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Starfsmenn á Grundum 

Guðrún Ósk Ásmundsdóttir Deildarstjóri                               gosk@bolungarvik.is 

Helga Svandís Helgadóttir Kennari                                  helgash@bolungarvik.is 

Annika Behnsen B.Ed. í Menntavísindum                           annikab@bolungarvik.is 

Hildur Sverrisdóttir Iðjuþjálfi                                               hildurs@bolungarvik.is 

Renata Anna Nowak Leiðbeinandi                                      renata@bolungarvik.is 

Matthildur H. Benediktsdóttir Aðstoð 
 

 

 

 

Einkunnarorð Glaðheima eru;  

Ég og þú og allir saman, treystum, virðum- 

þá er gaman! 
 

 

Á Glaðheimum er unnið með Dygðakennslu og eru dygðir Grunda; 

Kurteisi og Hjálpsemi 
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Grundir 

Á deildinni eru að jafnaði 15-18 börn á aldrinum tveggja til fjögurra ára. Barnahópnum er 

skipt í þrjá hópa. Hópaskipting er endurskoðuð eftir þörfum.  

Daglegt líf í leikskólanum 

Daglegu lífi í leikskólanum fylgja ýmsar fastar athafnir, þar sem líkamlegum og andlegum 

þörfum barnanna er mætt. Þessar daglegu athafnir hafa mikið vægi í þroska barnanna og 

mikilvægt að mæta þörfum hvers barns hverju sinni eins vel og kostur er. Í daglegum 

athöfnum felst mikið nám fyrir börnin auk þess sem lögð er áhersla á að efla sjálfstæði 

þeirra og sjálfshjálp. Skipulag og ákveðnar tímasetningar skapa festu og öryggi sem er 

börnunum mikilvægt og eru rammi utan um starfið í leikskólanum. 

Dagskipulagið á Grundum 

 

7:30-9:00 Börn boðin velkomin-Frjáls leikur 

9:00-9:30 Samverustund 

9:30-10:00 Ávaxtastund 

10:00-10:45 Rúlla/Hópastarf/Gleðistund 

10:45-11:45 Samverustund 

11:45-12:15 Hádegismatur 

12:15-13:00 Hvíld/Sögustund 

13:00-13:45 Frjáls leikur 

13:45-14:45 Útivera 

14:45-15:30 Nónhressing 

15:30-16:30 Val/Heimför 
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Að koma og fara 

Við leggjum áherslu á að taka vel á móti hverju barni svo það finni sig velkomið í 

leikskólann. Barnið þarf að upplifa öryggi og viðmót starfsmanna á að skapa góð 

samskipti og tengsl. Okkur finnst mikilvægt að barnið finni fyrir jákvæðu viðhorfi foreldris 

gagnvart leikskólanum, þá finnur barnið að foreldrið er sátt og verður öruggara við 

aðskilnaðinn. Að því leyti er gott að hafa kveðjustundina stutta og hnitmiðaða. 

Leikurinn 

Leikurinn er hornsteinn 

leikskólastarfs, lífstjáning og 

gleðigjafi barns. Hann er 

uppspretta sköpunar og 

hugmynda. Af leik skapast ný 

þekking, nýjar athafnir, 

tilfinningar og leikni. 

Félagsleg færni barnanna 

eykst í samskiptum þeirra við 

leikfélaga og þau læra að taka 

tillit til hvers annars og vinna 

saman. Leikur er líf og starf 

barnanna og þar sem þau fá 

tækifæri til að vinna úr upplifunum sínum og geta sjálf skipað sér í ýmis hlutverk og virkjað 

þannig sköpunargáfu sína á margvíslegan hátt. 

 

Markmið Leiðir: 

Noti opinn efnivið svo þau fái útrás fyrir 
sköpunar- og leikgleði sína. 

Starfsmenn deildarinnar skapa börnum 
góðar leikaðstæður.  

Læri að tjá tilfinningar sínar og sýni öðrum 
tillitsemi og kurteisi í leik. 

