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Starfsmenn á Grásteini veturinn 2019-2020 
 
Steinunn Ragnarsdóttir deildastjóri steinunnr@bolungarvik.is 
Ewa Zsuba Snorrason leikskólakennari ewa@bolungarvik.is 
Erla Ingibjörg Guðjónsdóttir leikskólaliði erlag@bolungarvik.is  
Harpa Rut Rögnvaldsdóttir leiðbeinandi harpa@bolungarvik.is 
Hanna Björg Reynisdóttir afleysing 
Alastair Kristinn Rendall afleysing 
 

Ég og þú og allir sama treystum, 

virðum – þá er gaman! 
 

Leiðarljós Glaðheima: 
 

• Berum virðingu fyrir okkur 

• Berum virðingu fyrir öðrum 

• Berum virðingu fyrir umhverfi og eigum 
 
Leikskólinn leggur áherslu á að barnið sýni virðingu, beri ábyrgð og sé traust 
 

Hópaskipting 
 
Barnahópnum er skipt í þrjá hópa sem hefur hver sinn hópstjóra. Hópaskipting er 
endurskoðuð eftir þörfum. Hópstjóri sér um hópinn sinn í hópatíma, hreyfistundum og 
matmálstímum og tekur foreldraviðtöl. Í hópastarfi er unnið eftir námsáætlun. 
 

Hópaskipting á Grásteini 
 

Steinunn Ewa/Harpa Rut Erla Ingibjörg 

Albert Dagur 
Daníel Bjarmi 
Davíð Páll 
Elías Ægir 
Ksawery 
Steinar Gauti 
Viktor Óli 

Ásdís Tekla 
Jóhanndína María 
Matthildur Bylgja 
Oriana 
Ragnheiður Guðrún 
Úlfhildur Ísafold 
Wiktoria  

Anton Örn 
Guðni Nóel  
Guðrún Lilja 
Gunnar Sigurvin 
Sólbjört Sesselja 
Wiktor 

 

Daglegt líf í leikskólanum 
 
Daglegu lífi í leikskólanum tilheyra ýmsar fastar athafnir, þar sem líkamlegum og andlegum 
þörfum barnanna er mætt. Þessar daglegu athafnir hafa mikið vægi í þroska barnanna og er 
mikilvægt að mæta þörfum þeirra hverju sinni eins vel og kostur er. 

mailto:steinunnr@bolungarvik.is
mailto:ewa@bolungarvik.is
mailto:erlag@bolungarvik.is
mailto:harpa@bolungarvik.is
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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 er 
rammi utan um daginn. 
 

Dagskipulag á Grásteini 
 

7:30 Grásteinn opnar 

8:30-9:30 Útivera 

9:30-10:00 Ávaxtastund 

10:00-10:30 Samvera  

10:30-11:30 Hópatími 

11:30-12:00 Hádegsmatur  

12:30-13:00 Hvíld  

13:00-14:00 Hópatími  

14:00-15:00 Útivera 

15:00-15:30 Nónhressing  

15:30-16:30 Frjáls leikur 

16:30 Grásteinn lokar 

 
Við leggjum áherslu á að taka vel á móti hverju barni svo það finni sig velkomið í leikskólann. 
Barnið þarf að upplifa öryggi og það viðmót sem barnið mætir getur haft úrslitaþýðingu 
varðandi góð samskipti og tengsl. Okkur finnst mikilvægt að barnið finni fyrir jákvæðu 
viðhorfi foreldris gangvart leikskólanum.  
 

Matartímar 
 
Matartímar hafa mikið uppeldislegt gildi. Matartíminn á að vera notalegur tími þar sem 
öllum líður vel. Þar gefst tækifæri til skemmtilegra og fræðandi samræðna (á forsendum 
barnanna) sem börnin fá í flestum tilfellum að stjórna. Áhersla er lögð á að barnið smakki á 
öllu. 
 

