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Inngangur 

Árið 2011 var gefin út ný aðalnámskrá fyrir leikskóla og leysti hún af hólmi 

aðalnámskrá fyrir leikskóla frá árinu 1999. Nú í fyrsta skipti er gefin út sameiginleg 

námskrá fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla í fyrri hluta aðalnámskrár og í seinni 

hluta hennar, námskrár fyrir hvert skólastig fyrir sig. 

Sú menntastefna sem birtist í nýrri aðalnámskrá miðar að því að efla með 

markvissum hætti  færni og styrkleika einstaklingsins svo hann geti í framtíðinni verið 

virkur og vel hæfur einstaklingur í lýðræðislegu  jafnréttissamfélagi. 

Sem liður í stefnumótun mennta- og menningarmálaráðuneytis fyrir skólastigin þrjú 

hafa verið skilgreindir sex grunnþættir í menntun.  

Grunnþættirnir eru: 

• Læsi 

• Sjálfbærni 

• Lýðræði og mannréttindi 

• Jafnrétti 

• Heilbrigði og velferð 

• Sköpun. 

Grunnþættirnir eiga að vera leiðarljós í almennri menntun á öllum skólastigum og 

eiga að vera sýnilegir í inntaki námssviða, ná til alls skólasamfélagsins og móta 

starfshætti og skólabrag. 

Samkvæmt aðalnámskránni eru meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla: 

• Að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra   

• Að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku 

• Að hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir 

hvers og eins svo að börnin fái notið bernsku sinnar 

• Að stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra 

• Að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir 

þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun 

• Að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að 

styrkja sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra 

samskipta 
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Námskránni er ætlað að vísa veginn 

hvað varðar stefnu og hugmyndafræði 

leikskólastarfs en þær aðferðir sem 

leikskólar nota eru ekki tilgreindar.  

Leikskólar geta farið fjölbreyttar leiðir að 

sama marki með hliðsjón af 

hugmyndafræði leikskólans og 

aðstæðum á hverjum stað.  

Hver leikskóli mótar sínar starfsaðferðir og setur þær fram í skólanámskrá og 

starfsáætlun leikskólans. Skólanámskrá á að vera lifandi plagg í stöðugri 

endurskoðun. 

Saga leikskólans og hlutverk 

Árið 1986 hófst rekstur leikskóla í sveitarfélaginu Álftanesi áður Bessastaðahrepp. 

Leikskólinn fékk nafnið Krakkakot en nafninu síðan breytt í Náttúruleikskólinn 

Krakkakot vegna áherslna í starfi skólans.  Náttúruleikskólinn Krakkakot stendur við 

Breiðumýri. Þann fyrsta janúar 2013 varð skólinn einn af leikskólum Garðabæjar með 

sameiningu sveitarfélaganna Álftaness og Garðabæjar.  Leikskólastjóri er Hjördís G. 

Ólafsdóttir. Hægt er að nálgast upplýsingar um skólann á heimasíðu skólans: 

www.krakkakot.is 

Stærð og barnafjöldi 

Náttúruleikskólinn Krakkakoti er sex deilda leikskóli þar sem geta verið samtímis 120-

125 börn. Deildir skólans heita Álfaland, Bjarmaland, Draumaland, Heimaland, 

Óskaland og Undraland. 

Deildir skólans eru aldursskiptar og ræðst það af fjölda barna í hverjum árgangi 

hvernig sú skipting er. 

 Draumaland 1-2 ára börn 

 Undraland 1-2 ára börn 

 Álfaland 3-6 ára börn 

 Bjarmaland 3-6 ára börn 

 Heimaland 3-6 ára börn 

 Óskaland er ekki í rekstri eins og er 

http://www.krakkakot.is/
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Dagleg viðvera barna 

Leikskólinn er opinn frá kl. 7:30-17:00 alla virka daga. Dvalartími barna er frá 4 klst 

upp í 9,5 tíma vistun að hámarki. Við upphaf leikskóladvalar rita foreldrar undir 

dvalarsamning þar sem fram kemur daglegur tímafjöldi barns þeirra í leikskólanum. 

Breytingar á þeim tíma þarf að sækja um til leikskólastjóra með mánaðar fyrirvara og 

er ávallt reynt að  koma til móts við þarfir foreldra og barna þeirra. 

Hlutverk leikskólans 

Hlutverk leikskólans Krakkakots er að 

veita börnum umönnun, búa þeim hollt 

og hvetjandi uppeldisumhverfi og  

stuðla að öryggi þeirra og  vellíðan og 

styðja við nám barna í gegnum leik á 

sem fjölbreyttastan hátt, bæði inni og 

úti.  Kappkosta að fylgjast með og efla 

alhliða þroska allra barna í góðu samstarfi við foreldra.  Í leikskólastarfinu 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 börn sem fullgilda 

þátttakendur í samfélagi skólans og mótast starfshættir skólans af umburðarlyndi og 

kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir 

manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar menningar. 

Leiðarljós leikskólans 

Náttúruleikskólinn Krakkakot leggur áherslu á að gera góðan leikskóla betri með því 

að: 

 Metnaðarfullu starfi og áhugasömu starfsfólki sem hefur þarfir barnanna að 

leiðarljósi  

 Með framkomu sem einkennist af hlýju og virðingu 

 Að börnin öðlist reynslu í gegnum leik sem örvar alhliða þroska þeirra í 

heimilislegu, hlýlegu og lærdómsríku umhverfi 

 Að leggja ríka áherslu á að kynna náttúruna og það sem hún gefur af sér 

 Að efla siðgæðisviðhorf barna til allra lifandi vera, manna, dýra og plantna  

 Að kenna börnunum að umgangast dýrin og náttúruna með virðingu og 

væntumþykju 
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 Að viðhafa lýðræðisleg vinnubrögð í starfinu með börnunum, þar sem raddir allra 

fái að heyrast og börnin upplifi að þau hafi áhrif 

 

 Í leikskólanum Krakkakoti er unnið samkvæmt aðalnámskrá fyrir leikskóla sem 

Menntamálaráðuneytið gefur út 

 Í leikskólanum Krakkakoti er lögð áhersla á að eiga ávallt gott samstarf við 

foreldra/forráðamenn barnanna 

 Í leikskólanum Krakkakoti  er lögð áhersla á að gæta ávallt þagnarskyldu um öll 

mál er varða börnin og fjölskyldur þeirra 

 Í leikskólanum Krakkakoti er lögð áhersla á að hlúa að hverjum einstaklingi og 

veita honum alla þá athygli og umhyggju sem hann þarfnast hverju sinni og stuðla 

þannig að lífsgleði og sjálfstæði einstaklingsins 

 Í leikskólanum Krakkakoti er stuðlað að umburðarlyndi og víðsýni barna, með því 

að kenna börnunum að setja sig í spor annarra, taka tillit til annarra og að allar 

skoðanir séu jafn réttmætar 

 Í leikskólanum Krakkakoti kjósum við að setja markið hátt og setjum stefnuna 

alltaf á að vera fyrirmyndar leikskóli sem vinnur að því marki að flétta allt starf inn 

í grunnþætti menntunar með það að leiðarljósi að þegar leikskólastiginu sleppir 

fari börnin, sem skapandi einstaklingar með góða sjálfsmynd og sterka 

félagsfærni 

Hugmyndafræði og uppeldisstefna 

Fyrirmyndar leikskóli er skóli sem vinnur samkvæmt aðalnámskrá leikskóla og er trúr 

stefnu sinni og uppeldishugmyndum, hefur umhyggju, virðingu og vináttu að 

leiðarljósi jafnt til barna, foreldra og samstarfsmanna. Hafi hugfast að barnið sé ávallt 

í brennidepli og að það geti nálgast viðfangsefni sín frá mörgum miðlum á eigin 

forsendum. Þær uppeldisstefnur sem Krakkakot byggir á er „Uppeldi til ábyrgðar“, 

umhverfisstefna sem í fyrstu var heima tilbúin  og hafði í raun ekki fyrirmynd en féll 

síðan vel að verkefninu „Skóli á grænni grein“ og kenningum John Dewey „learning 

by doing“ og kenningum annarra fræðimanna varðandi mikilvægi hins frjálsa leiks. 
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Markmið leikskólans 

 Að búa börnunum nægjanlegt rými og tíma til leiks við örugg leikskilyrði í 

þroskavænlegu umhverfi 

 Að búa börnum fjölbreytt málumhverfi sem örvar málþroska þeirra.  

