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Formáli  
Árið 2011 var gefin út ný aðalnámskrá fyrir leikskóla og í kjölfarið gaf leikskólinn út sína fyrstu 
skólanámskrá byggða á henni. Þar sem skólanámskráin er lifandi plagg hefur hún verið endurskoðuð 
þrisvar sinnu frá þessum tíma. Þessi námskrá hinsvegar er fjórða útgáfa af Skólanámskránni sem 
helgast aðallega af úttekt Menntamálastofnunar. Helstu þættirnir sem stofnunin lagði til að yrði 
uppfærðir tóku til nýrra starfshátta í kjölfar þróunarverkefnis sem unnið var að skólaárin 2018, 2019 
og 2020 en góður rómur var gerður að því. Þá var lagt til að skerpa betur á verkferlum vegna sérkennslu 
og gera grein fyrir upplýsingamiðlun milli skólastiga. Ennfremur var lagt til að gera grein fyrir þátttöku 
barna í mati og gera grein fyrir hvaða aðferðir eru notaðar til að meta þroska og nám barna. Að síðustu 
var farið fram á að skýra betur tengsl við skólastefnu Garðabæjar. 
Eins og öllum er kunnugt um er námskráin sáttmáli um skuldbindingar sem kennara hafa sammælst 
um að starfa eftir. Allir starfandi kennarar vorið 2020 tóku þátt í endurskoðuninni þar sem sammælst 
var um að byggja námskrána upp á sama hátt og áður, það er að hver kafli hefði ákveðna skírskotun í 
stoðir aðalnámskrá leikskóla og útfærsla hvers kafla yrði settur upp sem fullyrðing um að Svona gerum 
við varðandi hvern námsþátt. Með þessari nálgun teljum við okkur hafa náð betur þeim markmiðum 
sem við settum okkur við endurskoðunina, þ.e. að gera námskrána matshæfa sem auðveldaði okkur 
að meta starfið og að spyrja út í einstaka þætti þess með margbreytilegum könnunum meðal barna, 
foreldra og kennara leikskólans.  

 

 
Garðabær í júlí 2020 

 
____________________________________________ 

Leikskólastjóri Hæðarbóls 
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1. Inngangur 
Leikskólar eru menntastofnanir þar sem markmiðið er að koma til móts við mismunandi námsþarfir 
ólíkra barna og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. Í hverjum leikskóla er 
skólanámskrá gefin út og er leikskólastjóri ábyrgur fyrir gerð hennar. 

Aðalnámskrá byggir á lögum um leikskóla nr. 90/2008 og er rammi um leikskólastarfið og leiðsögn um 
tilgang þess og markmið. Námskráin birtir heildarsýn um menntun og útfærir nánar þá menntastefnu 
sem felst í lögunum og veitir upplýsingar um tilgang og starfsemi skóla. Hlutverk aðalnámskrárinnar er 
að birta menntastefnu stjórnvalda og ber kennurum leikskóla að fylgja ákvæðum hennar við 
skipulagningu leikskólastarfs. Aðalnámskrá leikskóla á því að tryggja leikskólabörnum góðar aðstæður 
til náms í samræmi við gildandi lög og menntastefnu. Aðalnámskráin er helsta stjórntæki 
fræðsluyfirvalda til að tryggja samræmi og samhæfingu leikskólastarfs við útfærslu sameiginlegrar 
menntastefnu. Námskráin er ein meginforsenda þess að mennta- og menningarmálaráðuneytið geti 
gegnt lögboðnu hlutverki sínu við að annast yfirstjórn og eftirlit með gæðum og framkvæmd 
skólastarfs. Aðalnámskráin veitir upplýsingar um helstu viðmið sem starfsemi leikskóla byggist á 
(Aðalnámskrá 2011). 

Meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla skv. lögum um leikskóla 2008/90 eru að 

 fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra 
 veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku 
 hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir hvers og eins svo að 

börnin fái notið bernsku sinnar 
 stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra 
 leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun 
 rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að styrkja sjálfsmynd þeirra, 

heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta (Lög um leikskóla 2008/90). 

Skólanámskrá Hæðarbóls tekur mið af sérstöðu leikskólans og skólastefnu viðkomandi sveitarfélags en 
gildi hennar byggja á metnaði, virðingu, sköpun og gleði. Skólanámskráin er endurskoðuð reglulega en 
árlega er gefin út sérstök starfsáætlun sem gerir grein fyrir árlegri starfsemi leikskólans, svo sem 
skóladagatali, áhersluatriðum í uppeldi og menntun barnanna svo og öðru því sem varðar starfsemi 
skólans sbr. 14. gr. laga nr. 90/2008. Tengsl á milli skólanámskrár og starfsáætlunar eru mikilvæg þar 
sem starfsáætlun tekur mið af mati og umbótum á starfi leikskólans. 

Í starfsháttum leikskólans á velferð og hagur barna að vera leiðarljós í öllu starfi. Það á að veita börnum 
umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði. 
Einnig ber kennurum leikskólans að sjá til þess að nám fari fram í leik og skapandi starfi þar sem börnin 
fá tækifæri til að njóta fjölbreyttra uppeldiskosta. Starfshættir leikskólans eiga að mótast af 
umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir 
manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar menningar. 

Markmið uppeldis og kennslu birtist í því að 

 í skólanámskránni koma fram þau gildi, viðhorf og markmið sem kennarar leggja áherslu á í starfi 
 skólanámskráin tekur mið af áhuga og sjónarmiðum barnanna 
 allir kennarar taka þátt í uppbyggingu og viðhaldi skólanámskrár 
 skólanámskráin er lifandi plagg og er í sífelldri endurskoðun í skólasamfélaginu 
 skólanámskráin er lögð til grundvallar innra mats á uppeldi, umönnun, menntun og starfsháttum 

leikskólans 
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2. Leikskólinn Hæðarból 
Leikskólinn Hæðarból, sem rekinn er af Garðabæ, tók til starfa 1. mars 1991. Leikskólinn er ætlaður 
börnum á aldrinum átján mánaða til sex ára. Að jafnaði dvelja fimmtíu og átta börn samtímis í 
leikskólanum á þremur deildum sem eru; Hof ætluð börnum frá átján mánaða aldri og Holt og Hlíð, 
ætlaðar börnum frá þriggja ára aldri og þar til leikskólagöngunni lýkur. Leikskólaárið hefst upp úr 
miðjum ágúst ár hvert og þá hefst aðlögun nýrra barna. Í leikskólanum er stuðst við þátttökuaðlögun 
sem tekur mið af því að foreldri barns dvelji með barni sínu í leikskólanum í þrjá heila daga eða þann 
daglega þjónustutíma sem foreldrið greiðir fyrir. Þessa þrjá daga tekur foreldrið fullan þátt í starfinu og 
er til staðar fyrir barn sitt.  

Leikskólinn er opinn virka daga frá 7:45-17:00 og geta foreldra keypt 4 til 9 klst. vistun á dag innan 
opnunartíma leikskólans. Leikskólinn lokar ekki vegna sumarleyfa en ætlast er til að foreldra taki 20 
virka daga í sumarleyfi innan hefðbundins orlofstíma. Leikskólinn er lokaður að jafnaði í þrjá og hálfan 
dag vegna skipulagsvinnu og eða námskeiðssóknar kennara. Í upphafi leikskólaársins gefur leikskólinn 
út leikskóladagatal þar sem hefðbundnir viðburðir koma fram og þeir menningarviðburðir sem 
leikskólinn tekur þátt auk þess er getið um þessa viðburði fremst á vefsíðu skólans. Fræðslu- og 
menningarsvið Garðabæjar hefur eftirlit með fag- og rekstrarlegum þáttum leikskólans.   

2. 1  Mannauður leikskólans 
Forsendur að farsælu leikskólastarfi er mannauður leikskólans. Kennurum og 
öðru starfsfólki ber að rækja starf sitt af fagmennsku, alúð og af 
samviskusemi. Kennurum ber að vera kurteisir, nærgætnir og liprir í 
framkomu sinni gagnvart börnum, foreldrum þeirra og öðru 
samstarfsfólki samkv. 5. gr. laga um leikskóla 2008. Fagmennska í 
leikskólastarfi snýst um börnin í leikskólanum, menntun þeirra og 
velferð. Á kennurum hvílir sú skylda að veita börnunum tækifæri til að 
afla sér þekkingar og leikni, örva leikgleði þeirra og efla frjóa hugsun. Á 
herðum leikskólastjóra hvílir sú skylda að stuðla að samstarfi milli foreldra og kennara leikskólans 
með velferð um hagi barna og foreldra þeirra að leiðarljósi.  

Leikskólastjóra ber einnig að brýna þagnarskyldu fyrir kennurum og öðru starfsfólki sem felst í 
þagmælsku um vitneskju sem þeir öðlast í starfi sínu og skal fara leynt samkvæmt lögum, fyrirmælum 
yfirmanns og eða eðli málsins samkv. 52. gr. barnalaga, nr. 76/2003. 

Mannauður leikskólans birtist í því að 

 kennarahópur leikskólans er fjölbreyttur m.t.t. menntunar, þekkingar, reynslu og menningar 
 kennarar koma fram af virðingu; hlusta og tala af umhyggju og nærgætni við börnin, 

samkennara, samstarfsfólk og foreldra 
 þagnarskylda er virt og tekin af mikilli alvöru 

2.2.1 Sérhæfð þekking mannauðsins 
Í leikskólanum var unnið þróunarverkefni frá árinu 2018 sem hafði það markmið að nýting betur  
sérhæfða fagþekking hvers og eins kennara sem mest í samþættu skapandi starfi og leik barnanna. 
Þessi markmið tónuðu vel við skólastefnu Garðabæjar þar sem horft er til metnaðar, virðingar, gleði 
og sköpunar. Verkefni fólst í að sýna kennurum og börnum og hæfileikum þeirra viðurkenningu og 
virðingu á kærleiksríkan hátt í anda Uppbyggingarstefnunnar sem við störfum eftir, þ.e. Uppeldi til 
ábyrgðar. Metnaðarfullir kennararnir settu sér vegvísi í þessum anda og var í öndvegi í öllum 
vinnustundum, þ.e. gleði og sköpun.  Vegvísarnir tengdust beint þörfum og gildum leikskólans sem eru: 
„Að þarfirnar okkar allra; öryggi og umhyggja, áhrif og lýðræði, gleði og frelsi sveif yfir vötnum í öllum 
vinnustundunum.  
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Þetta fól í sér að börnin gengu glöð, örugg og frjáls að verki, höfðu val upp að ákveðnu marki hvernig 
þau útfærðu viðfangsefnin og tóku ábyrgð á sjálfu sér.“ Síðast en ekki síst var horft til jafnrétti til náms 
sem enn einn áhersluþáttinn sem framangreind markmið byggðu á því öll börn óháð deild fengu 
tælifæri til þess að þroskast, rækta hæfileika sína og nema ákveðna námsgrein á eigin forsendum í 
gegnum leik með jafnöldrum sínum. Með reynsluna af þróunarverkefninu var ákveðið að staðfesta 
starfshættina í skólanámskránna og þar með skuldbinda kennara að starfa samkvæmt reynslunni af 
verkefninu.  

