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Gátlisti 9.12.2021                 Drög 

 Starfsumhverfi í leikskólum 

Vinnuumhverfi – Eftirlitsátak 

Þessi gátlisti er ætlaður eftirlitsmönnum Vinnueftirlitsins til dýpkunar á vinnuumhverfisvísi fyrir leikskóla. Markmiðið er 
að vekja stjórnendur til umhugsunar um mikilvægi þess að vinna stöðugt að umbótum í vinnuverndarstarfi leikskólans. 
Eftirlitsmaður metur hverju sinni í samtali við stjórnendur hvaða vinnuaðstæður þarf að spyrja nánar um og getur notað 
gátlistann til þess að hluta eða í heild. Sérstök áhersla er lögð á félagslega vinnuumhverfið í leikskólum. 

 
Dagsetning heimsóknar: 
28.05.2021 

Nafn eftirlitsmanns/-a: 
Sigurgeir Ágúst Stefánsson 
 

Nafn vinnustaðar: 
 
Leikskólinn Hulduheimar 

Heimilisfang: 
 
Kjalarsíða 3 og Þverholt 3 

Póstnúmer - staður: 603 Akureyri Sími - netfang:4623034/4627081 
 
snjolaug@akureyri.is 

Tengiliður - staða: Skólastjóri Netfang tengils: 
snjolaug@akureyri.is 
 

  Leikskóli 

 
Tilkynnt vinnuslys? 

________________________ 

Skoða slysaskrá fyrir heimsókn. 

Fjöldi starfsm.32 

Fjöldi 
leikskólakennara:16 

Eldhús 2,6 

Ræsting Dagar-útboð 

 

Deildir: 4  

Fjöldi barna: 83 

Aldur barna: 12 mánaða til 
5 ára 

Öryggisvörðu og öryggistrúnaðarmaður á skrá: skoða í Verjanda 

Snjólaug Brjánsdóttir öryggisvörður og Vala Magnúsdóttir og 
Málfríður Fanney Egisldóttir öryggistrúnaðarmenn 

Annað 

 

Við allar vinnuaðstæður skal atvinnurekandi meta áhættu í starfi með tillit til öryggis og heilsu starfsmanna sbr. lög nr. 
46/1980 og reglugerð nr. 920/2006. 

 

 1. Vinnuverndarstarf                        

Skoðunaratriði Já       Nei Athugasemdir Lög og reglur 

a) Er öryggistrúnaðarmaður og öryggisvörður?  

b) Hafa ÖT/ÖV sótt námskeið í vinnuvernd? 
x              
     x          

Öryggistrún og öryggisv fara á næsta námskeið 
sem býðst 

L-46/1980, II. kafli 

Rg-920/2006, II. 
Kafli  

 

 

c) Hefur verið gerð skrifleg áætlun um öryggi og 
heilbrigði/áhættumat? 

d) Ef já, uppfært sl. 3-4 ár? 

x           
 

x           

 L-46/1980,  

65.-66.a gr. 

Rg-920/2006,  

VIII. kafli 

Rg-1009/2015 

e) Eru vinnuslys/óhöpp skráð?* 

f) Eru vinnuslys tilkynnt til VER?* 

g) Eru atvinnusjúkdómar tilkynntir til VER?* 

h) Eru veikindafjarvistir skráðar? 

x        
x      

x                 

*Lagaskylda 

 

 

L-46/1980, 78. gr. 

L-46/1980, 80. gr. 

 

i) Er skipulögð nýliðaþjálfun? 

j) Er skýrt hver sér um nýliðaþjálfun og hvað hún 
felur í sér? 

x       

x             

 L-46/1980 

Rg-920/2006 

k) Er til viðbragðsáætlun við neyðarástandi? x           
Rg-920-2006 
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2. Vinnuaðstæður – félagslegir þættir 
 

Skoðunaratriði Já         Nei Athugasemdir Lög og reglur 

a) Er forvarnar- og viðbragðsáætlun fyrir 
starfsfólk  á vinnustaðnum gegn einelti, 
ofbeldi, hótunum og áreitni?  

x     Rg. 1009/2015 5. gr. 

b) Er vinnuskipulag skýrt?  

    - Er skýrt hver verkefni starfsmanns eru? 

    - Er skýrt hvernig yfirvinna er skilgreind? 

    - Er brugðist við tímaþröng?  

    -Er brugðist við auknu tímabundnu  vinnuálagi? 

x      
x      
x       

x       

x    

 Rg. 1009/2015 

c) Fær starfsmaður aðstoð við að ljúka 
verkefnum þegar á þarf að halda? 

    -stuðningur v. agavandamála? 

