
Velkomin í leikskólann Álfaberg.

Það er stórt skref að byrja í leikskóla og mikilvægt að barni og 

foreldrum líði vel hjá okkur frá fyrsta degi. Leikskóladvölin á 

að vera barninu ykkar lærdómsríkt ævintýri þar sem nýir og 

spennadi hlutir gerast á hverjum degi. Oft er erfitt að fá mikið 

af nýjum upplýsingum og meðtaka þær um leið og barnið 

byrjar í leikskólanum og höfum við því sett í bækling 

mikilvægar upplýsingar sem gott er að kíkja á af og til. Við 

bjóðum ykkur hjartanlega velkomin til okkar og vonumst 

að við munum eiga farsælt samstarf. 

  

 

 

 

 

 

Deildin ykkar heitir ________________________________

Deildarstjórinn heitir: ______________________________

Hópur barnsins heitir:______________________________

Kennarinn heitir: __________________________

Velkomin í leikskólann Álfaberg. 

Það er stórt skref að byrja í leikskóla og mikilvægt að barni og 

foreldrum líði vel hjá okkur frá fyrsta degi. Leikskóladvölin á 

að vera barninu ykkar lærdómsríkt ævintýri þar sem nýir og 

degi. Oft er erfitt að fá mikið 

af nýjum upplýsingum og meðtaka þær um leið og barnið 

sett í bækling 

mikilvægar upplýsingar sem gott er að kíkja á af og til. Við 

bjóðum ykkur hjartanlega velkomin til okkar og vonumst eftir 

Deildin ykkar heitir ________________________________ 

Deildarstjórinn heitir: ______________________________ 

Hópur barnsins heitir:______________________________ 

heitir: _________________________________ 

Saga leikskólans.

Í ágúst 2010 flutti leikskólinn frá Álfaskeiði 16 í nýtt húsnæði að 

Breiðvangi 42. Fyrsta mánuðinn vorum við í bráðabirgðarstofum en 

22. september var flutt í núverandi húsnæði. Fyrirhugað er að 

leikskólinn verði 4 deilda en þegar þetta er skrif

tvær deildir og heita þær Baggalá og Keilir.

Áður en við fluttum höfðum við sérhæft okkur í starfi með 5 ára 

börnum og var leikskólinn eingöngu opinn þeim aldri. Í dag er tekið 

á móti börnum frá 18 mánaða til 5 ára. Margt 

unnið hafði verið á gamla staðnum tókum við með okkur og munum 

halda áfram að þróa það á nýjum stað. 

  

Saga leikskólans. 

Í ágúst 2010 flutti leikskólinn frá Álfaskeiði 16 í nýtt húsnæði að 

a mánuðinn vorum við í bráðabirgðarstofum en 

22. september var flutt í núverandi húsnæði. Fyrirhugað er að 

þetta er skrifað er búið að opna 

tvær deildir og heita þær Baggalá og Keilir. 

Áður en við fluttum höfðum við sérhæft okkur í starfi með 5 ára 

börnum og var leikskólinn eingöngu opinn þeim aldri. Í dag er tekið 

á móti börnum frá 18 mánaða til 5 ára. Margt af því góða starfi sem 

unnið hafði verið á gamla staðnum tókum við með okkur og munum 

stað.  

 



Að byrja í leikskóla. 
 

Þegar barn byrjar í leikskóla er nauðsynlegt að hafa í huga  
þær breytingar sem það hefur í för með sér fyrir barnið.  
Áríðandi er að góð samvinna takist strax í byrjun á milli foreldra 
barns og starfsfólks. Gagnkvæmur trúnaður og samvinna er 
forsenda þess að barninu líði vel. Góð aðlögun styrkir 
öryggistilfinningu barnsins og  
leggur grunninn að vellíðan þess í leikskólanum.  
 
Mikilvægt er að fara hægt af stað og hafa heimsóknirnar  
stuttar til að byrja með og smám saman lengja tímann  
sem barnið er eitt með kennara sínum.  
 
Það skiptir miklu máli að barnið fái jákvætt viðhorf til leikskólans 
strax í upphafi, að barnið byrji vel. Hlutverk foreldranna er að veita 
barninu öryggi og styðja það þannig að barnið geti kynnst öllu því 
nýja á öruggan hátt.         
        