2.2.2 Vinnustundir 
Skipulagðar vinnustundir fara fram tíu til tólf vikur í senn eftir aðstæðum á haust- og vorönn. Börnunum 
er skipt niður í hópa eftir aldri og þroska og taka verkefnið mið af því. Markmið vinnustundanna er að 
börn á sama aldri læri saman í hóp, læri að þekkja hvert annað og teysta sem er grundvöllur að 
samstarfi og vináttu.. Með því að hafa fjögur til sex börn saman í hópi læra þau betur að fylgja reglum 
og skilja fyrirmæli.   
Í vinnustundunum flæða aldurhreinir hópar milli deilda á ákveðin svæði þar sem hver faggrein á sér 
sinn samastað innan leikskólans. Áhersluþættir vinnustundanna eru 

 bernskulæsi,  
 stærðfræði og rúmskynjun,  
 lífsleikni,  
 tónmennt 
 íþróttir 
 skapandi starf 
 heimspeki með elstu börnum 
 námsspil 
 útikennsla með áherslu á náttúruvísindi  
 lífsleiknikennsla með áherslu á 1-3 ára börn 

 
2. 3  Hlutverk leikskólastjóra 

Leikskólastjóri er fag- og rekstrarlegur leiðtogi og ber honum að vera í forystu um 
þróun metnaðarfulls leikskólastarfs. Hlutverk hans er að leiða lýðræðislegt 
samstarf ólíkra hópa sem starfa innan leikskólans og er verkefni leikskólastjóra 
að sjá til þess að kennarar skólans hafi tækifæri til að efla þekkingu sína og vera 
í stöðugri starfsþróun. Að lokum ber leikskólastjóra að sjá til þess að farið sé 

eftir aðalnámskrá, lögum og reglugerðum og stefnum sveitarfélagins (Lög um 
leikskóla 90/2008, Aðalnámskrá leikskóla, 2011; Skólastefna Garðabæjar, 2014; 

Mannauðsstefna Garðabæjar, 2015; Kjarasamningur FSL, 2011).  
 
2. 2. 1 Stjórnunarstefna 
Í stjórnun leikskólans er stuðst við þjónandi forystu en grunnstef stefnunnar byggir meðal annars á 
umhyggju fyrir velferð kennara og annars starfsfólks og vilja til að kynnast hugmyndum þeirra. 
Stjórnendur leikskólans leitast við að beita virkri hlustun með það í huga að efla hag kennara og annars 
starfsfólks og fela þeim margskonar hlutverk samhliða því að veita bjargir eftir bestu getu til þess að 
allir fái tækifæri til að blómstra í starfi. Stjórnendur ígrunda sjálfir með sér og með öðrum umönnunar-
, uppeldis- og kennsluhlutverkið með það að markmiði að sjá tilgang starfsins og þannig öðlast 
sameiginlega sýn á starfshætti leikskólans.  
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Stjórnunarstefna leikskólans birtist í því að 

 aðalnámskrá, lög og reglugerðir, ásamt stefnu sveitarfélagsins Garðabæjar, endurspeglast í 
skólanámskrá Hæðarbóls 

 kennarar og annað starfsfólk sinnir stöðugri starfsþróun í lýðræðislegu samstarfi allra í 
skólasamfélaginu 

 foreldrar, börn og kennarar leita óhikað til leikskólastjórnenda og fá greiða leiðsögn og 
lausnamiðaða handleiðslu 

2. 3  Hlutverk leikskólakennara og annars starfsfólks 
Leikskólakennurum ber að gegna lykilhlutverki í öllu leikskólastarfi. Þeir eiga að 
vera leiðandi í mótun umönnunar, uppeldis- og menntastarfsins, fylgjast með 
nýjungum og miðla þekkingu. Þeir eiga að vera góðar fyrirmyndir í starfi 
með börnum og samstarfsfólki og leitast við að styrkja lýðræðislegt 
hlutverk leikskólans. Leikskólakennurum ber að sjá til þess að hvert barn 
fái notið hæfileika sinna og að námsumhverfi sé skipulagt á þann veg að 
börn fái notið bernsku sinnar. Leikskólakennarar eru í lykilhlutverki við 
skipulagningu og framkvæmd innra mats. Kennarar og annað starfsfólk á 
að koma fram við börn af virðingu, taka tillit til og hlusta á þau. 
Leikskólakennarar bera ábyrgð á að vera í gefandi samskiptum við börn, 
samstarfsfólk og fjölskyldur barna. Leikskólakennurum ber að vinna í anda 
aðalnámskrár og tileinka sér þá sýn sem sett er fram til barna og náms (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Hlutverk leikskólakennara er að sjá um að umhverfið sé örvandi og hvetjandi, að börnin fái tækifæri til 
að þróa rökhugsun sem vekur forvitni og hvetur þau til að læra og auka þekkingu sína. Hlutverk 
leikskólakennaranna er einnig að styrkja faglegt hlutverk leikskólans, vera fyrirmynd í starfi og vera 
leiðandi í starfi með börnum, foreldrum og samstarfsfólki. Leikskólakennarar eiga meðal annars að nýta 
hvert tækifæri til að eiga samræður við börnin hvar sem þau eru stödd í málþroska, stuðla að 
uppbyggilegum samskiptum, vináttu og gleði auk þess að spyrja opinna spurninga og hlusta vel á börnin 
í því skyni að efla þroska þeirra. 

Hlutverk kennara birtist í því að 

 börn og foreldrar leita óhikað til kennara og fá greiða leiðsögn og  
lausnamiðaða handleiðslu 

 lærdómsumhverfið einkennist af þroskandi verkefnum í fjölbreyttum  
leik 

 dagleg iðja er krefjandi, gleðirík og spennandi 
 kennarar eru góðar fyrirmyndir í orði sem verki 
 kennarar fylgist með nýjungum og miðla þekkingu með  

    jafningjafræðslu, s.s. jafnt í daglegu starfi, sín á milli sem og á  
    skipulagðan hátt 
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3.  Stefna leikskólans  
Hlutverk leikskólans Hæðarbóls er meðal annars að búa börnin undir áskoranir og verkefni daglegs lífs 
og hjálpa þeim að fóta sig í flóknu samhengi náttúru og samfélags, hluta og hugmynda. Leikskólabörn 
þurfa að hafa vitneskju um hvað þau geta og vita hvernig best er að beita þekkingu sinni og leikni til að 
hafa áhrif á umhverfi sitt og bæta það. Nám í leikskóla þarf að byggjast á námssamfélagi sem einkennist 
af grunnþáttum menntunar: læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindum, jafnrétti, heilbrigði og velferð 
og sköpun. Við skipulag leikskólastarfs skal lögð áhersla á nám og menntun barnanna. Kennsluaðferðir 
og samskiptahættir eiga að beinast fyrst og síðast að því að styðja börnin í námi sínu. Leikskólastarf og 
nám, sem skilgreint er út frá grunnþáttum menntunar, er sinnt innan námssviða og það fléttað saman 
við námssviðin. 

Til að öðlast fjölbreytilega hæfni eiga leikskólabörnum að gefast tækifæri til að fást við mismunandi 
viðfangsefni sem tengjast menningu samfélagsins, umhverfi og daglegu lífi. Í öllu leikskólastarfi, þarf 
að styrkja börn til að temja sér námshæfni þar sem hún er undirstöðuþáttur í öllu leikskólastarfi og 
byggist á sjálfsskilningi og áhuga. Námshæfni felur í sér að þekkja eigin styrkleika og veikleika og að 
vera fær um að taka ákvarðanir á þeim grunni. Námshæfni byggist á eðlislægri forvitni barna, 
áhugahvöt þeirra, trú á eigin getu og hæfileika til að beita hæfni sinni í margvíslegum viðfangsefnum á 
uppbyggilegan hátt og því er mikilvægt að námsumhverfi í leikskólum sé örvandi. 

3. 1 Leiðarljós leikskólastarfsins 
Hér er sett fram sýn á þau gildi, viðhorf og markmið sem skólasamfélag Hæðarbóls 
leggur áherslu á og hríslast um alla innviði starfsins og eru aðlöguð að 
nýbreytniverkefnum. Í leikskólanum mynda hugtökin uppeldi, umönnun og 
menntun eina heild um námssvið leikskóla. Leiðarljós okkar byggir á jákvæðum 
samskiptum, gleði, ábyrgð, virðingu og vináttu og tóna þessi gildi vel við skólastefnu 

Garðarbæjar. Leitast er við að gefa öllum börnum tækifæri til að njóta bernsku sinnar 
og stuðla þannig að glöðum, sterkum og ábyrgum einstaklingum. Öll samskipti í 

skólasamfélaginu felast í því að hver og einn fái haldið virðingu og reisn. Gleði og góðar minningar 
speglist í huga barnsins nú og til framtíðar. Einkunnarorð okkar eru gleði, leikur, nám og fléttast inn í 
alla starfs- og kennsluhætti.   

