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1. Almennar upplýsingar 

Fyrstu árin hét leikskólinn Árbær, leikskólinn Árborg. Leikskólinn Árborg var stofnaður             

31. mars 1995. Var hann sérstakur að því leyti að hann var samstarfsverkefni 

Selfossbæjar, Sandvíkurhrepps, Ölfushrepps, Gaulverjabæjarhrepps og 

Villingaholtshrepps og var því rekstraraðili byggðasamlag Árborgar. Hann var 

staðsettur í gömlu íbúðarhúsi við Kirkjuveg sem seinna var rifið vegna nýrrar 

hótelbyggingar, Hótel Selfoss. Nafni leikskólans var breytt í mars 1999 þegar 

Sveitarfélagið Árborg varð til og í dag heitir leikskólinn Árbær.  Í gamla Árbæ (Árborg) 

voru 50 hálfsdagspláss, 25 pláss f.h. og 25 e.h. Þann 14. júlí 2002 var formlega 

opnaður nýr fjögra deilda Árbær sem  rekinn  er  af sveitarfélaginu Árborg.  1. mars 

2006 var bætt við bráðabirgðahúsnæði sem hýsir 2 deildir.  Nú eru 6 deildir í Árbæ og 

þar geta 123 börn dvalið samtímis. Leikskólinn er opnaður klukkan 7:45 að morgni og 

honum er lokað klukkan 17:15 síðdegis.  

1.1 Leikskóli (húsnæði, lóð m2 leikrými pr. barn, heildarrými o.fl.) 

Eins og áður er sagt er Árbær  6 deilda leikskóli og er aðalbyggingin 639,8 fm.  

Viðbyggingin er 253.9 fm. heildarstærð byggingar er 893.7 fm. Í viðbyggingu eru 2 

deildir sem hafa hvor um sig 2 herbergi og snyrtingu fyrir börnin og 3 rými sem þær 

skiptast á um að nýta.  Einnig er þar undirbúningsherbergi og starfsmannasnyrting.  

Þar er einn fataklefi sem báðar deildir nýta. Í aðalbyggingunni eru 4 deildir og hefur 

hver deild 3 herbergi til eigin nota, eina litla geymslu, snyrtingu fyrir börn og 

fataklefa.  Í hvorum enda hússins eru herbergi, annað er nýtt fyrir listsköpun, hitt fyrir 

sérkennslu. Tveir mjög rúmgóðir fataklefar með salernum við útihurð eru sitt hvorum 

megin í húsinu. Í miðrými er eldhús, þvottahús, ræstigeymsla, kaffistofa, skrifstofa 

leikskólastjóra, salur, undirbúningsherbergi, viðtalsherbergi, salerni fyrir fatlaða, 

fataklefi starfsmanna og salerni starfsmanna. 

Allar vistarverur Árbæjar eru nefndar eftir örnefnum í Fosslandi, hér eru eingöngu 

nefndar deildirnar sem heita; Kringlumýri, Stekkjarlækur, Fosskot, Kotatún, 

Heiðarsund og Bátatjörn.  (Guðmundur Kristinsson. 1995) 

Lóð Árbæjar er 6813 fm. Útileiksvæði Árbæjar snýr að mestu leiti í suður og vestur. 

Trjáplöntur eru umhverfis suðurlóðina, í garðinum hafa verið ræktaðar matjurtir s.s 

kartöflur og jarðarber. Börnin í samvinnu við starfsmenn sá sumarblómum á vorin, 
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þau fara með plönturnar heim þegar þær hafa sprottið. Sumarplöntunum er einnig 

komið fyrir í blómakerum við leikskólann. 

1.2 Breytingar og viðhald 

Unnið var að úrbótum á lóð leikskólans sumarið 2012. Sett voru 3 ný niðurföll og lögð 

var ný drenlögn. Einnig voru lagaðar nýjar drenlagnir í suðurhluta lóðar (við grashól) 

og í austur hluta lóðar. Þá er eftir að klára að laga austurhluta lóðar, með tilliti til 

ofaníburðar og  ganga frá þökulögnum. Svæðið undir rólum var endurnýjað með 

grasþökum + götuðum gúmmí – öryggismottum og settar voru upp tvær 

ungbarnarólur. Grasþökum var komið út fyrir öryggissvæðið til þess að draga úr sandi 

og drullu á lóðinni. Eftir er að endurnýja kastalann og færa girðingu inni á lóð 

leikskólans. Leikskólinn var málaður að innan í júní 2013 og gólf voru bónuð í 

sumarleyfi leikskólans. Eftir er að mála viðbyggingu að utan og hjóla- og og ruslaskýli. 

Settar voru upp nýjar gardínur í sal leikskólans, í undirbúningi 1 Básnum og inni hjá 

leikskólastjóra. 

2. Hugmyndafræði – Stefna – Námskrá  

Leikskólinn Árbær starfar eftir lögum um leikskóla nr. 90/2008, aðalnámskrá leikskóla 

frá 2011 og skólastefnu Sveitarfélagsins Árborgar frá 2013. Þriðja maí 2007 fékk 

Árbær vottun sem Heilsuleikskóli. Síðan 1999 hefur starfsfólk við leikskólann notað 

Heilsubók Unnar Stefánsdóttur til að meta þroska og framfarir barnanna og þróað og 

dýpkað leikskólastarfið með heilsuna í huga. Markmið leikskólans Árbæ er að auka 

gleði og vellíðan barnanna með áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun í leik og 

starfi. Eitt helsta markmið Árbæjar er að efla félagslega færni einstaklingsins en 

samkvæmt Daniel Goleman (1995) sem skrifaði hina þekktu bók Tilfinningargreind 

vegur það þyngra að vera félagslega læs á umhverfi sitt en hin svokallaða 

greindarvísitala. Þetta fellur vel að Heilsustefnunni, því að í viðmiðum heilsuskólanna 

kemur fram að skilgreining á heilsu er sú að góð heilsa er andleg, líkamleg og 

félagsleg vellíðan. Það er hægt að vera við góða heilsu þrátt fyrir sjúkdóma eða 

fötlun. 