Starfsmenn deildarinnar eru meðvitaðir 
um gildi leiksins og mikilvægi þess að 
vera til staðar ef á þarf og aðstoða börn í 
samskiptum. 

Að frjálsi leikurin fái að blómstra. Að börn velji sér svæði og viðfangsefni 
eftir áhuga. 
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Hópastarf 

Á deildinni er börnunum skipt 

niður í þrjá hópa og skiptast 

starfsmenn deildarinnar á að 

fylgja hópunum eina viku í 

senn. Hópaskiptingin er 

ákveðin að hausti og er 

endurskoðuð yfir veturinn eftir 

þörfum. Starfsmenn deildanna 

skipuleggja hópastarfi út frá 

aðalnámskrá leikskóla (2011) 

og skólanámskrá Glaðheima. 

Hlutverk starfsmanna er að 

finna verkefni við hæfi 

barnanna og ýta undir áhuga barnanna á viðfangsefninu. Hópastarf er á þriðjudögum, 

miðvikudögum og fimmtudögum. Í hópastarfinu sinn börnin ýmsum verkefnum með 

starfsmönnum til skiptis. Hægt er að lesa um hvað fram fer í fataherberginu í hverri viku. 

Ásamt því sem áður er talið fer margvísleg vinna fram svo sem listsköpun, spil, frjáls 

leikur, göngutúrar, talnaleikir, vettvangsferðir og spjall. 

Í hópastarfi fer fram mikil vinna með félagsþroska þar sem börnin læra að taka tillit, hjálpa 

og sýna félögum sínum samkennd. Kurteisi og vinsemd skipa stóran þátt þar sem börnin 

læra á skapgerðir hvors annars bæði í leik og starfi. Reynt er að koma til móts við hvar 

hópurinn\einstaklingurinn er staddur hverju sinni. 
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Á mánudögum fara öll börn í íþróttir hjá Karitas, 

fínhreyfingar hjá Helgu Svandísi og málörvun 

hjá Guðrúnu Ósk. Þetta er í daglegu tali nefnt 

rúllan. Hægt er að lesa nánar um íþróttaþátt 

rúllunnar undir kaflanum hreyfing hér að neðan. 

Í fínhreyfingum eru börnin að fást við ýmis 

verkefni sem snýr að samhæfingu augna og 

handa. Að vinna með skriffæri, skæri, að perla og 

leira getur verið snúið og er færni sem kemur 

smátt og smátt með þjálfun og þroska barnanna. 

Í málörvun eru börnin að fást við ýmis verkefni 

sem snúa að íslensku máli, beygingar, fleirtölu, 

frásagnir, skammtímaminni, samtöl, hugtaka-

notkun, stafa- og hljóðaþekkingu og fleira. Við 

notumst mikið við námsefnið Lubbi finnur 

málbeinið sem mælt er með og notað af 

talmeinafræðingum.  

 

 

Markmið: Leiðir: 

Að börn taki virkann þátt í hópastarfi sem 

skipulagt er út frá Aðalnámskrá leikskóla 

og skólanámskrá Glaðheima. 

 

Starfsmenn deildarinnar kveikja áhuga 

barnanna á viðfangsefninu með 

fjölbreyttum leiðum og einnig séu búnir að 

skipuleggja hópastarf áður en það fer 

fram. 

Að börn læri að vinna með öðrum börnum 

og sýna samkennd í garð annarra barna. 

Að börnin finni að þau séu hluti af 

hópnum þar sem hver og einn 

einstaklingur skipti máli 

Að börn fái að kynnast fjölbreyttum 

verkefnum og efnivið í hópastarf sem 

hæfir hverju og einu barni. 