 Að rækta tjáningar- og sköpunarmátt barnanna í þeim tilgangi að styrkja 

sjálfsmynd þeirra, öryggi og getu til að leysa mál sín á friðsamlegan hátt 

 Að börnin hafi ánægju af því að vera í leikskólanum, öðlist félagsþroska og 

hæfni til samskipta og að lifa, starfa og leika sér með öðrum í sátt og samlyndi 

 Að börnin séu meðvituð um náttúruna og skynji umhverfi sitt og breytingar 

náttúrunnar miðað við árstíma. Að börnin læri að nýta það sem náttúran getur 

gefið af sér 

 Að börnin læri umhirðu og umgengni við dýr og virðingu gagnvart þeim 

 Að leitast við að efla foreldrasamstarf með góðum samskiptum við foreldra, 

foreldraráð og foreldrafélag 

Uppeldi til ábyrgðar 

Uppeldisstefnan „Uppeldi til ábyrgðar“ fellur 

vel að áherslum í nýrri aðalnámskrá fyrir 

leikskóla þar sem jafnrétti, lýðræði, læsi, góð 

samskipti og samvinna er rauður þráður. 

Uppbyggingarstefnan (Restitution) kemur frá 

Kanada og upphafsmaður hennar er Diane 

Gossen. 

Hugmyndafræðin á bak við 

„Uppbyggingarstefnuna“ er að kenna börnum 

og fullorðnum sjálfsaga og sjálfstjórn og þannig að styrkja sjálfsmynd sína. Þannig 

getum við lagt grunninn að betri samskiptum, virðingu fyrir hvert öðru og 

umburðarlyndi fyrir þörfum hvers og eins. 

Við sammælumst um sameiginleg lífsgildi til þess að okkur geti öllum liðið vel í 

skólanum, byggjum upp jákvæðan aga og viðurkennum mistök í þeim tilgangi að 

læra af þeim.  Uppbyggingarstefnan tekur á mörgum þáttum. Í leikskólastarfinu okkar 

er mest unnið með grunnþarfirnar fimm, lífsgildin, skýr mörk, jákvæð samskipti og 

sjálfsstjórn. 
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„Uppeldi til ábyrgðar“ leggur áherslu á: 

 Jákvæð samskipti og gagnkvæma virðingu 

 Ábyrgð á eigin hegðun (við getum bara stjórnað okkur sjálfum, ekki öðrum) 

 Að það er í lagi að gera mistök en það er mikilvægt að læra af þeim 

 Að finna leiðir til að uppfylla þarfir sínar á jákvæðan hátt án þess að það komi 

niður á öðrum 

„Uppeldi til ábyrgðar“ hjálpar til við: 

 Að skilja eigin hegðun 

 Að læra að jafna ágreining og vaxa af því 

 Að leiðrétta eigin mistök og læra af þeim 

 Að sættast við aðra 

 Að komast fljótt aftur í jafnvægi eftir að hafa misst stjórn á sér 

Þarfirnar fimm 

Samkvæmt uppbyggingarstefnunni eru grunnþarfirnar fimm og er hver þörf skilgreind 

út frá því sem einkennir hana. Flestir hafa fleiri en eina þörf, jafnt börn sem fullorðnir. 

Öll hegðun hefur tilgang, með hegðun okkar erum við að leitast við að uppfylla eigin 

þarfir. Uppbyggingarstefnan kennir að við getum uppfyllt þarfir okkar án þess að 

ganga á þarfir annarra. 

 

Öryggi – tengist líkamlegum þörfum sem allir hafa og þurfa að fá uppfylltar 

til að okkur líði vel. Húsnæði, fæði, klæði, heilsa, fjölskylda og annað það 

sem veitir okkur öryggi. Til þess að geta fullnægt öðrum þörfum þurfum við 

að hafa fullnægt öryggisþörfinni. 

 

Ást og umhyggja – einstaklingur  með þessa þörf hefur ríka umhyggjuþörf, 

þörf fyrir að tilheyra félagslega og upplifa sig sem hluta af hópi. Þarf að fá 

að vera þátttakandi, elskar að fá að vinna með öðrum og deila með öðrum. 

Þörfin er uppfyllt með samskiptum við aðra og vera    samþykktur. 
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Áhrif – einstaklingur með þessa þörf, vill standa sig vel og nýtur þess að fá 

hrós og viðurkenningu. Hann er til í flest en þarf að vita alveg hvað hann á 

að gera áður en farið er af stað. Hann er skipulagður, stjórnsamur, 

kappsamur og öruggur í framkomu. Áhrifaþörfinni er uppfyllt með góðri 

frammistöðu og viðurkenningu. 

Frelsi – einstaklingur með þessa þörf, vill hafa valmöguleika. Hann hefur 

þörf fyrir sveigjanlegt umhverfi og þarf tilbreytingu. Þetta er skapandi 

einstaklingur sem er nokkuð sama um hvað öðrum finnst og er til í að prófa 

nýja og spennandi hluti. Frelsisþörfin er uppfyllt ef einstaklingurinn fær næði 

til að gera og hugsa hvað hann vill og með því að taka meiri ábyrgð. 

Gleði – einstaklingur með þessa þörf hefur mikið skopskyn gerir oft að 

gamni sínu og tekur sjálfan sig og aðra ekki of hátíðlega. Hann er 

áhyggjulaus, hefur gaman af lífinu, er orkumikill og finnst allt spennandi. 

Gleðiþörfinni er mætt með leik, gleði og áskorunum í daglegu starfi. 

 

Grænfáninn – umhverfismennt 

Náttúran er eitt af undrum veraldar. Börnunum 

er hollt að kynnast fjölbreytileika hennar og 

komast í lifandi tengsl við hana og læra að 

njóta hennar og virða. Ef börnum er strax í 

bernsku kennt að bera virðingu fyrir 

náttúrunni, trúum við því að í framtíðinni  

uppskerum við eins og við sáðum. Sérstaða 

Náttúruleikskólans Krakkakots sem leikskóla 

er m.a. sú að við höfum dýr sem fastan punkt í 

starfinu. Dýrin og umhirða þeirra er ákaflega 

gefandi og lærdómsrík fyrir börnin. Í umgengni 

þeirra við dýrin læra þau að við þurfum að 

hugsa um að finna þeim mat að borða t.d. 

safna heyi á sumrin. Matarafgangarnir nýtast 

til að fæða dýrin og þau geta gefið okkur egg í 

staðinn og gleði við að horfa á þau og fylgjast 
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með atferli þeirra. Það þarf að hugsa um að 

þrífa í kringum dýrin og hlúa að þeim verði 

þau veik. 

Krakkakot er „Grænfánaskóli“ og flaggar í 

viðurkenningarskini fyrir þá vinnu grænfána 

Landverndar. Þessir þættir leikskólastarfsins 

endurspegla“ menntun til sjálfbærni“ þar sem 

börn læra að bera virðingu fyrir náttúrunni, 

umhverfinu og læra að lifa í sátt með sjálfum sér og öðrum. Læri að vera gagnrýnin 

og fær um að vinna að breytingum á sjáfum sér og umhverfi sínu í átt til aukinnar 

sjálfbærni. 

 

 

„Uppgötvunarnám“ Hugmyndafræði Johns Dewey 

Byggir á því að börn læri í gegnum leik og 

með því að prófa sig áfram. Börnin læri í 

gegnum uppgötvunarnám þar sem börn fá 

að prófa sig áfram, skoða, kanna og 

rannsaka og draga ályktanir af þeirri 

niðurstöðu sem þau kunna að komast að. 

Hlutverk kennarans er að virkja áhugahvöt 

þeirra og forvitni og hvetja þau til 

gagnrýnnar hugsunar. Börn læra af 

fenginni reynslu en ekki af því sem þeim 

er sagt.  

Lýðræði og samskipti 

Samskiptasáttmáli – milli starfsfólks, barna og foreldra verði að veruleika 

Leikskólinn þarf að vera lifandi, umhyggjusamt samfélag sem kennir nemendum 

sínum að bera ábyrgð á eigin hegðun og sýna sanngirni við ákvarðanatöku. Hann 

þarf að kenna börnum að njóta frelsis og þekkja takmörk þess. Hann þarf að kenna 

„Við vekjum ekki náttúruna til lífsins, náttúran vekur 

okkur til lífsins“. (Philip Sutton Char) 

Barnið ávallt í brennidepli og getur 

nálgast viðfangsefni sín frá mörgum 

miðlum á eigin forsendum.  
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þeim að uppfylla þarfir sínar í skólanum á ábyrgan hátt í daglegum samskiptum við 

kennara sína og samnemendur. Þannig leggur skólinn grunn að lýðræðislegri hugsun 

nemenda. 

