur tekist að kveikja áhuga og skapa aðstæður fyrir starfshætti uppeldis til 

ábyrgðar, ættu þessir áhersluþættir að koma fram í skólamenningunni. 

Verkefnishöfundur telur þetta mjög í anda þróunarverkefnisins um 

valddreifingu til starfsfólk leikskóla, því þar er áætlað að deila valdi til starfsfólk 

og skapa sameiginlega sýn. Valddreifing skapar tækifæri fyrir kennara til að vera 

virkir þátttakendur í sífeldri hringrás við að móta og vinna að sýn og menningu 

skólans í gegnum opnar umræður.  Með því eru kennarar stöðugt virkir í 

framþróun og forystu þar sem þeir geta komið fram með þekkingu sína, innsýn 

og hugmyndir í sambandi við þróun skólans.  Þeir fá tilfinningu fyrir framlagi 
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sínu og tileinka sér þau gildi sem skólinn hefur sett sér og verða enn meðvitaðri 

um hlutverk sitt í daglegu starfi sem og langtímaverkefnum skólans (Owens og 

Valesky, 2007, bls.287). 

Norski fræðimaðurinn Dalin (1993) leggur áherslu á þróun skólans sem 

heildar og að breytingar í skólum sé nám, námsferli sem varðar alla þegna 

skólasamfélagsins. Hann telur að  framtíð skólans ráðist af skilvirkni þessara 

breytinga. Dalin (1993) bendir á að þannig verði þörfum nemenda, foreldra 

og starfsmanna helst mætt með raunsönnum hætti.  Hann segir enn fremur 

að til þess að skólamenning breytist sé nauðsynlegt að allt starfsfólk fái 

tækifæri til að eiga hlutdeild í verkefnum. Guðrún Kristinsdóttur (1998) segir 

að með þróunarstarfi sé átt við skipulegar aðgerðir sem beitt sé 

tímabundið, þar sem markmiðið er skilgreint fyrirfram og leitast er við að 

finna nýjar og betri leiðir í framkvæmd eða skapa betri starfskilyrði.  

Þegar tekin er ákvörðun um að fara af stað með þróunarverkefni er 

margt sem þarf að skoða.  Ekki síst mikilvægi þess að allir starfsmenn 

sameinist um sameiginlega sýn á þróunarverkefnið og að allir í 

leikskólaumhverfinu eignist hlutdeild í því (Fullan, 2001).  Þetta er einnig í 

megináherslum í skrifum Sergiovannis (2001) sem gerir skýran greinamun á 

skólum sem stofnunum annars vegar og samfélögum hinsvegar.  Hann segir 

að í skólum sem ná því markmiði að verða samfélög frekar en stofnanir, 

finni kennarar að þeir séu skólasamfélaginu mikilvægir og að þeir hafi frekar 

áhrif á það starf sem fer þar fram. Þeir eru líklegir til að standa vörð um þær 

áherslur sem sameinast hefur verið um og jafnframt líklegir til að ná 

framúrskarandi árangri í starfi.  Mikilvægi starfsins og trú á árangur þess 

verður þeim eðlislæg hvöt til að leggja sig alla fram. 

Deila má um hversu nákvæmlega skal útfæra áætlanir áður en hafist er 

handa við framkvæmd.  Fullan (2001) bendir til dæmis á að mörg dæmi séu 

um að þróunarverkefni hafi mistekist sökum þess að skipuleggjendur hafi 

litið fram hjá því að lausn ófyrirséðra vandamála, er upp kunna að koma við 

framkvæmd verkefna, feli oft í sér mjög flókna ferla sem erfitt sé að gera sér 

grein fyrir áður en á hólminn er komið.  Hann segir einnig að of algegnt sé 

að menn telji mjög nákvæma áætlunargerð tryggingu þess að verkefnið 

gangi upp.  Rúnar Sigþórsson o.fl (1999) benda á að ein leið til að styðja við 

verk sé að gera stutta og hnitmiðaða framkvæmdaáætlun sem taki á því 

hvernig forgangsverkefnum sé hrint í framkvæmd.  Þótt misjafnar skoðanir 

séu á því hversu nákvæm áætlun þarf að vera og að það sé misjafnt eftir 

verkefnum hverju sinni er ekki hægt að líta fram hjá því að vönduð skrifleg 

áætlun er einn af þeim lykilþáttum sem auka líkurnar á velgengni 

þróunarstarfs.  Guðrún Kristinsdóttir (1998) segir að ítarleg áætlun sé góður 
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vegvísir á meðan á verkefni standi auk þess sem koma megi í veg fyrir mörg 

vandamál með þeirri ígrundun sem góð áætlanagerð krefjist.  Gott sé til 

dæmis að huga að hlutverki hvers þátttakanda í verkefninu og ábyrgðasviði 

hans. Tímaáætlanir sem feli úrvinnslutíma og tíma fyrir mat séu 

nauðsynlegar ásamt ákvörðunum um áfangafundi og verklagsreglur um 

hugsanlegar breytingar á markmiðum. 

Verkefnishöfundur telur mikilvægt að tryggja að valddreifing til 

starfsfólks á leikskólum verði varanleg. Til þess að valddreifing festist í sessi 

þarf breytingaferlið að vera farsælt og skila tilætluðum árangri. Verkefninu 

yrði hrint í framkvæmd frá og með næsta skólaári 2011. 

Framkvæmdaráætlun þarf að vera skýr og hnitmiðuð fyrir starfsfólk 

leikskólans í heild og stuðla að bættum árangri eigi hún að geta fest sig í 

sessi.  Ef vel tekst til ætti þróunaráætlunin um valddreifingu innan 

leikskólastofnana, fjárfesting til framtíðar, að vera orðin partur af 

leikskólastarfinu eftir þrjú ár.  