 

 Að starfsmenn deildarinnar kynni sér 

ólíkar leiðir til náms og noti leikinn sem 

námsleið fyrir börnin og geti þannig komið 

til móts við þroska og hæfni hvers barns. 
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Hreyfing 

Börn hafa mikla hreyfiþörf og er því 

mikilvægt að starfsfólk deildarinnar komi 

til móts við hana. Það er hlutverk 

starfsmanna leikskóla að gefa börnum 

tækifæri til frjálsrar hreyfingar auk 

skipulagðar hreyfingar hvort sem hún sé 

inn í sal leikskólans eða í útinámi. Börnin 

fara í skipulagða íþróttatíma einu sinni í 

viku í sal leikskólans þar sem 

starfsmennirnir skipuleggja ýmsa leiki eða þrautir 

fyrir börnin. Í þessum tímum er fylgst með 

hreyfiþroska barnanna og eru börnin þjálfuð 

markvisst í því sem þau þarfnast æfingar við. Þá 

er jafnframt fylgst með framförum og stöðu 

barnanna og að þau fái verkefni og æfingar við 

sitt hæfi. Bara það að vera á tánum og fylgja 

fyrirmælum getur verið töluverð áskorun til að 

byrja með.  

 

 

 

Markmið: Leiðir: 

Að börn njóti þess að hreyfa sig og öðlist 
meira úthald, styrk og einbeitningu. 
 

Starfsmenn deildarinnar hvetji börnin til 

hreyfingar í skipulögðum hreyfistundum 

og útiveru og jafnframt gefi þeim rými til 

þess að hreyfa sig í frjálsum leik 

Að efla hreyfigetu barnanna. Starfsmenn deildarinnar nýta tækifæri í 

daglegu starfi til þess að hvetja börnin til 

að kljást við ýmis verkefni sem reyna á 

hreyfigetu þeirra 

Að börn fái tækifæri til þess að samtvinna 
hreyfingu og nám. 

Starfsmenn deildarinnar noti fjölbreyttar 

kennsluaðferðir þar sem gefið er rými fyrir 

hreyfiþörf barnanna. 
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Útivera 

Útivera er stór og mikilvægur 

þáttur í dagskipulagi leikskólans 

en þar fara fram ýmsar æfingar 

sem reyna á hreyfiþroska 

barnanna. Að hlaupa, hoppa og 

klifra þarfnast allt æfingar og er 

dagleg hreyfing nauðsynleg 

fyrir börn. Hugrekki og þor 

þjálfast einnig í útiveru þar sem 

börnin líta til þeirra sem hafa 

betri þroska en þau og reyna að 

fylgja þeim eftir í leiknum. 

Félagsþjálfunin er mikil þar sem börnin búa til ýmsar leikgerðir og þurfa að læra að taka 

tillit til annarra, skiptast á og miðla málum. Náttúrufræði og eðlisfræði er einnig stór þáttur 

í útiverunni þar sem börnin læra í gegnum leikinn um veðrabrigði, gróður og smádýr og 

samspil ýmissa hluta svo sem sands, steina og vatns. Á Grundum er farið í útiveru tvisvar 

yfir daginn auk þess sem börnin fara í útinám einu sinni í viku. 
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Markmið: Leiðir: 

Að börnin fái tækifæri til að æfa 

grófhreyfingar í útiveru og fái að njóta sín 

í frjálsum leik. 

Að starfsmenn deildarinnar hvetji börnin til 

að takast á við krefjandi verkefni og leyfi 

þeim að leika sér í fjölbreyttu umhverfi. 

 Læri að njóta sín í leik í alls konar 

veðráttum 

Að starfsmenn deildarinnar hvetji börnin til 

að fara í útiveru í allskonar veðrum og æfi 

þau í jákvæðri hugsun. 

Að börnin kynnist sínu nánasta umhverfi 

og beri virðingu fyrir náttúrunni. 

Starfsmenn deildarinnar nýti útinám til 

þess að kynna fyrir börnunum heimabæ 

sinn og þá náttúru sem finna má þar í 

kring. 

Matartímar 

Áhersla er lögð á að börnin læri almenna 

borðsiði. Áhersla er lögð á að barnið smakki 

á öllu og eru matseðlar aðgengilegir bæði á 

heimasíðu og í fataherbergi. Börnin 

skammta sér sjálf,hella sjálf í glösin og fá sér 

sjálf mat af fati. Þá þarf að læra að fá sér 

hæfilegt magn og klára það sem skaffað er. 

