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Yfirstjórn leikskólamála 
 

Fræðslumála- og æskulýðsráð fer með málefni leikskólans, samkvæmt lögum og 

reglugerðum, sveitarstjórnarlögum og því sem bæjarstjórn felur henni að öðru leyti. 

Fræðslumála- og æskulýðsráð er skipað fimm fulltrúum og fimm til vara, kosnum af 

bæjarstjórn. Aðrir sem sitja fundi fræðslumála- og æskulýðsráðs eru leikskólastjóri, fulltrúi 

starfsmanna og fulltrúi foreldra. Fulltrúi foreldra er jafnframt formaður foreldraráðs 

leikskólans. 

 

Bæjarstjóri fer með yfirstjórn leikskólans, starfsfólk bæjarskrifstofu sér um gerð 

fjárhagsáætlunar ásamt leikskólastjóra, laun, greiðslu reikninga og innheimtu dvalargjalda. 

 

Byggingafulltrúi  og starfsmaður fasteigna Bolungarvíkurkaupstaðar sjá um allar viðgerðir á 

húsnæði leikskólans, ýmist sjálfir eða fá til þess iðnaðarmenn. 

Leikskólaráðgjöf 
Leikskólastjóri sér til þess að leitað sé aðstoðar sérfræðinga hvort heldur er  um að ræða fyrir 

einstök börn eða fyrir allan leikskólann. 

 

Þjónustusamningur er við Skóla- og tómstundasvið Ísafjarðarbæjar varðandi sérfræðiþjónustu 

og ráðgjöf. 
1
 

 

Á Skóla- og tómstundasviði er starfandi leikskólafulltrúi sem sinnir málefnum barna með 

sérþarfir. Hægt er að leita til hans vegna faglegs stuðnings og einnig vegna sérstakra barna. 

Aldrei er leitað út fyrir leikskólann með einstök börn nema með undirskrifuðu leyfi foreldra. 

Talkennari sér um þau börn sem þurfa aðstoð við málörvun og aðra talgalla.  

Námskrá leikskólans 

 
Skólanámskrá Glaðheima byggir á Aðalnámskrá leikskóla sem samþykkt var af Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti 2011 og á lögum um leikskóla nr. 90/2008 

Leikskólastarf – grundvallarhugmyndafræði 
Í leikskóla á að leggja áherslu á skapandi starf og leik barnsins. Ekki er um beina kennslu að 

ræða sem stefnir að ákveðinni fræðilegri þekkingu. Leikskólafræði eru fremur þroskamiðuð 

en fagmiðuð, með áherslu á leik barna sem náms- og þroskaleið og uppgötvunarnám.  

Í leikskóla ber að hlúa að öllum þroskaþáttum, efla þá og örva samspil þeirra. Lífsleikni og 

námsgengi barnsins byggist á jafnvægi milli allra þroskaþátta. 

 

Lög um leikskóla 
Samkvæmt lögum nr. 90/2008 fer menntamálaráðherra með yfirstjórn þeirra mála sem lög 

þessi taka til, að öðru leyti en varðar stofnun og rekstur leikskóla. Sveitafélög bera ábyrgð á 

starfsemi leikskóla. Sveitafélög hafa forystu um að tryggja börnum leikskóladvöl og bera 

                                                           
1
 Þjónustusamningur 2000 
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ábyrgð á heildarskipan skólahalds í leikskólum sveitarfélags. Sveitarfélög setja almenna 

stefnu um leikskólahald í sveitarfélagi og kynna fyrir íbúum.
2
  

 

Aðalnámskrá leikskóla 
„Aðalnámskráin er ígildi reglugerðar og í henni er kveðið nánar á um hlutverk leikskóla á 

grundvelli laga um leikskóla og reglugerða um menntun, uppeldi og umönnun í leikskóla.“
3
  

 

Aðalnámskrá er rammi um skólastarfið og leiðsögn um tilgang þess og markmið. Hún birtir 

heildarsýn um menntun og útfærir nánar þá menntastefnu sem felst í lögunum.
4
 

 

Skólanámskrá 
Skólanámskrá er yfirlýsing um hugmyndafræði, skipulag, vinnubrögð og gildi sem lögð eru til 

grundvallar leikskólastarfinu. Hún byggir á því sem samfélagið telur mikilsvert og því úr 

menningararfinum sem talið er mikilvægt að koma áleiðis til næstu kynslóðar. 

Hlutverk skólanámskrár: 

 

 Gerir leikskólastarfið sýnilegra 

 Veitir yfirsýn yfir allar forsendur í rekstri leikskóla 

 Gerir leikskólastarfið markvissara  

 Veitir heildarsýn yfir uppeldisstarfið 

 Gefur starfsfólki skýrar upplýsingar um hvers er vænst af því 

 Gerir nýliðum auðveldara að komast inn í starfið 

 Auðveldar markvisst samstarf við foreldra og aðra samstarfsaðila. 

  

                                                           
2
 Lög um leikskóla 90/2008 

3
 Aðalnámskrá leikskóla 2011: 7 

4
 Aðalnámskrá leikskóla 2011 
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Stefna leikskólans 
 

Hugmyndafræði leikskólans byggist meðal annars á lífsviðhorfi, gildismati, þekkingu og 

reynslu starfsmanna, ásamt kenningum sem settar hafa verið fram 

af fræðimönnum og rannsóknum sem gerðar hafa verið á 

leikskólastarfi.  

Leikskólinn leggur áherslu á að barnið sýni virðingu, beri ábyrgð 

og sé traust. 

Stefna Glaðheima er að barnið læri í gegnum leikinn og verði virkt 

og skapandi í námi sínu og starfi. Barnið er hvatt til að rannsaka og 

læra af eigin reynslu.  

Í gegnum daglegt starf öðlast barnið lífsleikni þar sem leikurinn er 

aðalnámstæki leikskólans. 

 

Markmið Glaðheima 

 Að barnið, foreldrar og starfsfólk séu ánægð og líði vel í leikskólanum. 

 Að gott samstarf, traust og gagnkvæm virðing skapist milli heimilis og skóla. 

 Að starfsfólk sýni barninu virðingu, hlýju og ástúð í allri umgengni með faglegum og 

ábyrgum vinnubrögðum. 

 Að efla jákvæða sjálfsvitund, sjálfstraust og sjálfsmynd barnsins þannig að það verði 

sjálfstæður einstaklingur. 

 Að bjóða upp á fjölbreytt skapandi nám sem efli alhliða þroska barnsins, veki með því 

forvitni og örvi hugmyndaflug þess. 

Starfsáætlun Glaðheima  
 

Leikskólastjóri ásamt aðstoðarleikskólastjóra geri starfsáætlun fyrir leikskólann. Í henni 

kemur fram allt það helsta sem unnið verður með á komandi ári. 

Endurmenntunaráætlun Glaðheima 
Starfsmenn leikskólans eru undirstaða þeirrar þjónustu og kennslu sem skólinn á að veita 

samfélaginu. Aukin þekking, meiri menntun og hæfni starfsmanna skilar sér í verðmætari 

starfsmönnum fyrir skólann. Í flestum kjarasamningum er kveðið á um gerð 

endurmenntunaráætlunar og er þátttaka í slíkum áætlunum oft forsendur launahækkana. 

Kostnaður við endurmenntunaráætlun getur verið greiddur af sveitarfélaginu, leikskólanum, 

úr starfsmenntunarsjóðum eða af starfsmanni sjálfum. Símenntunaráætlun er forgangsröðun á 

markvissri þróun starfsmanna miðað við markmið skólans. Skoða þarf í því sambandi 

starfslýsingar, verkaskiptingu og ábyrgð starfsmanna. Grunnur að endurmenntunaráætlun 

mótast í starfsmannastefnu sveitarfélagsins og leikskólans. Mikilvægt er að hafa í huga að 

endurmenntun felst ekki einungis í námskeiðsþátttöku og slíku. Formleg endurmenntun er t.d. 

námskeið, fyrirlestrar og ráðstefnur en óformleg menntun er handleiðsla, leshópar, sjálfsnám, 

lestur bóka og greina, hópavinna, upplýsingaleit og heimsóknir í aðra skóla. 
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Lífsleikni í leikskóla 
Leikskólinn vinnur eftir námsefninu Lífsleikni í leikskóla og er gefið út af þrem leikskólum á 

Akureyri, þeir eru: Síðusel, Krógaból og Sunnuból. Lífsleikni er kennd í gengum 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 og höfum við valið 

til þess 12 dygðir.  

Ábyrgð  Kurteisi 

Áreiðanleiki Samkennd 

Glaðværð Sköpunargleði 

Hjálpsemi Vinsemd 

Hófsemi Virðing 

Hugrekki Þolinmæði 

 

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 að vera fær um 

að taka ákvarðanir á þeim grunni. Námshæfni byggist á eðlislægri forvitni barna og 

ungmenna, áhugahvöt þeirra, trú á eigin getu og hæfileika til að beita hæfni sinni í 

margvíslegum viðfangsefnum á uppbyggilegan hátt (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:24). 

 

Helstu kennismiðir sem litið er til í vinnu með lífsleikni eru:  

 Howard Gardner sem sett hefur fram kenningu um fjölþáttagreind, hann telur að til séu 

átta greindir, jafnvel níu. Með kenningunni er reynt að víkka sýnina á möguleika 

einstaklingsins.  

