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Formáli 

Samkvæmt lögum er leikskólinn fyrsta skólastigið. Árið 2011 gaf mennta- og 

menningarmálaráðuneytið út nýja Aðalnámskrá leikskóla, sem er stefnumótandi leiðarvísir um 

nám og kennslu í leikskólum. Við gerð skólanámskrár Óskalands var hin nýja Aðalnámskrá höfð 

til hliðsjónar. Leikskólinn Óskaland er menntastofnun sem hefur það að markmiði að koma til 

móts við ólíkar þarfir barna og að stuðla að alhliða þroska þeirra, velferð og menntun. 

Einkunnarorð leikskólans eru: LEIKUR, LÍFSGLEÐI, LÆRDÓMUR. 

Almenn menntun stuðlar á hverjum tíma að aukinni hæfni einstaklingsins til að 

takast á við áskoranir daglegs lífs. Almenn menntun miðar að því að efla skilning 

einstaklingsins á eiginleikum sínum og hæfileikum og þar með hæfni sína til að leysa 

hlutverk sín í flóknu samfélagi. Hún er hvort tveggja í senn einstaklingsmiðuð og 

samfélagsleg (Aðalnámskrá leikskóla, 2011 bls. 13). 
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Inngangur 

Vinna við nýja skólanámskrá hófst haustið 2014. Haldnir voru fundir með starfsfólki og 

hugmyndum safnað saman. Allir starfsmenn tóku þátt í gerð námskrárinnar. Unnið var í hópum 

og allir fengu tækifæri til þess að hafa áhrif á innihald hennar. Nokkrar tafir urðu við lokavinnu 

námskrárinnar, haustið 2018 lauk þeirri vinnu með útgáfu nýrrar skólanámskrár Óskalands. 

Foreldrar fengu námskrána til yfirlestrar og umsagnar. 

Er það einlæg ósk okkar að skólanámskrá Óskalands verði leikskólakennurum og öðru starfsfólki 

leiðarvísir í öllu umönnunar- og uppeldisstarfi og megi styrkja og efla faglegt starf í takt við 

samtímann.  

 

Hveragerði Maí 2018 

Gunnvör Kolbeinsdóttir  

Leikskólastjóri leikskólans Óskalands.  
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Leikskólar Hveragerðis 

Yfirstjórn leikskóla Hveragerðisbæjar er í höndum bæjaryfirvalda og fræðslunefndar. Fagleg 

ábyrgð og daglegur rekstur er í höndum leikskólastjóra.  

 

Leikskólinn Óskaland  

Leikskólinn Óskaland tók til starfa 22. febrúar 1994, í leiguhúsnæði við Fljótsmörk 2. Þar starfaði 

leikskólinn í 10 ár eða til ársins 2004. Fyrsta skóflustungan að núverandi húsnæði að Finnmörk 1 

var tekin þann 6. október 2003 og húsið vígt þann 14. ágúst 2004, þá tveggja deilda leikskóli. Árið 

2007 var byggt við leikskólann sem er nú fjögurra deilda skóli fyrir börn á aldrinum sextán mánaða 

til sex ára. Boðið er upp á breytilegan dvalartíma.  

Nöfn deilda eru: Birkikot, Furukot, Grenikot og Reynikot.  

Í Birki- og Furukoti stunda að meðaltali 18 börn nám á hvorri deild á aldrinum sextán mánaða til 

þriggja ára. Í Greni- og Reynikoti stunda að meðaltali 24 börn nám á hvorri deild á aldrinum þriggja 

til sex ára. Tvö listakot eru í leikskólanum sem eru nýtt til hópastarfs og listsköpunar. Í miðju 

hússins er starfsmannaaðstaða, skrifstofa, undirbúningsherbergi kennara og eldhús. Einnig er 

salur fyrir hreyfistundir, tónlist og fleira.  

Leikskólinn er staðsettur við Finnmörk 1 í vestanverðum Hveragerðisbæ, inn í íbúðahúsabyggð 

þar sem stutt er í ósnortna náttúru. Hamarinn og Kambarnir eru í göngufæri við leikskólann. Stutt 

er í hverasvæði sem býður upp á óþrjótandi rannsóknarefni.  

 

Starfsfólk 

Mannauður hvers leikskóla er grunnur að farsælu leikskólastarfi. Starfsfólki leikskóla ber að rækta 

starf sitt af fagmennsku, alúð og samviskusemi. Samkvæmt 5. grein laga um leikskóla frá 2008 

skal starfsfólk gæta kurteisi, lipurðar og nærgætni í framkomu gagnvart börnum, foreldrum og 

samstarfsfólki (Lög um leikskóla, 2008). Fagmennska kennara og starfsfólks í leikskólastarfi snýst 

um börnin í leikskólanum, menntun þeirra og velferð. Í atvinnuauglýsingum leikskólans er farið 
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fram á að umsækjendur hafi góð tök á íslensku máli. Á kennurum og starfsfólki hvílir sú skylda að 

veita börnunum tækfæri til að afla sér þekkingar og leikni, örva starfsgleði þeirra og efla frjóa 

hugsun (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

 

Leikskólastjóri 

Samkvæmt 5. grein laga um leikskóla frá 2008 skal vera leikskólastjóri við hvern leikskóla sem 

stjórnar daglegum rekstri og starfi í umboði rekstraraðila. Leikskólastjóri stuðlar að samstarfi milli 

foreldra, starfsfólks leikskóla og annars fagfólks með velferð barna að markmiði  

(Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

Leikskólastjóri er faglegur leiðtogi og í forystu um þróun metnaðarfulls leikskólastarfs og ber 

ábyrgð á að starf leikskólans sé metið og niðurstöður nýttar til úrbóta í þágu starfsins. Hann sér 

til þess að starfsfólk fái tækifæri til endurmenntunar og þróunar í starfi. Leikskólastjóra ber að sjá 

til þess að farið sé eftir aðalnámskrá, lögum, reglugerðum og stefnu sveitarfélagsins (Lög um 

leikskóla nr. 90/2008; Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

 

Hlutverk leikskólakennara og annarra starfsmanna 

Leikskólakennarar gegna lykilhlutverki í öllu leikskólastarfi. Þeim ber að vera leiðandi í mótun 

uppeldis- og menntastarfs, fylgjast með nýjungum og miðla þekkingu. Þeim ber að vera góðar 

fyrirmyndir í starfi með börnum og leitast við að styrkja faglegt hlutverk leikskólans. 

Leikskólakennarar sjá til þess að hvert barn sé virt að verðleikum og að námsumhverfið sé 

skipulagt á þann veg að öll börn fái notið bernsku sinnar og hæfileika. Allt starfsfólk leikskóla skal 

koma fram við börn af virðingu, taka tillit til þeirra og hlusta á þau. Starfsfólki ber að vinna í anda 

aðalnámskrár og tileinka sér þá sýn sem sett er fram í skólanámskrá leikskólans (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011). 
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Skipurit starfsfólks leikskólans 
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Hugmyndafræði leikskólans  

Hugmyndafræði leikskólans er sótt í smiðju nokkurra hugmyndafræðinga, en uppeldisstefnur 

þeirra hafa verið í fararbroddi í leikskólastarfi hér á landi á síðustu árum. Þeir eru; Loris Malaguzzi, 

John Dewey, Lev Vygotsky, Jean Piaget og Caroline Pratt. Við gerum hér lítillega grein fyrir hverju 

þeirra:  

Loris Malaguzzi 

Dr. Malaguzzi (1920-1994), var kennari og sálfræðingur að mennt. Í anda hugmynda Deweys lagði 

Malaguzzi grunninn að hugmyndafræði leikskólanna í Reggio Emilia. Malaguzzi sagði að börn 

byggju yfir 100 málum en væru svipt 99 þeirra, það væri hlutverk leikskólakennara að fanga málin 

og virkja þau.  Mikilvægt er að leikskólakennarar viðhaldi forvitni barna, séu meðvitaðir um það 

hvernig börn leita svara við hinu óþekkta t.d. með því að spyrja opinna spurninga, fara í 

vettvangsferðir og skoða umhverfið, kynna ýmiss konar efnivið fyrir börnum svo að þau fái 

tækifæri til að rannsaka og skapa út frá eigin reynslu (Börn hafa hundrað mál, 1988).  

