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Sviðstjóri íþrótta og heilsueflingar tók til starfa í Glaðheimum 1. júní 2020. Fyrstu verkefni var 

undirbúningur skólaársins 2020-2021 með gerð kennsluáætlana, undirbúnings og skipulags 

stundatöflu sviðstjóra í samvinnu við leikskólastjóra. Þar sem innleiðing YAP hafði nú fengið 

auka tíma, ekki gert með deildarstjóravinnu, breyttust áherslur íþróttakennslu í Glaðheimum 

í þátt átt að YAP prógram væri rauði þráðurinn í kennslu allra nemanda. 

 

Morgunteygjur 

Allir morgnar byrjuðu á morgunteygjum en þá fór sviðstjóri á milli deilda og bauð þeim 

nemendum sem það vildu að vera með í ýmsum morgunteygjum. Sama rútína rúllaði eina viku 

í senn svo á mánudögum var ný teygju rútína. Um jól og páska voru þema tengdar 

morgunteygjur en myndir með teygjuæfingum voru sýnilegar fyrir nemendur á meðan farið 

var í gegnum rútínurnar. Áhugi nemenda á morgunteygjum voru mismunandi eftir dögum en 

ávallt voru einhverjir sem vildu vera 

með.   

 

 

 

 

 

 

Gil  

Áherslur;  

Á Gili veturinn 2020-2021 voru börn á aldrinum 1-2 ára. Þau fengu samkvæmt stundatöflu 

sviðstjóra íþrótta einn skipulagðann íþróttatíma í viku. Þó meirihluti nemanda hafi verið undir 

þeim aldri sem YAP miðast við þá var prógramið samt sem áður til hliðsjónar í kennslu 

nemanda á Gili. 

Þeir þættir sem aðal áherslur voru á eru; hlaup og hreyfingar (aftur á bak og áfram, 

hliðarskref), stefnubreytingar. Afstöðuhugtökin yfir, undir, í gegnum (ormagöng). Ýmsar 

jafnvægisæfingar með og án grjónapoka. Gjónapokaæfingar, Samhæfing augna og útlima.  

Ýmsir bolta-og blöðruleikir auk þess að kynna fyrir nemendum grunnatriði í bandí. 

Til að byrja með voru þrautabrautir settar upp og unnar þannig að nemendum var veitt meira 

frelsi og kennari fór með einu og einu barni í gegnum braut markvisst þar til nemendur fóru 



sjálfir að leitast í að fara þrautabrautina markvisst en ekki tilviljunakennt. Kröfurnar á að fylgja 

ákveðinni leið í gegnum brautina voru svo auknar eftir því sem á leið veturinn.  Þá var einnig 

prófað að hafa sömu þrautabraut 3 tíma í röð áður en breytt var um og hafði það mjög góð 

áhrif þar sem það hjálpaði nemendum að skilja betur upplag þrautabrauta og læra inn á 

skipulagið.  

 

Vegna takmarkana út af covid féllu margir dagar hjá Gili niður þar sem sviðsstjóri og nemendur 

máttu ekki fara milli sóttvarnahólfa. Við fyrstu afléttingu, þegar nemendur máttu fara á milli 

sóttvarnarhólfa en ekki kennarar komu eldri nemendur í sal í íþróttir aftur en allra yngstu 

nemendur deildarinnar fóru í þrautabrautir inn á deild undir stjórn deildarstjóra. Sviðstjóri 

setti upp planið fyrir þann hóp og var það sambærilegt við þau eldri sem voru í sal.  

Allir tímar höfðu sama upphaf og endi svo ákveðin rútína var í hverjum 

tíma sem skapaði öryggi hjá nemendum.  

 

• Þeir nemendur sem urðu 2 ára snemma á árinu 2021 náðist að 

skanna að nokkru leiti með YAP hreyfiþroskaprófi. Þau atriði 

prófsins voru prófuð í hóp tímum.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Grundir  

Áherslur; 

Á Grundum veturinn 2020- 2021 voru börn á aldrinum 2-3 ára. Íþróttatímarnir voru miðaðir 

að YAP prógrammi þó hverjum tíma í prógrami hafi ekki verið fylgt að fullu heldur aðlagaður 

að þeim tíma sem hver hópur hafði auk þroska og getu. Nemendur Grunda fengu allir einn 

fastan tíma í viku í skipulögðum íþróttum undir handleiðslu sviðstjóra íþrótta. Þriðju hverja 

viku fékk hver hópur deildarinnar tvo skipulagða íþróttatíma.  

