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Velkomin í Gefnarborg 
Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla frá 1999 er öllum leikskólum landsins skylt að 
semja námskrá sem veita skal heildaryfirlit yfir starfsemi leikskólans. 
Við viljum bjóða barnið og foreldra þess hjartanlega velkomin og vonum að þið eigið 
eftir að eiga ánægjulegar stundir hér í Gefnarborg.  Það er ósk okkar að þessi námskrá 
eigi eftir að veita ykkur innsýn í það nám og starf sem hér fer fram. 
 

Gefnarborg 
Leikskólinn Gefnarborg var stofnaður af Kvenfélaginu Gefn og tók til starfa 10. júní 
1971. Viðbygging var tekin í notkun 1980. Kvenfélagið rak leikskólann til áramóta 
1985 – 1986. Þá keypti Gerðahreppur hann og rak til 1. ágúst 1986. Eftir það var 
reksturinn boðinn út og hefur verið í einkarekstri síðan. Þann 15. ágúst 1999 flutti 
leikskólinn í núverandi húsnæði. 14. ágúst 2006 var opnuð viðbygging við 
leikskólann og var þá þriðja deildin tekin í notkun og síðan fjórða deildin í ágúst 
2008. Stærð húsnæðisins er 607,6 m² og leikrýmið er 314,6 m². Lóðin er 1860 m². 
Leikskólinn er fjögra deilda og þær heita Kátakot, Sælukot, Hálsakot og Vinakot. Í 
leikskólanum er boðið upp á morgunmat, hádegismat og síðdegishressingu. 
Rekstraraðili leikskólans er Hafrún Víglundsdóttir og leikskólastjóri er Elsa Pálsdóttir. 

Skólanefnd 
Skólanefnd starfar samkvæmt 9. gr. laga um leikskóla nr. 78/1994. Nefndin er 
pólitískt kosin fimm manna nefnd, en auk þess sitja í henni sem áheyrnarfulltrúar með 
tillögurétt og málfrelsi rekstraraðili leikskólans, fulltrúi starfsfólks og fulltrúi foreldra, 
Hlutverk hennar er að fylgjast með að lögum. reglugerðum og að Aðalnámskrá 
leikskóla sé framfylgt. Allar ákvarðanir og samþykktir skólanefndar eru háðar 
samþykki bæjarstjórnar. Þannig er skólanefnd aðeins ráðgefandi fyrir bæjarstjórn um 
málefni leikskóla. 
 

Að byrja í leikskóla 

Aðlögun 
Að byrja í leikskóla er ný reynsla fyrir barnið og foreldra þess. Allt er framandi og 
ókunnugt. Því er mikilvægt að vel sé staðið að aðlögun í upphafi. Hvernig til tekst í 
byrjun getur haft áhrif á alla leikskólagöngu barnsins. Meðan á aðlögun stendur 
kynnist barnið aðstæðum í leikskólanum, starfsfólki og börnunum á deildinni, þannig 
að það öðlast öryggiskennd áður en það verður skilið eftir. Fyrsta daginn kemur 
barnið í heimsókn í útiveru. Annan daginn kemur barnið í inniveru. Fyrstu tvo dagana 
eru foreldrar alveg með barninu og dvelja í einn til tvo klukkutíma. Síðan fer 
aðlögunin eftir því hvernig gengur hjá hverju barni. 
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Hagnýtar upplýsingar 

Dvalartími 
Í Gefnarborg er boðið upp á sveigjanlegan dvalartíma. Hægt er að velja um 4 til 9 ½ 
tíma á dag. Ef foreldrar óska eftir breytingu á vistunartíma þá vinsamlega hafið 
samband við leikskólastjóra. 
 

Opnunartími og mætingar 
Leikskólinn er opinn frá kl. 7:45 til kl. 17:15. Foreldrar eru beðnir um að virða þann 
dvalartíma sem þeir hafa samið um. Vegna dagskipulagsins og til að auka 
öryggiskennd barnsins er mikilvægt að barnið mæti reglulega. Það hefur sýnst sig að 
þau börn sem mæta reglulega eru ánægðari í leikskólanum og líður þ.a.l. mun betur . 
Ef barnið kemur ekki í leikskólann vegna veikinda eða annarra ástæðna, þá 
vinsamlega látið okkur vita. Nauðsynlegt er að foreldrar láti starfsfólk vita þegar 
komið er með barnið og þegar það er sótt. Einnig eru foreldrar beðnir að láta vita ef 
einhver annar en venjulega sækir barnið.  
 

