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Inngangur 
Í framhaldi að setningu nýrra laga 2008 um leik- grunn- og framhaldsskóla hefur 

mennta- og menningarmálaráðuneytið gefið út nýja aðalnámskrá (2011) fyrir 

skólastigin þrjú. 

Í aðalnámskrá eru skilgreindir sex grunnþættir í menntun sem eiga sér stoð í 

löggjöf fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Grunnþættirnir snúast um 

læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru, um framtíðarsýn, getu og vilja 

til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu, breyta því og 

þróa. Grunnþáttunum er ætlað að undirstrika meginatriði í almennri menntun og 

stuðla að meiri samfellu í öllu skólastarfi. Grunnþættir í menntun eru: Læsi í 

víðum skilningi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun. Þeir tengjast öllum námsþáttum leikskóla og eru leiðarljós í 

almennri menntun og starfsháttum ásamt lögbundnum áhersluþáttum m.a. 

sjálfsvitund, siðgæðisvitund, félagsvitund, borgarvitund og félagsfærni. 

Í aðalnámskrá er lögð áhersla á gildi leiksins og mikilvægi lýðræðis og jafnréttis í 

öllu leikskólastarfi. Sett eru fram leiðarljós leikskólastarfs og fjallað um námssvið 

leikskóla. Áhersluþættir námssviðanna endurspegla grunnþætti menntunar og 

þar má finna þá hæfniþætti sem börn í leikskóla eiga að fá tækifæri til að tileinka 

sér. 

Í leikskólastarfi mynda hugtökin uppeldi, umönnun og menntun eina heild. 

Börnum er sýnd virðing og umhyggja og þau fá hvatningu og viðfangsefni við 

hæfi. Litið er á þau sem fullgilda þátttakendur í samfélagi leikskólans. 

Foreldrar, foreldraráð, börn, starfsfólk og stjórnendur Árbæjar hafa frá 

haustdögum 2012 unnið markvisst að því að kynna sér áherslur nýrrar 

aðalnámskrár m.a. með þróunarverkefninu: Lýðræðislegir dagar. Innleiðing 

aðalnámskráar í Árbæ byggir m.a. á þeirri vinnu. Stjórnunarteymi Árbæjar sem í 

sitja leikskólastjóri, sérkennslustjóri og deildarstjórar hafa farið yfir skólanámskrá 
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Árbæjar frá 2006, borið hana saman við aðalnámskrá leikskóla frá 2011. Athugað 

hvað er líkt með þeim og hvað er ólíkt, athugað hvað er nýtt og hverju þarf að 

breyta og hvaða nýjunga þarf að aðlaga að leikskólastarfinu í Árbæ. Starfsfólk í 

Árbæ hefur tekið þátt í þessari vinnu m.a. með því að lesa yfir, taka þátt í 

hópavinnu, koma með tillögur og ábendingar, skoða og velta vöngum og reyna á 

vettvangi. Börnin hafa komið að vinnunni með þátttöku í leikskólastarfinu, 

ábendingum og mati á starfinu (sjá lokaskýrslu um þróunarverkefnið: 

Lýðræðislegt augnablik).  Foreldraráð og foreldrar hefur/hafa tekið þátt í 

vinnunni með því að koma með ábendingar, með mati og með því að vera 

stuðningur við þá vinnu sem hefur farið fram innan leikskólans. Einnig með því að 

taka þátt í atburðum og þeim verkefnum sem tilheyra leikskólastarfinu.  

Á skipulagsdögum  8. og 9.  ágúst 2013 gerði hver deild starfsáætlun fyrir skólaári 

2013 til 2014 í ljósi áherslanna í endurbættri skólanámskrá. Áætlunin verður 

endurmetin í lok skólaársins, vorið 2014. Þegar þeirri endurskoðun líkur er 

skólanámskrá Árbæjar tilbúin. Áætlun fyrir skólaárið 2014 til 2015 byggir á 

niðurstöðum þeirra endurskoðunar og þá á nýrri skólanámskrá Árbæjar. Einnig 

skoðuðu starfsmenn ljósmyndir frá leikskólastarfinu og flokkuðu þær eftir 

námssviðum. Að því loknu var gert stutt myndrænt yfirlit yfir námssvið leikskóla 

og það sett á heimasíðu Árbæjar ásamt skólanámskránni í heild sinni.  
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2. Um leikskólann 

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 pláa 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.  

Sveitarfélagið Árborg er rekstraraðili Árbæjar og er innritað í leikskólann 

samkvæmt innritunarreglum leikskóla í Árborg, í Árbæ. Fræðslustjóri í Árborg er 

yfirmaður leikskólamála í Árborg. Hann hefur yfirumsjón með rekstri og faglegu 

starfi leikskólanna og er einnig ráðgjafi þeirra. Fræðslustjóri hefur aðsetur í 

Ráðhúsi Árborgar. Fræðslunefnd Árborgar fer með málefni leikskóla og 

grunnskóla í Árborg og markar stefnu í uppbyggingu og rekstri þeirra í umboði 

bæjarstjórnar. Fulltrúi foreldra og starfsmanna leikskóla og grunnskóla sitja 

einnig í nefndinni. Sérkennslufulltrúi vegna sérkennslu, með aðsetur í Ráðhúsi 

Árborgar, hlutast til um greiningu og fylgir henni eftir og er í nánu samstarfi við 

foreldra og leikskóla og starfar í samvinnu við sérfræðinga og greiningaaðila.   

3. Árbær 
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 
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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 og fataklefi 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, þau fara með plönturnar heim þegar þær hafa sprottið. 

Sumarplöntunum er einnig komið fyrir í blómakerum við leikskólann. 

3.1 Hugmyndafræði og starfsgrundvöllur:  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. Að því tilefni er Þriðji maí íþróttadagur/heilsudagur  í 

Árbæ. 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 
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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 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 
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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 
( 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 í leikskólanum Árbæ og eru grunnur að öllu starfi.  

Í Árbæ er lagt upp með að efla getu hvers barns fyrir sig og hvetja börnin til 

sjálfshjálpar hvort sem er við matarborð, í fataklefa eða við aðrar athafnir í 

daglegu 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. 
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 Þekkja okkur sjálf. 

 Hafa stjórn á tilfinningum okkar, bæði hvað varðar okkur sjálf og í 
samskiptum við aðra. 

