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Inngangur 

Skólanámskrá leikskóla Snæfellsbæjar 2017 er sameinuð námskrá leikskólans Krílakots og leikskólans 

Kríubóls, einnig er stuðst við Aðalnámskrá leikskóla 2011. Námskráin er notuð sem grunnur og er bætt 

við hana sameiginlegri stefnu leikskólanna frá 2013. 

Skólanámskrá leikskólans er lifandi plagg. Það er því mikilvægt að hún sé í daglegri notkun fyrir 

starfsfólkið til að grípa til. Námskráin verður endurskoðuð reglulega og þættir úr henni dregnir fram 

og skoðaðir og endurskoðaðir, lagt fram mat og umbótaáætlanir settar fram. 

Skólanámskráin er aðgengileg foreldrum og öðrum þeim sem vilja kynnast leikskólastarfinu hjá 

Snæfellsbæ. Með sameiningu tveggja leikskóla í einn árið 2015 er starfið alltaf í mótun, en aðaláherslan 

er að tryggja grunninn fyrir unga Snæfellinga og þróa leikskólastarfið á faglegan og skapandi hátt. 

 

Tilgangur skólanámskrárinnar er: 

o Að skipuleggja uppeldi og nám barna í Snæfellsbæ. 

o Að stuðla að skilvirkara starfi. 

o Að gera leikskólastarfið sýnilegt í Snæfellsbæ. 

 

 

 

Virðingarfyllst 

Ingigerður Stefánsdóttir 

September  2017 
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1. Um skólann  

Leikskóli Snæfellsbæjar varð til 2014-15 við sameiningu tveggja leikskóla, leikskólans Krílakots í 

Ólafsvík og leikskólans Kríubóls á Hellissandi.  

Leikskóli Snæfellsbæjar er 5 deilda skóli á tveimur starfsstöðvum. Aldur barnanna er frá 2-6 ára. 

Tekin eru inn yngri börn ef pláss og  stöðugildi leyfa. 

Leikskólinn er fyrsta stig skólakerfisins og upphaf formlegrar menntunar og er leikskólaaldurinn 

mikilvægur tími náms og þroska. 

Í leikskóla Snæfellsbæjar er lögð áhersla á að velferð og hagur barna séu höfð að leiðarljósi í öllu 

starfi. Veita skal börnunum umönnun og menntun og búa að þeim hollt og hvetjandi 

uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði.   

Leikskólanám er samþætt nám þar sem námssvið og námsþættir fléttast inn í daglegt líf og leik 

barnsins. Leikskólanám skal efla alhliða þroska barna og samspil þess er varðar líkamsvöxt barna 

og hreyfifærni, tilfinningalíf, vitsmuni, félagsvitund og félagshæfni, fegurðarskyn og sköpunarhæfni, 

siðgæði og lífsviðhorf.  
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2. Námskráin og starfsáætlun 
Leikskólinn starfar samkvæmt lögum um leikskóla nr.90/2008 og Aðalnámskrá 2011 sem og 
reglugerð um starfsemi leikskóla nr.65/2009. 

 

Úr lögum um leikskóla nr.90/2008 

2. gr. 

Markmið. 

Í leikskólum skal velferð og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu starfi. Veita skal börnum umönnun og 

menntun, búa þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði. Stuðla skal að því að 

nám fari fram í leik og skapandi starfi þar sem börn njóta fjölbreyttra uppeldiskosta. Starfshættir leikskóla 

skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, 

virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar menningar. 

  

     Meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla skulu vera: 

a. að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra, 

b. að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku, 

c. að hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir hvers og eins svo að börnin 

fái notið bernsku sinnar, 

d. að stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra, 

e. að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi 

sem er í örri og sífelldri þróun, 

f. að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að styrkja sjálfsmynd þeirra, 

heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta. 

 

Menntamálaráðuneytið gefur út Aðalnámskrá leikskóla 

2009 . Hún er fagleg stefnumörkun og lýsir sameiginlegum 

markmiðum og kröfum sem eiga við um allt leikskólastarf. 

Hún inniheldur hugmyndafræði leikskóla, markmið og 

leiðir.  Aðalnámskrá er ákveðinn rammi um leikskólastarfið 

og undirstaða frekari skólanámskrárgerðar.   

Í Aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á að efla alhliða 

þroska barnsins, heilbrigða lífshætti og lífsviðhorf, lífsleikni 

og sjálfstraust þess.  Í leikskóla skal barnið ávallt vera í 

brennidepli og gert er ráð fyrir að barnið sé hæfileikaríkur og getumikill einstaklingur sem kann, 

getur og vill. 

 

Lög um leikskóla, reglugerð um starfsemi leikskóla og Aðalnámskrá leikskóla er að finna á vef 

menntamálaráðuneytisins, www/mrn.stjr.is 

 

Leikur – vinna  - nám. 
 

Barnið er alltaf í brennidepli því allt leikskólastarfið snýst um barnið. Daglegir þættir eins og að 

geta klætt sig úr og í, borðhald, svefn og hvíld, hreinlæti, frágangur og snyrtimennska.  
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Námssviðin í leikskólanum eru læsi og samskipti, heilbrigði og vellíðan, sjálfbærni og vísindi, 

sköpun og menning.  

Barnið öðlast þroska, þekkingu, færni og reynslu. Með góðum grunni viljum við að börnin okkar fái 

að upplifa sköpun og vináttu og sýna virkni. Þekkja gleði  og umhyggju, læra virðingu og samvinnu 

og sýna umburðarlyndi, allt í gegnum leikinn. Því leikurinn er hornsteinn leikskólastarfsins og 

jafnframt helsta kennsluaðferðin leikskólans. Börnin læra fyrst og fremst gegnum leikinn. 

Starfsáætlun 

Leikskólinn leggur til starfsáætlun með árskipulagi sem síðar skiptist niður í mánaðarskipulag. 

Hver mánuður hefur sína áherslur og þema.   Í starfsáætluninni eru tiltekin námssvið tekin fyrir, 

mótuð stefna. Starfsáætlunin er endurskoðuð árlega og með endurmati og nýjum áherslum. 

Ytri áætlun er ætluð foreldrum og öðrum sem hafa áhuga á að kynna sér skólastarfið en innri áætlun 

er fyrir leikskólakennara og heldur utan um faglega starfið. 

Starfsáætlun er unnin fyrir hvert skólaár og nær frá 1. september til 31. ágúst ár hvert. Í 

starfsáætluninni er fjallað um árlega starfsemi leikskólans, birt skóladagatal og ýmsar aðrar 

hagnýtar upplýsingar um skólahald leikskólans – faglegt starf, tölulegar upplýsingar um fjölda og 

samsetning barnahópsins og starfsmannahald. Í starfsáætlun er gerð grein fyrir nýjum verkefnum 

sem leikskólinn hefur ákveðið að vinna að, skipulagningu og áherslum í foreldrasamstarfi. 

Í starfsáætlun eiga að koma fram upplýsingar um innra og ytra mat síðasta skólaárs og 

umbótaáætlun sem byggir á niðurstöðum út því mati sem unnið var. 

 

3. Gildi Leikskóla Snæfellsbæjar. 2013  

Gildin er það sem við  vinnum að og höfum að 

leiðarljósi í öllu okkar stafi. Við hverja ákvörðun 

sem er tekin í starfinu þurfum við að athuga 

hvort ákvörðunin tengist gildunum okkar. 

Með leiknum vinnum við að virðingu, vináttu 

og gleði, sem eru einkunnarorð leikskóla 

Snæfellsbæjar. 

Leikurinn.  

Leikurinn er mikilvægur í starfi leikskólans og reyndar númer 1, 2 og 3. Í leiknum hafa börnin 

tækifæri til að eiga samskipti við önnur börn, læra að taka tillit hvert til annars, læra að deila 

hlutum. Í leiknum geta þau látið hugmyndaflugið og sköpunargáfuna njóta sín og miðlað  öðrum. 

Lykilhugtök: 

o Að börn fá að vera þau sjálf í leik og starfi. 

o Að skapa góða skemmtilega og fræðandi leiki, sem börnin sækjast í að leika. 

o Að frjálsi leikurinn er mikilvægur börnunum í að læra mannleg samskipti. 

o Að okkar hlutverk er að vera réttsýnn og sanngjarn í öllu ágreiningsmálum sem koma upp sama 

hver á í hlut alltaf eru tveir sem deila. 

o Að læra að leika í hóp og að læra í gegnum leik. 
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Virðing og virk hlustun. 

o Að gefa börnunum  tækifæri til að taka sjálfstæðar ákvarðanir,  virðum skoðanir þeirra og val. 
o Að börnin geta líka haft rétt fyrir sér. Biðjum börnin fyrirgefningar ef við höfum þau fyrir rangri 

sök. 

o Að tala  við börnin í samræmi við aldur þeirra og að fara niður í þeirra hæð, hafa augnsamband.   

o Að við vöndum framkomu okkar og tóntegund í samskiptum við börnin. 

o Að öll börn hafa eitthvað að gefa ef maður lærir að hlusta og njóta. 

o Að allir geta eitthvað en enginn getur allt. 

o Að láta börnin finna að þau séu velkomin og hlustað sé á þau. 

o Að hrósa barninu, þegar það hefur unnið til þess. 

o Að öll börn eru jöfn og við verðum að virða eiginleika hvers og eins.  

o Að börn eru tilfinningaverur eins og við, misjafnlega upplögð. 

o Gefið  þeim tíma til að hjálpa sér sjálf. Þannig læra þau og  okkar hlutverk er að skapa umhverfi 

og aðstæður til að læra og þroskast í .  

Gleði 

o Að brjóta upp vinnuvikuna með einhverju.  
o Að hafa skemmtilegar og öðruvísi uppákomur. 

o Að góður starfsmannaandi skapar gleði. 

o Að vera jákvæður 

o Að vera opinn. 

o Að geta tekið gríni og glensi.  

o Að brosa. 

o Að vera skemmtileg. 

o Að fara í leiki. 

o Að elska barnið í sjálfum sér og njóta þess. 

o Að halda neikvæðni  fyrir sjálfan sig 

o Að ákveða að dagurinn í dag er góður dagur. 

o Að við gerum öll okkar besta, þú og ég. 