Leiðarljós leikskólans birtast í því að 

 börn og foreldrar fara glöð og ánægð heim í lok dags og koma eftirvæntingarfull í leikskólann 
næsta morgun 

 börnin eru róleg, sátt og yfirveguð við daglega iðju 
 öll námssvið leikskóla eru greinanleg í lærdómsumhverfi barnanna 
 hugmyndafræðin sem leikskólinn fylgir er valin með leiðarljósin í huga 
 nýbreytniverkefni bera með sér virðingu fyrir leiðarljósum leikskólans 
 mat á skólastarfinu grundvallast á leiðarljósunum 

3. 2 Hugmyndafræði leikskólans 

Leikskólastarf og leikskólanám byggir oftast á sérstökum uppeldisaðferðum og 
hugmyndafræðin þá sótt í kenningar og rannsóknir hinna ýmsu fræðimanna 
um það hvernig börn læra og þroskast.  Í leikskólanum byggir skólastarfið á 
kenningum bandaríska heimspekingsins og sálfræðingsins John Dewey sem 
sagði að börn lærðu mest á því að byggja ofaná fyrri reynslu sína, „læra með 
því að gera“, og öðlist þannig menntun (Dewey, 2000; Gunnar Ragnarsson, 
2000). Hugmyndir Dewey falla vel að uppbyggingarstefnunni Uppeldi til 
ábyrgðar (e. restitution). Í þeirri hugmyndafræði er lögð áhersla á jákvæð samskipti,  
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uppbyggilega orðræðu, ábyrgð einstaklingsins á eigin hegðun og möguleika hans á að snúa aftur til 
hópsins eftir neikvæða hegðun (Gossen, 2006; Magni Hjálmarsson 2006). Kennurum leikskólans 
fannst þessar hugmyndir falla vel að hugmyndafræði Dewey og hafa innleitt og aðlagað 
uppeldisaðferðina inn í allt skólastarfið frá árinu 2004.   
Grunnstoðir uppbyggingarstefnunnar eru 

 þörf fyrir að lifa við öryggi  
 þörf fyrir ást og umhyggju  
 þörf fyrir eigið áhrifavald  
 þörf fyrir gleði og ánægju 
 þörf fyrir valfrelsi og sjálfstæði.  

 
Þarfirnar fimm eru gagnlegur leiðarvísir til að styrkja góð samskipti í 
leikskólanum. Kennarar ræða við börnin um reglur, heimareglur, 
reglur leikskólans, ófrávíkjanlegar reglur og viðurlög þegar reglur 
eru brotnar. Áhersla er á samskipti sem ýta undir frelsi en gefa 
jafnframt skýr mörk. Uppeldi til ábyrgðar byggir á skýrum mörkum 
sem þarf að standa vörð um og sameinast um. Í leikskólanum er 
lögð áhersla á að skapa skilyrði til að börnin geti lagfært mistök sín án 
þess að upplifa sig sem tapara, snúið aftur til hópsins; vaxið og eflst við hverja raun. 

Hugmyndafræði leikskólans birtist í því að 
 vera rauður þráður í verkefnum/viðfangsefnum barnanna, s.s. með því að virða hugmyndir þeirra 

að útfærslu og lausn viðfangsefna 
 kennsluaðferðir Dewey eru ríkjandi í námsumhverfi barnanna, s.s. með þátttöku þeirra í öllum 

daglegum störfum, t.d. að sjá um að það sé vistlegt og snyrtilegt í leikskólanum 
 skólasamfélagið tileinkar sér samskipti í anda Uppeldis til ábyrgðar, s.s. með því að börn og 

kennarar setja sér, í upphafi skólaárs, ófrávíkjanlegu reglurnar og virða þær 
 leiðbeiningar um samskipti og umgengni eru sýnileg í hæð barnanna 
 börnunum er leiðbeint/stýrt af ástríkri festu, s.s. að skapa barni frið/svigrúm til að renna reiðin 

áður en málavextir eru ræddir 
 börnin sýna hvort öðru virðingu, s.s. rétta hvort öðru og hjálpast að 
 börnin axla ábyrgð á gjörðum sínum, s.s. að hjálpa til við að laga ef þau settu eitthvað úr 

skorðum 
 börnin ræða mistök í trausti og af öryggiskennd, s.s. hvað hefði ég getað gert öðruvísi 

3. 3 Leikurinn 
Leikur er lífstjáning og gleðigjafi barns og endurspeglar reynsluheim barnsins 

og þá menningu og samfélag sem það býr í. Barn lifir sig inn í atburði 
sem gerast í kringum það og í leik rifjar barnið upp það sem það hefur 
séð, heyrt og upplifað og lætur ímyndunaraflið ráða ferðinni. Ýmsir 
aðrir þættir en fyrri reynsla geta haft áhrif á leik barnsins. Það skiptir 

miklu máli hvaða viðhorf kennarar hafa til leiksins, hvernig 
samsetning barnahópsins er og tengsl innan hans. Leikurinn er ekki 

einungis gleðigjafi fyrir barnið heldur líka náms- og 
þroskaleið og hafður að leiðarljósi í öllu námi barnsins. Það er auðvelt fyrir barnið 
að læra í gegnum leik. Þar getur það prófað sig áfram án þess að mistakast, allt er 
leyfilegt í leiknum því barnið ræður ferðinni (Aðalnámskrá, 2011). Leikur barnsins 
segir okkur mikið um hvað það lærir, hvernig það þroskast og hversu vel því 
gengur í samskiptum við aðra í ólíkum aðstæðum. Kennarar í leikskólanum gegna 
mikilvægu hlutverki í leik barna. Því verða þeir að vera góðar fyrirmyndir í ljósi þess 
að börn fylgjast með athöfnum og skoðunum fullorðinna og herma eftir þeim. 
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Hlutverk kennara er að leiðbeina og hjálpa börnunum í leik og starfi og gæta þess að hvert barn njóti 
sín í leiknum, trufli ekki hvort annað og komi fram við hvort annað með virðingu. Í ljósi þess er lögð 
áhersla á að kennarar lesi börnin svo þeir átti sig á að börn tjá sig á annan hátt en með tungumálinu. 
Kennarar gera það til dæmis með því að sýna leik barna umhyggju og virðingu og með því ná þeir að 
laða fram það besta í börnunum. 

3. 4 Svona gerum við til að efla leik- og leikgleði barna 
Við veitum börnunum nægan tíma, efnivið og rými til að þróa leik. Við höfum í huga skiptingu á rými, 
möguleika á afmörkuðum svæðum, rólegum leikkrókum og svæðum fyrir leik sem þarfnast mikils 

gólfpláss. Við höfum gott aðgengi að leikefni og opnum efniviði sem ýtir undir 
sköpunargleði, krefst hugmyndarflugs og sköpunar hjá börnunum. Hlutverk 

kennara er að sjá til þess að leikur og nám séu samtvinnuð og því þurfa þeir að 
sjá til þess að öll námssviðin hríslist í starfinu með börnunum. Kennarar hafa 
sett fram markmið um hvað þeir ætli að kenna í leiknum og í öllum 

vinnustundum.  Kennararnir fylgjast með leiknum og eru tilbúnir að grípa inn í 
leik til að þróa hann áfram, til dæmis með viðbótarefnivið, jákvæðri hvatningu 

og stuðningi við börnin og sjálfsprottnar athafnir og áhuga þeirra.  

Leik- og leikgleði barnanna birtist í því að 
 af dagskipulagi má sjá að leikurinn er hafður í hávegum 
 börnin hafa samfelldan tíma til leikja 
 börnunum er skipt niður á ákveðin svæði, inni og úti 

til að hafa sem mest næði til leikja 
 börnin fara í skiplagðar vinnustundalotur á haus- og vorönn þar sem leikgleðin er höfð að 

leiðarljósi 
 leikur hefur upphaf, innihald og endi sem stjórnast af áhuga barnanna 
 börnin hafa aðgang að fjölbreyttum efnivið til hlutverkaleikja 
 börnin hafa úthald (miðað við aldur og þroska) í að una við það leikefni sem þau velja 

3. 5 Námsumhverfi 
Námsumhverfi Hæðarbóls þ.e. húsnæði, búnaður leikskólans, leikskólalóð og 

nærumhverfi skiptir miklu máli í öllu starfi. Hvernig skipulag, hönnun og nánasta 
umhverfi er nýtt í leikskólastarfi endurspeglar þau viðhorf og gildi sem 
leikskólinn stendur fyrir. Mikið er lagt upp úr því að sníða húsnæðið að 
þörfum barnanna í ljósi þess að það sé öruggt, heilsusamlegt, hvetjandi og 
aðlaðandi. Í leikskólanum hefur hver deild eitt herbergi til umráða auk 

listasmiðju og fataherbergis. Salur og eldhús er fyrir miðju húsinu. Önnur rými 
innan leikskólans eru ætluð kennurum og öðru starfsfólki til undirbúnings, hvíldar 

eða annarra afnota. Leikskólalóðin er tvískipt. Litli garður er nýttur fyrir yngstu börnin en Stóri garður 
er ætlaður eldri deildunum.  

3. 5. 1 Svona gerum við til þess að nýta námsumhverfið 
Við hönnun leikskólans var lögð áhersla á að aðlaga húsnæðið og lóð svo það henti börnum með 
ólíkar þarfir. Svigrúm er fyrir hendi til að börnin geti leikið sér í ró og næði í 
litlum og stórum hópum. Efniviður leikskólans er aðgengilegur börnunum 
og er margbreytilegur og höfðar til ólíkra barna. Hann vekur forvitni 
þeirra og ýtir undir ímyndunarafl, sköpun og tjáningu. Kennarar eru opnir 
fyrir nýjungum, þeir eru vakandi fyrir verðlausu efni sem til er í skólanum 
og efni sem hægt er að nýta úr nánasta umhverfi. Leikskólalóðin býður 
upp á þroskavænlegt umhverfi og fjölbreytileika, s.s. í landslagi og gróðri. 
Við teljum að umhverfið þurfi að virka hvetjandi og rannsakandi en vera 
jafnframt öruggt.  



12 
   

Nánasta umhverfi leikskólans er einnig nýtt til að fjölga leiktækifærum barnanna svo sem opna 
svæðið við suðvestur hlið skólans, lækurinn sem rennur skammt frá og önnur opin svæði sem eru 
stutt frá leikskólanum. Þá býðst leikskólanum að nota íþróttasalinn í Mýrinni og í Ásgarði til 
íþróttakennslu einu sinni í viku til skipulagðrar kennslu.  Kennarar og annað starfsfólk er vakandi fyrir 
nánasta umhverfinu og þeim tækifærum sem það hefur upp á að bjóða til leiks, rannsókna og 
uppgötvana.  