Að sitja kyrr á stólnum sínum og sýna 

borðfélögum kurteisi og hjálpsemi er einnig 

mikil þjálfun. Mikið er spjallað saman við matarborðið og því fer fram mikil málörvun við 

máltíðir. Börnin eru einnig hvött til réttrar notkunar með hníf og gaffli og þar fá fínhreyfingar 

mikla þjálfum þar sem erfitt er að skera og samhæfa notkun hnífs og gaffals í stað fingra. 

 

Markmið Leiðir  

Læri að nota viðeigandi áhöld við 
matarborð 

Starfsmenn deildarinnar aðstoða börnin við 
að ná tökum á viðeigandi áhöldum og minnir 
barnið á að nota áhöld í stað handa 

Verði fær um að hjálpa sér sjálft. Starfsmenn deildarinnar aðstoða börnin eftir 
þörfum. 

Venjist fjölbreyttri og hollri fæðu. Starfsmenn deildarinnar hvetja börnin til að 
smakka allan mat. Börnin skammta sér sjálf. 
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Samverustundir 

Í samverustundum koma börnin saman þar sem þau syngja, hlusta á sögu, fara í leiki, 

fara með þulur, hlusta á tónlist og spjallað um veður, liti, stafi og fleira. Í sumum lögum 

eru notuð tákn og er þá markmiðið að fá börnin til að tengja hreyfingar við ákveðin orð. 

Tilgangur samverustunda er að ýta undir mál- og félagsþroska barnanna með því að 

hvetja þau til þess að tjá sig og jafnframt hlusta og bíða á meðan önnur börn tjá sig.  

Í samverustund er einnig umsjónarmaður dagsins valin en umsjónarmaður dagsins fær 

að velja lög sem eru sungin í samverustundinni. Hann nær í matarvagninn og leggur á 

borð fyrir hin börnin. Það er hlutverk umsjónarmannsins að tilkynna hvað sé í matinn og 

bjóða honum börnunum að gjöra svo vel. Börnin eru mjög stolt af þessu hlutverki og með 

tímanum taka þau það mjög hátíðlega og sinna því iðulega af mikilli natni.  

 

Markmið: Leiðir: 

Að börnin læri að sitja saman í hóp og taki 

tillit til annarra barna. 

Starfsmaður situr með börnum og hvetur þau 

til kurteisi í samverustund.  

Að börn kynnast fjölbreyttum lögum, læri texta 

og rím og taki virkann þátt í söngstund. 

Starfsmenn deildarinnar kynna börnum fyrir 

fjölbreyttum lögum og bjóða börnum að velja 

lög út frá eigin áhugsviði. 

Að börn hafa gaman af samverustundum og 

taki þátt í því sem fer fram í þeim 

Starfsmenn deildarinnar passa upp á að 

fjölbreytt lög, þulur, bækur og leikir séu í boði 

og velja viðfangsefni út frá áhugasviði 

barnanna. 
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Lífsleikni- Dygðakennsla 

Lífsleikni er kennd í gegnum dygðir og byggist á alhliða 

þroska barns, færni þess til samskipta, rökrænnar 

tjáningar og til að bera virðingu fyrir umhverfi sínu. Lögð 

er áhersla á að barnið öðlist námshæfni í hverri dygð fyrir 

sig og eru kurteisi og hjálpsemi dygðir Grunda. Lögð er 

áhersla á og unnið með aðrar dygðir á hinum deildum 

Glaðheima.  

 Námshæfni og lífsleikni eru undirstöðuþættir í öllu 

skólastarfi og byggist á sjálfsskilningi og áhuga. 

Námshæfni felur einnig í sér að þekkja eigin styrkleika 

og veikleika og vera fær um að taka ákvarðanir á þeim 

grunni. Námshæfni byggist á eigin getu og hæfileika til 

að beita hæfni sinni í margvíslegum viðfangsefnum á 

uppbyggilegan  hátt (Aðalnámská leikskóla bls.24). 

 

Almenn markmið dygðakennslunnar eru: 

• Að barnið öðlist innri aga. 

• Að barnið læri að bera virðingu fyrir öðrum og umhverfi sínu. 

• Að samkennd barna aukist. 

