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Óskað er eftir að grein sé gerð fyrir því hvernig bærinn ætlar að leiða til sín hæft starfsfólk til 

starfa í leikskólum Kópavogs.  

 

 

Hér á eftir eru tilvitnanir í Starfsmannastefnu Kópavogsbæjar og leikskólastefnu Kópavogs.  

Auk þessa fylgir Starfsmannastefna leikskóla Kópavogs sem fylgiskjal. 

 

 

Starfsmannastefna Kópavogsbæjar:  

 

Markmið starfsmannastefnu Kópavogsbæjar eru eftirfarandi: 

� að ráða hæft, áhugasamt og traust starfsfólk og hjálpa því til að vaxa og dafna í 

starfi. 

� að tryggja góða vinnuaðstöðu fyrir starfsmenn, þar sem aðbúnaður, 

hollustuhættir og öryggi á vinnustað eru í sem bestu horfi. 

� að jákvætt viðmót, gagnkvæm virðing og traust ríki milli starfsmanna. Sama 

gildir um samskipti starfsmanna og kjörinna fulltrúa. 

� að starfsfólk eigi kost á fræðslu og endurmenntun, sem eykur þekkingu þess í 

starfi. 

� að auðvelda starfsmönnum að samræma fjölskylduábyrgð og starf. 

� að markmið bæjarstjórnar séu starfsmönnum ávallt ljós og að þeir séu vel 

upplýstir um verkefni sín og skyldur og það stjórnkerfi sem þeir eru hluti af. 

� að treysta góð samskipti starfsmanna Kópavogsbæjar og bæjarbúa.Markmið 

starfsmannastefnu Kópavogsbæjar eru eftirfarandi: 

 

Kópavogsbær leitast ávallt við að ráða sem hæfasta starfsmenn til starfa. 

 

Markmið Kópavogsbæjar er að rækta sem best þann mannauð, sem í starfsmönnum 

hans felst. Kópavogsbær ætlast til að hver starfsmaður fái notið hæfileika sinna og að 

lögð verði áhersla á faglega þróun starfsmanna með það fyrir augum að þeir geti betur 

sinnt starfi sínu, sjálfum sér og sveitarfélaginu til hagsbóta. 

Kópavogsbær leggur rækt við menntunarmál starfsfólks, svo hagnýt og fræðileg 

þekking sé ætíð í samræmi við kröfur tímans. 

 

Kópavogsbær vill skapa starfsmönnum sínum möguleika á samfelldum starfsferli, 

þannig að eftir föngum verði tekið tillit til breytinga á aldri eða persónulegum högum, 

aukinnar reynslu, aukinnar menntunar og fleiri þátta, sem leiða til þess að 

einstaklingurinn hefur þörf fyrir breytingar á starfi sínu. 

 

Kópavogsbær leggur áherslu á góðan starfsanda. Samskipti starfsmanna skulu 

einkennast af virðingu, umburðarlyndi og jákvæðu viðmóti. 

Ummæli, tjáning eða atferli starfsmanns gagnvart öðrum, sem ógnar, truflar, ögrar eða 

veldur óþægindum, verður ekki umborin. Litið verður á slíka hegðun, s.s. 

kynferðislega áreitni og einelti, sem alvarlegt brot sem getur varðað starfsmissi. 

Kópavogsbær mun leitast við að veita þeim starfsmönnum sínum aðstoð sem verða 

fyrir barðinu á óæskilegri hegðun. 



 

Það er stefna Kópavogsbæjar að tryggt sé að aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á 

vinnustöðum starfsmanna sé í sem bestu horfi, sbr. lög um aðbúnað, hollustuhætti og 

öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980. 

 

Kópavogsbær leitast við að skapa starfsmönnum sínum aðstæður til að samræma 

kröfur starfs- og fjölskylduábyrgðar eins og kostur er. Konum og körlum skal einnig 

gert kleift að minnka við sig vinnu tímabundið vegna fjölskylduábyrgðar, eins og t.d. 

umönnunar barna og sjúkra fjölskyldumeðlima. Starfsmenn skulu eiga kost á 

hlutastörfum og sveigjanlegum vinnutíma eftir því sem kjarasamningar og aðstæður 

framast leyfa. 

 

Leikskólastefna Kópavogs:  

 

Stefna Kópavogsbæjar er að leikskólar bæjarins séu leiðandi í uppeldi, menntun og þjónustu. 

Starfsmenn leikskólanna eru lykill að velgengni og árangri bæjarins í uppeldis- og 

menntamálum. Þess vegna leggur Kópavogsbær áherslu á að bjóða starfsmönnum ánægulegt 

starfsumhverfi, þar sem áhersla er á menntun, mannauð, öryggi, samvinnu og gæði.  

(Stefna og framtíðarsýn leikskóla Kópavogs 24. apríl 2007). 
 
 

 

Að þessu framangreindu er ljóst að stefna Kópavogs er að ráða sem hæfast starfsfólk til starfa 

og leitast við að búa hverjum og einum starfsmanni sem best starfsskilyrði.  

 

Starfsmannavelta í leikskólum Kópavogs hefur minnkað mjög mikið sl. ár og hæfara 

starfsfólk býðst nú en áður. Eftir stendur að hlutfall leikskólakennara  er of lágt miðað við lög 

og hefur ekki hækkað. Er það áhyggjuefni.  

Ekki hafa orðið uppsagnir leikskólakennara í kjölfar afnáms starfsmannaafsláttar á 

leikskólagjöldum. Hvað verður er óvíst, en með því að búa vel að starfsmönnum, sjá fyrir 

góðri sí- og endurmenntun og stuðla að góðum starfsanda er þess vænst að ekki verði brottfall 

fagfólks.  
 
 
 
 


