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Um skólann 
 
Skólinn er tvískiptur. Annars vegar eru það Tröllaborgir, Tröllagili 29, 603 Akureyri og þar er 
fjöldi barna áætlaður 72 og börnin á aldrinum 2 ½ - 6 ára. Hins vegar er það deildin Árholt 
(frá ágúst 2019) þar sem yngstu börnin eru til húsa, en þau eru áætluð 16 talsins næsta 
skólaár á aldrinum 1-2 ½ árs. Árholt stendur við Höfðahlíð, 603 Akureyri, nánast við hliðina 
á Glerárskóla. 
 
Leikskólastjóri er Jakobína Áskelsdóttir. 
Tröllaborgir hófu starfsemi sína í Tröllagili 29 í ágúst 2004 og er á 17. starfsári. 
Rekstraraðili skólans er Akureyrarbær. 
 

Skóladagatal, undir flipanum „Skólastarfið“  http://trollaborgir.karellen.is   

 
Tölulegar upplýsingar um börn 
 
Áætlaður fjöldi barna skólaárið 2021-2022 er 72 börn;  virðast verða fleiri drengir en stúlkur 
eins og það lítur út þegar þetta er ritað en nákvæmar tölur liggja ekki fyrir. 
Áætlaður fjöldi dvalarstunda miðað við 72 börn verða þá um 133.056. Meðal dvalartími 
barna má reikna með að verði um 8 klst. á dag. 
Fjöldi barna sem þurfa á sérstakri  námsaðlögun að halda (sérkennslu) er áætlaður 3  
Fjöldi tvítyngdra barna er áætlaður 7  
 

Starfsmannamál 
 
Heildarfjöldi stöðugilda er áætlaður 25 
Heildarfjöldi starfsmanna er áætlaður 32  
 
Símenntunaráætlun: Kennarar og starfsmenn verða hvattir til að sækja sér rafræn 
námskeið ekki síður en staðbundin. Tras, Lubbi, Míó, Hljóm eru þau matstæki sem við 
notum til að meta nám og þroska barnanna og búast má við að einhverjir 
kennarar/starfsmenn sæki sér námskeið í sambandi við þau. Eftir allt covid-ástandið má 
búast við að einhverja þyrsti í sjálfstyrkjandi hópefli eða eitthvað í þeim dúr. Þetta verður 
nánar ákveðið með starfsmannahópnum í byrjun haustannar. 
 
 

Öryggismál:  
 
Hér má sjá tengil á Áfalla-og slysaáætlun leikskóla  
http://trollaborgir.karellen.is/Upplysingar/Afallaaaetlun-  

http://trollaborgir.karellen.is/
http://trollaborgir.karellen.is/Upplysingar/Afallaaaetlun-


 

 

 
Leikskólastjóri er öryggisvörður Tröllaborga og einn öryggisfulltrúi er úr hópi starfsmanna. 

 
Faglegar áherslur leikskólans 
 
Einkunnarorðin eru Hugur-Hjarta-Hönd og markmiðið er að 
 vinna með og samþætta hug, hjarta og hönd í allri starfsemi skólans. Það er, að jafnvægi 
verði á milli þekkingar, tilfinninga og framkvæmdar í öllu starfi. Sýn leikskólans byggir á 
þeirri trú að með því að efla og styrkja hið góða í hverjum einstaklingi skapist góður 
grunnur fyrir leik og nám barna. Hvert barn byggir síðan þar ofan á, út frá eigin forsendum 
og getu. Til að ná þessu fram er stefnumótun leikskólans unnin eftir hugmyndafræði 
lífsleikninnar. Áhersla er lögð á að vinna með virðingu, sjálfsstjórn og ábyrgðarkennd 
einstaklinga gagnvart sjálfum sér og öðrum svo þeir finni til samkenndar og sýni tillitssemi. 

 

Læsi 

Læsi í víðum skilningi er samþætt öllu starfi í Tröllaborgum. Í gegnum lífsleiknina læra 
börnin tilfinningalæsi sem stuðlar að góðri sjálfsmynd og sjálfsöryggi. Í dygðavinnu læra 
börnin jákvæð samskipti sín á milli, auka orðaforða sinn og dýpka málskilning. Lögð er 
áhersla á að umhverfi barnanna ýti undir læsi m.a. með myndrænu dagskipulagi og 
merkingum sem eru þá sett upp í lesátt. Í daglegu starfi er unnið með þulur, 
rím, sögur, leiki og stafi. Í Tröllaborgum er unnið með TRAS, skráningu á málþroska barna 
og Hljóm-2, 
athugun á hljóð og málvitund barna. 

