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Um Gefnarborg 
Öll börn á leikskólaaldri í Garðinum fengu leikskólapláss í Gefnarborg. Þau börn sem urðu 
tveggja ára fyrstu þrjá mánuði ársins 2014 byrjuðu í janúar, síðan komu þau inn í upphafi 
þess mánaðar sem þau urðu tveggja ára. Stór hluti árgangsins 2012 var kominn inn í 
leikskólann fyrir sumarfrí. Þau sem eftir voru í árgangnum voru byrjuð fyrir 1. september. 
Af þessum ástæðum fjölgaði börnunum smám saman fram að sumarfríi en fækkaði síðan 
þegar elstu börnin hættu um sumarfrí.  
Starfsmenn leikskólans voru 20. Í starfsmannahópnum voru 19 kvenmenn og 1 karlmaður. 
Hlutfall fagmenntaðra var 42%. 

 

Áherslur 
Vel gekk að vinna eftir þeim áherslum sem leikskólinn gefur sig út fyrir að vinna eftir. Mikil 
vinna fór í að undirbúa innleiðingu Aðalnámskrá leikskóla frá 2011. Búið er að vinna góðan 
grunn að áætlun fyrir grunnþætti menntunar. Búin voru til plaköt þar sem fram koma 
markmið og ljósmyndir sem sýna góðan þverskurð af því hvernig unnið er með hvern 
grunnþátt í leikskólanum. Nú er komið að því að ákveða hvernig við viljum útfæra 
skólanámskrá Gefnarborgar og vinna að útgáfu hennar. 

 

Grunnþættir menntunar 
Læsi 
Við erum virkir þátttakendur í sameiginlegri framtíðarsýn Reykjanesbæjar, Garðs og 
Sandgerðis. Mikil og stöðug þróun á sér stað í læsis- og stærðfræðiþáttum. Aðaláherslan er á 
að vekja áhuga barnanna á þessum þáttum m.a. með því að bjóða upp á mikið af læsis- og 
stærðfræði tengdu leikefni og hafa það mjög sýnilegt í leikskólanum.  Starfsmenn eru 
meðvitaðir um að vekja áhuga barnanna og vera virkir þátttakendur í læsis- og stærðfræði 
tengdum leikjum. Áhersla er á að öll börn fái krefjandi verkefni sama hvar þau eru stödd. 
Markvisst er unnið með námsefnin Lubbi finnur málbein og Numicon á öllum deildum. Á 
elstu deildinni er unnið að stafainnlögn. Skimunartækið EFI-2 var lagt fyrir öll þriggja ára börn 
og búnar til áætlanir út frá niðurstöðunum. HLJÓM-2 var lagt fyrir öll börn í elsta árgangi í 
október og síðan aftur í febrúar fyrir þau sem komu út í meðalfærni og neðar. Niðurstöður í 
október voru að 68,43% voru yfir meðaltali og 31,58% voru undir meðaltali. Þetta voru ekki 
ásættanlegar niðurstöður. Búnar voru til áætlanir til að efla enn frekar þessa þætti. 
Niðurstöður úr skimuninni frá febrúar 2014 voru að 89,48% voru yfir meðaltali og 10,52% 
undir meðaltali. Þetta var góð bæting og mjög ásættanlegar niðurstöður. 
Þegar elsti árgangurinn útskrifaðist frá okkur voru nokkur börn farin að lesa og flest komin 
með góða stafakunnáttu. 
Hugmyndin að verkefninu "Brú milli tungumála" varð til. Markmið þess verkefnis er að 
styrkja máltöku og læsi barna af erlendum uppruna. Stuðla að þvi að börn af erlendum 
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uppruna verði sem best tilbúin til að takast á við íslenska skólagöngu. Styðja við og aðstoða 
erlenda foreldra í stuðningshlutverki sínu varðandi máltöku og læsi barna á íslensku. 

 