(Daniel Goleman. 1995) 
 

3.2 Heilsustefnan :   Heilsuefling í skólum byrjaði 1994 sem samstarfsverkefni 

heilbrigðisráðuneytisins og landlæknisembættisins við skóla á öllum skólastigum 

(Saga Heilsuleikskóla. Sótt 22. mars 2012 af: 

http://heilsustefnan.skolar.is/Saga_heilsuleikskola/).  Unnur Stefánsdóttir 

leikskólastjóri í heilsuleikskólanum Urðarhóli í Kópavogi hafði frumkvæði að 

mótun Heilsustefnu fyrir leikskóla. Markmið stefnunnar er að auka gleði og 

vellíðan barna með áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun í leik. Heilsubók 

barnsins er notuð til að mæla hvernig börnum gengur að ná markmiðum 

leikskólans. Bókin er nokkurs konar einstaklingsnámskrá hvers barns sem það fær 

að gjöf í lok leikskóladvalar sinnar. Hún hefur að geyma útfærð skráningarblöð 

varðandi þroska og ýmsar upplýsingar um barnið. Skráningin gerir starfsfólki og 

foreldrum kleift að fylgjast með þroskaframvindu barnsins og er einnig matstæki 

til að upplýsa foreldra um stöðu þess í leikskólanum. Skráð er m.a. heilsufar, 

hreyfifærni, úthald, hæð og þyngd, næring og svefn, lífsleikni og færni í 

listsköpun. Skráningin fer fram tvisvar sinnum á ári, haust og vor og er 

foreldrum/forráðamönnum boðið í viðtal í kjölfarið.   

Árið 2013 var gefin út Grunnur að Heilsubók barnsins sem er undanfari 

Heilsubókar barnsins. Grunnur að Heilsubók barnsins kemur til móts við vöntun 

sem var á skráningartæki fyrir börn að tveggja ára aldri þar sem Heilsubók 

Barnsins nær til barna á aldrinum tveggja til sex ára. 

 

Markmið heilsustefnunnar er að venja börn strax í barnæsku við heilbrigða 

lífshætti með það í huga að þeir verði hluti af lífsstíl þeirra til framtíðar. 

Áhersluþættir heilsuleikskóla geta verið mismunandi eftir leikskólum en góð 

næring, góð hreyfing og listsköpun skal ávallt vera aðalsmerki þeirra. Í 
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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.                    

Heilsubók barnsins 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 unninn 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. 

Einnig leggur leikskólinn mikla áherslu á heilbrigt viðhorf gangvart mat og 

matarvenjum. Starfsfólk taki þátt í máltíðum og ræði um gæði og hollustu 

matarins á jákvæðan hátt, sem fyrirmyndir barnanna.  

Umhverfið þarf að bjóða upp á möguleika bæði til gróf- og fínhreyfinga til að 

styrkja barnið líkamlega, andlega og félagslega úti og inni. Lögð skal áhersla á 

markvissa hreyfingu  a.m.k. einu sinni í viku fyrir hvert barn frá upphafi 

leikskólagöngu, sem stuðlar að líkamlegri og andlegri vellíðan ásamt gleði. 

Markmiðið er að efla alhliða þroska barnsins og líkamsvitund, sem leiðir af sér 

aukna félagsfærni og leikgleði sem eflir vináttubönd. Börn þróa félagsfærni og 

tjáskipti í leiknum. Þess leggur leikskólinn Árbær áherslu á að börnin hafi svigrúm 

til samskipta á eigin forsendum og frjálsum leik gefinn góður tími. Mikilvægt er 
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að vinna með og/eða tengja saman fjölbreytt tjáningarform listsköpunar s.s. 

myndlist, tónlist og leiklist. Lögð skal áhersla á markvissa listsköpunartíma þar 

sem unnið er með einn eða fleiri þætti listsköpunar. Markmiðið er að viðhalda 

forvitni, sköpunargleði, efla sjálfstraust og ímyndunarafl barnanna. Sjálft 

sköpunarferlið skiptir meira máli en útkoman. Lögð skal áhersla á að börnin fái 

tækifæri til að prófa sig áfram með fjölbreyttan efnivið, geri tilraunir og þjálfi upp 

færni sem leiðir af sér að þau verði viss um eigin getu.  

3.3 Leiðarljós aðalnámskrár leikskóla:  Leikskólinn er fyrsta stig 

skólakerfisins og upphaf formlegrar menntunar einstaklinga. Leikskólaaldurinn er 

mikilvægur tími náms og þroska. Í samstarfi við foreldra á leikskólinn að 

kappkosta að fylgjast með og efla alhliða þroska allra barna, veita öllum börnum 

hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og stuðla að öryggi þeirra og vellíðan. Leggja 

skal áherslu á styrkleika barna og hæfni og þörf þeirra fyrir vernd og leiðsögn 

fullorðinna. Leikskólum ber að sinna forvarnarstarfi með því að stuðla markvisst 

að velferð barna og farsælli skólagöngu þeirra. Starfsfólk leikskóla skal grípa til 

viðeigandi ráðstafana ef þörf krefur þannig að öll börn fái sem best notið sín 

miðað við þroska og þarfir hvers og eins. 

Í leikskólastarfi mynda hugtökin uppeldi, umönnun og menntun eina heild. 

Börnum er sýnd virðing og umhyggja og þau 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: 

 

Leiðarljós 
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 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. 

 Starfshættir leikskóla eiga að hvetja til samvinnu og samstarfs milli 
barna, starfsfólks, foreldra og nærsamfélags. 

 Leikskóli á að vera félags- og menningarlegur vettvangur þar sem 
þjóðararfur og gildi íslensks samfélags skipa veglegan sess. 

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

 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. 

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

 Virða skal rétt allra sem þar dvelja, óháð kynferði, bakgrunni, 
aðstæðum eða getu og leitast við að koma til móts við þarfir allra. 

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

 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. 

 Í leikskóla á að stuðla að því að börn þrói með sér jákvæða sjálfsmynd 
með því að virða sérstöðu og sjónarmið hvers einstaklings. 

 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. 

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

 Í leikskóla á að leggja áherslu á sjálfstæði og frumkvæði og hvetja á 
hvert barn til að taka ábyrgð á sjálfu sér. 

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

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

 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. 

 Starfshættir leikskóla eiga að hvetja til gagnrýninnar hugsunar og 
gefa börnum færi á að virkja sköpunarkraft sinn. 

 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. 

 Í leikskóla á að skapa aðstæður fyrir börn til að leika sér svo að þau fái 
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svigrúm fyrir ímyndunarafl sitt og sköpun. 
 Starfshættir leikskóla eiga að hvetja börn til að tjá sig og hlusta á 

frásagnir, sögur, ljóð og ævintýri. 
 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 (2011:32-34). 

