
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deildarnámskrá 

Gil 

2019-2020 



Gil 

 

Á Gili eru yngstu börn leikskólans Glaðheima. Börnin á deildinni eru á aldrinum 1- 3 ára og 

hefja flest þeirra leikskólagöngu sína í kringum 18 mánaða aldur en einnig hefur komið fyrir 

að börn hefji nám sitt í kringum 1 árs afmælið. 

Starfsfólk veturinn 2019-2020 

Karitas S. Ingimarsdóttir deildarstjóri/íþróttafræðingur  karitassi@bolungarvik.is 

Anna Magdalena Preisner leikskólaleiðbeinandi B   annap@bolungarvik.is 

Bryngerður Súla Hjaltadóttir leiðbeinandi    sula@bolungarvik.is 

Þórunn Emma Sigurðardóttir íþróttafræðingur  thorunnemma@bolungarvik.is 

Zofia Marciniak  leikskólaleiðbeinandi A   zofiamarciniak@simnet.is 

Emilía Arnþórsdóttir starfsmaður í leikskóla 

 

Aðlögun 

Að byrja í leikskóla er mikil breyting í lífi barns og foreldra. Barnið eru að kynnast nýju fólki, 

nýju umhverfi og annarri dags rútínu og mikilvægt er að þau fái nægt rými og tíma til að 

aðlagast vel. Góð aðlögun hefur mikla þýðingu varðandi áframhaldandi dvöl barnsins. Þetta 

getur því tekið mikinn tíma að hausti en 

góð aðlögun getur gefið góð fyrirheit um 

framhald skólaársins.  

Á Glaðheimum er þátttökuaðlögun. 

Markmiðið með þátttökuaðlögun er að 

barnið öðlist traust og öryggi á starfsfólk, 

húsnæði og umhverfið í gegnum foreldrið. 

Þannig yfirfærir öruggt foreldri eigin 

öryggiskennd, forvitni og tilhlökkun til 

barns síns. Foreldrið er virkur þátttakandi í 

öllu daglegu starfi á meðan á aðlögun 

stendur. Aðlögun með fullri þátttöku 

foreldra eru 3 dagar sem lengjast eftir því sem á líður. Á 4 degi kemur barnið með foreldrum 

að morgni og kveðja foreldra sína fljótlega eftir komu. Barnið eru þá fyrsta heila dag eitt án 

foreldra í leikskólanum. Með þátttökuaðlögun fá foreldrar tækifæri til að kynnast hvert öðru, 

kynnast starfsfólki og sjá það í verki og öðlast skilning á þeim raunveruleika sem börnin 

upplifa innan leikskólans á degi hverjum. Gott samstarf milli heimilis og leikskóla hefst því 

strax með þátttökuaðlögun.  
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Samstarf heimilis og skóla 

Í Glaðheimum leggjum við mikla áherslu á samstarf milli heimilis og skóla. Slíkt samstarf þarf 

að byggjast á gagnkvæmum skilningi og virðingu fyrir viðhorfum og þekkingu. Á milli okkar er 

mikilvægt að ríki traust, við getum deilt sjónarmiðum og tekið sameiginlegar ákvarðanir er 

varða einstök börn. 

Starfsmenn leikskólans reyna að upplýsa foreldra um starf skólans, í gegnum tölvupósta og 

heimasíðu skólans og í daglegu spjalli við foreldra. 

Sú vísa er aldrei of oft kveðin að samstarfs heimilis og skóla 

er mjög mikilvægt og nauðsynlegt er að foreldrar þekki það 

starf sem fram fer innan veggja skólans.  

 

 

 

Matur 

Börnin á Gili eru ekki öll fær um að mata sig sjálf en á deildinni er lagt upp með að kenna 

börnunum að nota hnífapör, gaffal og skeið, og þau aðstoðuð eftir því sem þörf er á.  

 Kennt að segja „má ég fá“ og „takk“ 

Í ávaxtastund er unnið með að kunna sér hóf með „eitt í einu“, þar sem börnin eru minnt á 

að fá sér eitt stykki í einu af disknum og klára það sem þau hafa fengið sér 

áður en þau fá meira.  

Börnunum er kennt heiti á því sem í boði er og þau hvött til að smakka 

allan mat.  

Áherslur lagðar á rólega stund við matarborðið í þeim tilgangi að börnin fái 

nægan tíma til að æfa sig með hnífapör og njóta matarins.  

 

 

 

 

 

 



Hvíld 

Börnin á Gili fá að sofa eins og þau þurfa nema annað sé tekið fram. Sum ná að sofa hátt í 3 

klukkustundir til að byrja með. Í hvíldinni fá börn dýnur, kodda og sængur. Börnin læra mjög 

fljótt hvar þeirra pláss í hvíldinni er. Sum sofna sjálf en önnur þurfa aðstoð kennara. Kennarar 

sýna börnunum blíðu, faðma þau, strjúka og liggja hjá þeim þar til þau sofna, ef þess þarf.  

