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Leikskólinn Glaðheimar vinnur nú að því að verða Heilsueflandi leikskóli í verkefni á vegum 

Embætti landlæknis. Auk þess er unnið að innleiðingu YAP hreyfiprógrams í samstarfi við 

íþróttasamband Fatlaðra. Markmið með YAP er snemmtæk íhlutun í hreyfiþjálfun. Að þau börn 

sem þurfa auka hreyfiþjálfun fái þá þjálfun í leikskólanum og að aukin umræða verði um gildi 

snemmtækrar íhlutunar á þessu sviði. Rannsóknir hafa sýnt að það getur reynst mjög 

árangursríkt að hefja markvissa hreyfiþjálfun snemma á lífsleiðinni og það á ekki síst við um 

þau börn sem af einhverjum ástæðum eru með skerta hreyfifærni.  

Heilsustefna Glaðheima nær fyrst og fremst yfir 2 megin þætti. Hreyfing og næring en auk 

þess fer hún örlítið inn á mikilvægi hreinlætis. 

 

Markmið heilsustefnu 

Í námskrá leikskólans segir að stefna Glaðheima sé að barnið læri í gegnum leik og verði virkt 

og skapandi í námi sínu og starfi, sé hvatt til að rannsaka og læra af eigin reynslu og getur 

skipulögð hreyfing og góð næring stutt barnið í lausnarleit sinni.  

Eitt af markmiðum Glaðheima er að barnið sé ánægt og líði vel í leikskólanum en nægt rými í 

dagskipulagi fyrir útrás fyrir hreyfiþörf barns getur aukið á vellíðan. 

 

Hreyfing 

Hreyfing er barninu eðlislæg og stuðlar að vellíðan. Hreyfing og vellíðan hafa jákvæð áhrif á 

samskipti barna. 

Hreyfiþroski barnsins eflist, úthald og styrkur eykst. Hreyfing þjálfar samhæfingu líkamans og 

stuðlar að andlegri og líkamlegri vellíðan. Þess vegna er stefna leikskólans að barnið fái 

hreyfistundir undir stjórn íþróttafræðings og daglega útiveru.  

Hreyfistundir 

Hver barnahópur fær 1-3 skipulagðar hreyfistundir á viku undir stjórn íþróttafræðings. 

Stundirnar eru fyrirfram skipulagðar og unnar með YAP hreyfiprógraminu til hliðsjónar og 

leiðbeiningar. Einnig fær hvert barn 1-2 útiverur á dag. Á sumrin aukast hreyfistundir úti.  

 

 

 

 

 

 



Próf- árangursmælingar 

YAP próf 

Leikskólinn Glaðheimar er þátttakandi í verkefninu Young athletes program (YAP) sem felur í 

sér snemmtæka íhlutun tengda hreyfiþroska. Öll börn 3 ára og eldri fara í gegnum staðlað próf 

sem fylgir hreyfiverkefninu og í kjölfarið í gegnum ákveðið prógram þar sem unnið er með þá 

þætti sem vinna þarf með samkvæmt niðurstöðum YAP prófs. Eftir að prógrammi líkur er annað 

próf framkvæmt og niðurstöður skoðaðar og viðeigndi úrlausnir gerðar fyrir hvert barn. 

Prógröm fyrir börn sem ekki ná tilskildum árangri á YAP prófi verður framfylgt 

einstaklingslega og í hóp, eftir því hvað hentar hverju og einu barni.  

Auk YAP hreyfiprófs er færni barns yfirfarin og skráð í bók barnsins ár hvert tengt afmælisdegi 

barnsins. Foreldrum barns er svo boðið í foreldrasamtal þar sem farið er yfir skráningar 

bókarinnar, rædd þroskaframvinda barnsins og staða í leikskólanum.  

Markmið YAP er að útskriftarnemendur hafa náð að minnsta kosti 90% færni í YAP 

hreyfiþroskaprófi.  

Næring 

Í næringarviðmiðum Embætti landlæknis um mataræði fyrir börn frá tveggja ára aldri frá 2014 

segir að lögð sé áhersla á mataræðið í heild sinni frekar en einstök næringarefni. Að börn borði 

fjölbreyttan mat í hæfilegu magni, hafi reglu á máltíðum og njóti þess að borða.  Enn fremur 

segir að æskilegt sé að velja fyrst og fremst matvæli sem eru rík að næringarefnum frá 

náttúrunnar hendi, svo sem grænmeti, ávexti, ber, hnetur, fræ, heilkornavörur, baunir og linsur, 

feitan og magran fisk, olíur, fituminni mjólkurvörur og kjöt og vatn til drykkjar. Leikskólinn 

Glaðheimar hefur grænmetis-og ávaxtastund á hverjum degi þar sem boðið er upp á fjölbreytt 

úrval af grænmeti og ávöxtum bæði ferskum og þurrkuðum. Börnin eru hvött til að smakka nýtt 

og eiga að öllu jöfnu að geta fengið sinn ráðlagða dagsskammt ávaxta-og grænmetis í 

leikskólanum, en ráðlagður dagsskammtur er 5 á dag samkvæmt landlækni.  

 

Starfsfólk/kennarar 

Kennarar eru fyrirmynd barna í leik og starfi og hvetur leikskólinn Glaðheimar kennara og 

starfsfólk til að til að vera virkir í hreyfingu í starfinu með börnunum. Bæði í hreyfistundum 

sem og hreyfingu og leik utandyra.  

Heilbrigður lífsstíll starfsmanna 

Starfsmenn eru fyrirmynd barnanna og þurfa því að tileinka sér heilbrigt líferni og horfa 

jákvæðum augum á hvað eina sem gerir heilsunni gott, það eykur vellíðan þeirra í starfi.  

 

 

 

 



Hreinlæti 

Í skólanámskrá leikskólans Glaðheima segir að mikilvægt sé að börnunum sé hjálpað við að 

tileinka sér almennar hreinlætisvenjur á þann hátt að þau þroski jafnframt með sér heilbrigt 

viðhorf til sjálfs sín og líkama síns. Í leikskóla skal styrkja hreinlætisvenjur barnsins. 

 