 

3.4 Fagmennska kennara:  Í Árbæ snýst fagmennska kennara um 

nemendur, menntun þeirra og velferð. Þeir byggja sérfræðiþekkingu sína í 

gegnum menntun, þekkingu, viðhorf og siðferði til starfsins. Kennarar gegna 

lykilhlutverki í skólastarfi og samstarfi við foreldra/forráðamenn. Kennarar 

leiðbeina börnum í leik, námi, samskiptum og mati á skólastarfinu. Einnig stuðla 

þeir að því að börnin tileinki sér heilbrigða lífshætti sem er í anda 

heilsustefnunnar. Kennarar leitast við að skapa góðan skólabrag, réttlátar og 

lýðræðislegar vinnureglur. Þeir gæta að því að kennslugögn, aðbúnaður og 

umhverfi barna séu góð og þroskandi. Þar sem námsgleði og góður starfsandi 

stuðlar að hvetjandi námsumhverfi. Kennurum ber að taka þátt í þróunarstarfi, 

stunda símenntun og  fylgjast með rannsóknum og þróun í skólastarfi. Trúnaður 

og traust við nemendur, foreldra/forráðamenn, samstarfsfólk og alla sem að 

skólastarfinu koma og virðing fyrir starfinu er grunnur að fagmennsku kennarans. 

3.5 Samskiptasáttmáli starfsmanna í Árbæ: Helstu þættir 

samskiptasáttmála Árbæjar sem var gerður með lýðræðislega starfshætti í huga 

eru umhyggja og aðgát. Umhyggja og aðgát eiga að skipa stóran sess í skólabrag 

Árbæjar. Starfsfólk á að mynda góð og náin tengsl við börn og foreldra. Í 

sáttmálanum segir einnig að starfið í Árbæ eigi að einkennast af gleði og ánægju 

svo að börn og starfsfólk hlakki til að mæta í leikskólann. Jákvæðni og kurteisi á 

þann hátt að vel sé tekið í hugmyndir og að allir velji að vera í góðu skapi og 

brosa. Virðing og hjálpsemi er talin mikilvæg að sýna svo og aðgát í nærveru 

sálar. Starfsfólk leggur áherslu á að allir taki virkan þátt í starfi leikskólans, að 

starfsfólk sýni stuðning og vinni saman á uppbyggilegan hátt. Starfsfólk telur að 
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áhugi á starfinu sé mikilvægur og það að geta sýnt sveigjanleika. Í Árbæ á 

umhyggja fyrir barninu að vera í fyrirrúmi. 

Sáttmálinn nær til starfsfólks – barna  – foreldra.  Umhyggja og aðgát á að skipa 

stóran sess í skólabrag Árbæjar og starfsfólk myndar góð og náin tengsl við börn 

og foreldra. Við viljum einnig að starfið í Árbæ einkennist af: 

 Gleði og ánægju 

Að börn og starfsfólk hlakki til að mæta í leikskólann og fái þar leyfi til að vera 
maður sjálfur.   

 Jákvæðni og kurteisi 

Að vel sé tekið í hugmyndir og að allir sýni kurteisi. Við veljum að vera í góðu 
skapi í dag og brosum. 

 Virðingu og hjálpsemi 

Allir hjálpast að með öll börn og veiti hvor öðrum upplýsingar um starf 
leikskólans. Við sýnum aðgát í nærveru sálar.   

 Stuðningi og samvinnu 

Allir taka virkan þátt í starfi leikskólans. Við komum skoðunum okkar fram á 
heiðarlegan hátt, hlustum á aðra og komumst að niðurstöðu. Við sýnum hvert 
öðru stuðning á uppbyggilegan hátt.  

 Áhuga og sveigjanleika 

Við getum skipt um skoðun og erum tilbúin að reyna nýjar leiðir. Við hugsum fyrir 
hvern hlutirnir eru gerðir og af hverju. 

Starfsfólk  

 Gefur sér tíma til samráðs, leggur áherslu á upplýsingaflæði og skýr  

           Skilaboð. 

 Virðir og hrósar, hvetur hvert annað til sjálfstæðis og frumkvæðis. 

 Hlustar á aðra og virðir skoðanir þeirra. 

 Er samábyrgt og viðheldur góðri liðsheild. 

 Er hreinskilið og heiðarlegt, bak-talar ekki hvert annað. 

 Heilsast og kveðst, sýnir hvert öðru hlýlegt og vingjarnlegt viðmót. 

 Er jákvætt og hefur gaman af starfi sínu. 
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 Er stundvíst og virðir tíma hvers annars. 

 Tekur athugasemdum og ábendingum á jákvæðan hátt og lærir af  

 mistökum sínum. 

 Leggur sig fram um að leysa fljótt og vel úr ágreiningsmálum. 

 Er bundið þagnarskyldu um öll trúnaðarmál svo og hagi barna og foreldra  

Þeirra. Jafnframt eru starfsmenn bundnir trúnað  gagnvart hver öðrum, þar 

sem traust er forsenda farsæls samstarfs. 

Foreldrar 

Í samskiptum foreldra og starfsfólks er lögð áhersla á: 

 Vellíðan barnanna og að vinna saman að velferð þeirra. 

 Sýna hvert öðru skilning, virðingu og traust. 

 Deilir sjónarmiðum og tekur sameiginlega ákvarðanir. 

 Deilir upplýsingum um framfarir barnsins. 

 Meta framlag hvers annars.  

 Sýna vilja til samvinnu. 

 Nýta dagleg tækifæri til samskipta. 

 Ræða saman um líðan, nám og þroska barnsins. 

 Meta skólastarfið saman. 

Börnin 

 Fá tækifæri til að njóta bernsku sinnar. 

 Upplifa gleði og ánægju í daglegu starfi. 

 Fá að koma með hugmyndir sem vel er tekið í. 

 Fá gott viðmót og eru hvött til þess að brosa og vera jákvæð. 

 Læra að hjálpast að. 

 Læra að sýna aðgát og vera nærgætin. 

 Fá tækifæri til að taka virkan þátt í starfi leikskólans og koma  

með hugmyndir. 

 Fá að segja skoðun sína og að hlusta á skoðanir annarra. 

 Eru studd á uppbyggilegan hátt. 

4. Grunnþættir menntunar 
Grunnþættir menntunar í leikskóla eru sameiginlegt leiðarljós í menntun, uppeldi 

og umönnun og eiga að fléttast inn í allt leikskólastarf. Grunnþættirnir eru: 
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Lýðræði og jafnrétti, leikur og nám, læsi og samskipti, heilbrigði og velferð, 

sjálfbærni og vísindi, sköpun og menning.  Allir grunnþættirnir eiga sér rætur í 

gagnrýninni hugsun, ígrundun, vísindalegum viðhorfum og lýðræðislegu 

gildismati. 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 

samfélaginu sínu, breyta því og þróa það. Dagskipulag leikskólans er rammi um 

starf leikskólans og mikilvægt er að það styðji við alla grunnþætti 

leikskólastarfsins. 