 Daniel Golemann hefur skrifað bókina Tilfinningargreind, þar sem m.a. kemur fram 

að góð tilfinningagreind hjálpi til við öll mannleg samskipti.
5
  

 William Damon sem hefur rannsakað siðferðisþroska barna og unglinga. Damon telur 

að mjög ung börn, allt niður í nokkurra daga eða mánaða, séu fær um að sýna 

samkennd.
6
 

 Loris Malaguzzi sem lagði áherslu á að kennarar og börn rannsaki saman í þeim 

tilgangi að verða betri og færari í að nýta alla hæfileika sína og möguleika til 

fullnustu.
7
  

 John Dewey  taldi að agi væri sama og frelsi og að raunverulegt frelsi væri 

vitsmunalegt, það er hæfni til að hugsa, að velta hlutunum fyrir sér og skoða mál frá 

fleiri en einu sjónarhorni.
8
 

 

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. 

                                                           
5
 Armstrong 2001 

6
 Damon 1988:14 

7
 Edwardd, Gandini og Forman 1998 

8
 Dewey 1933 
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 Að læra að taka fólki eins og það er og að viðurkenna að það eru ekki allir eins. 

 Að læra að allir hafa eitthvað fram að færa.
9
 

 

Lífsleiknikennsla er rauður þráður í gengum starf leikskólans.  

Lögð er áhersla á að barnið skilji dygðir og noti í daglegu starfi.  

Markmiðið er að barnið sýni góða hegðun af því að: “Hugurinn segir mér það”. 

  

                                                           
9
 Handbók fyrir kennara 2007 
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Leiðarljós  
 

Markmið þeirra er að leikskólinn taki þátt í að ala upp ábyrga einstaklinga. 

 

Þegar ákveðin viðmið gilda þá verða allir öruggari, vita hvernig á að haga sér og til hvers er 

ætlast af þeim.   

Leiðarljósin okkar taka mið af þeim leiðarljósum sem koma fram í Aðalnámskrá leikskóla 

sem kom út árið 2011. 

 

Leiðarljós Glaðheima 
Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir að agi í skólum skal 

samrýmast mannlegri reisn barnsins og höfum við því valið okkur 

eftirfarandi leiðarljós til að vinna eftir 

 Berum virðingu fyrir okkur 

 Við leggjum áherslu á sjálfstæði og frumkvæði 

barnsins og að það taki ábyrgð á sjálfum sér í samskiptum við börn og 

fullorðna. Nýti sköpunarkraft sinn og gagnrýna hugsun. 

 Berum virðingu fyrir öðrum 

 Í nútíma samfélagi er nauðsynlegt að börn geri sér 

grein fyrir litrófi þess og fjölbreytileika. Börn eru 

hvött til að þróa með sér vinsemd og virðingu fyrir 

öðru fólki og bakgrunni þess.  

 

 Berum virðingu fyrir umhverfi og eigum 

 Börnin eru framtíðin, þau sem erfa jörðina og er því nauðsynlegt að efla 

virðingu þeirra fyrir náttúru og umhverfi sínu. Með vettvangsferðum, 

viðburðum og þátttöku í samfélaginu hefur leikskólinn áhrif á víðsýni barnanna. 

 

 

Með virðingu að leiðarljósi sköpum við heildstæða og sjálfbæra 

einstaklinga.  
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Leikurinn 
 

Í bernsku er leikur aðal tjáningarmáti barnsins og megin 

námsleið þess. Hann er kjarninn í uppeldisstarfi í leikskólum. 

Frjáls og sjálfssprottinn leikur er hið eðlilega tjáningarform 

barnsins.  

Leikurinn skapar tækifæri til að: 

 læra og skilja umhverfi sitt,  

 tjá hugmyndir sínar, reynslu og tilfinningar  

 þróa félagsleg tengsl við önnur börn.  

Þegar börn leika sér saman mynda þau félagslega hópa og 

skapa eigin menningu. 

Þau taka þátt í lýðræðislegum athöfnum þegar þau setja fram eigin hugmyndir og þurfa 

jafnframt að skilja hlutina frá sjónarmiði annarra.  

 

Leikjum barnsins má skipta niður í fjóra aðalflokka eftir inntaki þeirra og uppeldis-

/menntunargildi. Margir leikir eru fjölþættir og þeir geta flokkast undir fleiri en einn flokk. 

 Skynfæra- og hreyfileikir, innan þess flokks er hægt að skipta leikjunum niður í 

hreyfingu, tónlist, vatnsleiki og ferðir. 

 Sköpunar- og byggingaleikir, innan þess flokks er listsköpun og byggingaleikir. 

 Hlutverka- og ímyndunarleikir. 

 Regluleikir, innan þess flokks eru spil og röðunarleikir og hring- og hópleikir. 
 

Námsumhverfi 
Skipulag, hönnun og nýting námsumhverfis endurspeglar þau viðhorf og gildi sem liggja að 

baki leikskólastarfinu.  

Námsumhverfi leikskóla þarf að henta fjölbreyttum hópum barna og kennara. Það þarf að 

geta tekið breytingum og þróast með tilliti til þarfa og áhuga þeirra sem þar dvelja.  

 

Húsnæði 
Skipuleggja þarf svæði þar sem leikur og nám fara fram í litlum hópum, rými þar sem barnið 

getur verið í ró og næði, svæði þar sem barnið getur leikið í stærri hópum og rými þar sem 

svigrúm er fyrir fjölbreytta hreyfingu. Starfslið leikskólans hafi ávalt í huga að lágmarka 

hávaða með fjölbreyttum leiðum.  Dr. Valdís Ingibjörg Jónsdóttir raddmeinafræðingur bendir 

á að hávaði í námsumhverfi barna geti haft áhrif á námsgetu og líðan þeirra.
10

  

 

Í janúar 1984 var núverandi húsnæði leikskólans tekið í notkun. Árið 2006 var húsnæði í 

Lambhaga tekið í notkun sem viðbót við leikskólann.  
 

Efniviður  
Leikefni þarf að vera hvetjandi og höfða til mismunandi skynjunar og örva barnið til 

rannsókna og kannana. Mikilvægt er að leikefnið sé sýnilegt og barnið geti notað það á 

fjölbreyttan hátt og byggt á reynslu sinni.  

                                                           
10

 Kennsluumhverfið – hlúum að rödd og hlustun, 2014  
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 Leikskólalóð  
Er mikilvægt námsrými sem á að hvetja barnið til leiks, rannsókna,að  hreyfa sig og tjá sig á 

mismunandi vegu.  
 

Nærumhverfi 
„Náttúran býður upp á fjölbreyttan efnivið og margvísleg tækifæri til rannsókna og 

uppgötvana. Manngert umhverfi í nágrenni leikskóla er einnig mikilvægt námsumhverfi sem 

barnið þarf að fá tækifæri til að kynnast og læra af.“
11

 Kennurum sé umhugað um að kynna 

náttúruna og nærumhverfi leikskólans og nýta fjölbreytni árstíðanna. 
 

Hlutverk leikskólakennarans í leik barnsins 
Hlutverk leikskólakennara er að styðja við nám barnsins  í gegnum leik á margvíslegan hátt, 

m.a. með því að: 

 Skapa fjölbreytilegt leikumhverfi og veita aðgengi að leikefni sem hvetur barnið til að 

rannsaka, finna lausnir og skapa.  

 Gefa leik nægan og samfelldan tíma.  

 Gefa leik nægjanlegt rými svo að barnið hafi svigrúm til að hreyfa sig og til að þróa 

leik og dýpka.  

 Styðja við sjálfsprottnar athafnir og áhuga.  

 Eiga samskipti við barnið og mynda tengsl við það í gegnum leik.  

 Vera vakandi fyrir þeim tækifærum sem upp koma í leik og nota þau til að kveikja 

áhuga barnsins og styðja við nám þess.  

 Styðja við og efla jákvæð samskipti í leik.  

 Sjá til þess að barnið hafi tækifæri til þátttöku í leik úti og inni.  
 

  

                                                           
11

 Aðalnámskrá leikskóla 2011:40 
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Námsþættir 
 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 2011 eru námsþættirnir: Læsi og samskipti, Heilbrigði og 

vellíðan, Sjálfbærni og vísindi og Sköpun og menning. 

Læsi og samskipti 
 

Læsi er víðtækara hugtak en orðið segir til um og nær allt frá mannlegum samskiptum til 

stafræns læsis.  

 
„Læsi í leikskóla felur í sér þekkingu, leikni 

og hæfni barna til að lesa í umhverfi sitt og 

tjá upplifun sína, tilfinningar og skoðanir á 

fjölbreyttan hátt‟. 
12

 

 

 

 

 
 

Lestur er ofinn úr mörgum þráðum sem hver um sig myndar sterka stoð 

að ævilangri færni. Ef brestir eru í undirstöðunni koma göt í vefinn.
13

  Læsi hefst í leikskóla 

og eru margvíslegar leiðir til til þess að efla það. 

 

Samverustundir 
Barn á að fá margvísleg tækifæri til að njóta samverustunda og gleðjast með öðrum, samvera í 

hóp eykur samkennd barna og eykur hæfni þeirra til tjáskipta. Í samverustundum gefst gott 

tækifæri til að styrkja sjálfsmynd og sjálfstraust barnsins, njóta samræðna sem byggja á 

opnum spurningum og virkri hlustun og hvetja það til að færa rök fyrir máli sínu .  

Hópastarf 
Hópleikir og hópastarf eru mikilvægir þættir í leikskólastarfi. Í hópi jafnaldra öðlast barn 

margþætta félagslega reynslu og fær tækifæri til að láta til sín taka, eiga frumkvæði, leika sér, 

starfa og deila gleði með öðrum. 

                                                           
12

 Aðalnámskrá leikskóla 2011: 28-29 
13

 lesvefurinn.hi.is 
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Málrækt 

Málörvun fer fram í gegnum allt daglegt starf. Barnið er hvatt til að túlka og tjá sig á 

fjölbreyttan hátt, m.a. í gegnum leik, hreyfingu, myndmál, tónlist, tungumál, tölvur og tákn. 