Vistgjöld 
Vistgjöldin eru greidd fyrirfram. Foreldrar fá sendan gíróseðil. Gjalddagi er 1. hvers 
mánaðar og eindagi 15. Hafi gjald ekki verið greitt á eindaga reiknast vanskilagjald og 
dráttarvextir frá gjalddaga. Skuldi foreldrar 2 mánuði eiga þeir á hættu að barnið missi 
plássið. Systkinaafsláttur er 25% af leikskólagjaldi fyrir annað barn og 50% fyrir 
þriðja barn. Athugið að gjaldið lækkar ekki þó barnið sé í fríi eða veikt. Gjaldið fellur 
niður meðan leikskólinn er lokaður vegna sumarleyfa. Uppsagnarfrestur er einn 
mánuður og miðast við 1. og 15. hvers mánaðar. 
 

Fatnaður 
Þar sem leikskólinn er vinnustaður barnanna er nauðsynlegt að þau séu í fötum sem 
má sjá á. Börnin eru að vinna með margskonar efni og alltaf geta orðið óhöpp. 
Nauðsynlegt er að börnin hafi með aukaföt í tösku. Klæðnaður skal alltaf vera í 
samræmi við veðurfar. Nauðsynlegt er að hafa góð útiföt s.s. stígvél, regnföt og hlýjan 
fatnað. Mjög gott er að merkja allan fatnað þá eru minni líkur á að eitthvað glatist. 
Við leggjum mikla áherslu á að þjálfa börnin sem mest í að klæða sig sjálf. Látið því 
ekki koma ykkur á óvart þótt húfan eða peysan snúi öfugt. 
 

Óskilamunir 
Foreldrar eru beðnir að fylgjast vel með óskilamunum og athuga reglulega hvort 
eitthvað sé þar sem börnin ykkar eiga. Best er að merkja föt barnanna vel t.d. er hægt 
að kaupa sérstaka miða til að merkja föt þar sem fram kemur nafn barnsins og 
símanúmer. 
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Lögregla / brunavarnir 
Lögreglan kemur í heimsókn til okkar einu sinni á ári. Hún spjallar við börnin um 
ýmislegt er varðar öryggi þeirra í umferðinni. 
Brunaæfing er einu sinni á ári. Þá kemur starfsmaður frá slökkviliðinu og setur reyk 
inn í leikskólann. Þá fer brunakerfið í gang og við þurfum að rýma húsið. Það er gott 
fyrir börnin að kynnast lögreglunni og slökkviliðsmönnum og sjá að þetta eru bara 
venjulegir menn sem ekki þarf að hræðast. 
 

Frídagar 
Starfsfólk Gefnarborgar á rétt á þremur skipulagsdögum og einum námskeiðsdegi á 
ári. Þessir dagar eru m.a. nýttir til að skipuleggja, undirbúa og endurmeta starfið, 
einnig til ýmisskonar endurmenntunar. Leikskólinn er lokaður á skipulagsdögum og 
þeir eru auglýstir með mánaðar fyrirvara. Leikskólinn er lokaður í fimm vikur á ári 
vegna sumarleyfa.  Leikskólinn er einnig lokaður á aðfangadag og gamlársdag. 
 

Leikföng 
Ekki er æskilegt að börnin komi með leikföng með sér að heiman en ef það skiptir þau 
mjög miklu máli þá mega þau koma með leikföngin og hafa þau smá stund en geyma 
þau síðan í hólfinu sínu. Leyfilegt er að koma með bækur, geisladiska, 
segulbandsspólur og snjóþotur. Leikskólinn tekur ekki ábyrgð á einkaleikföngum. 
 

Slys og veikindi 
Í stórum barnahóp geta alltaf orðið slys. Ef barn meiðir sig hjá okkur það illa að við 
teljum þörf á að láta lækni skoða það, þá reynum við strax að hafa samband við 
foreldra. Leikskólinn greiðir fyrstu heimsókn til læknis.   
Ekki er leyfilegt að koma með veikt barn í leikskólann.  Ef barn veikist í leikskólanum 
er haft samband við foreldra og hlúð að barninu þar til foreldrar sækja það. 
 

Lyfjagjöf 
Æskilegt er að foreldrar hagi lyfjagjöf barna sinna þannig að leikskólinn þurfi ekki að 
bera ábyrgð á henni. 
 

