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Leikskólinn Mánagarður 

Leikskólinn Mánagarður er staðsettur á Eggertsgötu 30-34, jarðhæð. Skólinn var stofnaður  

9. september 1996 og hefur Félagsstofnun stúdenta rekið hann frá upphafi með 

þjónustusamning við Reykjavíkurborg.  

Sumarið 2018 stækkaði Mánagarður og opnuðu fjórar nýjar deildir á Eggerstgötu 30-32.  

Á Mánagarði dvelja 127 börn samtímis í 8, 8,5 og 9 tíma vistun. Opnunartíminn er tvískiptur, 

en eldri álman er opin frá 7:30 – 16:30 en yngri álman er opin frá 8-16.  

Leikskólinn er 1084 fm að stærð og þar af er leikrými 418 fm. Lóð skólans er um 2500 fm. 

Deildirnar eru sjö; Dvergaberg, Hulduhóll og Álfasteinn eru yngri deildirnar á Eggertsgötu 34 

og Dísaskógur, Drekadyngja, Tröllahellir og Skessuskot eru eldri deildirnar í álmunni á 

Eggertsgötu 30-32. Börnunum er raðað á deildir eftir aldri og getur aldursskipting verið 

breytileg frá ári til árs þar sem hún ræðst af barnahópnum hverju sinni.  

Fjöldi starfsmanna er breytilegur frá ári til árs og ræðst það af barnahópnum og aldri en að 

jafnaði starfa um 36 manns í leikskólanum Mánagarði.  

Leikskólastjóri Mánagarðs er Soffía Emelía Bragadóttir og aðstoðarleikskólastjóri er Íris Dögg 

Jóhannesdóttir. 

 

Leikskólastjóri er yfirmaður leikskólans og ber ábyrgð á uppeldisstarfinu og rekstri 

leikskólans.  

Aðstoðarleikskólastjóri er staðgengill leikskólastjóra að honum fjarverandi og er honum til 

aðstoðar um tilhögun innan leikskólans.  

Deildarstjórar og leikskólakennarar bera ábyrgð á uppeldisstarfinu og barnahópnum á sinni 

deild. 

Leiðbeinendur vinna undir handleiðslu deildarstjóra að uppeldisstarfinu, bera ábyrgð á 

sínum barnahóp og foreldarasamstarfi við þá.  

Matráður og starfsfólk í eldhúsi sér um matseld, innkaup og þvotta.  

Ræstitæknar sjá um þrif.  

 

Trúnaður – tilkynningarskylda 

Leikskólinn leggur áherslu á að fullur trúnaður ríki um allar upplýsingar er varða börnin og 

foreldra þeirra. Hverjum starfsmanni er skylt að gæta þagmælsku um atriði er hann fær 

vitneskju um í starfi sínu. Allt starfsfólk leikskóla undirritar sérstakt þagnarheit sem helst þótt 

látið sé af starfi. Starfsfólk notar myndavél, hljóðupptökutæki og myndbandsupptökuvél við 

vinnu sína með börnunum. 

Ef starfsfólk leikskólans telur að líkamlegum og/eða andlegum þörfum barns sé ekki sinnt ber 

að tilkynna það Barnavernd sbr. 17 gr. laga um barnavernd. 
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1. Skólanámskrá  

1.1 Inngangur  

Aðalnámskrá leikskóla byggir á lögum um leikskóla, 13. gr. laga um leikskóla, nr. 90/2008 og 

byggist hún á markmiðum 2. gr laga um leikskóla.  

Í Aðalnámskrá leikskóla er kveðið á um að í hverjum skóla skuli koma út skólanámskrá sem 

endurskoðuð er reglulega. Fram að útgáfu Aðalnámskrá leikskóla var í gildi Uppeldisáætlun 

fyrir leikskóla frá 1993, sem var endurskoðuð útgáfa Uppeldisáætlunar fyrir dagvistarheimili 

frá 1985. Skólanámskrá er ætlað að kynna starf leikskólans og þá hugmyndafræði sem unnið 

er eftir þannig að þeir sem hana lesi geti sem best gert sér grein fyrir því starfi sem fram fer í 

leikskólanum. Á Mánagarði er búið að vera að leggja línurnar að skólanámskrá síðan haustið 

2008 en þá hófum við að starfa í anda HighScope stefnunnar.  Jafnt og þétt erum við búin að 

vera að þróast í þeirri stefnu og nú höfum við komið þeirri vinnu í skólanámskrá Mánagarðs.  

Skólanámskrá er ætlað að gefa þeim er hana les mynd af því starfi sem unnið er í 

leikskólanum. Leikskólinn tekur mið af þeim börnum og því starfsfólki sem er í skólanum 

hverju sinni. Skólanámskrá er ekki bara upplýsingarit fyrir foreldra heldur er hún grundvöllur 

að starfsmannahandbók leikskólans, sem er leiðarvísir fyrir starfsfólk leikskólans. Námskrá er 

í stöðugri endurskoðun og þróun og með henni helst vakandi umræða um leiðir okkar í 

skólastarfinu.  

1.2 Lög um leikskóla  

Með lögum sem sett voru árið 1994 var leikskólinn skilgreindur sem fyrsta skólastigið hér á 

landi. Leikskólinn er hluti af skólakerfinu, en er um margt ólíkur öðrum skólastigum.  

Í leikskólanum er lögð áhersla á að virkja og virða leikgleði barna og er gengið út frá því að 

það að leika sér sé lærdómsríkt. Leikskólinn á að halda í þessi sérkenni, þau eru aðalsmerki 

hans. Hins vegar er brýnt að samfella sé á milli leik- og grunnskóla og að námskrár 

skólastiganna endurspegli það. 

Leikskólastarf á Íslandi byggir á lögum um leikskóla og reglugerð með þeim, og Aðalnámskrá 

leikskóla sem menntamálaráðuneytið gefur út.  

 

Samkvæmt meginmarkmiðum laga á leikskólinn:  

✓ Að veita barninu umönnun, búa því hollt uppeldisumhverfi og örugg leikskilyrði.  

✓ Að gefa barninu kost á að taka þátt í leik og starfi og njóta fjölbreyttra uppeldiskosta 

barnahópsins undir leiðsögn leikskólakennara.  

✓ Að kappkosta í samvinnu við heimilin að efla alhliða þroska hvers barns, í samræmi 

við eðli og þarfir þess, og eins að leitast við að hlúa að því andlega og líkamlega, svo 

að það fái notið bernsku sinnar.  

✓ Að stuðla að umburðarlyndi og víðsýni barnsins og jafna uppeldisaðstöðu þess í 

hvívetna. Að efla siðgæði barnsins og leggja grundvöll að því að það verði 
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sjálfstæður, hugsandi, virkur og ábyrgur þátttakandi í lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri 

og sífeldri þróun.  

✓ Að rækta tjáningar- og sköpunarmátt barnsins í þeim tilgangi að styrkja sjálfsmynd 

þess, öryggi og getu til að leysa mál sín á friðsamlegan hátt.  

✓ Samanber lög um leikskóla nr. 78/1994  

 

Í lögum um leikskóla kemur einnig fram:  

✓ Að leikskólinn er val foreldra fyrir börn sín.  

✓ Að sveitafélög skuli reka leikskóla óski foreldrar þess og bjóða börnum a.m.k. fjögurra 

stunda dvöl.  