4.1 Tímaáætlun 

Verkefnishöfundur telur við hæfi að verkefnið taki þrjú ár og að það hefjist 

formlega í ágúst 2011 og ljúki í júlí 2014.  Unnið verður með það jafnt og 

þétt allt tímabilið og mun það fléttast inn í allt leikskólastarf.  Sérstakar 

dagsetningar sem tengjast þessu verkefni s.s. upphaf og endir verkefnis, 

ýmsir fundadagar, skipulagsdagar, námskeið og útgáfudagar skýrslna, munu 

verða settar inn í skóladagatal leikskólans. 

Áhersla yrði lögð á að gera vandaða verkáætlun við undirbúning, þar 

sem komi meðal annars fram að verkþættir yrðu skilgreindir, þeim settur 

tímarammi og hverjir væru ábyrgðaraðilar.  Í verkáætluninni komi einnig 

fram markmið með vinnunni og  helstu þættir í tímaröð.  Með þessu móti 

myndi verkáætlunin nýtast sem tæki eða bjargir verkefnastjóra og 

starfsmanna við að innleiða valddreifingu innan leikskólastofnana. Sjá 

verkáætlun - áfanga 1, 2 og 3 í töflum hér að neðan. 

 

  



 

48 

Tafla 2 - Fyrsti áfangi 

Fyrsti áfangi  
Árið 

2011- 2012 

Efni framkvæmdar 
Framkvæmdaraðilar 

og þátttakendur 

Ágúst   Forvinna - Starfsfólk kynnast efninu og stíga fyrstu skref. 

 Starfsmannafundur - kynning á verkefninu. 

 Þróunarverkefnið verði byggt í takt við stefnu leikskólans 
og þá framtíðarsýn sem leikskólasamfélagið hefur sett sér 
með skólastarfinu. 

 Farið í innra mat á skólastarfi með tilliti til valddreifingar. 

 Verkefnastjóri ráðinn og skipar tvo aðra í stýrihópinn. 

Leiksskólastjórnendur, 
deildarstjórar, leik-
skólakennarar og 
almennir starfsmenn. 

September  Starfsmannasamtöl tekin og unnið úr þeim atriðum sem 
þar koma fram og tengjast valddreifingu. 

 Þekkingarkönnun starfsfólks með hliðsjón af verkefninu. 

 Kynning á verkefnin til foreldra á foreldrafundi og 
foreldraráði. 

Verkefnastjóri, stýri-
hópur, leiksskóla-
stjórnendur, deildar-
stjórar, leikskóla-
kennarar og almennir 
starfsmenn. 

Október   Starfsdagur haldinn. Námskeið sem mun fjalla um vald-
dreifingu til að kynna viðfangsefni og auka þekkingu 
starfsfólksins, svo það verði hæfara til að takast á við það. 

Leiksskólastjórnendur, 
deildarstjórar, leik-
skólakennarar og 
almennir starfsmenn. 

Nóvember-  
desember 

 Unnið úr niðurstöðum varðandi námskeið og settar fram 
sterkar og veikar hlið, hugmyndir af verkefnadreifingu. 

 Starfsfólk ræðir sín á milli viðhorf og væntingar til 
verkefnisins. 

Verkefnastjóri, stýri-
hópur, leikskólastjórn-
endur, deildarstjórar, 
leikskólakennarar og 
almennir starfsmenn. 

Janúar - 
mars 

 Starfsmannasamtöl.  Unnið úr þeim atriðum sem þar 
koma fram og tengjast viðfangsefninu. 

 Fundir með verkefnastjóra. 

 Reglubundið sjálfsmat eða innra mat á meðan 
þróunarverkefnið stendur. 

Verkefnastjóri, stýri-
hópur, leiksskóla-
stjórnendur, deildar-
stjórar, leikskóla-
kennarar og almennir 
starfsmenn. 

Apríl - júní  Skýrslugerð og annað mat sem fram hefur farið á 
skólaárinu kynntar starfsfólki. 

 Verkefnastjóri kynnir niðurstöður á vinnu að hugmyndum 
að valddreifingu. 

Verkefnastjóri og 
stýrihópur. 

Júlí  Sumarleyfi. 

 Niðurstöður settar inn í áfangaskýrslu leikskólans. 

Verkefnastjóri, stýri-
hópur, leiksskóla-
stjórnendur, deildar-
stjórar, leikskóla-
kennarar og almennir 
starfsmenn. 
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Tafla 3 - Annar áfangi 

Annar áfangi 
Árið 

2012 - 2013 
Efni framkvæmdar 

Framkvæmdaraðilar 
og þátttakendur 

Ágúst   Verkefnastjóri fer yfir hugmyndir á skýrslugerð og 
annað mat fyrsta áfanga. 

 Athuga með utanaðkomandi faglega ráðgjöf um 
valddreifingu. 

Verkefnastjóri, stýri-
hópur, leiksskóla-
stjórnendur, deildar-
stjórar, leikskóla-
kennarar og almennir 
starfsmenn. 

September  Námskeið - fyrirlestrar - málþing frá fagaðilum sem 
þekkja til valddreifingar. 

Leiksskólastjórnendur, 
deildarstjórar, leik-
skólakennarar og 
almennir starfsmenn. 

Október- 
desember 

 Látið reyna á nýja þekkingu og færni við raunverulegar 
aðstæður.   

 Leikskólastjóri dreifir ábyrgð meðal starfsfólks. 