Dyggðakennsla eða lífsleikni nám barna í Árbæ birtist í öllu starfi og stefnu leikskólans 

og felur í sér viðleitni til að dýpka skilning barnsins á sjálfu sér. Lífsleikni barna er efld 
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með því að örva tilfinningaleikni þeirra í gegnum dagleg samskipti og á skipulagðan 

hátt. Sé börnum skapað leikumhverfi þar sem sköpun og sjálfstæð hugsun fær að 

njóta sín þá eflist leikni þeirra til að takast á við umhverfið. Þegar börn læra að bera 

virðingu fyrir sjálfum sér, styrkist sjálfstraust þeirra og þau verða hæfari í samskiptum 

við aðra. Af því leiðir að börnin eiga auðveldara með að fara eftir þeim reglum sem 

ríkja í samfélaginu og læra að bera virðingu fyrir umhverfinu og margbreytileika 

einstaklingsins (Skólanámskrá Árbæjar. 2006:9). Dyggðirnar eru okkur í Árbæ 

hugleiknar og verður ein dyggð í einu sem rauður þráður í skólastarfinu.  Þetta eru 

þær dyggðir sem lagðar eru til grundvallar í skólastarfi Árbæjar: 

• Ábyrgð 

• Áreiðanleiki 

• Glaðværð 

• Hjálpsemi 

• Hófsemi 

• Hugrekki 

• Kurteisi 

• Samkennd 

• Sköpunargleði 

• Vinsemd 

• Virðing 

• Þolinmæði 
 
Hugmyndir Gardners (Amstrong, Thomas. 2001) um greindina falla vel að 

hugmyndum leikskólafræðanna um alhliða þroska barna. Hann telur að 

greindirnar verði virkar þegar að einstaklingurinn er að fást við eitthvað sem 

skiptir máli. Fái einstaklingurinn örvun og tækifæri geti hann þróað hverja 

greind fyrir sig á nokkuð hátt getustig. Fjölgreindakenningin leggur að jöfnu 

eðli og uppeldi hvað varðar þróun greinda.  Greindirnar vinna saman á 

flókinn hátt. Þær eru eftirfarandi: 

• Málgreind 

• Rök- og stærðfræðigreind 

• Rýmisgreind 

• Líkams- og hreyfigreind 

• Tónlistargreind 

• Samskiptagreind 

• Sjálfsþekkingargreind 

• Umhverfisgreind 
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                                                                                       ( Armstrong, Thomas. 2001). 

Samkvæmt aðalnámskrá er leikskólum skylt að vinna að þessum greindum, 

þ.e. alhliða þroska barnsins og leggur leikskólinn Árbær áherslu á þær í öllu 

starfi sínu. Kenningar Dewey sem fjalla m.a um að börn læri af reynslunni, 

með athöfnum, eru einnig leiðarljós okkar hér leikskólanum Árbæ og eru 

grunnur að öllu starfi.                                                                                                                                   

Elstu börnin í Árbæ taka þátt í Art sem er færniþjálfun þar sem börnin eru 

þjálfuð í félagsfærni, sjálfsstjórn, réttu og röngu (siðfræðilegum álitamálum).    

Leiðir að markmiðum Árbæjar eru:  

• Að tileinka sér undirstöðuatriði heilbrigðs lífs og lífsviðhorfa í samneyti við    
             jafningja í leik og starfi.  

• Að vera umburðarlynd gagnvart ólíkum skoðunum, menningu og reynslu.  

• Að bera virðingu fyrir náttúrunni, dýrum og jurtum.  

• Að þekkja eigið sjálf, þróa með sér jákvæða sjálfsmynd og tilfinningu fyrir  
             eigin getu. 
 
Í Árbæ er lögð áhersla á að: 
                      

• Þekkja eigin tilfinningar og annarra. 

• Þekkja okkur sjálf. 

• Hafa stjórn á tilfinningum okkar, bæði hvað varðar okkur sjálf og í  
             samskiptum við aðra. 
                                                                                                            (Daniel Goleman. 1995) 
 

2.1 Áherslur og markmið 

Árbær er heilsuleikskóli. Áhersluþættir heilsuleikskóla geta verið mismunandi eftir 

leikskólum en góð næring, mikil hreyfing og listsköpun skal ávallt vera aðalsmerki 

þeirra. Heilsubók barnsins og er grunnur heilsustefnunnar og stuðlar að því að 

heilsuleikskólar nái settum markmiðum. Stuðla skal að góðum matarvenjum og 

hollustu með áherslu á ferskleika og fjölbreytni. Leggja skal áherslu á að auka 

grænmetis- og ávaxtaneyslu barnanna og nota sykur, salt og fitu í hófi. Einnig er lögð 

áhersla á að maturinn sé sem mest unnin frá grunni í leikskólanum. Vatn skal vera 

aðgengilegt fyrir börn og starfsmenn. Við samsetningu matseðla skal tekið mið af 

markmiðum Lýðheilsustöðvar nú Embætti landlæknis varðandi næringu barna og 

fá  næringarráðgjafa til að fara yfir matseðla og viðurkenna þá.  
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Markmið heilsustefnunnar er að venja börn strax í barnæsku við heilbrigða lífshætti 

með það í huga að þeir verði hluti af lífsstíl þeirra til framtíða.  Í heilsuleikskóla þarf að 

mæta eftirfarandi frumþörfum barna bæði einstaklings- og hópbundið: Kærleikurinn, 

það að tilheyra einhverjum; frelsi, það að hafa valkosti; upphefð, að vera mikilvægur; 

skemmtun og að upplifa gleði. Kennarar eru fyrirmynd barna og þurfa því að tileinka 

sér heilbrigðan lífsstíl og jákvætt viðhorf gagnvart heilsu, það eykur jafnframt vellíðan 

þeirra í starfi. Í heilsuleikskóla sinnir allt starfsfólk uppeldi og menntun barna. Stuðla 

skal að því að nýta þann mannauð sem leikskólasamfélagið býður upp á hverju sinni. 

Áhersla skal lögð á virkt foreldrasamstarf sem þátt í vellíðan barna, þar sem mikilvægt 

er að náið samstarf og gagnkvæmt traust ríki á milli heimilis og heilsuleikskóla.                    

2.2  Mat á starfið, framkvæmd og niðurstöður 

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

börnin eru að fást við og hafa áhuga á. Í Árbæ er stuðst við Heilsubók sem matstæki. 

Skráningar í Heilsubók fara fram tvisvar á ári. Að hausti og að vori, foreldrar eru 

boðaðir í viðtal í kjölfar skráningarinnar. Þannig fá þeir tækifæri til að fylgjast með 

framförum barnsins og stöðu þess í barnahópnum. Skólaárið 2012 til 2013 var unnið 

að þróunarverkefninu Lýðræðislegt augnablik. Mat á verkefninu var mat á 

skólastarfinu skólaárið 2012 til 2013 ásamt mati sem Sveitarfélagið Árborg lét gera, 

viðhorfskönnun foreldra leikskólabarna í Árbæ. 