Þannig skiptust vikurnar upp eftirfarandi; 

Vika 1: Grunnfærni hreyfinga;  

Vika 2: Ganga og hlaup 

Vika 3: Jafnvægi og hopp 

Vika 4: Rekja/stjórna boltum og grípa  

Vika 5: Köst 

Vika 6: Slá (t.d bolta með kylfum) 

Vika 7: Spörk 

Vika 8: Samantekt og upprifjun. 

 

Þar sem YAP prógram gerir ráð fyrir þrem skipulögðum tímum í hverri viku en nemendur fengu 

mest tvo tíma í viku lengdist hvert YAP viku tímabil og dreyfðist því yfir hvora önn fyrir sig í 

stað þess að vera einungis átta vikur í framkvæmd.  

• Nokkrir nemendur á Grundum á aldrinum 2-4 ára náðist að skima með hluta af YAP 

hreyfiþroskaprófi en enginn nemandi á Grundum var fullprófaður. Skimunin var 

framkvæmd í hópum.  

• Allir tímar höfðu sama upphaf og endi svo ákveðin rútína var í hverjum tíma sem 

skapaði öryggi hjá nemendum. 

 



Grásteinn 

 Áherslur; 

Á Grásteini veturinn 2020-2021 voru börn á aldrinum 4-6 ára. Allir nemendur fengu þrjá 

skipulagða íþróttatíma í viku í skipti hópa fyrirkomulagi. Íþróttatímar voru uppsettir eftir YAP 

prógrammi.   

Þannig skiptust vikurnar upp eftirfarandi; 

Vika 1: Grunnfærni hreyfinga;  

Vika 2: Ganga og hlaup 

Vika 3: Jafnvægi og hopp 

Vika 4: Rekja/stjórna boltum og grípa  

Vika 5: Köst 

Vika 6: Slá (t.d. bolta með kylfum) 

Vika 7: Spörk 

Vika 8: Samantekt og upprifjun. 

 

 

 

 

 

 

 

Sundlotur útskriftarnemenda. 

Útskriftarnemendur fengu 3 sundlotur á skólaárinu.  

• Lota 1 : október 2020. Mjög mikill getumunur var á 

nemendum. Allt frá mjög mikilli vatnshræðslu til nánast 

syndra einstaklinga.  

o Áherslur; Vatnsaðlögun, fyrst og fremst öryggi í 

vatninu og aðstæðunum. Við notuðum 

sundbelti, froskalappir og korka. Fórum aðeins inn á að blása frá okkur í vatnið 

og hvernig fæturnir þyrftu að hreyfa sig ofan í með froskalöppunum.  

o Nokkrir nemendur þannig staddir að kennsla fór að miklu leiti fram í vaðlaug.  



• Lota 2:  byrjun mars 2021 

o Nokkrir nemendur á sama stað, getulega séð, ekki allir sem fengu tækifæri til 

að viðhalda þeirri getu sem náðs hafði milli lota. 

o Áherslur; Köfun, fráöndun í vatni og lega. Foreldrafélag gaf öllum nemendum 

sundgleraugu, komu sér mjög vel og kafdót. Í lok lotu voru allir farnir að geta 

sett andlit í kaf og náð í dót, þónokkrir farnir að kafa niður á botn að sækja dót.  

o Getumunur að minnka aðeins milli einstaklinga.    

• Lota 3: Nokkrir nemendur komnir nokkur skref til baka frá síðustu lotu, höfðu ekki náð 

að viðhalda færni milli lota. 

o Áherslur;  Framhald á köfun og fráöndun í vatni, flot og fótatök með 

froskalöppum.  

o Allir nemendur orðnir nokkuð öruggir í vatni án kúta og töluverðar framfarir.  

YAP hópþjálfun með sérkennslustjóra 

Fór loksins á fullt 12.janúar 2021 eftir þreyfingar og pælingar á haustönn 2020. Byrjað var 

með 2 hópa sem ákveðið var að einbeita sér að, eftir þörfum einstaklinganna.  

Á stöðufundi sviðstjóra íþrótta og sérkennslustjóra 9.apríl 2021  var farið yfir þá tíma sem 

búið var að hafa og þær áherslur sem hafðar höfðu verið. Þær voru eftirfarandi; 

- Líkamshlutar, fyrirmælahlaup, litir, hlustun og vinnsluminni, málskilningur, rökhugsun, 

máltjáning, stærðfræði (numicon), talning, yfir og undir hugtök, setningamyndun, 

stafaþekking, félagsleg samskipti, afstöðuhugtök, hugtakaskilningur, 

nærumhverfisþekking og samstöfur.  