Vinátta 
o Að samfélagið í leikskólanum einkennist af umburðarlyndi og virðingu. 
o Að skapa umhverfi þar sem börn sýna hvert öðru umhyggju. 
o Að börn læri að bregðast við neikvæðri hegðun og einelti. 
o Að virkja einstaklinga og gefa þeim hugrekki til að grípa inn í og verja félaga sína. 
o Að mikilvægt er að vinna að vináttu og leggja ríka áherslu á að vera góð hvert við annað. Eignast 

góða vini og skilja ekki út undan eða hrekkja. Að koma fram við aðra eins og við viljum að aðrir 

komi fram við okkur. 
o Að byggja vináttu á virðingu. 
o Vinátta dregur úr einelti og stríðni. 
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4.  Nám í leikskóla 

4.1  Námsumhverfi 

Húsnæði og búnaður leikskóla, leikvöllur og nærumhverfi mynda námsumhverfi leikskólans og 

leikskólabörn læra bæði inni og úti.  Umhverfið þarf að vera öruggt, heilsusamlegt og jafnframt 

hvetjandi og aðlaðandi fyrir börn og fullorðna. Starfsfólk fer reglulega á námsekeið um slys á 

börnunum og slysavarnir barna. Öryggishandbók er innan handar og er reglulega farið yfir hana eins  

eru öll slys skráð. 

 

 4.2 Nám í leik 

Leikurinn í allri sinni fjölbreytni er kjarninn í uppeldisstarfi allra leikskóla. Leikskólakennarar þekkja 

leik barna, þeir virða leikinn, hlúa að honum, gefa honum rými og skipuleggja leikumhverfi barnanna. 

Fullorðnir og börn eru hluti af því umhverfi. Leikskólafræðingar leggja áherslu á mikilvægi leiksins sem 

leiðar til náms og þroska. Hinn frjálsi sjálfsprottni leikur er æðstur allra leikja. Margs konar upplifanir 

barnsins, svo og dagleg störf fullorðna fólksins, glæða leik barnanna. 

4.3 Nám í daglegu lífi í leikskóla 

Leikskólanám er samþætt nám þar sem barnið er að læra allan tímann við mismunandi aðstæður. 

Leikskólakennarar nota öll tækifæri sem gefast til að örva nám barnanna, t.d. í matartímum, 

fataherbergi og á snyrtingu. Umönnun og daglegar venjur eru stór hluti af leikskólastarfinu. Umönnun 

er fólgin í því að annast börnin líkamlega og andlega af hlýju, áhuga og ábyrgðarkennd. Með slíkri 

umönnun skapast tilfinningatengsl og trúnaðartraust.  

4.4 Nám í samskiptum  

Hæfni til samskipta er grundvöllur þess að lifa, starfa og leika sér með öðrum í sátt og samlyndi. 

Leikskólakennarar stuðla að því að öll börn njóti sín í samskiptum og læri að taka tillit til annarra. 

Sjálfsmynd barna mótast hvað mest í samskiptum við annað fólk, bæði fullorðna og barna. Samvinna, 

samkennd, tillitssemi og ábyrgðartilfinning eru mikilvægir þættir í félagsþroska barna. 

Leikskólakennarar eru fyrirmyndir barnanna í orði og athöfnum. 

4.5 Nám í skapandi starfi og skapandi hugsun 

Að skynja, skilja og skapa er hæfni sem börn verða að þróa með sér. Allt skipulag og búnaður í 

leikskólanum á að stuðla að því að vekja forvitni barnanna, frumkvæði, virkni, áhuga, gleði og efla 

sjálfstæði þeirra. Leikskólakennarar hvetja börnin til að spyrja spurninga og velta fyrir sér lífinu og 

tilverunni. Þeir skapa einnig aðstæður til tjáningar og sköpunar í leik, máli, myndlist, tónlist, leiklist, 

hreyfingu og dansi. Þannig  gefst börnunum tækifæri til að skynja umhverfi sitt, vinna með fjölbreyttan 

efnivið og öðlast margháttaða reynslu. 
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5. Daglegt líf í leikskóla 

Venjubundnar athafnir daglegs lífs í leikskólanum mótast af andlegum og líkamlegum þörfum 

barnanna og heilsu. Markmiðið er að börnin verði sjálfstæð og sjálfbjarga. Líkamleg umönnun og 

heilsuvernd stuðlar að almennri vellíðan barnsins. Návist leikskólakennarans við barnið í leik og starfi 

gefur dvöl þess í leikskólanum dýpra gildi.  

Leikskólinn fylgir ákveðnu dagskipulagi sem þó er sveigjanlegt, það er sniðið að þörfum barnanna, þroska 

þeirra og aldri.  

 Stundaskrá leikskólans.  

Stundaskrár starfsstöðvanna eru mismunandi en fastir liðir eru eins, svo sem opnun, lokun, matartími og 

útivist.         

Grunntími leikskólans er frá 9:00-15:00. Á þeim tíma fer allt skipulagt starf fram samkvæmt 

skólanámskrá leikskólans. Leikskólinn fylgir ákveðnu dagskipulagi, það er sniðið að þörfum barnanna, 

þroska þeirra og aldri. Dagskipulagið myndar ramma um uppeldisstarfið í leikskólanum. Börnin vita að 

hverju þau ganga á hverjum degi og kemur dagskipulagið í veg fyrir óþarfa biðtíma og árekstra í 

samskiptum. 

 

 Kl. 07.40     Leikskólinn opnar – tekið á móti börnunum. 

 Kl. 08.00-8.45  Allar deildir opna – morgunmatur 

 Kl. 9:00-   Hefðbundið leikskólastarf, hópastarf, íþóttir, val og fl.  

    Ávaxtatími/samverustundir 

    Útivera        

 Kl.  12.00       Hádegisverður  

 Kl. 12.30  Hvíldarstund 

 Kl. 13.00        Hópastarf / leikur, inni og úti 

 Kl. 14.50        Nónhressing  

 Kl. 15.20        Leikur, inni og / eða úti 

 KL. 16.15        Leikskólinn lokar.  

 

Leikskólinn opnar kl.7:40 og lokar 16:15. Foreldrar sækja um þann vistunartíma sem þau telja henta sér 

best.  Mikilvægt er að börnin mæti alltaf á réttum tíma í leikskólann og getir tekið virkan þátt í starfinu 

sem fer fram hverju sinni. 

Að koma og fara 

Á leikskóla Snæfellsbæjar er lögð áhersla á að taka á vel á móti hverju barni svo að það finni sig velkomið 

í leikskólann. Hverju barni er heilsað með því að bjóða því „góðan dag”. Mjög mikilvægt er að foreldrar 

gefi sér tíma, innan dvalartíma barnsins, með barninu þegar komið er í leikskólann og einnig þegar það 

er sótt. Ætlast er til að foreldrar fylgi barni inn á viðkomandi deild/stofu eða til kennara viðkomandi 

deildar. Það er nauðsynlegt að foreldrar láti kennara vita þegar þeir koma með barnið eða sækja það. 
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Best er að barn mæti tímanlega í leikskólann svo það missi ekki af mikilvægum þáttum í 

leikskólastarfinu. Það getur verið erfitt fyrir barnið að koma inn í þegar samverustund eða hópastarf er 

byrjað .  

Að klæða sig í og úr 

Hvert barn á hólf með mynd og nafni þess á. Börnin klæða sig að mestu sjálf í og úr, en fá þá hjálp sem 

þau þarfnast. Þetta eykur sjálfstæði þeirra og styrkir sjálfsmynd. Börnunum er gefinn góður tími, því 

ekki skiptir máli hvort barn kemst nokkrum mínútum fyrr eða seinna út.  Börnin læra smám saman að 

ganga snyrtilega frá fatnaði sínum, hjálpa sér sjálf og hjálpa hvert öðru.  Í fataklefanum gefst einnig 

tækifæri til málörvunar og þar eflast líka félagsþroskinn og hjálpsemin. 

Borðhald 

Lögð er áhersla á að börnin fái hollan og fjölbreyttan mat í leikskólanum.. Matartímar og borðhald hafa 

mikið uppeldislegt gildi, þar gefast gjarnan tækifæri til skemmtilegra og fræðandi umræðna. Kennarar 

matast með börnunum og áhersla er lögð á 

að börnin læri almenna borðsiði. Börnin 

leggja á borð og sækja matinn í eldhúsið. 

Þau skammta sér sjálf á diskana, nota hníf 

og gaffal, hella í glasið sitt, aðstoða hvert 

annað og ganga frá.  Yngstu börnunum á að 

hjálpa til sjálfshjálpar. Þetta er þáttur í 

uppeldi þeirra til sjálfstæðis og 

sjálfsbjargar.  Öll börn taka þátt í þeim 

máltíðum sem eru á dvalartíma þeirra.  

Að matast 
 Í Leikskólanum er áhersla lögð á að í matmálstímum geti börnin haft áhrif og valið hvað þau borða, hve 

mikið þau borða og hve lengi þau eru að borða. Sum börn eru lengi að borða án þess að það eigi nokkuð 

skylt við matvendni og þá er mikilvægt að matartíminn sé nægilega langur til að þau nái að ljúka við 

matinn sinn.  

Matseðlar eru birtir einu sinni í mánuði á heimasíðu leikskólans. 

 

Svefn og hvíld  

Hvíld og nægur reglubundinn svefn er öllum börnum nauðsynlegur til að geta viðhaldið andlegri og 

líkamlegri heilsu og vellíðan og tekist á við lífið og leikinn.  

Eftir hádegisverð er hvíldarstund þar sem  hlustað er á sögu eða rólega tónlist.  Sum börnin sofna. Lögð er 

áhersla á að skapa rólegt og þægilegt andrúmsloft í hvíldinni. 

Hreinlæti 

Hreinlæti er mikilvægur þáttur í daglegu lífi barnanna. Yngstu börnin í leikskólanum eru að læra að 

halda sér hreinum og þurrum.  Mikilvægt er að gæta þess að sá ferill gangi vel og jákvætt fyrir sig.   