Þannig örvast málþroski, orðaforði, hugtakaskilningur og málvitund barnsins.  

Tölvur 
Tölvur og stafræn samskiptatækni teljast víða ómissandi þáttur í daglegu lífi fólks og eru 

orðin sjálfsögð verkfæri í skólastarfi. Tölvan er ekki aðeins öflug ritvinnslu- eða 

reikningsverkfæri heldur náms- og kennslutæki sem má nota til fjölþættrar 

merkingarsköpunar (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:17). Á hverri deild leikskólans eru 2 

spjaldtölvur sem notaðar eru í daglegu starfi og í viðbótarkennslu.  
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Heilbrigði og vellíðan 

 

Matartími 
 

Matartímar hafa mikið uppeldislegt gildi og þar fer fram heilmikið nám. Með því að taka þátt 

í borðhaldi með börnunum skapar leikskólakennarinn festu og ró. Þar gefst 

leikskólakennaranum einnig tækifæri til að styrkja góða borðsiði og matarvenjur ásamt því að 

spjalla við börnin.  

 

Hreinlæti 
Mikilvægt er að börnunum sé hjálpað við að tileinka sér almennar hreinlætisvenjur á þann hátt 

að þau þroski jafnframt með sér heilbrigt viðhorf til sjálfs sín, líkama síns og sérstæðis.  Í 

leikskóla skal styrkja hreinlætisvenjur barnsins. 

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 og daglega útiveru.   
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Sjálfbærni og vísindi    

 

 
 

 

Lífsleikni  
  

Unnið er með kennsluefnið Lífsleikni í leikskóla. Í námsefninu eru 12 dygðir, en haustið 2013 

eftir að við höfðum unnið með allar 12 dygðirnar, var tekin ákvörðun um að skipta þeim eins 

og hér segir: 

Bangsadeild Vinsemd, virðing og samkennd 

Kisudeild Hjálpsemi, ábyrgð og áreiðanleiki 

Lambhagi Þolinmæði og hugrekki  

 

Þrem dygðum, glaðværð, sköpunargleði og hófsemi, var ekki skipt á milli deilda þar sem við 

teljum þær svo mikilvægar að þær eru látnar fléttast inn í daglegt starf allra deilda. 

 

Vettvangsferðir og útivera 
 

 

  
 

 

  

Barnið þarf að kynnast fjölbreytileika 

náttúrunnar og njóta hennar um leið og það finnur til ábyrgðar gagnvart henni. 

Þessu verður best komið við með vettvangsferðum út í náttúruna þar sem barnið 

lærir að njóta útiveru, gera sínar eigin eðlis-og efnafræðitilraunir sem tengjast náttúrunni. 

Stutt er í óspillta náttúru sem leikskólakennarar eru hvattir til þess að nýta í starfinu. Útivera 

vekur barnið til umhugsunar um árstíðaskipti og margbreytileika veðurfarsins.  

Í leikskólanum Glaðheimum er meginreglan sú að farið er út tvisvar á dag. Útivera er stór 

hluti af námi barna. 

Fataherbergið 
Í fataherbergi leikskólans fer fram mikilvægt uppeldisstarf sem þarf að vera sem notalegast.  Í 

fataherbergi leikskólans lærir barnið smám saman að klæða sig úr og í og ganga snyrtilega frá 

fatnaði sínum. Börnin þurfa flest aðstoð við að klæða sig í  útifötin. Þar læra börnin líka 

hjálpsemi með því að aðstoða hvert annað.  
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Sköpun og menning 
 

 

Jafnrétti  
Leikskólastarf á hverjum stað mótast eðlilega af því umhverfi sem það býr við, atvinnu- 

félags- og menningarlegu. Í leikskóla eru foreldrar, kennarar og börn samstarfsaðilar. 

Leikskólinn þarf að taka tillit til mismunandi fjölskyldugerðar og uppruna barnsins og efla 

tilfinningu þess fyrir því að það tilheyri samfélaginu og séu hluti af því. Áhugi barnsins á 

öðrum þjóðum vaknar snemma og ber að efla þann áhuga. Með því að stuðla að jafnrétti 

kynjanna er lagður grunnur að velferð einstaklinga, fjölskyldna, atvinnulífs og samfélagsins 

alls. Leikskólinn Glaðheimar starfar eftir jafnréttisstefnu Bolungarvíkurkaupstaðar 

http://bolungarvik.is/userfiles/files/JafnrxttisxxtlunBolungarvxkurkaupstaxarxsamtaxgerxarxx

tlun.pdf. Jafnrétti og lýðræði er líka stór hluti af námsefninu Lífsleikni í leikskóla. 
 

Myndlist 

     

Barnið hefur ríka þörf fyrir að tjá sig með myndmáli, það á auðvelt með að tjá tilfinningar 

sínar í myndsköpun sem eflir líka sjálfstraust þess. Það þjálfar samhæfingu augna og handa, 

fín- og grófhreyfingar og þroskar með sér skapandi hugsun. Barnið er hvatt til að vinna frjálst 

og skapandi með fjölbreyttum efniviði þar sem ferlið skiptir meira máli en útkoman.  

Tónlist    

          

http://bolungarvik.is/userfiles/files/JafnrxttisxxtlunBolungarvxkurkaupstaxarxsamtaxgerxarxxtlun.pdf
http://bolungarvik.is/userfiles/files/JafnrxttisxxtlunBolungarvxkurkaupstaxarxsamtaxgerxarxxtlun.pdf
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Barnið á að fá ríkulegt tækifæri til að njóta tónlistar og iðka hana. Hægt er að flétta tónlist inn 

í starfið með söng, hljóðfærum, hreyfileikjum og hlustun og vekja þannig áhuga barnsins á 

tónlist og söng.  

Hátíðir og viðburðir 

           

Í íslensku þjóðlífi eru ýmsar hátíðir og hefðir sem barnið kynnist og tekur þátt í á heimili sínu 

en einnig í leikskólanum. Þennan menningararf þarf leikskólinn að styðja við og barnið að 

læra að virða s.s.  

 Jól 

 Páskar 

 Bolludagur  

 Sprengidagur 

 Öskudagur  

 Þjóðhátíðardagur  

 Þorrablót 

 

 

Í leikskólanum eru líka sérstakar hefðir ríkjandi sem gefa tilefni til hátíða t.d. fagna sólarkomu 

að vetri, lambaferð, afmæli barnanna og útskrift elstu barna. 
 

Einelti 
Einelti á sér stað þegar einstaklingur er síendurtekið, tekinn fyrir og beittur andlegu eða 

líkamlegu ofbeldi af einum eða fleirum. 

Gildi leikskólans eru virðing, ábyrgð og traust og markmiðið er að 

leggja áherslu á siðferðisþroska og góða sjálfsmynd barnanna. Þannig öðlast þau virðingu 

hvert fyrir öðru, segja frá einelti og taka ekki þátt í því.  

 

Eineltisáætlun:  

 

      ●   Nauðsynlegt er að allir starfsmenn séu ætíð meðvitaðir um í hverju einelti er fólgið  

           og bregðist strax við. 

      ●   Starfsmenn geri sér grein fyrir og viðurkenni að einelti geti átt sér stað í leikskóla. 

      ●   Starfsmenn meta eðli og umfang hvers máls fyrir sig. Ef atferlið er talið  

           alvarlegt ber að hafa samband við aðstandendur þolanda og geranda og vinna að  

úrlausn í samráði við heimilin. 

      ●   Almenn meðferð mála í leikskólanum mun þó ávallt byggjast á  gildum leikskólans. 
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Samstarf heimilis og skóla 
 

  

Foreldrasamstarf 
Samstarf kennara og foreldra þarf að byggjast á gagnkvæmum skilningi og 

virðingu fyrir viðhorfum og þekkingu. Mikilvægt er að á milli þessara aðila ríki traust, þeir 

geti deilt sjónarmiðum sínum og tekið sameiginlegar ákvarðanir er varða einstök börn.  

 

Upphaf leikskólagöngunnar 

Í viðtali við deildarstjóra fá foreldrar tækifæri til þess að kynnast starfsháttum, 

hugmyndafræði og námsskrá leikskólans áður en aðlögun hefst auk þess að veita upplýsingar 

um barnið, aðstæður þess, reynslu og áhugasvið. Farið er með allar upplýsingar um barnið 

sem trúnaðarmál. Í upphafi leikskólagöngu barns fær það góðan tíma til að aðlagast 

leikskólanum, umhverfi hans og starfsfólki. Foreldrar eru mikilvægir samstarfsaðilar 

leikskólans og er mikilvægt að koma þeim skilaboðum á framfæri við upphaf leikskólagöngu 

barnsins.  

Dagleg samskipti 
Helstu samskipti heimilis og skóla fara fram þegar foreldrar koma með barnið sitt og sækja 

það í leikskólann. Foreldrar þurfa að fylgjast með því sem helst hefur drifið á daga barns í 

leikskóla og leikskólakennari þarf að vita um helstu atburði í lífi barnsins utan leikskólans, t.d. 

ferðalög, leikhúsferðir og afmæli, sem gaman er fyrir barnið að segja frá. Einnig er mikilvægt  

að foreldrar láti leikskólakennara vita ef breytingar verði á högum barns og fjölskyldulífi. 

Mikilvægt er að móttaka og kveðja barnsins sé sem hlýlegust svo bæði barn og foreldrar finni 

sig velkomin í leikskólann. Foreldrum er velkomið að biðja um viðtal hvenær sem er.  