• Að siðferðiskennd barna eflist. 

• Að börnin læri að þekkja muninn á réttu og röngu. 

• Að börnin læri að þekkja tengslin á milli orsaka og afleiðinga. 

• Að börnin læri að þekkja tilfinningar sínar og geti brugðist við þeim. 

• Að jákvæður agi sé ríkjandi. 

 

Markmið  Leiðir 

Að börnin tileinki sér kurteisi og 
hjálpsemi 

Hugtökin eru notuð í daglegu tali á 
deildinni 

Að börnin þekki hugtökin kurteisi og 
hjálpsemi 

Talað er um hugtökin í samverustund í 
gegnum lög og sögur. 

Að gera kurteisi og hjálpsemi hátt undir 
höfði. 

Notað er námsefni úr dygðakassa er 
fjalla um kurteisi og hjálpsemi 

Að gera dygðakennslu sýnilega Markmið barna og foreldraboðorðin eru á 
dagatali sem fer heim með börnunum. 

Að foreldrar geri sér grein fyrir dygðum 
Grunda. 

Dygðirnar eru sýnilegar á vegg á 
deildinni. 
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Val 

Á föstudögum og alla daga 

síðdegis er boðið uppá val. 

Þar læra börnin að þekkja 

nafnið sitt frá öðrum nöfnum 

á deildinni. Þau læra að allir 

eru einhverntíman fyrstir og 

einhver verður alltaf að vera 

síðastur. Það er mikill 

félagsþroski falinn í því að 

standa með sinni ákvörðun 

en ef þau hins vegar vilja 

skipta er alltaf í boði að púsla 

og lesa. Það er er misjafnt 

hvað boðið er uppá hverju sinni en vinsælast er salurinn, spjaldtölvan, sullukarið og 

búningar. Spil, kubbar, dúkkur, bílar, útivera, að perla, klippa og líma og ýmislegt fleira 

getur verið í boði hverju sinni en aðeins fyrirfram ákveðinn fjöldi barna getur valið hvert 

viðfangsefni fyrir sig. 

 

 

Markmið Leiðir 

Að öll börn læri að þekkja nafnið sitt Börnin finna nafnið sitt á blaði 

Vinna með lýðræði í leikskóla starfi Börnin velja hvað þau vilja leika með. 

Efla tilfinningaþroska Börnin verða að standa með sínu vali 
og/eða að svæði eru upptekin 

Efla félagsþroska Að börnin fái stundum að velja fyrst en 
stundum síðast. Að hvert leikefni hafi 
fyrirfram ákveðinn fjölda til að blanda 
börnum þvert á tengsl. 
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Einingakubbar 

Við notum einingakubba markvisst á 

deildinni. Einingakubbar eru mjög 

sérstætt námsefni. Hugmyndafræðin 

á bak við þá miðast við að öll 

kubbaformin ganga á einhvern hátt 

upp í grunnkubbinn. Þess vegna eru 

einingakubbar gott kennslutæki í 

stærðfræði og eðlisfræði. 

Einingakubbar hafa í raun áhrif á 

flesta ef ekki alla þroskaþætti 

barnsins. Þegar byggt er úr þeim á 

sér stað heilmikið nám t.d. í lífsleikni. 

Nemendur þurfa að taka tillit til hvers 

annars, hlusta á hugmyndir annarra, sýna sjálfstæði, frumkvæði, skapa, prófa o.fl. Og við 

allan leik nota börnin málið og því þjálfast málþroskinn einnig. Fylgst er með á hvaða 

þroskastigi í kubbum börnin eru  

 

 Sullukarið 

 

Sullukarið er mikið notað á 

deildinni. Það er stórt kar 

sem börnin geta staðið í 

kringum og unnið með 

höndunum í því efni sem í 

karinu er hverju sinni. Mikið 

eðlisfræðinám fer fram þegar 

börnin vinna með grjón, sand 

eða vatn og geta sum þeirra 

staðið löngum stundum og 

gleymt sér við að handleika 

efniviðinn. 
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Hreinlætisvenjur 

Lögð er áhersla á að börnum sé hjálpað að tileinka sér almennar hreinlætisvenjur. Í 

þessum þætti daglegra athafna er mikilvægt að nýta tækifæri sem gefast til að leiðbeina 

börnum um heilbrigt viðhorf til eigin líkama svo sem hreinlæti og næði til athafna. 