Leiksskólastjórnendur, 
deildarstjórar, leik-
skólakennarar og 
almennir starfsmenn. 

Janúar   Starfsmannasamtöl og unnið úr þeim atriðum sem þar 
koma fram.  Fundir með stýrihóp. 

 Reglubundið sjálfsmat eða innra mat á meðan 
þróunarverkefnið stendur. 

Verkefnastjóri, stýri-
hópur, leiksskóla-
stjórnendur, deildar-
stjórar, leikskóla-
kennarar og almennir 
starfsmenn. 

Febrúar  Foreldrakannanir - viðhorf þeirra við innleiðingu 
verkefnisins. 

 

Verkefnastjóri, stýri-
hópur, leiksskóla-
stjórnendur. 

Mars - apríl  Gerð drög að handbók um endur- og 
símenntunaráætlun leikskólans með tilliti til 
valddreifingar  innan leikskólans. 

 Drög að handbók um endur- og símenntunaráætlun 
þar sem valddreifing kemur fram - lagt fyrir 
foreldraráð. 

Verkefnastjóri, 
stýrihópur, 
leiksskólastjórnendur. 

Maí  Áframhaldandi dreifing verkefna. Verkefnastjóri, stýri-
hópur, leiksskóla-
stjórnendur. 

Júní  Skýrslugerð og samantekt af ráðgjöf námskeið og 
fyrirlestrum vetrarins. 

Verkefnastjóri, 
stýrihópur. 

Júlí  Sumarleyfi. 

 Niðurstöður settar inn í áfangaskýrslu leikskólans. 

Verkefnastjóri, stýri-
hópur, leiksskóla-
stjórnendur, deildar-
stjórar, leikskóla-
kennarar og almennir 
starfsmenn. 
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Tafla 4 - Þriðji áfangi 

Þriðji áfangi 
Árið 

2013 - 2014 
Efni framkvæmdar 

Framkvæmdaraðilar 
og þátttakendur 

Ágúst   Verkefnastjóri fer yfir hugmyndir á skýrslugerð og annað 

mat annars áfanga. 

 Áframhaldandi dreifing verkefna. 

Verkefnastjóri, stýri-
hópur, leiksskóla-
stjórnendur, deildar-
stjórar, leikskóla-
kennarar og almennir 
starfsmenn. 

September- 
október 

 Endur- og símenntunaráætlun tekur gildi þar sem áhersla 
er lögð á valddreifingu. 

 Farið verður yfir árangursríka stjórnunarhætti þar sem 
verkefnavinna dreifist. 

Verkefnastjóri, 
stýrihópur, 
leiksskólastjórnendur. 

Nóvember- 
desember 

 Áhersla er lögð á mikilvægi þess að starfsfólk viðhaldi 
þekkingu sinni sem það öðlaðist í fyrsta og öðrum áfanga 
verkefnis, með stuðningi og ráðgjöf. 

Verkefnastjóri, stýri-
hópur, leiksskóla-
stjórnendur, deildar-
stjórar, leikskóla-
kennarar og almennir 
starfsmenn. 

Janúar   Fundur með verkefnastjóra og stýrihópnum, með tilliti til 
stöðu verkefnis. 

Verkefnastjóri, stýri-
hópur, leiksskóla-
stjórnendur, deildar-
stjórar, leikskóla-
kennarar og almennir 
starfsmenn. 

Febrúar  Starfsmannafundur - farið yfir ýmis atriði er varðar 
þróunaráætlunina. 

 Reglubundið sjálfsmat eða innra mat á meðan 

þróunarverkefnið stendur. 

Verkefnastjóri, stýri-
hópur, leiksskóla-
stjórnendur, deildar-
stjórar, leikskóla-
kennarar og almennir 
starfsmenn. 

Mars - apríl  Mat á skólastarfi 

 Unnið úr niðurstöðum 

Verkefnastjóri og 
stýrihópur. 

Maí - júní  Áætlað að ný vinnubrögð verði innleið. 

 Útgáfa niðurstaða sem yrðu birtar í áfangaskýrslu og 
heimasíðu skólans. 

Verkefnastjóri, stýri-
hópur, leiksskóla-
stjórnendur, deildar-
stjórar, leikskóla-
kennarar og almennir 
starfsmenn. 

Júlí  Þróunaráætlun og ný vinnubrögð innleidd. 

 Verklok. 

Leiksskólastjórnendur, 
deildarstjórar, leik-
skólakennarar og 
almennir starfsmenn. 
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4.2 Verksvið verkefnastjóra 

Verkefnishöfundur telur rétt að hæfum starfsmanni verði falið hlutverk 

verkefnisstjóra.  Hans hlutverk verður að skipuleggja, bera ábyrgð á 

verkefninu og halda utan um alla þætti þess svo að tilsettum markmiðum í 

þróunaráætluninni valddreifing innan leikskólastofnana, verði náð. 

Verkefnisstjóri kallar saman stýrihóp, stýrir honum og skipuleggur þá 

verkefnavinnu, svo sem að gera áætlanir og dreifa ábyrgð til annarra 

starfsmanna, undirbúa fundi og upplýsa starfsfólk um framvindu 

verkefnisins.  Hlutverk verkefnisstjóra er einnig að sjá um og bera ábyrgð á 

að unnið sé eftir matsáætlunum og að unnið verði úr niðurstöðum. 