Námsumhverfi leikskólans birtist í því að 
 það er öruggt án þess að hefta ígrundun, forvitni og ímyndunarafl 
 lærdómsumhverfið einkennist af þroskandi verkefnum í fjölbreyttum leik 
 vinnustundarloturnar á haus- og vorönn taka allar mið af grunnþáttum menntunar 
 dagleg iðja er krefjandi, gleðirík og spennandi 
 litlir vísindamenn hafa tækifæri til að rannsaka, skapa og tjá sig með sem fjölbreyttustum hætti 

4. Grunnþættir menntunar 
Grunnþættir menntunar snúast um læsi á samfélag, menningu, 

umhverfi og náttúru þannig að börn læri að byggja sig upp 
andlega og líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og vinna með 
öðrum. Þeir snúast líka um framtíðarsýn og getu og vilja til að 
hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu, 

breyta því og þróa það. Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 
lýðræði og mannréttindi, jafnréttindi og sköpun eiga sér stoð, 

hver með sínum hætti í löggjöf fyrir leikskóla. Í löggjöfinni kemur fram 
ákvæðið um menntun og fræðslu í skólakerfinu, stefnu stjórnvalda, stefnu alþjóðlegra stofnana og 
alþjóðlegra samninga sem Ísland er aðili að. Þegar stefnan var mörkuð voru hafðar til hliðsjónar 
hugmyndir meðal annars um fagmennsku leikskólakennara og reynslu úr þróunarstarfi í leikskólum 
landsins. Hugmyndin að grunnþáttunum er sú að þeir eiga að endurspeglast í starfsháttum 
leikskólanna, þekkingu og leikni sem börnin afla sér sem og að vera sýnilegir í leikskólastarfinu 
(Aðalnámskrá, 2011). 

4. 1 Jafnrétti 
Markmið jafnréttismenntunar er að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, rækta 
hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, víðsýnis og 
jafnréttis. Jafnrétti er regnhlífarhugtak sem nær til margra þátta s.s. aldurs, búsetu, fötlunar, kyns, 
kynhneigðar, litarháttar, menningar, trúarbragða og þjóðernis (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Á öllum skólastigum á að fara fram menntun til jafnréttis þar sem 
fjallað er um hvernig ofangreindir þættir geta skapað mismunun eða 
forréttindi í lífi fólks. Áherslu ber að leggja á að drengir og stúlkur eigi 
sem víðtækasta og jafnasta möguleika. Hvergi í skólastarfinu, í 
inntaki né starfsháttum, ættu að vera hindranir í vegi kynjanna. Í 
grunnþættinum jafnrétti er lögð áhersla á að fram fari nám um 
menningu, þjóðerni, tungumál, trúarbrögð og lífsskoðanir og með 
jafnrétti er einnig lögð áhersla á félagslegan skilning á því hvað felst í 
fötlun. Leggja skal áherslu á skóla án aðgreiningar í öllu 
leikskólastarfinu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

4. 1. 1   Svona gerum við til að stuðla að jafnrétti 
Jafnrétti í leikskólastarfi byggir á virkri þátttöku, samábyrgð, samstöðu og viðurkenningu á ólíkum 
sjónarmiðum. Leikskólinn er staður þar sem hver og einn getur fundið sig sem hluta af hóp og 
samfélagi. Réttlæti og virðing einkenna samskiptin, allir fá tækifæri til að leggja sitt af mörkum og hafa 
áhrif á umhverfið. Í leikskólanum leggjum við áherslur á virka hlustun, samvinnu, lausnaleit, umhyggju 
og að gæta jafnréttis í orðanotkun og daglegu tali. 
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Jafnrétti í leikskólastarfinu birtist í því að 
 viðfangsefni (í víðu samhengi) höfða jafnt til kynjanna 
 lærdómsumhverfið einkennist af virkri þátttöku barnanna og  
 sjálfshjálp, s.s. leggja á borð og ganga frá eftir máltíðir 
 börnin skammta sér sjálf á diskinn (eftir aldri og getu) 
 ólík sjónarhorn barnanna fá að njóta sín 
 skilningur er á misjafnri getu til dæmis vegna atgerfis 
 börnin velja og hafa áhrif á ferla í náminu, velja leikfélaga,    
       verkefni og efnivið 
 börnin þróa viðfangsefnið í sátt við leikfélaga og umhverfi 
 nýta skipulagðar vinnustundir til að tryggja virkni allra barnanna í  

                   þátttöku í stundunum þar sem öll sjónarmið eru virt.  
 

4. 2 Læsi í víðum skilningi 
Í lögum um leikskóla kemur fram að hlutverk skólans sé að stuðla að alhliða þroska barna. Í 
leikskólanum skal lagður grunnur að þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi, veita 
skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku, efla hæfileika 
barna til tjáningar og sköpunar og leitast við að styrkja sjálfsmynd, 
heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni í mannlegum samskiptum. Þessi 
stefna er útfærð í aðalnámskrá leikskóla en þar segir ,,Læsi snýst um 
samkomulag manna um málnotkun og merkingu orða í málsamfélagi 
og er því félagslegt í eðli sínu. Það er háð hefð og er því ekki færni sem 
einstaklingar geta öðlast og beitt óháð stað og stund, menningu og 
gildum‘‘. Þótt þeim verkfærum, sem nota má í skólastarfi hafi fjölgað, 
dregur það þó engan veginn úr mikilvægi ritunar og lesturs í 
hefðbundnum skilningi. Læsi í víðum skilningi þess orðs er mikilvægur 
þáttur samskipta. Læsi í leikskóla felur í sérþekkingu, leikni og hæfni 
barna til að lesa í umhverfi sitt og tjá upplifun sína, tilfinningar og 
skoðanir á fjölbreyttan hátt (Aðalnámskrá leikskóla,2011). 

Í leikskóla ber að skapa aðstæður svo börn fái ríkuleg tækifæri til að 

      eiga jákvæð og uppbyggileg samskipti í barnahópnum 
     endurskapa upplifun sína og reynslu í leik og skapandi starfi 
     tjá sig með fjölbreyttum hætti og með ólíkum efniviði, kynnast  
         tungumálinu og möguleikum þess 
     njóta þess að hlusta á og semja sögur, ljóð, þulur og ævintýri 
    öðlast skilning á að ritað mál og tákn hafi merkingu 
       deila skoðunum sínum og hugmyndum 
 nýta ólíkar leiðir og margvíslega tækni til að nálgast upplýsingar og          
       setja fram hugmyndir sínar og velta vöngum yfir eigin samfélagi og    
      menningu annarra þjóða 
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4. 2. 1 Svona gerum við til að efla læsi í víðum skilningi 
Í daglegum samskiptum fá börnin í leikskólanum tækifæri til að efla íslenska málvitund þar sem þau 
læra ný orð og hugtök og þróa tungumálið. Í útikennslu gefast einnig fjölmörg tækifæri til vísinda- og 
verkefnavinnu í stærðfræði/talnalæsi og málörvun. Börnunum er kynnt menning annarra þjóða með 
því að lesa sögur, sýna töflusögur, fá heimsóknir, sýna myndir og leikþætti. Kennarar þurfa að vera 

góðar og réttar fyrirmyndir á þessu sviði. Þeir halda uppi samræðum hvenær sem 
tækifæri gefst um mikilvægi einstaklinga og að allir séu jafnir sama hvernig þeir 

líta út eða koma fyrir. Stærðfræðileg viðfangsefni eru kynnt fyrir börnunum; 
fjarlægðir, rými og áttir, eðli ýmissa krafta, ýmissa efna og kostir og gallar 
tækninnar.  
Mikilvægt er að kveikja áhuga barna á viðfangsefninu, þannig að þau langi til 
þess að skoða og velta fyrirbærunum fyrir sér. Börnin framkvæma tilraunir, fara 

í vísindaleiki og skoða til dæmis ljós og skugga, spegla, hraða og krafta 
mismunandi hluta. Þemavinna getur verið árstíðabundin, við skoðum krafta í 

veðrinu svo sem vinda, hita og úrkomu, skoðum segulmagn, þyngd og ummál hluta, 
mælieiningar og athugum áferð efna með snertingu. Í leikskólanum er tákn- og hugtakakennsla 
barnanna efld í gegnum leik allt frá því að börn hefja skólagöngu sína hér í skólanum.  

Meginmarkmið læsis er að börnin séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með því 
að skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því 
sem þau lesa með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á. Læsisþróun barna 
hefst strax á unga aldri og er því mikilvægt að leikskólinn, í samstarfi við 
foreldra, hlúi að og örvi þennan þátt. Læsi felur í sér þekkingu, leikni og hæfni 
barna til að lesa í umhverfi sitt eins og umferðina, tjá upplifun sína, 
tilfinningar og skoðanir á fjölbreyttan hátt. 