Mikilvægt er að þekkja þarfir og þroska hvers barns og veita aðstoð af nærgætni og hlýju. 

Börnin læra að halda sér þurrum og mikilvægt er að það ferli gangi vel og jákvætt fyrir sig. 

 

Markmið Leiðir 

Að börnin nái stjórn á salernisvenjum 
sínum 

Starfsmenn deildarinnar minna börnin á 
salernisferðir og aðstoða þau. 

Að börnin læri almennar hreinlætisvenjur Starfsmenn deildarinnar minna nemendur 
á handþvott og að sturta niður eftir 
salernisvenjur. Sápa og klútar 
aðgengilegir 

Að börn finni ekki til leiða eða 
sektarkennd ef óhöpp eiga sér stað. 

Starfsmenn deildarinnar vinna með óhöpp 
af virðingu og hlýju og hrósa þegar vel 
gengur. 

Hvíld og slökun 

Eftir hádegisverð er boðið uppá 

hvíld/sögustund fyrir öll börn. 

Lögð er áhersla á að skapa 

rólegt og þægilegt andrúmsloft í 

hvíldinni og hlustað á rólega 

tónlist. Börn sem ekki sofa hvíla 

sig einnig og hlusta á sögu. 

 

Makmið: Leiðir: 

Að börnin geti notið hvíldar og slökunar í 
rólegu umhverfi þar sem þau finni til 
öryggis. 

Starfsmenn deildarinnar  taka þátt í hvíld 
og slökun og leiðbeina börnum ef þarf. 
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Frágangur 

Einn liður í í uppeldi og menntun barnanna er að þau læri að ganga frá fatnaði sínum og 

leikefni. Þannig læra þau að bera virðingu fyrir eigum sínum og annara, efniviðnum og 

umhverfi sínu. Börnin eru þátttakendur í undirbúningi að ýmsum verkefnum til dæmis með 

því að sækja sér efnivið. Lögð er áhersla á að leikföng og efniviður sé sýnilegur og 

aðgengilegur börnunum.  

 

Markmið: Leiðir: 

Að öll börn taki þátt í að taka saman og 
ganga vel um. 

Starfsmenn deildarinnar eru góðar 
fyrirmyndir og hvetja öll börn til þátttöku. 

 

 

 

Fataherbergi 

Lögð er áhersla á að börnin læri smám saman að klæða sig sjálf með því að hvetja þau 

og örva til að gera eins mikið og þau geta. Þannig styrkist sjálfstæði þeirra og 

sjálfsbjargarviðleitni. Þessa þætti ber að örva og virða og er fataherbergið góður 

vettvangur til þess. Þau læra hjálpsemi, tillitsemi og kurteisi og einnig að ganga snyrtilega 

frá fatnaði sínum. 

 

Markmið: Leiðir: 

Læri að klæða sig í og úr fatnaði eftir 
getu. 

Starfsmenn deildarinnar eru með börnum 
í fataherbergi og gefa þeim tíma og 
tækifæri til að athafna sig. Starfsmenn 
deildarinnar  aðstoða og leiðbeina. 
Starfsmenn deildarinnar sjái til þess að 
nemendur fái næði til að athafna sig með 
því að vera með litla hópa í fataherbergi 

Læri helstu heiti á fatnaði og hugtök sem 
tengjast klæðnaði 

Starfsmenn deildarinnar setja orð á 
athafnir og fatnað 

Læri að ganga snyrtilega frá fatnaði 
sínum. 

Að kenna börnum góða umgengni, hafa 
fatnað aðgengilegan fyrir börnin. 

Að börn læri að taka tillit til annarra og 
athafni sig rólega í fataherberginu. 