Áföll 
Ef börnin verða fyrir alvarlegum áföllum s.s. vegna dauðsfalls, alvarlegra veikinda, 
skilnaðar eða þess háttar þá viljum við biðja ykkur að láta okkur vita. Það er 
auðveldara að skilja og styðja ef vitneskja um slíkt liggur fyrir. Þess skal getið að allt 
starfsfólk Gefnarborgar er bundið þagnarskyldu. 
 

Ferðir út fyrir leikskólann 
Oft er farið með börnin í ferðir út fyrir leikskólann. Oftast er farið í stuttar gönguferðir 
um næsta nágrenni leikskólans en stundum er farið í lengri ferðir. Ef um lengri ferðir 
er að ræða þá er yfirleitt farið með rútu en í einstaka tilfellum er farið á einkabílum. 
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Allir foreldrar í Gefnarborg eru beðnir um að skrifa undir yfirlýsingu um að þeir gefi 
starfsfólki leyfi til að fara með börnin í einkabíl enda sé fyllsta öryggis gætt og allir í 
bílbeltum. Við höldum þessu ferðum í lágmarki því ábyrgðin sem þessu fylgir er 
mikil. 
 
 
 

Foreldra samvinna 
Góð samvinna foreldra og leikskóla er forsenda fyrir árangursríkri dvöl í 
leikskólanum og góðri líðan barnsins. Hún þarf að byggjast á gagnkvæmri virðingu og 
opnum samskiptum. 
 

Dagleg samskipti 
Hin daglegu samskipti sem eiga sér stað þegar verið er að koma með börnin og sækja 
þau skipta mjög miklu máli. 
 

Upplýsingar 
Ýmis skilaboð eru hengd upp í anddyri. 
 

Fréttabréf 
Fréttabréf eru gefin út nokkrum sinnum á ári. Tilgangurinn með þeim er að upplýsa 
foreldra um starfið og hvað sé í gangi hverju sinni. Þannig gefst foreldrum tækifæri til 
að fylgjast með og taka þátt í starfi barnsins í leikskólanum. 
 

Foreldrafundur 
Skipulagður hópfundur er haldinn a.m.k. einu sinni á ári. Hann er yfirleitt í september 
/ október og tilgangur hans er að kynna vetrarstarfið. Þetta er einnig góður vettvangur 
bæði fyrir foreldra og starfsfólk til að ræða almennt um leikskólastarfið. 
 

Foreldrasamtöl 
Skipulögð foreldrasamtöl eru tvisvar sinnum á ári, yfirleitt í október og mars. Þetta 
eru einkaviðtöl þar sem foreldrar hitta starfsfólk deildarinnar og ræða allt sem þeim 
liggur á hjarta í tengslum við barnið og veru þess í leikskólanum. 
 

Foreldrakaffi 
Foreldrakaffi er haldið tvisvar sinnum á ári, yfirleitt í september og febrúar. Þá er 
foreldrum boðið að koma og borða morgunmat með barni sínu í leikskólanum. 
Tilgangurinn með foreldrakaffi er að auka tengsl milli heimila og skóla. 
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Foreldrafélag 
Foreldrafélag er starfandi við leikskólann. Það var stofnað í febrúar 1990. Þegar barn 
byrjar í leikskólanum verða foreldrar sjálfkrafa meðlimir í því. Markmið þess er að 
efla tengsl foreldra innbyrðis svo og foreldra og starfsfólks þannig að velferð barna í 
Gefnarborg verði sem best tryggð. 
 

Leikskólastarfið 
Leikskólastarf á Íslandi byggist á lögum um leikskóla nr. 78/1994 og aðalnámskrá 
leikskóla sem tók gildi 1. júlí 1999. Leikskólinn er, með lögum frá 
Menntamálaráðuneytinu, uppeldis- og menntastofnun, skóli þar sem börn læra og 
þroskast gegnum leik. Leikskólauppeldi er sértækt uppeldi og mikilvæg viðbót við 
uppeldi foreldra.  
 