Mat á Þróunarverkefninu fór fram í rýnihópi stjórnenda leikskólans en í honum áttu 

sæti leikskólastjóri, deildarstjórar og sérkennslustjóri. Rýnihópaviðtalið fór fram 

þriðjudaginn 4. júní 2013 í leikskólanum. 

Stjórnendur leikskólans lýstu því hvernig þróunarverkefnið hefði styrkt þær í 

trú sinni á gildi lýðræðis í leikskólastarfi. Þeir töldu þó lýðræði vera flókið og hugtakið 

vítt. Deildarstjórarnir sögðu hugarfarsbreytingu hafa orðið í leikskólanum þennan 

vetur. Þeir töldu sig vera meðvitaðri um hvernig þeir starfa og spyrja sig oft að því 

hvort ákvörðun sem þeir taka eða mál sem þeir þurfa að taka á hvort það sem þeir 

gera „er lýðræðislegt?“ Deildarstjórarnir töldu „stífnina farna úr húsinu, andinn er 

öðruvísi, fólkið er slakara og líður betur.“  Stjórnandi taldi „meiri umræðu vera um 

starfið og við meiri fagmenn.“  Stjórnendurnir sögðu ellefu starfsmenn vera að fara í 

nám, bæði grunnnám og framhaldsnám og töldu það vera einn afrakstur verkefnisins, 
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meiri áhugi á starfinu og löngun til að halda áfram að læra. Spurðir að því hvort 

einungis hafi orðið hugarfarsbreyting í leikskólanum, eða hvort þeir merktu breytingu 

í starfi þá var svarið „hugur og hönd fara saman, starfið hefur einnig breyst“ sagði 

deildarstjóri. 

Helsta breytingin gagnvart starfsfólkinu fólst í því að „þær átta sig betur á því 

að þær geta sjálfar tekið ákvarðanir“ sagði deildarstjóri. „Það var gott fyrir starfsfólk 

að koma sér út úr lærðu hjálparleysi, starfsfólkið hefur gott af því að hugsa og 

ákvarða sjálft, leysa hlutina sjálft… það gengur allt smurt inni á deild þó að ég 

deildarstjórinn sé ekki á staðnum“ sagði deildarstjóri. 

Varðandi börnin þá fannst deildarstjóra „starfsfólk farið að horfa öðruvísi á 

starfið og  spyr sig af hverju segi ég nei við barnið.“  „Við hlustum meira á börnin“ 

sagði hann. Börnunum bauðst val í flestum aðstæðum  og tók deildarstjóri dæmi af 

stúlku „sem gengur um brosandi af því að hún hefur meira um daglegt líf sitt að segja, 

t.d. hvernig hún klæðir sig áður en hún fer út.“ Stjórnandi sagði börnin vera að læra 

lýðræði í lýðræði. 

Leikskólastjóri upplýsti foreldra um verkefnið í fréttabréfi haustið 2012. Einnig 

var talað um það í foreldraviðtölum og er fyrirhugað að kynna niðurstöður þess á 

fundi haustið 2013. Foreldraráð og foreldrafélag leikskólans er virkt í starfi hans en 

leikskólastjóranum fannst með þetta verkefni eins og önnur „við erum aldrei nógu 

duglegar að láta foreldra vita hvað við erum að gera hér í leikskólanum og hafa 

foreldrana með í ráðum.“  (Anna Magnea Hreinsdóttir. 6/10/2013. Lýðræðislegt 

augnablik. Lokaskýrsla. Leikskólinn Árbær).  

2.3  Mat barna og starfsmanna í Árbæ á skólaárinu 2012 til 2013  

Mat barna: Börnum í Árbæ finnst að það eigi að vera reglur í leikskólanum. Reglur 

sem vernda þau gegn stríðni og því að þau verði meidd. Þeim finnst jafnframt að það 

eigi að vera reglur sem segja þeim að borða hollt fæði og að þau leiki sér saman. 

Börnunum finnst skemmtilegt að taka þátt í daglegu lífi í leikskólanum og í hópastarfi. 

Þeim finnst leiðinlegt þegar einhver er að meiða önnur börn. Þeim finnst 

skemmtilegast að leika sér og að vera í hópleikjum. Börnin fá m.a. að ráð hvernig þau 

leika sér en þau taka ekki þátt í að búa til reglur.   
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Mat starfsmanna: Borin er virðing fyrir fyrir börnunum og bernsku þeirra í 

leikskólanum Árbæ. Börnin fá tækifæri til þess að gera hlutina sjálf og rannsaka þá á 

sinn hátt. Hegðunarreglur eru ákveðnar, skýrar og einfaldar og börnin eiga að virða 

þær og fara eftir þeim. Reglurnar eru útskýrðar fyrir börnunum en þau hafa ekki tekið 

þátt í að setja þær. Þarna er sóknarfæri í Árbæ. Börnin taka þátt í daglegum störfum í 

leikskólanum eins og hægt er, þau leggja á borð, eru borðþjónar og fara með 

starfsmanni fram í eldhús að sækja matinn. Í Árbæ hafa ákveðnir siðir og hefðir 

myndast, t.d vorhátíð, útskriftarhátíð, hjóladagur, litadagar, þegar jólaglugginn 

opnaður, dömukaffi og herrakaffi og fleira.  

Menningararfinum er miðlað í Árbæ, börnunum eru kenndar gamlar barnagælur, 

þulur, þjóðvísur, þjóðlög og fleira. En alltaf má gera betur og meira af því. Starfsfólk 

telur að það þurfi auka fræðslu til barnanna um siði og hætti annarra þjóða. 

Að styðja börnin til sjálfshjálpar og sjálfstæðis er eitt að áhersluatriðum uppeldis og 

menntunar í Árbæ. Börnin fá tækifæri til þess að klæða sig sjálf í og úr. Lögð er 

áhersla á góða siði við matarborðið, í leik, í samstarfi, í samskiptum, við tiltekt og 

fleira.  Lögð er áhersla á að börnin æfi sig í því að skammta sér matinn á diskinn sinn 

sjálf, að þau fái tækifæri til þess að leggja á borð og sækja það sem vantar við 

matarborðið og að vera borðþjónar. Umönnun, hlýleg og traust umönnun er 

grundvallarforsenda þess að börnin geti unað, leikið sér og lært í leikskólanum. 