 
 
Lögð er áhersla á að börnin fái hollan og fjölbreyttan heimilsmat í leikskólanum.  Matseðill er 
settur inn á heimasíðu leikskólans, foreldrar fá hann sendan heim og er hann á 
upplýsingaskjá í andyri skólans. 
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Á Grásteini sitja börnin með hópstjórum í ávaxtastund og í hádegismat. Í síðdegishressingu 
eru þau í tveimur hópum þar sem kennarar skiptast á að vera með börnunum. 
 
Á Grásteini eru eftirfarandi markmið og leiðir til að vinna að þeim: 
 

Markmið  Leiðir  

Að börnin verði sjálfbjarga við máltíðir og 
læri að nota hnífapör 

Kennarar aðstoða nemendur eftir þörfum 
og hvetja þau til að æfa sig í notkun 
hnífapara 

Að börnin læri almenna borðsiði Kennarar séu börnunum góðar fyrirmyndir 
Börnin bíði þar til boðið er að gjöra svo vel 
og þakki fyrir sig að máltíð lokinni 

Að börnin venjist fjölbreyttri og hollri fæðu Kennarar fræða börnin um hvað er hollt og 
óhollt og hvetja þau til að smakka allan mat 

 

Hreinlæti 
 
Lögð er áhersla á að börnunum sé hjálpað við að tileinka sér almennar hreinlætisvenjur. Í 
þessum þætti daglegra athafna er mikilvægt að nýta tækifæri sem gefast til að leiðbeina 
þeim um heilbrigt viðhorf til eigin líkama s.s. hreinlæti og næði til athafna. Mikilvægt er að 
þekkja þarfir og þroska hvers barns og veita því aðstoð af nærgætni og hlýju. 
 
Á Grásteini eru eftirtalin markmið og leiðir til að vinna að þeim: 
 

Markmið  Leiðir  

Að börnin nái stjórn á salernisvenjum sínum Kennarar minna nemendur á að fara á 
salerni og hjálpa þeim við að ná stjórn á 
salernisvenjum t.d. tímasettar salernisferðir 
í dagskipulagi 

Að börnin læri almennar hreinlætisvenjur Kennarar minna nemendur á handþvott og 
að sturta niður eftir salernisferðir 

 Sápa og þurrkur séu aðgengilegt fyrir 
nemendur 

Að börnin finni ekki fyrir leiða eða 
sektarkennd ef óhöpp eiga sér stað 

Kennarar vinna með slík óhöpp af virðingu 
og hlýju 

 

Hvíld og slökun 
 
Í erli dagsins er mikilvægt að tryggja börnunum tíma til hvíldar og /eða slökunar. Hvíldar – og 
slökunartími gefur tækifæri til að skapa hlýju og góð tengsl við hvert barn og barnahópinn.  
 
Á Grásteini eru eftirfarandi markmið og leiðir til að vinna að þeim: 
 

Marmkið  Leiðir  
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Að börnin eigi rólega og notalega stund 
eftir hádegismatinn 

Kennarar gefa kost á notalegri samveru 
með lestri, hlustun og /eða rólegri tónlist 

 

Fatnaður/fataherbergið 
 
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 sjálfsmynd þeirra og 
sjálfsbjargarviðleitni. Í fataherbergi læra þau einnig að sýna hjálpsemi, taka tillit til annarra 
og ganga snyrtilega frá fatnaði sínum. 
 