Reglubundin viðtöl foreldra og leikskólakennara 
Í reglubundnum viðtölum foreldra og leikskólakennara gefast tækifæri til markvissra 

samræðna um líðan, nám og þroska barns heima og í leikskólanum.  Þannig geta foreldrar 

fylgst með skólagöngu barns síns, veitt því stuðning og hvatningu.  
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Þátttaka fjölskyldna 
Þátttaka fjölskyldna er hugsuð til þess að stuðla að virkri þátttöku foreldra í starfi leikskólans 

til dæmis með því að bjóða foreldrum að taka þátt í uppákomum leikskólans, s.s. jólaföndri, 

myndlistarsýningu og vorhátíð. Rækta skal samvinnu og samskipti leikskólans og heimilanna 

með því að senda mánaðardagatal með viðburðum  sem framundan eru. Leikskólinn er opinn 

foreldrum hvenær sem er og geta þeir þá komið og tekið þátt í starfi leikskólans. Foreldrar eru 

hvattir til að sækja sér fræðslu um innra starf og daglegar upplýsingar inni á heimasíðu 

leikskólans, www.leikskolinn/gladheimar.is.    
 

Foreldrafélag Glaðheima 
Við leikskólann er starfrækt foreldrafélag þar sem eiga sæti 5 fulltrúar foreldra,  2 til vara og 

einn fulltrúi starfsmanna.  Foreldrafélagið sér meðal annars um árlega vorhátíð. Heimili og 

skóli hafa gefið út handbækur fyrir fulltrúa foreldra á öllum skólastigum. Í þeim er lýst starfi 

foreldrafélaga og foreldraráða. 

Reglur félagsins má sjá í viðhengi 1.  

 

Foreldraráð  

Í foreldraráði eru þrír nefndarmenn og einn til vara. Formaður foreldraráðs er jafnframt 

fulltrúi foreldra í fræðslumála- og æskulýðsráði. Foreldraráð starfar með hagsmuni barnanna 

og foreldra þeirra að leiðarljósi og fylgist með því að hlúð sé að velferð og réttindum 

barnanna í leikskólastarfinu. Ráðið fjallar um og veitir umsögn til leikskólans og fræðslumála- 

og æskulýðsráðs Bolungarvíkur um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi 

leikskólans. Bera skal allar meiri háttar ákvarðanir um skólastarfið undir foreldraráð sem 

veitir umsögn um þær. Foreldraráð fjallar um ábendingar frá foreldrum og öðrum 

forsjáraðilum um starfsemi leikskólans og aðbúnað barnanna og getur komið þeim á framfæri 

við leikskólastjóra og bæjaryfirvöld. 

Reglur foreldraráðsins má sjá í viðhengi 2. 
 

  

http://www.leikskolinn/gladheimar.is
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Námskrá 5 ára barna   

 

Mikilvægt er að gott samstarf sé á milli leik- og grunnskóla til að stuðla að samfellu í námi og 

uppeldi barnsins og að það upplifi grunnskólann sem eðlilegt framhald leikskólans.  

„Tengsl leikskóla og grunnskóla er samstarfsverkefni barna, foreldra, kennara og annars 

starfsfólks beggja skólastiga, þar sem barnið, velferð þess, þroski og menntun eru í 

brennidepli. Kennarar á báðum skólastigum eiga að kynna sér nám og starfsaðferðir hvers 

annars, leita leiða til að móta samstarf og skapa samfellu í námi barna í því augnamiðið að 

auka sjálfstraust barna og styðja við nám þeirra.“
14

 

Markmið 

 „Stuðla að vellíðan barna við flutning milli skólastiga 

 Byggja kennslu á fyrri reynslu barnanna 

 Samfella skapist í námi barna“ 
15

 

Leið 

Í vinnustundum verður unnið að skólamiðuðum verkefnum. Samstarf við 1. bekk verður 

unnið í samráði við bekkjarkennara í ágúst. 

Farið verður í hreyfistund einu sinni til tvisvar í viku í Árbæ undir leiðsögn íþróttakennara. 

Farið verður á bókasafn einu sinni í viku þar sem bókasafnsvörður tekur á móti börnunum. 

Að hausti, vinastund í Glaðheimum Höfðastíg þar sem 1. bekk grunnskólans er boðið í 

heimsókn. 

Nóvember, samstarfsverkefni 5 ára barna og 1. bekkjar sem stendur í 1-5 daga. 

Í desember munu börnin taka þátt í aðventustundum í grunnskólanum. 

Febrúar, samstarfsverkefni 5 ára barna og 1. bekkjar sem stendur í 1-5 daga. 

Maí, samstarfsverkefni 5 ára barna og 1. bekkjar sem stendur í 1-5 daga. 

Að vori býður grunnskólinn 5 ára börnum á 8-10 daga sundnámsskeið til að efla færni þeirra 

og öryggi í sundi. 

Að vori prófa leikskólabörnin að borða í mötuneytinu. 

 

Í lok grunnskólans að vori er skilafundur með skólastjórum, deildarstjóra, sérkennslustjóra og 

umsjónarkennara næsta 1. bekkjar.  
„Persónuupplýsingar, sem fyrir liggja um hvert einstakt barn í leikskóla og nauðsynlegar eru 

fyrir velferð og aðlögun þess í grunnskóla, skulu fylgja barninu, enda sé krafist fullrar 

þagnarskyldu og málsmeðferðar í samræmi við gildandi lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga. Foreldrum skal gerð grein fyrir þessari upplýsingamiðlun. Meðferð 

upplýsinga skal vera á hendi leikskólastjóra eða annarra sérfræðinga á vegum sveitarfélagsins 

samkvæmt nánari ákvörðun þess. 

                                                           
14

 Aðalnámskrá leikskóla 2011:51 
15

 Brúum bilið 1997:7 
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     Ráðherra setur reglugerð um skil og miðlun upplýsinga milli leik- og grunnskóla þar sem 

m.a. skal kveðið á um hvaða upplýsingar falla undir grein þessa, um meðferð, eyðingu og 

miðlun upplýsinga milli skólastiga og um stöðu og rétt foreldra til aðgangs að upplýsingum 

sem varða börn þeirra.“16 
Persónuupplýsingar sem farið er með á milli skólastiga leik- og grunnskóla Bolungarvíkur eru 

niðurtöður úr Hljóm-2 prófum, greiningar frá viðurkenndum greiningaraðilum og síðasta 

viðtal deildarstjóra við foreldra og barnið sjálft, þar sem báðir aðilar hafa tækifæri á að koma 

sínum sjónarmiðum á framfæri. 

Foreldrum skal kunngjört um skilafund, og gert kleift að sitja þá óski þeir þess. Foreldrar 

barna með greiningar sé sértaklega boðið á skilafundi. 

 

  

                                                           
16

 Lög um leikskóla 90/2008 
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Stjórnun og stjórnunarhættir 
 

Fundir 
Leikskólastjóri ber ábyrgð á að starfsmannafundir og deildarstjórafundir séu haldnir. 

Leikskólastjóri skapar aðstæður fyrir deildarfundi sem deildarstjórar bera ábyrgð á. 

Starfmannafundir 
Á starfmannafundum eru tekin fyrir málefni sem varða alla starfsmenn leikskólans. 

Starfsmannafundir eru nauðsynlegir til að hægt sé að skiptast á skoðunum og ræða 

uppeldismál. Skipulagning sem varðar alla starfmenn er rædd á þessum fundum. 

 

Fundargerðarbók er geymd í hillu á skrifstofu skólastjóra og merkt starfmannafundir. Bókin er 

opin öllu starfsfólki til lestrar. Þeir sem ekki komast á fund er skylt að lesa fundargerð. 

Dagskrá hvers fundar er hengd upp á töflu í kaffistofu. 

 

Deildarstjórafundir 
Deildarstjórar deilda og sérkennslu ásamt leikskólastjóra funda til að samræma skipulag milli 

deilda. Þeir eru einnig vettvangur skoðanaskipta. Leikskólastjóri fær einnig ráðleggingar og 

heyrir skoðanir deildarstjóra á ýmsum málum. 

 

Deildarfundir 
Á deildarfundum eru ýmis málefni rædd, t.d. skipulag deilda, samvinna starfmanna, verkefni 

barnanna og ýmislegt sem lítur að samræmingu starfs- og uppeldisaðferða. 

Boðleiðir 
Leikskólastjóra ber að sjá til þess að boðleiðir séu skýrar innan leikskólans. Leikskólastjóri 

kemur skilaboðum áleiðis með tölvupóstum og tilkynningum á skilaboðatöflu á kaffistofu. 

 

Deildarstjórar eru ábyrgir vegna upplýsinga á sinni deild. 

Hver og einn starfmaður ber ábyrgð á að skilaboð berist til viðkomandi deildar eða séu skrifuð 

á upplýsingatöflu. 

 

Vinnureglur: 

Ávallt skal lesa á töflu áður en vinnudagur hefst. 

Dagbækur eru á hverri deild, aðgengilegar fyrir alla starfsmenn.. 

Ávallt skal liggja frammi dagskrá starfsmannafunda, skylt er að skrifa fundargerð og 

starfsmenn sem ekki sitja fundi eiga að lesa hana.  

Starfmönnum ber að koma málefnum sínum inn á dagskrá funda. 