5 . Lýðræði og jafnrétti í leikskóla 
Lýðræði: Felur í sér að einstaklingarnir taka afstöðu til siðferðilegra álitamála og 

virkan þátt í mótun samfélagsins. Forsenda lýðræðis er samábyrgð, meðvitund og 

virkni borgaranna sem gerir þá færa um að taka þátt í að móta samfélagið sitt og 

hafa áhrif nær og fjær. Viðhorf, gildismat og siðferði eru ríkir þættir í 

lýðræðismenntun, jafnframt því sem þau atriði fléttast saman við aðra 

grunnþætti menntunar. Umhyggja fyrir fólki, dýrum og umhverfi er einnig hluti 

lýðræðismenntunar og á heima í öllum námsgreinum. Nám í lýðræði og 

mannréttindum gerir ráð fyrir samstarfi út fyrir veggi skóla jafnt sem innan 

þeirra,  að leikskólinn geti þannig tekið þátt í að skapa samábyrgð og sjálfbært 

samfélag.                                                                                                                                                                

Jafnrétti: Felur í sér jafnréttismenntun sem á að skapa tækifæri fyrir alla til að 

þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu 

samfélagi í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, víðsýnis og jafnréttis.  

5.1 Börn og lýðræði:  Í leikskólanum Árbæ er lögð  áherslu á að börnin læri 

um lýðræði í lýðræði. Þarfir og áhugi barnanna er sá grunnur sem starfið byggir á. 

Í samstarfi við önnur börn og fullorðna skiptast börnin á skoðunum, finna lausnir 

og miðla málum. Það er gert með því að virða innsæi, reynslu, færni og skoðanir 
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þeirra og með því að taka mið af sjónarmiðum barnanna við skipulagningu 

leikskólastarfsins. Börnin fá tækifæri til þess að taka þátt í ákvörðunum um 

verkefni og vinnubrögð.  

 Börnin koma að vali á viðfangsefnum og leiksvæði. 

 Að dagskipulagið sé sniðið að einstaklingsþörfum barnanna. 

 Veita börnunum ábyrgð og treysta þeim. 

 Að hjálpa börnunum að eiga góð samskipti. 
 

5.2 Foreldrar og lýðræði: Samstarf starfsfólks í Árbæ og foreldra skal byggja 

á gagnkvæmum skilningi og virðingu fyrir viðhorfum og þekkingu hverra annarra. 

Lögð er áhersla á að milli starfsfólks og fjölskyldna ríki traust og gagnvirk 

samskipti þar sem aðilar geta deilt sjónarmiðum sínum og tekið sameiginlegar 

ákvarðanir sem varða einstök börn. 

 Virða skoðanir foreldra varðandi uppeldi barnsins og aðbúnað í leikskólanum. 

 Upplýsingagjöf virk. 

 Virða fjölbreytileika foreldrahópsins. 

 Nýta hæfileika foreldra. 
 

5.3 Samfélag og lýðræði: Lýðræðislegt uppeldi gerir ráð fyrir samstarfi út 

fyrir veggi leikskólans engu síður en samstarfi í skólanum. Starfshættir leikskólans 

taka mið af umhverfi leikskólans og er leikskólinn virkur þátttakandi í 

samfélaginu. Stefnt er að virku samstarfi við æskulýðs- og íþróttastarf og 

grenndarsamfélag innan Árborgar með áherslu á samábyrgt og sjálfbært 

samfélag. 

 Það verður gert með því að heimsækja nánasta umhverfi leikskólans og skapa 
umræður um það sem þar er að finna. 

 Það gerum við með því að fara í flæðandi gönguferðir og njóta umhverfisins á 
forsendum barnanna.  

 Að leikskólinn, börn og starfsfólk séu sýnileg í samfélaginu. 
 

5.4 Starfsfólk og lýðræði: Leikskólastjóri Árbæjar er faglegur leiðtogi 

leikskólans og leiðir lýðræðislegt samstarf ólíkra hópa sem starfa innan 
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leikskólans. Allt starfsfólk leikskóla á að hafa möguleika á að taka virkan þátt í 

starfi leikskólans og hafa áhrif. Eftirfarandi atriði eru grundvöllur að 

lýðræðislegum vinnubrögðum í Árbæ. 

 Að Starfsfólk taki þátt í að ákvarða skipulag innan deila – innan leikskólans.   

 Að starfsfólk fái upplýsingar strax og þær berast. 

 Að starfsfólk komi til móts við hvert annað í daglegu starfi. 

 Að starfsfólk fái að nýta styrkleika sína. 

 Að starfsfólk tali saman – að leikskólastjóri sé aðgengilegur í daglegu starfi 
 innan leikskólans – að starfsfólk geti komið hugsjónum sínum á framfæri. 

 Góð samvinna á deildum og á milli deilda. 

 Að starfsfólk sé meðvitað um veru sína í vinnunni og veit til hvers er ætlast  
af því og taki ábyrgð. 

 Að það ríki traust, traust á milli allra starfsmanna og starfsmanna og 
 Stjórnenda. 

 Við erum öll að vinna að sama markmiði. Árbær er frábær.  
Virðing – velferð – vinátta  

 

5.5 Jafnrétti í leikskólanum Árbæ: Í skólastarfi skulu allir taka virkan þátt í 

að skapa samfélag jafnréttis og réttlætis. Markmið jafnréttismenntunar er að 

skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og 

lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi. Jafnréttismenntun felur í sér að efla gagnrýna 

hugsun í leik og daglegu skólastarfi. Jafnrétti er að geta sett sig í spor annarra og 

komið fram af virðingu við fjölbreytileika mannlífsins. Til að börn njóti jafnréttis 

er mikilvægt að hlusta á þau og bregðast við því sem þau eru að láta í ljós. Börn 

tjá sig með orðum, táknum, svipbrigðum og í gegnum sköpun. Kennarinn verður 

að gæta þess að börn njóti jafnréttis þar sem börnin læra það sem fyrir þeim er 

haft. Í Árbæ skal mæta börnum, foreldrum og starfsfólki á jafningjagrunni. Stefnt 

skal að því að auka þátttöku þeirra og áhrif á starfsemi leikskólans og haga 

skipulagi starfsins þannig að börn, foreldrar og starfsfólk hafi eitthvað um það að 

segja. 
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6. Leikur og nám 
Leikurinn er megin námsleið í leikskóla. Námssvið leikskólans fléttast inn í leik 

barna þegar starfsfólk tengir á markvissan hátt markmið þeirra við leik.  Þannig 

getur leikurinn bæði verið markmið og leið í leikskólastarfi. Þegar leikur er nýttur 

sem leið eru sett fram ákveðin markmið sem ætlunin er að ná í gegnum leikinn. 

Leikur skapar börnum tækifæri til að læra og skilja umhverfi sitt, tjá hugmyndir 

sínar, reynslu og tilfinningar og þróa félagsleg tengsl við önnur börn. Í leik geta 

börnin unnið með og gert tilraunir með hugmyndir sínar og öðlast nýjan skilning 

og nýja þekkingu. Börnin leika sér af fúsum og frjálsum vilja og á eigin forsendum. 