Á Grásteini eru eftirfarandi markmið og leiðir til að vinna að þeim: 
 

Markmið  Leiðir  

Að börnin læri að klæða sig sjálf í og úr Kennarar aðstoða nemendur við að taka til 
fötin sín og leiðbeina þeim um auðveldustu 
leiðir til að klæðast. Kennarar sjá til þess að 
nemendur fái nægan tíma til athafna 

Að börnunum sé kennt að ganga snyrtilega 
frá fatnaði sínum 

Kennarar kenna nemendum góða umgengni 
og leiðbeina nemendum hvernig ganga eigi 
frá fötum í fatahólf og raða skófatnaði 

Að börnin læri að taka tillit til annarra og 
athafna sig rólega í fataherberginu 

Kennarar sjá til þess að rólegt sé í 
fataherberginu og minni nemendur á 
tillitsemi 

 

Útivera 
 

Útivera er jafn mikilvægur uppeldisvettvangur og leikur og 
nám eru innanhúss. Útivera er börnum holl og mikilvæg. 
Hún styrkir og eflir, eykur þrótt og matarlyst. Öll börnin fá 
að njóta daglegrar útiveru. Í útiverunni  fá börnin 
fjölbreytta hreyfingu, útrás fyrir hreyfigleði sína og njóta 
samskipta við aðra. 
 
Á Grásteini eru eftirfarandi markmið og leiðir til að vinna 
að þeim: 

 

Markmið  Leiðir  

Að börnin fari út ekki minna en tvisvar á 
dag 

Börnin fara út í frjálsum leik og í hópastarfi 

Að börnin venjist því að fara út í allskonar 
veðrum 

Kennari hjálpi þeim að finna út hvað sé 
hægt að gera miðað við veður 

Að börnin upplifi útiveruna á jákvæðan hátt Kennara séu virkir og hvetjandi 

Að börnin kynnist nærumhverfi sínu Vettvangsferðir 
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Hópastarf 
 
Börnunum er skipt upp í þrjá hópa. Hópaskipting er ákveðin að hausti og er endurskoðuð ef 
þörf er á. Hópstjóri sér um að skipulegga hópastarfið fyrir sinn hóp og hefur til hliðsjónar 
námsáætlun deildar. Hann fylgist með þroska og námi nemenda sinna og skipuleggur 
verkefnin út frá þessum þáttum. 
 
Hópstjórinn heldur utan um skráningu í Bók barnsins fyrir sinn hóp og tekur foreldraviðtöl. 
Kennari sér einnig um skráningar fyrir sinn hóp hvort heldur er ljósmynda-/videoskráningu 

eða skriflega skráningu. 
 
Á Grásteini eru eftirfarandi markmið 
og leiðir til að vinna að þeim: 
 
 
 
 
 
 
 

Markmið Leiðir  

Að vinna út frá námssviðum Aðalnámsskrár 
leikskóla 

Kennarar séu vel undirbúnir fyrir 
hópastarfstíma 

Að börnin læri að vinna í hóp og taka tillit til 
annarra 

Börnin tilheyra ákveðnum hópi sem hver og 
einn fær að njóta sín 

Að börnin séu virkir þátttakendur í 
hópastarfi 

Kennarar finna viðfangsefni sem höfða til 
barnanna og hafa leikinn að leiðarljósi í öllu 
starfi með þeim 

 

Valstundir 
 
Í valstundum er deildinni skipt niður í svæði með ákveðnum viðfangsefnum og börnin velja 
sér síðan svæði eftir áhuga. Í valstundum eru sameiginleg rými leikskólans og leiksvæði 
deildar nýtt vel og börnin fá tækifæri til að leika sér í fámennum hópum. 
 
Á Grásteini eru eftirfarandi markmið og leiðir til að vinna að þeim: 
 

Markmið  Leiðir  

Að börnin fái að velja sér ákveðin 
viðfangsefni og félaga 

 

Að börnin læri  að una við val sitt í ákveðinn 
tíma 

Kennarar aðstoða börnin í valinu og hvetja 
þau 

Að börnin hafi alltaf val um viðfangsefni Að viðfangsefnin séu nógu mörg 

Að börnin kynnist öðrum börnum Vinaval, stráka- og stelpuval o.f.l. 
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Samverustundir 
 
Í samverustundum er spjallað saman, lesið, sungið og farið í létta leiki þegar tækifæri gefst. 
Lesið er fyrir börnin efni sem hæfir aldri þeirra og þroska, sungið, sagðar sögur og ævintýri. 
Einnig gefast tækifæri til að velta ýmsu fyrir sér, samræður sem byggja á opnum spurningum 
sem hvetja börnin til að segja skoðun sína á því sem rætt er um. 
 