Læsi í víðum skilningi í leikskólastarfinu birtist m.a. í því að 
 börnin byggja upp læsi á námsumhverfið, s.s. þegar þau sjá 

sameiginlega um fataklefann og leggja sitt af mörkum við frágang, s.s. á 
leikföngum, leikefni og námsefni 

 börnin fara í vettvangs-/ rannsóknarferðir í nærsamfélagi sínu a.m.k. 
mánaðarlega 

 börnin hafa áhrifavald um leiðir og staði, s.s. að velja milli tveggja til þriggja áfangastaða  
 börnin njóta sjálfstæðis-/ valdeflingar í ferðum, s.s. með því að kennarar velja gönguleiðir þar 

sem minni hætta stafar af akandi umferð svo hægt sé að framfylgja sjálfræði barnanna án þess 
að slaka á öryggi 

 börnin læri umferðareglurnar í ferðum sínum  

4. 3 Læsisstefna Hæðarbóls  
Í ágústlok 2015 undirrituðu menntamálaráðherra, Illugi Gunnarsson og 

bæjarstjóri Garðabæjar, Gunnar Einarsson Þjóðarsáttmála um læsi sem 
byggir á Hvítbók um umbætur í menntun sem menntamálaráðuneytið gaf 

út árið 2014. Markmið Hvítbókar er meðal annars að mælingar á 
lesskilningi verði samhæfðar með greindandi prófum, allt frá 
leikskólastigi til loka grunnskóla og niðurstöðurnar nýttar á markvissan 
hátt. Hvítbókin leggur áherslu á, læsi á öllum skólastigum, snemmtæka 

íhlutun, samstarf við forelda um læsi og að vinna sérstaklega með tvítyngd 
börn og foreldrum þeirra. Hvítbók kveður á um að leikskólar setji sér 

læsisstefnu í samræmi við aðalnámskrá og skólastefnu sveitarfélagsins 
(Hvítbók, 2014). Læsisstefna hefur nú verið gefin út í sérstökum bæklingi sem á sér 

stoðir í núverandi starfi leikskólans auk fræðsluerindis sem læsisráðgjafi Menntamálastofnunar stóð 
fyrir á vormánuðum 2016.  
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Undirstöðuþættir læsis sem hafa mest forspárgildi við upphaf grunnskóla hvað varðar læsi barna í 1.-
2. bekk eru:  

 hljóðkerfisvitund, 
 stafaþekking,  
 orðaforði,  
 málskilningur, 
 frásagnarhæfni. 

Hljóðkerfisvitund er sá hæfileiki að geta hugsað og talað um hljóðkerfi 
málsins. Barn með vel þroskaða hljóðkerfisvitund skynjar form tungumálsins 
og getur aðskilið það frá merkingarlegu innihaldi þess.  

Í flestum tilfellum þroskast hljóðkerfisvitund á eðlilegan hátt samhliða öðrum þáttum málþroskans, þar 
sem barnið uppgötvar smá saman form tungumálsins án sérstakrar íhlutunar. Hljóðavitund er 
undirþáttur hljóðkerfisvitundar, en hljóðavitund er meðvitund um minnstu merkingabæru einingar 
málsins, málhljóðin. Barn með góða hljóðavitund getur til dæmis greint hvaða hljóð eru í orðum og 
skipt einu hljóðið út fyrir annað. Góð hljóðkerfisvitund og þá ekki síst góð hljóðavitund, er ein af 
mikilvægustu forsendum þess að börn nái góðum tökum á lestrarferlinu (umskráningu).  

4. 3. 1 Svona gerum við til að efla undirstöðuþætti læsis  

Til þess að efla undirstöðu þætti læsis er lesið daglega fyrir öll börn leikskólans. Á 
yngstu deildinni gæta kennarar sérstaklega að því að orða alla hluti til þess að 
efla orðaforða barnanna, bækur eru skoðaðar og lesnar og innihald þeirra rædd 
til að efla orðaforða og málskilning. Auk þess er farið í rímleiki og þeim eru 
kenndar þulur. Það er mikið sungið með börnunum á yngstu deildinni sem er 

áhrifarík leið til þess að efla orðaforða og málskilning. Einnig eflist frásagnarhæfni 
barnanna sérstaklega þegar þau koma með bók að heiman og segja frá henni eða 

öðru því sem þau vilja greina frá þegar þau standa frammi fyrir skólasystkinum sínum í samverustund. 
Þegar barnið býður til sætis, til dæmis í hádegismat, þá segir það nafn sitt, staf sinn og hljóð stafsins. 
Smám saman yfir veturinn eru flest börnin á deildinni búin að læra málhljóð fyrsta staf allra barnanna 
og geta sagt hvaða staf hvert barn á sem og hljóð hans og tákn. Að lokum er farið vikulega í málörvunar 
og hljóðanámskennslu með námsefninu Lubbi finnur málbein þar sem hvert málhljóð er kynnt með 
stuttri sögu, vísum, myndum og tónlist. 
Námið á eldri deildunum snýst um að byggja ofan á það námsefni sem kennarar á yngstu deildinni hafa 
lagt inn eða þeirri þekkingu sem börnin búa að þegar þau byrja í leikskólanum. 
Lesið er daglega en þá eru bækur með flóknari texta og söguþráðurinn 
lengri og þyngri til að efla bæði orðaforða og málskilning. Orð í sögunum 
eru leikin með leikrænni tjáningu til þess að festa betur í minni barnanna 
skilning orðanna. Þá er haldið áfram með námsefnið um Lubba sem finnur 
málbein. Markvisst er þá unnið með rímorð og hljóðstöðumyndir eru festar 
í minni barnanna með hreyfingum til að festa hljóðin betur. Bókstafir eru 
leitaðir uppi og atkvæðin í orðum klöppuð. Unnið er með samstöfur og að greina 
fyrstu og síðustu hljóðin í orðum. Börnin á eldri deildunum um samverustundir þar sem þau koma með 
bók að heiman eða annan hjartfólgin hlut og segja frá bókinni eða hlutnum en það er liður í því að efla 

frásagnarhæfni þeirra.  

Í markvissum vinnustundum á eldri deildunum er unnið á kerfisbundin hátt 
með alla undirstöðuþætti læsis. Námið byggir á því sem börnin hafa áður lært 
en kröfurnar eru meiri og fleiri verkfæri eru notuð til þess að vinna með lestrar 
læsið. Á haustin eru skimunarpróf lögð fyrir elstu börnin, Hljóm2,  en prófið 

hefur forspárgildi um lestrargetu síðar á skólagöngu. Ef niðurstaða prófsins 
gefur til kynna að einhver börn séu missterk í læsisþáttum er unnið á 
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kerfisbundinn hátt með þau, með það að markmiði að gera alla undirstöðuþætti læsis jafnsterka. 
Verkfærin sem bætast í verkfæratöskuna í vinnustundunum eru t.d. bein stafa og hljóðakennsla, 
ritmálið er sýnilegra og börnin hafa aðgengi að stafasúpu og stafaboxum. Börnin merkja myndirnar 
sínar, para staf og mynd, leita upp orð og skrifa þau ýmist í bók eða á töflu og léttlestrarbækur eru 
tiltækar fyrir börnin sem farin eru að lesa o.s.frv.  

Undirstöðuþættir læsis í leikskólastarfinu birtist m.a. í því að 

 kennarar nýta heimspekilega samræðu til þess að ígrunda öll tilefni/ atvik sem 
gefast í daglegu starfi  

 klípusögur eru nýttar til ígrundunar 
 kennarar orða alla hluti til þess að efla orðaforða barna 
 daglega eru bækur lesnar, skoðaðar og ígrundaðar saman 
 farið er með börnunum í rímleiki, þeim kenndar þulur og kvæði og mikið 

sungið með þeim 
 börnin koma fram í samverustundum og segja sögu eða annað sem þeim 

hugnast 
 börnin læra stafina og hljóð þeirra 
 börnin greina hljóðin í orðunum 
 málhljóð kynnt með margvíslegum hætti 
 börnin setja saman setningar og orð 
 hlutverkaleikir eru nýttir til þess að festa hljóð í minni 
 á haustin eru skimunarpróf lögð fyrir elstu börnin 
 börnin hafa góðan aðgang að námsefni sem styrkir undirstöðuþætti læsis 

4. 4 Heilbrigði og velferð 
Heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Allt leikskólastarf 

þarf að efla heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og vellíðan enda 
verja börn stórum hluta dagsins í leikskóla. Í leikskólum þarf að skapa 

jákvæðan skólabrag og heilsueflandi umhverfi þar sem markvisst er 
hlúð að þroska og heilbrigði frá ýmsum hliðum. Helstu þættir 
heilbrigðis sem leggja þarf áherslu á eru: jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, 

ögrandi og krefjandi útivist, næring, slökun og hvíld, andleg vellíðan, 
jákvæð samskipti, öryggi, hreinlæti og skilningur á eigin tilfinningum og 

annarra (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

4. 4. 1 Svona gerum við til þess að stuðla að heilbrigði og velferð barnanna 
Í leikskólanum er öruggt en hvetjandi námsumhverfi til staðar sem ýtir undir að börn temji sér 
heilbrigðar venjur sem stuðla að velferð þeirra til frambúðar. Stuðlað er að heilsusamlegu fæðuvali 
með fjölbreyttum mat og rætt er um mikilvægi heilsusamlegs fæðuvals við 
börnin. Rætt er um hollustu matar og mikilvægi þess að borða t.d. 
grænmeti með hádegismat og ávexti sem boðið er upp á þrisvar sinnum 
yfir daginn.  

Áhersla er lögð á andlega vellíðan og góð samskipti; börnum er sýnd 
virðing, hlustað er á þau og lögð áhersla á léttleika og gott viðmót. Börnin 
fá að leika sér óhindrað, úti og inni og farið er í gönguferðir þar sem 
umferðarfræðsla á sér meðal annar stað. Íþróttadagur er fastur liður í 
dagskrá leikskólans. Börnin njóta hvíldar á hverjum degi, yngri börnin sofna 
eftir hádegismat og eldri börnin fá rólega stund auk þess að fara í slökun 
eftir leikfimi hvort heldur það er í salnum, í Mýrinni eða Ásgarði.  
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Leitast er við að sinna öllum þörfum barnanna af alúð og 
umhyggju og sýna þeim virðingu, hlustað á þau, sjá til þess að 
þau fái verkefni við hæfi og upplýsa þau um starfið og reglurnar 
í leikskólanum. Kennarar sýna börnum gott viðmót og hjálpa til 
við að leysa vandamál á jákvæðan hátt. Lögð er áhersla á að 
börnin læri að bera virðingu fyrir margbreytileika mannlífsins og 
þau átti sig á að börn hafa mismunandi getu, reynslu og þroska 

en eru í eðli sínu eins, með sömu þarfir, langanir og þrár. Tekið er 
tillit til þarfa barna sem eru með frávik í þroska á einhvern hátt eða 

eru með tilfinninga- og eða félagslega erfiðleika. Fyrir þau börn þarf stundum að breyta áherslum og 
fara aðrar leiðir til þess að ná markmiðum. Leikskólinn styður einnig vel við börn frá öðrum 
menningarsvæðum svo þau aðlagist íslensku samfélagi án þess að glata tengslum við eigin menningu, 
tungu og trú. 