 

Verkaskipting og ábyrgðarsvið 
Leikskólastjóri stjórnar daglegri starfsemi leikskólans, hann ber rekstrarlega og faglega 

ábyrgð á starfi leikskólans. Starfsmannahópur sem vinnur samhent starf til árangurs þarf að 

koma sér saman um verkaskiptingu innan leikskólans og skilgreina starfshlutverk hvers og 

eins. Með því að virkja aðra stjórnendur innan leikskólans til þátttöku og ábyrgðar í 

rekstrarlegum umræðum og ákvörðunum er auðveldara að gæta hagræðis í rekstri án þess að 
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það rýri gæði starfsins. Allir starfsmenn leikskólans skipta með sér ábyrgð á ýmsum þáttum í 

starfinu. 

Starfslýsingar má sjá í viðhengi 3. 

 

Starfsmannasamtöl 
Í starfsmannasamtölum eru ræddar kröfur og væntingar af beggja hálfu, þ.e. leikskólans og 

starfsmannsins. Leikskólastjóri tekur öll starfsmannasamtöl. Í starfsmannasamtölum gefst 

tækifæri til þess að veita stuðning og gefa uppbyggilega gagnrýni. Einnig gefst starfsmanni 

tækifæri til að koma á framfæri skoðunum sínum í góðu tómi með yfirmanni sínum.  Hver 

starfsmaður skal fá samtal að lágmarki einu sinni á ári. 

Mat á leikskólastarfi. 
Í reglugerð um starfsemi leikskóla segir að sérhver leikskóli skuli móta aðferðir til að meta 

uppeldisstarf, stjórnunarhætti og samskipti bæði innan leikskólans og utan. Mat skal gert með 

hliðsjón af lögum, reglugerðum og aðalnámskrá leikskóla. Sérstaklega skal gera grein fyrir 

framkvæmd og niðurstöðu matsins. Mat á leikskólastarfi er liður í þróun og vexti skólans og 

tengist markmiðum hans og áætlunum. 

 

Sjálfsmat – Innra mat. 
Sjálfsmat leggur faglegan grundvöll að endurbótum í leikskólastarfi og er leið til að vinna 

kerfisbundið að því að auka gæði skólastarfsins og gera það skilvirkara. Í sjálfsmati skal taka 

mið af markmiðum og stefnu leikskólans og lýsingu á leiðum til að ná þeim. Sjálfsmat gerir 

starfsfólki auðveldara að vinna að markmiðum leikskólans.  

Sjálfsmat er notað til að þróa og bæta starfið og til að meta hvort þau markmið sem 

leikskólinn hefur sett sér hafi náðst. 

Sjálfsmat er unnið af starfsmönnum leikskólans. Einnig eru starfmannafundir, 

deildarstjórafundir, deildarfundir og skipulagsdagar m.a. notaðir til að meta starfið. 

 Leikskólinn á matsbók sem nefnist: ECERS kvarði, það er kvarði til að meta 

leikskóalstarf í heild fyrir þriggja til sex ára börn. 

 

Mat á stöðu leikskólabarna 
Þær aðferðir sem leikskólinn hefur til að meta þroska leikskólabarna eru: 

 Bók barnsins, atferlisathuganir sem gerðar eru í afmælismánuði barnsins frá tveggja til 

fimm ára og eru kynntar í foreldraviðtölum. 

 Íslenski þroskalistinn, athugunarlisti fyrir þriggja til sex ára börn þar sem 

forráðamaður útfyllir og tekur listinn mið af alhliða þroska barna. 

 Atferlis- og athugunarlisti AAL sem leikskólakennari svarar og metur atferli 

leiksólabarna. 

 Hljóm-2 sem kannar hljóðkerfisvitund barna, lagt fyrir öll 5 ára börn. 

 EFI-2 málþroskapróf lagt fyrir öll 3ja ára börn. 

Mat á stöðu og þroska einstakra barna er ávallt gert í samráði við foreldra og þeim kynntar 

niðurstöðurnar. 
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Ytra mat 
Menntamálaráðuneytið lætur, samkvæmt lögum um leikskóla, fara fram skipulagt ytra mat 

a.m.k. í einum leikskóla á ári. Rekstraraðili leikskóla getur einnig látið framkvæma slíkt mat. 

Mati er ætlað að tryggja að starfsemi leikskóla sé í samræmi við ákvæði laga og reglugerða og 

í samræmi við Aðalnámskrá leikskóla. 

Þróunarstarf í leikskólum 
 

Markmið þróunarstarfs er að leita leiða sem miða að endurbótum og nýbreytni í 

leikskólastarfi. Þróunarverkefni felur í sér afmarkað og tímabundið viðfangsefni með vel 

skilgreindum markmiðum. Þegar hugað er að þróunarstarfi er nauðsynlegt að setja niður fyrir 

sér þann starfsgrundvöll sem aðhyllst er.
17

 

Öryggismál 
 

Fyrstu viðbrögð við slysum byggja á þekkingu, þjálfun og reynslu starfsmanna. Starfsmenn 

skulu sækja námskeið í slysa- og brunavörnum reglulega. 

Leikskólinn er með slysaáætlun, áfalla hjálp og rýmingaráætlun vegna bruna. Starfsfólki er 

skylt að kynna sér Handbók um velferð og öryggi barna í leikskólum sem gefin var út af 

mennta- og menningamálaráðuneytinu í ágúst 2014 

Í viðhengi 4 Öryggismál eru m.a.Slysaskráning,  Áfalla hjálp og Rýmingaráætlun. 

 

 

Listi yfir viðhengi með námskrá 
 

Viðhengi 1 Reglur foreldrafélagsins. 

Viðhengi 2 Reglur foreldraráðs. 

Viðhengi 3 Starfslýsingar. 

Viðhengi 4 Öryggismál 

 

  
  

 

  

                                                           
17

 Aðalnámskrá leiksóla 1999:45 
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Viðhengi 1  
Foreldrafélag Glaðheima 

Á Glaðheimum er starfandi foreldrafélag og allir foreldrar/forráðamenn barna þar 
verða sjálfkrafa félagar um leið og barnið byrjar á leikskólanum. Foreldrafélagsgjald 
er innheimt með gíróseðli tvisvar á ári, að hausti og að vori. Þessi sjóður hefur síðan 
verið notaður til þess að kaupa eitthvað fyrir leikskólann og til að kosta ýmsar 
uppákomur svo sem leikhús, jólaball, lambaferð, kartöflugarðinn og fleira. 
Foreldrafélagið hefur staðið fyrir grillveislu á haustin. 

Aðalfundur foreldrafélagsins er haldinn á haustin. Þar eru rædd málefni 
foreldrafélagsins og stjórn þess endurnýjuð en í henni sitja 7 manns. Það er því mjög 
mikilvægt fyrir alla foreldra að mæta á aðalfundinn. 

Starfsreglur fyrir foreldrafélagið 

1.gr. Félagið heitir Foreldrafélag Glaðheima.  

2.gr. Allir foreldrar/forráðamenn barna eru félagar í foreldrafélaginu. Félagsgjöld eru 
ákveðin á aðalfundi. 

3.gr. Tilgangur félagsins er að stuðla að velferð barna og starfsfólks á Glaðheimum 
og styrkja samskipti foreldra/forráðamanna barnanna og starfsfólks sem þar starfar. 

4.gr. Allir stjórnarfundir eru opnir félagsmönnum og þeim frjálst að koma með tillögur 
til stjórnar um fræðslufundi eða upplýsingar sem varða hina ýmsu þroskaþætti barna. 

5.gr. Stjórn félagsins er kosin á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórnina skipa fimm 
menn. Þar af einn frá fyrri stjórn og tveir til vara. Stjórnin skiptir með sér verkum. 
Fulltrúi starfsfólks skal jafnan sitja stjórnarfundi.  

6.gr. Aðalfund félagsins skal halda að hausti ár hvert. Stjórnarfundi skal halda í 
hverjum mánuði. Þá skal stjórnin standa fyrir a.m.k. tveim fræðslufundum og a.m.k. 
tveim uppákomum á ári. Óski félagsmaður eftir fundi er stjórninni skylt að boða til 
fundar. Aðalfund skal boða með viku fyrirvara. 

7.gr. Starfsreglum þessum má aðeins breyta á aðalfundi. 
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Viðhengi 2 

Starfsreglur foreldraráðs leikskólans Glaðheima 

1. gr.  

Hlutverk. 

Foreldraráð  starfar með hagsmuni barnanna og foreldra þeirra að leiðarljósi og fylgist með 

því að hlúð sé að velferð og réttindum barnanna í leikskólastarfinu. Ráðið fjallar um og veitir 

umsögn til leikskólans og fræðslumála- og æskulýðsráðs Bolungarvíkur um skólanámskrá og 

aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Það fylgist enn fremur með því að 

skólanámskrá og aðrar áætlanir séu kynntar fyrir foreldrum og hvernig þær eru 

framkvæmdar. Bera skal allar meiri háttar ákvarðanir um skólastarfið undir foreldraráð sem 

veitir umsögn um þær. 

Foreldraráðið  fjallar um ábendingar frá foreldrum og öðrum forsjáraðilum um starfsemi 

leikskólans og aðbúnað barnanna og getur komið þeim á framfæri við leikskólastjóra eða 

bæjaryfirvöld. 

2. gr. 

Starfstímabil og kosning. 

Starfstímabil foreldraráðs er eitt ár, frá 1. október til 30. september og fer kosning í það fram 

síðari hluta septembermánaðar á hverju ári. Í ráðinu eru þrír fulltrúar og einn til vara. Leitast 

skal við að í ráðinu séu foreldrar barna á mismunandi aldursstigum, þannig að a.m.k. einn 

fulltrúi haldi  áfram næsta ár á eftir til að tryggja samfellu í starfi ráðsins.  