Á Grásteini eru eftirfarandi markmið og leiðir til að vinna að þeim: 
 

Markmið  Leiðir  

Að börnin eigi notalega stund saman við 
söng og leik 

Allir sitja saman og allir fá að taka þátt 

Að börnin læri lög og texta Kennarar leggja markvisst inn ný lög og 
texta 

Að börnin öðlist færni í að koma fram fyrir 
stærri hóp 

Söngur og frásögn 

Að kennarar bjóði upp á fjölbreytt efni Söngur, dans, málrækt, leikir o.fl. 

 
 
 

Hreyfistundir 
 
Mikil áhersla er lögð á hreyfingu barnanna í leikskólanum og í hverri viku fara þau í sal í 
skipulagða hreyfistund. 
 Elstu börnin fá einnig sundnámskeið. 

    
Á Grásteini eru eftirfarandi markmið og leiðir til að vinna að þeim: 
 

Markmið  Leiðir  

Að börnin hafi gaman af að hreyfa sig Vel skipulagðar hreyfistundir 

Að auka úthald, einbeitingu og styrk Fjölbreyttar æfingar 

Að börnin læri fjölbreytta leiki Kennarar leggja inn nýja leiki 
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Útinám/útikennsla og áhugi 
 
Í útinámi kynnast börnin umhverfi sínu, fræðast um náttúruna og söguna, fá að upplifa með 
því að skoða, snerta, rannsaka á eigin forsendum. Í útináminu verða oft til óundirbúin 
ævintýri þegar áhugi og forvitni glaðra barna ráða för. Námssvið leikskólans verða öll lifandi 
og samþætt í útináminu og hlutverk kennarana er að vera góð fyrirmynd og vekja áhuga 
barnanna á að kanna og ígrunda fyrirbæri náttúrunnar. Helstu útinámssvæðin eru 
skógræktin og sandurinn en aðrir skemmtilegir staðir eru einnig heimsóttir. 
 

          
Á Grásteini eru eftirfarandi markmið og leiðir til að vinna að þeim: 
 

Markmið  Leiðir  

Að börnin öðlist jákvæða reynslu af 
útiveru 

Réttur útbúnaður með tilliti til veðurs 

Að bjóða upp á fjölbreyttar 
kennsluaðferðir og umhverfi til að vinna 
með námssviðin 

Kennarar skipuleggja útikennsluna fyrirfram 
en eru samt opin fyrir óvæntum uppákomum 

Að börnin læri að bera virðingu og vera 
meðvituð um náttúruna og umhverfi sitt 

Kennarar kynna fyrir börnunum örugg 
útivistarsvæði í nágrenni leikskólans, og 
einnig að ganga vel um umhverfi sitt  

 

Samþætt og skapandi leikskólastarf 
 
Leikskólastarfið er skapandi og samþætt nám, þar sem börnin uppgötva og læra af öllu sem 
þau taka sér fyrir hendur, úti og inni, í skipulögðu markvissu starfi, frjálsum leik eða 
athöfnum daglegs lífs. Börnin læra í samvinnu við önnur börn og fá til þess stuðning og 
hvatningu frá hinum fullorðnu. Námssvið leikskólans eru og eiga að vera samþætt og 
samofin í leikskólastarfinu. 
 

Lýðræði í leikskólastarfi 
 
 Í leikskólanum eru börn, foreldrar og starfsfólk samstarfsaðilar og taka sameiginlega þátt í 
að skapa lýðræðislegt samfélag innan hans. Virðing og umhyggja eru grunngildi lýðræðisins. 
Í daglegu starfi er lögð áhersla á að vinna með þessi grunngildi og að börn og starfsfólk þrói 
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með sér samkennd, tillitssemi, umburðarlyndi og vinsemd í leik og starfi. Lögð er áhersla á 
að leysa mál á jákvæðan og friðsaman hátt, þar sem sjónarmið allra eru virt og niðurstaða 
fengin, sem gengur ekki á rétt barna, foreldra eða starfsfólks. 
 