Leikur getur veitt gleði og vellíðan og hann getur falið í sér valdabaráttu og átök. 

Leikur getur virkjað sköpunarkraft barna og löngun þeirra til að læra og afla sér 

þekkingar. 

6.1 Leikurinn:  Áhersla skal lögð á að gefa tíma og skapa umhverfi fyrir leikinn. 

Í frjálsum leik þarf að vera til efniviður sem bíður upp á rannsókn og sköpun. 

Þegar börn leika sér saman mynda þau félagslega hópa og skapa eigin menningu. 

Leikurinn kallar á fjölbreytta notkun tungumálsins, hreyfingu og eflir félagslega 

samskiptafærni. Í gegnum leikinn takast börnin á um eigin hugmyndir og læra að 

bera virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum.   

Í leikskólanum Árbæ er leikurinn stór þáttur í daglegu starfi barnanna. Opinn 

efniviður er mikið notaður þ.e.a.s. efniviður sem ekki leiðir til fyrirfram ákveðinna 

lausna.  Sem efnivið má nefna Einingakubba, Legokubba, vatn, sandur, leir, alls 

kyns litir, málning og verðlaust efni. Leiknum er gefið gott svigrúm, ef börnin eru í 

góðum leik þá er hann ekki stöðvaður heldur er dagsskipulaginu hagrætt í 

samræmi við þarfir barnanna, sveigjanlegt dagskipulag. Þetta er gert til að börnin 

fái næði til að dýpka leikinn og þróa hugmyndir sínar.  

6.2 Nám:  Þegar námsumhverfi úti og inni er skipulagt þarf að hafa í huga 

markmið leikskólastarfsins, notagildi og fagurfræðilega þætti. Námsumhverfi þarf 

að henta fjölbreyttum hópi barna og starfsfólks. Það þarf að geta tekið 
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breytingum og þróast með tilliti til þarfa og áhuga þeirra sem þar dvelja. Börn og 

foreldrar eiga að fá tækifæri til að hafa áhrif á skipulagningu námsumhverfisins í 

samráði við starfsfólk.  

Hlutverk leikskólakennara/starfsfólks í leikskóla er að styðja við nám barna í 

gegnum leik á margvíslegan hátt. Með því að skapa fjölbreytilegt leikumhverfi og 

veita börnunum aðgengi að leikefni. Með því að hvetja börnin til þess að 

rannsaka, finna lausnir og skapa. Með því að gefa nægan og samfellan tíma í 

dagskipulagi fyrir leikinn og gefa honum  nægilegt rými svo börnin hafi svigrúm til 

þess að hreyfa sig og til þess að þróa leikinn. Með því að styðja við sjálfsprottnar 

athafnir og áhuga og eiga samskipti við börnin og mynda tengsl við þau í gegnum 

leik. Með því að vera vakandi fyrir þeim tækifærum sem upp koma í leik og nota 

þau til að kveikja áhuga barna og styðja við nám þeirra. Með því að styðja við og 

efla jákvæð samskipti í leik. Með því að sjá til þess að börn hafi tækifæri til 

þátttöku í leik úti og inni. 

7. Samþætt og skapandi leikskólastarf       
Börn læra í leik og daglegu starfi í Árbæ, innandyra sem utan. Þau læra í 

samvinnu við önnur börn og þegar þau fá stuðning og hvatningu frá hinum 

fullorðna. Námssvið leikskólans eiga að vera samþætt og samofin öllu starfi í 

Árbæ og taka mið af grunnþáttum menntunar.  

Leikskólastarf í Árbæ byggist á lögum um leikskóla þar sem lögð er áhersla á gildi 

leiksins. Skipulagning kennslu og náms í Árbæ tekur mið af stefnu leikskólans, 

grunnþáttum menntunar og námssviðum leikskólans. Námssviðin eru hluti af leik 

barna og eru samþætt daglegu starfi leikskólans. Þau byggja á reynslu barna, 

áhuga þeirra og hugmyndum. Þau taka mið af félags- og tilfinningalegum þáttum 

náms, eru skipulögð í samvinnu starfsfólks, foreldra og barna. Þau hvetja til 

samvinnu og samstarfs, stuðla að sjálfstæði og frumkvæði og hvetja til 

ímyndunar og sköpunar. Námssviðin vekja forvitni og hvetja til rannsókna og 
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kannana, þau eru ánægjuleg og stuðla að vellíðan barna. Þau efla áhuga barna á 

námi og hvetja þau til að læra og auka þekkingu sína, leikni og hæfni. Námssviðin 

stuðla að sterkri sjálfsmynd, sjálfsþekkingu og stuðla að uppbyggilegum 

samskiptum, vináttu og gleði.  

7.1. Læsi og samskipti:  Felur í sér þekkingu, leikni og hæfni barna til að lesa 

í umhverfi sitt og tjá upplifun sína, tilfinningar og skoðanir á fjölbreyttan hátt. 

Börn hafa þörf fyrir samskipti við aðra. Þau hafa þörf fyrir að spyrja spurninga, 

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

Í Árbæ eiga börnin þess kost að tjá sig með fjölbreyttum hætti og ólíkum efniviði, 

þ.e. í gegnum leik, með listsköpun, tónlist, deila sögum og ræða saman, tákn með 

tali og myndrænu skipulagi. Læsi í víðum skilningi þess orðs er mikilvægur þáttur 

samskipta. Í gefandi samskiptum og leik eykst félagsfærni og sjálfsmynd styrkist.   

 Í Árbæ eru börnin hvött til útiveru og gönguferða þar sem þau skoða umhverfið 

og náttúruna og læra að njóta þess.  

7.2. Heilbrigði og vellíðan: Fela í sér að í leikskóla eiga börn að læra um og 

tileinka sér heilbrigða lífshætti, hollt mataræði, hvíld, hreinlæti og hreyfingu. 

Umhyggja skipar stóran sess í leikskólastarfinu. Mikilvægt er að börnin finni hlýju 

og nærfærni hins fullorðna sem veitir þeim góð og náin tengsl. Þar sem líðan 

barns hefur áhrif á sjálfsmynd þess, t.a.m. hvort það hefur trú á eigin hæfni, er 

áhugasamt og sýnir vilja og getu til að takast á við mismunandi viðfangsefni. 

Í Árbæ er lögð áhersla á skipulagðar hreyfistundir, útivist, gönguferðir, gott 

mataræði, hvíld og hreinlæti. Í Árbæ viljum við að öll börn fái tækifæri og góð 

skilyrði til vel skipulagðrar og fjölbreyttrar hreyfingar. Hreyfing er börnum 

eðlislæg og við viljum að börnin finni þörf til þess að hreyfa sig sem stuðlar að 

líkamlegri vellíðan, gleði og ánægju. Allt saman hefur þetta jákvæð áhrif á daglegt 

líf barnsins. Markmið okkar er að efla sjálfstraust og gefa jákvæða styrkingu. 
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Þannig að börnin öðlist meiri líkamsvitund, þor og þol. Stuðlað er að því að 

börnin nái sjálf valdi á hreinlætisvenjum sínum og beri ábyrgð á þeim þegar þau 

hafa þroska til.  