Markmiðið er að börnin nái sjálf valdi á þessum hreinlætisvenjum og beri ábyrgð á þeim þegar þau hafa 

þroska til. 

Frágangur og snyrtimennska 
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Einn liður í uppeldi og menntun barnanna er að þau læri að ganga frá fatnaði sínum og leikefni. 

Nauðsynlegt er að frágangur og snyrtimennska sé eðlilegur þáttur í daglegu lífi hvers barns. Börnin eru 

þátttakendur í undirbúningi að ýmsum verkefnum og hlutverkum, t.d. með því að sækja sér efnivið og 

ganga frá eftir leik. Lögð er áhersla á að leikföng og efniviður sé aðgengilegur börnunum, þannig að þau 

eigi auðvelt með að ganga frá eftir notkun. 

Að færast á milli deilda  

Á hverju vori/sumri eru börnin færð á milli deilda.  

Yngri börn yfir á eldri deildir.  Fyrri hluti hópsins er 

færður í júní og seinni hlutin í byrjun júlí.  Skipting 

hópsins fer eftir aldri barnanna og samsetningu 

hópsins. 

Sérþarfir barna 

Ef aðstoða þarf einstaka barn sérstaklega, fylla foreldrar út beiðni til sérfræðinga sem leikskólinn 

hefur að gang að, en það eru talmeinafræðingur og sálfræðingur.  Einnig getur foreldri fyllt út íslenska 

þroskalistann.  Ef þurfa þykir er einstaklingsnámskrá unnin  til að koma til móts  við þarfir barnsins.  

Sérkennslufulltrúi leikskólans heldur utan um alla sérkennslu barna og samskipti við foreldra og 

sérfræðinga, eins skipuleggur hann og ber ábyrgð á framkvæmd einstaklingsnámsskrárinnar.  

Þau tæki sem leikskólinn hefur er að meta þroska einstakra barna eru; 

 Íslenski þroskalistinn, 3-6 ára, sem foreldri svarar og tekur mið af alhliða þroska barnsins. 

 Smábarnalistinn, 15- 38 mánaða, sem foreldri svarar og tekur mið af alhliða þroska barnsins. 

 MOT-4-6 hreyfiþroskapróf er lagt fyrir börn 4-6 ára. 

 Hljóm-2 , athugun á hljóðkerfisvitund barnsins, lagt fyrir öll 5 ára börn leikskólans. 

 Efi-2 er málþroskaskimun fyrir börn á þriðja aldursári. Öll börn fara í  þessar athuganir.  

 Skráningar í hóp og einstaklingslega. 

 Tras – skráning á málþroska barna 2-5 ára. 

 

Mat á stöðu og þroska einstakra barna er alltaf gert í samráði við foreldra og þeim kynntar 

niðurstöður. 

Samverustundir 
Í samverustundunum er lögð áhersla á markvissa málörvun, farið í leiki, lesið og sungið. Við hjá 

leikskóla Snæfellsbæjar leggjum mikla áherslu á málörvun barna. Í málörvuninni eru þættir sem hver og 

einn árgangur á að vera búinn að ná tökum á fyrir lok leikskólaársins /vorið. Lengd stundanna miðast 

við aldur barnanna frá 10 mín-40 mín. 

 

Útivera 

     Það fara allir í klukkustundar útiveru einu sinni til tvisvar á dag.  Í sumardagskránni okkar er farið 

oftar út og þá í langar vettvangsferðir. Útiveran er mikilvægur þáttur í uppeldisstarfi leikskólans, þar 

sem frjálsum leik, grófhreyfingum og sköpun er gert hátt undir höfði. 

 

Hópastarf- hópstjóri 
  Hópastarf eru skipulagðar stundir þar sem börnunum á deildinni er skipt upp í hópa og unnið með 

afmarkað efni á markvissan hátt. Deildarstjórar og starfsfólk deildarinnar vinna sameiginlega að 

undirbúningi hópastarfsins, fyrir hvern mánuð sem  kynnt er á heimasíðu deildarinnar. Hver hópstjóri 

sér um sinn hóp í þessari vinnu, jafnframt fara foreldraviðtölin fram hjá honum. 
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Íþróttir 
Í íþróttum  munu börnin fá tækifæri til að auka hreyfifærni sína enn betur. Fín- og grófhreyfingar, 

styrkur, jafnvægi, reglur, gleði og taktur o.fl., verða höfð sem grunn-markmið þessara stunda. 

 

Frálsi leikurinn 
Leikur er talinn “leikur leikjanna“. Rannsóknir hafa sýnt að börn læra mest í gegnum leikinn. Leikurinn 

er hornsteinn leikskólastarfsins og er því leið barnsins til náms og kennsluaðferð leikskólakennarans.  

 
Í frjálsa leiknum velja börnin sér fjölbreytt viðfangsefni eftir áhugasviði. Reynt verður að bjóða upp á 

fjölbreytt val sem tekur á flestum þroskasviðum barnanna. Stefna er sett á að börnin fái góðan 

samfelldan tíma til að þróa leikinn sinn sem best og hafi val um fjölbreyttan og opinn efnivið ásamt því 

að geta valið sér félaga í leikinn. 

 

Könnunarleikurinn 
  Könnunarleikurinn er hluti af námsumhverfi yngstu barnanna en þar fá börnin að leika sér með 

óhefðbundinn efnivið. Könnunarleikur fer þannig fram að safnað hefur verið í poka alls konar 

„verðlausum“ hlutum., ekki leikföngum í hefðbundnum skilningi. Þetta verðlausa efni er þó ákaflega 

spennandi efniviður í augum barnanna. Þetta eru hlutir eins og keðjur, lyklar, dósir og lok. Eftir að 

innihaldi pokans hefur verið raðað á gólfið hefst leikurinn.  

Börnin velja sér hluti og nota þá á margan hátt. Þau 

fylla, tæma, setja saman, stafla, raða, draga, hrista, velja 

og hafna. Þau leika sér ótrufluð án fyrirmæla frá hinum 

fullorðna. Þau leiða leikinn sjálf og læra um leið að 

hægt er að gera hluti á margan máta. Engin niðurstaða 

er rétt eða röng. Í leiknum örva þau skynfæri sín með 

því að hlusta, snerta, skoða og smakka. Einnig reyna 

þau á gróf og  fínhreyfingar. Tíminn sem notaður er í 

tiltekt er ekki síður mikilvægur en leikurinn sjálfur. Þá 

lærist meðal annars að tiltekt eru ákveðin verklok og á 

meðan þau eru að ganga frá læra þau hugtökin yfir 

hlutina því keðjur fara í einn poka, lyklar í annan, dósir og lok o.s.frv.     

Könnunarleikur er að hluta dregið af enska orðinu „heuristic“ eða gríska orðinu „eurisko“ sem þýðir 

meðal annars „að öðlast skilning á…“ 

Ferlimöppur 
 Hvert barn er með sína ferlimöppu á leikskólanum. Í ferlimöppunni er brot af allri þeirri vinnu sem 

barnið tekur þátt í. Þegar börnin hætta eða útskrifast úr leikskólanum fá þau möppuna með öllu 

innihaldi til eignar. 
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6. Hugmyndafræðilegur grunnur leikskólans. 

Faglegt starf leikskólans byggir í meiginatriðum á kenningum  John Dewey og Howard Gardner. 

John Dewey 

Hugmyndafræði Dewey byggir á uppgvötunarnámi barna, það er að börn læri í gegnum leikinn með 

því að prófa sig áfram. Uppgvötunarnámið felst í að rannsaka, skoða, kanna, draga ályktanir og læra 

af niðurstöðunum. Dewwy telur að börnum sé það meðfætt að læra. Uppgvötunarnámið byggist á 

hugmyndum sem skýrast á einfaldan hátt í einkunarorðunum „learning by doing“, að læra í athöfn 

og læra af eigin reynslu. 

Samkvæmt Dewey þarf kennari að tryggja:  

 Að viðfangsefni þróist út frá þeirri reynslu 

sem börnin hafa  

 Að viðfangsefnið sé ekki ofvaxið 

hæfileikum þess 

 Að það veki hjá börnunum áhuga og 

löngun til að fræðast og koma fram með 

nýjar hugmyndir. 

 

        Howard Gardner 

Í fjölgreindarkenningu Howard Gardner er talið að einstaklingar búi yfir a.m.k. 8 „greindum“ 

málgreind, rök-og stærðfræðgreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind.   Garner segir að flestir hafa sumar greindirnar vel þróaðar, en 

aðrir miðlungi vel og enn aðrir tillölulega lítið. Hann telur að hver og einn einstaklingur búi yfir 

hæfni til að þróa allar greindirnar, fái hann örvun, eflingu og leiðsögn við hæfi. 

Fjölgreindarkenningin leggur áherslu á að viðurkenna og leggja rækt við allar greindir sem í 

manninum búa og viðurkennir þar með einstaklinginn eins og hann er og dregur það besta fram í 

hverjum og einum. 

Í leikskóla Snæfellsbæjar leggjum við áherslu á að bera virðingu fyrir margbreytileika barna, foreldra 

og kennara og að hver og einn fái notið sín á eigin forsendum. Við leggjum okkur fram við að finna 

áhugasvið hvers og eins og blanda saman ólíkum leiðum við úrvinnslu verkefna. Þannig er hægt að 

nýta áhugasvið barns til að virkja aðrar greindir. 
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7. Hlutverk kennarans og annars starfsfólks 

Hlutverk starfsfólks er í fyrsta lagi að skapa góðan anda á deildinni. Þar á að ríkja öryggi og festa 

samfara eðlilegu frjálsræði. Starfsfólk á að sjá um að  börnin njóti þeirrar ástúðar og líkamlegrar og 

andlegrar umönnunar sem  börn á unga aldri þurfa á að halda.  

Starfsfólk á að örva börnin til leikja og jákvæða samskipta og hjálpa þeim að vinna saman, sýna 

tillitssemi og virða annarra rétt. 

Jákvæð afstaða starfsfólks til barnanna, umburðarlyndi, tillitssemi og réttsýni er börnunum 

haldgóð félagsleg og siðferðileg fyrirmynd. Höfum það að leiðarljósi.  