✓ Að leikskóli er fyrir börn á leikskólaaldri, þau sem þess þurfa njóta sérkennslu og 

aðstoðar til að geta notið leikskóladvalar sinnar.  

✓ Að leikskólar skuli vera þannig byggðir og reknir að þeir geti sinnt fötluðum börnum.  

✓ Að í leikskólum skuli starfa sérfræðingar í leikskólauppeldi, þ.e. leikskólakennarar.  

1.3 Reglugerð um starfsemi leikskóla  

Reglugerð um starfsemi leikskóla tekur til ýmissa ákvæða er varða:  

✓ Húsnæði, búnað, og útileiksvæði  

✓ Starfslið og barnafjölda  

✓ Samstarf leikskóla og foreldra  

✓ Ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu, sérkennslu  

✓ Gæðaeftirlit og gæðamat  

✓ Samanber reglugerð um starfsemi leikskóla nr. 225/1995  

1.4 Aðalnámskrá leikskóla  

Starf leikskólans tekur mið af Aðalnámskrá leikskóla sem tók gildi þann 1. júlí árið 1999 en 

þar er kveðið á um uppeldis- og menntunarhlutverk leikskólans og meginstefnu varðandi 

starfshætti. Hugmyndafræði leikskólastarfs er sú að í leikskóla fer fram uppeldi og menntun 

barna á leikskólaaldri. Hver og einn leikskóli býr yfir þögulli þekkingu, menningu sem er hluti 

af því starfi sem þar fer fram. Hlutverk námskrár er að leitast við að skila því til þeirra sem að 

koma og gera starfið sýnilegra. Foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi barna sinna en 

leikskólinn er viðbót við það uppeldi sem börnin fá á heimilum sínum. Þar sem við trúum að 

barnið læri mest með því að fylgja sínum áhugamálum og markmiðum er það hvatt til að 

velja sjálft efni og verkefni í gegnum daginn. 

Lög um leikskóla, reglugerð um starfsemi leikskóla og Aðalnámskrá leikskóla er að finna á 

netinu: http://www.menntamalaraduneyti.is 

Við höfum valið okkur að starfa í anda High/Scope stefnunnar og höfum námskrá hennar að 

leiðarljósi. 

http://www.menntamalaraduneyti.is/
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2. Námskrá Mánagarðs 

2. 1. HighScope stefnan 

Hornsteinn HighScope er trúin á að virkt nám sé undirstaðan fyrir manneskjuna til að ná 

fullum þroska og getu og að virkt nám sé árangursríkast í umhverfi sem sér börnunum fyrir 

verkefnum sem hæfa aldri og þroska þeirra.  Nám er félagsleg reynsla þar sem börn eiga í 

miklum samskiptum í leik og starfi. Börn læra hlutina á ólíkan hátt, hafa ólík áhugamál og 

hlutirnir liggja misvel fyrir þeim en þau eru líkleg til að ná bestum þroska þegar þau eiga í 

samskiptum við aðra, bæði jafningja og fullorðna.  

Persónulegt frumkvæði barnanna er það sem 

liggur að baki virku námi þeirra. Ung börn fylgja 

löngun sinni til að kanna hluti, þau spyrja og leita 

svara við spurningum um fólk, efni, hugmyndir og 

hluti sem þau hafa áhuga á og vekja forvitni 

þeirra, þau leysa vandamál sem koma í veg fyrir 

að þau nái markmiðum sínum og leita nýrra leiða 

til að ná þeim.  

Í HighScope er einblínt á styrkleika barnanna og 

getu og þau hvött til að koma hugmyndum sínum á framfæri og framkvæma þær. Börnin 

öðlast traust og frumkvæði, forvitni þeirra eykst, þau verða úrræðagóð, sjálfstæð og 

ábyrgðarfull ef þau fá tækifæri til að sýna hvað í þeim býr.  

Virkir nemendur eru einbeittir og áhugasamir um eigin gjörðir og hugsanir. Þeir finna sér 

margt til dundurs og tala oft um það sem þeir ætla að gera. Börn í virku námsumhverfi taka 

ákvarðanir byggðar á eigin áhuga og eigin spurningum og þau fá tíma til að fylgja eigin 

áætlunum eftir. Þau eru í samskiptum við fólk sem þau deila hugmyndum sínum, athugunum 

og áætlunum með og fái þau viðeigandi stuðning og hvatningu frá kennara verða þau sífellt 

virkari í eigin námi. 

2.2. Virkt nám 

Til að virkt nám eigi sér stað þurfa allir eftirfarandi 

þættir alltaf að vera til staðar: 

✓ Efniviður 

✓ Meðhöndlun á efnivið     

✓ Val 

✓ Orð og hugsanir barna 

✓ Stuðningur kennara 
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2.3. Efniviður 

Virkt nám veltur á notkun hluta, áhalda, leikfanga, tækja og tóla. 

Virkt nám hefst þegar ung börn meðhöndla hluti og nota líkama 

sinn og öll skynfæri til þess að kanna þá. Með þessari áþreifanlegu 

reynslu byrja börn að skilja ólík hugtök.  

Drifkrafturinn kemur frá barninu, það vill læra og áhugi þess, 

spurningar og vilji leiðir það til að kanna, rannsaka og prófa. 

Þannig öðlast það nýja þekkingu og reynslu. Virkir nemendur eru 

spyrjendur og könnuðir sem setja fram tilgátur og prófa þær með 

því að velja sér efnivið og nota hann á þann hátt sem þeim finnst 

skynsamlegt. Sem könnuðir finna börnin líka einstakar lausnir og ná góðum árangri.  Þrátt 

fyrir að uppfinningar barnanna séu oft ,,subbulegar“, ótraustar 

eða óskiljanlegar fullorðna fólkinu þá eru þær leiðir barnsins til 

að skilja hlutina. Ferlið frá því þau fá hugmyndina og þar til þau 

eru búin að framkvæma hana er mjög lærdómsríkt.  Þá er afar 

mikilvægt að skilja að ,,mistökin“ sem barnið gerir eru 

jafnmikilvæg og árangurinn. Með þeim öðlast þau nýjar 

upplýsingar um upprunalegu tilgátuna.  

Virkt nám er því stöðugt ferli sem er sífellt í þróun og börnin 

nota mismunandi aðferðir, efni og leiðir til að öðlast nýja reynslu.  

2.4. Meðhöndlun á efnivið 

Í virku námsumhverfi er börnunum frjálst að fylgja eigin áhuga. Kennarar sjá börnunum fyrir 

viðeigandi efnivið sem ýtir undir þroska og áhuga þeirra og styður þau 

í að fylgja áhuga sínum. Bein reynsla af hlutum, fólki, hugmyndum og 

atburðum eru nauðsynleg skilyrði fyrir vitsmunalega uppbyggingu og 

þar af leiðandi þroska.  

Ung börn læra hugtök, móta sínar eigin hugmyndir og skapa sín eigin 

tákn með sjálfsprottnum leik og aðgerðum – hreyfingu, hlustun, 

tilfinningum og meðhöndlun á efniviðnum.  