Verkefnisstjóri ber einnig ábyrgð á nauðsynlegu upplýsingastreymi og að 

allar skráningar vegna úrvinnslu fyrir lokaskýrslu verði gerðar með faglegum 

hætti. Einnig þarf verkefnisstjóri að sjá um að gott upplýsingastreymi verði 

milli aðila innan starfshópsins og ekki síst gott samstarf við stjórnendur og  

starfsfólk leikskólans 

4.3 Fyrsti áfangi 

Í fyrsta áfanga færi fram forvinna þar sem starfsfólkið er undirbúið og fyrsta 

skrefið stigið.  Í upphafi þess áfanga yrði rætt við allt starfsfólk leikskólans á 

starfsmannafundi um þróunarverkefnið, það kynnt fyrir starfsfólkinu og það 

hvatt til að taka þátt. Þróunarverkefnið yrði byggt í takt við stefnu 

leikskólans og þá framtíðarsýn sem leikskólasamfélagið hefur sett sér. 

Starfsfólk yrði beðið að íhuga hvernig það vill sjá valddreifingu innan 

leikskólans, hvernig það er núna og hvað þarf að bæta.  Tilgangurinn er að 

gera starfsfólkið meðvitaðra um þátt sinn í valddreifingu þannig að það fari 

að veita þessum þætti meira athygli.  Því næst er að finna verkefnisstjóra 

sem er tilbúinn að taka að sér ábyrgð á þessu verkefni, sjá um skráningar, 

skýrslugerðir og matsvinnu. Á starfsdegi sem yrði þá haldinn í upphafi 

skólaárs yrði haldið námskeið sem mun fjalla um valddreifingu og hvernig 

það geti aukið jákvæð samskipti.  Tilgangurinn með námskeiðum og fundum 

er að kynna viðfangsefnið betur, auka þekkingu starfsfólksins og auka 

þjálfun þess þannig að það verði hæfara til að takast á við þetta nýja 

viðfangsefni.  Boðið yrði upp á umræður þar sem starfsfólkinu yrði gefið 

tækifæri og það hvatt til að koma sínum hugmyndum, skoðunum og 

vangaveltum á framfæri.  Starfsfólki yrði gefið tækifæri til að ræða sín á milli 

viðhorf til verkefnisins, hvernig því liði gagnvart verkefninu, hvort einhverjar 

áhyggjur væru fyrir hendi.  Síðan yrðu þau mál rædd með tilliti til þess að 

allar tilfinningar gagnvart verkefninu séu eðlilegar og viðurkenndar og fólk 

aðstoðað við að vinna úr þeim.  Með þessu verður viðfangsefnið skoðað frá 
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öllum hliðum, því gefin meiri dýpt og mikilvægi þess gerð góð skil. Í þessum 

áfanga yrði farið í innra mat á skólastarfinu með tilliti til valddreifingar. 

Tilgangur innra mats er að leggja faglegan grundvöll að endurbótum í 

leikskólastarfi og vinna kerfisbundið að því að auka gæði þess og gera það 

skilvirkara. Einnig yrði verkefnastjóri ráðinn. Hans hlutverk verður að 

skipuleggja, bera ábyrgð á verkefninu og halda utan um alla þætti þess svo 

að tilsettum markmiðum í þróunaráætluninni valddreifing innan 

leikskólastofnana, verði náð. Sjá verkáætlun - áfanga 1 í töflu 2 í kafla 4.1. 

4.4 Annar áfangi 

Í upphafi annars áfanga færi verkefnisstjóri yfir skýrslugerð og annað mat á 

fyrsta áfanga þróunaráætlunarinnar. Fenginn yrði utanaðkomandi ráðgjöf um 

valddreifingu og námskeið, fyrirlestrar yrðu haldnir fyrir alla á leikskólanum þ.e. 

deildarstjóra, leikskólakennara og aðra starfsmenn. Í öðrum áfanga yrði látið 

reyna á nýja þekkingu og færni alls starfsfólks á leikskólanum og þar með tekið 

skref til valddreifingar innan leikskólastofnana og við raunverulegar aðstæður.  

Þetta gerist með því leikskólastjóri deilir ábyrgð til starfsfólksins. Verkefnisstjóri 

tekur starfsmannasamtöl þar sem lögð er áhersla á að starfsfólkið fari í nokkurs 

konar sjálfskoðun þar sem það skoðar og metur eigin framkomu og samskipti 

með tilliti til þess hvað þarf að gera vel og hvað þarf að bæta í eigin fari.  Þannig 

gæti hver starfsmaður nýtt sér þessa nýju þekkingu og æft sig í að nota hana.  

Einnig yrui gerð drög að endur- og símenntunaráætlun leikskólans með tillit til 

viðfangsefnisins í þróunaráætluninni. Foreldrakannanir verða gerðar þar sem 

skoðað er viðhorf þeirra við innleiðingu verkefnisins.  Verkefnisstjóri sér svo um 

að gera skýrslu og samantekt af ráðgjöf námskeiðs og fyrirlestrum vetrarins.  

Sjá verkáætlun - áfanga 2 í töflu 3 í kafla 4.1.  

4.5 Þriðji áfangi 

Í upphafi þriðja áfanga fer verkefnastjóri yfir skýrslugerð og annað mat 

annars áfanga. Leikskólastjóri og aðrir stjórnendur  halda áfram að deila 

verkefnum og ábyrgð til starfsfólksins. Í þriðja áfanga yrðu ný vinnubrögð 

þjálfuð með það fyrir augum að þau festist í sessi og verði hluti af menningu 

skólans. Verkefnisstjóri leggur áherslu á mikilvægi þess að starfsfólkið 

viðhaldi þekkingu sinni, sem það hefur öðlast í fyrsta og öðrum áfanga, með 

stuðningi og ráðgjöf. Þegar þróunaráætlunin yrði komin af stað yrði lögð 

sérstök áhersla á að starfsfólkið vinni saman og styðji hvert annað. Því það 

þarf að vinna sem ein heild til að eiga möguleika á að ná góðum árangri. 