Leikskólastjóri er yfirmaður leikskóla og ber ábyrgð á uppeldisstarfinu og rekstri leikskóla. 
 

Aðstoðar- og sérkennsustjóri  er staðgengill leikskólastjóra að honum fjarverandi og er honum til 
ráðuneytis um tilhögun innan leikskólans. Hann hefur einnig yfirumsjón yfir sérkennslunni í 
leikskólanum.  

 
Deildarstjóri ber ábyrgð á uppeldisstarfi og barnahópnum á sinni deild. Hann ber einnig ábyrgð á 
foreldrasamstarfi á deildinni. 

 
Leikskólakennarar og leiðbeinendur vinna í samstarfi við deildarstjóra að uppeldisstarfi á 
deildunum. 

 
Matráðar í eldhúsi sjá um matarundirbúning, gerð matseðla og innkaup á matvöru fyrir 
leikskólann. 

 
Ræstitæknir sér um öll þrif og þvotta. 
 

Úr Starfsmannahandbók Lsnb 2016 

8. Samþætt skólastarf 

Börn læra í leik og daglegu starfi í leikskólanum, innan dyra sem utan. Þau læra í samvinnu við önnur 

börn og þegar þau fá stuðning og hvatningu frá hinum fullorðnu. Námssvið leikskólans eiga að vera 

samþætt og samofin öllu starfi leikskóla. og taka mið af sex grunnþáttum menntunar. Þau byggjast 

á skapandi og gagnrýninni hugsun og tengjast leik og daglegum athöfnum í leikskólum.  

Leikskólastarf byggist á lögum um leikskóla þar sem lögð er áhersla á gildi leiksins. Við 

skipulagningu leikskólastarfs skal jafnframt taka mið af leiðarljósum leikskóla, grunnþáttum 

menntunar og námssviðum leikskóla. Í skólanámskrá þarf að lýsa þekkingu, leikni og siðferðilegu 

viðhorfi sem stefnt er að í skólastarfi. Leikskólar útfæra sjálfir í skólanámskrá hvernig þeir vinna 

með hæfniþætti í samræmi við aldur og þroska barna.  

 Námssvið leikskólans eiga að: 

 Vera hluti af leik barna.  

 Vera samþætt daglegu starfi leikskóla. 

 Vera heildstæð og byggjast á reynslu barna.  

 Byggjast á áhuga barna og hugmyndum.  

 Taka mið af félags- og tilfinningalegum þáttum náms.  

 Vera skipulögð í samvinnu starfsfólks, foreldra og barna.  

 Hvetja til samvinnu og samstarfs.  
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 Stuðla að sjálfstæði og frumkvæði.  

 Hvetja til ímyndunar og sköpunar.  

 Vekja forvitni og hvetja til rannsókna og kannana.  

 Vera ánægjuleg og stuðla að vellíðan barna.  

 Efla áhuga barna á námi og hvetja þau til að læra og auka þekkingu sína, leikni og hæfni.  

 Stuðla að sterkri sjálfsmynd og sjálfsþekkingu.  

 Stuðla að uppbyggilegum samskiptum, vináttu og gleði.  

 

 

9. Grunnþættir menntunnar 

Grunnþættir menntunarinnar er sameiginleg fyrir öll skólastigin og er birt í Aðalnámskrá leikskóla 2011, 

þeir eru: 

 Læsi  -  talað mál og ritað, samræður, málörvun, læsi í umhverfi og samskipti. 

 Sjálfbærni – umgengni, virðing fyrir umhverfinu, skilja samhengi hluta, bera ábyrgð á eigin lífi og heilbrigði. 

 Lýðræði og mannréttindi – tryggja jafnan rétt, hafa áhrif og val, rökræður/gagnrýni, taka afstöðu, virkni 

og þátttaka, félagsleg hæfni/umburðarlyndi/samkennd. 

 Jafnrétti – allir fái að njóta sín, jafna aðstöðumun, viðfangsefni/nálgun strákar/stelpur. 

 Heilbrigði og velferð – andleg og líkamleg heilsa barna, hvíld, næring, umhyggja, vellíðan, hreinlæti, 

útivera, hreyfing, jákvæð sjálfsmynd. 

 Sköpun-  listsköpun, prófa fjölbreyttan efnivið, fá útrás og prófa eitthvað nýtt, leikurinn, leikræn tjáning, 

söngur, tónlist, dans  

Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, 

menningu, umhverfi og náttúru þannig að börn og 

ungmenni læri að byggja sig upp andlega og 

líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og vinna með 

öðrum. Grunnþættirnir snúast einnig um 

framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa áhrif og taka 

virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu, breyta því 

og þróa það.  

Grunnþættirnir eiga að endurspeglast í 

starfsháttum skóla, samskiptum og skólabrag. Í leikskóla Snæfellsbæjar er lögð áhersla á örvandi 

námsumhverfi þar sem börn fá tækifæri til að samþætta þekkingu sína og leikni, samtímis sem þau 

þjálfast í samskiptum sem byggja á virðingu fyrir mannréttindum og jafnrétti. 

Grunnþættirnir eru sameiginleg leiðarljós í menntun, uppeldi og umönnun í leikskólum og eiga að 

fléttast inn í allt leikskólastarfið.  

9.1 Læsi 

Börn eru félagsverur sem hafa ríka þörf fyrir samskipti við aðra. Þau hafa m.a. þörf fyrir að spyrja 

spurninga, skiptast á skoðunum og ræða hugmyndir sínar, tilfinningar og líðan.  

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

Markmið: 

 Eiga jákvæð og uppbyggileg samskipti í barnahópnum. 
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 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.  

 Þróa læsi í víðum skilningi. 

 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.  

 Velta vöngum yfir eigin samfélagi og menningu og menningu annarra þjóða. 

 

Leiðir: 

 Við vinnum markvisst að leikskólalæsi  

 Að við áætlum góðum tíma til samræðna og vangaveltna 

 Að hafa leiki og spil með orð og hugtökum.  

 Við leggjum áherslu á söng, vísum, þulum og dans. 

 Við vinnum með myndlist, leikræna tjáningu og sköpun. 

 Við vinnum með bókalestri, einstaklingslega og í hóp. 

 Eflum foreldra í bókalestri með bókapokunum. 

 Við erum með skipulagða málþroskaörvun út frá þörum hvers barns . 

 

Læsisstefnu Lsnb er að finna í fylgiskjölum 

 

 

9.2 Sjálfbærni og vísindi 

Það er mikilvægt að börnin fái að kynnast og upplifa náttúruna af eigin raun og læra að umgangast hana 

af ábyrgð og virðingu. Börnin eiga að fá tækifæri að skoða, rannsaka, gera tilraunir og velta vöngum yfir 

hinum ýmsum fyrirbærum. 

 

Markmið: 

 Umgengni sinni og virðingu fyrir náttúrulegu og manngerðu umhverfi. 

 Hvernig vistspor þeirra og nærsamfélags geta stuðlað að sjálfbærri þróun. 

 Hringrásum og fyrirbærum í náttúrunni.  

 Margvíslegum auðlindum náttúrunnar. 

 Nýtingu náttúrunnar. 

 Upplýsingamiðlum, framsetningu og gildi upplýsinga. 

 Stærðfræðilegum viðfangsefnum, s.s. tölum, táknum og mynstrum.  

 Lífverum í umhverfinu og lífsháttum þeirra.  

 Eðli ýmissa krafta og birtingarmyndum þeirra í umhverfinu. 

 Eiginleikum ýmissa efna og hluta.  

 Möguleikum og takmörkunum tækninnar.  

 Rými, fjarlægðum og áttum. 
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Leiðir: 

 Við förum í gönguferðir og vettvangsferðir til að upplifa og skoða nánasta umhverfi skólans 

 Við ræðum um náttúruna og sjálfbærni. 

 Við flokkum og endurvinnum efniðvið 

 Við notum varanlegan efnivið í leik og myndsköpun. 

 Við vinnum með tölur, rými, fjarlægðir og áttir. 

 Við vinnum með þau fyrirbæri sem eru í náttúrunni,  vatn, snjó, sand, steina, eld, kol, skeljar, 

gróður og allt það sem er að finna í náttúrunni. 

 Við erum með frjálsan leik úti. 

 

9.3 Lýðræði og mannréttindi. 

 Viðhorf, gildismat og siðferði eru ríkir þættir í lýðræðismenntun jafnframt því sem þau atriði fléttast 

saman við aðra grunnþætti menntunar. Skólum ber að rækta það viðhorf að samfélagið eigi að vera 

lýðræðislegt og einstaklingarnir gagnrýnir og með framtíðarsýn. 

Lýðræðis- og mannréttindamenntun byggist á gagnrýninni hugsun og ígrundun um grunngildi 

samfélagsins.  Leikskóli er vettvangur fyrir: 

Markmið  

 Taka virkan þátt í samræðum um 

almenn málefni. 

 Hlusta hver á annan og skiptast á 

skoðunum.  

 Bera ábyrgð á sjálfum sér og gjörðum 

sínum.  

 Vinna saman og aðstoða hver annan.  

 Hafa val um verkefni og vinnubrögð.  

 Hafa áhrif á leikskólastarfið.  

 Taka þátt í heimspekilegum umræðum. 

 Vinna að jöfnum tækifærum kynjanna til að takast á við fjölbreytt viðfangsefni. 

 

Leiðir: 

 Við gefum öllum tækifæri til virkrar þátttöku. 

 Við hlustum hvert á annað og skiptast á skoðunum. 

 Við vinnum saman og aðstoðum hvort annað. 

 Við bjóðum uppá fjölbreytt viðfangsefni og vinnum að jöfnum tækifæri kynjanna. 

 Að samræður og verkefni útskýrir fjölmenningu og eflum skilning á fjölbreytileikann 

 Við tölum um sjálfsábyrgð, á uppbyggilegan hátt. 

 

9.4 Jafnrétti 

Jafnréttismenntun vísar í senn til inntaks kennslu, námsaðferða og námsumhverfis. Jafnrétti er 

regnhlífarhugtak sem nær til margra þátta. Aldur, búseta, fötlun, kyn, kynhneigð, litarháttur, 

lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, tungumál, ætterni og  þjóðerni eru allt þættir sem jafnrétti nær 

til. 
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Á öllum skólastigum á að fara fram menntun til jafnréttis þar sem fjallað er um: 

 Að stuðla að jafnrétti. 

