Leikskólalíkan
Barngildi
1 ára
2 ára
3 ára
4 ára
5 ára
Samtals dvalarstundir

Heildar
dvalarstundir á
Klukkustundir á dag miðað við
dag samtals
barngildi

1,00
1,60
1,30
1,00
0,80

Fjöldi
Samtals tímar í
starfsmanna
undirbúning
Undirbúningur
Leiðbeinendur (1 klst) starfsmaður í leikskóla
0,00
leikskólaliði (1,5 klst)
Kennarar og leiðbeinendur A (4 klst)
0,00
Aðstoða kennarar og leiðbeinendur B (2 klst)
0,00
Deildarstjórar og sérkennslustjórar (5 klst)
0,00
Stuðningur, ófaglærður (1,5 klst)
0,00
Stjórnendur og eldhús
Samtals kennarar/nemendur
0,00
Samtals kennslustundir vegna undirbúnings
0,00
Sérkennslustjórnun
Sérkennsla (flokkur 4-5) miðað við 32% af nemendafjölda
Sérkennsla flokkur 1-3
Stöðugildi kennara
Stöðugildi eldhús (1,75 + 0,25)
Stjórnun
Afleysing vegna sumarfría og veikinda
Starfsmenn í námi

Samtals stöðugildi

Fjöldi
nemenda * barnafjöldi í desember

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Míðað við 8 tímar á dag*
Míðað við 8 tímar á dag
Míðað við 8 tímar á dag
Míðað við 8 tímar á dag
Míðað við 8 tímar á dag

Stöðugildi
0
0,00
0

0

0

0

Samtals stöðugildi

0,00

Tillaga að úthlutunarreglur Ísafjarðarbæjar vegna kennslustundamagns í leikskólum.
Skólar með 50 nemendur eða fleiri
Á deild sem dvelja 1 árs nemendur er miðað við að ekki sé fleiri en 14 (12-14).
Á deild sem dvelja 2ja ára nemendur er miðað við að ekki séu fleiri en 16 (12).
Á deild sem dvelja 2ja - 3ja ára nemendur er miðað við að aldrei séu fleiri en 22 í deild.
Á deild sem dvelja 3ja -4ja ára nemendur er miðað við að aldrei séu fleiri en 22 á deild.
Á deild sem dvelja 5 ára nemendur er miðað við að aldrei séu fleiri en 25 á deild.
Almenn sérkennsla tekur mið af nemendafjölda (0,32 *nemendafjöldi).
Undirbúningstími deildarstjóra og sérkennslustjóra er 5 klst. á viku miða við 100% starfhlutfall
Undirbúningstími leikskólakennara og leikskólaleiðbeinanda A eru 4 klst. á viku miða við 100% starfhlutfall
Undirbúningstími aðstoðarleikskólakennara og leikskólaleiðbeinanda B eru 2 klst. á viku miða við 100% starfhlutfall.
Starfsmaður sem sinnir sérkennslu fær 1-2 kl.st á viku miða við 100% starfshlutfall

Skólar með færri nemendur en 50
Litlir skólar með 15-30 nemendur fá úthlutað miðað við tvo námshópa og skólar með 31-50 nemendur fá úthlutað miðað við þrjá námshópa og
svo framvegis. Miðað verður við þær stundir sem námskrá segir til um en til viðbótar fá skólar 12 skiptitíma á hverja 15 nemendur. Skólar með
færri nemendur en 15 eru sérstaklega skoðaðir miðað við samsetningu nemenda.
Sérstök úrræði – alltaf koma upp sérstök mál í skólum og ef um sérstaka sérkennslu er að ræða þarf að skoða hvert tilfelli fyrir sig og sækja um

Sérkennsla
Sérkennsla 32% af nemendafjölda á að dekka flokka 4-5 málþroska vanda, nýbúafræðslu, hegðunar vanda og sambærileg
verkefni
Sérkennsla flokkur 1-3 börn með greiningar frá viðurkenndum greiningaraðila eða á biðlista hjá viðurkennkdum
greiningaraðila.
Sérkennslustjórnun
Ef sérkennslustjórnun er samþykkt í viðkomandi sveitarfélagi felst í henni umsjón með allri sérkennslu
í leikskólanum og sérkennsla samkvæmt ákvörðunum stjórnenda.
Sjálfgefið viðmið sérkennslustjórnunar stýrist hér af heildarnemendafjölda leikskólans.
0-25 nemendur 0,1 stöðugildi
25-50 nemendur 0,2 stöðugildi
51-70 nemendur 0,35 stöðugildi
71-100 nemendur 0,5 stöðugildi
101-130 nemendur 0,6 stöðugildi
131-160 nemendur 0,75 stöðugildi

Stjórnun
Skólastjóri
Aðstoðarleikskólastjóri 3 - barnafjöldi 54-73 - stjórnun 6 klst eða 15%
Aðstoðarleikskólastjóri 4 - barnafjöldi 74-93 - stjórnun 12 klst eða 30%
Aðstoðarleikskólastjóri 5 - barnafjöldi 94-118 - stjórnun 16 klst eða 40%

Kennari á deild - viðmið
Hver kennari getur verið með sem svarar 64 dvalarstundum á dag