Kenningar Malaguzzi eru fjölþættar og leggur hann mikla áherslu á sjónskynjunina. Samkvæmt 

kenningum hans verður barnið með markvissri sjónþjálfun ekki þröngsýnt og sljór viðtakandi 

heldur lifandi og skapandi í hugsun. Hugsun þess verður bæði hugmyndarík og raunsæ og 

grundvallast af frjórri næmni (Börn hafa hundrað mál, 1988). 

• Sjónin er mikilvæg - mikilvægt er að þjálfa hana meðan börnin eru ung. Með því að vekja 

athygli þeirra á umhverfinu 

• Sjónin er ekki bara til að sjá. Hægt er að nýta hana til að fá börnin til að hugsa með vissum 

hætti, ígrunda, gagnrýna og skoða hlutina á annan hátt 

• Það er skylda við barnið að þroska sjónina svo það geti notið lífsins. Því ekkert þroskast af 

sjálfu sér 

• Það þarf að vekja upp forvitni barnsins til að það fái löngun til að skoða umhverfið í 

kringum sig og verði næmara á umhverfið 

• Þeim mun betur sem barnið tekur eftir því mun líklegra er að það eigi auðveldara með að 

tala, hugsa, skilja og ekki síst með að skapa 

http://mennta.hi.is/vefir/snilliheimar/lok/margmidlunoghugb/hugmyndafrreggioemil.htm
http://mennta.hi.is/vefir/snilliheimar/lok/margmidlunoghugb/malaguzzi.htm
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• Mikil tengsl eru á milli skilningavitanna og hugarstarfsins - hvort um sig stuðlar að þroska 

hins 

• Samband augna og handa er mikilvægt bæði fyrir athöfn og hugsun 

• Efla þarf með barninu hæfni til að grandskoða hlutina meðal annars með því að börnin fái 

að snerta hlutina 

• Mikilvægt er fyrir andlegan þroska barnanna að skynja með öllum líkamanum (Börn hafa 

hundrað mál, 1988). 

John Dewey 

Bandaríkjamaðurinn, kennarinn og hugmyndafræðingurinn John Dewey (1859-1952), kenndur 

við framfarastefnuna, lagði á það áherslu að börnin væru meðal annars virk í leikjum sínum, að 

nám barnanna byggðist á uppgötvunum og reynslu og að umhverfi barnanna væri auðugt af 

þroskandi efnivið. Dewey tengist einnig hugsmíðahyggjunni vegna þess að hann lagði áherslu á 

að virkja nemendur og vekja áhuga þeirra en einkunnarorð Deweys voru "learning by doing" eða 

að ,,læra með að framkvæma”. Dewey og framfarasinnar lögðu áherslu á sjálfstjáningu, ræktun 

einstaklingsins, frjálsar athafnir, að börn læri af eigin reynslu, að börn nýti og njóti tækifæra 

daglegs lífs og að þau kynnist hinum síbreytilega heimi (Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll 

Jónsson, 2011). 

 

Lev Vygotsky 

Hugmyndir Vygotsky um nám og leik voru þær að hann taldi leik leið barna til þess að þroskast og 

hann taldi að í leik sýndu börn sína bestu getu. Í leiknum getur barnið gert það sem að það getur 

ekki í raunveruleikanum og þess vegna gefur leikurinn barninu tækifæri til þess að þroskast. 

Vygotsky lagði mikla áherslu á tungumálið í þroska barna og að tungumálið væri félagslegt en það 

þroskist í samskiptum við aðra. Börnin leysa vandamál með því að nota tungumálið, sjón og 

líkamann. Hann talaði um þroskasvæði sem að liggur milli þess sem að barnið ræður við eitt og 

þess sem þau geta með aðstoð hæfari einstaklings. Til þess að efla þroska barna þurfa verkefnin 

að vera erfiðari en þau ráða við ein og óstudd eða á þroskasvæði þeirra. Leikskólakennarar sjá 

nemendum fyrir ögrandi og hvetjandi leikumhverfi svo þau læri og þroskist í gegnum leikinn 

(Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012; Vygotsky, 1978; Pound, 2005). 
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Jean Piaget 

Hugmyndafræði hans einkennist af kenningu um þrepaskiptingu í vitsmunaþroska barna. 

Samkvæmt Piaget eru fjögur skeið í vitsmunaþroska mannsins: 

• Skyn- og hreyfiskeið (0-2 ára) - vitsmunir þroskast í gegnum skynjun og hreyfingu: sjón, 

heyrn, bragð, snertingu og lykt. Barnið skilur umheiminn með því að beita skynfærum og 

hreyfifærni. 

• Foraðgerðaskeið (2-6 ára) - tákn eins og myndir og orð lýsa hugmyndum og hlutum. 

Barnið skilur umheiminn frá eigin sjónarhorni. 

• Skeið hlutbundinna aðgerða (7-11 ára) - skilningur á rökhugsun þróast. Barnið fer að beita 

þeim til þess að geta túlkað ákveðna reynslu eða skynjarnir. 

• Skeið formlegra aðgerða (frá 12 ára aldri) - óhlutbundin hugsun myndast, leiðir til 

margbreytilegrar þekkingar og geta til að setja fram kenningar.  

Piaget sagði að nám ætti að miðast við þroska og áhuga hvers og eins. Börn þurfa tíma til leiks án 

truflunar og hafa áhrif á eigið nám. Nemendur þurfa að geta prófað sig áfram, hafa tækifæri til 

þess að nota opinn efnivið og læra með því að framkvæma (Pound, 2005). 

Caroline Pratt 

Pratt (1867) var bandarískur kennari sem taldi að löngun barna til að læra væri meðfædd og að 

þau lærðu í gegnum leikinn. Hún sagði að nám barna þarfnaðist hagnýtra markmiða, mikillar 

nálægðar við verkefnin sem þyrftu að vera skiljanleg. Hugmyndafræðin byggir á því að börnum 

séu ekki gefnar fyrirfram ákveðnar lausnir, heldur sé rætt við þau og þau spurð spurninga sem 

geti leitt til lausna. Unnið er með hugmyndafræði Pratt í kubbatímum með Unit blocks kubbana, 

en Pratt hannaði þá og notaði við kennslu. (Froebel Web, e.d.). 
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Einkunnarorð Óskalands  

Einkunnarorð leikskólans eru: Leikur, lífsgleði og lærdómur. Hér á eftir er sagt frá innihaldi 

þeirra. 

Leikur 

Í Óskalandi er leikurinn megin námsleið barnsins, aðal kennsluleið kennarans og þungamiðja 

leikskólastarfsins. Börnin fá tækifæri til að leika sér á eigin forsendum, læra á umhverfi sitt, tjá 

tilfinningar og þróa félagsleg tengsl við önnur börn.  Börnin eru þátttakendur í lýðræðislegum 

athöfnum þegar þau setja fram eigin hugmyndir og þurfa að skilja sjónarmið annarra og setja sig 

í annarra spor.  Í öllum leik vinna börn með hugmyndir sínar og öðlast jafnframt nýja þekkingu 

og færni. Í leik þróast allur þroski barna, bæði líkamlegur og andlegur. Hlutverk leikskólakennara 

er að kynna nýja möguleika fyrir börnum og stuðla að því að þau öðlist reynslu sem nýtist þeim í 

leik og starfi.  

Leikskólakennarar styðja við nám barna í gegnum leik m.a. með því að: 

• skapa fjölbreytilegt leikumhverfi og veita aðgengi að leikefni sem hvetur börn til að 

rannsaka, finna lausnir og skapa 

• gefa nægan og samfelldan tíma 

• gefa leik nægjanlegt rými svo að börnin hafi svigrúm til að hreyfa sig og til að þróa leik og 

dýpka 

• styðja við sjálfsprottnar athafnir og áhuga 

• eiga samskipti við börn og mynda tengsl við þau í gegnum leik 
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• vera vakandi fyrir þeim tækifærum sem upp koma í leik og nota þau til að kveikja áhuga 

barna og styðja við nám þeirra 

• styðja við og efla jákvæð samskipti í leik 

• sjá til þess að öll börn hafi tækifæri til þátttöku í leik úti og inni (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011). 