 Að allir fái tækifæri til virkrar þátttöku. 

 Að allir finni að þeir eru hluti að hópnum,  

 Að allir hafa jafnan rétt til leikskólauppeldis óháð fötlun, kynhneigð, litarháttar, menningar, 

trúarbragða eða þjóðerni. 

     Jafnréttisstefna Lsnb er í fylgjigögnum 

 

 

9.5 Heilbrigði og velferð 

Í leikskóla eiga börn að læra um og tileinka sér heilbrigða lífshætti, hollt mataræði, hvíld, hreinlæti og 

hreyfingu. Hreyfing er börnum eðlislæg og stuðlar að vellíðan.  Í leikskóla ber að stuðla að heilbrigði og 

vellíðan barna með því að leggja áherslu á:  

Markmið: 

 umhyggju,  

 persónulega umhirðu,  

 holla næringu,  

 fjölbreytta hreyfingu,  

 ögrandi og krefjandi útivist, 

 slökun og hvíld,  

 tilfinningalegt jafnvægi,  

 jákvæð samskipti, 

 félagsleg tengsl.  

 

Leiðir: 

 Við sýnum hverju barni virðingu og umhyggju og kennum þeim jákvæð samskipti. 

 Við bjóðum uppá hollan og næringarríka fæðu 

 Við bjóðum uppá hreyfistundir og útiveru og notum nærumhverfið við öll tækifæri til 

hreyfingar 

 Við gefum öllum tækifæri til slökunnar og hvíldar í róandi umhverfi. 

 Við gefum börnunum verkefni sem örvar fínhreyfingar jafn sem grófhreyfingar 

 Við lærum um líkamann. 

 Við hvetjum alla til góða samskipta og mynda tengsl við ólíka einstaklinga. 

 

Matarsetefna Lsnb er að finna í fylgjiskölum 

 

9.6 Sköpun og menning 
 

Sköpun er mikilvægur þáttur í námi og þroska barna. Skapandi starf á fyrst og fremst að beinast að 

ferlinu sjálfu, gleðinni, tjáningunni og náminu sem á sér stað þegar hugmyndir, tilfinningar og 

ímyndun fá að njóta sín.  
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Markmið: 

 Njóta þess að taka þátt í skapandi ferli.  

 Finna til ánægju og gleði yfir eigin sköpunarkrafti.  

 Kanna og vinna með margvíslegan efnivið.  

 Nýta fjölbreytta tækni.  

 Kynnast bókmenntum, þulum, sögum og ævintýrum. 

 Læra texta og taka þátt í söng.  

 Skapa og tjá upplifun sína, s.s. í myndlist, tónlist, dansi og leikrænni tjáningu.  

 Njóta fjölbreyttrar menningar og lista.  

 Taka virkan þátt í að móta menningu leikskólans með hátíðum og viðburðum sem tengjast 

barnamenningu.  

Leiðir: 

 Við höfum sköpun að leiðarljósi í orði sem og verki. 

 Við veitum börnunum margvísleg tækifæri til sköpunar í hinum ýmsu tjáningarformi, söng, 

tjáningu, leik og myndlist. 

 Við búum til aðstæður og bjóðum uppá efnivið sem örvar frjálsar og skapandi hugsun og 

tjáningu. 

 Við notum opnar spurningar. 

 Við vinnum með okkar íslenska menningararf. 

 Við drögum fram séreinkenni þjóðar hjá börnum af öðrum þjóðerni. 

 

10. Leiðarljós 

Í leikskólastarfi mynda hugtökin uppeldi, umönnun og menntun eina heild. Börnum er sýnd virðing 

og umhyggja og fá hvatningu og viðfangsefni við hæfi. Litið er á þau sem fullgilda þátttakendur í 

samfélagi leikskólans.  

Eftirfarandi leiðarljós eiga að vísa leikskólum veginn í mótun leikskólastarfs. Starfsfólk leikskóla, í 

samráði við foreldra og börn, þarf að koma sér saman um hvernig starf leikskólans tekur mið af 

leiðarljósunum og skrá aðferðir og leiðir í skólanámskrá leikskólans:  

o Leikskóli á að vera lýðræðislegur 

vettvangur og lærdómssamfélag þar sem 

starfsfólk, foreldrar og börn eru virkir 

þátttakendur og hafa áhrif á ákvarðanir 

um málefni leikskólans.  

o Starfshættir leikskóla eiga að hvetja til 

samvinnu og samstarfs milli barna, 

starfsfólks, foreldra og nærsamfélags.  

o Leikskóli á að vera félags- og menningarlegur vettvangur þar sem þjóðararfur og gildi íslensks 

samfélags skipa veglegan sess.  

o Leikskóli á að vera samfélag þar sem hver einstaklingur nýtur virðingar og leggur sitt af 

mörkum.  
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o Starfshættir leikskóla eiga að taka mið af umhverfi leikskólans og því samfélagi sem hann er í. 

Jafnframt á leikskólinn að vera virkur þátttakandi í samfélaginu og hafa áhrif á það.   

o Leikskólastarf skal byggjast á jafnrétti, virðingu fyrir margbreytileika mannlífsins og öðrum 

menningarheimum.  

o Virða skal rétt allra sem þar dvelja, óháð kynferði, bakgrunni, aðstæðum eða getu og leitast við 

að koma til móts við þarfir allra.  

o Menntun til sjálfbærni á að endurspeglast í öllu starfi leikskóla í virku samstarfi við heimili og 

nærsamfélag. 

o Í leikskóla þarf að finna fjölbreyttar leiðir til samstarfs við fjölskyldur og leita margvíslegra leiða 

til að koma á framfæri upplýsingum um starfshætti og starf leikskólans.  

o Starfshættir leikskóla eiga að stuðla að því að börn læri að bera virðingu og umhyggju fyrir öðru 

fólki, þrói með sér samkennd, tillitssemi og vináttu. 

o Í leikskóla á að stuðla að því að börn þrói með sér jákvæða sjálfsmynd með því að virða sérstöðu 

og sjónarmið hvers einstaklings.  

o Í leikskóla eiga börn að fá tækifæri til að fást við viðfangsefni sem taka mið af áhuga þeirra, 

styrkleikum og þroska þannig að trú þeirra á eigin getu aukist og hneigð þeirra til náms eflist. 

o Í leikskóla á að byggja á reynsluheimi barna og skapa þeim merkingarbæra reynslu. 

o Í leikskóla á að leggja áherslu á sjálfstæði og frumkvæði og hvetja á hvert barn til að taka ábyrgð 

á sjálfu sér. 

o Starfshættir leikskóla eiga að stuðla að virðingu barna fyrir náttúru og umhverfi sínu. 

o Í leikskóla eiga börn að fá tækifæri til fjölbreyttrar hreyfingar og útiveru. 

o Í leikskóla eiga börn að fá tækifæri til að fást við fjölbreytt verkefni sem bjóða upp á margar 

lausnir og hvetja til rannsókna og ígrundunar.  

o Starfshættir leikskóla eiga að hvetja til gagnrýninnar hugsunar og gefa börnum færi á að virkja 

sköpunarkraft sinn. 

o Í leikskóla á að hvetja börn til að túlka og tjá sig á fjölbreyttan hátt, m.a. í gegnum leik, 

hreyfingu, myndmál, tónlist, tungumál, tölur og tákn.  

o Í leikskóla á að skapa aðstæður fyrir börn til að leika sér svo að þau fái svigrúm fyrir 

ímyndunarafl sitt og sköpun.  

o Starfshættir leikskóla eiga að hvetja börn til að tjá sig og hlusta á frásagnir, sögur, ljóð og 

ævintýri. 

o Í leikskóla á að nýta þau tækifæri sem gefast í daglegum samskiptum til að efla íslenska 

málvitund þar sem börn læra ný orð og hugtök og þróa tungumálið. 

Aðalnámskrá leikskóla 2011 
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11. Mat á skólastarfi 

 
11.1 Mat á námi og velferð barna 
Mat á námi, þroska og velferð barna felur í sér að safnað er upplýsingum um það sem börn fást við og 

hafa áhuga á; hvað þau vita, geta og skilja. Upplýsingarnar eru notaðar til að styðja nám og velferð barna 

við skipulagningu leikskólastarfsins og í samstarfi við foreldra.  

Mat á að beina sjónum að áhuga barna, getu þeirra og hæfni. Börn sýna getu, þekkingu, hæfni og áhuga 

á ólíkan hátt.  

Þegar fylgst er með þroska, námi og velferð barna er lögð áhersla á:  

 alhliða þroska, 

 sjálfstæði, 

 áhugasvið, 

 þátttöku í leik úti og inni, 

 félagsfærni og samkennd, 

 frumkvæði og sköpunarkraft, 

 tjáningu og samskipti. 

 

Þær  aðferðir sem eru notaðar í leikskólum Snæfellsbæjar eru 

foreldraviðtöl sem eru árlega (febrúar/mars). Einnig hefur leikskólinn  

aðgang að: Hljóm -2, íslenski þroskalistinn, smábarnalistinn, 

orðaskil.Tras, Efí -2 og Aeps. 

 

11.2 Innra mat 
Þegar skólastarf er metið á að skoða hvernig grunnþættirnir setja mark sitt á kennslu, leik og nám og 

skólastarfið í heild. Við notum starfsdaga, starfsmannafundi sem og deildarstjórafundi til að fara yfir 

starfið og endurmeta  og skipuleggja það. Kannanir og spurningarlistar eru lagðir fram til foreldra og 

starfsfólks árlega til að fá þeirra mat á starfið og ýmisverkefni sem leikskólinn er eða hefur verið að 

vinna að. 

 

skólabragur

gildi og 
viðhorf

læsi

sjálfbærni

lýðræði 
og mann-

réttindi

sköpun

heilbrigði 
og 

velferð

jafnrétti
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11.3 Ytra mat 

Fræðslunefnd Snæfellsbæjar fer með umboð bæjarstjórnar í skólamálum Snæfellsbæjar. Nefndin er 

kosin af bæjarstjórn. Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjórar með fulltrúa starfsmanna sitja fundi 

nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétt. Einn fulltrúi foreldra hefur jafnframt rétt á setu á fundum 

nefndarinnar. 