Á HighScope deildum eru börnin virkir nemendur sem byggja upp sína 

eigin þekkingu þegar þau framkvæma hugmyndir sínar, vinna með ólík 

viðfangsefni á sínum persónulegu forsendum og ræða um það sem 

þau gerðu.  
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2.5. Val 

Eitt af gæðamerkjum virkrar námsstefnu eru þau 

tækifæri sem gefast til að bjóða börnunum upp á 

val. Ung börn eru áköf, hugmyndarík og 

uppátækjarsöm og geta valið sér sjálf þann 

efnivið sem þau vilja og notað hann á þann hátt 

sem þau kjósa. Þetta frelsi sem börnin fá til að 

velja hvað þau gera við efniviðinn, hvar þau nota 

hann og með hverjum er afar mikilvægt fyrir virkt 

nám. Með vali gefst börnunum kostur á að finna 

sitt áhugasvið.  

Kennarar í virku námsumhverfi skilja hversu áríðandi það er fyrir nám barna að hafa val í 

öllum daglegum aðstæðum því það gerir börnin virkari þátttakendur í eigin námi og þau 

verða víðsýnni, sjálfstæðari og öðlast meira frumkvæði.  

2.6. Orð og hugsanir barna 

Íhugun barna um gjörðir þeirra er grundvallarþáttur í námsferli barna.  

Að hlusta eftir og viðurkenna hugsunarhátt hvers barns styrkir hugsun þess og eflir 

rökhugsun. Í gegnum efnivið, fólk og atburði byggir barnið  

upp hugmyndir um raunveruleikann og kennarar fylgjast með 

og eiga í samskiptum við börnin til að komast að því hvernig 

þau hugsa og rökræða. Í samtölum sínum við börnin ræða 

kennarar við þau um það sem þau eru að gera og hugsa og 

einblína á athafnir barnanna. Þeir koma með athugasemdir 

sem innihalda endurtekningu, auka eða byggja á því sem 

börnin segja og hvetja þau þannig til að hugsa um ferlið sem 

átti sér stað.  Þannig reynir kennarinn að komast að því 

hvernig hvert barn hugsar, hver eru áhugamál þess og 

styrkleiki því þannig getur hann boðið barninu viðeigandi 

verkefni og stutt það. 

Kennarar í virku námsumhverfi gera sér grein fyrir að það verður að samþykkja svör og 

útskýringar barnanna, líka þegar þær eru „rangar”. Með því hvetja kennarar börnin til að 

prófa og reyna hugmyndir sínar.  
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2.7. Stuðningur kennara  

Að vera hluti af deild þar sem virkt nám og jákvæður stuðningur kennara er til staðar hjálpar 

börnunum að þroska með sér frumkvæði. Þar er lagður grunnur að félagsþroska barnanna 

sem mun svo hafa áhrif á frekara nám þeirra og ákvarðanir á lífsleiðinni. Veita þarf börnum 

gott, jákvætt umhverfi og í HighScope er leitast við að styðja barnið í leik og starfi.  

Í daglegu starfi leitast kennarar við að finna jákvæðar leiðir til að grípa inn í. Hann einblínir á 

styrk barnsins, er jafningi þess, styðjur 

við leikinn  og innleiðir leiðir til að leysa 

úr félagslegum vandamálum.  

HighScope leggur áherslu á að hvetja 

börn til að sýna frumkvæði og styrkja þau 

á jákvæðan hátt. Börnin eru gerðir virkir 

þátttakendur í námi sínu með því að fá 

að taka sjálf ákvarðanir um hvað þau vilja 

gera og hvaða viðfangsefni heillar mest í 

hvert skipti. Að velja, leika og rifja upp 

gerir þeim kleift að þróa og framkvæma 

eigin hugmyndir. Allan daginn eru börnin 

að efla áhuga sinn, leita leiða til að svara 

eigin spurningum og ræða hugmyndir 

sínar við aðra.  

Kennarar  í virku námsumhverfi hvetja 

börn til að leysa þau vandamál sem 

koma upp því þannig fá þau fleiri 

námstækifæri en ef  hlutirnir eru gerðir 

fyrir þau. Kennarar vísa börnum líka á 

hvert annað til að fá hugmyndir/aðstoð 

og hvetja börn til að spyrja og svara eigin spurningum því oftast er það þannig að ef barn veit 

nógu mikið til að spyrja ákveðinnar spurningar veit það nógu mikið til að hafa hugmynd um 

hvert svarið er.  
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3.Daglegt líf á Mánagarði 

3.1. Dagskipulag 

Dagskipulagið er okkar stundaskrá og innan hennar raðast öll þau verkefni sem leikskólinn 

hefur einsett sér að vinna og leysa úr með nemendum sínum. Skipulagning og tímasetning 

daglegra venja gefur uppeldisstarfinu reglubundið og ákveðið form sem skapar öryggi og 

festu og er unnið með hliðsjón af aldri barnanna og samsetningu barnahópsins. 

Dagskipulagið verður að styðja virkt nám og frjálsan leik og gefa öllum sem að koma; 

börnum, kennurum og foreldrum tilfinningu fyrir því hvað kemur næst. 

Með sýnilegu dagskipulagi vita allir hvað kemur næst og börnin vita hvert þau eiga að fara. 

Spurningar eins og: „Hvað gerum við núna?”, „Hvað gerist næst?”, „Hvenær höfum við tíma 

til...?”, „Hvenær förum við út?“ eru algengar hjá börnum og með sýnilegu dagskipulagi, sem 

er eins alla daga, öðlast börnin öryggi og sjálfstraust. Þau læra að treysta á dagskipulagið og 

vita í hvaða röð hlutirnir gerast. Þegar þeim er gefinn tími til að vega og meta þá valkosti sem 

þau hafa, framkvæma það sem þau völdu og ljúka við það, eiga  samskipti við aðra og fá 

tækifæri til að leysa sjálf úr vandamálum eflist sjálfstæði þeirra og frumkvæði.  

Á hverri deild er myndrænt dagskipulag á stað 

sem börnin geta vel séð það, fylgt því og rætt 

um það sem er búið og það sem kemur næst.  

Þá er mikilvægt að láta börnin vita strax á 

morgnana ef einhver hluti dagsins er öðruvísi 

en vanalega (t.d. ef veðrið er það slæmt að ekki 

er hægt að fara út, hópastarf fellur niður vegna 

leiksýningar eða annað). 

 

3.2. Námsumhverfið  
Umhverfi hefur mikil áhrif á hegðun barna og því er lögð áhersla á að skipuleggja það vel. 

Deildunum er skipt upp í aðgengileg og vel afmörkuð svæði sem ýta undir hefðbundna leiki 

barna. Nægilegt rými þarf að vera á hverju svæði til 

að börnin geti athafnað sig og flæðið á milli svæða 

þarf að vera gott.  

Svæðin fá heiti og eru merkt með merkingum sem 

börn eiga auðvelt með að skilja og tileinka sér 

(Kubbasvæði, Leiksvæði, Listasvæði, Heimilissvæði, 

Bókasvæði, osfrv). 

Til að efla frumkvæði og sjálfstæði er efniviðurinn á 

hverju svæði aðgengilegur þannig að barnið getur 

auðveldlega náð í hann og gengið frá honum án aðstoðar. 
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Með góðu skipulagi er hægt að hanna umhverfið á viðeigandi hátt: 

 

✓ Velja leikefni sem hæfir aldri og þroska barnanna. 

✓ Leikefni og aðstæður sem bjóða upp á val og 

ákvarðanatöku. 

✓ Að kennarinn skipuleggi leiksvæðið með áhugasvið 

barnanna í huga. 