Sköpun 
Sköpun fer að mestu leiti fram í frjálsum leik á deildunum. Mikið er lagt upp úr því að nýta 
hugmyndir barnanna og leyfa sköpunargleði þeirra að njóta sín. Við höfum mikið farið út í að 
nota endurnýtanlegan efnivið til listsköpunar, einnig fjölbreyttan efnivið sem finnst úti í 
náttúrunni. Í maí var íþróttasalurinn tekinn undir listasmiðju. Þar var boðið upp á fjölbreytta 
sköpun ýmist frjálsa eða skipulagða. Nánast var eingöngu notast við endurnýtanlegan efnivið 
sem safnað var saman bæði frá leikskólanum og heimilum barnanna. Afraksturinn var sýndur 
á sýningu sem haldin var í leikskólanum í tilefni af því að leikskólinn fékk Grænfánann 
afhentan í fjórða sinn. Sú athöfn fór fram á sumarhátíð leikskólans þann 18. júní 2014. 
Leikskólinn tók virkan þátt í verkefninu "Ferskir vindar í Garði". Börnin fóru og skoðuðu 
listasýningar og listamenn að störfum og listamenn komu í leikskólann og unnu bæði 
myndlistar- og tónlistaverkefni með börnunum. 
Í leikskólanum er sungið, hlustað á fjölbreytta tónlist og spilað á hljóðfæri. Börnin í elsta 
árgangi fara í heimsókn í tónlistarskólann þar sem þau fá að sjá og prufa fjölbreytt hljóðfæri. 
Elstu börnin komu fram og sungu á árshátíð Gerðaskóla og á Sólseturshátíðinni. Einnig sungu 
þau fyrir foreldra í útskriftinni. Öll börnin sungu lög á fjölbreyttum tungumálum á 
fjölþjóðlega deginum sem haldinn var í apríl. 

 

Sjálfbærni 
Stöðug þróun á sér stað í umhverfismennt og margir umhverfisvænir þættir eru orðnir 
sjálfsagðir hlutir af menningu leikskólans. Unnið var að því að sækja um endurnýjun á 
Grænfánanum í fjórða sinn. Af því tilefni var unnið verkefnið "Aðeins ein jörð". Þar var jörðin 
gerð á striga og hendur allra barna og starfsmanna bindast böndum umhverfis jörðina sem 
sameiningartákn um að öll hjálpumst við að við að vernda jörðina okkar. Farið var aftur í 
tilraun með moltugerð, settar voru niður kartöflur og fjölbreytt fræ. Elstu börnin gróðursettu 
blóm með 1. bekk í Gerðaskóla. Rafmagnslausdagur var haldinn í lok janúar og á degi 
leikskólans þann 6. febrúar var unnið með klaka sem börnin höfðu búið til úr fjölbreyttum 
efniviði. Mikil þróun hefur átt sér stað í endurnýtingu á efniviði. 

 

Lýðræði og mannréttindi 
Mikið fjölmenningarlegt starf fer fram í leikskólanum. Stöðugt er verið að leita leiða til að 
varpa ljósi á margbreytileikann. Fjölmenningin er mjög sýnileg í leikskólanum s.s. fánar, 
myndir og tungumálið. Í apríl var haldin fjölþjóðlegur dagur þar sem gestum var boðið að 
taka þátt í viðburði sem við stóðum fyrir í sal á bæjarskrifstofunni. Þar voru sýnd listaverk, 
dansað og börnin sungu lög á fjölbreyttum tungumálum.  



3 
 

Verkefnið "Brú milli tungumála" fellur vel inn í þennan þátt þar sem það gengur út á að efla 
íslenskunám erlendra barna í leikskólanum og aðstoða fjölskyldur þeirra við að aðlagast 
íslensku samfélagi. 
Í byrjun desember var sú nýjung tekinn upp í matsal að við fórum að bjóða elstu deildinni 
upp á hlaðborð í hádeginu. Þar ræður lýðræðið ríkjum þar sem börnin skammta sér sjálf það 
sem þau vilja borða af hlaðborðinu, velja sér sjálf sæti og borða á eigin hraða.  

 

Jafnrétti 
Í leikskólanum er stuðlað að jafnrétti með því að bjóða öllum börnum sama aðgang að 
kennslu, náms- og leikefni. Það mikla starf sem fer fram í tengslum við fjölmenningu stuðlar 
að auknu jafnrétti allra í leikskólanum. Í vetur var jafnrétti mikið ígrundað í 
starfsmannahópnum í tengslum við innleiðingu á Aðalnámskránni. Áætlun um hvernig við 
viljum sjá og vinna með jafnrétti er vel á veg komin. 

 

Heilbrigði og velferð 
Öll börn fara út a.m.k. einu sinni á dag nema í algjörum undartekningartilfellum. 
Vettvangsferðir eru mikið notaðar bæði til hreyfingar og fræðslu. Útikennsla er alltaf að 
aukast hjá okkur og setjum við stefnuna á að auka hana enn frekar. Skipulagður ratleikur var 
að vori þar sem nánasta umhverfi leikskólans var nýtt til fjölbreyttra verkefnavinnu og leikja. 
Íþróttadagur var haldinn í júní þar sem börnin fengu að spreyta sig í margskonar íþróttum.  
Í leikskólanum er boðið upp á hollan og góðan mat sem eldaður er á staðnum. Ekki er boðið 
upp á sætindi nema í undantekningartilfellum. Í vetur var heilbrigði og velferð mikið 
ígrundað af starfsmannahópnum í tengslum við innleiðingu á Aðalnámskránni. Áætlun um 
hvernig við viljum sjá og vinna með heilbrigði og velferð er vel á veg komin. 