Lögð er áhersla á að vinna með ábyrgðarkennd og læra að taka ábyrgð á eigin gjörðum og 
orðum. Það eflir og styrkir frumkvæði og stuðlar að virkri þátttöku í ákvörðunartöku um hin 
ýmsu málefni, er varðar börn og starfsfólk. 
Nýta þarf tækifæri í daglegu starfi til að auka valmöguleika barna um þá þætti í leik og starfi 
sem þau hafa forsendur til að taka ákvarðanir um. Um sumt eiga börn ekki að hafa val og 
það er ábyrgð hinna fullorðnu að taka skynsamlegar ákvarðanir með hagsmuni barnanna að 
leiðarljósi. 
 
Í lífinu þurfa allir einhverntíman að eiga skoðanaskipti við aðra. Því er mikilvægt að læra að 
tjá skoðanir sínar og hlusta á og virða skoðanir annarra. Leikskólinn á að búa börnunum 
þann vettvang að þau geti þjálfað þessa færni og byggt upp á jákvæðan hátt. Með því að efla 
sjálfsmynd barna og sjálfstraust fá þau tækifæri til að upplifa sig sjálf sem virka þátttakendur 
í samvinnu með öðrum. 
 
Á Grásteini eru efitrfarandi markmið og leiðir til að vinna að þeim: 
 

Markmið  Leiðir  

Að börnin velji sér viðfangsefni í vali Með aðstoð kennara 

Að börnin fái rétt til ákvarðanatöku t.d. 
hvert á að fara í gönguferðir 

Skoðanakönnun-hvað vill meirihlutinn gera 

Að börnin læri að koma sér saman um 
svæði og viðfangsefni í vali 

Með aðstoð kennara 

Að börnin taki þátt í að velja söngtexta Með aðstoð kennara 

Að börnin læri að vera hluti af hópi Vinna saman í litlum hópum t.d. í hópastarfi 

 
 
 

Námssvið leikskóla 
 

Læsi og samskipti 
 
Börn eru félagsverur og til þess að eiga samskipti við aðra nota þau ýmsar aðferðir. Læsi í 
víðum skilningi er mikilvægur þáttur samskipta. Læsi felur í sér að barn búi yfir þekkingu, 
hafi færni til að tjá hugsanir sínar og skoðanir, tilfinningar og langanir. Læsi snýst ekki 
eingöngu um notkun orða því barnið lærir einnig smátt og smátt að lesa í umhverfi sitt, það 
lærir  að rata og fara um í nærumhverfi sínu með vísbendingum sem það man eftir og 
þekkir. 
Í leikskólanum er lögð áhersla á að efla málþroska barna á fjölbreyttan hátt í gegnum 
samþætt nám í leik og starfi. 
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Á Grásteini er unnið með efitrfarandi þætti og leiðir: 
 

Markmið Leiðir 

Málörvun/málvitund barna 
 

Markviss málörvun með áherslu á lestur, 
söngur/þulur, rím, spil, daglegar athafnir, 
samverustundir, opnar spurningar 

Ritmálið 
 

Sjónrænar vísbendingar, ritað 
mál/merkingar 

Leikurinn Hlutverkaleikur, leikræn tjáning, valsvæði 
frjáls leikur, útivera 

Umhverfi  Vettvangsferðir, útivera 

  

 

Lífsleikni – samskipti 
 
Setja orð á tilfinningar og skoðanir, vera með í að taka ákvarðanir, samskipti við aðra, 
valstundir, reglur deildarinnar, dygðir-hugrekki og þolinmæði ásamt glaðværð, 
sköpunargleði og hófsemi. Hvernig tölum við. 
 