 

Fræðslunefndin er ábyrgðaraðili að starfsemi leikskóla og fylgist með rekstri, faglegu starfi og öðrum 

þáttum leikskólastarfsins með fundum og skýrslum. Fræðslunefnd mótar stefnu bæjarins í skólamálum. 

Ytra mat er unnið að utanaðkomandi aðilum á vegum menntamálaráðuneytisins eða annarra sem 

fræðslunefnd leitar til.  Við ytra mat má styðjast við margs konar upplýsingar. Ytra mat á leikskóla 

Snæfellsbæjar var gert vorið 2016 og er matið á heimasíðu leikskólans. 

 

12. Áætlanir leikskólans.  
Starfstími. 

Starfi leikskólans er skipt í sumar- og 

vetrastarf.  Vetrarstarfið hefst í september og 

lýkur í apríl, þá tekur sumarstarfið við og 

stendur til lok ágústmánaðar. Yfir 

sumartímann er meiri áhersla lögð á útiveru 

og er skipulagið með öðru sniði en á veturna.   

Unnið er eftir skóladagatali skólans, eins er 

fast vikuskipulag og dagsskipulag. Á fyrsta 

starfsdegi haustmánaðar eru áherslur og 

markmið starfsins  skipulögð fyrir veturinn. 

Leikskólinn opnar kl. 7.40 og er lokar 16.15.  Leikskólinn er lokaður á laugar- og sunnudögum og á öllum 

helgidögum þjóðkirkjunnar og almennum frídögum.  Lokað er á Aðfangadags- og 

Gamlársdagsmorgunn.   Einnig er leikskólinn lokaður í 20- virka daga yfir sumartímann, að jafnaði um 

miðjan júlí til miðjan ágúst ár hvert. 

Þrír námskeiðs- og starfsdagar eru á hverju ári. Á þeim dögum fer fram fræðsla til starfsmanna og starfið 

framundan skipulagt.  

 

13. Sérfræðiþjónusta 

Félags- og skólaþjónustan í Snæfellsbæ (fssf) er með ráðgjafaþjónustu fyrir starfsfólk leikskólans og 

foreldra barna á leikskólaaldri. Hafi foreldrar áhyggjur af þroska barnsins s.s. í máli, hreyfingu eða öðru 

eiga þeir kost á því að fá þessa þjónustu fyrir barn sitt í gegnum leikskólann. Ekki er sótt um ráðgjöf 

fyrir einstaka barn nema með skriflegu leyfi foreldra.  Leikskólinn hefur aðgang að talmeinafræðingi og 

sálfræðingi. Einnig er leikskólinn í samstarfi við:  

 Greiningar- og ráðgjafarmiðstöð ríkisins. 

 Barna og unglingageðdeild Landspítalans. 

 Heyrn og talmeinastöð ríkisins. 

 Sjónstöð Íslands 

 Barnalæknar 

 Sjúkraþjálarar 
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      Vernd barna og ungmenna   
Leikskólinn starfar samkvæmt lögum um vernd barna og ungmenna frá 2002 13. gr. 

 
                               „Tilkynningarskylda þeirra sem afskipta hafa af börnum og ungmennum. Hverjum, sem stöðu  

sinnar vegna hefur afskipti af málefnum barna og ungmenna og í starfi sínu var við óviðunandi  

misfellur á uppeldi og aðbúnaði barna eða ungmenna, er skylt að gera  

barnaverndarnefnd viðvart“.  

 

Tilkynningarskyldan gengur að þessu leyti framar ákvæðum laga um þagnarskyldu.  

 

14. Fjölskyldan og leikskólinn 

Mikilvægt er að náið samstarf og gott traust skapist milli heimilis og leikskóla. Leiðarljós 

foreldrasamstarfsins er jákvæðni, trúnaður og traust. 

Markmið og áherslurnar okkar eru: 

 Að hafa velferð barnsins að leiðarljósi. 

 Að upplýsingaflæðið milli heimilis og leikskóla sé í góðum farvegi. 

 Að skapa traust milli foreldra og starfsfólks. 

 Að foreldrar fái að fylgjast með starfi leikskólans.  

Leikskólinn heldur úti heimasíðu þar sem upplýsingar um skólann er að finna. Hver deild er líka með 

sínar síður á heimasíðunni. Hver starfstöð er með sína fésbókarsíðu og er hún notuð aðallega til að 

koma fram tilkynningum um starfið og nýjustu myndum af uppákomum. 

 14.1 App leikskólans 

Með að skrá sig inn í Karellen appið hafa foreldrar aðgang að ýmsum upplýsingum um barnið í 

leikskólanum. Einnig er þetta tengileið frá foreldrum til leikskólans og frá starfsfólkinu til foreldra. 

Aðgangurinn gefur yfirsýn og upplýsingar um dag barnsins í skólanum:  

 viðveruskráningar 

 máltíðarskráningar 

 svefnskráningar 

 matseðill vikunnar 

 viðburðardagatal  
 samtal milli aðstandenda og skólans  

 myndir af barninu 
 
Aðstandendur hafa möguleika að skrá leyfi og veikindi barnsins í gegnum kerfið 
 
14.2 Foreldrafélag 
Þegar barn hefur leikskólagöngu verða foreldrar þess sjálfkrafa meðlimir í foreldrafélagi leikskólans. 

Félagið starfar samkvæmt lögum um foreldrafélög. Gíróseðlar eru sendir út tvisvar á ári fyrir ýmsar 

uppákomur s.s. öskudagsskemmtun, gjöf fyrir jólatrésskemmtun, leiksýningar og kostnað við  útskrift 

elstu barnanna. Á hverju hausti er skipað í nefndir á vegum foreldrafélagsins um þá vinnu foreldra sem 

er framundan. 
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14.3 Foreldraviðtöl 
Í febrúar/mars hittast foreldrar og hópstjóri barnsins í formlegu samtali um líðan barnsins í 

 leikskólanum.  Að sjálfsögðu geta báðir aðilar einnig óskað eftir slíku hvenær sem, þurfa þykir.  Reynt  

er að fá þjónustu túlks ef foreldrarnir tala ekki íslensku. 

 

14.4 Foreldrafundir 

Foreldrafundir eru haldnir annað hvert ár. Á þeim fundum er starfsemi leikskólans kynnt. Annað hvert 

ár er gefið út fréttabréf og í því er starfsemin kynnt 

 

14.5 Foreldraráð 
Samkvæmt lögum um leikskóla  2008, skal kosið í foreldraráð í september á hverju ári. Hlutverk 

foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndir, sbr. 2.mgr.4gr., um skólanámskrá og aðrar 

áætlanir er varðar starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og 

annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt 

um allar meiriháttar breytingar á leikskóla starfinu. 

 

Foreldrar eru bundnir þagnarskyldu um það sem þeir verða vitni að á leikskólanum sem 
viðkemur öðrum börnum en þeirra eigin. 
 
 

15. Samstarf leikskóla og grunnskóla. 

Elsti árgangurinn- brúum bilið á milli skólastiga 
 
 Á lokaári barna í leikskólanum fara þau í hópa og vinna að verkefnum sem gefur börnunum sem besta 

sýn inn í starfið í Grunnskólanum. Tilgangurinn er að brúa bilið milli leik- og grunnskóla og að 

flutningurinn milli skólastiga gangi sem allra best. Börnin fara í reglulegar heimsóknir í Grunnskólann 

og í maí er tveggja daga vorskóli,  1. bekkjar nemendur koma þá í gamla leikskólann sinn. Í nýjum 

Grunnskólalögum segir að persónuupplýsingar skuli fylgja barninu í gegnum skólastigin og því munu 

gögn fylgja sem nýtast barninu í áframhaldandi  skólagöngu. 

 

Markmið samstarfsins er: 

o Að tengja skólastigin saman 

o Að skapa samfellu í námi og kennslu barna/nemenda á þessum tveimur 

skólastigum. 

o Að byggja upp gagnkvæma þekkingu og skilning  á starfi kennara á hvoru 

skólastigi. 

o Að stuðla að vellíðan og öryggi barna við að fara úr leikskóla yfir  í 

grunnskóla.   

o Að skapa farveg fyrir miðlun upplýsinga á milli skólastiga. 
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16. Lokaorð  

Með þessari sameiginlegri útgáfu af skólanámskrá leikskóla Snæfellsbæjar  hefur verið tekin saman 

lýsing á markmiðum og starfsháttum leikskólans. Skólanámskráin á að gera starfið sýnilegt og veita 

yfirsýn yfir allar forsendur í starfi leikskólans. Foreldrar eiga auðveldara með að vita hvað starfið 

gengur út á og hvernig það er unnið.  Við vonum að með lestri á skólanámskránni fái foreldrar svör við 

því hvað barnið þeirra er að gera í leikskólanum.  

Námskráin veitir starfsmönnum betri heildarsýn yfir uppeldisstarfið og auðveldar nýliðum að vita 

hvað leikskólastarfið gengur út á.  

 

Ingigerður Stefánsdóttir 

Leikskólastjóri leikskóla Snæfellsbæjar. 

 

 

 

 

Heimildaskrá: 

Aðalnámskrá leikskóla (2011)   Reykjavík. Menningar og menntamálaráðaneytið. 

Skólanámskrá Krílakots ( 2007 )  Snæfellsbær.  Ingigerður Stefánsdóttir 

Skólanámskrá Kríubóls (2008 ) Snæfellsbær.  Steinunn D. Ingibjörnsdóttir. 

 

Fylgigögn 

- Skólastefna Snæfellsbæjar 2013 

- Læsisstefna leikskóla Snæfellsbæjar 2016 

- Matarstefna leikaskóla Snæfellsbæjar 2016 

- Jafnréttisstefna leikskóla Snæfellsbæjar 2016 
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Skólastefna Snæfellsbæjar 2012 

Skólastefna Snæfellsbæjar.  
Fræðslunefnd Snæfellsbæjar setti sér  markmið í skólastefnu bæjarins 2009-2012. Í 

skólastefnunni er allt skólasamfélagið, leik-grunn og framhaldskóli með þau markmið 

.  