✓ Að hafa hlutina í hæð barnanna þar sem því verður komið 

við. 

✓ Merkja hluti til að efla lesskilning þeirra og málþroska og 

ýta undir sjálfstæði og frumkvæði. 

 

Vel skipulagt umhverfi gerir virkt nám á öllum 

þroskasviðum mögulegt. Vitsmunaþroskinn eflist 

þegar börn hafa aðgang að afmörkuðum svæðum 

þar sem efniviðurinn er í samræmi við heiti 

svæðisins. Engin takmörk eru á hversu margir geta 

verið á hverju svæði. Börnin fá tækifæri til að vega 

og meta sjálf hvort þau hafi nægilegt pláss og 

nægan efnivið og leysa þannig sjálf þann vanda ef 

hann kemur upp.  

3.3. Leikskólinn opnar 

Eldri álman opnar kl.7.30 og börnin koma saman á Skessuskoti. Starfsmenn koma á hinar 

deildirnar kl. 8 og fljótlega eftir það fer hver á sína deild þar sem morgunmatur er borinn 

fram.  

Yngri álman opnar kl.8 og þar er kominn starfsmaður á hverja deild svo börnin geta farið 

beint á sína deild.  

3.4. Að koma og fara 

Til að nám barnsins gangi sem best er nauðsynlegt að góð samskipti séu á milli kennara og 

foreldra. Því er lögð áhersla á að taka vel á móti börnunum, bjóða þeim góðan daginn og 

ávarpa þau með nafni. Börn eru misjöfn og hafa misjafnar þarfir. Því er mikilvægt að virða 

tilfinningar þeirra og gefa þeim þann tíma sem þau þurfa. Þá er einnig mikilvægt að kveðja 

barnið í lok dags og láta foreldra vita hvernig dagur barnsins var. Þegar skilað er úti í lok dags 

er áríðandi að foreldrar láti vita þegar það sækir barnið og að barnið sé kvatt.  
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3.5. Borðhald  

Við hvetjum börnin til sjálfstæðis og virkrar þátttöku í eigin námi. 

Það gildir um alla þætti dagskipulagsins og eru máltíðir engin 

undantekning. Á matmálstímum á hver hópur sitt borð en sætaval 

er frjálst. Börnin taka af vagninum og setja á borðið eftir því sem 

þau ráða við og á eldri deildunum sækja þau sjálf diska, hnífapör og 

glös á vagninn og ganga frá á sama hátt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yngstu börnin taka þátt að því marki sem geta þeirra og þroski leyfir.         

Lögð er áhersla á að börnin fái hollan og fjölbreyttan mat í leikskólanum og eru þau hvött til 

að smakka þann mat sem er í boði. Starfsfólk matast með börnunum og leggur þar með 

áherslu á að börnin læri almenna borðsiði. Matartíminn á að vera notalegur tími þar sem 

öllum líður vel. Matartímar og borðhald hafa mikið uppeldislegt gildi, þar gefast gjarnan 

tækifæri til skemmtilegra og fræðandi umræðna. 

3.6. Morgunsöngur  

Morgunsöngur er á hverjum morgni klukkan 

9:15 og skiptast deildirnar á að sjá um 

morgunsönginn. Á hverri deild er söngmappa 

með myndum við lögin og velja börnin þau lög 

sem eru sungin í morgunsöngnum.  
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3.7. Skilaboðaskjóðan  

Það er mikilvægt fyrir börnin að vita hvað er um að vera hverju sinni. Í gegnum skilaboðin, 

sem eru ýmist teikningar, tákn, orð, stafir eða tölustafir „lesa” börnin um sérstaka atburði, 

nýjan efnivið, breytingar á dagskipulagi, fjarveru barna og 

starfsmanna og ýmislegt annað sem kann að hafa áhrif á 

daginn þeirra. Þá koma börnin sjálf með skilaboð. Farið er 

yfir skilaboðaskjóðuna með öllum barnahópnum saman og 

þau hvött til að „lesa” hana. Það ýtir undir lestur, eflir 

málþroska þeirra og hvetur til samræðna, lesturs og skriftar. 

Það ýtir einnig undir getu þeirra til að leysa úr vandamálum 

og eflir félagsþroskann.   

Þegar börnin fá fréttirnar svona myndrænar og fara saman 

yfir skilaboðin er líklegra að þau muni eftir þeim og það veitir 

þeim meira öryggi sem ýtir undir sjálfstraust þeirra.  

Á skilaboðaskjóðunni eru komin að minnsta kosti 2-3 

skilaboð á hverjum morgni áður en börnin koma. Með því að 

númera skilaboðin er ýtt undir stærðfræði þar sem börnin 

læra tölustafina og að telja. Skilaboðaskjóðan veitir börnunum tækifæri til að tala saman, 

skiptast á hugmyndum og deila þeirri reynslu að „lesa” saman.  

3.8. Val 

Val-leikstund-rifja upp er sá hluti dagskipulagsins sem 

tekur lengstan tíma.  

Valið tekur um 10-15 mínútur og fer þannig fram að 

börnin eiga sinn hóp og sinn kennara sem þau velja 

með og þau fara á ákveðið svæði þar sem valið fer 

fram. Misjafnar leiðir eru farnar til að velja, hægt er að 

gera það munnlega, með látbragði, myndum og/eða 

leikmunum (síma, tölvumús, kíki, húlahring, bíl, blaði 

osfrv) og langoftast eru notaðir leikmunir til að velja.  

 

Barnið segir frá því hvað því langar að gera og deilir því með kennaranum og hópnum. 

Kennarinn hlustar og fylgist með, biður um frekari útskýringar ef honum þykir þurfa. Oft 

skráir hann val barnsins á einhvern hátt því það gerir barninu ljóst að val þess er mikilvægt og 

tekið er eftir því.  

Með valinu eru börnin að tengja áhuga sinn við leik með ákveðnum tilgangi.  

Þegar börnin hafa valið geta þau fara strax á það svæði sem þau völdu sér og hefjast handa!  
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3.9. Leikstund 

Þegar börnin hafa valið leggja þau upp í 

leikstundina með ákveðnar hugmyndir og þar af 

leiðandi öðlast leikurinn ákveðinn tilgang og hefur 

meiri þýðingu fyrir þau. Börn fá margar hugmyndir 

sem þau vilja reyna og þegar þau fá tækifæri til að 

fylgja þeim eftir öðlast þau frumkvæði og 

framtakssemi þeirra eykst. Á hinn bóginn, ef þau 

fá ekki tækifæri til þess að fylgja hugmyndum 

sínum eftir, hætta þau að taka af skarið og sýna 

frumkvæði.  

Í leikstundinni fá þau tækifæri til að framkvæma hugmyndir sínar, spyrja spurninga, 

meðhöndla efnivið og ræða við aðra um hvað þau eru að gera.  

Í leikstundinni eflast því einnig félagsleg samskipti því börn leika oft 

nokkur saman og jafnvel þau sem kjósa að vera ein eru í návígi við 

aðra svo samskipti eiga sér stað allt um kring.  

Þessi tækifæri sem börn fá í leikstundinni leiða til þess að þau öðlast 

nýja þekkingu og fá betri skilning á heiminum í kringum þau auk 

þess sem þau bæta við kunnáttu sína í stærðfræði, vísindum, listum, 

tónlist og fleiru.  