 

Markmið með frjálsum leik er að barn geti:  

• leikið sjálfstætt 

• stjórnað og skapað leikinn út frá eigin upplifunum og hugarheimi  

• tekið ákvarðanir og leyst úr vandamálum  

• einbeitt sér svo það gleymi stund og stað 

• verið upptekið af augnablikinu þar sem ferlið skiptir máli  

• verið laust við reglur aðrar en þær sem það setur sjálft eða í samráði við leikfélagana.  

 

 

 

Leikur

Virkni

Frum-

kvæði

Sam-

skipti

Sköpun

Leikur 
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Lífsgleði 

Leikskólakennarar stuðla að lífsgleði barna m.a. með því að: 

Sýna börnunum virðingu og virða tilfinningar þeirra. Reyna að fá þau til að tjá og skilgreina sínar 

eigin tilfinningar og besta leiðin til þess er enn og aftur í gegnum leikinn. Þar er mikilvægt að 

kenna börnunum að sýna öðrum vináttu og væntumþykju. Jafnrétti er einnig einn hluti þess sem 

stuðlar að því að einstaklingar finni fyrir lífsgleði og því mikilvægt að vinna að því m.a. með því að 

skoða leik og kennsluefni með tilliti til jafnréttis og hvernig kynbundnar staðalmyndir birtast í 

barnabókum og öðru kennsluefni. 

Leikskólakennarinn er að sjálfsögðu helsta fyrirmyndin í þeim efnum. Með því að leika við börnin 

og sýna þeim í verki hvernig á að umgangast aðra, sýna þeim umhyggju, vináttu og virðingu. 

Markmiðið er að nemendur efli tilfinningaþroska og félagsþroska en ekki síður trú á eigin getu. 

Einnig að þroskast á eigin forsendum og að styrkja sjálfsmynd þeirra. 

 

 

 

 

Lífsgleði 

 

Lífsgleði

Virðing

Tilfinn-

ingar

Vinátta/

umhyggja

Hamingja

vellíðan
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Lærdómur  

Lærdómur barns í leikskóla hefst þegar aðlögun byrjar. Barnið lærir að aðgreina sig frá foreldrum 

sínum, lærir á eigin getu gegnum leik, uppgötvanir, sköpun tjáningu og samskipti. Það öðlast 

reynslu sem það býr yfir allt lífið. Hlutverk leikskólakennara er að búa börnum skilyrði til að þróa 

lærdóm og þekkingu og búa börnin undir framtíðina. 

Markmið með lærdómi er að nemendur fái tækifæri til að þroskast og læra á eigin forsendum og 

í gegnum leik þeirra. Einnig að þeir læri að sækja sér þekkingu og leikni, öðlast hæfni og styrkja 

námshæfni almennt og á tilteknum sviðum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 
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Grunnþættir menntunar 

Sú menntastefna sem fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 byggist á sex grunnþáttum 

menntunar og er reist á grundvelli markmiða laga um leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla 

og eru leiðarljós við námskrárgerð sem eiga að fléttast inn í allt leikskólastarf.  

Þessir grunnþættir eru:  

• læsi 

• sjálfbærni  

• heilbrigði og velferð  

• lýðræði og mannréttindi  

• jafnrétti 

• sköpun 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

 

Í lögum um leikskóla frá 2008 er fjallað um meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla. Þar er 

þess vænst að lögð sé áhersla á að: 

• fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra 

• veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku 

• hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir hvers og 

eins svo að börnin fái notið bernsku sinnar 

• stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra  

• leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun 

• rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar meðal annars í þeim tilgangi að 

styrkja sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta  

(Lög um leikskóla, 2008). 
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Læsi  

Læsi snýst um málnotkun, merkingu orða og sköpun merkingar en ekki síður að skilja ritað mál 

og texti hefur tilgang. Unnið er að því að börnin verði virkir þátttakendur í að skapa eigin merkingu 

og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því sem þau lesa með hjálp þeirra miðla og tækni 

sem völ er á. Læsi er félagslegt í eðli sínu og snýst um málnotkun og merkingu orða. Það skiptir 

ekki síður máli að nemendur efli tækni sína í samskiptum, námi og merkingarsköpun ekki síður 

en að þau nái tökum á lestrar- og ritunartækni. Markmiðið er að nemendur séu læs á umhverfi 

sitt, nýti reynslu sína, túlkun og skilning á ýmsum þáttum í merkingarsköpun sinni (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011). 

 

Sjálfbærni  

Menntun til sjálfbærni miðar að því að gera nemendum kleift að takast á við viðfangsefni sem 

lúta að samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags. Hugtökin sjálfbærni 

og sjálfbær þróun felur í sér að við skilum ekki umhverfinu til afkomendanna í lakara ástandi en 

við tókum við því. 

Í leikskólanum læra nemendur um umhverfið og náttúruna, vistkerfi jarðar og unnið er að því 

að skapa skilning og virðingu gagnvart náttúrunni. Sjálfbærnimenntun snýst um að skapa 

samábyrgt samfélag þar sem sérhver einstaklingur er þroskaður sem virkur borgari og er 

meðvitaður um gildi, viðhorf og tilfinningar sínar gagnvart hnattrænum áhrifum og jafnræði allra 

jarðarbúa. Einnig að skapa meðvitund um náttúru og umhverfi; lýðræði, mannréttindum og 

réttlæti; jafnrétti og fjölmenningu; velferð og heilbrigði; og efnhagsþróun og framtíðarsýn 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

 

Heilbrigði og velferð 

„Heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Það ræðst af flóknu samspili 

einstaklings, aðstæðna og umhverfis. Allt skólastarf þarf að efla heilbrigði og stuðla markvisst að 
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velferð og vellíðan enda verja börn og ungmenni stórum hluta dagsins í skóla“ (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011).  

Skapa þarf heilsueflandi umhverfi og aðstæður til heilbrigðra lífshátta í leikskólanum með 

áherslu á jákvæða sjálfsmynd, hreyfingu, næringu, hvíld, góð samskipti, öryggi og hreinlæti. 

Með því er stuðlað að því að nemendur geti tekið upplýstar og ábyrgar ákvarðanir í tengslum 

við eigið heilbrigði. Taka þarf mið af þörfum allra barna í leikskólanum því mikilvægt er að börn  

fái notið styrkleika sinna og áhugasviðs, það stuðlar að jákvæðri sjálfsmynd og eflir heilbrigði. 

Leggja þarf áherslu á daglega hreyfingu og góða fjölbreytta næringu. Náið samstarf við foreldra, 

heilsugæslu og aðila í nærumhverfi eru svo forsendur þess að góður árangur náist (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011). 

 

Lýðræði og mannréttindi 

Börnum er kennt að taka upplýsta afstöðu og taka virkan þátt í mótun samfélagsins. Í 

lýðræðismenntun  eru viðhorf, gildismat og siðferði ríkir þættir og fléttast við aðra grunnþætti 

menntunar. Mannréttindi eru mikilvæg ásamt virðingu fyrir manngildum hvers og eins. Umhyggja 

fyrir fólki, dýrum og umhverfi er hluti af lýðræðismenntun og tilheyrir öllum námsgreinum. Í 

skólastarfinu er áhersla á lýðræðislegt samfélag þar sem tekið er tillit til áhuga hvers og eins. 

Leikskólinn stuðlar að samstarfi við heimilin,  æskulýðs- og íþróttastarf, nærsamfélagið í heild 

sinni og stofnanir sveitafélagsins (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

 

Jafnrétti 

Nemendur á öllum skólastigum eiga að fá fræðslu um jafnréttismenntun samksvæmt íslenskum 

lögum. Í leikskóla fá börn tækifæri til þess að þroskast á eigin forsendum. Skapa þarf samfélag 

jafnréttis og réttlætis þar sem gagnrýnin hugsun og jafnréttismenntun er í fyrirrúmi. 