Kosning í ráðið fer fram á aðalfundi foreldrafélagsins a.m.k. einni viku áður en kjörtímabilið 

rennur út. Hafi ekki verið boðað til fundar til að kjósa nýtt foreldraráð í septemberlok getur 

leikskólastjóri boðað til almenns foreldrafundar þar sem kosning í ráðið fer fram. Foreldraráð 

óskar eftir nýjum framboðum. Skal það gert með tölvupóstsendingu til allra foreldra og 

einnig með auglýsingu á skilaboðatöflum við allar deildar. Í skilaboðunum skal vera 

leiðbeining um hvert skuli tilkynna framboð. Allir foreldrar leikskólabarna eiga atkvæðisrétt. 

3. gr. 

Starfshættir foreldraráðs. 

Á fyrsta fundi foreldraráðs velja fulltrúarnir sér formann og skipta að öðru leyti með sér 

verkum. Formaður eða leikskólastjóri boða til funda í foreldraráðinu. Foreldraráð skal funda 

a.m.k tvisvar yfir árið. Fyrsti fundur skal haldinn fyrstu vikuna í október. Þar skal kjósa 

formann og ritara, ákveða skal næsta fundartíma og fara yfir starfsreglur ráðsins. 

Skólanámskrá og ársáætlun leikskólans kynnt.  
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Halda skal fundargerðir um það sem fram fer á fundum foreldraráðsins. Fundargerðirnar eru 

birtar á vef leikskólans ásamt umsögnum og ályktunum ráðsins.  

Foreldraráð getur staðið fyrir almennum fundum meðal foreldra barnanna og annarra 

forsjáraðila um málefni sem varða starfið á leikskólanum. Foreldraráðið starfar í náinni 

samvinnu við leikskólastjóra.   

Fulltrúar í foreldraráði skulu gæta þagmælsku um atriði sem þeim er trúað fyrir út af setu 

þeirra í foreldraráði og varða fjölskylduaðstæður einstakra barna, hegðun þeirra og heilsufar 

eða önnur viðkvæm atriði sem eðlilegt er að fari leynt. 

 

Bolungarvík 11.11.10 

 

Samþykkt í Fræðslumála og æskulýðsráði  

12. janúar 2011 
Dags./ár 
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Viðhengi 3 

STARFSLÝSING 
 

STARFSHEITI: LEIKSKÓLASTJÓRI 

NÆSTI YFIRMAÐUR: Leikskólafulltrúi eða framkvæmdastjóri málaflokksins. 

STARFSSVIÐ: 

Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla 

og stefnu viðkomandi sveitarfélags. 

MEGINVERKEFNI: 

Stjórnun og skipulagning: 

- Stjórnar daglegri starfsemi leikskólans, ber ábyrgð á gerð námskrár, ársáætlunar, ársskýrslu 
og mati á starfsemi leikskólans og skilar til rekstraraðila. 

- Ber rekstrarlega ábyrgð á að rekstur leikskólans sé innan ramma fjárhagsáætlunar. 
- Hefur eftirlit með húsnæði, leikvelli, áhöldum og leiktækjum og ber ábyrgð á að eðlilegt 

viðhald og endurnýjun fari fram. 
- Ber ábyrgð á að í leikskólanum séu til staðar nauðsynleg uppeldis- og kennslugögn. 
- Ber ábyrgð á að undirbúningstímar starfsmanna séu notaðir til skipulags á leikskólastarfinu. 
- Sér um ráðningu starfsmanna, gerð ráðningarsamninga, vinnuskýrslna, skipulag vinnutíma 

starfsmanna og vinnutilhögun í samráði við rekstraraðila. 
- Ber ábyrgð á móttöku, þjálfun og leiðsögn nýrra starfsmanna 
- Sér um miðlun upplýsinga til deildarstjóra og rekstraraðila. 
- Annast gerð starfsmannaáætlunar, skipuleggur og stjórnar starfsmannafundum og ber 

ábyrgð á að þeir séu haldnir. 
- Tekur starfsviðtöl og gerir símenntunaráætlun leikskólans. 
- Sér um innritun barna í leikskólann í samvinnu við rekstraraðila. 

Uppeldi og menntun: 

- Er faglegur leiðtogi og ber að kynna sér nýjungar í starfi og miðla þekkingu til starfsmanna. 
- Ber ábyrgð á að unnið sé eftir aðalnámskrá leikskóla og skólanámskrá leikskólans, að áætlanir 

þar um séu gerðar og reglulegt mat fari fram. 
- Deilir verkefnum og ábyrgð til starfsmanna í samræmi við skólanámskrá. 

Foreldrasamstarf: 

- Boðar foreldra/forráðamenn nýrra barna í viðtal þar sem veittar eru upplýsingar um 
starfsemina og fær nauðsynlegar upplýsingar um barnið. 

- Ber ábyrgð á samstarfi við foreldra/forráðamenn barnanna og að þeir fái upplýsingar um 
starfsemi leikskólans. 

- Skipuleggur og stjórnar foreldrafundum og ber ábyrgð á að þeir séu haldnir 
  

ANNAÐ: 

- Tekur þátt í samráðsfundum með rekstraraðilum og öðrum leikskólastjórum. 
- Ber ábyrgð á samvinnu við ýmsar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast leikskólanum. 
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- Sér til þess að leitað sé aðstoðar sérfræðinga og ber ábyrgð á því að gefinn sé skriflegur 
vitnisburður um stöðu og þroska barns sé þess óskað.  

- Ber að stuðla að samstarfi við viðkomandi grunnskóla.  
- Sinnir þeim verkefnum er varðar stjórnun leikskólans sem yfirmaður felur honum. 

 

 

 STARFSLÝSING  
STARFSHEITI: AÐSTOÐARLEIKSKÓLASTJÓRI  
NÆSTI YFIRMAÐUR: Leikskólastjóri.  

STARFSSVIÐ: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga 

aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags.  

MEGINVERKEFNI:  

Stjórnun og skipulagning:  

- Er aðstoðarmaður leikskólastjóra og ber ásamt honum ábyrgð á rekstri leikskólans.  

- Er staðgengill í fjarveru leikskólastjóra og starfar þá samkvæmt starfslýsingu hans.  

- Vinnur ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun leikskólans og skipulagningu 

uppeldisstarfsins.  

 

Uppeldi og menntun:  
- Ber ásamt leikskólastjóra ábyrgð á að unnið sé eftir aðalnámskrá leikskóla og skólanámskrá 

leikskólans, að áætlanir þar um séu gerðar og reglulegt mat fari fram.  

 

Foreldrasamstarf:  
- Sér um samskipti og samvinnu við foreldra í samráði við leikskólastjóra.  

- Situr foreldrafundi, sem haldnir eru á vegum leikskólans.  

 

ANNAÐ:  
- Situr starfsmannafundi, deildarstjórafundi og aðra fundi er leikskólastjóri segir til um og varðar 

starfsemi leikskólans.  

- Sinnir að öðru leyti þeim verkefnum er varðar stjórnun leikskólans sem yfirmaður felur honum.  

 

  



Skólanámskrá Glaðheima 2014 
 

31 
 

STARFSLÝSING 
 

STARFSHEITI: DEILDARSTJÓRI Í LEIKSKÓLA 

 

NÆSTI YFIRMAÐUR: Leikskólastjóri. 

STARFSSVIÐ: 

Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla 

og stefnu viðkomandi sveitarfélags. 

MEGINVERKEFNI: 

Stjórnun og skipulagning: 

- Tekur þátt í gerð skólanámskrár, ársáætlunar, mati á starfsemi leikskólans og 
þróunarverkefnum undir stjórn leikskólastjóra. 

- Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati starfsins á deildinni 
- Annast daglega verkstjórn á deildinni og ber ábyrgð á að miðla upplýsingum innan 

deildarinnar, milli deilda leikskólans og milli leikskólastjóra og deildarinnar. 
- Ber ábyrgð á og stýrir deildarfundum og skipuleggur undirbúningstíma starfsfólks 

deildarinnar. 
- Hefur umsjón með móttöku, þjálfun og leiðsögn nýrra starfsmanna deildarinnar. 
- Fylgist með að deildin sé búin nauðsynlegum uppeldis- og kennslugögnum í samvinnu við 

leikskólastjóra. 
Uppeldi og menntun: 

- Ber ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá og ársáætlun leikskólans á deildinni. 
- Tryggir að sérhvert barn á deildinni fái kennslu, leiðsögn, umönnun og/eða sérkennslu eftir 

þörfum.  
- Ber ábyrgð á að meðferðaráætlunum sérfræðinga vegna einstakra barna sé framfylgt.  

Foreldrasamvinna: 

- Skipuleggur samvinnu við foreldra/forráðamenn barnanna á deildinni s.s. aðlögun, dagleg 
samskipti og foreldraviðtöl. 

- Ber ábyrgð á að foreldrar/forráðamenn fái upplýsingar um þroska og líðan barnsins og þá 
starfsemi er fram fer á deildinni og ekki varðar trúnað gagnvart öðrum börnum og 
foreldrum/forráðamönnum þeirra. 

- Situr foreldrafundi, sem haldnir eru á vegum leikskólans. 
- Ber ábyrgð á að leitað sé samþykkis foreldra/forráðamanna barns, áður en leitað er aðstoðar 

annarra sérfræðinga. 
 

ANNAÐ: 

- Skipuleggur samvinnu við ýmsar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast leikskólanum í 
samráði við leikskólastjóra. 

- Situr starfsmannafundi, deildarstjórafundi og aðra fundi er yfirmaður segir til um og varðar 
starfsemi leikskólans. 
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- Sinnir þeim verkefnum er varðar uppeldi og menntun barnanna og stjórnun deildarinnar sem 
yfirmaður felur honum. 