 

Samskipti  við foreldra 
Samskipti við foreldra eru mjög mikilvæg og erum við stöðugt að leita leiða til að miðla sem 
mestum og bestum upplýsingum. Auglýsingar eru hengdar upp í anddyri deildanna og settar 
á heimasíðu leikskólans. Þeim er síðan oft fylgt munnlega eftir af starfsfólki deildanna. 
Stafrænir myndarammar eru í fataklefum hverrar deildar. Reglulega eru skrifaðar fréttir á 
heimasíðu leikskólans og settar inn myndir úr starfinu. Við byrjuðum á því að senda vikulega 
heim fréttabréf til foreldra í tölvupósti. Hver deild sendir út sér fréttabréf þar sem fram koma 
fréttir og myndir frá liðinni viku og það helsta sem er á döfinni. Tölvupóstur er í auknum 
mæli notaður til samskipta við foreldra. Í ágúst var haldinn foreldrafundur með nýjum 
foreldrum, í september var foreldrafundur fyrir hverja deild og tvisvar yfir veturinn eru 
foreldrasamtöl. Foreldrar barna í elsta árgangi fá einu sinni yfir veturinn það hlutverk að 
aðstoða börnin sín við að vera "Bókaormur". Þá velur barn bók heima sem foreldrar lesa fyrir 
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barnið. Síðan kemur barnið með bókina í leikskólann, segir frá henni og kennari les hana fyrir 
hin börnin. Af og til er leitað til foreldra með aðstoð við að safna endurnýtanlegum efniviði.  
Sú nýbreytni var höfð á útskrift elstu barnanna að foreldrum var boðið að taka þátt í 
formlega útskriftaveislu. Það kom mjög vel út og verður að öllum líkindum endurtekið að ári. 
Foreldraráð og foreldrafélag er starfandi við leikskólann. 

 

Samskipti við samfélagið 

Gerðaskóli 
Öflugt samstarf á sér stað milli Gefnarborgar og Gerðaskóla. Að hausti er dagsett áætlun um 
fundi og gagnkvæmar heimsóknir gefið út. Algengt er að helmingur af skólahóp fari í 
heimsókn í Gerðaskóla og helmingur af 1. bekk komi í heimsókn í leikskólann á meðan. 
Leikskólabörnin fara m.a. í heimsóknir inn í kennslustund hjá 1. bekk, í íþróttatíma, á 
bókasafnið, fara í sameiginlega vettvangsferð, taka þátt í árshátíð Gerðaskóla og ýmislegt 
fleira. Nokkrir nýir liðir komu inn á þessu skólaári s.s. leikskólinn bauð 1. bekk upp á jólagleði 
við útijólatréð þar sem dansað var í kringum jólatréð og boðið upp á heitt kakó og 
piparkökur, einnig gróðursettu elstu börnin og 1. bekkur sameiginlega sumarblóm að vori.       
Nokkrir fundir voru haldnir með kennurum og stjórnendum beggja skólanna þar sem miðlað 
var upplýsingum, farið yfir hvað gekk vel og hvað mátti betur fara og ígrundað hvernig hægt 
er að þróa samstarfið áfram. 

 

Tónlistarskólinn 
Hefðbundið samstarf var við tónlistarskólann sem fól í sér að börn komu og spiluðu á 
hljóðfærin sín fyrir leikskólabörnin, nemendur úr tónlistarskólanum spiluðu og sungu á 
jólaballi leikskólans og skólastjóri tónlistarskólans tók á móti elstu börnum leikskólans í litlum 
hópum og leyfði þeim að skoða og prufa ýmsar tegundir af hljóðfærum. 

 

Eldri borgarar 
Nokkrum sinnum var farið í heimsókn á Garðvang og í Auðarstofu og sungið fyrir eldri 
borgara. Elstu börnin fóru einu sinni og spiluðu bingó með Auðarstofu. Á undanförnum árum 
hafa eldri borgarar komið í heimsókn á okkar árlega þorrablót og frætt börnin um gamla 
daga en í ár sá sér því miður enginn fært að kíkja á okkur.  
Ömmu og afadagur var haldinn í mars og var frábær mæting. 
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Fyrirtæki og stofnanir 
Nokkrum sinnum var farið í fyrirtæki í nágrenninu og sungið fyrir starfsmenn. Elstu börnin 
fóru í heimsóknir í fyrirtæki og stofnanir í byggðarlaginu s.s. tónlistarskólann, Gerðaskóla, 
Auðarstofu, Garðvang og bæjarskrifstofuna. 
Í október tók leikskólinn þátt í fyrirtækjasýningu sem haldin var í íþróttahúsinu.  

