
Umhyggja, leikur, vinátta og gleði eru þeir þættir sem við leggjum megin áherslu á í starfi 

okkar á Furukoti. 

Umhyggja birtist að sjálfsögðu í öllu sem við gerum með börnunum. Hún er kannski hvað 

skýrust í daglegum athöfnum eins og að borða, en þar fer fram mikill lærdómur. Börnin þurfa 

að læra að bjarga sér sjálf við að matast, til að byrja með nota þau mest hendurnar og 

kynnast þannig mismunandi áferð, lykt og bragði. Við bleiuskipti hefur starfsfólkið gott 

tækifæri til að spjalla við börnin og sýna þeim einstaklingslega athygli. Í hvíld er nándin við 

starfsfólkið gjarnan mikil og mjög einstaklingsbundið hversu mikið þau þurfa á starfsmanni 

að halda. Hópnum er skipt niður í tvö svefnrými og er spiluð róleg tónlist á meðan þau sofa. 

   

Frjálsi leikurinn er okkar aðalsmerki, því í gegnum hann læra börnin best. Lögð er mikil 

áhersla á að leika við og með börnunum, þau eru að taka sín fyrstu skref á þeirri vegferð og 

ekki sjálfsagt að þau kunni að leika sér og hvað þá við og með öðrum. 

                             

 

Könnunarleikur með verðlaust efni s.s áldósir, állok, pappahóka, plastdósir, plastlok ásamt 

alls konar járnkeðjum, lyklum og hverju öðru því sem okkur dettur í hug að nota. Í rauninni 

erum við líka með könnunarleikinn í hlutverkaleikmununum okkar þar sem við komum með 

ýmislegt að heiman s.s. kryddstauka, mjólkur eða rjómafernur, sósubrúsa og að við tölum 

ekki um veski, hatta, stígvél og dömuskó með hælum. 



   

                                           

 

Leikurinn birtist líka í athöfnum þeirra í salnum, þar sem við setjum upp ýmiskonar áhöld 

sem efla þau í hreyfingum , boltar eru sérlega góðir fyrir börn á þessum aldri, þau þjálfa 

samhæfingu augna og handa/fóta þegar þau eru að kasta, grípa og sparka. Við leggjum 

áherslu á að þau fái að uppgötva og þjálfa sig á sínum eigin forsendum, ekki fyrirfram 

ákveðnum æfingum sem fullorðnir stjórna. 

         

 

 



Vináttan er eitthvað sem lærist vel í samfélagi eins og okkar á Furukoti. Lögð er áhersla á að 

börnin séu góð hvert við annað, geti leikið saman og/eða samsíða án þess að vera með 

yfirgang. Börn á þessum aldri eru mjög einstaklingsmiðuð og því getur verið erfitt að deila 

leikföngum og þeim fullorðnu með félögunum. Stöðug barátta um athyglina er gegnum 

gangandi allan daginn, en það er okkar að kenna þeim að deila og sýna öðrum virðingu. 

 

 

Útivera er eitt af því sem við reynum að gera á hverjum degi, en þar sem við erum með börn 

sem ekki eru farin að ganga eigum við dálítið erfitt með slagveðurs rigningu og rok. Við erum 

með kerru fyrir 6 börn og förum af og til í gönguferðir t.d. á aðra leikvelli. Mikilvægt er hér 

sem annars staðar að þeir fullorðnu séu með að leika og sýna þeim hvernig hægt er að nota  

efniviðinn og áhöldin.  

    

               



Listakot eigum við 2 – 3 sinnum í viku og notum það til að taka á móti börnunum sem eru að 

vakna úr hvíld, en þar er bæði leikið og starfað. Þó er skemmtilegast að gefa listagyðjunni 

lausan tauminn í málningu, litum, blöðum, límbandi og fleiru þessháttar. Eftir góða stund í 

málningalistasulli er nauðsynlegt að þvo sér vel og ekki skemmir að fá að sulla svolítið í 

leiðinni. Eða bara sulla án annars tilgangs en hafa það skemmtilegt með vatni. 

    

 Aðrar áherslur í starfinu er að hafa bækur aðgengilegar, sitja með börnunum og lesa (fletta) 

bókunum með þeim, benda á það sem fyrir augu ber og nefna hlutina um leið. Þau setjast 

svo sjálf niður og fletta, skoða og nefna hlutina eins og þeir fullorðnu hafa verið að gera með 

þeim. 

Söngur er líka stór þáttur í starfinu, það að byrja að syngja þegar allt er að leysast upp í 

vandræði er töfrum líkast. Við syngjum í fataklefanum, í útiverunni, í matartímunum, í 

leiknum og í söngstundum fyrir hádegismatinn. 

       

Gleðin sem við nefnum sem eitt af áhersluþáttum okkar í starfinu birtist í öllu því sem nefnt 

var hér að ofan og mörgu öðru. Galdurinn er að taka sig ekki allt of alvarlega og sýna 

börnunum að við starfsfólkið höfum líka gaman af að leika og starfa saman. 

 

Takk fyrir, starfsfólk Furukots. 

 