Kennarar eru virkir þátttakendur í leikstundinni og taka þátt í 

verkefnum barnanna, styðja þau og hvetja eftir þörfum, allt á 

forsendum barnanna.  

3.10. Að taka saman 

Það er mikilvægt fyrir börnin að fá tíma til að ljúka þeim viðfangsefnum sem þau eru 

upptekin við það og það skiptið. Tiltekt á að vera hluti af leiknum og börnin verða að fá tíma 

til að ljúka við það sem þau eru að fást við. Því er þeim gefin viðvörun nokkru áður en á að 

fara að taka saman svo þau fái tíma til að klára.  

Merkingar á kössum og hirslum eiga að vera auðveldar og skiljanlegar fyrir börnin, það 

auðveldar þeim að nálgast efniviðinn, nota hann og ganga frá honum. Það eykur sjálfstraust 

þeirra og frumkvæði þegar þau geta nálgast, notað og gengið frá efniviðnum án aðstoðar.  

3.11. Rifja upp 

Börnin koma saman eftir leikstundina, með kennaranum og hópnum sem 

þau völdu með, og rifja upp það sem þau voru að gera. Kennarinn hlustar 

gaumgæfilega á börnin og ræðir við þau um það sem þau gerðu í 

leikstundinni. Eftir því sem þau öðlast meiri reynslu í að rifja upp geta þau 

farið að telja upp í réttri röð hvað þau gerðu í leikstundinni.  
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Kennarinn notar ólíkar aðferðið við að rifja upp (líkt og þegar þau velja) en megintilgangurinn 

er að fá börnin til að hugsa um námsferlið sem þau fóru í gegnum í leikstundinni, auka 

orðaforðann og koma orðum að þeim athöfnum sem þau framkvæmdu.  

Það er mikilvægur þáttur að geta hugsað um það ferli sem átti sér stað og að deila því með 

öðrum. Með því að rifja upp tengja börnin valið og athafnir sínar í leikstundinni saman og 

það fer að mynda eina heild fyrir þeim. Kennarinn notar opnar spurningar sem hvetja börnin 

til að hugsa til baka og rifja upp. 

3.12. Hópastarf 

Hópastarf veitir börnum tækifæri til að nota 

efniviðinn og gera tilraunir með hann, tala um 

uppgötvanir sínar og leysa vandamál sem koma 

upp. Áhugi barnanna er hafður að leiðarljósi þegar 

hópastarfið er skipulagt og börnin eru hvött til að 

gera það sem þau geta og það sem þau hafa áhuga 

á að gera. Svo lengi sem þau öðlast sjálfstraust og 

getu eru þau til í að takast á við nýjar áskoranir.  

Í hópastarfi hittist sami barnahópur með sama 

kennara á hverjum degi en með því að hafa alltaf ákveðinn stað þar sem hópurinn hittist 

finna börnin betur að þau tilheyra  þessum hópi og það kemst á betra jafnvægi. 

     
Kennarinn kynnir efniviðinn fyrir börnunum en þau velja hvernig þau nota hann því börn 

læra best af eigin reynslu með efniviðinn, ekki af því að horfa á aðra meðhöndla hann. Þetta 

þýðir að hvert barn í hópnum fær sína eigin kubba, bíla, pensla og málningu eða hvern þann 

efnivið sem er í hópastarfinu og gera það sem þau vilja við hann.  

Börnin setja sér sín eigin markmið og finna lausnir við vandamálum sem koma upp þegar þau 

vinna með efniviðinn því þau ræða sín á milli og við kennarann um hvað þau eru að gera. 

Með stuðningi og hvatningu frá kennaranum prófa þau sínar hugmyndir. Hópastarf byggir á 

styrkleikum barnanna, þar kynnast þau nýjum efnivið og öðlast reynslu sem þau annars 

myndu missa af auk þess sem kennarinn getur fylgst með og lært að þekkja hvert barn betur. 
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Með því að byggja á vaxandi getu og styrkleika barnanna geta kennarar styrkt nám þeirra auk 

þess að  þroska aðra þætti. 

Í hópastarfi er fámennur hópur saman að 

kanna sama efnivið.  

Vegna þessarar nándar skapast mörg tækifæri 

fyrir samskipti og tjáskipti. Börn sem leika ein í 

valinu leika við hlið einhvers í hópastarfi. 

Staðreyndin er sú að börn vinna saman og 

hjálpast að. Í hópastarfi fá börnin líka beina 

endurgjöf frá jafningjum sínum um það sem 

þau eru að gera. Börnin gera athugasemdir um 

sín eigin verk og annarra og um þær 

uppgötvanir sem þau gera í hópastarfinu. Þessi samskipti eru afar mikilvæg. Kennarar geta 

fylgst með þroska barna til lengri tíma, viðurkennt ólíka einstaklinga og getið sér til um 

hvernig hver og einn muni bregðast við því sem þeir skipuleggja fyrir hópastarf.  

Hver hópatími veitir því mörg námstækifæri og það eru margar áskoranir að takast á við 

þegar börnin vinna með og velja efnivið.  

 

3.13. Hvíld 

Eftir hádegisverð er hvíld og er hún mismunandi eftir deildum. Yngstu börnin sofa og elstu 

börnin eiga notalega stund með bækur, sögur og/eða tónlist. Í leikskólanum þar sem börnin 

dvelja allan daginn við nám og störf er þeim mun meiri þörf á svefni og hvíld en heima við.  

Í HighScope er lögð áhersla á að börnin hafi val og taki virkan þátt í eigin námi. Börnin fá því 

að velja sér dýnu/stað sem þau vilja vera á í hvíldinni.  
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3.14. Fataklefinn 

Í fataklefanum fer fram mikið uppeldis-og fræðslustarf 

því þar gefast mörg tækifæri til að ræða við börnin og 

örva þannig mál þeirra og orðaforða. 

Börnin fara í litlum hópum í fataklefann þannig að 

hvert og eitt fái þann tíma og þá aðstoð sem það þarf. 

Börnin þjálfast í að klæða sig sjálf, ganga frá fötunum 

sínum og hjálpa hvert öðru. Þetta eykur sjálfstæði 

þeirra, sjálfsmyndin styrkist og frumkvæði eflist.  

Vel er fylgst með að klæðnaður barnsins sé í samræmi 

við veður og einnig er þess gætt að hann hindri ekki 

hreyfingar þess í leik. Hafa þarf þó í huga að börn eru 

mis heitfeng. Barnið á sitt eigið hólf, sem tæma skal í 

lok hverrar viku. Foreldar sjá um að aukafatnaður sé til staðar í tösku/hólfi barnsins.  

3.15. Útivera 

Mikil áhersla er lögð á útiveru í leikskólanum. Leiksvæði barnanna við leikskólann er nýtt fyrir 

sjálfsprottinn leik þar sem leiktækin og útileikföngin ýta undir hann. Útileikföngin eru 

fjölbreytt og ýta undir alhliða þroska barnanna.  