Jafnframt ákveðið á þeim fundi að leggja frekari áherslur á persónufornöfn. 

Tímarnir voru uppsettir af sviðstjóra, sérkennslustjóra eða báðum saman. Ýmist var unnið 

með þrautabrautir með verkefnum inn á milli hreyfinga eða verkefnum innleiddum í ýmsa 

leiki, t.d búðarleik.  

Nemendur sem voru í þessum tímum fengu heilmikla félagslega þjálfun þar sem mikið var 

lagt upp úr samskiptum í leikjum og æfingum en það var einnig ein af áherslum 

þjálfunarinnar.   



Bæði sviðstjóri íþrótta og sérkennslustjóri voru ánægðar með árangur af þessari þjálfun.   

 

Sérkennsla sviðstjóra 

Í samstarfi við sérkennslustjóra og deildarstjóra Grunda voru 2 nemendur teknir í sérkennslu í 

sal á móti tímum hjá sérkennslustjóra. Einn nemandi fyrir áramót og annar eftir áramót. 

Verkefnaval í þeim tímum var í samstarfi við áherslur sérkennslustjóra. Mest unnið með 

þrautabrautir þar sem voru til skiptis líkamlegar þrautir og ýmis verkefni frá sérkennslustjóra. 

Framfarir úr þessari einstaklingsþjálfun skiluðu miklum jákvæðum áhrifum fyrir þessa 

nemendur í hóptíma í íþróttum.  

Auk íþrótta- og sundkennslu fólst einnig í vinnu sviðstjóra umsjón um verkefnið heilsueflandi leikskóli. 

Í því fellst meðal annars skýrslugerð, umsóknir um styrki og útfylling gátlista fyrir verkefnið. Einnig 

nokkur minni verkefni innan heilsueflandi leikskóli, t.d heilsuefling starfsfólks.  

 

Heilsuefling starfsfólks 

Hlutverk sviðstjóra er auk íþrótta og sundkennslu að efla og halda utan um ýmis heilsueflingartengd 

verkefni fyrir starfsfólk. 17 starfsmenn tóku þátt í hjólað í vinnuna í maí 2021. 18 starfsmenn voru 

skráðir í lífshlaupið í febrúar 2021. 11 starfsmenn tóku virkan þátt en 7 starfsmenn voru skráðir en 

óvirkir. Leikskólinn var skráður í flokkinn með 10-29 starfsmenn og endaði í 62.sæti af 529 liðum með 

61% þátttökuhlutfall.  

 

Samantekt 

Heilt yfir gekk íþrótta- og sundkennsla mjög vel. Covid lokanir settu smá strik í reikninginn en annað 

hafði lítil áhrif á starf sviðstjóra. Góð rútína náðist á öllum deildum og sýnilegar framfarir hjá flestöllum 

nemendum skólans. Allir útskriftarnemendur voru YAP prófaðir. Þeir útskriftarnemendur sem voru 

undir 90% heildarfærni voru prófaðir aftur að loknu YAP prógrammi. Þeir útskriftarnemendur sem voru 

yfir 90% heildarfærni voru ekki prófaðir aftur. Einnig var byrjað að skima með YAP prófi yngri nemendur 

í íþróttatímum. Ekki gafst tími til að skima alla yngri nemendur.  

Mjög miklar framfarir sáust í sundlotum útskriftarnemenda. Börn sem í fyrstu lotu á haustönn þorðu 

ekki að setja munn ofan í vatnið voru í þriðju lotu farnir að kafa eftir hlutum í grynnri enda sundlaugar. 

Allir útskriftarnemendur sýndu aukið öryggi í vatni og aðstæðum og höfðu losað sig við alla kúta. Það 

að geta fjölgað sundtímum og kenna í lotum átti bersýnilega sinn þátt í þeim framförum sem börnin 

voru að ná. Í stað þess að fara einungis í 10 skipti að vori var hægt að byggja ofan á getu og framfarir 

úr fyrri lotum og ná þannig meiri færni en annars hefði náðst.  

 

Karitas S. Ingimarsdóttir 

Sviðsstjóri íþrótta og heilsueflingar 

 