Þar er lykilatriði að við sem störfum með börnunum gerum okkur  grein fyrir því að 

viðhorf okkar setja okkur skorður. Að við höfum umburðalyndi fyrir því að ekki eru allir 

eins, eru með ólíkan bakgrunn og reynslu. Starfsfólk þarf að mæta hverjum 

einstaklingi og þörfum hans án fordóma. Hlusta á rödd hvers barns og þróa 

fjölbreyttar leiðir til þess að börnin geti verið þátttakendur í að meta skólastarfið. 

Þetta viljum við sjá, heyra og finna í tengslum við lýðræðislegt skólastarf í 

Krakkakoti: 

Heyra: 

 Að allir geti sagt sína skoðun 

 Að virða það að við þurfum ekki öll að vera 

sammála 

 Glaðværð, hlátur og vellíðan 

 Hjálpsemi 

 Kurteisi í samskiptum manna á milli 

 Heiðarleika í samskiptum 

Sjá: 

 Ánægju, gleði og góðan starfsanda 

 Að börn og starfsfólk finni að þau séu 

mikils metin 

 Að börn geti leyst málin sín á milli 

 Að sjá glöð og sátt börn 

 Virðingu og traust 

 Hjálpsemi 
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Finna: 

 Að börnin finni að þau skipti máli og það sé 

tekið tillit til þeirra og skoðana þeirra 

 Að finna að það sé svigrúm fyrir 

sveigjanleika 

 Að allir séu sáttir 

 Að það er í lagi að grípa tækifærið og 

sveigja út frá skipulagi. Nýta stund og stað. 

Hugmyndir barnsins verði verkefni dagsins  

 Að hlustað sé á allar raddir 

 Að við getum sett okkur í spor annarra 

 

Hvar, hvenær og hvernig? 

Stuðlað er að lýðræðislegu skólastarfi í öllum aðstæðum daglegs starfs, samveru, 

útiveru, leik, matartímum og á salerni. Við gætum þess að börn hafi val um verkefni. 

Munum að vera vakandi fyrir því, að spyrja okkur sjálf (þ.e. starfsfólkið) „skiptir það 

máli“ þegar upp koma aðstæður þar sem við höfum tilhneigingu til að hafa skoðanir 

fyrir börn um það sem er þeim fyrir bestu. Lýðræði er virk hlustun og umræða. 

Hlutverk kennarans 

 Að gæta þess að allir fái að 

njóta sín. Muna eftir öllum 

 Hlusta á raddir allra og að 

þær fái að njóta sína 

 Spyrja spurninga 

 Skipuleggja starfið þannig 

að allir nái að blómstra 

 Vera vakandi og læs á 

umhverfið 

 Vera fyrirmynd 

 Vera góður hlustandi 

 Vera umburðalyndur 

 Virða fjölbreytileikann og viðurkenna ólík sjónarmið 
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 Efla námshæfni barna í tjáningu svo þau eigi auðveldara með að koma 

skoðunum sínum á framfæri 

 Hlusta á raddir foreldra og taka tillit til þeirra 

 Að gefa börnum tækifæri til að takast á, komast að niðurstöðu, hlusta og 

hjálpa til við málamiðlun, vera sátt við niðurstöður og taka saman ábyrgð á 

henni með eftirfylgni 

Jafnrétti 

Í Krakkakoti leggjum við áherslu á að öllum sé gert jafn hátt undir höfði óháð kyni, 

þjóðerni, fötlunar, stéttar eða stöðu. Að stuðla að því að kynna fyrir börnum ólíka 

menningarheima og að allir eigi rétt til að njóta sömu virðingar.  

Jafnrétti rætt út frá Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og markvisst unnið með 

greinar  sáttmálans út frá vinnu sem á að vinna í samstarfshópi Garðabæjar um 

sáttmálann.  

Hvar, hvenær og hvernig? 

Í daglegu starfi koma upp aðstæður sem kennarar grípa til að fjalla um: 

 Margbreytileika 

 Fjölmenning 

 Mismunandi fjölskyldur 

 Fötlun barna og fullorðinna 

 Mismunandi lífskjör (fátækt, velmegun) 

 Réttindi barna 

Þetta viljum við sjá, heyra og finna í tengslum við jafnrétti í Krakkakoti: 

Sjá: 

 Að stelpur og strákar hafi jöfn tækifæri til leiks 

 Að leikfangakostur leikskólans höfði til beggja kynja 

 Að umhverfi barna höfði til beggja kynja 

 Að stelpur og strákar hafi tækifæri til að vinna saman og mynda tengsl 

 Myndverk beggja kynja á veggjum skólans 
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Heyra: 

 Að talað sé á sama hátt til stelpna og stráka 

 Að stelpur og strákar fái sömu hvatningu í leik 

og starfi 

 Að stelpur og strákar séu hvött til að vera 

hjálpsöm við hvert annað 

 Að stelpur og strákar fái jafn mikla athygli 

 Að notað sé orðfæri sem hallar á hvorugt kynið 

 Að þess sé gætt að strákar jafnt og stelpur séu hvött til snyrtimennsku og 

frágangs 

Finna: 

 Virðingu fyrir báðum kynjum 

 Ánægju beggja kynja 

 Vináttu beggja kynja 

 Jafnvægi milli kynja 

Grunnþættir menntunar 

Í skólastarfi leikskóla eiga grunnþættir menntunar að fléttast inn í allt skólastarfið og 

mynda þannig heild utan um menningu og gildi skólans. Í samþættu og skapandi 

skólastarfi skarast þessir grunnþættir og mynda þannig eina heild í námi 

leikskólabarnsins. Grunnþættirnir eru leiðarljós í menntun barna á Íslandi í leik-grunn 

og framhaldsskólum og tekur mið af barninu sjálfu, þörfum þess og getu. 

Grunnþættir menntunar eru: 

 Læsi - Samskipti,talmál, myndmál, skilningur, túlkun ,gagnrýni og færni til að 

miðla með ritmáli, myndmáli, talmáli eða öðrum táknkerfum 

 Sjálfbærni - Bera ábyrgð, skilja orsök og afleiðingu, virðing fyrir umhverfi  og 

umgengni 

 Lýðræði og mannréttindi – Hafa áhrif, jafn réttur allra, raddir allra fái að 

heyrast, hafa val, gagnrýni og rökræður, tryggja virkni allra, samkennd og 

virðing fyrir fjölbreytileika, félagsleg hæfni einstaklinga 
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 Jafnrétti – Hvernig nálgumst við stráka/stelpur? Jafn réttur allra óháð kynferði, 

litarháttar, kynþáttar, tungu, menningar, stjórnmálaskoðana, ætternis, fötlunar, 

félagslegrar stöðu  og allir fái að njóta sín 

 Heilbrigði og velferð – Andleg og líkamleg heilsa barna, umhyggja, holl 

næring, hvíld, hreinlæti, hreyfing, útivera og jákvæð sjálfsmynd 

 Sköpun – Frjáls leikur, listsköpun, tónlist, dans, frelsi til að prófa eitthvað nýtt, 

opin og fjölbreyttur efniviður, fjörbreytt umhverfi 

Leikur og nám 

Leikurinn er hornsteinn leikskólastarfsins í 

Krakkakoti. Hinn sjálfsprottni leikur barnsins er 

hið eðlilega tjáningarform þess og um leið einn 

mikilvægast þáttur í námi og þroska barnsins. 