Í nágrenni leikskólans eru mörg ósnortin útivistarsvæði, hólar, hæðir, fjara og mýri og eru 

þau einskonar tilbreyting við nám og leik barnanna.  
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3.16. Vettvangsferðir   

Börnin þurfa að öðlast reynslu og þekkingu á nánasta 

umhverfi sínu og því sem þar fer fram. Í vettvangsferðum 

gefast tækifæri til að fræðast um umferðarreglurnar, 

kynnast nærsamfélaginu, víkka sjóndeildarhringinn og 

vera hluti af hóp. Í vettvangsferðum kynnast börnin 

einnig ýmis konar menningarstarfsemi s.s. bókasöfnum, 

þjóðminja-og listasöfnum, tónleikahaldi og leikhúsum 

svo fátt eitt sé nefnt.  
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3.17. Samverustundir 

Börn á leikskólaaldri eru mjög sjálflæg, allt snýst um ,,mig“ og 

,,mitt“. Þau eru að uppgötva sig sem einstaklinga og er það hluti 

af eðlilegu þroskaferli. Til að verða hluti af stærra samfélagi 

verða börn að þroska með sér heilbrigt sjálf og í samverustund 

fá þau tækifæri til að upplifa það. Þar sem allir taka þátt í 

samverustundinni myndast lítið samfélag þar sem börnin 

upplifa frá fystu hendi hvernig það er að vera hluti af heild, þar 

sem allt snýst um ,,okkur“.   

Börnin koma öll með sitt innlegg í samverustundina, hvort sem 

það er tillaga að leik, hreyfingu, lagi eða hugmyndir að einhverju 

öðru. Þannig eru þau virkir þátttakendur. Það er mikilvægt að 

börnin fái að nota líkama sinn, efnivið, hljóðfæri eða annað í 

samverustundinni og hafi val um hvernig á að hreyfa sig, hvaða 

lag á að syngja, hvaða sögu á að segja eða leika. Samverustundir gegna því einnig mikilvægu 

hlutverki fyrir félags-og málþroska barna.  

3.18. Hreinlæti 

Hreinlæti er mikilvægur þáttur í daglegu lífi barna. Það er mikilvægt að börnunum sé hjálpað 

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

til líkama síns.  

3.19. Afmæli  

Haldið er upp á afmæli barnsins í leikskólanum. Barnið gerir sér 

kórónu í tilefni dagsins og velur hvað verður í samverustundinni.  
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4.Námsvið Aðalnámskrár 

4.1 Námsvið 

Námsvið leikskóla eru áhersluþættir í leikskólauppeldi. Til að vel eigi að takast til verða öll 

námssviðin að skarast og tengjast hvort öðru.   
Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla eru námsviðin sex og skulu þau vera samofin 

undirstöðuþáttum leikskólastarfsins, þ.e. leik, daglegri umönnun, félagslegum samskiptum 

og almennri lífsleikni.  

 

Námsvið leikskóla eru:  

1. Hreyfing  

2. Málrækt  

3. Myndsköpun  

4. Tónlist  

5. Náttúra og umhverfi  

6. Menning og samfélag  

4.2. Hreyfing 

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 hreyfiþörf virt og örvuð og börn 

læra að þekkja og skynja líkama sinn. Hreyfing og útivera eru samtengdir þættir. Í útiveru 

komast börn í snertingu við náttúruna, þau skynja nánasta umhverfi sitt og læra að meta 

það. 

4.3. Málrækt 

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

sínar og tilfinningar, skoðanir og fyrirætlanir. Í frumbernsku er lagður grundvöllur  

að málþroska barna og mikilvægt er að mál og málörvun greinist ekki frá öðrum 

uppeldisþáttum.  

4.4. Myndsköpun 

Börn hafa ríka þörf fyrir að tjá sig með myndmáli á skapandi hátt. Sköpun barna byggist á 

skynjun þeirra og reynslu. Í leikskólanum er lögð áhersla á að börnin tjái sig frjálst og að 

sköpunargleðin fái að njóta sín. Sjálft sköpunarferlið skiptir meira máli en útkoman.  

4.5. Tónlist 

Börn öðlast tónlistarþroska með því að fá fjölbreytta reynslu af tónlist og að kynnast 

hljóðum, tónum og hreyfingu í leik og starfi. Í leikskóla er umhverfi sem hvetur börnin til að 
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fást við og njóta tónlistar á ýmsan hátt, stutt er við sjálfssprottinn söng barnanna og tilraunir 

með hljóðgjafa. 

4.6. Náttúra og umhverfi 

Kynni barnsins við náttúruna eru þýðingarmikil fyrir þroska þess. Mikilvægt er að börn upplifi 

náttúruna af eigin raun og læri að njóta hennar. Í leikskólanum er stuðlað að virðingu 

barnanna fyrir náttúrunni og náttúruvernd og þeim er séð fyrir fjölbreyttum möguleikum á 

að kynnast henni, veðrinu og árstíðunum í fjölbreytileika sínum. 

4.7. Menning og samfélag 

Maðurinn er óhjákvæmilega þátttakandi í því samfélagi sem hann býr í. Hefðir eru ákveðin 

menning og tengsl við sögu okkar og fortíð. Í leikskólanum hafa með tímanum myndast 

ákveðnar hefðir sem eru mikilvægur hluti af menningu hans. Í hefðum felst öryggi og oftast 

eitthvað sem gleður hjartað. 

4.8. Leikurinn 

Leikurinn er undirstaða alls náms á leikskóla og því okkar aðalkennslutæki.  

Frjálsi leikurinn er „leikur leikjanna” og eðlilegur þáttur í lífi hvers barns, jafn nauðsynlegur 

þroska þess og fæðan sem það nærist á. Nám barnsins grundvallast af leik og í leiknum þróar 

það með sér færni til að takast á við lífið og tilveruna. Leikur á að vera ánægjulegur og 

gefandi og veita barninu tækifæri til að kynnast umhverfi sínu og persónum og leikendum í 

lífsleiknum. Að læra af reynslu, í gegnum leik og starf og að fást við hlutina við eðlilegar og 

áþreifanlegar aðstæður er okkar markmið og mikilvægt að verkefnin séu ögrandi og veiti 

barninu aukinn þroska og vitneskju. 

Nauðsynlegt er að gefa barninu tækifæri til að þróa frjálsa leikinn og höfum við lagt ríka 

áherslu á hann á þessum tímum skipulags og stjórnunar. Í frjálsum leik er barnið að skapa 

leikinn úr eigin hugarheimi, það tekur ákvarðanir á eigin forsendum og lærir að leita lausna.  

Í leik er barnið einbeitt og það er upptekið af augnablikinu. Fjölþætt upplifun elur af sér 

þekkingu, nýjar tilfinningar, nýjar athafnir og leikni. Að gefa ímyndunaraflinu lausan tauminn 

og þróa ,,sinn” leik, með eða án leikfanga/leikfélaga er eðlilegur þáttur í lífi hvers barns, 

hverju barni nauðsynlegt.  

Í öllu okkar uppeldisstarfi er barnið í brennidepli í þeim skilningi að gengið er út frá þroska og 

þörfum barnsins auk þess sem stutt er við áhugasvið hvers og eins.  

4.9. Nám án aðgreiningar 

Í leikskólanum er lögð áhersla á að rækta virðingu barnanna fyrir öðrum. Nám án 

aðgreiningar stendur fyrir að öll börn, burtséð frá uppruna þeirra, líkamlegu, félagslegu eða 

tilfinningalegu atgervi þeirra eða greind skuli fá jöfn tækifæri til náms. Öll börn eiga sama 

rétt á leikskóladvöl og að komið sé til móts við þarfir þeirra á leikskólanum. Alltaf þarf að 

taka mið af þörfum hvers barns og miða kennsluna við það. Það er mikilvægt að börn með 

sérþarfir aðlagist barnahópnum og njóti eðlilegra félagslegra tengsla.  
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Í leikskólastarfinu er unnið í litlum hópum t.d. í hópastarfi og vali. Þannig fær hvert barn 

betur að njóta sín. Um leið og börnum með sérþarfir er sinnt á þennan hátt er jafnframt haft 

að leiðarljósi að þetta fyrirkomulag nýtist öllum börnum.  