 

Lífsleikni í leikskóla 

Hugmyndafræði lífsleikninnar byggir á kenningum sem snúa að mannrækt, siðferðilegu 
gildismati og 
þeirri trú að efla og styrkja hið góða í hverjum einstaklingi, bæði börnum og fullorðnum. 
Unnið er með tólf dygðir sem námsleiðir til að kenna siðferði s.s. ábyrgð, samkennd, 
virðingu og þolinmæði. Dygðirnar stuðla 
að sjálfsstjórn í gegnum leik og nám þannig að börnin skilji þær og noti í daglegu starfi. Í 
Tröllaborgum er lífsleiknin rauður þráður í gegnum allt skólastarfið og þegar börnin ná 
tökum á henni skilar hún sér inn á heimilin og út í samfélagið. 

 

Jóga 

Jóga skapar börnum tækifæri til að ná betri slökun og ró í leik og námi sem er mikilvægt í 
því hraða samfélagi sem við lifum í. Jóga með börnum fellur því afar vel að lífsleiknistarfinu 



 

 

þar sem unnið er með umhyggju, vellíðan, ró, samkennd og hlýju. Í Tröllaborgum er jóga 
námsleið til að ná fram markmiðum í lífsleikni. 

 
 

Mat og umbætur 
 
Innra mat - hvað á að meta, setja vefslóð á skýrslurnar sem eru á heimasíðu skólanna 
Umbótaáætlun – þróunarstarf – nýbreytni  
 http://trollaborgir.karellen.is/Skolastarfid/Mat-a-skolastarfinu  
 
 

Foreldrasamstarf 

 
Hér vísum við á eftirfarandi vefslóðir sem varða foreldrasamstarfið: 
 
http://trollaborgir.karellen.is/Foreldrafelagid/Starfsemilog  
 
http://trollaborgir.karellen.is/Foreldrafelagid/Stjorn-felagsins 
 
http://trollaborgir.karellen.is/Foreldrafelagid/Foreldrarad 
 
 
 
Boðað er til almenns foreldrafundar er að hausti ár hvert, yfirleitt í september. Fyrir 
fundinn er auglýst eftir áhugasömum foreldrum bæði í stjórn foreldrafélagsins og í 
Foreldraráð. Á fundinum er síðan borin fram tillaga um nýtt ráð og nýja stjórn og lagt fyrir 
til atkvæðagreiðslu/samþykkis. Nýtt ráð og stjórn skipta síðan með sér verkum á fyrsta 
fundi sínum að haustinu. Leikskólastjóri boðar til fyrsta fundar nýs foreldraráðs að hausti og 
aðstoðarleikskólastjóri fundar með stjórn foreldrafélagsins. 
 
Foreldrasamtöl eru tekin á vormisseri. En að hausti er foreldrum enn fremur boðið upp á  
stutt spjall um hvernig gengur. 
 
Foreldrahandbók  http://trollaborgir.karellen.is/Foreldrafelagid/Foreldrahandbok  
 
Samstarf við grenndarsamfélag: 

 Tröllaborgir heyra undir fræðsluráð eins og aðrir leikskólar á Akureyri. Þar fara öll 
samskipti okkar fram er varða skólann og skólastarf. Fundað er reglulega um 
skólastarfið og gott samstarf er almennt um hin ýmsu málefni barna. 

 Velferðarsvið: Þangað getum við leitað eftir sérhæfðri þjónustu ef þörf krefur. 
 Grunnskólinn: Við erum í samstarfi við Giljaskóla varðandi tengsl á milli skólastiga 

hvað varðar elstu börnin hverju sinni. Farnar eru heimsóknir á báða bóga þar sem 

http://trollaborgir.karellen.is/Skolastarfid/Mat-a-skolastarfinu
http://trollaborgir.karellen.is/Foreldrafelagid/Starfsemilog
http://trollaborgir.karellen.is/Foreldrafelagid/Stjorn-felagsins
http://trollaborgir.karellen.is/Foreldrafelagid/Foreldrarad
http://trollaborgir.karellen.is/Foreldrafelagid/Foreldrahandbok


 

 

elstu börn skólans fá að kynnast því sem þeirra bíður í fyrsta bekk grunnskóla. 
Skólinn hefur einnig fengið tíma í íþróttahúsi Glerárskóla undanfarin ár og vonir 
standa til að það verði í boði áfram næsta vetur. 

 
 

Helstu verkefni 2021-2022 
 
Auk áhersluþátta okkar; lífsleikni, jóga og læsi verður aðaláherslan lögð á vinnu við 
menntastefnuna og innleiðingu hennar. 
 
 

Leiðir skólans til að mæta nemendum með sérþarfir 
http://trollaborgir.karellen.is/Skolastarfid/Skolanamskra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starfandi skólastjóri haustið 2021 
 

___________________________ 
Anna Jóna Guðmundsdóttir 

 
 

Akureyri, 27. maí 2021 

http://trollaborgir.karellen.is/Skolastarfid/Skolanamskra