Starfsmenn deildarinnar sjái til þess að 
börnin séu róleg í fataherberginu og minni 
nemendur á kurteisi og tillitsemi. 
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Jólagjafir 

Á hverju ári búa börnin á Grundum til 

eina jólagjöf þar sem mikið er lagt upp 

úr sköpun og sjálfstæði barna. Börnin 

velja hverjum þau vilja gefa gjöfina og  

hvernig gjöf þau vilja búa til. 

Starfsmenn aðstoða börnin við að 

finna efnivið og útfæra hugmyndina 

að jólagjöfinni ásamt því að þeir taka 

myndir af sköpunarferlinu. Það er 

lögð mikil vinna í jólagjafirnar og þó 

lokaútgáfan beri þess ekki alltaf merki 

er mikið ferli og hugmyndavinna að 

baki hverri gjöf og eru börnin mjög 

stolt af afrakstrinum.  

 

Búningar 

Um það bil mánuði fyrir öskudag fara börnin á Grundum 

að huga að öskudagsbúning. Áherslan er lögð á 

sköpunarferlið og er lokaútkoman aukaatriði. Þessi vinna 

ýtir undir sjálfsstæði og sköpunargáfu barnanna þar sem 

börnin velja sér sjálf hvernig búning þau vilja gera og 

hvernig þau útfæra þá 

hugmynd. Jafnframt reynir 

verkefnið á málþroska og 

tjáningu barnanna þar 

sem þau þurfa að tjá 

hugmyndir sínar við 

starfsmann deildarinnar 

sem hjálpar þeim að finna 

efnivið við hæfi. 
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Árleg þemaverkefni 

Á hverju ári eru unnið að nokkrum 

þemaverkefnum þar sem börnin vinna í 

nokkrar vikur að hverju verkefni. Þar eru 

að sjálfsögðu öskudagsbúningar og 

jólagjafir sem nefnd hafa verið hér að 

framan en einnig er fjöruferð að hausti, 

náttúrugripasafn að vori og svo 

gróðursetja börnin fræ að vori og fara 

heim með plöntu fyrir sumarfrí. Einnig 

vinna börnin verk yfir veturinn sem sýnd 

eru á myndlistasýningu að vori. Að 

sjálfsögðu tekur deildin einnig virkan þátt 

í öllum uppákomudögum sem auglýstir 

eru á skóladagatali.  

 

 

 

Ljósmyndaskráningar 

Á Grundum er unnið markvisst 

með ljósmyndaskráningar. 

Starfsmenn eru duglegir að 

skrásetja vinnu og lærdóm 

barnanna með ýmsan efnivið 

með myndum. Myndirnar eru 

svo gerðar aðgengilegar í 

fataherbergi oft með stuttum 

texta til útskýringa til að 

foreldrar geti fylgst með vinnu 

og námi barna sinna. Allar 

skráningar fara svo í bók 

barnsins sem foreldrar fá til 

eignar að skólagöngu lokinni. 
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Hagnýtar upplýsingar 

Aðlögun 

Mikilvægt er að huga vel að aðlögun barns í upphafi leikskóla. Þegar barn byrjar í 

leikskólanum er deildarstjóri fyrst og fremst tengiliður foreldra og tekur viðtal við foreldra 

áður en aðlögun hefst. Í aðlögun milli deilda er það síðan starfsmaður viðkomandi deildar 

sem fylgir barni yfir á aðra deild, fer í heimsóknir og kynnir barnið fyrir nýju deildinni, 

starfsfólki þess og börnum. Það er mikilvægt að barninu líður vel í aðlögun og að því fylgi 

einstaklingur sem barnið treystir. 

Foreldrasamstarf 

Samstarf milli foreldra og starfsmanna deilda skiptir miklu máli og er það gagnkvæmt 

traust, virðing og samvinna sem mikilvægt er að hafa að leiðarljósi í því samstarfi. Einu 

sinni á ári í kringum afmælisdag barnsins eru haldin foreldraviðtöl þar sem deildarstjóri 

fer yfir þroskalista sem hann hefur fyllt út og foreldrar og deildarstjóri ræða saman um 

ýmis mál sem viðkoma barninu. Lögð er áhersla á að allir foreldrar fái tækifæri til þess að 

mæta í þessi viðtöl og reyna deildarstjórar að koma til móts við foreldra hvað varðar hvaða 

tíma þeim hentar að mæta í viðtalið. Vert er að taka fram að ekki er leyfilegt að hafa 

samband við starfsmenn deildarinnar utan vinnutíma til að spyrja um eitthvað 

varðandi skóladag barnsins en ef erindið er brýnt má alltaf hafa samband við deildarstjóra. 