Starfsfólk Árbæjar gefur þessum þætti háa einkunn og telur að rík áhersla sé lögð á 

hlýlega og trausta umönnun barna í starfinu í Árbæ. 

Starfsfólk vill efla umræður í barnahópnum um hollan mat, heilsuvernd og 

mannslíkamann á þann hátt sem börnin skilja. Starfsfólk í Árbæ er sammála um að 

það taki vel á móti börnunum þegar þau koma í leikskólann. Á þann hátt að börnin 

finni að þau eru velkomin í Árbæ, þeim er fagnað þegar að þau koma og þau eru 

kvödd þegar þau fara að leikskóladegi loknum. 

Starfsfólk í Árbæ segir að leikskólastjórinn hafi skýra stefnu um skólastarfið, að 

leikskólakennarar eigi hlutdeild í stefnu leikskólans en ófaglært starfsfólk eigi síður 

hlutdeild í stefnu leikskólans. Tengsl leikskólastjóra við starfsfólk eru góð og tengsl 

leikskólastjóra við nemendur eru góð. Starfsfólk í Árbæ telur að það njóti hæfileika 
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sinna í starfinu.  Leikskólastjórinn veitir forystu í málum leikskólans og hann hefur 

áhuga á gæðum leikskólastarfsins. Starfsfólk telur að samskipti þess innbyrðis og við 

foreldra séu góð fyrirmynd fyrir börnin. Það telur jafnframt að viðhorf þess sé 

jákvætt, starfsandinn sé góður og jafnréttis sé gætt í leikskólastarfinu. 

Kennsluaðferðir eru að mati starfsfólks í samræmi við stefnu leikskólans og 

kennsluhættir eru endurskoðaðir reglulega. Nemendur virðast ánægðir með 

kennsluna. 

Starfsfólk helgar sig vinnunni og axlar nauðsynlega ábyrgð. Áhugi er hjá starfsfólki til 

þess að bæta sig og það er metnaðarfullt. Starfsfólk telur að starfsmannahópurinn 

vinni vel saman og vinni saman að umbótum og viðhorf þess til endurmenntunar er 

jákvætt.  

Áætlanir leikskólans eru skýrar og starfsfólk er meðvitað um meginstefnu leikskólans. 

Alltaf má bæta upplýsingastreymi til foreldra og til samfélagsins.  

Starfsfólk telur að leikskólastarfið einkennist af umhyggjusemi, að málefni nemenda 

sé í öndvegi í leikskólastarfinu og að áhersla sé lögð á að koma til móts við þarfir allra 

nemenda. Hins vegar telur starfsfólk í Árbæ að Það þurfi alltaf að vera vakandi yfir 

dagskipulaginu og gæt þess að nægjanlegur samfelldur tími sé hafður til leikja, bæði 

úti og inni. Gæta þarf einnig að því að börnin þurfi ekki að bíða lengi eftir hvert öðru 

vegna þess að þau eigi að gera allt samtímis og öll í einu. Börnunum er skipt í 

smáhópa við leiki og aðrar athafnir úti og inni. Starfsfólk bendir einnig á að auka megi 

lýðræði barnanna þannig að þau hafi meira val um hvort þau eru úti eða inni. 

Starfsfólk hlustar á börnin í daglegum samskiptum og talar við þau, einnig litlu börnin 

sem eru ómálga.  Undirbúnar skipulagðar samveru og samtalsstundir eru á hverjum 

degi og þess er gætt að öll börn fái tækifæri til að tjá sig í samtalsstundum. Úrval af 

barnabókum mætti vera meira í leikskólanum en til þess að koma til móts við þörf á 

margbreytileikanum er farið reglulega á bókasafnið í Árborg. Starfsfólk bendir á að 

það geti unnið meira með þær sögur sem lesnar eru í Árbæ fyrir börnin. Til dæmis 

með því að ræða sögurnar eftir lestur þeirra, kenna börnunum meira af vísum, 

kvæðum og þulum, gefa börnunum tækifæri til þess að semja sögur sjálf og með því 

að vera málfyrirmynd barnanna.  
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Starfsfólk telur að börnunum í Árbæ sé gefin tækifæri til þess að tjá sig á 

fjölbreytilegan hátt í myndsköpun þ.e. að teikna, vatnslita, mála, móta leir, klippa, 

líma, sauma o.s.frv. Börnin læra að þekkja liti og litbrigði, þau segja frá myndverkum 

sínum. Í Árbæ er efni úr náttúrunni notað til myndgerðar ásamt öðru efni. Lögð er 

áhersla á að myndverkum barnanna sé sýnd virðing, t.d. með því að hengja þau upp 

og eða að þeim er haldið til haga. Gætt er að jafnrétti í barnahópnum.  

Starfsfólk í Árbæ telur að börnin fái að syngja nægjanlega mikið. Börnunum eru 

kenndir söngtextar, söngvar og söngleikir. Það er vandað til vals á lögum og textum. 

Hljóðfærin eru geymd í skáp í miðrými leikskólans og þau eru notuð í starfinu með 

börnunum. Það er stuðlað að því að börnin hlusti á tónlist í leikskólanum, þau fá 

tækifæri til þess að meðhöndla hljóðfæri og upplifa söng og hreyfingu. Börnunum er 

gefin kostur á hljómfallsleikjum, skapandi hreyfingu og öðrum hreyfileikjum. Salurinn 

er notaður fyrir hreyfileiki inni einnig er farið í hreyfileiki inni á deildunum. Útiveran 

dagsdaglega er einnig notuð til hreyfileikja og er bókin: Færni til framtíðar handbók 

um örvun hreyfifærni barna úti í nánasta umhverfi og greinargerð 

(http://skemman.is/browse/author/Sabína+Steinunn+Halldórsdóttir) eftir Sabínu 

Steinunni Halldórsdóttur höfð til hliðsjónar.  

Stuðlað er að því að börnin upplifi náttúruna og fræðist um hana. Börnunum er kennt 

að þekkja líkama sinn og starfsemi hans. Börnin eru einnig hvött til þess að styrkja 

líkama sinn og að vernda heilsu sína. Börnin fá tækifæri til þess að sulla í vatni, róta í 

mold og sandi. 