 

STARFSLÝSING 
 

STARFSHEITI: LEIKSKÓLAKENNARI 

 

NÆSTI YFIRMAÐUR: Deildarstjóri 

 

STARFSSVIÐ: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, 

aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags. 

 

MEGINVERKEFNI: 

Uppeldi og menntun: 

Vinnur að uppeldi og menntun barnanna. Fylgist vel með velferð þeirra og hlúir að þeim andlega og 

líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þau fái notið sín sem einstaklingar. 

Stjórnun og skipulagning: 

- Tekur þátt í gerð skólanámskrár, mati á starfsemi leikskólans og þróunarverkefnum undir 
stjórn leikskólastjóra. 

- Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs deildarinnar undir stjórn deildarstjóra. 
Foreldrasamvinna: 

- Vinnur í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn barnanna. 

- Situr foreldrafundi, sem haldnir eru á vegum leikskólans. 

ANNAÐ: 

Tekur þátt í samstarfi við ýmsar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast leikskólanum í samráði við 

deildarstjóra. 

- Situr starfsmannafundi og aðra fundi er yfirmaður segir til um og varðar starfsemi leikskólans. 
- Sinnir þeim verkefnum er varðar uppeldi og menntun barnanna sem yfirmaður felur honum. 
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Viðhengi 4 

 Öryggismál 

Fyrstu viðbrögð við slysum byggja á þekkingu, þjálfun og reynslu starfsmanna. Starfsmenn 

skulu sækja námskeið í slysa- og brunavörnum reglulega. 

 

Slysaáætlun 

 

Minniháttar slys 

 
Stjórnun á slysstað 

Sá sem kemur að barninu: 

 Metur ástand barnsins. 

 Kallar á aðstoð innan skóla ef þörf er á. 

 Sækir sjúkrakassa ef þörf er á eða sér til þess að einhver nærstaddur geri það. 

 Hlúir að barninu og veitir nauðsynlega skyndihjálp. 

 Hefur samband við forráðamenn og tilkynnir óhappið eða sér til þess að það sé 

gert. 

 Er hjá barninu þar til forráðamenn sækja barnið. 

 Sér til þess að nærstöddum börnum sé sinnt eða komið í öruggt skjól. 

 

Eftir slysið 

Sá sem kom að barninu: 

 Skráir slysið á slysaskráningarblað sem er í möppu á salerni á gangi merkt 

slysaskráning. 

Skólayfirvöld, mat skólastjórnenda hverju sinni: 

 Óska eftir lögregluskýrslu, eftir eðli slyss og atvikum á slysstað. 

 Meta þörf á sálrænum stuðningi fyrir börn og eða starfsmenn í skólanum. 

 Meta hvort þörf sé fyrir að yfirfara öryggismál og laga hugsanlegar slysagildrur. 

 

Ath. ef minnsti grunur er um alvarleg meiðsl ber að senda slasaða á slysamóttöku.  

 

 

Alvarleg slys eða bráð veikindi 

 
Stjórnun á slysstað 

Sá sem kemur að barninu: 

 Metur ástand barnsins. 

 Kallar á aðstoð innan skóla.  

 Hringir á sjúkrabíl og sækir sjúkrakassa eða sér til þess að einhver nærstaddur geri 

það. 

 Hefur skyndihjálp. 

 Er hjá barninu þar til hjálp berst. 

 Sér til þess að nærstöddum börnum sé sinnt eða komið í öruggt skjól. 

 

Eftir slysið 

Sá sem kemur að barninu: 
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 Skráir slysið/veikindin á slysaskráningarblað sem er á salerni á gangi merkt 

slysaskráning. 

 

Skólayfirvöld: 

 Óska eftir lögregluskýrslu, sérstaklega mikilvægt þegar um alvarleg slys er að 

ræða og væntanlegt tryggingarmál. 

 Meta þörf á sálrænum stuðningi fyrir börnin og eða starfsmennina í skólanum. 

 Sjá til þess að farið sé yfir öryggismál og slysagildrur lagaðar. 

 

Hjálpargögn: 

Sjúkraskápur á salerni á gangi  í leikskólanum við Hlíðarstræti og starfsmannaaðstöðu í 

Lambhaga 

Plástrakassar eru á öllum deildum ýmist við inngang eða á salernum. 

Slysaskráning er í rauðri möppu á salerni á gangi í Hlíðarstræti og í starfsmannaaðstöðu í 

Lambhaga. 

 
 

Áfalla hjálp 

 

Ábyrgðarmenn: 

Ragnheiður I. Ragnarsdóttir leikskólastjóri 

Guðfinna Magnúsdóttir aðstoðarleikskólastjóri 

 

Áfallahópur: 

Deildarstjórar og sérkennslustjóri. 

 

Markmið 

 Að geta brugðist rétt við þeim áföllum sem börn og starfsmenn leikskólans verða fyrir. 

 Að koma í veg fyrir óöryggi og ráðaleysi starfsmanna. 

 Að hjálpa hverju öðru að takast á við sorg og áföll sem gerast innan leikskólans eða 

sem hafa áhrif inn í leikskólann. 

 Að efla þekkingu starfsmanna á sorg og áföllum. 

 Að allir starfsmenn leikskólans fái námskeið/fræðslu um sorg/sorgarviðbrögð þriðja 

hvert ár. 

 

Tilgangur 

 Til að vera öruggari í starfi. 

 Til að starfsmenn séu betur í stakk búnir til að veita börnum og starfsmönnum aðstoð í 

erfiðleikum þeirra. 

 Styrkja getu okkar til að takast á við sorg og missi. 

 

Í öllum tilfellum skal gera eftirfarandi: 

 Ef starfsmaður fréttir af einhverju áfalli sem tengist leikskólanum skal hann strax láta 

leikskólastjóra eða aðstoðarleikskólastjóra vita. Leikskólastjóri og deildarstjórar 

hittast, þeir sjá um að tilkynna starfsmönnum strax hvað hefur gerst. 

 Leikskólastjóri skal leita aðstoðar djákna/prests ef þörf þykir. 

 Ef barn eða starfsmaður leikskólans deyr, getur verið gott að kveikja á kerti og eiga 

notalega stund saman (kyrrðarstund) þar sem börnunum er sagt frá andlátinu. 
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 Mikilvægt er að meta hvenær best sé að segja börnum og foreldrum frá andlátinu, 

starfsmann þurfa að vera vissir um að allir ættingjar og vinir séu búnir að fá fréttir um 

andlátið. Tilkynna andlátið t.d. þegar börnin eru sótt. 

 

Vinnureglur fyrir starfmenn 

 Mikilvægt er að starfsmenn ræði sín á milli um andlega skyndihjálp og um það hver 

treysti sér til þess að segja foreldrum og börnum frá sorglegum atburðum. Ef til vill er 

það misjafnt eftir því hvað hefur gerst og þarf einnig að ræða það hverju sinni. 

 Mikilvægt er að starfsmenn hittist til þess að sinna sínum tilfinningum og stuðningi 

innbyrðis, áður en þeir segja börnum og foreldrum frá sorglegum atburði. 

 Mikilvægt er að allir starfsmenn leikskólans geri sér grein fyrir því að starfsmaður og 

eða barn eða foreldri sem hefur orðið fyrir sorg getur þurft langan tíma til að jafna sig 

og að honum sé sýnd virðing. Munum að fólk tekur áföllum á mismunandi hátt, það 

sem er mikið áfall fyrir einn getur verið mun léttara fyrir annan. 

 Mikilvægt er að segja sannleikann alltaf á varfærnislegan hátt, hvort sem verið er að 

tala við börn, foreldra eða starfsmenn. 

 Við segjum foreldrum sannleikann ef um sjálfsvíg er að ræða en látum foreldrana vita 

hvað börnunum er sagt. 

 

Vinnulýsing fyrir stjórnendur 

 Ef starfsmaður verður fyrir áfalli, þarf að meta í hverju tilviki fyrir sig hvenær hann 

treystir sér til þess að koma aftur til vinnu. Ef hann treystir sér ekki til að koma í 

langan tíma þá má t.d. bjóða honum í heimsókn þar sem það getur verið erfitt fyrir 

fólk sem hefur orðið fyrir áfalli að hitta samstarfsmenn sína. 

 Mikilvægt er að leikskólastjóri viti um réttindi starfsmanns sem hefur orðið fyrir 

missi.  Nauðsynlegt er að engin pressa sé á starfsmanninn að mæta sem fyrst til vinnu. 

Stjórnendur þurfa að skoða með starfsmanninum hversu langt veikindafrí hann á . 

 Ef starfsmenn vilja loka leiksólanum t.d. á jarðarfaradag er alltaf haft samband við 

bæjarstjóra sem er yfirstjóri leiksólans og hvert tilfelli þarf að skoða sérstaklega. 

 

Ef barn deyr 

 Deildarstjóri/leikskólastjóri/starfsmaður sem er mikið tengdur barninu fari í heimsókn 

sem fyrst og votti fjölskyldunni samúð. Gefa samúðargjöf, muna eftir börnunum á 

heimilinu. 

 Deildarstjóri eða einhver starfsmaður inni á deild lætur alla foreldra vita um andlát 

barnsins. Þarna er mikilvægt að starfsfólk sé búið að tala saman um það hver treysti 

sér til þess að tilkynna foreldrum þetta. 

 Ef við náum ekki tali af öllum foreldrum þá á að hringja í þá foreldra sem ekki hefur 

náðst í. Merkja við svo að enginn gleymist. 

 Mikilvægt er að starfsfólk hittist til þess að sinna tilfinningum sínum og stuðningi 

innbyrðis, áður en þeir fara að segja börnunum frá þessu. 