Þar lærir barnið margt sem enginn annar getur 

kennt því. Barnið þroskast hraðast á 

leikskólaaldri og sá þroski hefur áhrif á allan seinni lífsferil þess. Leikurinn speglar 

reynsluheim barnanna, menningu og það samfélag sem þau búa í. Leikurinn er leið 

barnsins til náms og þroska. Mikilvægi leiksins fyrir þroska barnsins er löngu 

viðurkennt. Í hlutverkaleiknum fer barnið í hin ýmsu hlutverk, tekur sjálft ákvarðanir 

og leysir vandamál. Í leiknum hefur barnið samskipti við sína jafningja, það lærir að 

sjá hlutina frá sjónarhóli annarra og í leiknum fær það æfingu í að tala. Í leiknum eflist 

einna best málþroski barna, félagsþroski og líkamsþroski. Catherine Garve, prófessor 

í sálarfræði við University of Main telur að hið virka nám sem barn öðlast í leiknum sé 

meiri áhrifavaldur um farsælan þroska barnsins heldur en greindarvísitala þess. Hún 

segir að mikil málnotkun sé í leik, málið beri leikinn uppi. Börnin tali stanslaust, eru 

bæði að útskýra fyrir sjálfum sér og þeim sem eru í leiknum. Þau semji leikþráðinn, 

spinna hann jafnóðum, bæði orð og athöfn, ákveði hver leiki hvað, hvað hlutirnir eigi 

að tákna, skálda samtöl og tilsvör. Þessu fylgi allskonar munnlegar útskýringar og 

munnleg leikstjórn. Í þykjustuleik eru þau sífellt að prófa og þróa móðurmálið sitt. 

Rannsóknir á undanförnum árum hafa leitt í ljós að námskrá leikskóla sé oft það 

yfirhlaðin, að leikur barna nái ekki að verða samfelldur, sífellt sé verið að slíta sundur 
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leikinn. Við höfum því markvisst kosið að gefa leiknum mikinn tíma og rými í okkar 

skólastarfi, leikurinn er jafnt náms- og þroskaleið barns í Krakkakoti.  

Markmið frjálsa leiksins 

 Að nemendur öðlist félagslega færni og 

þroska í samskiptum við aðra 

 Að alhliða þroski barnsins eflist og dafni 

í frjálsa leiknum  

 Að efla sjálfsmynd nemenda  

 Að nemendur læri tillitsemi og öðlist 

færni til að leysa ágreining 

 Að nemendur fái að tjá reynslu sína og 

upplifanir í gegnum leikinn 

 Að allt nám nemenda fari að mestu leiti fram í leik 

 Að nemendur hafi aðgang að fjölbreytilegum efniviði og leikumhverfi sem hvetur til 

sköpunar og lausna 

Kennarar eiga að fylgjast vel með leiknum og eiga ávallt að vera reiðubúnir að örva 

eða taka þátt í leiknum og þá á forsendum barnanna. Kennari þarf að vera næmur á 

andlegar og líkamlegar þarfir barnanna og fylgjast gaumgæfilega með þeim í leik og 

vera læs á að koma með nýjan efnivið í leikinn til að örva hann. Börnin dvelja að öllu 

jöfnu lengur við leik og störf ef kennari er nálægur. Návist kennara veitir börnunum 

öryggi og stuðning. 

Hlutverk kennara í leik barna 

 Að aðstoða og örva börnin við að 

þróa leikinn 

 Að virða leik barnanna og fylgist 

með honum 

 Að skapa fjölbreytt og góð 

leikskilyrði 

 Að leggja áherslu á sjálfsprottinn 

skapandi leik nemenda 

 Að skipuleggja starfið þannig að nemendur hafi nægan samfelldan leiktíma 

 Að kennarar séu með nemendum í leik á þeirra forsendum 
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 Að kennarar hafi yfirsýn og geti gripið inn í ef þurfa þykir 

 Að kennarinn líti á leik nemenda sem mikilvægan, jafnt inni sem úti 

 Að kenna nemendum að greina á milli alvöru og leiks 

 Að vekja áhuga, bregða á leik og ekki gleyma leikgleðinni 

Daglegt líf – samþætt nám 

Daglegt líf í leikskólanum markast af föstum athöfnum sem eru sniðnar að þörfum 

barnanna, þroska þeirra, aldri, samsetningu barnahóps og dvalartíma. Í athöfnum 

daglegs lífs er einnig unnið að námsmarkmiðum leikskólans. Uppeldi og umönnun 

mynda eina heild þar sem barnið lærir allan tímann við mismunandi aðstæður 

daglegs lífs. 

Dagskipulagið myndar ramma utan um uppeldisstarfið á leikskólanum. Það heldur 

starfinu í hæfilega föstum skorðum og skapar festu og öryggi sem eykur vellíðan 

barna og starfsfólks. Í dagsskipulaginu ríkir jafnvægi á milli mismunandi þátta: frjálsra 

inni og útileikja, félagslegra samskipta, einstaklingsverkefna, hvíldar og þátttöku í leik 

og starfi. Ákveðnar tímasetningar á daglegum atburðum gefa starfinu festu og tryggja 

hæfilegan og samfelldan tíma til leikja og skapandi starfs. Mikið er lagt upp úr að allt 

umhverfi barnanna sé rólegt og heimilislegt. 

 

Í upphafi dags 

Afar mikilvægt er að tekið sé hlýlega á móti 

hverju og einu barni. Barninu á að fagna 

þegar það kemur í leikskólann og bjóða því 

og foreldrum þess góðan dag. Barninu á að 

finnast það velkomið í leikskólann og að 

nærvera þess skipti okkur máli. Hvernig 

móttökur barnið fær í upphafi leikskóladags, 

getur haft áhrif á líðan barnsins allan daginn.  

Á sama hátt er einnig mikilvægt að kveðja barnið þegar það fer heim að afloknum 

skóladegi. Stór þáttur í öryggi barns í leikskólanum er að það upplifi góð samskipti 

milli foreldra og starfsfólks. 
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Sjálfshjálp 

Að geta hjálpað sér sjálfur/sjálf við daglegar athafnir eins og að klæða sig úr og í, þvo 

sér um hendur og munn og sjá um að við séum þrifalega til fara er liður í daglegu 

uppeldi barna. Börn eru hvött til sjálfshjálpar við að klæða sig í og úr útifatnaði í 

fataklefanum og við veltum fyrir okkur hvaða fatnaður er viðeigandi eftir veðráttu. Í 

athöfninni að klæða sig úr og í þjálfast bæði gróf- og fínhreyfingar ásamt því að í 

fataklefanum fer fram mikil málörvun þar sem rætt er um fatnað, veðurfar og fram fer 

mikil sjálfshjálp og samvinna. 

Hreinlæti 

Að temja sér góðar hreinlætisvenjur er eitt af því sem lögð er áhersla á í Krakkakoti. 

Fyrir yngstu börnin er mikilvægt að hafa fasta salernistíma og er þeim að sjálfsögðu 

sinnt einstaklingslega. Líffræðilegur þroski barna er misjafn en með auknum 

líkamsþroska verða fastar salernisferðir óþarfar og börnin fara þá sjálf á salernið eftir 

þörfum. Lögð er áhersla á að börnin temji sér almennar hreinlætisvenjur varðandi 

salernisferðir. Lögð er áhersla á handþvott eftir útiveru og almenna snyrtimennsku. 

Matmálstímar 

Matmálstímar hafa mikið uppeldislegt gildi og  

eru einn þáttur af daglegum venjum 

leikskólans. Starfsfólk situr til borðs með 

börnunum, þannig gefst gott tækifæri til að 

kenna einfalda borðsiði. Með auknum þroska 

læra börnin svo smám saman að borða með 

hníf og gaffli, skammta sér sjálf á diskinn og 

hella sér í glas og smakka á því sem boðið er 

upp á. Við matarborðið gefst oft tækifæri til málörvunar og ánægjulegra félagslegra 

samskipta, með því að spjalla um allt milli himins og jarðar. Börnin fá almennan, 

fjölbreyttan og hollan heimilismat í Krakkakoti sem allur er unnin frá grunni í 

leikskólanum. Eftir matmálstíma er þakkað fyrir matinn og farið með borðþulu sem 

skipt er út mánaðarlega. 
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Hvíld 

Andlegt og líkamlegt atgervi einstaklingsins byggir á 

góðri hvíld. Hvíld er nauðsynleg  öllum aldurshópum 

leikskólans. Yngstu börnin hafa þörf fyrir að sofa, en 

eftir því sem börnin eldast þá hvílast þau við að 

hlusta á sögur eða tónlist eða hlusta á lesna sögu. 

Foreldrar stjórna sjálf hvíldartíma yngstu barnanna í samráði við starfsfólk. 

Frágangur og umgengni 

Mikilvægt er að börnin temji sér góða umgengni og vinnubrögð. Frágangur þarf að 

vera hluti af leik barnanna, ekki kvöð, svo þau líti á hann sem sjálfsagðan þátt í lífi 

sínu. Í Krakkakoti leggjum við áherslu á að börnin taki þátt í frágangi og beri virðingu 

fyrir efnivið skólans. 

Samverustundir 

Samverustundir eru á hverjum degi. 