 

Leikskólanum ber skylda til að veita nemendum sínum góða alhliða menntun og styrkja þá í 

almennri lífsleikni. Því er lögð áhersla á að fullt tillit sé 

tekið til barna sem á einhvern hátt eru með sérþarfir. 

4.10. Samstarf leik-og grunnskóla 

Samstarf er milli Mánagarðs og Melaskóla og fara elstu 

börnin okkar í tvær heimsóknir í Melaskóla yfir veturinn. 

Þau heimsækja bókasafnið og fá að spreyta sig í 

íþróttatíma.  

4.11. Aðlögun 

Í aðlögun er lagður grunnurinn að góðu samstarfi og vellíðan barns í leikskóla. Börn þurfa 

mislangan tíma til að aðlagast nýju umhverfi, kynnast öðrum börnum og starfsfólki 

leikskólans. Engir tveir eru eins og aðlögunartíminn er því einstaklingsbundinn. Oftast er þó 

miðað við fimm virka daga. 

4.12. Foreldrasamstarf 

Markmið foreldrasamstarfsins er: 

• Að rækta samvinnu og samskipti leikskólans og heimilanna. 

• Að foreldrar kynnist því starfi sem fer fram í leikskólanum. 

• Foreldrar kynnist hver öðrum, börnunum og starfsfólki leikskólans. 

• Að stuðla að þátttöku foreldra í starfi leikskólans. 

Helstu áherslur foreldrasamstarfsins eru góð dagleg samskipti við foreldra en jafnframt er 

leitast við að koma til móts við óskir foreldra svo framarlega að það komi ekki niður á gæðum 

í starfi leikskólans og aðbúnaði og umönnun barnanna. Öruggt upplýsingaflæði til og frá 

leikskóla, fyrst og fremst í formi daglegra umræðna auk tölvupósts, foreldra- og 

fræðslufunda og síðast en ekki síst foreldraviðtala eru mikilvægir þættir til að stuðla að 

jákvæðu og traustu sambandi milli foreldra og leikskóla. 

4.13. Foreldrafélög, foreldraráð 

Markmið foreldrafélagsins Mána er að tryggja sem best velferð þeirra barna sem dvelja í 

leikskólanum. Í stjórn foreldrafélagsins eru 7 kjörnir fulltrúar foreldra/sjálfboðaliðar og einn 

fulltrúi starfsfólks og er það aðallega hugsað til ráðgjafar um málefni skólans. 

Allir foreldrar verða sjálfkrafa meðlimir í félaginu um leið og barn þeirra byrjar í 

leikskólanum. Aðalfundur foreldrafélagsins er á foreldrafundum að hausti. 
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4.14. Foreldrafundir 

Foreldrafundur leikskólans er í byrjun október þar sem farið er yfir helstu námsþætti og 

skipulag komandi vetrar.  

Aðalfundur foreldrafélagsins er að honum loknum þar sem kosið er í foreldraráð.  

4.15. Foreldraviðtöl 

Skipulögð foreldraviðtöl eru í febrúar-apríl og þar er farið yfir þroskaþætti barnsins, almenna 

líðan og annað það sem foreldrum leikur forvitni á að vita. Foreldrar geta óskað eftir 

foreldraviðtali hvenær sem er, til að spjalla eða leita sér upplýsinga um hvað sem helst 

viðkemur barni þeirra, þroska og áhugasviði. 

4.16. Fréttir af starfinu 

Fréttir af starfinu er að finna á heimasíðu skólans: http://managardur.leikskolinn.is/ auk þess 

sem allar deildir eru með Facebook-síður. 

Á haustin kemur út skóladagatal sem gefur upplýsingar um helstu viðburði vetrarins auk þess 

sem skipulagsdagar skólaársins eru auglýstir. Hægt er að nálgast skóladagatalið á heimasíðu 

skólans og Facebook-síðu foreldra á Mánagarði. 

4.17. Fatnaður barnanna 

Hafa ber í huga þegar sett er í tösku barnanna að engu sé ofaukið eins og að allur 

aukafatnaður sé til staðar. Aukaföt barnanna eru geymd í körfum/hólfum barnanna inni á 

deildum og hafa þarf í huga að fara reglulega yfir aukafötin og gæta þess að koma með nýtt 

sett ef aukafötin fara heim. Veðurfar á Íslandi er breytilegt, forráðamenn barna eru beðnir að 

hafa það hugfast þegar pakkað er í töskuna. Mikilvægt er að merkja föt barnanna vel. Það 

auðveldar okkar starf að koma óskilafötum heim og sparar foreldrum/forráðamönnum 

útgjöld.  

Leikskólinn er ekki með lánsföt og ef aukaföt vantar hringjum við í foreldra sem þurfa þá að 

koma með aukaföt í leikskólann.  

4.18. Leikföng 

Börnin mega koma með bækur í leikskólann hvenær sem er en önnur leikföng eiga að vera 

heima nema það sé tilbreytingardagur. Hann er þá auglýstur sérstaklega.  

Yngstu börnin, og þau sem eru að byrja í leikskólanum, vilja stundum hafa með sér eitthvað 

sem veitir þeim öryggi og er tekið tillit til þess.  

 

4.19. Veikindi og fjarvistir 

Leikskólinn er ætlaður full frískum börnum og kennarar á Mánagarði gera ráð fyrir að börnin 

taki þátt í öllu starfi leikskólans, jafnt úti sem inni. Þess vegna getum við ekki tekið á móti 

veiku barni og veikist barn á leikskólanum þurfa foreldrar að koma að sækja það. Veikt barn 

getur smitað önnur börn sem kallar á fjarvistir barna, foreldra og starfsfólks. 

http://managardur.leikskolinn.is/
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Barn með smitandi sjúkdóm á að vera heima þar til smithætta er liðin hjá. Algengt er að börn 

sem eru að hefja leikskólagöngu fái fjölmargar pestir fyrsta hálfa árið. Kvef er algengast í 

börnum og talið er að hvert barn fái kvef 6-10 sinnum á ári. Kuldi veldur ekki kvefi, heldur 

berast veirur með úðasmiti milli manna. Einkenni koma fram 1-3 dögum eftir smit en 

mikilvægt er að skýla öndunarfærum þegar hóstað er og þvo sér vel um hendur. Veirur sem 

valda kvefi lifa betur í þurru lofti. Þannig eru meiri líkur á því að börn smitist innan dyra en 

úti. Nauðsynlegt er að barnið jafni sig vel af veikindum sínum heima og mæti aftur frískt í 

leikskólann svo það geti tekið þátt í allri daglegri starfsemi leikskólans, úti sem inni. 

Veikindi ber að tilkynna til leikskólans og það er góð og gild regla að miða við að börn skuli 

vera hitalaus heima í einn til tvo daga eftir veikindi. 