    -börn með sérþarfir? 

x    

x    

x     

 Rg. 1009/2015 

d) Getur starfsfólk haft áhrif á skipulag og  
framkvæmd vinnunnar?  

x     Rg. 1009/2015 

e) Eru samskipti á milli starfsmanna góð? 

f)  Fær starfsfólk stuðning frá samstarfsfólki  
x    

x    

 Rg. 1009/2015 

g) Fá starfsmenn viðeigandi fræðslu, þjálfun og 
upplýsingar til að framkvæma verkefnin? 

x     Rg. 1009/2015 

h) Eru samskipti á milli starfsmanna og 
stjórnenda góð?  

i) Eru skipulögð viðtöl við starfsfólk? 

j) Eru reglulegir fundir með starfsmönnum til að 
fara yfir skipulag vinnunnar og útdeilingu 
verkefna? 

k) Er tryggt að upplýsingar nái til allra 
starfsmanna/hópa? 

l)  Eru reglur um samskipti starfsmanna við 
foreldra, t.d. tölvupósta, áætlanir o.fl.? 

x    

x    

 

x    

 

x    

x    

 Rg. 1009/2015 

n) Eru streitueinkenni mæld?* 

o) Er komið til móts við álag og streitueinkenni 
starfsmanna? 

p) Eru afleysingar í störfum? 

X?    
x    

x    

*Mæling? Það er boðið upp á 
blóðþrýstingsmælingu 
Eins og hægt er, starfsfólk hjálpast að, deilir 
álaginu 

Rg. 1009/2015 

r) Fær starfsfólk hvatningu eða stuðning frá 
stjórnendum?  

x     Rg. 1009/2015 

s) Er svigrúm til að takast á við óvænta truflun?* 
(foreldrar, stjórnsýsla, börn). 

 

x    Þótt svigrúmið sé ekki alltaf til staðar gerir 
starfsfólk það að sjálfsögðu, ekki annað hægt 

g. 1009/2015 

u) Er starfsfólk upplýst um breytingar á 
vinnustaðnum s.s.  aukin umsvif/niðurskurð?  

v) Er starfsmannavelta innan við 10%?  

x    

x    

 Rg. 1009/2015 
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Vinnuaðstæður - efnislegir þættir: 
 

Skoðunaratriði Já         Nei Athugasemdir Lög og reglur 

a) Eru umferðar- og gönguleiðir innan húss 
öruggar og greiðar?  

b) Eru gólf laus við hálku og hindranir, sem geta 
valdið fallhættu?  

c) Eru hurðarpumpur yfirfarnar og  hertar 
reglulega? 

x     
x 

 
      
      

 R-581/1995,  

3. gr. 

 

 

 

 6. gr. 

d) Eru umferða- og gönguleiðir utan dyra öruggar 
(lýsing, handrið, hálkuvarnir, hrunhætta af 
þaki; snjór eða grýlukerti)? 

      Hrunhætta af þaki í báðum skólum er til 
staðar. Annað er í lagi 

R-581/1995,  

41. gr. 

e) Er lýsing við vinnu nægjanleg? 

f) Er staðsetning tölvuskjáa þannig að ekki 
speglist eða valdi truflun? 

g) Er sólarálag/hitaálag? 

x   
x   
x   

 R-581/1995, 8. gr. 

ÍST EN 12464-1 

h) Eru fataskápar eða fataslá (20 cm.)? 

i) Eru munahólf fyrir starfsfólk? 

j) Er nægilegur fjöldi snyrtinga? 

k) Er þurrkaðstaða fyrir útivinnuföt? 

l) Eru vaskar fyrir starfsmenn þar sem 
bleyjuskipti fara fram? 

x    
x    
x    

x    
x     

 R-581/1995 

gr.21-31 

m) Eru hávaðavandamál og bergmál? 

n) Er komið í veg fyrir upptök hávaða, val á 
tækjum, hljóðdempandi efni/húsgögn?  

o) Er vinna starfsmanna í hávaða takmörkuð? 

p) Er reglubundin hvíld frá hávaðasamri vinnu? 

    x 

x     

   x  

x     

 

 

 

 

Það er hávaðaáreiti allan daginn, þetta er 
vinna með börn 

R-921/2006 

LB-Hávaði og 
heyrnarvernd 

q) Eru  tekið mið af starfsmannafjölda í 
undirbúningsherbergjum sem á rétt á 
undirbúningi (4-5 m2 á starfsmann) 

x     
       

 R-921/2006 
LB-Kennsluumhverfið 

hlúum að rödd og 
hlustum. 

r) Eru loftgæði í vinnurýmum viðunandi? 

s) Eru sýnilegar rakaskemmdir í húsnæði?  