Samkvæmt lögum um leikskóla skal meginmarkmið með uppeldi í leikskóla vera að  

• Veita börnum umönnun, búa þeim hollt uppeldisumhverfi og örugg 
leikskilyrði 

• Gefa börnum kost á að taka þátt í leik og starfi og njóta fjölbreyttra 
uppeldiskosta barnahópsins undir leiðsögn leikskólakennara 

• Kappkosta í samvinnu við heimilin að efla alhliða þroska barna í samræmi við 
eðli og þarfir hvers og eins og leitast við að hlúa að þeim andlega og líkamlega 
svo þau fái notið bernsku sinnar 

• Stuðla að umburðarlyndi og víðsýni barna og jafna uppeldisaðstöðu þeirra í 
hvívetna 

• Efla kristilegt siðgæði barna og leggja grundvöll að því að börnin verði 
sjálfstæðir, hugsandi, virkir og ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem 
er í örri og sífelldri þróun 

• Rækta tjáningar- og sköpunarmátt barna í þeim tilgangi að styrkja sjálfsmynd 
þeirra, öryggi og getu til að leysa mál sín á friðsamlegan hátt. 

 

Einkunnarorð Gefnarborgar eru: Virðing – gleði – le ikur 
 

Markmið Gefnarborgar 
Við vinnum eftir markmiðum  Aðalnámskrár leikskóla frá 1999. Leikurinn er kjarni 
uppeldisstarfsins í leikskólanum því rannsóknir sýna að börn á leikskólaaldri læra 
mest og best í gegnum leikinn. Markmið okkar er að gefa frjálsum og sjálfsprottnum 
leik mikið rými og góðan tíma. Börnin þurfa að hafa ákveðið val og tækifæri til að 
leika sér á eigin forsendum. Þau læra og þroskast í gegnum leikinn, hið daglega starf, 
eigin upplifanir og með því að umgangast önnur börn. Við leggjum áherslu á virðingu 
og jákvæð samskipti og að efla sjálfstraust og leikgleði barnanna. Daglegar venjur eru 
einnig mikilvægur hluti uppeldisstarfsins í leikskólanum. Þar gefast ótal tækifæri til 
náms og þroska. Við leggjum mikið upp úr því að hver og einn fái að njóta sín sem 
einstaklingur.  
Til að ná markmiðum okkar styðjumst við m.a. við fjölgreindarkenningu Howard 
Gardners. Hann byggir kenningar sínar á að greind skiptist niður í 8 mismunandi 
greindir sem eru: Málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og 
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hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og 
umhverfisgreind. Hver einstaklingur býr yfir hæfni á öllum sviðum en lögð er áhersla 
á að einstaklingurinn fái notið sín þar sem hann er sterkastur. 
 

Námssviðin: 

Hreyfing 
Hreyfing stuðlar að andlegri og líkamlegri vellíðan. Barnið öðlast betri líkamsvitund, 
þol, kraft og aukið úthald. Í hreyfileikjum eykst sjálfstraust og öryggi barnsins. Á 
Gefnarborg er lögð rík áhersla á hreyfingu. Skipulögð hreyfing er í hverri viku í sal. 
Markmiðið með því er að efla rýmis-, sjálfsþekkingar- og hreyfigreind ásamt 
ofantöldum þáttum. Við leggjum mikla áherslu á leikgleði sem er undirstaða þess að 
börn fái notið sín. 

 
Útivera er stór hluti starfsins á Gefnarborg. Leikskólinn býr vel hvað umhverfi varðar, 
stutt er í fjöru, móa og heiði. Í útiveru fá börnin tækifæri til að þroska grófhreyfingar 
sínar og sköpunargáfu. Við förum mikið í gönguferðir og náttúruskoðanir. Í útiveru 
eflist rýmis-, hreyfi-, umhverfis- og samskiptagreind. 

 

Málrækt 
Við leggjum mikla áherslu á málrækt þar sem tungumálið er hluti af menningu okkar. 
Á Gefnarborg eru börn af ýmsu þjóðerni og frá ólíkum menningarsvæðum.  Um leið 
og við kennum þeim okkar tungumál berum við jafnframt virðingu fyrir þeirra með 
því að læra einstök orð á  þeirra máli eins og t.d. að bjóða góðan dag. Við lesum 
mikið bæði hefðbundnar bækur ásamt þjóðsögum og ævintýrum. Við syngjum, lærum 
þulur og notum öll tækifæri til að ræða saman. Við leikum okkur að því að ríma og 
lærum málshætti og hugtök. Börnin fá tækifæri til að leika sér í tölvuforritum sem efla 
hugtaka- og málskilning. Öll börn leikskólans fá skipulagða tíma í markvissri 
málörvun.  Með þessu eflum við orðaforða og málskilning barnanna auk þess sem við 
eflum allar greindir. 