2.4 Skipulag (dagskipulag, þemavinna, valkerfi og hópastarf) 

Markmið með dagskipulaginu er að hafa fastan ramma utan um starfið svo 

börn, foreldrar og starfsfólk viti hvernig dagurinn gengur fyrir sig.  

Dagskipulag leikskólans Árbæjar: 

07:45-08:00  Leikskólinn er opnaður 

08:15-08:45  Morgunverður 

08:45-09:45  Frjáls leikur – val  

9:45-10:00    Ávaxtatími 
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10:00-11:30   Hópastarf/frjáls leikur úti/inni – val  

11:40-12:00   Samverustund 

11:00-12:30   Hádegisverður 

12:30-13:00  Hvíld 

13:00-15:00  Frjáls leikur úti/inni/hópastarf – val  

15:00-15:15   Samverustund 

15:15-15:45   Nónhressing 

15:45-16:00  Sögustund 

16:00-17:00  Frjáls leikur – val  

17:00-17:15   Leikskólanum er lokað 

Þemavinna 

Sjá lokaskýrslu þróunarverkefnis Árbæjar leikskólaárið 2012 til 2013: Lýðræðislegt 

augnablik. 

Unnið er samkvæmt Heilsustefnunni í Árbæ. Fjallað er um Heilsustefnuna á 

heimasíðu 

Heilsustefnunnar: http://heilsustefnan.skolar.is/Heilsustefnan/ 

Valkerfi 

Valkerfi er notað á eldri deildum í Árbæ og á stundum í yngri deildum. Eins og sést 

hér fyrir ofan á dagskipulaginu þá er valið í leiknum. Valið fer þannig fram að börnin 

velja sér ákveðin svæði eða ákveðin leik. Á valspjaldinu er mynd af svæðum eða 

leikföngum og fyrir ofan myndina eru punktar sem táknar þann fjölda barna sem geta 

valið svæðið eða leikinn. Þ.e. táknar þann fjölda barna sem getur verið á hverju 

valsvæði eða í hverjum leik, barnið setur mynd af sér undir myndina af því svæði eða 

því leikfangi sem það velur og fer á viðkomandi leiksvæði. 

Hópastarf 

Þegar dagskipulagið hér fyrir ofan er skoðað sést að ákveðin tími er ætlaður í 

hópastarf. Deildarstjóri hverrar deildar skipuleggur hópastarf deildarinnar. Hvaða 

börn eru saman í hóp og á hvaða tíma. Skipulagið er kynnt fyrir foreldrum á haustin á 
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kynningarfundi með foreldrum og foreldrar fá senda heim stundaskrá þar sem að þeir 

sjá í hverju barn þeirra er og hvaða hóp það tilheyrir. 

 3. Leikskólastarfið s.l. skólaár 

Unnið er samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008, reglugerð nr. 655/2009 um 

starfsumhverfi leikskóla og Aðalnámskrá fyrir leikskóla sem menntamálaráðuneytið 

gaf út árið 2011. Aðalnámskrá leikskóla er fagleg stefnumörkun um uppeldis- og 

menntunarhlutverk leikskólans. Þar er lýst markmiðum leikskólastarfsins og leiðum 

að settu marki. Unnið var að innleiðingu nýrrar aðalnámskrár í Árbæ skólaárið 2012 til 

2013. Þriðja maí 2007 fékk Árbær vottun sem Heilsuleikskóli. Síðan 1999 hefur 

starfsfólk við leikskólann notað Heilsubók Unnar Stefánsdóttur til að meta þroska og 

framfarir barnanna og þróað og dýpkað leikskólastarfið með heilsuna í huga. Bókin er 

nokkurs konar einstaklingsnámskrá hvers barns sem það fær að gjöf í lok 

leikskóladvalar sinnar. Eitt helsta markmið Árbæjar er að efla félagslega færni 

einstaklingsins en samkvæmt Daniel Goleman sem skrifaði hina þekktu bók 

Tilfinningargreind vegur það þyngra að vera félagslega læs á umhverfi sitt en hin 

svokallaða greindarvísitala. Þetta fellur vel að Heilsustefnunni, því að í viðmiðum 

heilsuskólanna kemur fram að skilgreining á heilsu er sú að góð heilsa er andleg, 

líkamleg og félagsleg vellíðan. Það er hægt að vera við góða heilsu þrátt fyrir 

sjúkdóma eða fötlun. 

Markmið leikskólans er að auka gleði og vellíðan barnanna með áherslu á næringu, 

hreyfingu og listsköpun í leik og starfi. 

1. Að efla félagslega færni einstaklingsins 

2. Að stuðla að líkamlegri vellíðan með því að leggja áherslu á hreyfingu útivist 

     og hollan mat 

3. Að bera virðingu fyrir náttúrunni og umhverfinu 

Dyggðakennsla eða lífsleikni nám barna í Árbæ birtist í öllu starfi og stefnu leikskólans 

og felur í sér viðleitni til að dýpka skilning barnsins á sjálfu sér. Lífsleikni barna er efld 

með því að örva tilfinningaleikni þeirra í gegnum dagleg samskipti og á skipulagðan 

hátt. Sé börnum skapað leikumhverfi þar sem sköpun og sjálfstæð hugsun fær að 

njóta sín þá eflist leikni þeirra til að takast á við umhverfið. Þegar börn læra að bera 

virðingu fyrir sjálfum sér, styrkist sjálfstraust þeirra og þau verða hæfari í samskiptum 
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við aðra. Af því leiðir að börnin eiga auðveldara með að fara eftir þeim reglum sem 

ríkja í samfélaginu og læra að bera virðingu fyrir umhverfinu og margbreytileika 

einstaklingsins (Skólanámskrá Árbæjar:9). 

Leiðir að markmiðum Árbæjar: 

• Að tileinka sér undirstöðuatriði heilbrigðs lífs og lífsviðhorfa í samneyti við jafningja  

    í leik og starfi. 

• Að vera umburðarlynd gagnvart ólíkum skoðunum, menningu og reynslu. 

• Að bera virðingu fyrir náttúrunni, dýrum og jurtum. 

• Að þekkja eigið sjálf, þróa með sér jákvæða sjálfsmynd og tilfinningu fyrir eigin getu. 

 

Áherslur 2012-2013 

• Vinna í anda Heilsustefnunnar og vinna m.a að Heilsubók barnsins 

• Vinna að öllum námsþáttum leikskólastarfsins í skólanámskrá 

• Vinna að þróunarverkefni Árbæjar: Lýðræðislegt augnablik. 