Heilbrigði og velferð í leikskólastarfinu birtist í því að 

 kennarar taka á móti börnunum af hlýju og nærgætni 
 öll börn fá að njóta hvíldar og/eða slökunar daglega 
 börnunum er tryggt næði til persónulegrar umhirðu, s.s. á salerni 
 daglega fá börnin hollan mat sem tekur mið af manneldismarkmið  
 börnin fá þjálfun í matarstundum í sal  að skammta sér sjálf út frá eigin magamáli  
 börnin fá markvissa hreyfingu í Mýrinni, í Ásgarði, í sal, leikstofum og/eða í útiveru a.m.k. 3x í 

viku 
 börnin fá ögrandi og krefjandi útivist og farið er í gönguferð a.m.k. mánaðarlega á yngstu deild 

en þriðju hverja viku á eldri deildum 

4. 5 Sjálfbærni  

Algengasti skilningur á hugtökunum sjálfbærni og sjálfbær þróun felur í sér að við 
skilum umhverfinu til afkomendanna í jafngóðu eða betri ástandi en við tókum við 
því. Í leikskólastarfi er lögð áhersla á að margt smátt gerir eitt stórt, ekki þarf að 
bíða eftir stóru breytingunum til að geta fagnað þeim 
smærri. Umhverfið og þar með náttúran umlykja allt 
mannlegt samfélag. Þannig þurfa börnin að þekkja, 
skilja og virða náttúruna. Í samfélagslegu tilliti snýst 

hugmyndafræðin um jöfnuð, innan kynslóðar og á 
milli kynslóða. Til þess að ná jöfnuði þurfum við að 

viðhafa lýðræðisleg vinnubrögð, hafa skilning á 
fjölbreytileika mannlífs og tryggja að fjölbreyttri menningu mismunandi 
hópa sé gert jafn hátt undir höfði (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 
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4. 5. 1 Svona gerum við til þess að efla sjálfbærni 
Í leikskólanum kennum við börnunum að bera virðingu fyrir umhverfi sínu og náttúru; sköpum þeim 
tækifæri til að upplifa og njóta náttúrunnar og átta sig á hringrás og 
fyrirbærum hennar. Við leggjum áherslu á að börnin upplifi náttúruna 
og nærumhverfi sitt í vettvangsferðum og með því að gróðursetja 
sjálf og hlúa að gróðri. Börnin læra endurvinnslu og að nota hluti 
úr náttúrunni til að skapa.  

Í útikennslu eru gerðar tilraunir í náttúrunni, við nýtum verðlaust 
efni í sköpun og eigum samræður um náttúrufyrirbæri. Förum í 
gönguferðir og tínum rusl í kringum leikskólann. Börnin stunda 
fuglaskoðun og læra að skordýrin eru mikilvæg og við þurfum ekki að 
hræðast þau. Við ræðum við börnin um hlutverk, búsetu og lifnaðarhætti 
hinna ýmsu dýra og kynnum hlutverk hvers og eins í hinni eilífu hringrás lífsins. 

Sjálfbærnin í leikskólastarfinu birtist í því að 
 í skipulögðum vinnustundum í útikennsl eru ákveðin svæði heimsótt, þau fóstruð, fylgst með 

ástandi þeirra, árstíðunum og áhrifum þeirra 
 á hverju vori gróðursetja börnin fræ, hlúa að og fylgjast með vexti þeirra 
 börnin hreinsa ákveðið svæði í nágrenni leikskólans á hverju vori 
 börnin sjá um jafningjafræðslu um umgengni við verðmæti, s.s. vegna sóunar á mat, 

handþurrkum, wc pappír, vatni, rafmagni og þvílíku 

4. 6 Sköpun 
Nám á sér stað þegar einstaklingur vinnur með ögrandi efnivið, svo sem 

tengir það fyrri þekkingu og skapar nýja. Þannig er menntun í rauninni 
sjálfssköpun, leið upplýsts einstaklings til að verða ,,meira í dag en í 
gær“. Sköpunarþrá á sér rætur í meðfæddri forvitni, athafnaþrá og 
stuðlar að frumkvæði einstaklingsins. Sköpunargleði leiðir til 
námsáhuga þegar börn skynja merkingu viðfangsefnanna og gildi þeirra. 
Sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja 
ímyndunarafl og leika sér með möguleika. Þótt sköpun í almennum 
skilningi sé vissulega nátengd listum og listnámi er sköpun sem 
grunnþáttur ekki bundin við listgreinar fremur en aðrar námsgreinar og 

námssvið. Sköpun sem grunnþáttur skal stuðla að ígrundun, persónulegu 
námi og frumkvæði í leikskólastarfi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

4. 6. 1 Svona gerum við til þess að efla sköpun 
Sköpun er mikilvægur þáttur í námi og þroska barna í leikskólanum. Áhersla er lögð á skapandi starf 
þar sem upplifun barnanna af sjálfu ferlinu er í brennidepli og hugmyndir, tilfinningar og ímyndun fá 
að njóta sín. Skapandi starf er samofið námssviðum leikskólans og tengist leik barna, lýðræði og 
þjóðmenningu. Skólahúsnæði Hæðarbóls og nánasta umhverfi býður upp á nægilegt rými fyrir sköpun 
og börnunum er gefinn nægilegur tími og efniviður. Starfsfólkið velur 
leiðir og efni og þá oft í samstarfi við börnin sem hvetur þau til 
skapandi hugsunar og sjálfstæðra vinnubragða, með 
fjölbreyttri tækni s.s. tölvum, spjaldtölvum og rými fyrir 
myndlist, tónlist, söng, dans og leikræna tjáningu. 

Nánasta umhverfi skólans er notað og það sem bæjarfélagið 
hefur upp á að bjóða í menningu og listum. Margvísleg samskipti 
og menningarviðburðir eru nýttir sem best í þágu barnanna og hefðir 
leikskólans eru hafðar í hávegum. 
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Sköpunin í leikskólastarfinu birtist í því að 
 skapandi efniviður er í hæð barnanna (eftir aldri og getu) 
 börn hafa óheft frelsi til tjáningar/túlkunar, s.s. að mála sólina græna ef vill 
 börn fá tækifæri til þess að kynnast fjölbreyttum hljóðgjöfum 
 börn syngja daglega ýmist með eða án undirleiks 
 börnin taka vikulega þátt í fjöldasöng í sal leikskólans 
 börn fá tækifæri til að ljúka verkum sínu 
 börnin sækja vikulega skipulagða tónlistartíma 
 tveir elstu árgangarnir æfa kórsöng 
 börnin sækja menningarviðburði í nærsamfélagi 
 gamlar hefðir úr nærumhverfi setja svip sinn á skólastarfið, s.s. Þorrablót, Öskudagur o.fl. 

4. 7 Lýðræði og mannréttindi 
Í lýðræðisríki búa borgararnir við mannréttindi og forsenda lýðræðis er samábyrgð, 

meðvitund og virkni borgaranna sem gerir þá færa um að taka þátt í að móta 
samfélag sitt. Virðing fyrir manngildi og heilbrigði barna felur bæði í sér 
virðingu fyrir mannréttindum þeirra og viðurkenningu á hæfileikum þeirra og 
þroskamöguleikum. Leikskólum ber að rækta það viðhorf að samfélagið eigi að 
vera lýðræðislegt og einstaklingarnir gagnrýnir og með framtíðarsýn. Lýðræði 

er mikilvægt á vettvangi leikskólans. Lýðræði og jafnrétti í leikskólastarfi byggir 
á virkri þátttöku, að virða fjölbreytileika í verki, samábyrgð, samstöðu og 

viðurkenningu á ólíkum sjónarmiðum. Einnig þurfa leikskólar að taka mið af því í öllum 
starfsháttum sínum að bera virðingu fyrir manngildi hvers og eins og að umhyggja fyrir fólki, dýrum og 
umhverfi er einnig hluti lýðræðismenntunar. Í ljósi þess þarf að gera ráð fyrir virku samstarfi við heimili 
barna og samstarfi við grenndarsamfélag innan sveitarfélags sem einn af lykilþáttum sjálfbærni 
(Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

4. 7. 1 Svona gerum við til að efla lýðræði og mannréttindi 
Leikskólinn er staður þar sem hver og einn getur fundið sig sem hluta af hóp og samfélagi. Réttlæti og 
virðing einkenna samskipti; að allir fái tækifæri til að leggja sitt af mörkum og hafa áhrif á umhverfið í 
víðu samhengi. Í leikskólanum er áhersla lögð á lýðræðisleg vinnubrögð, virka hlustun, samvinnu, 
lausnaleit og umhyggju auk þess að gæta jafnréttis í orðanotkun og daglegu tali. 

Lýðræði og mannréttindi í leikskólastarfinu birtist í því að börnin 

 taka þátt í vali um verkefni og/eða útiveru/inniveru daglega 
 axla ábyrgð á vali sínu, s.s. valsvæði, tímalengd 
 taka þátt í að semja matseðil 
 taka þátt í að skipuleggja íþróttatíma 
 setja fram óskir sem þau fá að uppfylla skömmu seinna, s.s. ákveðið verkefni/leikur í 

vinnustundum 
 sjá um samverustundir, s.s. að miðla sjálfvöldu efni ýmist að heiman eða frá grenndarsamfélagi 

til barnahópsins 
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 breytingum sem byggðar eru á hugmyndum barnanna er komið í framkvæmd í lýðræðislegri 
samvinnu hópsins, s.s. með kosningu 
 

5.  Fjölskyldan, upplýsingamiðlun og leikskólinn 
Í leikskólanum er áhersla lögð á að samstarf heimilis og skóla sé byggt á 
gagnkvæmum skilningi og virðingu fyrir viðhorfi og þekkingu hvers annars. 
Samstarfið byggir á því að foreldrar þekki barnið sitt best og beri meginábyrgð á 
uppeldi og velferð þess. Mikilvægt er að kennarar og foreldrar geti treyst hvert öðru, deilt 

sjónarmiðum og tekið sameiginlegar ákvarðanir er varðar líðan barnsins í 
leikskólanum. Þegar barn byrjar í leikskólanum fylgja foreldrar barninu í 

þrjá daga. Börn, foreldrar og starfsfólkið kynnist þá og foreldrar kynnast 
daglegu starfi skólans, auk þess sem haldinn er kynningarfundur um 
námið í skólanum og regluleg foreldrasamtöl. Mjög mikilvægt er að 
jákvæð samskipti skapist á milli foreldra og kennara því það stuðlar að 
jákvæðum viðhorfum barnsins til leikskólans.  