Hversu lengi barn þarf að vera heima fer eftir eðli veikindanna og við miðum við  Yfirlit yfir 

helstu smitsjúkdóma barna sem Ágúst Ó. Gústafsson heimilislæknir tók saman í samráði við 

Þórólf Guðnason barnalækni. 

Innivera 

Útivera er hluti af starfsemi leikskólans og er börnunum mjög mikilvæg. Við stefnum að því 

að hvert barn fari út hið minnsta einu sinni á dag og útiveru er ekki sleppt nema í algjörum 

undantekningartilfellum, þá vegna veðurs.  

Þau börn sem eru inni allan daginn eru í sama loftinu allan tímann og ná ekki að hreinsa 

lungun, styrkja sig og efla. Innivera kemur ekki í veg fyrir veikindi og ekki er boðið upp á 

inniveru til að fyrirbyggja veikindi t.d. ef barn er með kvef eða hósta en hraust að öðru leyti, 

Þegar barn hefur verið veikt heima í einhverja daga getur verið heppilegt fyrir barnið að vera 

styttra úti en venjulega og er þá sjálfsagt að bjóða upp á þann möguleika (t.d. að fara fyrst úr 

og fyrst inn, eða síðast út og fyrst inn). 

Skilaboð um inniveru eða styttri útiveru þurfa að koma frá foreldrum sjálfum en ekki 

barninu. 

Við viljum minna foreldra á að láta vita ef barn kemur ekki í leikskólann, þetta er okkur 

mikilvægt til að auka á samkennd barnanna. Þannig vita þau hvers vegna félagar þeirra eru 

fjarverandi.  

Foreldrar eru vinsamlega beðnir að láta starfsfólk vita ef einhver annar aðili sækir barnið.  

4.20. Vistunartími  

Foreldrar eru minntir á að virða umsaminn dvalartíma barnanna.  

Óskum um breytingu á vistunartíma ber að tilkynna deildarstjóra á deild barnsins eða 

leikskólastjóra. 

https://www.hsu.is/wp-content/uploads/2017/12/Yfirlit_yfir_helstu_smitsjukdoma_barna.pdf
https://www.hsu.is/wp-content/uploads/2017/12/Yfirlit_yfir_helstu_smitsjukdoma_barna.pdf
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5. Fundir og starfsdagar  

Leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri, deildarstjórar og sérkennslustjóri funda á 

miðvikudögum frá 13:15-14:00 og allar deildir eiga sína daga aðra hverja viku fyrir 

deildarfundi.   

 

5.1. Samráðsfundir leikskólastjóra leikskóla stúdenta  

Haldnir eru fundir mánaðarlega þar sem farið er yfir rekstur og innra starf leikskólanna og 

reynt að samræma eftir því sem kostur gefst. 

 

5.2. Samráðsfundir með sérfræðingum frá Vesturgarði  

Skipulagðir eru fundir einu sinni til tvisvar á önninni en oftar ef þurfa þykir. Sálfræðingur og 

félagsfræðingur sitja fund með sérkennslustjóra. Auk þess situr leikskólastjóri fundi með 

leikskólastjórum og leikskólafulltrúa vesturbæjar einu sinni í mánuði. 

      

5.3. Starfs-og námskeiðsdagar 

Starfs-og námskeiðsdagar leikskólans eru sex á hverju skólaári.  Leitast hefur verið við að 

koma til móts við foreldra og sú hefð hefur myndast að þeir eru teknir sitthvoru megin við 

helgi. Þá er alltaf starfsdagar á Mánagarði miðvikudaginn fyrir páska og fyrsta virka dag 

janúarmánaðar. Leikskólanum ber að tilkynna þessa daga með þriggja vikna fyrirvara. 

 

 

6. Hefðir  

6.1. Tilbreytingardagar 

Eldri deildirnar halda stundum tilbreytingardaga og þá eru þeir oftast eftir óskum barnanna. 

Hér hafa verið náttfatadagar, spiladagar, vasaljósadagar, búningadagar og fleira sem börnin 

óska eftir. Þetta er einungis á eldri deildunum.  

6.2. Piparkökubakstur og aðventukaffi 

Fyrstu vikuna í desember baka eldri deildarnar piparkökur. Um miðjan desember bjóða 

börnin svo fjölskyldum sínum í aðventukaffi þar sem þau bjóða upp á piparkökur.  

6.4. Jólagleði 

Jólagleðin okkar er í annarri vikunni í desember. Þá komum við öll saman og syngjum jólalög 

og eigum saman notalega stund og oftar en ekki kemur góður gestur að heimsækja okkur 

þann dag, jólasveinninn sjálfur!! Hann skilur svo eftir pakka á hverri deild handa börnunum.  

Þá borðum við góðan jólamat þennan dag og bjóðum svo fjölskyldum barnanna í 

aðventukaffi um miðjan dag.  
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6.5. Þorrablót 

Á bóndadaginn ár hvert blótum við þorranum og börnin gera 

víkingahjálma, sverð, skildi og annað sem þeim þykir hæfa sönnum 

víkingum. Það er gaman að mæta í þjóðlegum fötum eins og 

lopapeysu, ullarsokkum og öðru þjóðlegu á þessum degi. Svo 

smökkum við á dæmigerðum íslenskum mat og er breytilegt milli 

ára hvað er á boðstólunum.  

 

6.6. Bolludagur, sprengidagur, öskudagur 

Við höldum þessa daga hátíðlega og gerum bolluvendi fyrir 

bolludaginn og fáum fiski-eða kjötbollur í hádeginu og í kaffinu 

borðum við bragðgóðar bollur með sultu og rjóma.  

Á sprengidaginn er það að sjálfsögðu saltkjöt og baunir, túkall! 

Öskudagurinn fer þannig fram að allir mæta í uppáhaldsgrímubúningnum sínum og með þá 

fylgihluti sem þurfa þykir til að fullkomna þetta. Hver deild gerir ,,tunnu“ sem er fyllt af því 

sem hentar hverri deild og svo er kötturinn sleginn úr tunnunni á hverri deild fyrir sig.  

 

                        
 

6.7. Útskriftarferð elstu barnanna 

Sú hefð hefur skapast að fara með elstu börnin í 

útskriftarferð. Lagt er af stað frá Mánagarði að morgni eða 

um hádegi með nesti og nýja skó og ýmist komið aftur seinni 

partinn eða foreldrar sækja börnin á þann stað sem þau hafa 

kosið að eyða deginum.  

 

6.8. Útskrift elstu barnanna 

Útskriftin fer fram við hátíðlega athöfn þar sem foreldrar og aðstandendur barnanna koma 

og fagna þessum tímamótum með börnunum. Farið er yfir árið og dvöl barnanna hér og 

þeim afhent mappa með myndum frá dvölinni á Mánagarði.  

Börnin koma sjálf með veitingar að heiman, eitthvað sem þau kjósa að bjóða upp á og er 

þetta notaleg stund fyrir alla sem að henni koma.  
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6.9. Sumarhátíð 

Við höfum sumarhátíð undir lok júní og þá koma hoppukastalar og oftast einhverjir gestir 

með eitthvað sprell. Við erum líka með okkar eigin brekkusöng og almenna gleði sem 

fjölskyldur barnanna taka þátt í.  

               

6.10. Ársskýrsla 

Samkvæmt lögum ber leikskólastjóra að gera rekstraraðila grein fyrir starfi síðastliðins 

leikskólaárs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