 

Myndsköpun 
Myndsköpun er mikilvægur þáttur í tjáningu, frelsi og sköpunargáfu barna. Á 
Gefnarborg leggjum við mikla áherslu á að börnin fái fjölbreyttan efnivið og læri 
meðhöndlun ýmissa áhalda. Þau fá tækifæri til að láta eigið ímyndunarafl og 
sköpunargleði ráða ferðinni. Starfsfólk leikskólans nýtir vel náttúru og umhverfi 
leikskólans til sköpunar. Myndsköpun eflir allar greindir. 

 

Tónlist 
Tónlist er mikilvægur þáttur í leikskólauppeldi. Við leggjum mikla áherslu á söng,  
hreyfingu og hlustun auk þess sem börnin fá að komast í snertingu við ýmsa 
hljóðgjafa. Elstu börn leikskólans fara í árlegar heimsóknir í Tónlistarskólann þar sem 
þau fá að prófa hin ýmsu hljóðfæri. Tónlist er ríkur þáttur í allri þjóðmenningu og 
leggjum við áherslu á tónlist frá ýmsum þjóðum og þá sér í lagi frá þjóðum barna sem 
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dvelja á Gefnarborg. Tónlistaruppeldi eflir tónlistar-, mál-, samskipta-, líkams- og 
hreyfigreind. 

 

Náttúra og umhverfi 
Leikskólinn Gefnarborg er Grænfánaskóli og hefur tekið þá stefnu í umhverfismálum 
að vinna markvisst að því að vernda umhverfi okkar og náttúru. Við vinnum 
markvisst að því að auka þekkingu á umhverfismálum, átta okkur á mikilvægi 
náttúruauðlinda og hvernig hægt er að vernda náttúru landsins. Við leitumst við að 
kenna börnunum að bera virðingu fyrir umhverfi sínu og njóta náttúrunnar. Börnin fá 
gott tækifæri til að kynnast nánasta umhverfi skólans og möguleikum þess sem eru 
mjög margbreytilegir. Börnin fá að hlaupa frjáls í móa og á túni, klifra á steinum, 
kanna fjöruna og uppgötva ýmsa staði og ýmis fyrirbæri náttúrunnar. Þau gróðursetja 
og fylgjast með hringrás náttúrunnar ásamt því að flokka, endurnýta og endurvinna 
efnivið. Með þessu eflum við umhverfis-, líkams- og hreyfigreind, rýmis- og 
sjálfsþekkingargreind. 

Menning og samfélag 
Leikskólinn leggur áherslu á að börnin kynnist sinni heimabyggð. Gönguferðir eru 
fastir liðir í starfi skólans auk heimsókna í hin ýmsu fyrirtæki. Á Gefnarborg gerum 
við menningu okkar góð skil. Við höldum upp á aðventu, bolludag, sprengidag, 
öskudag og afmæli barnanna. Og höldum jólaball, þorrablót, útskriftarhátíð og 
sumarhátíð. Mörg börnin sem hér dvelja eru af erlendum uppruna. Við berum 
virðingu fyrir ólíkum bakgrunni þeirra, kynnum okkur og fræðumst um menningu 
þeirra og hefðir. Þetta eflir samskipta-, sjálfsþekkingar-, umhverfis-, mál-, tónlistar- 
og hreyfigreind. 
Tölvur eru orðnar stór þáttur í samfélagi okkar. Á Gefnarborg hafa börnin aðgang að 
tölvum. Valin eru forrit sem hafa kennslufræðilegt gildi þ.e. forrit sem krefjast 
umhugsunar. Börnin vinna oft saman við að leysa verkefni og hjálpast mikið að. Þetta 
eflir mál-, rök- og stærðfræðigreind, samskipta- og sjálfsþekkingargreind. 