Fullan (2001) álítur að bæði stuðningur við starfsfólk ásamt þrýstingi séu 

nauðsynlegir þættir svo árangur náist. Fundir með verkefnastjóra eru á 
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öllum þremur áföngunum, með tilliti til stöðu verkefnisins. Einnig verður 

starfsmannafundur haldinn til að fara yfir ýmis atriði er varða 

þróunaráætlunina og reglubundið sjálfsmat og eða innra mat verður á 

meðan þróunarverkefnið stendur. Stefnt er að því að birta niðurstöður í 

áfangaskýrslu og á heimasíðu leikskólans. Áætlað er að valddreifing til 

starfsfólks leikskóla og ný vinnubrögð séu þar með innleidd, og  orðin hluti 

af starfssemi leikskólans. Sjá verkáætlun - áfanga 3 í töflu 4 í kafla 4.1.  

4.6 Stuðningur og ráðgjöf 

Eitt af því sem þarf að huga að, þegar farið er af stað í þróunarstarf eða 

breytingastarf, er að tryggja skólasamfélaginu stuðning og ráðgjöf.  Oft 

getur verið um stuðning að ræða sem þátttakendur geta veitt hver öðrum. Í 

mörgum tilvikum þarfnast skólar utanaðkomandi ráðgjafar þegar ráðast á í 

stór þróunarverkefni (Jón Baldvin Hannesson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar 

Sigþórsson, 2002). Einnig þarf að huga að því hvaða bjargir þurfa að koma til 

svo að framganga þróunarstarfsins sé tryggð.  Þessar bjargir geta til dæmis 

verið í formi fjármagns eða aukins vinnuframlag.  Þessa þætti er mikilvægt 

að ígrunda vel, en auk þess þarf að gera ráð fyrir þróunarstarfinu þegar 

vinnutími starfsmanna er skilgreindur.  Með því að huga að þessum þáttum 

má minnka líkurnar á því að þreyta, sem leitt  getur til uppgjafar, búi um sig 

í skólasamfélaginu. 

Skólinn getur einnig lagt út af utanaðkomandi ráðgjöf sem mælt er með, 

sbr. Skólaþróunarverkefnið Aukin gæði náms – AGN-verkefnið.  Megintil-

gangur þess er að skapa skilyrði til umbóta innan skóla með það að 

markmiði að auka gæði náms og námsárangur, festa í sessi breytingar á 

starfsháttum og innri aðstæðum á sviði stjórnunar og kennslu.  Einnig að 

auka getu skóla til að koma auga á hvenær ytri kröfur geta falið í sér 

tækifæri til þróunar á innra starfi (Laufey María Hreiðarsdóttir, 2002). 

4.7 Kostnaðaráætlun og fjármögnun 

Þetta þróunarverkefni myndi hafa töluverðan auka kostnað í för með sér, 

vegna ýmis konar funda, faglegs ráðgjafa, fræðslu í formi námskeiða og 

fyrirlestra og kaupa á fræðslubókum.  Einnig yrði kostnaður vegna tengiliðs 

og vinnulauna verkefnisstjóra. 

Til að standa straum af þeim aukakostnaði sem þetta hefði í för með sér, 

þá yrði fjármagn aflað með því að sækja um styrk til þróunarsjóð leikskóla, 

sem er á vegum menntamálaráðuneytis.  Á grundvelli 15. gr. laga nr. 

90/2008 um leikskóla, samkvæmt  34. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla 

og samkvæmt 53. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla hefur verið 
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stofnaður sprotasjóður sem styður við þróun og nýjungar í skólastarfi í leik- 

grunn- og framhaldsskólum, í samræmi við stefnu stjórnvalda og 

aðalnámskrá viðkomandi skólastiga (Þróunarsjóður leikskóla, 2011).  Einnig 

yrði sótt um styrk í viðkomandi sveitarfélagi þar sem þróunaráætlunin yrði 

sett í framkvæmd.  

Áætlaður kostnaður yrði því sem hér segir: 

Tafla 5 - Áætlaður kostnaður 

Kostnaðarliðir 
Áætlaður 

kostnaður 

Launakostnaður vegna faglegrar   ráðgjafar 350.000 

Launakostnaður vegna verkefnisstjóra 2.500.000 

Launakostnaður vegna funda stýrihóps 420.000 

Kostnaður vegna námskeiða og fyrirlestra 550.000 

Kostnaður vegna aukins undirbúningstíma 220.000 

Kostnaður vegna efniskaupa 330.000 

Samtals kostnaður 4.375.000 

 

4.8 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið gerð nánari grein fyrir þróunarverkefninu og 

mikilvægi þess að líta á það heildstætt. Þar kemur fram að ef tekin er 

ákvörðun um að fara af stað með þróunarverkefni, þarf að taka tillit til 

ýmissa þátta strax í upphafi. Ekki síst er mikilvægt að allir starfsmenn 

sameinist um sameiginlega sýn á þróunarverkefnið og að allir í 

leikskólaumhverfinu eignist hlutdeild í því.  Einnig er komið inn á hve 

mikilvægt er að gera vandaða verkáætlun þar sem verkþættir yrðu 

skilgreindir, þeim settur  tímarammi og hverjir væru ábyrgðaraðilar. Komið 

hefur verið inn á hve mikilvægt verksvið verkefnastjóra er en hans hlutverk 

er að skipuleggja, bera ábyrgð á verkefninu og halda utan um alla þætti þess 

svo að tilsettum markmiðum þróunaráætlunarinnar verði náð.  Eitt af því 

sem þarf að huga að, þegar farið er af stað í þróunarstarf eða 

breytingastarf, er að tryggja skólasamfélaginu stuðning og ráðgjöf.  