7.3. Sjálfbærni og vísindi: Felur í sér að í leikskóla á að styðja við 

fróðleiksþorsta barna með því að fylgjast með og hlusta eftir því hvað börnin eru 

að fást við og reyna að átta sig á því hvernig þau hugsa og skilja hlutina. Ýta þarf 

undir forvitni, ígrundun og vangaveltur barna og hvetja þau til að spyrja 

spurninga og leita mismunandi lausna. Jafnframt ber að ýta undir vísindalega 

hugsun og aðstoða börnin við að sjá tengsl, orsök og afleiðingar og styrkja 

skilning þeirra á hugmyndum og hugtökum. 

7.3.1 Sjálfbærni: Felur í sér að við þurfum að læra að umgangast náttúruna og 

umhverfið. Í Árbæ er lögð áhersla á að barnið þekki og beri virðingu fyrir 

umhverfi sínu og komist í tengsl við náttúruna svo það læri að njóta hennar. Með 

því að fara í gönguferðir, vettvangsferðir, daglega útivist og fylgjast með veðri og 

náttúruöflum, kennum við börnunum um nærumhverfi sitt og stöðu mannsins í 

náttúrunni. Í Árbæ eru ræktaðar kartöflur og fá börnin að taka fullan þátt í að 

setja þær niður. Sömuleiðis fara elstu börnin og setja niður tré á hverju ári í stað 

þess sem Árbær fær sem jólatré í desember. Í Árbæ notum við verðlaust efni til 

myndsköpunar þannig að börnin kynnist af eigin raun hvernig hægt er að nýta og 

endurnýta hluti.  Á skólalóðinni læra börnin að umgangast náttúruna og 

gróðurinn sem þar er. Að gera sér grein fyrir mikilvægi eigin velferðar og annarra 

er forsenda sjálfbærrar þróunar.  

7.3.2 Vísindi: Hlutverk leikskóla er að styðja við fróðleiksþorsta barna með því að 

fylgjast með og hlusta eftir því hvað börnin eru að fást við. Í Árbæ er unnið að því 

í daglegu starfi með samtölum eða þegar tækifæri gefst til að ýta undir forvitni 

barnanna og þau eru hvött til að spyrja spurninga og leita lausna. Starfsfólk 

fléttar það inní allt daglegt starf, til dæmis, í gegnum leik, í gönguferðum og við 
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matarborðið. Í Árbæ eru skapaðar aðstæður fyrir börnin svo þau fái tækifæri til 

að læra um stærðfræðileg viðfangsefni s.s. tölur, tákn og mynstur. Það er gert 

með einingakubbum, púslum, spilum og ýmsum athöfnum í daglegu starfi. Í 

gönguferðum læra börnin um fjarlægðir, áttir, lífverur í umhverfinu, 

nærsamfélagið og margt fleira. Ef lífverur fanga athygli barnanna í gönguferðum, 

þá grípa starfsmenn tækifærið og fanga áhuga barnanna og fræða þau um það 

sem þau hafa áhuga á hverju sinni og bæta þannig við þekkingu þeirra.  

7.4 Sköpun og menning: Felur í sér að í leikskóla á skapandi starf 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. Menning er samofin 

öllu starfi í leikskóla og tengist leik barna, lýðræði, skapandi starfi og 

þjóðmenningu. Hlutverk leikskóla felst m.a. í því að velja leiðir sem hvetja til 

skapandi hugsunar og sjálfstæðra vinnubragða hjá börnunum.                                                                                                                                                                                                                                                       

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

fremst að beinast að ferlinu sjálfu. Í Árbæ er unnið með skapandi starf í myndlist, 

tónlist, hreyfingu og frjálsum leik.  Áhersla er lögð á að barnið fái tækifæri til að 

tjá sig á sínum forsendum og uppgötva  sköpunarkraft sinn. Menning er samofin 

öllu starfi leikskólans og tengist leik barnanna, lýðræði, skapandi starfi og 

þjóðmenningu.  Í Árbæ fá börnin að kynnast hefðum og siðum sem ríkja í 

samfélaginu, þau kynnast bókmenntum, þulum, sögum og ævintýrum. Börnin 

læra að þekkja atvinnulegt, félagslegt og menningarlegt umhverfi sitt bæði í 

starfinu innan leikskólans og einnig með vettvangsferðum og heimsóknum innan 

sveitarfélagsins, s.s. gönguferðir að Ölfusá, í bókasafnið, Mjólkurbúið, vinnustaði í 

samfélaginu, söfn s.s. Húsið á Eyrarbakka, og öðru því sem er að finna í 

samfélaginu. 
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8. Fjölskyldan og leikskólinn 
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. Leikskólabörnum í Árbæ er 

heimilt að koma með leikföng að heiman í leikskólann. Benda verður á það  að 

leikskólinn ber ekki ábyrgð á þeim leikföngunum sem börnin koma með í 

leikskólann. Í Árbæ er starfandi foreldraráð og foreldrafélag.  

9. Tengsl skólastiga 
Samfella þarf að vera í námi barna til þess að stuðla að vellíðan og öryggi þeirra 

þegar þau flytjast á milli skólastiga.  Einnig þarf skólaganga nemenda að mynda 

samfellda heild þannig að reynsla og nám barna á fyrri skólastigum nýtist þeim á 

næsta skólastigi.  Leikskólinn Árbær er í samvinnu við grunnskólana tvo á Selfossi.  

Samstarfið beinist meðal annars að því að koma í veg fyrir að rof myndist í námi 

barnsins við flutning milli skólastiga og til þess að styrkja barnið í nýjum 

aðstæðum.  Börnin þ.e. væntanlegir grunnskólanemendur fara þrisvar sinnum í 

skipulagðar heimsóknir í þann grunnskóla og þá skólavistun sem þau munu dvelja 

í, á komandi vetri. Unnið er markvisst að því að þær  breytingar sem það felur í 
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sér að ljúka leikskólanámi og byrja í grunnskóla, séu eins góðar og jákvæðar og 

hægt er fyrir nemendur og fjölskyldur þeirra. Þegar nemendur ljúka leikskóla-

göngu hitta deildarstjórar elstu deilda í Árbæ væntanlegan  grunnskólakennara 

barnanna, þar sem farið er yfir stöðu nemendanna. 