Markmið fyrir barnið: 

• Að öðlast innri aga 

• Að læra að bera virðingu fyrir öðrum og umhverfi sínu 

• Að samkennd aukist 

• Að siðferðiskennd eflist 

• Að þekkja muninn á réttu og röngu 

• Að læra að þekkja tengslin milli orsaka og afleiðinga 

• Að jákvæður agi sé ríkjandi 

• Að læra að þekkja tilfinningar sínar og geti brugðist við þeim 

• Að læra að taka hóli eins og það er og að viðurkenna að það eru ekki allir eins 

• Að læra að allir hafa eitthvað fram að færa 
 
Lífsleiknikennsla er rauður þráður í gegnum starf Grásteins. Lögð er áhersla á að barnið skilji 
dygðir og noti í daglegu starfi.  
Markmiðið er að barnið sýni góða hegðun af því að: 
 
 

„hugurinn sagði mér það“ 
 

Umhverfi 
 
Vettvangsferðir, umferðarreglur, náttúran, samskipti við nærsamfélagið. 
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Heilbrigði og velferð 
 
Glaðheimar er heilsuleikskóli og þar læra börnin um hollt mataræði, mikilvægi hreinlætis, 
gildi hreyfingar og fá tækifæri til að tileinka sér heilbrigðan lífsstíl. 
 
Börn hafa mikla þörf fyrir að fá að hreyfa sig frjálst og óhindrað. Hreyfing er börnum 
mikilvæg og hún eykur vellíðan þeirra, gleði, snerpu og þol og styður við líkamlegan og 
andlegan þroska þeirra. Í útiveru fá börnin útrás fyrir ærslafulla leiki og hreyfingar sem 
krefjast meira rýmis. Í skipulögðum hreyfistundum er lögð áhersla á að vinna með 
samhæfingu hreyfingar, jafnvægi, úthald og styrk. 
 
Góð hreyfigeta og vellíðan barna styður við sjálfsmynd þeirra og eflir sjálfstæði þeirra í 
daglegum athöfnum. 
 
Gildi og mikilvægi hvíldar og slökunar verður æ ljósari og börn þurfa að endurhlaða líkama 
sinn með slökun og hvíld af og til yfir daginn eftir þörfum. 
 
Velferð barns er afar mikilvægur þáttur í lífi þess. Barn þarf og á að njóta umhyggju, hlýju og 
virðingar, sem eru forsendur þess, að það fái að vaxa og þroskast í leik og starfi og fari með 
það góða veganesti út í lífið. 
 
Á Grásteini er unnið með eftirfarandi þætti og leiðir: 
 

Markmið Leiðir  

Hreyfing Salur, Árbær, vettvangsferðir,útivera 

Útivera  Lóðin, vettvangsferðir,útinám 

Annað  Hjóladagur, íþróttadagur 

Hreinlæti Í daglegum athöfnum 

Hvíld Slökun, lestur, tónlist 

Vellíðan Gleðjast yfir góðu verki og að geta sjálfur, 
leysa málin 

  

 

Sjálfbærni og vísindi 
 
Sjálfbærni snýst um samfélagið, umhverfið, ábyrgð, virðingu og lýðræðisleg vinnubrögð. Að 
bera ábyrgð á sjálfum sér er hluti af sjálfbærni. 
 
Markmiðið er að börn og starfsfólk átti sig á að þau vistspor, sem sérhver einstaklingur skilur 
eftir sig skiptir miklu máli bæði í nútíð og framtíð. Menntun í sjálfbærni inniheldur skilning á 
samfélaginu, náttúrunni og vistfræðilegum takmörkum jarðar, að njóta og bæta við fremur 
en ganga á. 
 