Í næsta kafla verður fjallað um hvernig mati er hagað. 
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5 Hvernig er mati hagað ? 

Þegar leggja á af stað í breytingar er mikilvægt að skipuleggja vel vinnuna og 

þær leiðir sem fara á.  Ýmis líkön hafa verið sett upp fyrir skipulagningu á 

þróunarvinnu.  Í bókinni „Aukin gæði náms“ segja höfundar frá einni 

hugmynd sem felur í sér hringferli þróunaráætlunar og er sjálfsmat, 

upphafspunkturinn, sjá kafla 2.3 mynd 1. Sjálfsmatið leiðir í ljós hverjar eru 

sterkar og veikar hliðar skólastarfsins, hvar umbóta sé þörf. Á grundvelli 

matsins eru forgangsverkefni ákveðin og breytingar skilgreindar. Næst er 

gerð framkvæmdaáætlun um verkefnið og hafist handa samkvæmt henni. 

Að lokum er allt metið aftur. sjá kafla 2.3 mynd 2. Matið er samofið öllu 

áætlunarferlinu, því stöðugt þarf að leggja mat á framvindu vinnunnar.  

Hægt er að hugsa sér skólaþróun og mat á skólastarfinu sem hringrás, þar 

sem ekki skiptir máli hver upphafspunkturinn er, heldur hefst ferlið um leið 

og annað endar.   

Til að þróunarverkefnið Valddreifing innan leikskólastofnana, fjárfesting 

til framtíðar leiði af sér gott starf, sem yrði enn betra með innleiðingu 

valddreifingu til starfsfólks, þarf að vera mat til staðar á skólastarfinu í 

skólamenningunni.  Til að valddreifing til starfsfólks skili sér sem best þarf 

að meta vinnunna jafnt og þétt.  Rúnar Sigþórsson o.fl. (1999) segja að 

ákveðnir þættir þurfi að vera til staðar til að hægt sé að koma áætlun í 

framkvæmd.  Það þurfa allir að vinna saman og vera meðvitaðir um 

mikilvægi samvinnunnar. Gerður G. Óskarsdóttir (1999) segir að markmið 

mats sé að fá fram upplýsingar um gæðastig þess sem metið er eða fá svar 

við matsspurningum. Mati sé þannig ætlað að skilgreina styrkleika og 

veikleika, draga fram það góða og benda á það sem betur má fara. Hlutverk 

mats sé síðan að nota upplýsingarnar eða svarið við matsspurningunni til að 

bæta eitthvað í skólastarfinu, breyta einhverju, taka upp eitthvað nýtt, 

hætta einhverju eða rökstyðja að eitthvað haldist óbreytt. Hlutverk mats 

getur einnig, eingöngu, verið að skapa yfirsýn og þá eru engar áætlanir uppi 

um að breyta neinu í kjölfar matsins. Niðurstöður matsins eru þannig 

mikilvægt tæki til að nota við ákvarðanatöku. Tilgangur með mati er að þróa 

og bæta leikskólastarfið í víðasta skilningi og gera starfsfólk meðvitaðra um 

starf sitt og leiða það til markvissari vinnubragða. Verkefnishöfundur telur 

best að hafa reglubundið sjálfsmat og eða innra mat meðan á 

þróunarverkefninu stendur.  Þá verður leitast við að athuga hvernig daglegt 
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starf gangi.  Þarna gæti myndast tækifæri til að endurskoða markmið og 

leiðir meðan á þróunarverkefninu stendur. Einnig má gera ráð fyrir að 

óformlegt mat og þátttakendamiðað mat eigi sér stað. Dæmi um þær 

spurningar sem notast yrði við í mati yrðu eftirfarandi; 

 Hvaða leiðir telur starfsfólkið vera árangursríkar til valddreifingar ? 

 Hvaða raunhæfar líkur telur starfsfólkið á að árangur náist með 
valddreifingu ? 

Einnig yrði gerður spurningalisti til foreldra varðandi viðhorf þeirra við 

innleiðingu verkefnisins í öðrum áfanga.  Dæmi um slíkar spurningar sem 

notaðar væru við matið yrðu eftirfarandi; 

 Hvert er viðhorf foreldra/forráðamanna til upplýsingastreymis frá 
leikskóla ? 

 Hvert er viðhorf kennara til samstarfs við foreldra ?  

Þátttakendamiðað mat minnir okkur á að við þurfum að hlusta á alla 

hagsmunaaðila til að vita hvað allir hópar og einstaklingar hafa að segja, jafnvel 

með óformlegum samtölum.  Hjá Sigurlínu Davíðsdóttur (2008) kemur fram að 

einkenni þátttakendamiðaðs mats er að megináherslan er á þá sem eru 

þátttakendur, þá sem nota þjónustuna, stunda nám í skólanum o.s.frv. 

Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 setur ráðherra leikskólum 

aðalnámskrá sem er endurskoðuð reglulega.  Í henni koma fram helstu 

markmið leikskólastarfs og uppeldis- og menntunarhlutverk leikskóla.  Í 

hverjum leikskóla skal gefa út  skólanámskrá og er hún nánari útfærsla á 

aðalnámskrá leikskóla. Hún felur í sér uppeldis- og námsáætlun leikskóla þar 

sem markmið eru sett og skilgreindar leiðir að þeim markmiðum. 