Aðlögunarferli. 
 

Aðlögun er höfð stutt fyrsta daginn og lengd svo frá degi til  
dags til þess að barnið fái gott tækifæri til að meðtaka breyttar  
aðstæður. Einnig er það nauðsynlegt til að draga úr þreytu  
og spennu.  

Aðlögun er alltaf einstaklingsbundin og getur tekið 
mislangan tíma. Foreldrar fylgja börnum sínum í aðlögun sem 
skipulögð er í samstarfi við deildarstjóra og starfsfólk. Foreldrar 
þurfa að ætla sér u.þ.b. vikutíma í aðlögun barnsins inni í 
leikskólanum. Ágætt er að gera ráð fyrir að heildaraðlögun 
barnanna geti tekið allt að 6-8 vikur. 

 

1) Dagur 1:_____________________________ 

Foreldri/ar og barn mæta í heimsókn kl. 09:00. Þá er húsnæði 

skoðað og börn kynnast starfsfólki og öðrum börnum. Heimsóknin 

tekur um 1 klst. og foreldrar fylla út dvalarsamning barnsins. 

2) Dagur 2:_____________________________ 

Mæting kl. 09:00, foreldri/ar og barn eru saman á deildinni til kl. 

11:00 í leik og starfi.  

3) Dagur 3:_____________________________ 

Mæting kl. 08:30 og eru til kl. 11:30. Byrjað er á að snæða 

morgunverð og frjáls leikur tekur við. Ef vel gengur bregður 

foreldri sér frá en hefur með sér síma svo hægt sé að hafa 

samband.  

4) Dagur 4:_____________________________ 

Mæting kl. 08:30 – 12:00. Sama skipulag og fyrri dagur nema nú 

bætist hádegisverður við. 

5) Dagur 5: _____________________________ 

Mæting kl. 08:15 eða þegar vistunartími barns hefst. Foreldri 

gefur sér góðann tíma með barni en kveður það svo. Barnið 

snæðir hádegisverð og fer í hvíld (hringt í foreldra þegar barnið 

vaknar. Börn sem ekki sofa dvelja í leikskólanum til kl. 15:00 og fá 

nónhressingu. 

 

Ef vel gengur er formlegri aðlögun lokið og barn hefur leikskólavist sína í 

samræmi við vistunartíma. 

Mikilvægt er að kveðja barnið sitt vel á hverjum degi og láta það 

vita þegar foreldrar eru að fara en jafnframt að þeir komi aftur. 



Þetta getur reynst mörgum börnum erfitt í fyrstu en þá er mikilvægt 

að gera ekki of mikið mál úr kveðjustundinni heldur kveðja og láta 

börnin í hendur starfsmannsins. Venjulega jafna börnin sig strax og 

una glöð í leik og starfi. Þau læra fljótt að foreldrarnir koma alltaf 

aftur. 

Daglegt starf og hugmyndafræði leikskólans. 

Megináhersla er lögð á leik og nám í gegnum áhuga og styrk 

barnsins og efla með því trú þess á sjálft sig og hámarka um leið 

getu þess. Hugmyndafræði Howards Gardners er höfð að leiðarljósi 

og að vera meðvitaður um að allir séu góðir í einhverju en enginn í 

öllu. Einnig er áhersla á stærðfræði og gagnrýnina hugsun, 

málrækt, skapandi starf og lífsleikni. Síðast en ekki síst er í 

fyrirrúmi að mynda jákvætt andrúmsloft, skapandi og lærdómsríkt 

fyrir börn og fullorðna. Lögð er áhersla á hlýju í samskiptum barna á 

milli og á milli starfsfólks og barna. 

Í leikskólastarfinu er barnið í brennidepli og öll skipulagning á 

starfinu tekur mið af þroska og þörfum barnanna. Leikurinn er í 

fyrirrúmi og námssvið Aðalnámskrár leikskóla höfð að leiðarljósi. 

Námssvið leikskóla samkvæmt Aðalnámskrá eru hreyfing, málrækt, 

myndsköpun, tónlist, náttúra, menning og samfélag.  

 

Dagskipulag getur verið breytilegt eftir því hver aldur barnanna er á 

deildinni.  Við setjum þó upp dagskrá hér í þennan bækling til að 

gefa ykkur hugmynd um hvernig hver dagur gengur fyrir sig. 