 

 

Daglegt líf í leikskólanum 

Dagskipulagið. 
07:45 – 08:20 Frjáls leikur 
08:20 – 09:10 Morgunmatur 
09:10 – 11:00 Frjáls leikur /hópastarf/samvera 
11:00 – 12:00 Útivera/frjáls leikur 
11:20 – 12:30 Hádegismatur 
12:00 – 13:15 Samvera/hvíld 
13:15 – 14:30 Frjáls leikur úti eða inni 
14:30 – 15:30 Síðdegishressing 
15:30 – 17:15 Samvera/frjáls leikur úti eða inni 
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Frjáls leikur 
Frjálsi leikurinn fær mjög gott rými og mjög góðan tíma. Leikurinn opnar börnum sýn 
á lífið og tilveruna.  Í gegnum leikinn aflar barnið sér þekkingar og þjálfar með sér 
ýmis konar færni í samræmi við þroska sinn og vinnur úr eigin reynslu. Frjáls og 
sjálfsprottinn leikur er sköpun og í leiknum endurspeglast þarfir barnanna og 
upplifanir. Börn læra að vinna saman, taka tillit hvert til annars, sýna frumkvæði, 
uppgötva og sjálfstæði þeirra eflist. Áhersla er lögð á leikgleði barnanna, sjálfstraust 
og að þau fái að vera börn og njóta bernsku sinnar.  
Frjáls leikur eflir allar greindir. 

 

Samverustundir 
Í samverustundum leggjum við áherslu á rólega stund. Þar fer fram lestur, söngur, 
umræður, fræðsla og fleira. Auk reglulegra samverustunda inni á deildum þá er 
sameiginleg samvera í sal einu sinni í viku. Þær eru mjög fjölbreyttar og 
skemmtilegar. Þar fara fram leikrit, söngur, leikir, fjölmenningarleg fræðsla og margt 
fleira. Samverustundir efla mál-, tónlistar- og samskiptagreind. 

 

Hvíld og svefn 
Hvíld er nauðsynleg börnum sem dvelja stóran hluta dagsins í leikskólanum. Í hvíld 
reynum við að skapa rólegt andrúmsloft þar sem lesin er saga og hlustað á tónlist. 
Yngri börn og heilsdagsbörn fá tækifæri til svefns, fer það eftir ósk og þörfum barna 
hverju sinni. Mál- og tónlistargreind eflist í hvíldartíma. 

 

Koma og fara 
Við leggjum áherslu á að allir finni sig velkomna bæði börn og foreldrar. Ef aðrir en 
foreldrar sækja barnið ber að láta okkur sérstaklega vita. Ekki er æskilegt að börn 
yngri en 9 ára komi með eða sæki barnið. Foreldrar eru ávallt velkomnir að fylgjast 
með starfi barna sinna í leikskólanum en taka skal fram að þeim ber að virða 
þagnarskyldu. 

 

Matartími 
Mikil áhersla er lögð á góðan, hollan og fjölbreyttan mat. Matseðill vikunnar er 
hengdur upp á báðum deildum. Börnunum gefst kostur á að aðstoða við undirbúning 
matartímans, t.d. með því að leggja á borð. Meðan á matartíma stendur gefst okkur 
mjög gott tækifæri til þess að æfa borðsiði, kurteisi, bera virðingu fyrir matnum og 
ræða hvað sé hollt og óhollt. Við leggjum áherslu á rólega stund og umræður. Í 
matartímanum eflum við mál-, samskipta- og hreyfigreind. 
 

Þróunarverkefnið Virðing og jákvæð samskipti 
Á árunum 2005 – 2008 var unnið með þróunarverkefnið Virðing og jákvæð samskipti. 
Það gekk út á að auka gæði samskipta innan leikskólans. Þátttaka í daglega lífinu gerir 
miklar kröfur um hæfni í mannlegum samskiptum og getur sú hæfni skipt sköpum um 
hvernig einstaklingur nær að njóta sín og dafna í lífinu. Í verkefninu var unnið bæði 
með starfsfólk og börn. Sérstaklega var unnið með sjálfsvitund, sjálfstjórn og 
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samkennd, ásamt því að börnunum var kennt að hlusta á aðra, jafna ágreining og 
vinna með öðrum. Unnið var með tilfinningar og dyggðir, og börnin þjálfuð í að 
stjórna þeim og nýta í daglega lífinu. Sérstaklega var unnið með hjálpsemi, gleði, frið, 
kærleika og virðingu. Áfram verður unnið með þessa þætti og fer þjálfun í þeim fram í 
öllu daglegu starfi leikskólans.  
 

Stig af stigi 
Í nútíma samfélagi er mikil þörf á félagslegri hæfni en sum börn eiga erfitt með að 
læra hana.  Stig af stigi er kennsluaðferð til að efla félags- og tilfinningaþroska.  
Kennsluefnið er ætlað börnum 4 – 6 ára.  Þar æfum við okkur í að setja orð á eigin 
tilfinningar, greina vandamálin og leita lausna, setja okkur í spor annarra og ýmislegt 
fleira. 
 