Skólanámskrá tekur mið af sérstöðu skóla og skólastefnu viðkomandi 

sveitarfélags. Skólanámskrá skal endurskoða reglulega. Í 17. grein um mat 

og eftirlit með gæðum leikskólastarf kemur fram orðrétt að markmið mats 

og eftirlits með gæðum starfs í leikskólum er að: 

 Veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til 
fræðsluyfirvalda, starfsfólks leikskóla, viðtökuskóla og foreldra. 

 Tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða 
og aðalnámskrá leikskóla. 

 Auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum. 

 Tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fá þá þjónustu sem þau 
eiga rétt á samkvæmt lögum.  
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5.1 Innra mat 

Leikskólastjóri er faglegur leiðtogi og í forystu um þróun metnaðarfulls leik-

skólastafs.  Hann leiðir lýðræðislegt samstarf ólíkra hópa sem starfa innan 

leikskólans, stuðlar að jafnrétti og uppbyggilegum samskiptum með velferð 

barna að markmiði.  Leikskólastjóri ber ábyrgð á að starf leikskólans sé 

metið reglulega með innra mati og að niðurstöður séu notaðar til úrbóta í 

þágu starfsins (aðalnámskrá leikskóla, 2011).  Þar er einnig talað um 

lýðræðisleg vinnubrögð við innra mat þar sem tekið er tillit til sjónarmiða 

þeirra sem koma að leikskólastarfinu og  stuðlað að auknum gæðum.  Þar 

eru leikskólakennarar, annað starfsfólk, foreldrar og börn mikilvægustu 

þátttakendurnir. Þessir aðilar þurfa að fá tækifæri til að velta fyrir sér 

leikskólastarfinu og ræða sín á milli á jafnréttisgrundvelli. 

Tilgangur innra mats er að leggja faglegan grundvöll að endurbótum í 

leikskólastarfi og vinna kerfisbundið að því að auka gæði þess og gera það 

skilvirkara.  Skólanámskrá leikskólans er skrifleg lýsing á því sem gert er í 

leikskólanum og á því sem á að gera. Þar koma fram bæði markmið og leiðir 

leikskólans.  Skólanámskrá leikskólans setur því viðmið fyrir matið. Með 

innra mati samkvæmt 18. gr. laga um leikskóla nr. 90/2008 er átt við að 

hver leikskóli meti með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfsins 

á grundvelli 17. gr. með virkri þátttöku starfsmanna, barna og foreldra eftir 

því sem við á.  Í nýútkominni aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að í 

vinnu við innra mat skal gerð grein fyrir tengslum við þau markmið sem sett 

eru fram í skólanámskrá þar sem hver skóli þróar aðferðir sem taka mið af 

sérstöðu skólans til að meta hvort og að hve miklu leyti markmiðunum hefur 

verið náð.  Þar kemur einnig fram að aðferðir við innra mat taka mið af 

þeim viðfangsefnum sem unnið er að hverju sinni. Innra mat hvers skóla 

byggist á kerfisbundinni aðferð sem lýst er í skólanámskrá.  Í starfsáætlun 

skólans fyrir hvert skólaár kemur síðan fram hvaða þættir eru viðfangsefni 

innra mats. Innra mat skóla á markvisst fléttast saman við daglegt starf og 

ná til allra þátta skólastarfisins s.s. stjórnunar, kennslu, námskrafna, 

námsmat og samskipta innan og utan kennslustofunnar.   

5.2 Nýting niðurstaðna  

Í aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að gera skal grein fyrir viðmiðum 

námsmats og umsagna í skólanámskrá þannig að nemendum, foreldrum og 

öllu starfsmönnum skóla sé ljóst hvaða kröfur eru gerðar og hvernig skólinn 

hyggst meta hvernig þær eru uppfylltar. Það er forsenda þess að unnt sé að 

nýta upplýsingarnar til að bæta nám og kennslu.  Niðurstöður innra mats á 

leikskólastarfinu ásamt umbótaráætlun eiga að vera aðgengilegar.  
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Mikilvægt er að nefnd sem fer með málefni leikskólans í umboði 

sveitarstjórnar fylgi því eftir að niðurstöður innra mats stuðli að auknum 

gæðum í skólastarfinu. Um þetta er fjallað ítarlega í kafla 3.6. 
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6 Hvað þarf að gera til að verkefnið nái að festast í sessi 

Fjárfesting til framtíðar er langtímaverkefni. Því áætlar verkefnishöfundur að 

þróunarverkefni þetta muni taka þrjú ár og eftir það er von hans að 

áhersluatriðin verði orðin sjálfsagður partur af menningu leikskólans Lautar. 

Samkvæmt Fullan (2001) tekur það þrjú til fimm ár að innleiða þróunarverkefni 

sem ætlunin er að sé komið á til að vera. Til þess að Valddreifing innan 

leikskólastofnana fjárfesting til framtíðar festist í sessi þarf breytingaferlið að vera 

farsælt og skila tiláætluðum árangri. Ýmis tæknileg atriði geta haft áhrif á það 

hvort verkefnið festist í sessi eða ekki.  Fullan (2001) nefnir þrjár helstu hindranir 

þess að breytingar nái að verða varanlegar.  Fyrsta hindrunin er hættan á að 

ofureinfalda hlutina.  Önnur hindrunin er tilhneiging til að halda að þótt eitthvað 

virki á einum stað þá virki það líka sjálfkrafa á öðrum stað í öðru samhengi.  Þriðja  

hindrunin tengist síðan hugarfari. Þótt tæknilegar hindranir skipti máli þá sé 

vonlítið að þróunarverkefnið beri árangur ef ekki er til staðar áhugi og 

skuldbinding þeirra sem að verkefninu standa og hafa það hlutverk að viðhalda 

því. Í leikskólanum Laut starfar margt af jákvætt og námsfúst starfsfólk, en alltaf 

geta komið upp hindranir. Hindranir geta verið af ýmsum toga. Öll höfum við 

okkar lífsýn, gildi, reynslu og menntun sem nýtist okkur í starfi.  Í leikskólastarfi 

þar sem mikil samskipti eru, er best að vinna úr slíkum hindrum á jákvæðan hátt 

með það að leiðarljósi að efla samskipti og virða ólíkar skoðanir. 