Tímasetning þeirra fer eftir þörfum 

barnahópsins og deildanna. 

Barnahópnum er skipt í smærri hópa til að 

tryggja virka þátttöku allra barna. Í 

samverustundum er sungið, lesið, 

spjallað. Börnin fá að tjá sig og sín 

hugðarefni, segja frá og  leggja til 

málanna. 

Námsumhverfið í Krakkakoti 

Námsumhverfi 

Náttúruleikskólinn Krakkakot er með afar 

gott rými fyrir hverja deild skólans, auk 

þess sem sameiginleg rými eru einnig 

mjög stór og góð. Lóð skólans er einnig 

afar stór og rúmar vel öll börnin sem eru 

oft öll útivið á sama tíma. 
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Námsumhverfið er skipulagt þannig að það mæti þörfum barnanna og skiptum við því 

rýmum oft niður þannig að hægt sé að bjóða upp á rými fyrir minni hópa. Hlutverk 

kennara hefur gríðarlega mikið að segja við skipulagningu námsumhverfis barnanna 

og er mikið undir kennara komið að hlusta eftir þörfum barnanna og hjálpa þeim að 

finna leiðir til að skapa sem best námsumhverfi með fjölbreyttum efnivið allt eftir 

þörfum hópsins og einstaklinga. 

Nánasta umhverfi skólans er einnig námsumhverfi Krakkakots þar sem við förum oft 

út fyrir lóðarmörk leikskólans í vettvangs- og námsferðir. Þar kemur fjaran sterkt inn 

svo og hin fjölmörgu opnu svæði í nágrenninu. Ekki þarf að fara langt til að vekja 

áhuga barna á t.d. fuglum, gróðri, veðurfari, fjöllum, skýjafari , fegurð, myndmáli 

umhverfisins, umgengni fólks og svona mætti lengi telja. 

Samskipti 

Í daglegum samskiptum fer fram 

heilmikið nám. Við þurfum að læra að 

taka tillit, bera virðingu fyrir okkur sjálfum 

og öðrum, vinna saman og átta okkur á 

að hegðun okkar hefur áhrif á aðra. 

Samskipti barna við aðra bæði börn og 

fullorðna hefur mest mótandi áhrif á 

sjálfsmynd þeirra. Þess vegna er 

mikilvægt að gæta vel að því hvernig 

talað er við börn og að vera þeim góð fyrirmynd. Uppeldisstefnan „Uppeldi til 

ábyrgðar“ kennir að við þurfum að læra að mæta þörfum okkar án þess að troða á 

þörfum annarra. 

Skapandi starf 

Börn tjá sig með mismunandi hætti og 

leiðirnar eru óteljandi ef þau fá tækifæri til. 

Sköpun birtist í öllu starfi leikskólans og 

hægt er að samþætta sköpun öllu sem gert 

er. Hvert barn tekst á við að skoða heiminn á 

skapandi hátt. Verkefnin geta verið eins og 

lausnirnar, svipaðar, en börnin finna þær 
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sjálf eða í samvinnu. Allur efniviður verður í raun tilefni til sköpunar hjá barni og nýr 

efniviður býður barni upp á nýja möguleika til sköpunar. Þess vegna er mikilvægt að 

efniviður sé fjölbreyttur. Starfsfólk leikskólans þarf að hafa trú á getu barns og horfa 

fremur á það sem barn gerir og getur, en ekki hvað það getur ekki. 

Í Krakkakoti er lögð áhersla á að börnum sé boðið upp á umhverfi sem ýtir undir 

forvitni, áskorun, spennu og leit. Við leyfum okkur að fara út fyrir rammann. Lausnin 

getur verið umbunin í sjálfu sér. Að börnin upplifi að valið og stjórnin liggi hjá því 

sjálfu. Gleði barns yfir eigin verki kemur innanfrá. Gera börnum kleyft að vinna með 

margvíslegan efnivið og fá tækifæri til að koma sköpun sinni á framfæri í gegnum 

myndlist, tónlist, dans og leikræna tjáningu.  

Námssvið leikskóla 

Læsi og samskipti 

Læsi er í raun lífið sjálft. Við sem félagsverur 

þurfum að geta lesið í allt okkar umhverfi, 

lesið í annað fólk, verið læs á miðla, kunna að 

lesa og skrifa og svona mætti lengi telja. Við 

þurfum að öðlast færni til að skynja og skilja 

umhverfi okkar og setja orð á það sem við 

upplifum og skynjum. Við þurfum að geta tjáð 

okkur á margvíslegan hátt með ýmsum 

aðferðum. Með auknum þroska lærum við að nýta okkur það umhverfi sem við lifum í 

til að hjálpa okkur til að verða læs á lífið og það hvernig við högum okkur í 

samskiptum við aðra. 

Gagnrýnin og skapandi hugsun er lykilatriði sem þarf að hafa í huga í öllum 

aðstæðum daglegs lífs í leikskólastarfinu. Við þurfum að koma auga á kosti okkar og 

galla, vera opin fyrir framþróun og tilbúin að meðtaka nýtt. Við þurfum að gera okkur 

grein fyrir að hæfni er meira en þekking og leikni, hæfni felur einnig í sér viðhorf og 

siðferðisstyrk, tilfinningar og sköpunarmátt, félagsfærni og frumkvæði.  
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Svona gerum við í Krakkakoti  tengt læsi og samskiptum 

Hvar, hvenær og hvernig? 

Í samskiptum leggjum við áherslu á: 

 Að rödd barnsins fái að heyrast 

 Að börn verði læs á samskipti sín við aðra (hvenær er ég að gera rétt) 

 Að hjálpa börnunum við jákvæð og uppbyggileg samskipti sem byggja upp 

sterka sjálfsmynd (Uppeldi til ábyrgðar) 

 Að í samveru/í hóp, verði börn læs á að við þurfum að bíða og taka tillit til 

annarra 

Í leiknum og öllum þáttum daglegs lífs: 

 Barn sem ekki er læst á leikinn, fær oft ekki að vera þátttakandi í leik og þarf 

aðstoð við að læra það 

 Samkenndin í leiknum 

 Hversu full er fatan mín/þín? Nýta 

hugmyndafræðina á bak við það að fatan 

okkar er full þegar okkur líður vel og við 

erum góð hvert við annað og tóm þegar 

okkur líður illa og einhver gerir eitthvað á 

okkar hlut. 

 Þarfir hvers og eins virktar „Uppeldi til ábyrgðar“, þarfavinna 

 Vera læs á samskipti sín í leik 

 Setja orð á athafnir 

Umhverfið: 

 Ritmálið sýnilegt  

 Merkingar hluta 

 Hafa orð á athöfnum og þess sem við upplifum og sjáum 

 Þulan í matartímanum 

 Frágangur leikfanga og annars efniviðar 

 Bækur sýnilegar  

 Reglur – óásættanleg hegðun 
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 Deildasáttmáli 

 Sjónrænt dagskipulag þar sem þörf er á 

 Slökkviliðstjóri /vatnsstjóri 

 Veðurfræðingur 

 Skiltum í umhverfinu veitt eftirtekt 

 Skráning og talning á eggjum sem hænurnar gefa okkur 

Málrækt – dagleg samskipti – tungumálið: 

 Lestur bóka, spyrja út í orð og útskýra merkingu orða 

 Spyrja opinna spurninga 

 Skiptast á  

 Hafa orð á öllu í athöfnum daglegs lífs 

Miðlar og læsi á miðla: 

 Læs á kort 

 Landakort 

 Bækur, blöð  

 Tímarit, DVD, tölvur/Ipad 

 Netmiðlar 

Við leggjum einnig áherslu á: 

 Jákvæð samskiptum milli barna 

 Góðan tíma til leiks og til þróunar leiksins 

 Skoða bækur og spjalla saman, 

 Lesa bækur, þulur, ljóð, myndskreyta, hlusta á 

sögur 

 Setja upp leikrit 

 Leika með stafi, leira stafi, skrifa stafi 

 Samvera í sal 

 Form, tölur, hugtök, stærðfræðihugtök 

 Dýrin, læsi á líðan og þarfir 

 Náttúran, lífríkið, heiti náttúrufyrirbrigða 

 Heimsækjum bókasafnið  
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 Matseðill 

 Reglur/ skýr mörk sýnileg 

 Ritmálið sýnilegt 

 Tónlist/dans 

 Gróðurinn 

 Tjarnirnar 

 Grásteinn  

 Sögulestur og söngur úti 

Heilbrigði og velferð 

Í Krakkakoti leggjum við áherslu á  jákvæð samskipti. Stefnum að því að börn, 

starfsfólk og foreldrar geri með sér samskiptasáttmála. Góð og jákvæð samskipti eru 

lykillinn að vellíðan, árangri og öryggi fólks.  Börn læri að þekkja tilfinningar sínar og 

að tjá líðan sína. Mikilvægt er að börn viti að það er í lagi að gera mistök og af 

mistökum lærum við. Börn þurfa að læra að viðurkenna mistök sín og snúa sterkari 

manneskja  inn í barnahópinn eftir að hafa fundið leið til að leiðrétta mistök sín. 