• Vinna að dyggðarkennslu í Árbæ.                                                                                              

•  Vinna að innleiðingu nýrrar aðalnámskráar.   

3.1 Framkvæmd ársáætlunar 

Framkvæmd ársáætlunar gekk í grundvallaratriðum eins og kemur fram í kafla 3. 

leikskólastarfið sl. Ár. Unnið var í anda Heilsustefnunnar og fyllt inn í Heilsubók 

barnsins fyrir börn fædd 2007,  2008, 2009. Ekki er búið að gera ungbarnaheilsubók 

vegna viðmiða Heilsubókar fyrir börn fædd 2010. Í foreldraviðtölum var rætt um 

almennan þroska barnanna og líðan þeirra í leikskólanum 

3.2  Þróunar og nýbreytnistarf 

Á skólaárinu 2012-2013 var unnið að þróunarverkefninu: Lýðræðislegt augnablik 

Lokaskýrslu þróunarverkefnisins er að finna á heimasíðu Árbæjar. Slóðinn 

er:  http://arbaer.arborg.is/  Jafnframt var unnið að innleiðingu nýrrar aðalnámskrár. 

3.3 Ferðir, menningarviðburðir, sýningar, hefðir og hátíðir 

Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir Árbæ vegna skólaársins 2012 og 2013  var ekki gert 

ráð fyrir ferðakostnaði. Foreldrafélagið hefur boðið upp á ferðir, í Húsið á Eyrarbakka 

á þorranum og í útskriftaferð á vorin fyrir börnin sem eru að ljúka leikskólagöngu 

sinni Í samvinnu við jóladagatal Árborgar var opnaður jólagluggi í Árborg 11. 
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desember 2012. Leikskólabörnin tóku þátt í Vor í Árborg og ferðuðust um Árborg og 

sungu fyrir íbúanna. Einnig var sýning á listaverkum barnanna í versluninni Krónunni í 

tilefni af Vor í Árborg. Foreldrafélag Árbæjar hefur stutt við starfsemina á 

margvíslegan hátt sjá kaflann 6.4 foreldrafélög, foreldraráð hér á eftir. 

4. Starfsmenn 

Ákveðin kjarni starfsmanna hefur starfað í Árbæ frá opnun nýs leikskóla 2002. Nokkrir 

starfsmenn hafa starfað frá upphafi leikskólans þ.e. frá 1995. Samt sem áður er 

ákveðin hluti starfsmanna sem hreyfir sig um set eftir skólaárið, fer í nám eða færir 

sig á annan starfsvettvang. Núna haustið 2013 eru tólf starfsmenn Árbæjar  í  námi í 

leikskólakennarafræðum. Fimm eru í framhaldsnámi og stefna á „master“ í 

leikskólakennarafæðum, fimm eru í leikskólakennara „brúnni“ svokölluðu og tveir eru 

í grunnnámi. Í fjarnámi er reiknað með að nemendur vinni og lesi sjálfir heima en þeir 

þurfa að mæta í staðlotur í Háskólann. Þeir starfsmenn sem eru í „brúnni“ mæta í 

skólann eftir vinnu en þeir sem eru í fjarnámi í „grunninum“ og í framhaldsnámi þurfa 

að mæta í innilotur í Háskólann á vinnutíma. Það sést á þessum upplýsingum að það 

er mikil þróun og framsækni í starfsmannahópnum. Nám starfsfólksins er hægt að 

skoða sem hluta af símenntun í Árbæ.    

Það er trú leikskólastjóra í Árbæ að með fjarnámi og menntun starfsfólks í 

leikskólakennarafræðum þá fjölgi leikskólakennurum smátt og smátt í Árbæ: Árbær 

er frábær. 

4.1 Stöðugildi (fjöldi starfsmanna, menntun, stöðuheiti, stéttarfélög) 

Leikskólastjóri, sérkennslustjóri og sex deildarstjórar mynda stjórnunarteymi Árbæjar. 

Alls starfa 40 starfsmaður við Árbæ í mismunandi stöðuhlutföllum. Þar af starfa 3 við 

ræstinga og 4 við eldhússtörf, í starfi með börnum fyrir utan stjórnunarteymið eru 25 

í mismunandi stöðuhlutföllum. Leikskólastjóri starfar við stjórnun leikskólans. Í Árbæ 

starfa 10 leikskólakennarar, þar af leikskólastjóri og sérkennslustjóri sem eru báðir 

með leikskólakennaramenntun og framhaldsmenntun, einn grunnskólakennari og 

einn framhaldsskólakennari. Starfsfólk við ræstingar er í stéttarfélaginu Bárunni 

ásamt tveimur starfsmönnum sem starfa með börnum. Leikskólakennarar og 

framhaldsskólakennari eru í KÍ en aðrir starfsmenn eru í FOSS. Tólf starfsmenn eru í 

námi, fjarnámi og staðnámi eins og getið er um í kafla 4 hér á undan. 
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4.2 Fundir (starfsmanna-, deildar-, deildarstjóra, fag- og samráðsfundir) 

Starfsmannafundir voru tveir á leikskólaárinu 2012 til 2013. Annar á haustönn, á 

mánudagsmorgni í nóvember, frá klukkan 8:00-12:00. Leikskólinn var lokaður á 

meðan og hinn á vorönn í mars einnig á mánudagsmorgni frá 8:00-12.00. 

Deildarfundir voru skipulagðir einu sinni í mánuði og deildastjóra fundir einu sinni í 

viku, á þriðjudögum kl. 13:00-14:00. Fag og samráðsfundir voru í haldnir í sambandi 

við þróunarverkefnið og innleiðingu aðalnámskrár. 

4.3 Skipulags- og námskeiðsdagar, endur- og símenntun 

Skipulagsdagar voru þrír á árinu einn á vorönn og tveir strax eftir sumarleyfi 

leikskólans. Öllum starfsmönnum í Árbæ stóð til boða að fara á haustþing 8. deildar 

Félags leikskólakennara og Félags stjórnenda í leikskóla. Þar var boðið uppá ýmsa 

fyrirlestra og valdi hver starfsmaður á hvaða fyrirlestur hann fór. Anna Magnea 

Hreinsdóttir verkefnistjóri  þróunarverkefnisins: Lýðræðislegt augnablik hélt tvo 

fyrirlestra fyrir starfsfólk í Árbæ. Skipulagsdagarnir voru helgaðir þróunarverkefninu 

sem var jafnframt hluti að innleiðingarferli nýrrar aðalnámskrá leikskóla. 