10. Mat á skólastarfi 
Mat á skólastarfi hefur þann tilgang að tryggja að réttindi leikskólabarna séu virt 

og að þau fái þá menntun og þá þjónustu sem þeim ber, samkvæmt lögum um 

leikskóla. Undir mat á leikskólastarfi flokkast annars vegar innra mat, sem er 

framkvæmt innan leikskólans af starfsfólki, foreldrum og börnum. Hins vegar er 

það ytra mat sem utanaðkomandi aðili vinnur á vegum sveitarfélags, ráðuneytis 

mennta- og menningarmála eða annarra aðila. 

10.1. Mat á námi og velferð barna: 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. Hvert barn á sína 

heilsubók þar sem skráðar eru inn upplýsingar og færni barnsins. Hæð, þyngd, 

lífsleikni, næring, svefn, hreyfigeta, og listsköpun. Skráningar í Heilsubók fara 

fram tvisvar á ári. Að hausti og að vori af leikskólakennurum í samráði við 

hópstjóra barnsins. Foreldrar eru boðaðir í viðtal í kjölfar skráningarinnar. Þannig 

fá þeir tækifæri til að fylgjast með námi og þroska barnsins og stöðu þess í 

barnahópnum.  

Í Heilsubók barnsins eru staðlaðar aldursmiðaðar spurningar varðandi þá þætti 

sem verið er að skoða.  

,,Sú lífsleikni sem ávinnst með auknum félagsþroska hefur slíkt vægi 
að það þykir ástæða til þess að fylgjast með og skrá sérstaklega þá 
þróun, þann þroska og það atferli sem á sér stað í leiknum hjá hverju 
barni“ (Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir. Heilsustefnan. 2006:32).  
 
,,Leikurinn fylgir aldurstengdri þróun sem gefur vísbendingar um 
alhliða þroska barns, þar má sjá ákveðið samskiptamynstur sem segir 
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til um félagsþroska, tilfinningaþroska og siðferðisþroska þess“ 
(Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir. Heilsustefnan. 2006: 34). 

,,Í mælingum er meðal annars gerð athugun á krafti, jafnvægi, 
samhæfingu og úthaldi, auk ýmissa færniþátta svo sem að klifra upp 
kaðal, fara kollhnís eða klifra upp rimla“ (Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir. 
Heilsustefnan. 2006:57). 

,,Krossun í hreyfingum er gefin sérstakur gaumur vegna þess að sú 
hreyfing gefur til kynna hvort barnið hafi náð víxlverkun á milli 
heilahvela“ (Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir. Heilsustefnan. 2006:58).  

Dæmin hér á undan sýna einungis brot af því sem Heilsubókin fæst við. 

Heilsubókin er leiðarvísir í leikskólastarfinu og eitt aðalmatstæki leikskólastarfsins 

í Árbæ.  

 

Önnur matstæki:                                                                                                              

TRAS-skráningarlistinn er matstæki þar sem starfsfólki gefst færi á að fá yfirsýn 

yfir málþroskaferli allra barna á hverri deild. Með TRAS skráningu fást upplýsingar 

um hvernig málfærnin þróast hjá barni. TRAS listinn skoðar samleik, 

tjáskipti/samskipti, athygli/einbeitingu, málskilning, málvitund, framburð, 

orðaforða og setningamyndun. 

HLJÓM 2- er próf í leikjaformi sem kannar hljóðkerfisvitund elstu barnanna í 

leikskólanum. Það er greiningartæki sem hugsað er til notkunar fyrir 

leikskólakennara eða annað sérhæft starfsfólk sem vinnur með elstu börnum 

leikskólans. Því er ætlað að styrkja þessa fagaðila í því að finna sem fyrst þau 

börn sem hugsanlega eru í áhættuhóp fyrir lestrarörðugleika síðar í grunnskóla. 

Stuðningur við leikskólastarfið: Ef foreldrar/starfsfólk telja þörf á frekari 

athugunum er hægt að sækja um utanaðkomandi sérfræðiþjónustu svo sem  

talþjálfun og sálfræðiþjónustu hjá Fræðslusviði Árborgar. Einnig er Árbær í 

samstarfi við Félagsþjónustu og barnavernd í Árborg. 



 
 Skólanámskrá  
 
 

 Leikskólinn Árbær  27 

 

10.2. Innra mat í leikskóla: Innra mati er ætlað að veita upplýsingar um 

starfshætti leikskólans, stuðla að umbótum og auknum gæðum og vera liður í 

þróun skólastarfs í leikskólanum. Með kerfisbundnu mati er greint hvað gengur 

vel og hvað miður og síðan teknar ákvarðanir um umbætur á grundvelli 

niðurstaðna. 

Börn, foreldrar og starfsfólk í Árbæ taka þátt í innra mati Árbæjar. Spurningalistar 

eru lagðir fyrir börn og starfsfólk  á hverri deild einu sinni á ári. Rafræn 

foreldrakönnun er send út af Sveitarfélaginu Árborg þar sem foreldrar eru spurðir 

um ýmislegt sem viðkemur innra starfi leikskólans og rekstri hans. Starfsáætlun 

er gerð með tilliti til niðurstaðna úr innra mati og í ljósi skólanámskrár Árbæjar 

sem aftur er unnin í ljósi aðalnámskráar, laga um leikskóla og Skólastefnu 

Sveitarfélagsins. Starfsáætlun Árbæjar er metin hér og nú í leikskólastarfinu, á 

deildarstjórafundum, deildarfundum og starfsmannafundum.                          

Foreldraráð er starfrækt innan leikskólans, það fundar með leikskólastjóra einu 

sinni í mánuði.   

10.3. Ytra mat í leikskóla: Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur 

eftirlit með því að sveitarfélög uppfylli þær skyldur sem lög um leikskóla, 

reglugerði og aðalnámskrá kveða á um. Ráðuneytið sér um reglubundið mat sem 

felst í úttektum, könnunum og rannsóknum. Bæði geta skólar sótt um að vera 

teknir út og eins lent í úrtaki. Rafræna könnunin sem Sveitarfélagið Árborg sendir 

foreldrum telst einnig sem ytra mat. Bæði heilbrigðiseftirlitið og Brunavarnir 

Árnessýslu koma einu sinni á ári og gera úttekt á húsnæði og aðbúnaði í 

leikskólanum. 