 

 

Salerni/bleyjuskipti 

 Bleyjuskipti eru á föstum tímum tvisvar á dag. Auk þess eru bleyjuskipti eftir þörfum hvers 

barns. 

Um leið og þroski og geta barns er komin á það stig að hætta með bleyju aðstoðar deildin 

foreldra við salernisþjálfun.  

Börnunum er kennt hreinlæti, s.s að þvo hendur fyrir mat, eftir 

útiveru og eftir salernisferðir.  

Umræður og málörvun eiga sér stað inn á salerni og við 

bleyjuskipti þar sem meðal annars kennarar koma orðum á 

athafnir. 

 

Fataklefi 

Börnin læra sjálfshjálp og hjálpsemi þegar þau eru hvött til að 

gera sjálf og hjálpa hvort öðru. 

Börnin eru hvött til að nota orð til að fá aðstoð; „viltu hjálpa mér“. 

Þau sem geta gengið sjálf frá fötum í hólfin sín eru hvött til þess 

og er hrósað þegar vel gengur.  

Sum börn sýna mikla sjálfshálp í að klæða sig í og úr fötum. 

Umræður og málörvun fara fram í fataklefanum og setja kennarar 

orð á athafnir. 



Útivera 

Í leikskólanum Glaðheimum er meginreglan sú að 

farið er út tvisvar á dag, að morgni og eftir hádegi. 

Útivera er stór hluti af námi barna og áhersla lögð á 

að börn kynnist flestum þeim veðrum sem íslenskt 

veðurfar bíður uppá. Þau börn á Gili sem sofa styttra 

ná yfirleitt 2 útiverum yfir leikskóladaginn. En seinni 

útivera er eftir hádegi 

eftir að 

hvíld líkur.    

 

 

 

 

 

 

Leikurinn 

Í bernsku er leikur aðal tjáningarmáti barnsins og megin námsleið þess. Eftir því sem þroski 

eykst því flóknari verður leikur barnanna. Á Gili eru börnin það ung að þau eru mest í 

samhliðaleik  en undir lok skólaársins hefur samleikur oft hafist hjá elstu börnum 

deildarinnar.  Leikir barnanna á deildinni eru helst skynfæra- og hreyfileikir (hreyfing, tónlist, 

vatnsleikur, vettvangsferðir), sköpunar- og byggingarleikir (listsköpun og byggingar t.d með 

kubbum), hlutverka-og ímyndunarleikir og regluleikir þegar börnin eldast( 

spil og röðunarleikir, hring-og hópleikir) 

Frágangur er einnig partur af leik. Allir hjálpast að og syngja „taka saman er 

svo gaman lagið“ 

Læra að deila og skiptast á.  

Æfa sig að nota orð í stað þess að taka af öðrum, virða aðra. 



Börnin fá að velja sér leikefni 1-2x á dag í frjálsum leik en einnig að fylgja þarf reglum 

fullorðinna í leik og starfi.  

 

Málþroski (samvera og hópastarf) 

Á Gili er sungið og lesið fyrir börnin daglega, í samverustund og/eða í hópastarfi. Börnin læra 

að þekkja ákveðinn tímaramma stundanna með 

upphaf og endi en í upphafi samverustundar er boðið 

góðan dag og þakkað fyrir góða samverustund í lokin. 

Hópastarf hefst með söng kennara og nemanda 

„velkomin í hópastarf“   

Kennarar reyna að tala mikið við börnin í leik og starfi 

og setja orð á athafnir. „Nú ætlum við að skera eplið í 

bita.“ 

Lögð er áhersla á tölurnar 1-10 yfir skólaárið auk 

grunnlitanna; gulur, rauður, grænn og blár. 

Málþroski er auk þess örvaður við matarborð, á salerni, í fataklefa og í 

útiveru.  

Börnin læra að þekkja og benda á algenga líkamshluta eins og höfuð, 

tær, maga, nef, augu, eyru, tungu, tennur, fingur, bak, rass. 

Þekkja sig á mynd og kunna að segja til nafns. 

Þekkja helstu dýr og hljóðin þeirra. 

Bregðast við spurningunni hver og hvað er þetta. 

Syngja og kunna mörg lög og helstu hreyfingar með lögum. 



Í gegnum starfsfólk og starfið læra börnin tákn úr táknmáli en starfsfólk fær reglulega tíma í 

íslensku táknmáli sem það reynir eftir bestu getu að yfirfæra í starfið á deildinni.  

 

 

 

 

 

 

 

Tónlist 

Söngur er mjög ríkjandi á Gili. Í samverustund eru sungnir söngvar og hreyfilög og mikið lagt 

uppúr lögum sem innihalda hreyfingar og tákn. Í hvíldinni hlustum við á rólega tónlist auk 

þess sem tónlist ómar oft um deildina í frjálsum leik en þá er útvarpið oft í gangi. 