 

7.30  Leikskólinn opnar. 

8.30 – 9.00 Morgunverður. 

9.00 – 10.15 Frjáls leikur sem endar með tiltekt og samveru. 

10.15 – 11.30 Útivera/val eða snillistundir. Þessi tími endar með 

samveru, klósettferðum og undirbúningi fyrir 

hádegisverð. 

11.30 – 14.45 Hádegisverður, hvíld og róleg stund. Sumir sofa 

lengur og á meðan leika aðrir sér í rólegum leik, fara 

út eða jafnvel í snillistundir. 

14.45 – 15.15 Nónhressing. 

15.15 – 17.00 Við byrjum þennan tíma á samveru og þökkum fyrir 

daginn. Síðan leikum við okkur í frjálsum leik, förum 

út, í íþróttasalinn niðri eða gerum eitthvað annað 

skemmtilegt. Á þessum tíma er boðið upp á ávexti 

eftir klukkan 16.00. Róleg stund í lok dags. 

 

 



Vistunartími. 

Foreldrar velja  dvalartíma barnsins og gera samning um 

leikskóladvöl. Ef tíminn, af einhverjum ástæðum, hentar ekki er 

hægt að sækja um breytingu á dvalartíma hjá stjórnendum 

leikskólans. Klukkan 10.00 á morgnana hefst skólastarf og því er 

mikilvægt að börnin séu mætt á þeim tíma svo þau missi ekki af því 

sem verið er að gera. Foreldrar eru beðnir um að virða dvalartíma 

barnsins og koma með það og sækja á réttum tíma. Fjöldi 

starfsmanna hverju sinni reiknast út frá fjölda barna. Reynslan hefur 

sýnt okkur að þau börn, sem mæta vel og reglulega, eru örugg í 

leikskólanum og una sér vel. 

Hópaskipting. 

Börnunum er skipt í hópa og á hver hópur sinn kennara. Hópurinn 

er saman í snillistundum, vettvangsferðum, við matarboðið o.s.frv. 

Hver hópur á sitt borð á deildinni. 

Máltíðir. 

Í leikskólanum er boðið upp á morgunverð, hádegisverð og 

nónhressingu. Við leitumst við að hafa hollan og góðan mat í hverri 

máltíð. Á morgnana gefum við lýsi og ávexti og einnig fá börnin 

ávexti í lok dags eftir klukkan fjögur. Í nónhressingu er yfirleitt boðið 

upp á brauð og er það oftast bakað í leikskólanum.  Nauðsynlegt er 

að vita ef barn hafa ofnæmi fyrir einhverri fæðutegund. Ef barn er 

með ofnæmi eins og t.d. fyrir fiski, eggjum, mjólkurvörum o.s.frv. 

þurfa foreldrar að framvísa læknisvottorði. 

Við biðjum foreldra vinsamlega um að leyfa barninu ekki að koma 

með sælgæti, tyggjó, kex eða önnur sætindi i leikskólann.  

Frjáls leikur/val. 

Á þessum tímum dagsins geta börnin leikið sér frjálst án íhlutunar 

kennara. Þau geta valið um nokkur svæði á deildinni til að leika sér 

á.  

Samverustund. 

Á hverjum degi höfum við samverustundir. Ýmist til að bjóða góðan 

daginn, syngja saman, ræða saman um ýmis málefni, fara í leiki, lesa 

sögu, leika leikrit, þakka fyrir daginn og margt fleira. 

Snillistundir. 

Í Snillistundum eru börnin í sínum hópum og vinna að ýmsum 

verkefnum saman. Eftir hverja snillistund skrifum við á þar til gert 

blað hvað var gert í hverri Snillistund. 

 

 

 



Hreyfing. 

Við erum heppin að hafa aðgang að íþróttasal skólans. Við notum 

hann óspart þegar hann er laus. Í honum setjum við upp 

þrautabrautir, leikum okkur með bolta, gerum æfingar o.fl. Við 

höfum einnig aðgang að öðrum sal sem við köllum ,,litla sal“. 

Vettvangsferðir. 

Við notum hvert tækifæri sem gefst til að fara í vettvangsferðir. 