Börn nota ýmsar aðferðir til að kanna umhverfi sitt, skynja og skilja. Leikskólinn þarf að 
skapa börnum möguleika á að uppgötva og upplifa umhverfið og taka þátt í félagslegum 
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samskiptum. Eftir því sem börnin þroskast byggja þau ofan á reynslu sína og bæta við 
þekkinguna. 
 
Börnum er eðlislægt að kanna umhverfi sitt og það gera þau best með því að snerta, horfa, 
hlusta, bera saman, flokka, rannsaka, draga ályktanir og upplifa um leið og þeim er kennt að 
sýna náttúrunni virðingu og alúð. Þetta vísindanám er mikilvæg leið í þroska og námi 
barnanna og leikskólinn þarf að grípa þau tækifæri sem gefast í leik og starfi til að styðja við 
það. 
 
Á Grásteini er unnið með eftirfarandi þætti og leiðir: 
 

Vettvangsferðir  Árstíðir, gróður, dýralíf  

Útivera/útinám Leikskólalóðin, skógrækt, fjörur, annað 
nærumhverfi 

Lambaferð  Geirastaðir 

Hópastarf  Berjatínsla  

Efniviður  Endurvinnanlegt efni, verðlaust efni 

Dagur umhverfisins Týna rusl í nærumhverfinu 

Umhverfismennt almennt Bera virðingu fyrir öllu lífi í náttúrunni t.d. 
skordýrum, gróðri ofl. 

 

Sköpun og menning 
 
Sköpun og menning er mikilvægur þáttur í leikskólastarfinu. Sköpun í leikskóla á fyrst og 
fremst að beinast að sköpunarferlinu, könnuninni, gleðinni, tjáningunni og náminu sem 
kemur fram í ferlinu þegar hugmyndir, tilfinningar og ímyndun fá að njóta sín. 
 
Sköpun fléttast inn í öll námssvið leikskólans þar sem börnin fá að vinna á fjölbreyttan hátt 
með efnivið og verkfæri sem þau ýmist finna sjálf, hafa aðgang að eða fá í hendur. 
Hugmyndir barnanna skulu ráða oftast hvað verður til og hvernig. 
 
Í leikskólanum hafa með tímanum myndast margar hefðir sem eru mikilvægur hluti af 
menningu leikskólans. Í hefðum felast oftast eitthvað sem gleður hjartað, það að gera sér 
dagamun eða bjóða gestum á viðburði í leikskólum. Þá tekur leikskólinn þátt í ýmsum 
viðburðum sem boðið er til í Bolungarvík 
 
Á Grásteini er unnið með eftirfarandi þætti og leiðir: 
 

Myndsköpun  Að börnin kynnist fjölbreyttum efnivið 

Tónlist  Hljóðfæri, söngur, dans, hlusta á fjölbreytta 
tónlist 

Leiklist  Dans, semja og leika leikrit 

Hefðir og siðir Dagur íslenskrar tungu, sólarpönnukökur, 
dagur leikskólans, foreldrakaffi fyrir jólin, 
bollu-, sprengi- og öskudagur, jólin, 
föstudagsuppbrot 
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Leiksýningar  Boðið upp leiksýningar 

 
Í sköpun er ýmislegt hægt að gera og prófa 
 

Samstarf leik- og grunnskóla 
 
Elstu börnin fara í minnst þrjár heimsóknir í grunnskólann. Einu sinni á haustönn og tvisvar á 
vorönn. Að auki fara börnin í bókasafnið einu sinni í viku yfir veturinn. 1.bekk er boðið í 
vinastund að hausti hjá Grásteini. 
 
Að vori er skilafundur með skólastjórum, deildarstjórar, sérkennslustjóra og 
umsjónarkennara næsta fyrsta bekkjar. 