Til þess að festa breytingarnar í sessi þarf að skapa þeim skilyrði til að 

halda velli. Þannig þarf breytingin að verða hluti að stefnu skólans og 

skólanámskrá. Einnig þarf að tryggja að nægilega mikill stuðningur sé við 

gerð þróunaráætunarinnar frá skólastjórnendum.  

6.1  Efling liðsheildar 

Stjórnun stofnunar skiptir máli fyrir starfsfólkið.  Það hefur verið sýnt fram á 

það að hlutdeild og ábyrgð skiptir máli og er áhugahvetjandi.  Leiðtogi sem 

vinnur markvisst að því að efla liðsheildina tekst oft að leysa úr læðingi kraft 

og laða fram innri hvatningu og leynda hæfileika frá liðsmönnum sínum. 

Gefandi samskipti, styðjandi starfsumhverfi og væntingar til starfsfólks 

skipta einnig máli.  Þessir þættir virðast skipta meira máli en peningar og 

hefur áhrif á árangur í starfi (Sergiovanni, 2006). Ef stjórnandi hefur traust 

vinnufélaganna öðlast þeir meira öryggi og munu sýna samvinnu og hollustu 

við sameiginleg markmið. Þar af leiðandi getur stjórnandi nýtt sér virkni 
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starfsmanna sem leið að mikilvægum málefnum (Bloom, 2000). Hlutverk 

stjórnandans er að  koma til móts við þarfir starfsfólksins með því að sýna 

því athygli, virðingu og vinsemd ásamt því að taka þátt í ákvörðunum um 

málefni skólans.  Lýðræðislegt leikskólastarf byggist á jafnrétti, 

fjölbreytileika, samábyrgð, samstöðu og viðurkenningu fyrir ólíkum 

sjónarmiðum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 
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7 Lokaorð 

Verkefnishöfundur telur að gildi þessarar þróunaráætlunar Valddreifing til 

starfsfólk leikskóla, fjárfesting til framtíðar, sé ótvírætt. Það muni geta skapað 

faglegt og gott samfélag innan veggja leikskólans Lautar. Þó svo að fagleg 

vinnubrögð séu viðhöfð innan veggja leikskólans Lautar nú þegar, má alltaf gera 

betur og bæta það góða starf sem fyrir er. Eitt af megin hlutverkum hvers 

stjórnanda og jafnframt það mikilvægasta er að laða fram það besta í hverjum 

starfsmanni og halda uppi stöðugri þróun leikskólastarfs. Það er í anda leikskólans 

Lautar að starfað sé af gleði, hlýju og  gagnkvæmri virðingu og jafnframt að þar sé 

samstilltur og jákvæður starfsmannahópur.   

Verkefnishöfundur telur framtíðina bjarta fyrir áframhaldandi 

uppbyggingu leikskólans í anda þessa þróunarverkefnis. Aðferðin við að 

innleiða þróunaráætlunina Valddreifing innan leikskólastofnana, fjárfesting 

til framtíðar geti haft mikið að segja varðandi hvort breytingar verði 

varanlegar og nái að verða hluti af menningu leikskólans Lautar eða ekki. 

Þar starfar samhentur starfsmannahópur sem er tilbúinn að leggja á sig 

mikla vinnu við að skapa faglegt og gott starf. 

Góðir hlutir gerast hægt og því áætlar verkefnishöfundur þrjú ár í þetta 

þróunarverkefni til að auka líkurnar á því að öllum markmiðum 

þróunarverkefnisins valddreifing innan leikskólastofnana, fjárfesting til 

framtíðar verði náð og að lokum verði valddreifing til starfsfólks leikskóla  

fastur punktur í starfsemi leikskólans. Það er trú verkefnishöfundar að 

þróunarstarf í skólum sé einn af hornsteinum árangursríks skólastarfs og því 

nauðsynlegt hverjum skóla.  Það er einnig von verkefnishöfundar að 

starfsfólk nái að vinna sem ein heild að markmiðum þróunaráætlunarinnar, 

því enginn einn getur komið á breytingum, heldur verða allir að leggjast á 

eitt sem að verkefninu koma. Innleiðing á Valdreifing innan 

leikskólastofnana  fjárfestingu til framtíðar er samvinnuverkefni allra sem 

að skólastarfi koma, eins og getið er í inngangi þessa verkefnis. 

Þróunarverkefnið á ekki endilega að vera til þess að finna upp hjólið heldur 

á það að vera til að auðga og bæta það góða starf sem fyrir er á leikskólum í 

dag, því eins og nafngiftin „fjárfesting til framtíðar“ gefur til kynna er það 

mannauðurinn í leikskólanum sem þarf að njóta sín sem best.  Góða reynslu 

og menntun starfsmanna er ekki er hægt að meta til fjár.  Verði verkefnið 

að veruleika má búast við að mannauður leikskólans muni nýtast enn betur, 
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leikskólinn muni ekki aðeins viðhalda faglegu starfi sínu heldur efla það enn 

frakar, og um leið þá góðu menningu sem leikskólinn býr við í dag að vera 

„skóli sem lærir“ 
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