Í leikskólanum er lögð áhersla á þátttökuaðlögun. Aðlögunin byggir á 
fullri þátttöku foreldranna í starfi leikskólans þá þrjá daga sem aðlögun á sér 

stað. Foreldrarnir eru með börnunum allan tímann, sinna þeim, sjá um bleiuskipti, taka þátt í borðhaldi, 
leika og eru til staðar. Með því öðlast þeir öryggi um það sem á sér stað í leikskólanum og smita eigin 
öryggiskennd yfir til barna sinna. Leitast er við að efla samstarf við heimilin á margvíslegan hátt og eru 
hefðir í starfi leikskólans einn liður í þeirri viðleitni. Þátttaka foreldra í svo kölluðu 
mömmu- og ömmu kaffi, pabba- og afa kaffi, ljósagöngu, aðventukaffi, 
helgileik á aðventu svo eitthvað sé nefnt eru dæmi um leiðir til þess að efla 
foreldrasamstarf. Þá hefur verið tekin upp sú nýbreytni að barn og foreldri 
vinni sameiginlega að undirbúning að samverustund sem barnið sér síðan 
um í leikskólanum og hefur þessi leið eflt samskipti við leikskólann á 
skemmtilegan hátt.  

Upplýsingaflæði til foreldra er mjög mikilvægt. Þegar foreldri byrjar með barn 
í leikskóla fær það kynningu á uppeldis- og menntastarfinu sem er árstíðabundið. 
Foreldrasamtöl eru haldin tvisvar á ári að hausti og að vori. Dagleg samskipti milli foreldra og skóla fara 
fram: þegar komið er með börnin og þau sótt, á heimsíðum deildanna, með því að deila fréttum og 
myndum á lokuðu svæði á vefsvæði leikksólans  auk þess sem upplýsingar um starf dagsins eru oftast 
skrifaðar á töflu í anddyri deildanna. Allir viðburðir eru sendir í t-pósti til foreldra og settir á forsíðu á 
vefsíðu skólans. Leikskólinn hefur unnið með námssögur þar sem nám barnanna er skráð og leitað er 
eftir styrkleikum þeirra. Námssögur eru gerðar reglulega yfir veturinn og hafðar til hliðsjónar í 
foreldrasamtölum að vori. 

Foreldraráð er starfandi við skólann. Ráðið fundar reglulega í 
leikskólanum og starfar í nánu samstarfið við leikskólastjóra. 

Foreldraráðið fær sendar vikulega fundargerðir stjórnendafunda. 
Foreldraráðið veitir umsögn um skólanámskrá, skóladagatal, 
leggur mat á starfsskýrslu og starfsáætlun leikskólans.   

Foreldrafélag er í leikskólanum sem skipuleggur viðburði í samstarfi 
við stjórnendur skólans, eins og sveitaferðir, leiksýningar o.fl.   
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Foreldrasamstarf birtist í því að 
 foreldrum og ömmum og öfum er boðið í foreldrakaffi 
 foreldrum er boðið í aðventukaffi á aðventunni 
 skólastarfið er myndað og því miðlað á þann hátt til foreldra á lokuðu vefsvæði á heimasíðu 

leikskólans 
 atburðir utan daglegs starfs er skráð á upplýsingatöflu í anddyrum deilda 
 tilkynningar um sérstæða atburði eru sendar foreldrum með t-pósti og sendir sem viðburði í síma 

foreldra 
 foreldraráð fer yfir og gefur umsögn til leikskóla og leikskólanefndar um skólanámskrár og aðrar 

áætlanir er varðar starfsemi skólans 
 foreldraráð fylgist með framkvæmd skólanámskrár og öðrum áætlunum sem skólinn gefur út og 

kynnir fyrir foreldrum 
 foreldraráð gefur umsagnir um meiriháttar breytingar á skólastarfi 

6. Tengsl skólastiga og tengsl við nærumhverfið 
Skólaganga barna á að mynda samfellda heild þannig að reynsla og nám barna á fyrri 
skólastigum nýtist þeim á næsta skólastigi. Á þann hátt verður þekkingin og 
viðfangsefnin sem börnin tókust á við í leikskólanum grunnur sem 
grunnskólanámið byggist á. Hlutverk leikskólans er einnig að miðla upplýsingum 
um barn til grunnskólans sem teljast nauðsynlegar fyrir velferð og aðlögun þess 
í grunnskóla samkvæmt 3. mgr. 16. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla og 
reglugerð um skil og miðlun upplýsinga milli leik- og grunnskóla nr. 896/2009.  

6.1. Svona gerum við til að efla tengsl við næsta skólastig og 
nærumhverfið 

Tengsl leikskóla og grunnskóla eru samstarfsverkefni barna, foreldra og kennara. 
Tengiliðir Hæðarbóls og Hofsstaðaskóla gera áætlun um samstarf að hausti, með 
endurskoðun að vori ár hvert. Í október hefjast heimsóknir leikskólabarna til þess að 
kynnast umhverfi Hofsstaðaskóla, skólahúsnæðinu, bókasafni skólans, 
íþróttahúsinu og skólalóðinni. Börnin kynnast Regnboganum, tómstundaheimili 
skólans, taka þátt í viðburðum, samsöng og samveru á sal.  Í desember heimsækja 
nemendur á yngsta stigi Hofsstaðaskóla Hæðarból, taka þátt í jólasöngstund í sal og 
útiveru. Í janúar taka börn á Hæðarbóli þátt í verkefnavinnu þar sem ákveðið þema 
er í boði með fyrsta bekk Hofsstaðaskóla. Leikskólabörnin halda síðan áfram 

verkefnavinnunni í leikskólanum. Börnin á Hæðarbóli heimsækja Regnbogann í febrúar og kynnast 
starfinu sem þar fer fram og er boðið í hádegismat í Hofsstaðaskóla. Hofsstaðaskóli býður 
leikskólabörnunum til samveru á sal, þar sem boðið er upp á leikrit o.fl. og eru uppákomurnar í höndum 
1.-4. bekkinga. Í apríl eru börnin skráð í þann skóla sem þau koma til með að sækja að hausti.  

Tengsl við næsta skólastig og nærumhverfi birtist í því að 
 kennarar skólanna gera starfsáætlun milli skólastiganna um samstarfið 
 börn á báðum skólastigum taka þátt í viðburðum á báðum skólastigum 
 leikskólabörnin taka þátt í verkefnavinnu með grunnskólabörnum 
 kennarar grunnskólans og kennarar leikskólans meta samstarfið í lok skólaársins 



22 
   

7. Sérkennsla 
Börn í leikskóla geta fengið sérstakan stuðning eða sérkennslu gegn mati viðurkenndra greiningaraðila 
en markmiðið með henni er að tryggja jafnræði allra barna í öllu leikskólastafi óháð andlegu eða 
líkamlegu atgervi.  

Ef grunur vaknar um frávik í þroska barns eða erfiðleikar koma fram í hegðun þess eða líðan, 

 er kallað til fundar með foreldrum þar sem málið er tekið upp og sammælst um úrlausn barninu til 
handar. Til að byrja með er stuðst við úrræði sem kennarar leikskólans ráða yfir og íhlutun sett af 
stað í samráði við foreldra og fylgir sérkennslustjóri málum eftir. 

 Ef á þarf að halda eru sérfræðingar leikskóla skóladeildar Garðabæjar kallaðir til að sinna 
frumathugun og veita frekari ráðgjöf til foreldra og kennara leikskólans á grunvelli athugana og 
greininga. 

 Ef frumathugun leiðir í ljós að barnið þurfi á meiri íhlutun en veitt verður í daglegu starfi er sótt 
um stuðningstíma fyrir það sem sérkennslustjóri gerir í nánu samstarfi við leikskólastjóra. 

8.  Mat og eftirlit 
Mat á skólastarfi hefur þann tilgang að tryggja að réttindi barna séu virt svo þau fái þá menntun og 
þjónustu sem þeim ber samkvæmt lögum. Mat á skólastarfi er tvíþætt, annars vegar mat sem skólar 
framkvæma sjálfir og hins vegar mat sem utanaðkomandi aðili vinnur á vegum sveitarfélasins, mennta- 
og menningarmálaráðuneytis eða annarra aðila. Mat á skólastarfi er meðal annars ætlað að fylgjast 
með að ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskráa sé fylgt eftir. Í öðru lagi er markmiðið að auka gæði 

skólastarfsins og stuðla að umbótum, tryggja að réttindi barnanna séu virt og að 
börn fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á samkvæmt lögum. Að lokum er 

tilgangur mats á skólastarfi að veita upplýsingar um skólastarfið, árangur 
þess og þróun (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

7. 1 Ytra mat á leikskólastarfi  
Aðalnámskrá leikskóla myndar grunn viðmiða sem skólastarfið hvílir á 
en í skólanámskrám útfærir skólinn nánar þau markmið og viðmið sem 
sett eru fram í aðalnámskrá.  

Innra og ytra mat á skólastarfi á að ná til allra lögbundinna markmiða 
skólastarfsins, þ.m.t. hlutverk skóla að styrkja börn til þátttöku í 

lýðræðisþjóðfélagi, efla frumkvæði og sjálfstæða hugsun þeirra, samskiptahæfni 
og fleiri atriði sem tengist meðal annars grunnþáttum menntunar.  

Leikskólar bera sjálfir ábyrgð á innra mati en ráðuneytið eða sveitarfélagið sjá um ytra matið sem á að 
felast í úttektum á skólastarfinu eða einstökum þáttum þess. Fræðslunefnd Garðabæjar hefur eftirlit 
með því að starfsemi leikskóla samræmist leikskólalögum, reglugerðum og aðalnámskrá leikskóla. Það 
er meðal annars gert með því að kalla eftir starfs- og símenntunar-áætlunum, skóladagatölum og 
öðrum forvarnaráætlunum er eiga við hverju sinni. Fræðslunefnd Garðabæjar stendur einnig fyrir því 
að leggja fyrir foreldra viðhorfskannanir um líðan og menntun barnanna.  