Jafnréttismenntun snýst um: Aldur, búsetu, fötlun, kyn, kynhneigð, litarhátt, lífsskoðanir, 

menningu, stétt, trúarbrögð, tungumál, ætterni og þjóðerni. Lögð er áhersla á skóla án 

aðgreiningar í öllu skólastarfinu. Drengir og stúlkur eiga að fá sem jafnasta og víðtækasta 
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möguleika en hvergi í skólastarfinu eiga að vera hindranir í vegi kynja. Mikilvægt er að skapa 

meðvitund um jafna stöðu, jafnan rétt kvenna og karla, mismunandi félagsstöðu, fjölmenningu 

og mismunandi aldursskeið (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Sköpun 

Leikur er mikilvæg námsaðferð þar sem sköpunargleði nýtur sín og leiðir til námsáhuga. Nám á 

sér stað þegar einstaklingur vinnur með viðfangsefni, tengir það fyrri þekkingu og skapar nýja 

reynslu þar sem sköpunarkraftur og innsæi fær að njóta sín. Nám fer fram í gegnum sköpun, 

nemendur búa til eða gera eitthvað nýtt og öðlast nýja þekkingu. Sköpun veitir möguleika til þess 

að búa til eitthvað öðruvísi ásamt hagnýtingu þess sem fyrir er og snýst ekki síður um 

sköpunarferli en afrakstur. Efniviður þarf að vera sýnilegur og aðgengilegur. Sköpun er að 

uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með möguleika.  

Listsköpun einkennist oft af sköpunargleði, frumkvæði og frumleika. Sköpunargleði leiðir til 

námsáhuga þegar börn og ungmenni skynja merkingu viðfangsefnanna og gildi þeirra. Sköpun 

byggist á forvitni, áskorun, spennu og leit en brýtur um leið upp hefðbundin mynstur, reglur og 

kerfi og veitir nýja sýn á fyrirbæri og viðteknar hugmyndir. Sköpun byggist á gagnrýninni hugsun 

og aðferðum sem opna sífellt nýja möguleika og snýst þannig um lausnir viðfangsefna. Þetta 

fléttast vel saman við menntun til sjálfbærni og læsi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 
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Námssvið leikskólans 

Læsi og samskipti  

Tungumálið er mikilvægasta tæki manna til boðskipta. Með því tjá þeir hugsanir sínar og 

tilfinningar, skoðanir og fyrirætlanir. Í frumbernsku og á leikskólaaldri er lagður grundvöllur að 

málþroska barna. Í leikskólanum er lögð áhersla á að íslenska tungumálið sé auðugt. Markviss 

málörvun er rauður þráður í leikskólastarfinu. Lögð er áhersla á sögulestur og umræður þar sem 

börnin eru hvött til að tjá sig. Þau læra vísur, þulur, rím og sögur. Lubbi finnur málbein er 

kennsluefni sem notað er til málörvunar, en þar læra börn myndun málhljóða á skemmtilegan 

hátt með táknrænum hreyfingum. Hljóðanám af þessu tagi eflir hljóðkerfisvitund og leggur grunn 

að lestrarnámi (Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2009). Áhersla er lögð á að spyrja 

börnin opinna spurninga svo sem: Hvað? Hvernig? Hvers vegna? Þannig spurningar stuðla að 

vangaveltum og fær þau til að tjá skoðanir sínar og hugsanir. Lögð er áhersla á að örva gagnrýna 

hugsun og að börnin fái notið sín í daglegu starfi. 

Tjáning, tungumálið og upplifun nemenda 

Mikilvægt er að hlusta á og tala við börnin og vanda málfar. Í daglegu starfi eru öll tækifæri nýtt 

til samræðna og ýmis hugtök kennd í leiðinni. Í frjálsum leik koma oft upp skemmtilegar umræður 

og nemendur endurskapa upplifun sína með tjáningu og látbragði.  

Í leikskólanum er lögð áhersla á framsögn og frásögn. Börnin eru hvött til þess að segja frá 

upplifunum sínum og semja sögur úr daglegu lífi. Lögð er áhersla á að börnin fái notið sín í 

hæfilega stórum hópum. 
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Samskipti, skoðanir og hugmyndir 

ART (Aggressive replacement training) er kennsluefni til að þjálfa félagsfærni, siðfræði og 

reiðistjórnun. Margvíslegar aðferðir eru notaðar til að leysa úr deilum og flækjum sem upp geta 

komið í daglegum samskiptum. Börnin læra að takast á við ýmsar aðstæður og finna farsæla lausn 

á vandamálum. Að búa yfir slíkri færni getur skipt sköpum fyrir velferð og líðan sérhvers barns. 

(Isart. Art teymið á Suðurlandi, e.d.) 

Börn læra að lesa í umhverfið á ýmsa vegu, átta sig á tilfinningum annarra og líkamstjáningu. 

Þau læra að bera virðingu hvert fyrir öðru, hlusta á aðra og tjá skoðanir sínar og hugmyndir. Þau 

Nemendur spurðir: Hvað gerir 

fullorðna fólkið í leikskólanum? 

❖ Tala saman og ég man ekki meir 

❖ Stjórnar manni og eru leikskólakennarar 

❖ Er í kaffi 

❖ Fer í vinnuna að passa börn 

❖ Setur okkur í leikskólann og knúsar okkur  

❖ Fylgist með manni 

❖ Að kenna manni mannasiði 

❖ Fylgist með börnunum, drekkur kaffi og 

gefur börnunum að borða 

❖ Spjallar saman 

❖ Elda mat og lesa fyrir okkur 

❖ Fer í kaffi og kennir okkur 

❖ Hjálpar okkur að renna upp og setja 

utanyfir 

❖ Í kaffi og talar saman og les líka 

❖ Hjálpa manni að muna og setja mat á 

diskana 

❖ Kennir manni og passar mann 

❖ Kenna börnunum að skrifa, lætur börnin 

leika sér almennilega með dótið 

❖ Stjórnar manni 

❖ Kenna börnunum að hlýða  
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læra samskiptareglur í leik svo sem að skiptast á, taka tillit til annarra og virða leikreglur. Lögð er 

áhersla á lýðræði þar sem börnin fá að taka þátt í að búa til reglur um starf sitt og nám, þannig 

hafa þau ákvörðunarrétt í því sem þau taka sér fyrir hendur.  

Við á leikskólanum Óskalandi tökum þátt í Vináttu – verkefni Barnaheilla – Save the Children 

á Íslandi. Barnaheill – Save the Children á Íslandi standa að og gefa út Vináttu með leyfi og í 

samstarfi við Red Barnet – Save the Children og Mary Fonden í Danmörku, sem þróuðu efnið og 

gáfu fyrst út árið 2007. Á dönsku nefnist efnið Fri for Mobberi og er forvarnarverkefni gegn einelti 

fyrir leikskóla og yngstu bekki grunnskóla. Barnaheill hafa þýtt, staðfært og framleitt þetta efni 

sem einkum er ætlað börnum frá 3 – 6 ára. 

Mikilvægt er að hefja forvarnarstarf á leikskólastigi með því að vinna með góðan skólabrag, 

jákvæð samskipti, vinsemd og virðingu fyrir fjölbreytni í nemendahópnum. Rót eineltis má oft 

rekja til leikskóla. Það er því mikilvægt að hafa afskipti snemma og hefja forvarnarstarf strax í 

leikskólum til að koma í veg fyrir einelti síðar. Vinátta er mjög góð leið til þess. 

 

Bangsinn Blær 

 

Bangsinn Blær er táknmynd vináttunnar í verkefninu. 

Með Blæ fylgja litlir hjálparbangsar sem ætlaðir eru 

hverju barni sem tekur þátt í Vináttu. Blær og 

hjálparbangsarnir tákna vináttu og traust og er ætlað að 

minna börnin á að passa upp á aðra og að vera góður 

félagi allra (Barnaheill, e.d.). 

 

Sögur, þulur og ævintýri  

Í leikskólanum er lögð áhersla á að lesa bækur, læra vísur og þulur og segja sögur og ævintýri. 

Hvatt er til umræðna og spurninga um viðfangsefnið, lögð er áhersla á að börnin skilji innihald og 

læri ný orð og hugtök. Þau læra að saga hefur upphaf, miðju og endi, að byrjað er að lesa efst og 

að lesið er frá vinstri til hægri. Mikilvægt er að börnin læri tengslin á milli ritmáls og talmáls og 

þau þjálfuð í virkri hlustun. Þar að auki er hægt að hvetja börnin til þess að semja og segja sögur 
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frá eigin brjósti. Vísur, þulur og ævintýri opna nýjan heim, gefa aukin tækifæri til tjáningar og efla 

málþroska. 

