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• Hefur verið að glíma við kvíða sem háir barninu í samskiptum 
• Nei    
• Fer glaður í skólann á hverjum degi  
• Það er alltaf sátt og vill oftast ekki fara heim  
• Það talar lítið um skólann, sem gæti verið gott og slæmt 
• Á misjafna daga. Stundum finnst barninu gaman en oftar finnst barninu 

leiðinlegt og vill ekki mæta. 
• Alltaf ánægður að fara í skólann og glaður þegar hann kemur heim. 
• Fer glöð í skólann á hverjum degi   
• flesta daga mjög ánægð að fara í leikskólann  
• Að jafnvaði líður henni vel en það hafa komið upp atvik sem ullu vanlíðan. 
• Það er alltaf ánægt þegar það mætir í skólann og einnig þegar það er sótt. 
• Gengur vel á daginn en reynist oft erfitt að skilja við mömmu sína á morgnanna.  

Hefur verið þannig frá því að hún byrjaði í leikskóla og hún er að fara í skóla í 
haust. 

• Barninu mìnu lìður vel ì skòlanum og finnst gaman 
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• Vantar stundum upp á endurgjöf frá skólanum varðandi heimanám til að viðhalda áhuga barnsins. 
      

• Fær verkefni sem hæfa getu og kunnáttu     
  

• Nei       
• Horft er á getu barnsins og svo fær það viðeigandi verkefni. Finnst skipta miklu máli, bæði til að viðhalda áhuga 

sem og til að þroska gott sjálfstraust      
• Það er þriggja ára       
• Er ekkert að læra. Sýnir enga framför     

  
• Það mætti auka heimalærdóm í 3 og 4 bekk, þó verð ég að segja að það var brugðist vel við þegar ég óskaði eftir 

meira efni fyrir barnið og fékk hann meira efni til að vinna heima.   
    

• Í skólanum ríkir agaleysi sem kennarar virðast loka augum fyrir og eru í algerri afneitun gagnvart 
      

• Hefur verið aðlagað að hennar þörfum, en kannski farið full geyst og með of "staðlaðar" kröfur í upphafi. Börnin 
eru enn ung og nægur tími til að stressa sig yfir bóklegum lærdómi, og lofa þeim að þroskast á fleiri vegu á 
þessum aldri.      

• Er að fá nám við hæfi       
• Það er svo ungt enn, þannig að þetta á ekki alveg við. En þau virðast leika í þroskandi leikjum, en ég þekki þó 

ekki nógu vel hvernig rútínan er og það er ég ekki ánægð með.  
• Vel - mjög vel       
• Það vantar að hluta til markvissari þjálfun en annars er þörfinni mætt að miklu leyti 
• Mætti auka heimanám sem þau ráða við sjálf  
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• Er mjög ánægð með allt. Það er vegna þess að það hefur alltaf verið hlustað á áhyggjur okkar sem foreldra og reynt að laga. Þetta hefur 
verið frábær samvinna sl 7 ár og treysti ég skólanum fullkomlega til að hjálpa okkur foreldrunum að ala upp heilbrigðan einstakling, 
bæði vitsmunalega, félagslega og andlega!! Takk fyrir gott samstarf    

• Mætti bæta móttöku barna í frístund, stafsfólk (sumt) situr bara og tekur ekki undir kveðju né heilsar barninu. Og þrif á skólanum, 
mjög skítugt á mánudagsmorgnum og jafnvel WC með leyfum gærdagsins í, og bréf útum allt  
     

• Er í heildina mjög ánægður með Krikaskóla.  Ef eitthvað ætti að setja útá þá væri það helst eitthvað tengt húsnæðinu.  Má þar nefna að 
fatahengið er ekki mjög praktíst nema helst fyrir leikskólahópinn. Ekkert lok er á sandkassanum til að verjast kattaskít.
    

• Mjög ánægð með starf Krikaskóla í heild sinni :-)  
• Kennarar virðast eiga erfitt með að halda uppi aga.  Barnið kvartar undan hávaða og truflun. 
• Kennarar eru illa máli farnir og légel fyrirmynd í íslenski.    
• Almennt góður skólaandi, sem skiptir máli.      
• Það væri gott ef fólkið mundi mæta á reittum tima í vinnuna    
• Ég er mjög ósátt við starfsmannaveltu deildar barnsins og lítið upplýsingaflæði. Barninu líður vel en mér ekki nógu. Það á eftir að 

merkja inn nýja starfsmenn, þeir hafa ekki verið tilkynntir nema nýr deildastjóri. Það hefur ekki verið uppfærð afmælislest og 
dagskipulag var ekki á hreinu þegar ég spurði. Mér finnst einnig skrítið að ekki skuli vera sveitaferð með foreldrum og börnum og 
einnig furðuleg tímasetning á vorhátíð sem var á svefntíma yngstu barnanna. Fallegur skóli, falleg stefna en upplifun mín ekki nógu 
jákvæð.   

• Frábær skóli, eina sem truflar mig er að ég skil ekki einkunnarkerfi skólans, það hefur aldrei verið kynnt svo ég viti 
      

• Vantar kannski möguleikann "veit ekki" því stundum veit maður ekki hvernig t.d. samskiptunum er háttað, sem eru uppl. í sjálfu sér. 
Úskýra mætti betur, t.d. hvað er sérgreinakennari?     
  

• Já ég vil kvarta undan fatahenginu sem er niðri.  Það er alveg hrikalegt, þröngt og illa skipulagt og mjög erfitt fyrir börnin að athafna sig 
þarna.  Væri mjög vel þegið ef það yrði endurskipulagt.      
  

• Skòlinn mætti láta vita fyrr um atburði og lokanir oþh.  Annars öll samskipti og upplysingamiðlun almennt til fyrirmyndar
       

• Mér finnst athugunarvert að hafa Like síðu á Facebook þar sem hver sem er getur skoðað myndir af mínu barni, myndi vilja hafa síðuna 
læsta. Ég get ekki kvartað nóg yfir fataklefanum, hann er engan veginn hentugur fyrir leikskolabörn. Ítrekað finnur maður ekki fötin
       
 