Markvissri hreyfingu er fléttað inn í skólastarfið og vettvangs- og gönguferðir farnar 

með skipulögðum hætti svo þær leggist ekki af í amstri daganna.  Stuðlað að 

heilbrigði og vellíðan með jafnvægi milli hvíldar og hreyfingu. Hollt og fjölbreytt 

mataræði  þar sem börn fá öll þau næringarefni sem þeim eru nauðsynleg á þessum 

mikilvægu árum þroska og vaxtar. Skólinn stuðlar að því að börn tileinki sér hreinlæti 

með föstum salernisferðum og handþvotti. Eins sé þess gætt að börn tileinki sér 

almennt hreinlæti og snyrtimennsku.  

Svona gerum við í Krakkakoti, tengt heilbrigði og velferð: 

Hvar, hvenær og hvernig?  

 Lögð er áhersla á umönnun og umhyggju: 

 Í öllu daglegu starfi 

 Alltaf hugsað út frá velferð barnanna 

 Samskipti við börn og foreldra 

ánægjuleg og jákvæð sem og samskipti 

milli starfsfólks 
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 Almenn snyrtimennska og hreinlæti 

 Slökun og hvíld í samráði við foreldra 

 Sjálfshjálp, börn hvött til sjálfshjálpar 

 Námsaðstæður eru miðaðar að þörfum barnanna 

 

Holl næring 

 Nánast allur matur er unnin frá grunni 

 Fræðsla er um hollustu í 

matartímum 

 Framsetning matar snyrtileg og 

falleg 

 Börnin læra að s kammta sér 

sjálf 

 Starfsmenn eru góðar fyrirmyndir og  jákvæðir gagnvart matnum 

 Reglulegar ávaxtastundir, daglega 

 Grænfánavinnan;-„Orkan og við” 

 Trú á eigin getu 

 Tannverndarvika 

 

Hreyfing 

 Útivera, stórt útisvæði nýtt vel, hjólað, gengið, 

klifrað, hlaupið 

 Hreyfistundir inni 

 Vettvangsferðir/göngu-ferðir 

 Danskennsla, inn á deildum, úti og í sal 

 Íþróttahús 

 Hreyfimánuður í maí 

 Krakkakotsleikar 

 Fótboltavöllur bæði á leikskólalóð og skólalóð 
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Útivera- útinám 

 Útivera í fjölbreyttri náttúru, fjaran, 

skólasvæðið, opin leiksvæðin, 

hestasvæðið, hjólabrettasvæðið,  

 Göngum í skólann 

 Örnefni, veðurfarsbreytingar, dýralíf 

náttúrunnar, gróður  

 Uppgötvunarnám 

 Ævintýrahópar í ýmiskonar göngu-, 

fræðslu- og útinámsferðir 

Slökun og hvíld 

 Svefntími barna 

 Rólegar stundir eftir hádegi 

 Rólegar lestrarstundir 

 Yoga stundir 

Hreinlæti, umhirða og umgengni 

 Tannverndarvika 

 Áhersla á handþvott, andlitsþvott 

 Börn hvött til að ganga vel um og hirða vel um eigur sínar og skólans 

Annað 

 Stefnum að því að gera samskiptasáttmála með öllum sem að starfinu koma, 

börn, foreldrar og starfsfólk 

 Umgengni um skólahúsnæðið og skólalóðina 

 Öryggi 

o Slysaskráningar 

o Upplýsingar úr sakaskrá þegar nýir starfsmenn hefja vinnu 

o Tilkynningaskilda starfsmanna leikskóla til félagsmálayfirvalda 

 Áætlanir 

o Eineltisáætlun 

o Eldvarnaráætlun 

o Hvernig bregðumst við við áföllum 

o Stoðþjónusta 
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Sköpun og menning 

Barnamenning er samofin öllu starfi leikskóla og tengist leik barna, lýðræði, skapandi 

starfi og þjóðmenningu.  Leikur barna er undirstaða sköpunar barna. Þar hafa þau 

tækifæri til að reyna hugmyndir sínar. Sköpun er mikilvægur þáttur í námi og þroska 

barna. Ef börn eru skapandi á einum stað – verða þau skapandi á fleiri stöðum. Því 

fleiri tækifæri sem börn fá til sköpunar því meira skapandi verða þau. 

Sköpun í leikskóla á fyrst og fremst að beinast að sköpunarferlinu, gleðinni, 

tjáningunni, könnuninni og náminu sem á sér stað þegar hugmyndir, tilfinningar og 

ímyndun fær að njóta sín. 

Í Krakkakoti er lögð áhersla á að boðið sé upp á umhverfi sem ýtir undir forvitni, 

áskorun, spennu og leit. Leyfum okkur að fara út fyrir rammann. Lausnin getur verið 

umbunin í sjálfu sér. Að börnin upplifi að valið og stjórnin liggi hjá þeim sjálfum. Gæta 

þess að stýra og hrósa í hófi. Gleði barnsins yfir eigin verki kemur innanfrá. Gefa 

börnum kleyft að vinna með margvíslegan efnivið og fá tækifæri til að koma sköpun 

sinni á framfæri í gegnum myndlist, tónlist, dans og leikræna tjáningu. Daglega fái 

börn aðgang að barnabókmenntum, söng og textum og þulum. Börn fái notið sín í því 

að taka þátt í sköpun og geti fundið fyrir gleði og ánægju yfir eigin sköpun.  

Svona gerum við í Krakkakoti tengt sköpun og menningu 

Hvar, hvenær og hvernig? 

Myndsköpun, börnunum gert kleyft að stunda listsköpun daglega 

 Fjölbreyttur efniviður 

 Hvatning 

 Lítil stýring 

 Búa til bækur/semja texta 

 Listnám elstu barna skólans með listamanni 
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Tónlist 

 Söngur/söngstundir 

 Hlustun 

 Dans, annað hvert ár 6 vikna danskennsla, með 

danskennara 

 Tónlistaþema, annað hvert ár er 6 vikna 

tónlistakennsla, með tónlistakennara 

 Hljóðfæri skólans nýtt í söngstundum og 

samverustundum 

 

Tjáning 

 Leikur/hlutverkaleikur 

 Börnin hvött til að segja frá 

 Börnin hvött til að syngja fyrir hina 

 Leika leikrit 

 Semja og flytja 

 Semtja texta við myndir sínar 

 

Hátíðir og hefðir – menning, leiksýningar og tónleikar 

 Þorrablót 

 Dagur leikskólans 

 Bollu-, sprengi- og öskudagur 

 Ævintýraferð, ævintýrahóps 

 Tónleikar hjá tónlistaskólanum 

 Krakkakotsleikar 

 Listadagar 

 Afmæli barnanna og leikskólans 

 Sumarhátíð 

 Leikhúsferð 

 Göngum í skólann 

 Sinfóníutónleikar 

 Dagur íslenskrar tungu 
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 Aðventukaffi foreldra 

 Forsetinn heimsóttur 

 Ömmu- og afa-dagur 

 Jólin 

 Leikhúsferð elstu barna 

 

Sjálfbærni og vísindi 

Markmið með sjálfbærni er að börn og 

starfsfólk geri sér grein fyrir því að þau vistspor 

sem sérhver einstaklingur skilur eftir sig skiptir 

máli, í nútíð og um alla framtíð. Lýðheilsa þar 

sem hver einstaklingur ber ábyrgð á sjálfum 

sér og sinni heilsu er hluti af sjálfbærni. 

Mikilvægt er að kenna börnunum að ber virðingu fyrir umhverfi 

sínu og náttúru og skapa þeim tækifæri til að upplifa og njóta. 

Jafnframt bera að ýta undir vísindalega hugsun og aðstoða 

börn við að sjá tengsl, orsök og afleiðingu og styrkja skilning 

þeirra á hugmyndum og hugtökum 

 

Svona gerum við í Krakkakoti tengt Sjálfbærni og vísindum 

Hvar, hvenær og hvernig? 