 

Ritað mál, tákn, tækni og upplýsingar 

Mikið er lagt upp úr því að hafa ritmál sýnilegt og sjónrænt þannig að stafir og form festist betur 

í sjónrænt minni. Tölu- og bókstafir lærast í gegnum leik, börnin læra að telja og lögð er áhersla 

á talnaskilning. Mikilvægt er að börn kynnist læsi á sem fjölbreyttastan hátt. Auk tungumálsins 

nota börn ýmiss konar hljóð, snertingu, látbragð og leikræna tjáningu, tónlist, myndmál og dans 

til þess að tjá sig. Þá fá þau tækifæri til að bregðast við á skapandi og fjölbreyttan hátt eftir því 

hvernig þau lesa í umhverfið. Börn tjá sig einnig í gegnum söng, vísur, rím, texta, þulur og 

orðaleiki. Þau læra ný orð, syngja lög, skoða bækur á ýmsum tungumálum og fræðast í leiðinni 

um menningu annarra þjóða. Ýmis spil og borðleikir hvetja einnig til tjáningar. Foreldrar eru 

minntir á mikilvægi bókalesturs fyrir málþroska barnanna.  

 

Markmið: Að efla alhliða málþroska, máltjáningu, málvitund, málskilning og að hvert og eitt barn 

fái notið sín og læri tengslin á milli ritmáls og talmáls og þjálfist í virkri hlustun. 
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Heilbrigði og vellíðan 

Næring  

Í leikskólanum er boðið upp á morgunverð, hádegisverð og síðdegishressingu. Lögð er áhersla á 

að maturinn sé hollur, ferskur og fallega fram borinn. Börnin læra að matast sjálf, nota hnífapör 

og almenna borðsiði. Þau aðstoða við að leggja á borð og ganga frá eftir matinn. Þetta er 

mikilvægur þáttur í uppeldi til sjálfstæðis og sjálfsbjargar. Með því að bjóða upp á fjölbreytt og 

hollt fæði er stuðlað að vellíðan. Við borðhaldið gefst góður tími til skemmtilegra samræðna sem 

hefur jákvæð áhrif á öll samskipti. Morgunmatur og jafnvel kaffitímar eru flæðandi þannig að 

nemendur geta fengið sér að borða þegar hentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hreyfing og útivist 

Börn hafa mikla þörf fyrir að hreyfa sig frjálst og óhindrað. Hreyfing stuðlar að líkamlegri og 

andlegri vellíðan, gleði, snerpu og þoli. Í leikskólanum er hreyfiþörfin virt og börnin hvött til að 

hreyfa sig innan- og utandyra, þannig læra þau að þekkja og skynja líkama sinn. Skipulögð og frjáls 

hreyfing fer fram í sal skólans. 

Nemendur spurðir: Hvað er skemmtilegast úti? 

• Að hjóla  

• Að leika við einhvern  

• Að róla   

• Hringekjan 

• Að fara upp á bláa þakið en ekki að standa uppi á því  

• Þegar við fáum hjól 

• Að leika sér að róla af því að við förum ekki oft í fótbolta  

• Leika í sumarleik 

• Að vera í sólbaði  

• Á snúningstækinu   

• Leika úti á vegasalti  

• Í njósnaleik 

• Vera uppi á bláa þakinu  

• Eltingaleik 
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Í daglegri útiveru örvast gróf- og fínhreyfingar, þol eflist og nemendur fá útrás. Farið er í útileiki 

þar sem hugur og hönd vinna saman. Börnin rannsaka lífið í náttúrunni og kynnast nánasta 

umhverfi sínu í gönguferðum. Stutt er í ósnortna náttúru og fá þau ríkuleg tækifæri til að kynnast 

henni. 

 

Umhirða, slökun og hvíld 

Lögð er áhersla á að kenna börnunum almennt hreinlæti svo sem handþvott fyrir matartíma og 

eftir salernisferðir. Þau læra að ganga frá eftir sig bæði innan- og utandyra. Í fataklefa eru börnin 

hvött til sjálfsbjargar eins og aldur og þroski leyfir. Eftir hádegisverð fá börnin hvíldar- eða 

slökunarstund.  

 

Tilfinningar, umhyggja, samskipti og félagsleg tengsl 

Félagsleg tengsl barna styrkjast í leikskólanum, þau læra að bera umhyggju fyrir öðrum og lesa í 

tilfinningar annarra. Í samskiptum og leik öðlast þau sjálfstæði og sjálfsöryggi, finna samsvörun 

og félagsfærni eflist. 

Þegar börn byrja í Óskalandi koma þau í stutta heimsókn fyrsta daginn. Síðan er ákveðið í 

samráði við deildarstjóra hvernig aðlögun skuli háttað. Í langflestum tilvikum tekur aðlögun um 
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það bil viku en fer það aðallega eftir aðlögunarhæfni hvers og eins. Aðlögun er einn þáttur í 

uppeldisstarfinu og skiptir miklu máli fyrir líðan barna hvernig til tekst. Að byrja í leikskóla er ný 

reynsla, allt er framandi og ókunnugt og því er mikilvægt að vel sé staðið að málum.  

Aðlögun milli deilda gengur hraðar fyrir sig þar sem börnin þekkja sig ágætlega innanhúss og 

fara í heimsóknir á milli deilda. Það er þó ný reynsla að færast á milli deilda og vinna 

leikskólakennarar sameiginlega að því að auðvelda hverju barni þann flutning. Markmið með 

aðlögun er að efla öryggiskennd og vellíðan nemenda og foreldra þeirra í framandi aðstæðum og 

stuðla að gagnkvæmum kynnum.  

Markmið: Að börnin fái tækifæri til þess að stunda fjölbreytta hreyfingu og krefjandi útivist, 

fái góða hvíld og læri slökun. Einnig að börnin fái holla og góða næringu, líði vel bæði líkamlega 

og andlega, verði fær um að tjá líðan sína, séu í góðu tilfinningalegu jafnvægi og eigi jákvæð og 

góð samskipti við aðra. 
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Sjálfbærni og vísindi 

Náttúra og lífverur 

Mikilvægt er að börn fái að kynnast umhverfi sínu og náttúru og læri að njóta. Í útiveru og 

vettvangsferðum læra þau að umgangast náttúruna og bera virðingu fyrir öllum lífverum sem oft 

eru handfjatlaðar og rannsakaðar. Einnig er fjölbreytileiki árstíða og veðurfar gott rannsóknarefni. 

Ýmsar tegundir grænmetis eru ræktaðar í matjurtagarðinum og á haustin er uppskeran borin á 

borð. Einnig eru berjarunnar víða á lóðinni þar sem börnin geta tínt ber að vild. Í leikskólanum er 

ýmiss konar rusl flokkað, svo sem pappír, dósir og fleira og það gjarnan nýtt til sköpunar eða í leik. 

Gömul handklæði eru klippt niður og notuð sem handþurrkur í stað pappírs. 

 

Stærðfræði og rými 

Í daglegu starfi er unnið með stærðfræði; tölustafi, form, tímaskyn og rými. Börnin læra  hugtök 

svo sem stór- lítill, stærri, minni, undir, yfir og þess háttar. Þau hafa aðgang að  ýmsum verkefnum 

svo sem Numicon, einingakubbum  og fleiru sem efla þekkingu þeirra á tölum, formum, þyngd og 

rúmmáli. Stærðfræðiþekking eflist einnig í gegnum leik og söng.  
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Hlutir og efni  

Í leikskólanum gera börnin tilraunir með liti, vatn, ýmislegt matarkyns og sitthvað úr náttúrunni. 

Nemendur fá tækifæri til þess að nýta þessi efni til sköpunar. Þau læra á veðurfar með því að 

fylgjast með veðri og vindum. Lögð er áhersla á að fara vel með auðlindir náttúrunnar með því að 

spara vatn, rafmagn, sápu og pappír.   

 

Upplýsingatækni 

Tölvur og tæki eru notuð á ýmsan hátt í leikskólastarfinu. Spjaldtölvur og fartölvur eru notaðar til 

skráningar, hlustunar, kennslu og fræðslu. Víðsjár og skjávarpar veita aukin tækifæri til rannsókna 

og ígrundunar. 