1.  Náttúran og umhverfið /samfélagið:  Umhverfi og náttúra í Snæfellsbæ er afar 

 fjölbreytt og býður upp á marga möguleika sem brýnt er að nýta í skólastarfi með 

 það að markmiði að fólk þekki og virði umhverfi sitt og heimabyggð. Þessir möguleikar tengjast m.a. 

 hafinu, jarðfræði, dýra- og plöntulífi, veðurfari og sögu. Rannsóknarstofnanir, samtök og fyrirtæki geta 

 verið samstarfsaðilar skólanna hvað þetta varðar. Þessar aðstæður skapa sérstöðu skólastarfs í 

 Snæfellsbæ.   

 

2.  Vellíðan og persónuþroski:  Heimili, skólar og aðrar uppeldisstofnanir í samfélaginu leggja áherslu á 

 að ala upp og mennta sjálfstæða, ábyrga einstaklinga sem bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum.  

 Nemendur eru hvattir til dáða og sköpuð er menning í skólunum sem stuðlar að vellíðan og gleði. 

 

3.  Skipulag og kennsluhættir:  Ýmis tækifæri felast í þrískiptum grunnskóla sem ber að nýta. 

 Starfsstöðvar leik- og grunnskóla eru ólíkar og aukið samstarf þeirra á milli skapar fjölbreytileika í námi 

 nemenda. Nálægð við Fjölbrautaskóla Snæfellinga skapar einnig tækifæri þar sem nauðsynlegt er að 

 hlúa að félagsstarfi unglinga (14 - 18 ára) í Snæfellsbæ. Halda á áfram að þróa einstaklingsmiðað nám í 

 öllum skólunum og styrkja tengsl við atvinnulífið.  

 

4.  Mannauður:  Í skólum Snæfellsbæjar er metnaðarfullt starfsfólk sem býr yfir fjölbreytilegri hæfni. 

 Mikilvægt er að meta og nýta þessa hæfni auk þess sem leita skal leiða til að styrkja og efla 

 starfsmenntun og símenntun starfsfólks 
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Læsisstefna leikskóla Snæfellsbæjar   2016 
 

Markmið:  

 Að gott læsi er nauðsynlegt til að hver og einn geti nýtt hæfileika sína til fulls samfélaginu öllu 

til góða. 

 Að leikskólinn leggur góðan grunn að undirstöðuþáttum í læsi. 

 Að efla málþroska barna sem verður verkfæri í að 

leggja grunn að læsi.   

Grunnþættir læsis eru:   

 Að efla orðaforða 

 Að efla hljóðkerfisvitund 

 Að efla leik og vinnu með bókstafi og hljóð. 

 

Leiðir að læsi í leikskóla: 

 Orðaforði  

o Við höfum orð á hlutum og athöfnum.  

o Notum orð við mismunandi aðstæður 

o Notum fjölbreyttan orðaforða. 

o Við spyrjum opinna spurninga. 

o Við notum valspurningar. 

o Við gerum kröfur um að börnin svari. 

o Við endurtökum orð og setningar rétt. 

o Við erum góðar fyrirmyndir. 

 

 Hljóðkefisvitund 

o Við notum einfalda leiki til að efla hljóðkerfisvitund frá upphafi leikskólagöngu. 

o Við notum samverustundarblöðin okkar, þar sem hvert atriði er skilgreint fyrir hvern 

árgang. Byggjum upp á fyrri reynslu.  Sjá fylgiblöð. 

o Við notum fjölbreytt spil og annan efni við. 

o Við notum öll tækifæri sem gefast. 

 

 Bókstafir og hljóð 

o Við höfum ritmálið sýnilegt í augnhæð barnanna. Við erum með bókstarfi, tölustafi 

og orð. 

o Við kynnum hljóð á sem fjölbreyttastann hátt. 

o Við glæðum leik barnanna með bókstöfum. 

o Að börnin hafa gott aðgengi að læsishvetjandi leikefni. 

o Við kynnum bókstarfi og hljóð  bæði í frjálsum og skipulögðum leik. 

o Við erum með gott málörvunarefni í spjaldtölvunum. 
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Lestur með börnum 

 Í  leikskóla Snæfellsbæjar er góður bókakostur og eru allar 

bækurnar merktar með lit  fyrir hvern aldursflokk, texta og 

efni. Þegar við lesum fyrir börnin þá er höfundurinn 

kynntur og hvað bókin heitir.   Við ræðum um hvað bókin 

fjallar um og spyrjum út í söguna. Við lesum söguna á 

lifandi hátt. 

Stundum eru bara myndirnar skoðaðar og bent á og nefnt. Allar bækur eru aðgengilegar 

börnunum. Á leikskólanum er líka blöð til að fletta, skoða myndir og finna orð. 

 Við reynum að lesa fyrir hvert barn í allt að 5-10 mínútur á dag, og merkja við. 

 Við hlustum líka á diska með sögum í slökun og hvíld. 

 Við notum Hljóm-2 fyrir fimm ára börnin okkar og Efí 2 fyrir börnin á 4 aldurs ári til að meta 

stöðu á hljóðkerfisvitund. 

 Við fáum foreldrana til liðs við okkur og lánum út bækur frá leikskólanum til að lesa heima.  

 Bókapokaskifti er einu sinni í viku. Við erum líka með gott safn af bókum á pólsku og eitthvað 

á rússnesku. 

 Við nýtum verðlausa efniviðinn sem er bæði úti og inni og við leyfum hugmyndarfluginu að 

njóta sín. Búum til stafi og bækur. 

 Inni á deildum eru 1-2 spjaldtölvur sem eru með Lærum og leikum með hljóðin og 

Froskaleikurinn 1-2- 3, Bitsboard og Book creator  

 Við vinnum líka með bókina Lubbi finnur málbein, spilið Hljóðalestin. Við erum líka með 

ýmiskonar Stafaspjöld. 

 Leikur að læra er nám í gegnum hreyfingu sem við notum í íþróttahúsinu og í 

samverustundunum. 

 Því fleiri hugmyndir sem við fáum því betra. 

 

Við höfum öll sama markmiðið að efla læsi og menntun barna 
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Kennsluáætlun  1-2 ára börn 

Hámarks tími er 10-15 mín.  

Kunnátta: 

 Að geta farið eftir fyrirmælum/sótt einn hlut úr herbergi/horni í herberginu. 

 Að geta hlustað í 2-5  mínútur. Stutt saga 

 Spyr „hvað er þetta“  og þú spyrð „hvað er þetta“  og bíður eftir svari. 

 Að geta sagt nafnið sitt og bendir á sig. 

 Getur para saman hluti sem eru eins?  t.d. rauður bíll við rauðan bíl  

 Er farinn að þekkja helstu líkamshluta, höfuð/hendur/fætur. (3 ) 

 Að geta sagt dýrahljóð; hundurinn segir voff, kindir me................... 

 

Kennsluáætlun  2-3  ára börn 

Kunnátta: 

 Að geta farið eftir fyrirmælum/sótt einn hlut úr öðru herbergi/horni í herberginu. 

 Að geta hlustað í 5-10 mínútur. Stutt saga 

 Að geta farið í einfaldan minnisleik með 2-3 hlutum/ eða hver er undir teppinu. 

 Að geta gert greinamun á eintölu og fleirtölu. 

 Þekkir mun á strák  og stelpu og sitt eigið kyn 

 Spyr „hvað er þetta“  og þú spyrð „hvað er þetta“  og bíður eftir svari. 

 Að geta teiknað línur/hring eftir fyrirmynd. 

 Þekkir mun á stóru/litlu þegar það er spurt. 

 Getur teiknað kross eftir fyrirmynd. 

 Getur parað barnið saman liti. 

 Getur sett hluti í, á og undir eftir beiðni. 

 Getur para saman form og mynd af formi? 

 Þekkir gulan- rauðan –grænan og –bláan 

 Er farinn að þekkja helstu líkamshluta, höfuð/hendur/fætur. 

 

Málörvun: 

 Klappa atkvæði, nafnið sitt og önnur orð. 

 

Kennsluáætlun  3- 4  ára börn 

Kunnátta: 

 Að geta framkvæmt tvö ótengd fyrirmæli.  

 Segir nafn og föðurnafn þegar er spurt?  

 Að geta til um notkun algengra hluta? 

 Segir frá tveimur atburðum í réttri röð?  

 Að geta nefnt stóra, litla, langa og stutta hluti? 

 Að geta sagt hvort hlutur er léttur eða þungur? 

 Tekur þátt í söngstund 

 Talnaskilningur, t.d. réttu mér 3 bolta 
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 Að geta flokkað hluti 

 Að geta bætt við útlimi á ófullgerða mannsmynd 

 Þekkir  litina og getur nefnt þá? 

 Eintala og fleirtala 

 Þekkja helstu líkamsheiti eins og hné, olnbogi, o.fl. 

 Svipbrigði, leiður, glaður 

 Persónufornöfn, hann, hún, þeir, þær, þau. 

 

Málörvun: 

 Rím 

 Klappa atkvæði, nafnið sitt og önnur orð 

 

Kennsluáætlun  4-5  ára börn 

Kunnátta: 

 Getur framkvæmt 3 tengd fyrirmæli. 

 Getur bent á efst og neðst á einhverjum hlut. 

 Skilur hvað andstæður og samstæður er. 

 Getur flokkar hluti og hugtök sem eiga saman. T.d. hringir sér, para. 

 Getur  greint hvort tvö orð ríma eða ekki? 

 Getur tekið  upp tiltekinn fjölda hluta? Réttu mér fimm kubba. 

 Getur teiknað þríhyrning eftir beiðni. 

 Man fjóra hluti sem það hefur séð  á mynd? 

 Getur fundið mun um hvort hlutur er þungur eða léttur? 

 Getur sagt hvaða hlut vantar þegar 1 hlutur af þrem er fjarlægður? 

 Þekkir heiti líkamshluta vel. 