t) Hefur verið brugðist við ef leki kemur í ljós? 

u) Er rými nægilegt þannig að hægt sé að vinna í 

heppilegum vinnustellingum og koma að 

léttitækjum? 

v) Eru ræstivaskur, ræstivagn 

     
    x 

x     

x     

x     

 

 

 

 

 

 

 

Dagar þrífa 

R 581/1995 

3. Vinnuaðstæður - Líkamsbeiting 

a) Hefur verið lagt mat á líkamlegt álag við vinnu 
til að tryggja fjölbreytni vinnustellinga? 

b) Er búnaður hæðastillanlegur?  

c) Eru vinnustólar og vinnukollar til að hægt sé að 
sitja og standa til skiptis? 

    x  

 
x      
      

 

 

 

Skiptiborð í Seli er hæðarstillanlegt, ekki í 
Koti 

R-499/1994 

Rg-931/2000 

 

FL-18/2005 

FL-10/1989 

d) Eru gott athafnafrelsi við verkstöðvar? 

e) Er hægt að koma léttitækjum að? 

f) Er vinnuaðstaða fyrir þann fjölda sem notar 
aðstöðuna hverju sinni? 

x      

x      

x      

 R-499/1994 

R-498/1994 

R-581/1995 

g) Þarf að lyfta, ýta, bera þungar byrðar?  

h) Eru nauðsynleg léttitæki til staðar? 

i) Eru handföng á vögnum, hjólum, kerrum? 

     x 

x      

x      

 R-499/1994 

 

FL-18/2005 

 

j) Eru þvottavélar og þurrkarar í vinnuhæð? 

k) Opnast lúgur í gagnstæðar áttir? 
    x  
x      

Ekki þvottavélar, það þarf að beyja sig til að 
losa úr þeim 

R-499/1994 

 

FL-18/2005 
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Hæðarstillanlegir stólar/kollar fyrir starfsfólk þar 

sem húsgögn miðast við börn. 

w) Er hægt að færa borð og stóla á auðveldan 
hátt við þrif? 

x) Er klemmihætta við störf í þrifum? 

l) Eru áhöld fyrir þrif hentug, létt og þægileg í 
notkun?  

m) Eru sköft stillanleg? 

 

x      

 
     x 
      
      

 

 

 

 

 

 

 
Á ekki við, starfsfólk skólans þrífur ekki 

 

n) Eru skiptiborð í vinnuhæð? (80-90 cm?)* 

o) Eru skiptiborð hæfileg að dýpt, frá borðbrún að 
vegg (70-80 cm.)* 

p) Eru tröppur við skiptiborð ?  

x      

x      

x      

Ef skiptiborð eru hæðastillanleg þá á 
starfsmaðurinn að stilla hæðina 15 cm fyrir 
neðan olnboga. 

 

 

4.  Fræðsla og forvarnir 
 

Skoðunaratriði Já         Nei Athugasemdir Lög og reglur 

a) Er boðið upp á heyrnarmælingu?  

b) Er boðið upp á heilsufarsskoðun? 

c) Er fræðsla og þjálfun í líkamsbeitingu og 
vinnutækni? 

d) Er sértæk fræðsla og þjálfun um umönnun þar 
er unnið er með fatlaða? 

    x 

x     

x     

x          
 

 

 
Það hefur verið haldið námskeið, verður 
endurtekið á vorfundi 2022 

 

 
Eldhús 
 
a) Er vinnurými hæfilega stórt(loftrými 12 m3 )? 

b) Eru umferðarleiðir greiðar?  

c) Er pláss fyrir léttitæki? 

d) Er hægt að keyra/draga vagna í eldhúsi? 

e) Eru tæki aðgengileg? 

f) Hafa skoðunarskyldir pottar verið skoðaðir? * 

g) Er loftræsting nægileg? 

x      

x      

x      

x      

x      

    x  

x      

 

 
 

R-581/1995 

R-499/1994 

R-367/2006 

h) Hefur verið lagt mat á líkamlegt álag við vinnu 
til að tryggja fjölbreytni vinnustellinga?* 

i) Eru fráleggsborð við ofna? 

j) Eru hitakassar í vinnuhæð þegar verið er að 
taka úr/setja í? 

k) Eru hitakassar á hjólum? 

      
 

     x 
      
      

  

R-499/1994 

 

LB líkamlegt álag 
við vinnu 

Matskerfi fyrir 
einhæfa 
álagsvinnu. 

l) Er sjúkrakassi?  

m) Er kælisprey? 

n) Eru öryggishlífar á vélum og tækjum? 

x      

x      
      

 

 

 

Á ekki við 

R-581/1995 

R-367/2006 

 
 