Ytra mat á skólastarfinu birtist í því að 
 Skólapúlsinn, fyrir hönd sveitarfélagsins, leggur annað hvert ár viðhorfskönnun 

fyrir foreldra um gæði umönnunar-, menntunar-, kennslu- og starfshátta í 
skólastarfinu og foreldrasamvinnu. 

 Skólapúlsinn, fyrir hönd sveitarfélagsins, leggur annað hver ár viðhorfskönnun 
fyrir kennara um líðan og starfsaðstæður í leikskólum. 

 Capacent, fyrir hönd sveitarfélagsins, leggur árlega þjónustukönnun fyrir íbúa 
sveitarfélagsins um gæði þjónustu leikskólanna  
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7. 2 Innra mat á leikskólastarfi 
Í Aðalnámskrá leikskóla er kveðið á um að við innra mat skuli gerð grein fyrir tengslum við þau markmið 
sem sett eru fram í skólanámskrá og að aðferðirnar taki mið af viðfangefnunum sem unnið er að hverju 
sinni. Innra matið á að byggjast á kerfisbundnum-, markmiðsbundnum- og samstarfsmiðuðum 

aðferðum sem birtast hér í þessari skólanámskrá. Í aðalnámskrá er lagt til að innra 
matið fléttist saman við daglegt starf og að það eigi að ná til allra þátta 
skólastarfsins, svo sem stjórnunar, starfs- og kennsluhátta og samskipta innan 
og utan deilda. Þá er lögð áhersla á að allt skólasamfélagið taki þátt í að meta 
skólastarfið og með þátttöku þess alls eru meiri líkur að niðurstöðurnar séu 

traustar þegar þær byggja á margs konar nálgun. Innra matið veitir upplýsingar 
um styrkleika í starfi leikskólans og það sem betur má fara. Í ljósi niðurstaðna 

innra mats er gerð áætlun um umbætur og skilgreindar leiðir að þeim. Leikskólinn 
birtir opinberlega upplýsingar um niðurtöður innra mats og áætlanir um umbætur.  

7. 2. 1  Svona er leikskólastarfið metið  
Skólanámskráin er metin í áföngum en markmiðið er að meta alla þætti námskrárinnar innan fjögurra 
ára tímabils. Í hverjum kafla námskrárinnar eru viðmið um matsþætti og hafa kennarar leikskólans 
sammælst um að nýta þá sem viðmið til mats.  

Deildarfundir. Á fundum er skipulag náms og námsaðstæður í 
sífelldri endurskoðun með það í huga að gera betur. Í lok 
skólaársins er nám og námsaðstæður metnar af öllum 
kennurum leikskólans og nýjar vörður lagðar til að starfa eftir í 
ljósi niðurstaðna. Uppeldi, menntun og starfshættir eru þættir 
sem kennarar ígrunda einnig á deildarfundum sem haldnir eru 
að jafnaði á tveggja vikna fresti sem og velferð, líðan og nám 
barnanna. Þessir þættir liggja einnig undir þegar menntunarstarfið 
er metið í lok skólaársins. Allir fundir eru skráðir og notaðir sem matsgögn. 

Stjórnendafundir. Á vikulegum stjórnendafundum eru námssviðin, að jafnaði til umræðu auk 
stjórnsýslu leikskólans um hvað og hvernig megi gera betur skólastarfinu til heilla. Leikur, nám, lýðræði, 
jafnrétti og þátttaka barna í leikskólastarfinu eru þættir sem ávallt eru til umræðu á stjórnendafundum 
og á skipulagsdögum. Í lok skólaársins er farið yfir alla þessa þætti og ígrundað hvað megi gera betur 
skólasamfélaginu til hagsbóta. Fundirnir eru skráðir og notaðir sem matsgögn. 

Foreldrasamtöl. Foreldrar eru boðaðir að jafnaði í tvö foreldrasamtöl á starfsárinu þar sem fjallað er 
um velferð, líðan og nám barnanna og til grundvallar samtalinu liggja teikningar, námssögu- og 
myndaskráningar sem eru ígrundaðar með foreldrum.  

Raddir barna. Raddir barna fá einnig að hljóma í mati leikskólans en það fer fram með því að einstaka 
barn og eða rýnihópur barna leggur mat á ýmsa þætti í uppeldi, námi, kennslu og 
líðan þeirra í leikskólanum. Einnig eru tekin viðtöl við tvo elstu árganga 
leikskólans eftir fyrri vinnustundalotu á haustönn og þrjá elstu 
árgangana á vorönn eftir seinni vinnustundarlotu. Horft er  til 
sjónarmiða barnanna við endurmat starfshátta og starfsskipulags við 
næstu starfsáætlunargerð árið á eftir eða brugðist strax við eftir 
aðstæðum.  

Mat á námi og þroska barna. Til að meta nám og þroska barnanna er 
Tras, Hljóm2 og námsöguskráningar.  

TRAS er skráningarlisti til að fylgjast með máltöku tveggja til fimm ára barna.. 
Góður málþroski skiptir miklu máli fyrir andlegan þroska barna, félagslega líðan og seinni 
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lestrartileinkun. Með TRAS skráningunni er hægt að skima eftir frávikum í mál- og félagsþroska 
barnanna með fyrirbyggjandi íhlutun í huga. 

Hljóm2 er aldursbundin skimun sem er lögð fyrir til að meta hljóðkerfis- og málmeðvitund barna í elsta 
árgangi leikskólans í því skyni að greina þau börn sem eru í áhættu fyrir síðari lestrarerfiðleika.  

Námssöguskráningar. Kennarar leikskólans nota aðferðafærði námssöguskráninga sem felur í sér að 
safna námssögum, þar sem áhugi, virkni og samskipti og vellíðan barna er haft í forgrunni. Þær eru 
síðan ígrundaðar saman með kennurum, börnum og foreldrum. 

Viðhorfskannanir meðal kennara um innra starf. Mánaðarlega á haust- og vorönn eru lagðir fyrir 
kennara stuttir spurningalistar um viðhorf þeirra til gæða uppeldis og kennslu í leikskólanum í ljósi 
einkunnarorða leikskólans um nám, leik og gleði. Spurningalistinn er byggður á viðurkenndum 
kvörðum. 

Viðhorfskannanir meðal foreldra. Garðabær stendur fyrir viðhorfskönnunum meðal foreldra annað 
hvert ár um gæði leikskólastarfsins á heildrænan hátt þar sem foreldrar eru beðnir um að leggja mat á 
fagmennsku- og viðmót kennara og skólabraginn. Þessar kannanir nýta kennarar leikskólans til að varða 
nýjar leiðir í skólastarfinu.  

Rýnihópar foreldra. Foreldrar og foreldraráð eru umsagnaraðilar um skólastarfið. Í hópunum eru 
margbreytileg viðfangsefni skólastarfsins tekin til umfjöllunar og mælt með leiðum til úrbóta þegar það 
á við.  

Starfsþróunarviðtöl. Leikskólastjóri kallar kennara í starfsþróunarviðtal að jafnaði einu sinni yfir 
skólaárið. Þar er rætt um starfhætti, starfsþroska og starfsþróun og um bjargir til að styrkja kennarann 
til þess að nýta mannauð sinn sem best. Kennari fær einnig ábendingar í samtalinu um það sem vel er 
gert og hvað má gera betur svo hann geti þróað sig betur innan skólasamfélagsins.  

Viðhorfskannanir meðal kennara. Garðabær stendur fyrir könnun meðal kennara um líðan í starfi og 
starfsaðstæður annað hvert ár. Þar eru kennarar einnig spurðir um tækifæri til starfsþróunar, 
símenntunar, stjórnun leikskólans og samskipti innan hans.  

Innra mat á skólastarfinu birtist í því að; 
 Deildar- og stjórnendafundir eru skráðir á þar til gert form 
 Foreldrar eru boðaðir í samtal tvisvar sinnum yfir skólaárið  
 Viðtöl við börnin eftir vinnustundalotur á haus- og vorönn 
 Viðhorfskannanir meðal kennara um innra starf leikskólans 
 Viðhorfskönnun er gerð meðal foreldra annað hvert ár 
 Viðhorfskönnun er gerð meðal starfsmanna annað hvert ár 
 Kennarar skólans eru boðaðir í starfsþróunarviðtal árlega 
 Rýnihópar foreldra meta ákveðna þætti skólastarfsins 

  



25 
   

Heilmildir 
Barnalög nr. 76/2003. 

Dewey, J. (2000). Reynsla og menntun (Gunnar Ragnarsson þýddi). Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands 
(Upphaflega gefið út 1938). 

Fræðslu- og menningarsvið Garðabæjar (2015). Mannauðsstefna Garðabæjar:  Sótt 22. nóvember af 
http://www.gardabaer.is/stjornsysla/stefna-gardabaejar/mannaudsstefna/markmid-mannaudsstefnu/  
 

Fræðslu- og menningarsvið Garðabæjar (2014). Skólastefna Garðabæja. Garðabær: Sótt 22. nóvember 2016 af 
http://www.gardabaer.is/library/Files/Skolamal/Skólastefna%20lokaskjal.pdf  

Gossen, Diane (2006). Sterk saman (Magni Hjálmarsson, Guðlaugur Valgarðsson og Fanný Kristín Tryggvadóttir 
þýddu). 

Kjarasamningar LN og Félags leikskólakennara. Gildistími kjarasamninga 1. júní 2011 til 30. júní 2014. Sótt 22. 
nóvember 2016 http://ki.is/kjaramal/kaup-kjor/kjarasamningar/felag-leikskolakennara. 

Kristín Karlsdóttir, Bryndís Garðarsdóttir (2008). Námssögur- styrkleikar og færni leikskólabarna. Í Jóhanna 
Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir (ritstjórar), Sjónarmið barna og lýðræði í leikskólastarfi (bls. 133-156). 
Reykjavík. Háskólaútgáfan og RannUng.  

Lög um leikskóla nr. 90/2008. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2011). Aðalnámskrá leikskóla: Höfundur.  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2014). Hvítbók, um umbætur í menntun: Höfundur. 

Reglugerð um skil og miðlun upplýsinga milli leik- og grunnskóla nr. 896/2009. 
 