 

Mat á starfinu 
Starfsemi leikskólans er í stöðugri endurskoðun yfir veturinn meðal annars á 
starfsmannafundum, skipulagsdögum og í starfsmannasamtölum. Formlegt endurmat fer 
fram um áramót og að vori. Niðurstöðurnar eru nýttar til að gera gott starf enn betra. 
Leikskólastjóri og rekstraraðili tóku starfsmannasamtöl í apríl.  
Í apríl lagði Skólapúlsinn fyrir foreldrakönnun. Svarhlutfall var 95,3% og voru niðurstöðurnar 
mjög góðar og í miklu samræmi við niðurstöður annara leikskóla þar sem sama könnun var 
lögð fyrir. 

Atferlisathuganir eru gerðar á öllum börnum einu sinni á ári og farið yfir niðurstöður með 
foreldrum í foreldrasamtölum. Hreyfiþroskaprófið MOT var lagt fyrir elsta árgang leikskólans 
í janúar. Niðurstöður voru þokkalegar. Hljóm-2 var lagt fyrir elstu börnin í október og aftur í 
febrúar fyrir þau börn sem komu út í meðalfærni eða slakar. Tekin var saman stafa- og 
talnaþekking elstu barnanna að vori og voru 2/3 barnanna með meira en 80% stafaþekkingu 
og helmingur þeirra var byrjaður að lesa. Gerðaskóli fær niðurstöður þeirra kannana sem 
lagðar eru fyrir elstu börnin. Málþroskaskimunin EFI-2 var í fyrsta skipti lögð fyrir öll þriggja 
ára börn leikskólans.  

 

Endur- og símenntun 
Nokkrir starfsmenn fóru á námskeiðið "Leikur að læra" í október. 
2 starfsmenn fóru í október á ráðstefnu Skóla á grænni grein sem haldin er af Landvernd. 
Í byrjun nóvember fóru 2 kennarar á ráðstefnuna "Skína stjörnur". 
Í nóvember fóru stjórnendur og deildarstjórar á námskeið hjá Herdísi Storgaard í tengslum 
við öryggishandbók fyrir leikskóla. 
Elsa fór á námskeiðið "Leader in me" í desember. 
Í febrúar fóru Elsa og Hafrún á námskeið í starfsmannasamtölum á vegum Helgu Jóhönnu í 
CarpeDiem og í maí fóru allir deildarstjórarnir. 
Á skipulagsdegi í febrúar fengum við Helgu Jóhönnu til okkar með fyrirlesturinn "Aukinn 
árangur í lífi og starfi". 
Í febrúar fóru Elsa og Aldís á námskeið í EFA-2 málþroskaskimun. 
Í mars fór Elsa á námskeið sem nefnist "Rétt málsmeðferð" 
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Lokaorð 
Veturinn gekk að mestu leiti mjög vel fyrir sig. Mikil tími fór í vinnu tengda innleiðingu 
Aðalnámskrár. Þar er mikill efniviður orðinn til en eftir er að finna út hvernig við viljum setja 
námskránna fram.  
Hugmyndin að verkefninu "Brú milli tungumála" kviknaði þegar við fórum að velta fyrir okkur 
hvernig við gætum bætt starfið enn frekar og hvar tækifærin lægju. Okkur langaði að takast á 
við þróunarstarf og sáum að mikil tækifæri lágu í því að efla íslenskunám barna af erlendum 
uppruna og aðstoða fjölskyldur þeirra við að aðlagast íslensku samfélagi. Við sóttum um 
styrki í Sprotasjóð og Erasmus+ og vorum svo heppin að hljóta styrki frá báðum þessum 
sjóðum.  
Á þessu skólaári var ýmislegt skemmtilegt gert til að brjóta upp hefðbundið leikskólastarf s.s. 
rafmagnslaus dagur, öfugsnúinn dagur, íþróttadagur, hattadagur, dótadagur, heimsókna 
dagur, hjóladagar, ratleikur o.fl.  
Í apríl fengum við nýtt logo fyrir leikskólann. Sylwia Lawreszuk sem er starfsmaður í 
Gefnarborg hannaði nokkrar tillögur og síðan var lýðræðisleg kosning um hvaða logo yrði 
fyrir valinu. Logoið sem varð fyrir valinu má sjá á forsíðunni. 
Þetta var skemmtilegt og krefjandi skólaár sem einkenndist af fjölbreyttu og metnaðarfullu 
starfi. 

 

Virðingarfyllst 
Elsa Pálsdóttir 
Leikskólastjóri 
 

 

 

 

 

  