Markmið: Að börnin læri að umgangast og virða bæði náttúru og lífverur, nýta það sem 

náttúran gefur og læra að þekkja sitt nánasta umhverfi. Þau læri að telja, kynnist hugtökum og 

formum, ýmsum efnum og hlutum í umhverfinu og fái tækifæri til þess að   nýta sér tækni og viða 

að sér upplýsingum.   
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Sköpun  

Skapandi starf í leikskólum er mikilvægur þáttur í námi og þroska barna. Skapandi starf á að 

beinast að ferlinu sjálfu, gleðinni, tjáningunni og náminu sem á sér stað þegar hugmyndir, 

tilfinningar og ímyndunarafl fær að njóta sín. 

Börn hafa mikla sköpunarþörf og hafa þörf fyrir að tjá sig. Í leikskólanum Óskalandi er þeim 

búinn ríkulegur efniviður til myndlistarstarfs.  Í frjálsri sköpun og hópastarfi er unnið með 

málningu, leir, lím, liti, timbur og verðlaust efni sem til fellur.  

 

 

Tónlist skipar stóran þátt í starfinu, börnin fara í tónlistartíma, kynnast hljóðfærum og 

fjölbreyttum tónverkum. Þau eru hvött til að hreyfa sig bæði frjálst og í takt við tónlistina. 

Söngstundir eru á hverjum degi og sameiginleg söngstund í sal einu sinni í viku.  

Í sköpun er hægt að nota ýmsa tækni til þess að víkka sjóndeildarhringinn. Sem dæmi má nefna 

ljós, myndvarpa, víðsjá, smásjá, ljósaborð, tölvur og spjaldtölvur. Í Óskalandi fléttast sköpun inn í 

allan leik, innandyra og utan. 

Markmið: Að sköpunargleði barnanna fái að njóta sín á fjölbreyttan hátt svo sem í gegnum 

myndlist, tónlist, söng og dans.  
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Menning 

Menning fléttast inn í starf leikskólans, hún tengist leik barna, lýðræði, skapandi starfi og 

þjóðmenningu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

Í Óskalandi eru ákveðnar hefðir ríkjandi í sambandi við hátíðir og tyllidaga. 

Bóndadagur:  Haldið er upp á þorrann með þorrablóti í hádeginu þar sem boðið er upp á 

fjölbreyttan þorramat og grjónagraut. Feðrum, öfum og bræðrum er boðið í síðdegiskaffi. 

Dagur leikskólans: Á þessum degi fagna börnin með ýmsum viðburðum úti í samfélaginu og halda 

listaverkasýningar. 

 

Konudagur:  Á föstudegi fyrir konudag er mæðrum, ömmum og systrum boðið í síðdegiskaffi. 

Bolludagur:  Fiskibollur í hádeginu og rjómabollur síðdegis. 

Sprengidagur: Saltkjöt og baunir.  

Öskudagur: Haldið er upp á daginn með náttfataballi og boðið er upp á snarl. 

Páskar: Páskar undirbúnir í leikskólanum með ýmiss konar páskaföndri. 

Vor/sumar: Foreldrafélag leikskólanna heldur sameiginlega fjölskylduhátíð.  
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Jólin: Í lok nóvember er opið hús og foreldrum boðið að koma í jólaföndur með börnum sínum 

og skoða sköpunarverk haustannar. Nemendur eldri deilda fara í skógræktina að sækja jólatré 

sem er svo skreytt og látið standa á lóð leikskólans. Börnin búa til jólagjafir handa foreldrum 

sínum, baka piparkökur og læra jólasöngva og vísur. Jólaball er haldið í salnum og boðið er upp 

á hátíðarmat þann dag. Hefð er fyrir því að börnin séu viðstödd opnun ,,Jólaglugga“  hjá ýmsum 

fyrirtækjum og stofnunum í Hveragerði. 

 

Markmið: Að miðla menningararfi okkar til barnanna og efla samvinnu við stofanir og fyrirtæki 

í bæjarfélaginu. Þar að auki að gefa aðstandendum tækifæri til þess að kynnast starfi leikskólans 

og gefa börnunum færi á að kynnast fjölbreyttu fæði. 
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Deildarnámskrár 
Frjáls leikur 

Frjáls leikur er stór hluti af námi barna því börn læra best í gegnum leik. Þar læra þau félagsleg 

samskipti, tillitsemi, þolinmæði og að deila með öðrum. Í frjálsa leiknum eru nemendur að 

endurskapa sína upplifun frá degi til dags. Þau nota líkamstjáningu og tungumálið í leik með 

öðrum börnum.  

Tilgangur og markmið: Að efla félagslegan þroska barnanna, félagsleg tengsl og málþroska. Að 

nemendur læri að skiptast á og bera virðingu hvort fyrir öðru.  

Málrækt:  

Málörvun er mikilvægur þáttur í daglegur lífi nemenda á leikskólanum. Málörvun fléttast inn í allt 

okkar daglega starf með samræðum og umræðum við öll tækifæri eins og í fataklefa, á salerni, í 

hreyfingu og við matarborðið. Einnig við lestur bóka, þar sem nemendur spyrja og svara og með 

endursögn. Notaðar eru opnar spurningar og lögð áhersla á að nemendur og kennnarar hlusti 

hvert á annað. Þau læra ný orð, söngtexta og þulur. Einnig er lögð áhersla á rím og sjáanlegt letur. 

Lögð er áhersla á vandaðar bækur sem að hæfa aldri barnanna. Kennarar nota vandað, skýrt og 

rétt mál og setja orð á athafnir. Málörvunartímar þar sem notað er Lubbi finnur málbein efnið 

meða annars eru reglulega á önninni. Einnig hefur málörvunarefnið Sögugrunnurinn verið notað 

í vinnu með börnunum.  

Tilgangur og markmið: Með málrækt er að efla málþroska nemenda og málskilning. Að 

nemendur fái tækifæri til þess að tjá sig og finni að á þau er hlustað. Að efla orðaforða og 

hljóðkerfisvitund nemenda. Að nemendur að þekkja letur og vita lesátt sé frá vinstri til hægri. Að 

nemendur kynnist ýmsum textaformum, merkjum og þýðingu þeirra. Að nemendur fái að leika 

sér með tungumálið. Að bjóða upp á leiki og leikefni sem örva málþroska.  

Hreyfing: 

Íþróttatímar eru einu sinni í viku þar sem börnin fá að kynnast ýmsum íþróttum, bæði með bolta 

og annars konar íþróttum. Hverjum tíma er skipt í þrjá hluta: Hver tími hefst með hreyfisöngvum 

og upphitun. Síðan er aðalæfing út frá þema mánaðarins og í lokin er endað á slökun. Í tímunum 
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eru gerðar markvissar æfingar út frá því þema. Sem dæmi: Leikir, boltaleikir, útitímar, þrautir og 

þol.  

Tilgangur og markmið: Tilgangur með hreyfingu í sal er að börnin fái tækifæri til æfinga og 

leikja sem efla líkams- og hreyfiþroska. Öll hreyfing stuðlar að andlegri og líkamlegri vellíðan og 

mikilvægt er koma á móts við hreyfiþörf líkamans. Að örva grófhreyfiþroska barnanna á sem 

flesta vegu. Að þjálfa einbeitningu, jafnvægi og samhæfingu líkamans. Að efla tillitsemi, 

þolinmæði, samvinnu og aga. Að efla þor og sjálfstraust og þjálfa þol. Að kenna barninu mun á 

spennu og slökun.  

Útivera  

Útivera er stór hluti af leikskólastarfinu. Allar deildir fara út að minnsta kosti einu sinni á dag. 

Farið er í gönguferðir reglulega eða einu sinni í viku út fyrir garðinn þar sem börnin æfast í því að 

ganga í ójöfnum og hæðum. Boðið er upp á frjálsan leik og einnig skipulagða leiki í 

leikskólagarðinum, sérstaklega að sumri til.  Einnig eru boltaleikir af ýmsu tagi, klifur og 

jafnvægisæfingar.  

Tilgangur og markmið: Að örva grófhreyfiþroska nemendanna og hreyfiþörf þeirra. Að 

nemendur læri að bera virðingu fyrir umhverfinu og náttúrunni. Að örva jafnvægisskyn, tillitsemi, 

félagsþroska og að nemendur læri að lesa í umhverfi sitt. 

Hópastarf: 

Hópastarf er einu sinni í viku. Þar er unnið með ákveðið þema sem er innblásið af áhuga 

nemendanna. Allir hópastarfstímar byrja eins og enda eins, með því að nemendur fara í hring og 

kynna sig. Unnið er með sköpun af ýmsu tagi eftir þema annarinnar.  