Margir skemmtilegir staðir eru í næsta nágrenni leikskólans og 

þangað er auðvelt að ganga. Einnig förum við með strætó ef um er 

að ræða lengri ferðir. 

SMT - skólafærni. 

SMT-skólafærni er innleitt í skólasamfélagið til að fyrirbyggja, draga 

úr og stöðva hegðunarfrávik og þar með skapa jákvætt andrúmsloft. 

Um er að ræða hliðstæða aðferð og PMT, sem grundvölluð er á 

sömu hugmyndafræði en hún snýr að foreldrum. Ólíkum hópum 

nemenda er mætt með samræmdum viðbrögðum alls starfsfólks 

þar sem áhersla er á að gefa jákvæðri hegðun gaum og almennt 

nálgast nemendur með jákvæðum hætti.   

Markmið SMT-skólafærni er að skapa gott andrúmsloft í skólum og 

tryggja öryggi og velferð nemenda og starfsfólks. Lögð er áhersla á 

að koma í veg fyrir og draga úr óæskilegri hegðun nemenda með því 

að kenna og þjálfa félagsfærni, gefa jákvæðri hegðun gaum með 

markvissum hætti og samræma viðbrögð starfsfólks gagnvart 

nemendum sem sýna óæskilega hegðun. Þessi nálgun byggir á 

margra ára rannsóknum sérfræðinga í Oregon í Bandaríkjunum og 

er framkvæmd í samráði við þá.  

Viðbrögð starfsmanna eru samræmd – allir gera eins. 

� Skýr fyrirmæli. 

� Hrós. 

� Mörk. 

� Lausnaleit. 

� Skráningar.  

Stig af stigi. 

Leikskólinn vinnur með námsefni sem heitir Stig af stigi og er því 

ætlað að efla félagsþroska barna. 

Stig af stigi byggir á: 

� Áralöngum rannsóknum um félagshæfni og 

tilfinningastjórnun. 

� Félagslegum námskenningum. 

� Hugrænni atferlismótun, svo fátt eitt sé nefnt. 

 



Helstu áherslur: 

� Að efla skilning barna á eigin tilfinningum og annarra. 

� Að efla færni barna í að tjá tilfinningar sínar. 

� Að efla færni barna í að takast á við tilfinningaviðbrögð sem 

eru óásættanleg. 

� Markmiðið er að auka félagsfærni og að draga úr félags- og 

tilfinningavandamálum 

Afmæli. 

Þegar börnin eiga afmæli gerum við okkur glaðan dag. 

Afmælisbarnið er í brennidepli og fær það að velja sér sértakan disk 

til að borða af og glas til að drekka úr. Afmælissöngurinn er sunginn 

í samveru og kastljósinu beint að afmælisbarninu. 

Sérkennsla. 

Við leikskólann er starfandi sérkennslustjóri. Hlutverk hans er að 

skipuleggja og hafa umsjón með sérkennslu í samvinnu við 

Skólaskrifstofu, leikskólastjóra/aðstoðarleikskólastjóra og 

deildarstjóra. Sérkennslustjóri gerir einstaklingsáætlun fyrir þau 

börn sem þess þurfa í samráði við viðkomandi deildarstjóra og 

foreldra barnsins. 

 

Leikskólataskan. 

Barnið kemur með leikskólatöskuna sína á mánudegi og getur 

geymt hana í fataklefanum og tekið hana heim á föstudegi. Að halda 

fataklefanum okkar snyrtilegum er ákaflega mikilvægt og felst í 

samstarfi barna, starfsmanna og foreldra. Á hverjum degi eru því 

foreldrar beðnir um að fara yfir fatnað barnsins í hólfinu í lok dags, 

ganga frá því sem á að vera í töskunni og setja skóna í skógrindina. 

 Útiklæðnaður skal alltaf vera í samræmi við veðurfar og 

nauðsynlegt er að hafa aukaföt með í töskunni. Aukafötin sem eiga 

að vera til staðar á hverjum degi eru: nærföt, sokkar, buxur og 

peysa. Foreldrar þurfa að fylgjast vel með að engin aukaföt vanti. 

Það er góð regla að á hverjum morgni taki foreldrar til útiföt sem 

þeir vilja að barnið noti þann daginn og setji í hólfið. Þetta flýtir fyrir 

að klæða börnin út ásamt því að börnin eiga auðveldara með að 

klæða sig sjálf. 