 Vettvangsferðir/útinám 

o Árstíðirnar, nýting náttúrunnar, áttir, örnefni, 

fjarlægð, rými, veðrátta. 

 Útivist 

o Mikilvægi hreyfingar úti eflir lýðheilsu og vellíðan. Börnin fái tækifæri til að 

æfa færni sína t.d. með því að klifra, prófa sig áfram, skoða, draga ályktanir 

 Ræktun grænmetis og kartaflna 

o Börnin rækta grænmeti og kartöflur útivið og setja niður fræ og steina 

innivið 

 Ævintýraferðir, ævintýrahóps og sveitaferðir 

 Rannsóknir 
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 Stærðfræðitengd verkefni í vettvangsferðum og í daglega lífinu, hugtök 

stærðfræðinnar, eins og lítill/stór, fáir/margir 

 Tilraunir 

 Grænfánavinna og almenn 

umhverfismennt 

o Endurvinnsla, allt rusl flokkað, allt 

nýtt sem hægt er að nýta aftur 

o Moltun, endurvinnsla matarúrgangs 

o Dýrahald og umhirða þeirra, við 

gefum þeim matarafgangana okkar 

hvað gefa þau okkur í staðinn? Lærum að dýrin þurfa sína umhyggju og 

umhirðu eins og mennirnir 

o Orka í sinni fjölbreyttustu mynd. Hvernig fáum við mennirnir orku? 

Hverskonar önnur orka er til? Auðlindir Íslands. Hvernig spörum við orku og 

gerum okkur einnig grein fyrir hversu mikla orku við notum t.d. með því að 

fara á milli staða í bíl. Hugað að umhverfinu og hvernig við göngum um 

náttúruna, „Dagur umhverfis“. Hreinsunarátak í nánasta umhverfi 

 Virðing fyrir öllu, mönnum, dýrum og náttúrunni 

Mat á vellíðan og námi barna 

Safnað er upplýsingum um það sem börnin gera og geta með 

ýmsum hætti. Upplýsingarnar eru notaðar til að styðja við nám 

og velferð barna í skólanum og hvernig gera má betur við 

skipulagningu skólastarfsins svo vel megi takast að styðja við 

hvern einstakling. Foreldrar veita mikilvægar upplýsingar um 

börn sín, áhuga þeirra getu og styrkleika. Þess vegna er 

samvinna og samtal við foreldra mikilvægur þáttur í vellíðan 

barna í skólanum. Dagleg samskipti við foreldra veita mikilvægar 

upplýsingar um hvernig barni líður og hvernig brugðist er við 

þörfum hvers barns dag frá degi. 

Í Krakkakoti er færni og styrkleikar hvers barns skoðuð og ígrunduð í 

starfsmannahópnum og rætt við foreldra í foreldraviðtölum. Foreldrar geta þá veitt 

dýrmætar upplýsingar um þekkingu þeirra á barninu um hvað þau gera og geta. 
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Skráningar „Námssagna“ sem matstækis í leikskólanum. Stefnt er að því að 

„Námsögur“ verði í framtíðinni m.a. notaðar til að meta færni og getu 

leikskólabarnanna. Einnig verði „Námsögurnar“ nýttar sem umræðugrundvöllur í 

foreldraviðtölum. 

Í Krakkakoti er Hljóm- 2 matslistinn notaður og talmeinafræðingur kannar almenna 

þekkingu barna hjá öllum elstu börn leikskólans að hausti.  Einnig erum við að byrja 

notkun á AEPS – matslistanum. 

Innra og ytra mat 

Tilgangur innra mats og ytra er að leggja faglegan grundvöll að endurbótum í 

leikskólastarfi og vinna kerfisbundið að því að auðga gæði þess og gera það 

skilvirkara. 

Starfsfólk metur starfið reglulega samkvæmt matsáætlun á deildafundum, 

deildastjórafundum og starfsmannafundum og gerir umbótaráætlun.  

Við stefnum að því að börn og foreldrar taki markvisst meiri þátt í mati á námi og 

vellíðan barna í leikskólanum með fjölbreyttum hætti eins og að spyrja börn opinna 

spurninga varðandi áhuga þeirra og líðan. Nýta myndavélar og fá börn til að taka 

myndir af því sem þeim finnst skemmtilegt og hafa áhuga á. Nota tákn eins og bros 

og fýlukarl til að tjá áhuga á viðfangsefnum. Nota myndir af viðfangsefnum fyrir 

yngstu börnin svo þau hafi sjónrænar vísbendingar. 

Hvers vegna mat barna? 

 Til að allir fái að njóta sín 

 Gera leikskólann skemmtilegri og aðlaðandi fyrir barnið 

 Getum fundið út líðan barna ef við fáum þau til að meta starfið og segja hvað 

þeim finnst 

 Ef eitthvað hefur komið upp á í leikskólanum er hægt að grípa til þess að meta 

ákveðnar aðstæður og fá börnin til að gera það 
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Hvað á að meta? 

 Viðfangsefnin 

 Líðan barna 

 Hvað erum við að fá fram með leiknum, hversu mikilvægur er hann, börn geta 

sagt okkur hversu mikilvægur leikurinn er þegar verið er að meta hann 

Hvenær á að meta? 

 Þegar einhver atvik sem við viljum skoða betur koma upp 

 Til að geta svarað foreldrum ef þau leita eftir upplýsingum 

 Fyrir okkur til að vita hvort við erum að fara rétta leið 

Í foreldrasamtölum kemur fram mikið mat varðandi afstöðu foreldra til náms og 

vellíðunar barns þess í skólanum og viðhorf foreldra til starfsemi skólans. Við viljum 

fá foreldra meira að mati á skólastarfi með því að leggja oftar fyrir rafrænar kannanir 

með fjölbreyttum spurningum um skólastarfið. Einn liður í mati með foreldrum er að 

bjóða þeim í heimsókn til að meta afmarkaða þætti skólastarfsins.  

Fræðslu og menningarsvið nær yfir málefni leikskóla en leikskólafulltrúi Garðabæjar 

hefur eftirlit með framkvæmd skólastarfs leikskóla.  

Leikskólanefnd ásamt leikskólafulltrúa og sérkennslufulltrúa Garðabæjar fylgir 

starfsemi leikskólans eftir með eftirfylgni í rekstri skólans, faglegu starfi, 

samráðsfundum og skýrslum. 

Starfsáætlun - matsáætlun 

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

hvert. Í starfsáætlun eru helstu verkefni og áherslur í skólastarfi komandi árs tiltekin 

og lögð fram.  Matsáætlun er gerð fyrir hvert skólaár og birt í starfsáætlun. Í 

starfsáætlun kemur fram að hvaða verkefnum ákveðið er að vinna að og hverjar 

fyrirhugaðar nýjungar eru í skólastarfinu.  Áætlun um foreldrasamstarf kynnt og 

hvaða áherslur er lagðar í starfsmannamálum. Með starfsáætlun er lagt fram 

skóladagatal skólans og endur- og símenntunaráætlun skólans. 

Ársskýrsla 

Í ársskýrslu sem gefin er út í september ár hvert er gerð ítarleg grein fyrir starfssemi 

skólans, ýmsar hagnýtar upplýsingar um skólahaldið, tölulegar upplýsingar um fjölda 
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barna samsetningu barnahópsins og starfsmannahald. Gerð er grein fyrir 

foreldrasamstarfi og samstarfi við samstarfsaðila eins og leik- og grunnskóla og 

stoðþjónustu.  

Í ársskýrslu Krakkakots eru birtar niðurstöður innra og ytra mats, hvað metið og  

áætlanir til útbóta kynntar. 

Fjölskyldan og leikskólinn 

Mikilvægt er að náið samstarf og gagnkvæmt 

traust skapist milli heimilis og leikskóla. Í 

Krakkakoti er lögð gríðarleg áhersla á gott 

samstarf við foreldra. Foreldrar geta alltaf leitað 

til starfsfólks leikskólans með öll þau mál og 

spurningar sem upp kunna að koma varðandi 

barnið og starfsemi leikskólans. 

Foreldrar þekkja barnið sitt best en við kynnumst því í 

starfi og þekkjum þroska þess, þarfir, færni og viðbrögð í 

barnahópi. 