Tilgangur og markmið: Að nemendur kynnist sköpun og tjáningarformi hennar. Að vinna í hóp 

og taka tillit hver til annars. Að örva frumkvæði, sköpunargleði, sjálfstæða hugsun og málþroska. 

Að nemendur kynnist ýmsum efnivið og áferð hans sem örvar skynþroska þeirra.  

Tónlist:  

Tónlistartímar eru einu sinni í viku. Lögð er áhersla á að hafa sem fjölbreytta tíma.  Farið er í ýmsa 

tónlistarleiki, hlustað á tónlist og spilað á hljóðfæri. Tekin eru fyrir ýmis tónverk svo sem Pétur og 
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úlfurinn, Maximús eða Karnival dýranna. Dans og hreyfileikir með takti eru einnig hluti af 

tónlistartímum.  

Tilgangur og markmið: Að nemendur kynnist fjölbreyttri tónlist, hryn, rytma, takti og styrk. Að 

nemendur kynnist hljóðfærum og hljóðgjöfum af ýmsum toga. Að nemendur læri heiti hljóðfæra 

og hvernig þau eru notuð.  Að nemendur læri  framburð, rím og atkvæði. Að hvetja nemendur til 

tjá tilfinningar sínar og hreyfiþörf.  

Samverustundir:  

Stutt lýsing: Samverustundir eru einu sinni til tvisvar á dag þar sem að börnin annað hvort syngja, 

ræða saman eða það er lesið fyrir þau. Mikið er lagt upp úr því að þjálfa hlustun, einbeitningu og 

málskilning. Nemendur læra að koma fram, sýna frumkvæði og taka þátt í söng og leik. 

Tilgangur og markmið: Efla félagslegan þroska ásamt því að læra að skiptast á, taka tillit til 

hvers annars og þolinmæði. Á sama tíma eflist málþroski og málskilningur nemendanna.  

Fínhreyfingar/skrift:   

Þegar verið er að vinna með fínhreyfingar þá er verið að þjálfa samhæfingu handa og augna. 

Mikilvægt er að huga að líkamsbeitingu og vinnuaðstöðu barns. Fínhreyfingar eru þjálfaðar með 

ýmsum æfingum t.d. perlum, skrúfum, púsli, klippiverkefnum, skriftaræfingum o.fl. Athafnir 

daglegs lífs eru einnig mikilvægur hluti af fínhreyfingum og krefjast mikillar samhæfingar og er þá 

m.a átt við að klæða sig og fá sér að borða. 

Tilgangur og markmið: Hendurnar eru okkar mikilvægustu verkfæri í öllu því sem við tökum 

okkur fyrir hendur. Með þjálfun er verið að styrkja hreyfingar lítilla vöðva sem eiga sér stað í 

fingrum ásamt samhæfingu sjónarinnar. Rétt líkamsbeiting við verkefni getur fyrirbyggt óþarfa 

álag á vöðva sem aftur leiðir til þreytu og styttra úthalds. Tilgangur með því að leiðbeina barni 

með rétt grip um skriffæri ýtir undir góða beitingu og festir góða vana í sessi sem þar af leiðandi 

auðveldar þeim að leysa verkefni sem krefjast nákvæmni og fínlegri hreyfinga. 
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Fjölskyldan, upplýsingamiðlun og leikskólinn. 

Þegar barn hefur innritast í leikskóla hefst samstarf foreldra og leikskóla. Kennarar kynna 

starfshætti fyrir foreldrum ásamt hugmyndafræði og námskrá leikskólans. Foreldrar veita 

kennurum upplýsingar um barnið og aðstæður þess. Góðar og gagnkvæmar upplýsingar stuðla 

að farsælu samstarfi allra aðila. Kennarar og starfsfólk Óskalands miðla upplýsingum til foreldra 

og aðstandenda á fjölbreyttan hátt. Í gegnum samskiptamiðilinn Mentor er sendur tölvupóstur, 

skóladagatal birt ásamt matseðlum og tilkynningum um viðburði. Í anddyri leikskólans og við 

hverja deild eru upplýsingatöflur þar sem ýmiss konar tilkynningar eru birtar og mikilvægt er að 

fylgjast með.  

Foreldrasamstarf 

Í 9. grein laga um leikskóla nr. 90/2008 segir: „Foreldrar skulu gæta hagsmuna barna sinna. Þeir 

skulu hafa náið samráð við starsfólk leikskóla og fylgjast með skólagöngu barna sinna og veita 

þær upplýsingar sem kunna að skipta máli fyrir skólastarfið og velferð barnanna.  Foreldrar skulu 

jafnframt eiga rétt á upplýsingum um skólastarfið og stöðu barna sinna” (Lög um leikskóla nr. 

90/2008). 

Samstarf við foreldra er á ábyrgð leikskólastjóra og stuðlar hann að kosningu í foreldraráð. Í 

foreldraráði er jafnan miðað við að fjórir foreldrar sitji í ráðinu, eitt foreldri frá hverri deild og sitja 

kjörnir fulltrúar í eitt ár í senn. Hlutverk foreldraráðs er að fylgjast með framkvæmd 

skólanámskrár og annarra áætlana innan skólans, gefa umsagnir um skóladagatal og ársskýrslu 

sem og allar meiri háttar breytingar á skólastarfinu.  

Leikskólar Hveragerðis starfa í góðri samvinnu við foreldrafélag leikskólanna sem rekið er 

sameiginlega fyrir báða leikskólana. Foreldrar verða sjálfkrafa meðlimir í félaginu þegar börn 

þeirra innritast í leikskólann. Hlutverk félagsins er að efla samstarf heimila og leikskóla. 

Félagsgjöld eru innheimt og eru fjármunir nýttir til að styðja og styrkja leikskólastarfið með 

ýmsum hætti. 

Tvisvar á ári er opið hús þar sem foreldrum/aðstandendum er boðið að skoða afrakstur hverrar 

annar fyrir sig. Fyrir jólin föndra börn og foreldrar saman í salnum. Á Þorra og Góu bjóða 
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nemendur foreldrum í bónda- og konudagskaffi. Við útskrift elstu nemenda á vorin er 

foreldrum/aðstandendum boðið að vera við athöfn í salnum og þiggja veitingar að henni lokinni.  

 

Foreldraviðtöl  

Foreldraviðtöl eru að jafnaði einu sinni til tvisvar á ári. Þess á milli geta foreldrar eða kennarar 

ávallt óskað eftir viðtölum. Í foreldraviðtölum er farið yfir nám, þroska og líðan barnanna í 

leikskólanum og heima fyrir. Ef þörf krefur er erlendum foreldrum eða þeim sem nota táknmál 

boðin túlkaþjónusta. 

 

Sérfræðiþjónusta 

Í samstarfi við sex önnur sveitafélög rekur Hveragerðisbær Skóla- og velferðarþjónustu 

Árnesþings. Við Skóla- og velferðarþjónustuna starfa kennsluráðgjafar, sálfræðingar, 

félagsráðgjafar og talmeinafræðingar. 

Við tveggja ára aldur mun orðaforðaskimum lögð fyrir öll börn í leikskólanum með það að 

markmiði að kanna stöðu þeirra og geta gripið inn í. Vakni grunur um frávik í þroska barns hefur 

deildarstjóri/leikskólakennari samband við foreldra og í samráði við þá eru gerðar viðeigandi 

athuganir og samband haft við heilsugæslu til að kanna útkomu á skimun ungbarnaeftirlits. Þegar 

niðurstöður liggja fyrir eru þær kynntar fyrir foreldrum og í kjölfarið tekin ákvörðun um hvort leita 

skuli til Skóla- og velferðarþjónustunnar. Í athugunarferlinu fá foreldrar Íslenska þroskalistann 

afhentan til útfyllingar. Ef grunur er um frávik í málþroska barna undir fjögurra ára aldri er listinn 

Orðaskil útfylltur. 