Leikskólinn er vinnustaður barnanna og þess vegna þurfa börnin að 

koma í leikskólann í þægilegum vinnufatnaði sem þolir hnjask og má 

óhreinkast. 

Nauðsynlegt er að merkja allan fatnað barnanna vel, þannig eru 

minni líkur á að flíkurnar glatist. 

 

 



Foreldrasamvinna. 

� Einn liður í að gera leikskólastarfið farsælt er gott 

foreldrasamstarf. 

� Foreldrar hafa alltaf aðgang að okkur og geta fengið 

foreldraviðtal þegar þeir telja þörf á. 

� Við viljum heyra ykkar skoðun, hvað vel er gert og hvað má 

betur fara. Jákvæð og opin samskipti eru einn af 

hornsteinum fyrir gott leikskólastarf. Gagnkvæmt traust og 

trúnaður er forsenda góðrar samvinnu. 

� Daglegt spjall er gott og gaman þegar foreldrar gefa sér tíma 

til að staldra við í upphafi eða lok dags. 

Upplýsingaflæði. 

Við leggjum áherslu á gott upplýsingaflæði til foreldra. Nauðsynlegt 

er að fylgjast reglulega með heimasíðu leikskólans, 

www.leikskolinn.is/alfaberg en þangað setjum við allar upplýsingar 

fyrir foreldra. Við sendum reglulega tölvupóst til foreldra og einnig 

hengjum við upp auglýsingar og fréttir í fataklefann. Á hverri deild 

er einnig að finna upplýsingar um hvernig barnið borðaði, svaf eða 

hvað gert var í leikskólanum yfir daginn. 

 

 

Foreldrafélag. 

Í leikskólanum er starfrækt foreldrafélag og foreldraráð. Foreldrafélagið 

stendur fyrir nokkrum uppákomum ár hvert eins og t.d. sveitaferð, 

heimsókn jólasveins, leiksýningu, sumarhátíð o.fl.  Hlutverk foreldraráðs  

er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um 

skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal 

ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan 

leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur 

umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi. 

Barnavernd. 

Lögum samkvæmt ber okkur að tilkynna hvers konar vanrækslu eða 

misnotkun til barnaverndanefndar. Tilkynning okkar er alltaf undir 

nafni. Starfsmenn leikskólans hafa einnig sótt námskeið í Verndarar 

barna sem fjallar um kynferðislegt ofbeldi á börnum. 

  



Hagnýtar upplýsingar. 

� Reglur leikskólans varðandi lyfjagjöf er sú að við gefum lyf sem 

barninu eru nauðsynleg s.s. asmapúst.  Lyf eins og pensilín, 

verkjastillandi lyf o.fl. biðjum við foreldra að gefa heima ef á þarf 

að halda. Gott er að muna eftir að biðja lækni um pensilín sem 

gefið er 2 á dag. 

� Erfitt getur verið að mæta þörfum foreldra með langvarandi 

inniveru barna s.s. til að fyrirbyggja veikindi. Við höfum það því að 

leiðarljósi að barn getur fengið að vera inni eftir að veikindum er 

lokið. Við höfum að leiðarljósi að vinna saman að skipulagi 

inniveru vegna veikinda 

� Ef barn er veikt eða ætlar að vera í fríi þykir okkur ákaflega gott að 

fá símtal að morgni frá ykkur þar sem fjarvera er tilkynnt. 

� Gott er að skilja öll leikföng eftir heima, við bjóðum heldur upp á 

sérstaka dótadaga.  

� Á hverju ári eru 5 skipulagsdagar kennara og þá er leikskólinn 

lokaður. Foreldrum er tilkynnt með góðum fyrirvara um hvenær 

þessir dagar eru. Bæði minnum við ykkur á með tölvupósti, 

heimasíðu, auglýsingum í fataklefum og svo er einnig hægt að sjá 

dagana á skóladagatali leikskólans. 

� Það er nauðsynlegt að láta starfsfólk vita þegar komið er með 

barn í leikskólann og að sama skapi þegar það er sótt. Einnig þykir 

okkur gott að vita ef það er einhver annar en foreldri sem muni 

koma með eða sækja barnið. Þetta eru mikilvæg öryggisatriði. 

 

 

       