 Þekkir fingurna 

 Getur teiknað höfuðfætlu- andlit-fætur-hendur-hár 

 Þekkir brúnann, appelsínugulur, fjólublár, svartur, hvítur og grár. 

 Afstöðuhugtökin 

 Eintala og fleirtala 

 Þekkja helstu líkamsheiti eins og hné, olnbogi, o.fl. 

 Svipbrigði, leiður, glaður 

 Persónufornöfn, hann, hún, þeir, þær, þau. 

 

 

Málörvun: 

 Rím 

 Klappa atkvæði, nafnið sitt og önnur orð. 

 Hljóðgreining, að greina hljóðið í orðinu, heyrist s í mús. 

 Orðhlutaeyðing, taka orðin í sundur, hvað verður eftir ef þú tekur rúm af rúmteppi.  

 Samsett orð. Setja saman tvö orð og búa til eitt.  

 

Kennsluáætlun 5 -6 ára börn 

Kunnátta; 

 Veit heimilisfang sitt.  Símanúmerið sitt.  

 Flestir, fáir og margir. 

 Afstöðuhugtök, fyrir framan, aftan, bakvið og undir.  
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 Að geta notað gær og á morgun í réttri merkingu. 

 Telur allt að 20 hluti og segir til um fjölda? 

 Þekkir tölustafi. 

 Þekkir  hægri og vinstri á sjálfum sér? 

 Skrifar  nafnið sitt. 

 Þekkir flesta bókstafi og hvað þeir segja. 

 Getur teiknað búk-tær og fingur.  

 Getur nafngreint flest alla líkamshluta. 

 Getur raðað eftir lengd og breidd 

 Þekkir vikudagana í réttri röð 

 Veit hvenær það á afmæli? 

 Þekkir hálfa og heila hluti 

 Þekkir og getur teiknað hring- þríhyrning og ferning. 

 Andheiti. Heitt og kalt 

 Örsögur 

 Nefnuhraði.  

 Eintala og fleirtala 

 Margræð orð. Þekkja að eitt orð getur táknað mismunandi. Eins og vasi getur bæði verið blómavasi 

og buxnavasi.. 

 Persónufornöfn. Hann. Hún, þeir, Þær, þau.  

 

Markviss málörvun: 

 Rím 

 Samstöfur klappað atkvæði, nafnið sitt og önnur orð. 

 Hljóðgreining að greina hljóðið í orðinu, heyrist s í mús.  

 Hljóðtenging.  Segja hljóðin í orðunum r-ó-s, og barnið giskar á hvað þú ert að segja. 

 Orðhlutaeyðing, taka orðin í sundur, hvað verður eftir ef þú tekur rúm af rúmteppi.  

 Samsett orð. Búa til eitt orð með því að setja tvö orð saman. 

 

Heimildir: 

Britta Holle,  Normale oh retarderede Börns motoriske udvikling. 3. udgave, 1.opl.1984 

Birgitta Jonasson og Mia Rockstöm, Barnehagens pædagogiske rolle, 1985. 
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Jafnréttisstefna Leikskóla Snæfellsbæjar 2016 

Jafnréttisáætlun Leikskóla Snæfellsbæjar er gerð með það í huga að styðja leikskólann 

að innleiðingu á jafnréttismenntun samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla frá 2011. Með 

jafnréttismenntun er vísað til inntaks kennslu, námsaðferðir og námsumhverfi 

leikskólanna. Jafnrétti er regnhlífarhugtak sem nær til margra þátta svo sem aldur, 

búsetu, fötlun, kyn, litarháttar, lífskoðana, menningar, stéttar, trúarbragða, tungumála, 

ætterni og þjóðerni 

Markmið: Að stuðla að jafnrétti á sem viðtækustum grunni í leikskólum Snæfellsbæjar. 

Jafnréttisstefnan nær til námskrá leikskólanna, starfsmanna leikskóla og í samvinnu við 

foreldra leikskólabarna. 

- Að skólinn mun í samræmi 22.gr.laga um jafna stöðu  og jafnan rétt kvenna og 

karla nr.10/2008 gera sérstakar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að nemar 

verði fyrir kynbundinni eða kynferðislegu áreiti í skólanum. 

- Að skólinn mun í samræmi 23.gr. sömu laga,  að kennslu –og námsgögnum skuli 

þannig í garð  gerð að kynjum sé ekki mismunað. Að búa bæði kynin undir jafna 

þátttöku í samfélaginu. 

- Að starfsfólk skal þekkja einkenni kynferðislegs áreitis og kynbundins ofbeldis  

og hvernig ber að bregðast við grun eða vissu um slíkt meðal nemenda skólans. 

Börnunum skal ætíð vera ljóst að þau geti treyst starfsfólki leikskólans og að þau 

finni fyrir öryggi innan hans. 

- Að starfsfólk þekki einkenni eineltis. 

- Að starfsfólk þekki hugtakið jafnrétti sem er af grunnþáttum menntunar 

samkvæmt Aðalnámskrá leikskólanna. 

- Að námsgögn mismuni ekki kynjum, menningu og litarhátt þeirra barna sem eru í 

leikskólanum. 

- Að börnum sé ekki mismunað út frá fötlun eða heilsufari. 

- Að koma í veg fyrir mismunun í foreldrasamstarfi og að auka umburðarlyndi fyrir 

mismunandi menningu hjá fjölskyldum. 

- Að þessi stefna skal kynnt öllu starfsfólki á hverju hausti og vera á heimasíðu 

leikskólans sem og í starfsmannahandbók Leikskóla Snæfellsbæjar 

 

Unnið úr Jafnréttisáætlun Snæfellsbæjar 2010 og endurskoðuð 2016 sem og lög um jafna stöðu og jafna 

rétt kvenna og karla nr.10/2008 gr.22 og 23. 

 

Sumarið 2016 
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Matarstefna leikskóla Snæfellsbæjar - 2016 

Einkunnarorð matarstefunnar er; hollur, einfaldur og bragðgóður matur og fyrst og fremst 

fyrir börnin. 

 Fjölbreytt fæði í hæfilegu magni     

 Ávextir og mikið af grænmeti 

 Heilkorn minnst tvisvar á dag 

 Fiskur tvisvar í viku 

 Kjöt í hófi 

 Fituminni og hreinar mjólkurafurðir 

 Mýkri og hollari fita 

 Minna salt 

 Minni viðbættur sykur 

 D-vítamín 

 Skráagatið- einfalt að velja hollari 

Embætti landlæknis 2014 

Hollur og góður matur 

Samkvæmt íslenskri Aðalnámskrá leik-, grunn- og framhaldsskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011), eru heilbrigði og velferð tveir af grunnþáttum menntunar, þar 

er tekið fram að heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Það er  

ljóst að einstaklingur þarf næringarríka fæðu til að hafa orku til að læra.  Fæðan gefur 

okkur byggingarefnið, varahlutina og eldsneytið, sem frumurnar þurfa stöðugt að fá.  

Við viljum… 

Að  allur matur væri sem mest unninn  frá grunni í leikskólanum. Brauð eru öll bökuð og 

sykur ætti ekki að nota í matreiðslu.  Við viljum nýta alla afganga eins mikið og hægt er 

t.d. eru afgangar af grænmeti og kartöflum nýttir í brauðin, grænmetisafskurðir í súpur, 

afgangar af fiski eru nýttir í plokkfisk og kjötafgangar í kjötbollur og svo framvegis 

Áherslan sé að  maturinn er bragðgóður, fjölbreyttur og hollur. Fyrst og fremst eru valin 

matvæli sem eru rík af næringarefnum, svo sem grænmeti, ávextir, gróft kornmeti (t.d. 

bankabygg, óunnin hrísgrjón og heilhveiti), belgjurtir (t.d. linsubaunir, hvítar baunir og 

kjúklingabaunir), mjólkurvörur, fiskur, þorskalýsi, kjöt og fleira. 

Lögð er áhersla á fjölbreytt úrval af fersku grænmeti og ávöxtum; spergilkál, hvítkál, 

blómkál, gulrætur, rófur, grasker, engifer, rauðrófur, hvítlauk, lauk og baunir, tómata, 

agúrkur, salat og papriku. epli, melónur, ananas, banana o.fl.  

Mjólk er í boði með hafragraut í morgunmat, eins ab mjólk, einnig er mjólk í boði með 

síðdegishressingu, aðrar mjólkurvörur má nefna ost, smurosta og kotasælu. 
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Börnunum er boðið upp á vatn með hádegismat og í síðdegishressingu er bæði vatn og mjólk 

í boði. 

Heilkorn eru næringarrík auk þess er í þeim fjöldi mikilvægra næringarefna. Trefjaríkur 

matur, svo sem heilkornavörur, skiptir einnig miklu máli fyrir meltinguna. Börnin í 

leikskólanum fá  nýbökuð grófbrauð sem bökuð er á staðnum.  

Við veljum frekar heilkornavörur heldur en fínunnar vörur (hvít hrísgrjón og hefðbundið 

pasta) því þá eru trefjar og önnur hollefni enn til staðar, t.d. í hýðishrísgrjónum, 

bankabyggi og heilhveitipasta.  

Að matast.. 

Í Leikskólanum er áhersla lögð á að í matmálstímum geti börnin haft áhrif og valið hvað 

þau borða, hve mikið þau borða, með hverjum þau borða og hve lengi þau eru að borða. Sum 

börn eru lengi að borða án þess að það eigi nokkuð skylt við matvendni og þá er mikilvægt 

að matartíminn sé nægilega langur til að þau nái að ljúka við matinn sinn.  

Á elstu deildunum er maturinn lagt fram á langt borð einskonar hlaðborð. Með hlaðborði 

gefst  börnunum tækifæri til að velja sjálf, hvað af hráefninu/matnum þau vilja. Sérhvert 

barn setur þannig saman eigin máltíð á diskinn sinn, hvað það vill eða þorir að prófa hverju 

sinni. Meiri líkur er á að barn borði vel sem velur matinn sjálft, finnur að því er treyst til 

verksins og öðlast meiri trú á eigin getu til að stjórna, læra að þekkja og hlusta eftir eigin 

magamáli. Á leikskólanum eru börnin hvött til að smakka mat en hvorki látin eða skipuð 

að gera það. 

 