Afmælisdagur barnsins.  

Það er stór dagur í lífi barnanna þegar þau 

eiga afmæli. Á Grundum er reynt að hafa 

afmælisdaginn sem eftirminnilegastan. 

Nokkrum dögum fyrir afmælið fær barnið að 

búa til afmæliskórónu þar sem sköpun 

barnsins og sjálfstæði fá að blómsta. Það er 

mikil lagt upp úr því að barnið fái að velja sjálft 

hvernig kórónu það vill búa til, hvernig hún á 

að vera á litinn og hvernig hún er skreytt. Á 

afmælisdaginn sjálfan skartar barnið síðan 

kórónunni og í samverustundinni er sungið 

fyrir afmælisbarnið og það blæs á kerti. Afmælisbarnið er síðan umsjónarmaður dagsins. 
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Veikindi og fjarvistir barns 

Ef barn kemst ekki í leikskólann vegna veikinda eru foreldrar beðnir um að tilkynna það 

með því að hringja í síma 456 7264 eða senda skilaboð í gegnum Karellen. 

Fatnaður 

Á hverjum degi er ýmislegt brallað í leikskólanum og þá er best að vera við flestu búin 

hvað varðar útiföt og aukaföt. Börn geta blotnað í útiveru, sullað yfir sig í matartímanum 

og svo framvegis og því er nauðsynlegt að barnið hafi föt til skiptanna í leikskólanum. Á 

Grundum er hvert og eitt barn með tösku fyrir aukaföt sem geymd er inni á deild. Gott er 

að miða við að í töskunni sé: 

 

• Tvennar nærbuxur 

• Tvö pör af sokkum 

• Tvennar buxur  

• Síðerma peysa 

• Bolur 

 

Veðráttan á Íslandi getur verið mjög breytileg og því er gott að börnin séu með fatnað í 

takt við veðrið. Öll börn fara tvisvar í útiveru og ef blautt er í veðri getur verið að börnin 

þurfi annan umgang fyrir seinni útiveru. Börn þurfa að hafa eftirfarandi fatnað í 

leikskólanum: 

 

Vetrarfatnaður 

• Ullarsokkar 

• 2+ pör vettlingar 

• Hlífðarvettlinga 

•  2 þykkar húfur 

• Þykk peysa 

• Þykkar buxur, flís eða ull 

• Kragi eða lambhúshetta (Ekki trefil) 

• Kuldagalli 

• Pollagalli 

• Stígvél/kuldaskór 
 

Sumarfatnaður 

• Hlý peysa 

• Úlpa/léttur jakki 

• Pollagalli 

• Hlýjar buxur, flís eða ull 

• Hlífðarbuxur 

• 2+ pör þunnir vettlingar 

• Þunn húfa eða buff 

• Strigaskór 

• Stígvél 
 

 
 

Mikilvægt er að merkja allt vel, yfirfara töskuna reglulega og fylgjast með ef vantar auka 

inniföt í pokann. Það er líka góð regla að skoða fatahólf barnanna í lok dags og taka með 

heim óhrein föt sem þarf að þvo. Hólf í fataherbergi skal tæma á föstudögum. 
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Símanúmer og stjórnendur 

Símanúmer leikskólans er 456 7264 

Heimasíða leikskólans er http://gladheimar.leikskolinn.is/ 

Leikskólastjóri er: 

Ragnheiður I. Ragnarsdóttir                                ragnheidur@bolungarvik.is. 

Sérkennslustjóri og aðstoðarleikskólastóri er: 

Salbjörg Júlía Þorsteinsdóttir                                    salbjorg@bolungarvik.is 
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