 

Foreldrasamstarf 
 
Samvinna, sem byggir á gagnkvæmu trausti og jákvæðni, er forsenda fyrir árangursríkri dvöl 
og líðan barnsins í leikskólanum. Leikskólinn hvetur foreldra til að taka þátt í því samstarfi 
sem er í boði hverju sinni en ýmsar hefðir eru í skólastarfinu þar sem leitast er eftir því að 
bjóða foreldrum inn í skólann. Foreldraviðtöl eru einu sinni á skólaárinu og /eða eftir 
þörfum. Foreldrar geta óskað eftir viðtölum þar fyrir utan telji þeir þörf á . 
 

Hagnýtar upplýsingar 

 

Veikindi – fjarvistir barns 
 
Ef barnið kemur ekki í leikskólann vegna veikinda eða af öðrum ástæðum eru foreldrar 
vinsamlegast beðnir að tilkynna það til leikskólans hvort heldur er í síma 4567264 eða inn í 
karellen. 
 
Barn skal dvelja heima þar til það er hitalaust og hefur endurheimt þrótt sinn. Geti barnið 
ekki tekið þátt í leik og starfi úti að mati foreldra er eðlilegt að það sé heima enda fer hluti af 
daglegu starfi skólans 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. 
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Sérfæði í leikskólanum 
 
Aðeins er hægt að verða við óskum foreldra um sérfæði fyrir barn sitt ef framvísað er 
læknisvottorði og skal endurnýja vottorðið einu sinni á ári. 
 

Lyfjagjafir í leikskólanum 
 
Lyf eru ekki gefin í leikskólanum nema læknir meti það svo að tímasetningar lyfjagjafar þurfi 
að koma inn á leikskólatíma barnsins. Þar er ekki átt við astma lyf eða önnur lyf sem eru 
barni lífsnauðsynleg. 
 

Afmælisdagur barnsins 
 
Afmælisdagur barnsins er stór dagur í lífi þess. Í leikskólanum eru ýmsar hefðir til að 
dagurinn verði barninu sem eftirminnilegastur. 
 
Barnið gerir sér kórónu, afmælissöngurinn er sunginn. Afmælisbarnið er miðdepill dagsins á 
deildinni. Mynd af afmælisbarninu er hengd upp í fataherbergi. 
 
 

Fataherbergi/fatnaður 
 
Börnin eru stóran hluta dags í leikskólanum og getur ýmislegt komið upp á í erli dagsins. 
Börnin geta sullað niður á sig í matartímum orðið blaut eftir útiveru og fleira og því er 
nauðsynlegt að hafa aukaföt í töskunni.  
 

• Einar nærbuxur 

• Einar buxur 

• Eina peysu 

• Einn bol 

• Tvenna sokka 
 
Fyrir útiveru þurfa börnin hlífðarfatnað og skófatnað eftir veðri og árstíð. Eftirfarandi 
fatnaður þarf að vera með í leikskólanum. 
 

• Góður vetrargalli 

• Hlífðarföt og/eða pollagalli 

• Stígvél/skór  

• Húfa 

• Minnst tvö pör af vettlingum 

• Pollavettlinga ófóðraða 

• Ullarsokkar 

• Þykk peysa 
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• Kragi eða buff 
 
Foreldrar eru beðnir að aðstoða starfsfólk Grásteins með því að: 
 

• Merkja allan fatnað með nafni barnsins 

• Ganga frá fatahólfi barnsins í lok dags 

• Kíkja í þurrskáp að morgni og ganga frá fötum sem þar eru. 

• Óhrein föt þarf að taka heim og þvo 

• Tæma öll fatahólf á föstudögum 
 

Símanúmer og netföng 
 
Símanúmer Glaðheima er 4567264 
Netfang Glaðheima er gladh@bolungarvik.is 
Netföng starfsmanna má finna á heimasíðu Glaðheima 
Leikskólastjóri er Ragnheiður I. Ragnarsdóttir og er hægt að fá samtal við hana hvenær sem 
er. 
Aðstoðarleikskólastjóri/sérkennslustjóri er  Salbjörg Júlía Þorsteinsdóttir og er hægt að fá 
samtal við hana hvenær sem er. 