 Hafa myndir af barninu og persónulega hluti uppivið í einhvern tíma eftir dauða þess. 

 Láta myndir af barninu vera áfram í hólfi þess og láta stand autt í smá tíma, 2-3 vikur. 

 Börnin á deild barnsins geta t.d. teiknað mynd til minningar um látna barnið, útbúinn 

verði staður þar sem allar myndirnar hanga uppi í u.þ.b. 2-3 vikur. Síðan eru þær 

teknar niður og starfsmaður/starfsmenn fara með þær og annað sem barnið á í 

leikskólanum til foreldranna. 
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Andlát foreldra 

 Deildarstjóri/leikskólastjóri/starfsmaður sem er mikið tengdur barninu fari í heimsókn 

sem fyrst og votti fjölskyldunni samúð. Gefa samúðargjöf, muna eftir börnunum á 

heimilinu. 

 Láta foreldra á deildinni vita að barnið hafi verið að missa foreldri sitt. Þarna er 

mikilvægt að starfsmenn séu búnir að tala saman um hver treystir sér til þess að 

tilkynna foreldrum þetta. Ef við náum ekki tali af öllum foreldrum þá á að hringja í þá 

foreldra sem ekki hefur náðst í. Merkja við svo að enginn gleymist. 

 Mikilvægt að starfsfólk hittist til þess að sinna sínum tilfinningum og stuðningi 

innbyrðis, áður en við förum að segja börnunum fá þessu.  

 

Andlát starfsmanna 

 Mikilvægt er að allt starfsfólk leikskólans fái áfallahjálp sem fyrst að morgni, eða áður 

en við förum heim þ.e. ef andlátið hefur gerst snögglega.  

 Mikilvægt er að starfsfólk hittist til þess að sinna sínum tilfinningum og stuðningi 

innbyrðis, áður en þeir fara að segja börnunum frá þessu. 

 Deildarstjóri/leikskólastjóri/starfsmaður sem er mikið tengdur starfsmanninum fari í 

heimsókn til aðstandenda sem fyrst og votti fjölskyldunni samúð. Gefa maka og 

börnum samúðargjöf. 

 Láta foreldra á deildinni vita að starfsmaðurinn sé látinn. Þarna er mikilvægt að 

starfsfólkið sé búið að tala saman um það hver treystir sér til þess að tilkynna 

foreldrum þetta. Ef við náum ekki tali af öllum foreldrum þá á að hringja í þá foreldra 

sem ekki hefur náðst í. Merkja við svo að enginn gleymist. 

 

Andlát barns starfsmanns 

 Deildarstjóri/leikskólastjóri/starfsmaður sem er mikið tengdur starfsmanninum fari í 

heimsókn til aðstandenda sem fyrst og votti fjölskyldunni samúð. Gefa starfsmanni og 

systkinum þess samúðargjöf. 

 Láta foreldra á deildinni vita að starfsmaðurinn hafi verið að missa barnið sitt. Þarna er 

mikilvægt að starfsfólkið sé búið að tala saman um það hver treystir sér til þess að 

tilkynna foreldrum þetta. Ef við náum ekki tali af öllum foreldrum þá á að hringja í þá 

foreldra sem ekki hefur náðst í. Merkja við svo að enginn gleymist. 

 Mikilvægt að stafsfólk hittist til þess að sinna sínum tilfinningum og stuðningi 

innbyrðis, áður en farið er að segja börnum og foreldrum frá þessu. 

 

Andlát maka starfsmanns. 

 Deildarstjóri/leikskólastjóri/starfsmaður sem er mikið tengdur starfsmanninum fari í 

heimsókn til aðstandenda sem fyrst og votti fjölskyldunni samúð. Gefa starfsmanni 

samúðargjöf. 

 Láta foreldra á deildinni vita að starfsmaðurinn hafi verið að missa maka. Þarna er 

mikilvægt að starfsfólkið sé búið að tala saman um það hver treysti sér til þess að 

tilkynna foreldrum þetta. Ef við náum ekki tali af öllum foreldrum þá á að hringja í þá 

foreldra sem ekki hefur náðst í. Merkja við svo að enginn gleymist. 

 Mikilvægt er að starfsfólk hittist til þess að sinna sínum tilfinningum og stuðningi 

innbyrðis, áður en farið er að segja börnum og foreldrum frá þessu. 

 

Skilnaður foreldra 

 Láta allt starfsfólkið á deildinni vita ef foreldrar eru að skilja/eða eru skilin. 
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 Að starfsfólk sé vakandi og tilbúið að ræða við barnið ef það vill tjá sig. Alls ekki 

þrýsta á barnið. 

Vinnureglur 

 Að nýtt starfsfólk geti gengið að efni tengt áfallahjálp vísu.  

 

Ýmis áföll 

Það eru margir þættir í okkar daglega lífi sem hafa áhrif á tilfinningalíf okkar. Veikindi, 

skilnaður, fjárhagsáhyggjur, nýtt barn, breytingar á vinnumarkaði, erfiðleikar ýmiskonar innan 

fjölskyldunnar, allt þetta snertir líf okkar. 

Fullorðnir sem og börn bregðast mjög mismunandi við áföllum og „sorgarferlið“ getur staðið 

mismunandi lengi yfir. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að við erum ólík og okkur ber 

að virða tilfinningar hvers annars og veita stuðning þegar það á við. 

Starfmannahópurinn þarf að sýna samheldni og samstöðu, virða tilfinningar hvers annars og 

barnanna, en allt innan eðlilegra marka. 

 
 

 Brunavarnir 

 

Tilgangur og afmörkun: 

 Að allir starfmenn séu öruggir og vel undirbúnir ef bruni verður. 

 Rýmingaráætlun sé á áberandi stað inn á öllum deildum. 

Ábyrgð: 

 Allir starfmenn bera jafna ábyrgð ef bruni verður. 

 Farið sé á námskeið hjá slökkviliði á tveggja ára fresti. 
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Rýmingaráætlun   

leikskólinn Glaðheimar 

 
Halda ró og gefa mjög ákveðin fyrirmæli 

 

1. Fari reyksskynjari í gang, skal tafarlaust athuga hvaðan reykurinn kemur. 

2. Ef eldur er laus skal strax látið vita. 

3. Leikskólastjóri hringir í 112. 

4. Rýming hefst.  

 Starfmaður sem staddur er á heimasvæði skal taka með sér mætingalistann. 

 Ef börnunum er skipt í hópa ber hver hópstjóri ábyrgð á að koma sínum hóp út.   

 Börnin látin fara í röð starfmaður fremst og aftast í röðinni, skríða ef mikill reykur 

er. 

 Fara skal út um næsta neyðarútgang. 

 Allir skulu hittast við brekkuna fjær húsinu. 

 Manntal, tekur sá sem er með mætingalistann. 

 Upplýsingum úr manntali komið til stjórnanda. 

 

Starfsmaður sem fer síðastur út af hvorri deild skal athuga alla staði þar sem börnin geta 

hugsanlega leitað skjóls og falið sig, það eru oft fyrstu viðbrögð barna við slíkar aðstæður. 

 

Athugið að loka hurðum til að hindra útbreiðslu elds og reyks. 

 

Ef enginn eldur er, skal slökkt á reykskynjara og börnin róuð. 

 

9.4 Eftirlit með öryggisþáttum 

 

Markmið: 

Að reyna að koma í veg fyrir óhöpp og slys. 

 Leikskólalóð skal yfirfarin áður en börnin fara út. Ástand lóðar skráð á þar til gerðan 

gátlista. 

 Á sumrin skal lóðin skoðuð með tilliti til aðskotahluta s.s. glerbrota, sígarettustubba 

o.fl. Yfir vetrartímann skal sérstaklega athugað með hálku, hengjur, sleðabrekku, 

varasama polla o.fl. 

 Ef um athugasemdir er að ræða á leikskólalóð skal starfsmaður gera viðeigandi 

ráðstafanir s.s.  skrifa athugasemdir á töflu í kaffistofu, sandbera ef um hálku er að 

ræða o.fl. 

 Starfsmenn deilda skulu skrá komu barns um leið og barnið mætir eins skal skrá 

brottför barns. Ef yfirgefa þarf leikskólann í skyndi vegna bruna eða náttúruhamfara 

skulu starfsmenn taka með sér mætingarlista og hittast á leikskólalóð.  

 Deildarstjórar eiga að haga starfseminni þannig að börn séu ekki ein í lokuðu herbergi. 

 Allar hurðir leikskólans skulu vera lokaðar þegar leikskólinn er yfirgefinn. 

 Alltaf skal athugað að greið leið sé um neyðarop t.d. moka snjó frá. 

 Kertanotkun skal ávallt vera í hófi og gæta þarf fyllsta öryggis við notkun þeirra. 

 

 

 



Skólanámskrá Glaðheima 2014 
 

39 
 

Hjálpargögn: 

Gátlisti fyrir lóð: er í gulri möppu í undirbúningsherbergi starfsfólks. Merkt daglegt 

útieftirlit. 

Mætingalisti barna:  á deildum 

Slysaskráningarmappa: Á Hlíðarstræti er rauð mappa á salerni á gangi merkt 

Slysaskráning. Í Lambhaga er rauð mappa merkt Slysaskráning í starfsmannaaðstöðu. 
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Skólanámskrá samþykkt af Foreldraráði leikskólans 3. nóvember 2014. 

Sjá fundargerðabók. 

Skólanámskrá samþykkt í Fræðslumála- og æskulýðsráði 24. nóvember 2014. 

Sjá fundargerð ráðsins inn á vef Bolungarvíkurkaupstaðar. 

 