Leikskólakennarar fóru á námskeið sem þeir völdu hjá Háskóla Íslands. 

Leikskólakennarar og annað starfsfólk fór einnig á námskeið hjá Skólaskrifstofu 

suðurlands. Haustið 2013 lögðu 12 starfsmenn af stað í nám eins og áður segir. Fimm 

í framhaldsnám til meistaragráðu, fimm í nám í leikskólabrúnni og tveir í 

leikskólakennaranám.   

5. Börn 

Leikskólinn Árbær var fullsetinn á leikskólaárinu 2012 til 2013.   

5.1 Fjöldi barna (aldur/árgangur) 

Sex deildir eru í Árbæ. Þrjár yngri deildir og þrjár eldri deildir. Kotatún, Fosskot og 

Kringlumýri eru yngri deildir. Þar dvöldu  börn fædd 2011, 2010 og 2009. Tuttugu 

börn á hverri deild. Eldri deildirnar eru þrjár. Stekkjarlækur, Heiðarsund og Bátatjörn. 

Þar dvöldu börn fædd 2009, 2008 og 2007. 21 barn á hverri deild.  
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5.2  Sérkennsla (fjöldi barna, flokkar, aldur) 

Sérkennslustjóri starfar við Árbæ. Í Árbæ er snemmtæk íhlutun höfð að leiðarljósi og 

ekki eru talin upp börnin sem verið er að vinna með áður en greining er gerð.  

Þrjátíu og fjögur börn, með greiningu og tvítyngd/þrítyngd, eru á skrá vegna 

sérkennslu í Árbæ skólaárið 2012 til 2013.  

4 börn fædd 2010, 6 börn fædd 2009, 6 börn fædd 2008 ásamt 18 börnum sem eru 

tví-þrítyngd á mismunandi aldri. 

3 börn í 1. flokki og 1 barn í 2. flokki. 9 börn í 3 flokki. 1 barn í flokki 4.  2 börn í flokki 

5. Ásamt 18 börnum  tví – þrítyngd sem flokkast í 4. flokk.  

6. Foreldrasamstarf, áherslur og markmið 

Líðan barns í leikskóla er samtvinnuð velferð fjölskyldu þess og heimilis. Samstarf 

starfsfólks leikskóla og foreldra/forráðamanna þarf að byggjast á gagnkvæmum 

skilningi og virðingu. Taka þarf tillit til mismunandi fjölskylduforma, trúarbragða og 

þjóðernis og fjölbreytileika mannlífsins. Í daglegu starfi gefast tækifæri til 

gagnkvæmra upplýsinga þegar komið er með barnið í leikskólann og þegar það er 

sótt. Í reglubundnum samtölum foreldra/forráðamanna og deildarstjóra gefast einnig 

tækifæri til að upplýsa um líðan, nám og þroska barns heima og í leikskólanum. Í 

Árbæ eru skipulögð foreldraviðtöl tvisvar á ári þar sem foreldrar/forráðamenn hvers 

barns eru boðaðir í viðtal í kjölfar skráningar í Heilsubók. Þar er rætt m.a. um hvernig 

barninu líður í leikskólanum og farið er í gegnum heilsubókina. Þá er 

foreldrum/forráðamönnum alltaf velkomið að leita til leikskólastjóra, 

sérkennslustjóra og deildarstjóra til skrafs og ráðagerðar. Í Árbæ er lögð áhersla á að 

leikskólinn og fjölskyldan eru samstarfsaðilar. Í Árbæ er starfandi foreldraráð og 

foreldrafélag.  

6.1 Foreldrafundir 

Í byrjun október 2012 voru haldnir foreldrafundir í Árbæ. Fundirnir voru haldnir að 

morgni dags frá klukkan 8:10 til 9:00 og hélt hver deild fund fyrir sinn foreldrahóp þar 

sem vetrarstarf deildarinnar var kynnt. Foreldrar fengu dagskipulag og hópaskiptingu 

sent í tölvupósti, þeir sem vildu fá þessi atriði á pappír fengu þau útprentuð. 
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6.3  Foreldraviðtöl – upplýsingastreymi (kynningarrit, fréttabréf, opið hús, sýningar) 

Viðtal er við foreldra í byrjun leikskólagöngu barna og þar er skipst á upplýsingum, 

foreldrar fylla út dvalarsamning, öryggiseyðublað og fá í hendur aðlögunaráætlun 

barnsins. Foreldraviðtöl eru tvisvar á ári í Árbæ og eru þau haldinn í tengslum við 

Heilsubókina. Þegar deildarstjórar og starfsfólk á deildunum hafa farið yfir Heilsubók 

hvers barns og merkt við með viðeigandi lit. Viðtölin eru haldinn að hausti og að vori 

Heilsubókin er nokkurskonar einstaklingsnámskrá fyrir hvert barn og góður 

umræðugrundvöllur í foreldraviðtölum. Jafnframt senda deildastjórar einu sinni í 

mánuði og sumir jafnvel vikulega tölvupóst til foreldra þar sem greint er frá helstu 

viðburðum á deildinni í vikunni eða í mánuðinum og þeir minna á helstu viðburði sem 

eru framundan. 

Heimasíðu leikskólans er ætlað að koma í stað fréttabréfs og eru settar þar inn 

upplýsingar um helstu viðburðir og skilaboð til foreldra. Jafnframt sendir leikskólinn 

tölvupóst til foreldra með almennum fréttum. 

Herra kaffi fyrir feður, afa og frændur er á bóndadaginn og Dömukaffi fyrir mömmur, 

ömmur og frænkur á mánudeginum eftir konudaginn. 

Sýning var á verkum barnanna í versluninni Krónunni í tengslum við Vor í Árborg.  

Í desember var opnaður jólagluggi í Árbæ í samstarfi við jóladagatal Árborgar. 

6.4 Foreldrafélög, foreldraráð 

Í Árbæ starfar foreldrafélag. Stjórn foreldrafélagsins gegnir jafnframt hlutverki 

foreldraráðs. Starfsár foreldrafélags hófst í október 2012 með aðalfundi. Í nóvember 

var leikskólabörnum, foreldrum og systkinum boðið að koma í leikskólann og mála 

piparkökur. Aðsókn var mjög góð. Einnig var farin vasaljósaferð í nóvember í 

Þrastaskóg.  