Í upphafi skólagöngu hvers leikskólabarns í Krakkakoti er 

haldin kynningafundur fyrir nýja foreldra. Þar kynnum við 

starfsemi skólans og foreldrar fá afhent 

aðlögunareyðublað um aðlögun barns síns. Einnig fá 

foreldra í hendur lítinn kynningarbækling þar sem fram koma helstu upplýsingar um 

skólann. 

Aðlögun barna er hugsuð sem viku aðlögun en er þó einstaklingsbundin og er 

skipulögð í samráði við foreldra. Í Krakkakoti er til móttökuáætlun sem unnið er eftir 

þegar barn byrjar í leikskólanum. 

Foreldraviðtöl eru haldin einu sinni á ári. Í viðtölunum koma fram upplýsingar um 

stöðu barna og líðan þeirra sem kennararnir byggja á þekkingu sinni á færni þeirra og 

þroska ásamt skráðum athugunum á börnum í leik og starfi. Önnur viðtöl eru haldin 

eftir þörfum, foreldrar geta ávallt óskað eftir viðtali, hvort sem er við starfsfólk eða 

leikskólastjórnendur. 

Deildastjórar senda reglulega heim námskrár fyrir ákveðna mánuði ársins eða í einu 

lagi fyrir vetrarstarfið. 
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Foreldrafélag og foreldraráð starfa við skólann. Starfsemi foreldraráðs er lögbundin 

og eru þrír fulltrúar foreldra í ráðinu. Foreldrafélag er mikilvægur þáttur í samstarfi  

við foreldra. Í foreldrafélaginu eru sex fulltrúar foreldra. Kosið er í foreldrafélagið á 

aðalfundi á hverju hausti og þannig er því einnig farið með kosningu í foreldraráðið. 

Foreldrum er reglulega boðið í heimsókn í leikskólann. Á opnu húsi á vorin og að 

loknu dans- eða tónlistanámskeiði. Foreldrum og öðrum fjölskyldumeðlinum er boðið 

á útskrift barnanna þegar við kveðjum þau formlega áður en þau hefja 

grunnskólagöngu sína. Ömmu og afa er einnig boðið í heimsókn ár hvert. 

Sumarhátíðin er mikil fjölskylduskemmtun og mæta foreldrar gjarnan afar vel á allar 

þær uppákomur sem við bjóðum til. Annars stendur leikskólinn ávallt opin fyrir 

foreldum og eru þeir ávallt velkomnir. 
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Tengsl skólastiga 

Samstarfssamningur  leik- og grunnskóla á Álftanesi/Garðabæ 

Tengiliður leik- og grunnskóla Álftanes/Garðabæ er kennari í Álftanesskóla. 

September – sameiginleg vettvangsferð leikskólanna, Holtakot – Krakkakot. 

September – Samstarfsáætlun gerð fyrir haustönn. Fundur haldinn í Álftanesskóla.  

September – maí -  Holtakot og Krakkakot skipuleggja reglulegar heimsóknir í 

íþróttahús.  

September – maí - Nemendur 2. bekk heimsækja leikskóla í útiveru í tengslum við 

listalotu. 

September – maí – Holtkot og Krakkakot hafa aðgang að stærðfræðistofu í tengslum 

við námsefnið Kátt er í kynjadal. Leikskólakennarar vinna með hlutbundin gögn. Skóli 

útvegar námsefni. 

September - Fyrsta heimsókn leikskólabarna í Álftanesskóla.  

Október – Fyrsti bekkur Álftanesskóla kemur í heimsókn á Holtakot og Krakkakot. 

Október – Skólahópar taka þátt í íþróttatíma hjá 1. bekk 

Október – Heimsóknir skólahópa á milli leikskóla. 

Október – Leikskólakennarar og kennarar í 1. bekk ásamt fagstjóra sækja námskeið 

í Markvissri málörvun hjá Garðabæ. 

Nóvember – Krakkakot/Holtakot koma í heimsókn í tónmenntatíma.  

Nóvember – Leikskólabörnum boðið á samveru hjá 1 – 2 bekk.  

Nóvember -  Fyrsti bekkur Álftanesskóla heimsækir útiveru í Holtakoti og Krakkakoti. 

Desember – Leikskólabörnum boðið á helgileik hjá 4.bekk. 

Janúar -  Samstarfsáætlun gerð fyrir vorönn. Fundur haldinn á Krakkakoti. 

Janúar -  Leikskólum boðið í heimsókn í 1. bekk. Leikjadagur.  

Janúar – febrúar.  Heimsóknir í stærðfræðistofu Álftanesskóla, sama fyrirkomulag 

og á haustönn. Leikskólakennarar vinna með hlutbundin gögn í stærðfræði. 

Febrúar -  Holtakot/Krakkakot koma heimsókn í myndmenntatíma.  
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Mars – apríl - Holtakot og Krakkakot heimsækja 1. bekk. í eina kennslustund. (5-6 

leikskólabörn í hvern bekk). 

Apríl – Holtakot og Krakkakot fara í heimsókn í Frístund. 

Apríl – Leikskólabörnum boðið á samveru hjá 1. – 2. bekk. Sýning á verkefnum 

tengd Árshátíð. 

Apríl – maí  Holtakot og Krakkakot koma í heimsókn í matsal Álftanesskóla og 

snæða hádegisverð.  

Maí – Leikskólabörnin taka þátt í frímínútum. 

Um miðjan maí – Vorheimsókn/skóli. Leikskólabörn koma í eina kennslustund. 

Kennarar í 1. bekk taka á móti nemendum. Vinna samstarfsverkefni „Vinatré“ á gang 

skólans. 

Maí -  Heimsókn á milli leikskóla.  

Maí – Samstarfsfundur á Holtakoti. Endurmat og línur lagðar fyrir næsta skólaár. 

 

Markmið samvinnu milli skólanna þriggja er að: 

 Tengja skólastigin saman 

 Skapa samfellu í námi og kennslu barna / nemenda á 

þessum tveimur skólastigum 

 Stuðla að vellíðan og öryggi barna við að fara úr 

leikskóla í grunnskóla 

 Skapa farveg fyrir miðlun upplýsinga milli skólastiga 

 Auka skilning og þekkingu á starfi kennara á hvoru skólastigi  

 Persónuupplýsingar sem liggja fyrir um barn og eru nauðsynlegar fyrir velferð og 

aðlögun þess skulu fylgja barninu í grunnskólann samkvæmt 16.gr. laga um 

leikskóla nr. 90/2009. Slíkar upplýsingar eru settar fram á skilafundi milli 

skólastiga sem eru á vorin. Jafnframt er foreldrum skylt að veita upplýsingar um 

barnið sitt sem nauðsynlegar eru fyrir velferð þess. Meðferð slíkra mála er í 

samræmi við persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 

http://16.gr/
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Stoðþjónusta 

Sérkennsla í leikskólum 

Sérkennslufulltrúi leikskóla hefur aðsetur á bæjarskrifstofunum. Hann hefur 

yfirumsjón með sérkennslu í leikskólunum í Garðabæ og annast faglega ráðgjöf til 

starfsfólks og foreldra barna í öllum leikskólunum. Sérkennslufulltrúi sinnir 

frumgreiningu á frávikum leikskólabarna. 

Sálfræðiþjónusta 

Á fræðslusviði starfa tveir sálfræðingar, Trausti Valsson sálfræðingur í fullri stöðu og 

Brynjólfur G. Brynjólfsson sálfræðingur í hálfri stöðu. Þeir annast sálfræðilegar 

athuganir og greiningar á börnum í grunn- og leikskólum bæjarins og veita ráðgjöf og 

stuðningsviðtöl. 

Foreldrar og skólafólk sem og aðrir geta leitað eftir sálfræðiþjónustu vegna hvers 

kyns erfiðleika eða vanlíðunar barna. Sálfræðingarnir hafa fasta viðveru í 

grunnskólunum en sækja leikskólana eftir þörfum. 

Þjónusta talmeinafræðinga 

Talmeinafræðingar hafa aðsetur á bæjarskrifstofum. Þeir sinna greiningu vegna 

málþroskaraskana og framburðarerfiðleika barna í leik- og grunnskólum og veita 

foreldrum og starfsfólki skólanna ráðgjöf. 

Hagnýtt 

Heimasíða Krakkakots er vitnisburður um starfsemi skólans og er hún uppfærð 

reglulega með fréttum af starfinu. 

Þar er meðal annars að finna skóladagatal skólans, matseðil, starfsáætlun, 

ársskýrslu og ýmislegt um margþætt starf skólans. 