Ef grunur um frávik er staðfestur er stofnað teymi sem hefur það að markmiði að samhæfa 

kennslu og örvun heima fyrir, í leikskólanum og í hverskonar þjálfun. Ef um alvarleg frávik er að 

ræða eru niðurstöður sendar áfram til heilsugæslu, viðeigandi sérfræðinga svo sem barnalækna, 

Greiningar – og ráðgjafarstöðvar ríkisins og/eða Heyrnar – og talmeinastöðvar ríkisins.  
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Miðlun upplýsinga milli leikskóla og grunnskóla 

Í reglugerð um miðlun upplýsinga nr. 896/2009 segir:  

Við flutning barns milli leikskóla og úr leikskóla í grunnskóla skal leikskólastjóri 

þess leikskóla sem barnið var í sjá til þess að nauðsynlegar persónuupplýsingar 

um barnið flytjist með tryggum og öruggum hætti til viðtökuskóla. Ef 

upplýsingar um viðtökuskóla liggja ekki fyrir verða gögnin ekki send fyrr en 

beiðni viðtökuskóla hefur borist.  

 

Leikskólastjóri eða þar til bær sérfræðingur af hálfu sveitarfélags, samkvæmt 

nánari ákvörðun nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr. laga um leikskóla, leggur mat á 

nauðsyn upplýsinga vegna fyrirhugaðrar skólagöngu barns í grunnskóla og ber 

ábyrgð á miðlun þeirra til hlutaðeigandi grunnskóla.  

 

Leikskólastjóra ber að gera foreldrum grein fyrir hvaða upplýsingar fylgja barni 

á milli leikskóla eða í grunnskóla og um rétt foreldra til að fá vitneskju um slíkar 

upplýsingar. Í skólanámskrá hvers leikskóla skal tilgreina hvaða upplýsingar 

skulu fylgja barni á milli leikskóla eða í grunnskóla. (Reglugerð um miðlun 

upplýsinga milli leikskóla og grunnskóla nr. 896/2009)  

 

 

Þegar börn ljúka leikskólagöngu í Óskalandi, flytjast niðurstöður úr eftirfarandi gögnum yfir til 

viðkomandi grunnskóla: Hljóm-2, TRAS, Orðaskil, Íslenski þroskalistinn. 
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Tengsl skólastiga og tengsl við nærumhverfið 

Í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 segir: „Skólaganga barna á að mynda samfellda heild þannig að 

reynsla og nám barna á fyrri skólastigum nýtist þeim á næsta skólastigi. Að ljúka leikskólanámi og 

byrja í grunnskóla felur í sér breytingar fyrir börn og fjölskyldur þeirra” (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011). 

Til að brúa bil milli leik - og grunnskóla hittast kennarar beggja skólastiga á haustin og 

skipuleggja samstarf fyrir veturinn. Einnig eru haldnir nokkrir fundir yfir skólaárið þar sem fagleg 

vinna er ígrunduð og samstarfið metið og skipulagt. Heimsóknir elstu barna leikskólans í 

grunnskólann auðveldar þeim að hefja nám í grunnskólanum. Reglulega er farið í vettvangsferðir 

Nemendur spurðir: Hvað lærir þú í 
leikskólanum?  

▪ Gera skólaverkefni 
▪ Stafina 
▪ Að lesa 
▪ Að hlýða, hlusta 
▪ Lesa og læra að leika 
▪ Að lemja ekki 
▪ Læra að hundsa og líka að sleppa því að segja útaf og tala 

saman 
▪ Að vera vinir 
▪ Ekki meiða, ekki stríða, vera góður 
▪ Að æfa stafi og stafrófið og líka að læra að syngja það sem 

ég kann ekki 
▪ Ensku, og skrifa og teikna og lita ekki útaf 
▪ Mannasiði 
▪ Bannað að rífa af, bannað að rífast  
▪ Að leika fallega 
▪ Sitja stilltur við borðið og vera stilltur og ekki meiða meira 
▪ Í stærðfræðibók og líka að hlusta 
▪ Að lesa og reikna og líka að hegða sér 
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í fyrirtæki og stofnanir. Listsýningar eru heimsóttar og jafnframt eru settar upp listsýningar 

leikskólabarna víða í Hveragerði (Skólastefna Hveragerðisbæjar, 2008). 

 

Forvarnir - samstarf 

Forvarnarstarf í leikskólanum er með þeim hætti að bruna- og rýmingaræfingar vegna bruna og 

jarðskjálfta eða annarra náttúruhamfara fara fram reglulega og neyðaráætlun er yfirfarin. 

Starfsfólk fer reglulega á skyndihjálparnámskeið og rifjar upp brunavarnir.  

Elstu börnin fá fræðslu frá slökkviliði um eldvarnir og fara í hlutverk brunavarða og fara yfir 

flóttaleiðir og önnur öryggismál í leikskólanum. Í ,,öryggisviku” á vorin kemur lögregla, sjúkra- og 

slökkvilið í heimsókn og öll börnin fá að kynnast störfum þeirra. 

 

Mat og eftirlit 

 

„Mat á leikskólastarfi hefur þann tilgang að tryggja að réttindi leikskólabarna séu virt 

og þau fái þá menntun og þjónustu sem þeim ber samkvæmt lögum um leikskóla. Mat 

á skólastarfi er tvíþætt: Annars vegar er um að ræða mat sem skólar framkvæma 

sjálfir og er hér kallað innra mat. Hins vegar er um að ræða mat sem utanaðkomandi 
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aðili vinnur á vegum sveitarfélags, ráðuneytis mennta- og menningarmála eða 

annarra aðila og er nefnt ytra mat” (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 54).  

Í Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 54 segir einnig: „Mat á starfi leikskólans á að taka mið af þeim 

markmiðum og gildum sem fram koma í lögum, reglugerðum og Aðalnámskrá leikskóla. Jafnframt 

tekur innra mat mið af starfsaðferðum og sérstöðu hvers leikskóla sem fram kemur í 

skólanámskrá. Innra mat á að vera samofið daglegu starfi leikskólans, efla þekkingu, hæfni og 

ígrundun á starfinu, auka vitund starfsfólks um ábyrgð þess á starfssemi leikskólans og vera liður 

í foreldrasamvinnu” (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

 

Innra mat 

Innra mat byggist á kerfisbundnum aðferðum. Starfsfólk, foreldrar og börn meta starfið 

reglulega og fléttast matið við dagleg störf og nær til allra starfs – og kennsluhátta. Markmið og 

tilgangur með innra mati er að veita upplýsingar um styrk- og veikleika í starfi leikskólans. Í ljósi 

niðurstaðna innra mats er unnin umbótaáætlun sem kynnt er fyrir foreldraráði og 

fræðslunefnd.  

Annað hvert ár metur starfsfólk starf leikskólans og vinnur úrbótaáætlun út frá niðurstöðum. 

Starfsfólk fær sendan rafrænan spurningalista sem það svarar nafnlaust. Eins meta foreldrar 

starf leikskólans annað hvert ár. Þeir fá sendan rafrænan spurningalista og svara nafnlaust. Er 

niðurstöður eru ljósar er unnin úrbótaáætlun og hún kynnt foreldrum. 

Ytra mat 

Haustið 2014 kom mennta – og menningarmálaráðuneytið að ytra mati á leikskólanum 

Óskalandi. Unnin var úrbótaáætlun út frá niðurstöðum matsins.  

 

Mat barna 

Reglulega meta börnin starf og nám sitt í leikskólanum. Þau fá myndalista með spurningum sem 

auðveldar þeim að svara spurningum. Haldnir eru fundir með börnunum þegar niðurstöður eru 

ljósar og samin úrbótaáætlun í samræmi við niðurstöður. 
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Nemendur spurðir: Hvaða reglur eru 

bestar í leikskólanum? 

➢ Allar   

➢ Reglan þegar á að fara út   

➢ Að sitja kyrr. 

➢ Að það er bannað að fara yfir girðinguna  

➢ Að hlusta á kennarann. 

➢ Ekki hafa nein læti  

➢ Ekki meiða. 

➢ Ekki stríða  

➢ Að hafa hljótt 

➢ Spurningareglur 

➢ Að smjatta ekki   

➢ Að borða matinn sinn 

➢ Að hlýða 

➢ Ekki keyra á mann á hjóli  

➢ Þegar á að taka saman 

➢ Að fara í röð 

➢ Ekki að stelast út 

➢ Að vera vinir 

➢ Alllir eiga að vera kyrrir á sínum stað í göngutúr  

➢ Að ráða hvað maður gerir 
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