Foreldrafélagið kostaði gjöf jólasveinsins á jólaböllum leikskólans í desember, gjöfin 

var tannbursti. Í febrúar bauð foreldrafélagið elstu börnunum í Húsið á Eyrarbakka að 

skoða þorrasýningu sem þar er sett upp í tilefni þorrans.  

Í Apríl sá foreldrafélagið um að ljósmyndari kæmi í Árbæ og tæki mynd af börnunum 

Hópmyndir af deildunum og einstaklingsmyndir fyrir þá sem það vildu. Í maí bauð 
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foreldrafélagið upp á útskriftaferð fyrir elstu börn leikskólans ásamt því að gefa 

börnunum birkiplöntu frá Skórækt Árnesinga í útskriftargjöf á útskrift leikskólans í sal 

Tónlistarhússins. Foreldrafélag Árbæjar hélt Vorhátíð í júní 2013. Á vorhátíðinni var 

leiksýning, traktor var til sýnis fyrir börnin frá Jötunvélum og slökkviliðið mætti á 

staðinn. Vorhátíðinni lauk með því að boðið var upp á kókómjólk og snúð. 

Stjórn foreldrafélagsins hittist að jafnaði einu sinni í mánuði og situr leikskólastjóri 

fundina.  

7. Samstarf – ráðgjöf  

Sérkennslufulltrúi í Árborg sér um  innritanir í leikskólanna og samskipti vegna 

innritun barna í leikskólann. Skrifstofa Árborgar sér um að reikna út laun starfsfólks í 

Árbæ og leikskólum Árborgar og sendir út gíróseðla vegna dvalargjalda í leikskólum 

Árborgar. Leikskólastjórar í Árborg hittast einu sinni í mánuði ásamt fræðslustjóra og 

sérkennslufulltrúa Árborgar, þar sem fjallað er um starfsemi leikskólanna og þau 

verkefni sem koma upp og þarf að fjalla um á sameiginlegum grundvelli. Þar m.a. 

unnið að því að samræma reglur og starf leikskólanna. Leikskólastjórar, 

sérkennslufulltrúi og fræðslustjóri Árborgar skiptast á að sjá um fundina sem eru 

haldnir í Ráðhúsi Árborgar. 

7.1 Nemar 

Leikskólinn Árbær er Heimaleikskóli fjögurra nema frá Háskóla Íslands. Þetta er 

fyrirkomulag sem á að auðvelda nemum að komast í starfsþjálfun. Sömu nemarnir 

koma í Árbæ á sínu nematímabili en þeir eru ekki alltaf á sömu deild, það fer eftir því 

hvaða verkefni þeir eru með frá Háskólanum. Haustið 2013 rann samningur milli 

Háskólans og leikskólanna út. Ekki hafa verið gerðir nýir samningar og því hafa ekki 

verið nemar frá Háskólanum haustið 2013  í Árbæ. 

7.2 Samstarf við grunnskóla 

Leikskólabörnunum er boðið í skólaheimsókn á vorin. Samstarfið hefur verið að 

þróast á undaförnum árum. Börnin fara í heimsókn í Vallaskóla og Sunnulæk eftir því í 

hvorn skólann þau eiga að ganga, þegar skólaganga þeirra hefst. Einnig hafa þau farið 

í heimsókn í skólavistunina í þeim skóla sem þau eiga að sækja. Sunnulækur hefur 

boðið foreldrum og börnum að koma í fyrstu heimsóknina en starfsfólk leikskólans 
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fylgir börnunum síðan í tvær heimsóknir í bekkinn sinn og í heimsókn í skólavistina. 

Starfsfólk leikskólans fylgir börnunum í heimsókn í Vallaskóla og skólavistina honum 

tengdum. Skólarnir, Vallaskóli og Sunnulækur, hafa formlega skilafundi með 

leikskólum Árborgar vegna sérkennslubarna. 

7.3 Samstarf við aðra 

Skólaskrifstofa Suðurlands veitir ráðgjöf varðandi börn sem þurfa á talkennslu og 

nánari greiningu að halda og sinnir einnig um endurmenntun starfsfólks ásamt 

Háskóla Íslands og Endurmenntun Háskóla Íslands. Deildarstjórar í Árbæ hafa verið 

virkir hvað varðar samstarf við samfélagið sem leikskólinn starfar í. Farið er í 

heimsóknir með börnin á vinnustaði og í stofnanir. Vikulega fara alla deildir í 

gönguferðir um næsta nágrenni leikskólans, það fer eftir aldri og getu hve langt er 

farið og börnin þekkja umhverfi sitt og leikskólans talsvert vel þegar leikskólagöngu 

þeirra líkur. 

7.4 Öryggismál (slysavarnir, heilbrigðiseftirlit, eldvarnir o.fl. ) 

Brunavarnir Árnessýslu taka leikskólann Árbæ út einu sinni á ári. Árvirkinn sér um 

viðhald á brunavarnarkerfinu og Heilbrigðiseftirlit Suðurlands skoðar lóð og hús 

leikskólans. Athugasemdir sem þessir aðilar gera eru send bréflega til yfirmanns 

Framkvæmda- og veitusviðs Árborgar og  leikskólastjóra. Lóð leikskólans var löguð 

sumarið 2012 og leikskólinn var málaður að inna í sumarfríi leikskólans 2013. Í mars 

2013 kviknaði í þvottavél í leikskólanum. Forsagan er sú að þvottavél leikskólans var 

biluð og var í viðgerð. Á meðan hafði Árbær þvottavél í láni sem svo kviknaði í. 

Greiðlega gekk að rýma leikskólann, slökkva eldinn og reykræsa, þannig að allt fór vel. 

8. Lokaorð 

Skólaárið 2012 til 2013 var ár þróunar í Árbæ. Sótt var um styrk úr Sprotasjóði fyrir 

verkefnið Lýðræðislegir dagar. Verkefnið hafði áhrif á starfið í Árbæ og viðhorf 

starfsmanna. Stjórnendur leikskólans lýstu því hvernig þróunarverkefnið hefði styrkt 

þá í trú sinni á gildi lýðræðis í leikskólastarfi. Deildarstjórarnir sögðu hugarfars-

breytingu hafa orðið í leikskólanum þennan vetur. Þeir töldu sig vera meðvitaðri um 

hvernig þeir starfa og spyrja sig oft að því hvort ákvörðun sem þeir taka sé 

„lýðræðisleg?   