11. Lokaorð 
Með útkomu Skólanámskrá Árbæjar 2013 – 2016,  er innleiðingu aðalnámskrár 

fyrir leikskóla frá 2011 lokið í leikskólanum Árbæ. Innleiðingarferlið hefur verið 

fagleg áskorun fyrir starfsemi Árbæjar. Þegar litið er til baka, má segja að ferlið 
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hafi hafist skólaárið 2010 til 2011. Þegar leikskólinn Árbær fékk styrk úr 

Sprotasjóði vegna verkefnisins: Skapar skólabragur velferð barna. Við vinnu við 

verkefnið skoðaði starfsfólk Árbæjar starfið frá grunni með hliðsjón af 

hugmyndafræði og starfsgrundvelli leikskólans. Í framhaldi af þeirri vinnu og í 

ljósi nýrra laga nr. 90/2008 og aðalnámskrá frá 2011 fyrir leikskóla. Þar sem m.a. 

er lögð áhersla á að rækta með markvissum hætti þekkingu, leikni og viðhorf sem 

styrkja einstaklinga í framtíðinni til að vera gagnrýnir, virkir og hæfir 

þátttakendur í jafnréttis- og lýðræðissamfélagi. Var sótt um styrk í Sprotasjóð 

fyrir þróunarverkefnið: Lýðræðisleg augnablik. Markmið þróunarverkefnisins var 

þríþætt:  

 Að semja námskrá í lýðræði og mannréttindum fyrir leikskólann Árbæ. 

 Að starfsfólk leikskólans fengi kynningu og þjálfun í lýðræðislegum starfsaðferðum. 

 Að starfsfólk leikskólans skilgreindi þátt lýðræðis og mannréttinda í starfi  

           leikskólans.  

 

Verkefninu lauk í júní 2013 en verkefnið er eins og áður segir stór hluti af 

innleiðingarferlinu. Í þróunarverkefninu var lögð áhersla á að auka þekkingu starfsfólks 

leikskólans Árbæjar í lýðræðislegum starfsháttum og veita þeim stuðning við að þróa 

vinnubrögð í anda samvinnu og virkrar hlustunar. Niðurstöður verkefnisins sýna 

áhugaverðar vangaveltur starfsfólks í samvinnu við börnin í leikskólanum Árbæ og að 

hluta til foreldra þeirra. Í þá veru að auka þátttöku starfsfólks, foreldra og barna í starfi 

leikskólans, ákvarðanatöku og auka formleg tækifæri til þátttöku barna, foreldra og 

starfsfólks í starfi leikskólans. Þeirri vinnu lauk með gerð námskrá í lýðræði og 

mannréttindum sem mun nýtast öllum sem að skólastarfi Árbæjar koma á næstu árum. 

Eins og rannsóknir sýna (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2009) getur aukin áhersla á 

sjónarmið barna, virka þátttöku þeirra og áhrif verið helsta breytingaraflið í framþróun 

leikskólastarfs á næstu árum.  



 
 Skólanámskrá  
 
 

 Leikskólinn Árbær  29 

 

12. Heimildaskrá 
     Anna Björg Aradóttir, Anna Lea Björnsdóttir, Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir, Unnur 

Stefánsdóttir (2002). Samstarfsverkefni. Menntamálaráðuneytið, Heilbrigðis og 
tryggingamálaráðuneytið, Landlæknisembættið. Sótt 28. júní 2013 af: 
http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item11162/version4/Lokavidmid_
heilsuleikskola.pdf  

     Armstrong, Thomas ( 2001). Fjölgreindir í skólastofunni. JPV útgáfa. Reykjavík. 

 Anna Magnea Hreinsdóttir (2009). „Af því að við erum börnʺ: lýðræðislegt 
umræðumat á menntun barna og þjónusta fjögurra íslenskra leikskóla. Óbirt 
doktorsritgerð. Háskóli Íslands, menntavísindasvið. 

Anna Magnea Hreinsdóttir (2013). Lýðræðislegt augnablik. Lýðræði í 
leikskólastarfi. Leikskólinn Árbær. Sótt 28. febrúar 2014 af: 
http://netla.hi.is/greinar/2013/ryn/009.pdf 

Arndís Ásta Gestsdóttir, Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir, Sigrún Hulda Jónsdóttir, Unnur 
Stefánsdóttir (1998). Heilsubók barnsins. Heilsuleikskólinn Skólatröð, Rvk. Sótt 
28. júní 2013 af: http://heilsustefnan.is/wp-
content/uploads/2012/11/AAHeilsuleikskolinn.pdf 

Dewey, J. (2007). Democracy and Education. Teddington: The Echo Library. 
(Upphaflega gefið út 1916). 

Embætti landlæknis (e.d). Sótt 28. júní 2013 af: http://www.landlaeknir.is/ 

Goleman, Daniel (1995). Tilfinningagreind. Iðunn, Rvk. 

Guðmundur Kristinsson (1995). Saga Selfoss. Prentsmiðja Suðurlands, 
Selfosskaupstaður. 

Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir (2006). Heilsustefnan. Heilsuleikskólinn Urðarhóll. 
IÐUNN, Reykjavík.  

Horn, E. og Espenakk, U. (2002). Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk. Sótt 28. 
febrúar 2014 af: 
http://www.idunn.no/ts/spesped/2002/0203/tras_tidlig_registrering_av_sprakutvikling 

Kristín Eiríksdóttir (2010-2011). Skapar skólabragur velferð 
barna.Þróunarverkefni í leikskólanum Árbæ. Lokaskýrsla. Sótt 28. júní 2013 af: 
http://www.arborg.is/wp- 
content/uploads/2012/04/Lokaskyrsla_til_Sprotasjods.pdf 

Lög um leikskóla. Nr. 90/2008. Sótt 28. júní 2013 af: 
http://www.althingi.is/lagas/135b/2008090.html 

http://www.idunn.no/ts/spesped/2002/0203/tras_tidlig_registrering_av_sprakutvikling


 
 Skólanámskrá  
 
 

 Leikskólinn Árbær  30 

 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2011). Aðalnámskrá leikskóla. Reykjavík. 
Sótt 28. júní 2013 af: http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-
efni/namskrar/adalnamskra-leikskola/ 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (1989). Sótt 28. júní 2013 
af: 

             http://www.barn.is/adalsida/barnasattmalinn/barnasattmalinn_i_heild/ 

Skólanámskrá Árbæjar (2006). Sótt 28. júní 2013 af: 
http://arbaer.arborg.is/leikskolinn/skolanamskra-arbaejar/ 

Skólastefna Árborgar (2013). Sótt 28. júní 2013 af: http://www.arborg.is/wp-
content/uploads/2013/06/skolastefna_arborgar_vefur.pdf 

Sveitarfélagið Árborg (2013). Barnavernd. Sótt 28. júní 2013 af: 
http://www.arborg.is/thjonusta/velferd/thjonusta-vid-born/barnavernd/ 

Sveitarfélagið Árborg (2013). Félagsþjónustusvið. Sótt 28. júní 2013 af: 
http://www.arborg.is/thjonusta/velferd/ 

Sveitarfélagið Árborg (2013). Fræðslusvið. Sótt 28. júní 2013 af: 
http://www.arborg.is/stjornsysla/svid-og-deildir/fraedslusvid/ 

Um heilsustefnuna (e.d). Saga heilsuleikskóla. Sótt 22. mars 2012 af: 
http://heilsustefnan.skolar.is/Saga_heilsuleikskola/).  Unnur Stefánsdóttir 