 

Elstu börnin 
Unnið er sérstaklega með þeim börnum sem eru á síðasta ári í leikskólanum. Þau fara 
tvisvar sinnum í viku í skipulagða vinnustund. Þar er lögð áhersla á að efla 
sjálfstraust, sjálfsmynd, samvinnu og sjálfstæði í vinnubrögðum. Einnig er mikið 
unnið með hljóðkerfisvitund barnanna og þau þjálfuð í framkomu og ýmiss konar 
verkefnavinnu. Lögð er áhersla á að börnin kynnist sinni heimabyggð áður en þau fara 
frá okkur. Það gerum við með því að fara í heimsóknir í hin ýmsu fyrirtæki í 
Garðinum s.s. frystihús/fiskhús, bæjarskrifstofuna, Garðvang, Gerðaskóla, bókasafnið 
og tónlistarskólann. Þegar börnin útskrifast úr skólanum fara þau í útskriftarferð og 
eftir það er veisla í leikskólanum þar sem þau fá útskriftarbók. 

 
  

Samstarf Gefnarborgar og Gerðaskóla 
Mikið er lagt upp úr samstarfi milli leikskólans og grunnskólans. Markmiðið með 
þessum samskiptum er að skapa samfellu í námi barna/nemenda á þessum tveimur 
skólastigum og að skiptingin milli skólastiganna verði sem eðlilegust fyrir börnin svo 
ekki komi upp óöryggi og kvíði. Einnig að byggja upp gagnkvæman skilning og 
þekkingu á starfi kennaranna á hvoru skólastigi og leggja drög að farsælli 
grunnskólagöngu. Til að ná þessum markmiðum förum við nokkrum sinnum yfir 
veturinn með elstu börnin í heimsókn í Gerðaskóla. Börnin fá að skoða skólann, fara í 
almennan tíma og í leikfimistími með 1. bekk, einnig er farið í heimsókn í bókasafnið. 
Í febrúar bjóðum við 1. bekk í heimsókn í leikskólann. Þess á milli eru ýmsir fundir 
með starfsfólki beggja skólanna.  

 
 

Fjölmenning 
Á undanförnum árum hefur Garðurinn verið að breytast úr því að vera einsleitt 
samfélag í fjölþjóðlegt eins og er að gerast almennt á Íslandi. Útfrá þessu breytta 
samfélagsformi og íbúasamsetningu höfum við verið að endurskoða vinnubrögð okkar 
og leggjum áherslu á að hinn mikli margbreytileiki íbúanna fái að njóta sín sem best. 
Þar nýtist fjölgreindarkenningin vel vegna þess að í henni er lögð áhersla á ólíka 
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hæfileika barnanna, að hvert og eitt barn þurfi að fá kennsluaðferðir við sitt hæfi og 
virðingu fyrir margbreytileika mannanna. 
Í Aðalnámskrá leikskóla segir að leikskólinn eigi að hjálpa börnum frá öðrum 
menningarsvæðum að vera virkir þátttakendur í hinu nýja samfélagi, án þess að þau 
glati tengslum við eigin menningu, tungu og trú. Þau þurfi að öðlast sjálfsöryggi í 
hinu nýja umhverfi og tilfinningu fyrir því að þau séu velkomin þar, því þannig halda 
þau sjálfsvirðingu sinni og styrkja sjálfstraustið. Einnig að leikskólum beri að rækta 
virðingu fyrir öðrum, hver sem uppruni þeirra er og þrátt fyrir að þjóðir heimsins séu 
ólíkar í siðum og háttum eigi þær að geta lifað í sátt og samlyndi. 

 

Sérkennsla / sérfræðiaðstoð 
Alltaf eru nokkur börn í leikskólanum með sérþarfir sem ber að taka tillit til. 
Samkvæmt lögum eiga þau börn sem þurfa á sérstakri aðstoð eða þjálfun að halda rétt 
á henni innan leikskólans. Þar fer hún fram undir handleiðslu þroskaþjálfa, 
stuðningsfólks eða annarra sérfræðinga. Gerð er einstaklingsnámskrá þar sem 
þjálfunaráætlun er sett upp fyrir hvern einstakling. 
Leikskólinn hefur aðgang að ýmsum sérfræðingum á Fræðsluskrifstofu 
Reykjanesbæjar s.s. talmeinafræðingi, sálfræðingi og sérkennslufulltrúa. 
Komi upp hjá foreldrum eða starfsfólki leikskólans grunur um þroskafrávik hjá barni 
ber þeim í sameiningu að skoða það sérstaklega. 