 

Myndsköpun  

Mikið er lagt upp úr því á Gili að ferli sé 

framar útkomu í listaverkum. Það kemur best 

fram í sköpun öskudagsbúninga fyrir öskudag. 

Þau börn sem geta sagt til um hvað þau vilja 

skapa fá aðstoð við það þó þannig að verkið 

verði ekki kennaragert. Meira er lagt upp úr 

því að börnin fái að velja sér efnivið til að 

skapa með og aðstoð með það í stað þess að 

leitast við að stýra þeim í ákveðna útkomu.  

Skynörvun er mikið notuð í sköpun og nota börnin á Gili oft hendur við sköpun listaverka. 

Börnin fá fjölbreyttan efnivið til notkunar.  

Börnin eru leiðrétt og leiðbeiningu um rétt grip á skriffærum og 

skærum. 

Reynt er að stýra yngstu börnunum frá því að setja 

liti og efnivið upp í munn.  

 

 



Dygðir - Lífsleikni í leikskóla 

 

Í Glaðheimum leggjum við áherslu á námsefnið Lífsleikni í leikskóla þar sem lífsleiknin er 

kennd í gegnum dygðir og byggist á alhliða þroska barnsins. Einnig er byggt á færni til 

samskipta, tjáningar og bera virðingu fyrir umhverfi sínu. Markmiðið með starfi okkar er að 

börnin læri að bera virðingu fyrir öðrum og að samkennd aukist. Samvera í hóp eykur 

samkennd barna og eykur hæfni þeirra til tjáskipta og að koma fram fyrir framan fólk. 

 

Ekki má gleyma því að eitt að leiðarljósum Glaðheima er að Bera virðingu fyrir öðrum – þar 

sem börn verða að gera sér grein fyrir litrófi og fjölbreytileika samfélagsins. Börnin eru því 

hvött til að þróa með sér vinsemd og virðingu fyrir öðru fólki og bakgrunni þess. Hverri deild 

á leikskólanum Glaðheimum var úthlutað 2 aðal dygðir til að tileinka sér 

sérstaklega á deildinni, þó unnið sé með allar 

dygðir sem koma fyrir í Lífsleikni í leikskóla. 

Dygðirnar sem Gil fékk eru vinsemd og 

samkennd. Börnunum á deildinni er t.d kennd 

samkennd með því að aðstoða vini sína ef þau 

meiða sig, með knúsi eða spyrja hvort allt sé í 

lagi. Vinsemd lærist með auknum þroska í 

samleik, í gegnum samskipti við aðra og því að 

vera góður við vini sína.  

 

 

Hefðir 

Í Glaðheimum reynum við að viðhalda ákveðnum hefðum sem þekkjast í íslensku þjóðlífi. 

Haldið er þorrablót, sólarkomu að vetri fagnað, lambaferð, afmæli barna, bolludagur, 

sprengidagur, öskudagur.  

 

 

 

 

 

 

 



Veikindi- fjarvistir 

Leikskólinn er ætlaður heilbrigðum börnum. Veikist barnið skal það dvelja heima þar til það 

hefur endurheimt þrótt sinn og er hitalaust. Geti barnið ekki takið þátt í leik og starfi úti við 

að mati foreldra er eðlilegt að það sé heima enda fer hluti af daglegu starfi skólans fram 

utanhúss. Innivera kemur ekki í veg fyrir að barn veikist.  

Ef barn veikist í skólanum er foreldrum gert viðvart og hlúð að barninu þar til foreldrar sækja 

það.    

Foreldrar eru vinsamlegast beðnir að tilkynna veikindi og aðrar fjarvistir til leikskólans annað 

hvort í síma 456-7264 eða í gegnum karellen. 

  

Sérfæði/Ofnæmi 

Aðeins er hægt að verða við óskum foreldra um sérfæði fyrir barnið sitt gegn framvísun 

læknisvottorðs frá barna- eða ofnæmislæknis og skal endurnýja vottorðið einu sinni á ári. 

 

Klæðnaður 

Útbúnaður barnsins þarf alltaf að vera í samræmi við veðurfar. Nauðsynlegt er að barnið hafi 

meðferðis aukaföt og þann hlífðarfatnað til útiveru sem það hugsanlega þarf að nota hverju 

sinni. Mjög mikilvægt er að öll föt barnsins séu vel merkt.  

Hólf barna þarf að tæma á föstudögum og nauðsynlegt er að foreldrar yfirfari töskurnar 

reglulega svo ekkert vanti. Í fyrsta viðtali fyrir aðlögun fá foreldrar gátlista um hvað æskilegt 

sé að fylgi barninu í töskunni í leikskólann. Kennarar deildarinnar láta foreldra vita ef útiföt 

eru orðin lélegt eða ef eitthvað vantar fyrir barnið.  

 