 

Mat á leikskólastarfi 
Í reglugerð um starfsemi leikskóla segir að sérhver leikskóli skuli móta aðferðir til að 
meta uppeldisstarf, stjórnunarhætti og samskipti bæði innan leikskólans og utan.  
Á Gefnarborg er mat unnið á eftirfarandi hátt: 
Mat starfsfólks  fer fram á starfsmannafundum sem haldnir eru einu sinni í 
mánuði. Ýtarlegt mat fer fram á starfsmannafundum í janúar og maí. Niðurstöður eru 
síðan metnar og fundnar nýjar leiðir til að laga þar sem betur má fara.  
Leikskólastjóri tekur starfsmannaviðtöl í apríl/ maí, þar sem m.a. er skoðað hvernig 
starfsmanni líður, hvernig honum gengur, hvernig honum finnst starfið ganga og hvað 
honum finnst mega betur fara. 
Mat foreldra  fer fram annað hvert ár með því að þeir svara spurningalista um 
viðhorf og væntingar til leikskólans, sem þeir síðan skila nafnlausum. Niðurstöður eru 
síðan ræddar, metnar og viðeigandi ráðstafanir gerðar. 
Mat á þroska, líðan og hegðun barna  er m.a. gert með því að fylla út gátlista 
sem síðan er farið yfir í foreldraviðtölum einu sinni á ári og oftar ef þurfa þykir. 
Málþroskaprófið “Hljóm 2” og Mot hreyfiþroskapróf er lagt fyrir elstu börnin a.m.k. 
einu sinni á ári. Íslenski þroskalistinn, málþroskaprófið “Orðaskil” og ýmsir aðrir 
gátlistar eru notaðir eftir þörfum. 

 

Hefðir og hátíðir 
Í íslensku þjóðlífi eru ýmsar hefðir og hátíðir sem börnin taka þátt í. Í leikskólanum 
okkar hafa líka skapast ýmsar hefðir og hátíðir. 
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Afmæli 
Afmælisdagur er stór dagur fyrir barnið. Það fær kórónu sem skreytt er með fánum frá 
þeirra löndum, smá glaðning frá hinum börnunum, síðan er að sjálfsögðu sunginn 
afmælissöngurinn. Þau mega halda veislu fyrir hin börnin á deildinni og koma með 
eitthvað góðgæti en ekki er leyfilegt að koma með sælgæti, ekki heldur sem skraut á 
köku. 

 

Þorrablót 
Í byrjun þorra höldum við þorrablót. Þá borðum við hefðbundinn þorramat og 
fræðumst um gamla tímann. 

 

Öskudagur 
Á Öskudag höldum við furðufataball. Þá mega allir koma í furðufötum. Við “sláum 
köttinn úr tunnunni”, dönsum og gerum margt fleira skemmtilegt. 

 

Útskrift 
Á hverju vori er hópur barna á þeim merku tímamótum að hætta í leikskóla og byrja í 
grunnskóla. Af þessu tilefni er haldið sameiginlegt  útskriftarhóf í lok maí. Þau byrja 
daginn á ferðalagi, síðan er haldin veisla í leikskólanum. Þau undirbúa veisluna sjálf 
með því að baka kökur. Þetta er mjög merkilegur dagur. Allir fá útskriftarhatta og 
einhvern glaðning til minningar um leikskóladvölina. Þessi útskriftarveisla kemur í 
staðinn fyrir að hvert og eitt barn haldi veislu þegar það hættir. 

 

Vetrarlok 
Í lok vetrar er alltaf einhverskonar uppákoma s.s. myndlistarsýning, skemmtun, farið í 
ferðalag eða eitthvað annað skemmtilegt. 

 

Grillveisla 
Við reynum að finna einn góðviðrisdag í síðustu vikunni fyrir sumarfrí til að halda 
grillveislu. Þá  koma foreldrar og systkini og við grillum saman í hádeginu.  

 

Jólaball 
Rétt fyrir jólin höldum við jólaball. Þá koma allir í sparifötum, við dönsum í kringum 
jólatré og jólasveinninn kemur í heimsókn. 

 
 
 
 
Vinarkveðja með ósk um gott samstarf frá öllum í Gefnarborg 


