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Inngangur 

Dagana 19. til 21. ágúst 2011 fóru 30 starfsmenn (af 33) frá leikskólanum 

Norðurbergi í Hafnarfriði, í náms- og kynnisferð til Finnlands.  Hópurinn 

skoðaði sig um í  Helsinki og í Espoo.  Markmið ferðarinnar var að kynna sér 

innra starf, starfsmannahald, rekstur, umhverfismennt og fleira, í þeim 

leikskólum sem voru heimsóttir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undirbúningur ferðarinnar hefur verið í gangi frá því í september 2008, eða 

strax eftir að Svíþjóðarferð hópsins var farin.  Ferðanefnd leikskólans fór 

rólega af stað, hvatti starfsmenn til að leggja mánaðarlega fyrir svo af nógu 

væri að taka þegar að Finnlandsferðinni kæmi!!  Þess má geta að 

starfsmannahópurinn ákvað á sínum tíma að fara í kynnisferðir á þriggja ára 

fresti, og safna í sjóð á milli ferða.  

Eiginleg fjáröflun og vinna við allan undirbúning ferðarinnar var svo sett af 

stað veturinn 2010.  Við höfum verið að selja uppskriftabókina okkar 

“NAMMI NAMM Á NORÐURBERGI”, reglulega frá síðustu ferð.  Við leigðum 

borð í Firðinum og seldum heimatilbúið marmelaði, chilisultu, fallega 
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heimatálgaða smjörhnífa úr birki, heimaprjónaða vetlinga og sokka.  

Starfsmenn voru ótrúlega seigir að sitja alla kaffitíma sína og prjóna úr 

íslenskri ull og gera það enn!!!  Að sama skapi sat einn starfsmaður við og 

tálgaði hnífa sem voru síðan pússaðir og gengið frá þeim fyrir sölu af öðrum 

samstarfsfélögum.  Einnig höfum við boðið foreldrum að kaupa nýbakað brauð, 

bæði kornabrauð og kryddbrauð yfir skólaárið.  

Við gerðum ýmislegt yfir veturinn, 

skólaárið fyrir ferðina, til að minna 

okkur á væntanlegt ferðalag og 

menningu landsins.  Á þjóðhátíðardegi 

Finna, 6. desember, var starfsmönnum 

boðið í finnskan morgunverð og þemað 

var blátt og hvítt og því klæddust allir 

í eitthvað blátt og hvítt þennan dag!!  Einnig buðum við krökkunum upp á 

finnskt hrökkbrauð í nónhressingunni. Jólaskemmtun starfsmanna var með 

finnsku ívafi í litavali á borðskrauti og í mat.  Katri Taurianen, stílisti, var 

með uppistand á sama kvöldi og taldi upp það sem nauðsynlegt væri að vita um 

land og menningu þegar svo flottar konur færu til Finnlands!! Var mikið rætt 

um finnskt sauna!!  Við fengum bæklinga inn á borð til okkar um Finnland frá 

finnska sendiráðinu.  Það má með sanni segja að þessi undirbúningur fyrir 

ferðina hafi þjappað hópnum vel saman og styrkt vinasambandið á milli okkar 

vinnufélaganna.  Einnig fengum við innsýn í menningu og venjur þess lands sem 

við vorum á leiðinni til í gegnum mat, drykki og fræðslu. 

 

Það tók tíma að setja niður dagskrá, en hún tókst vel að lokum og var almennt 

tekið vel á móti okkur í öllum þeim skólum sem við heimsóttum.  Fyrsta daginn 
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fórum við í heimsókn í Kennarasamband Finnlands (Opetuslana 

Ammattijärjestö OAJ) og tók fulltrúi þeirra, Ritva Semi, á móti okkur og 

fræddi okkur almennt um uppbyggingu á leikskólastarfi og menntun 

starfsmanna í finnskum leikskólum.  Seinni daginn heimsóttum við fjóra 

leikskóla, einn í Helsinki og þrjá í Espoo.  Þrír leikskólanna voru 

finnskumælandi og einn leikskólinn í Espoo var sænskumælandi leikskóli.  

Sænskumælandi Finnar eru minnihlutahópur í Finnlandi og leggja mikla 

áherslu á að fá að halda í sitt tungumál og sína sérmenningu sem ættuð er  

frá Svíþjóð.  Í Espoo og einnig með ströndinni í vestur, eru sænskumælandi 

Finnar áberandi.  En inn í landi og í Helsinki eru finnskumælandi Finnar í 

meirihluta. 

Þrír starfsmenn, allt konur, fóru ekki í ferðina.  Í staðinn fóru þær og kynntu 

sér starfsemi í leikskólanum Holti og í leikskólanum Reynisholti í Reykjavík.  

Aðallega fóru þær til að kynna sér atferlisþjálfun og þjálfun í TEACH fyrir 

einhverf börn.   Það var vel tekið á móti þeim og voru þær allar mjög sáttar 

með heimsóknirnar. 

 

Við viljum þakka foreldrum í leikskólanum, bæjarbúum, Símenntunarsjóði 

Hafnarfjarðar, Félagi leikskólakennara og Verkalýðsfélaginu Hlíf fyrir sýndan 

áhuga, jákvæðar undirtektir og veittan stuðning sem gerði okkur mögulegt að 

fara í þessa ferð. 

 

Fyrir hönd starfsmanna leikskólans,  

Anna Borg, leikskólastjóri    

Fríða Ragnarsdóttir, grunnskólakennari, Lóa Björk Hallsdóttir, deildarstjóri 

Katrín Guðbjartsdóttir, deildarstjóri, Día Björk Birgisdóttir, leiðbeinandi 
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Opetusalan Ammattijärjestö OAJ/Kennarasamband Finnlands 

Allur starfsmannahópurinn fór saman, daginn sem við komum til Helsinki, í 

heimsókn í Kennarasamband Finnlands, OAJ.   Þar tók á móti okkur fulltrúi 

þeirra,  Ritva Semi.   

Hún var jafnframt búin að 

vera tengiliður Önnu 

Borgar, leikskólastjóra, við 

að finna leikskóla og 

skipuleggja dagskrána fyrir 

ferðina.  Hún tók vel á móti 

okkur, var vel undirbúin og 

fór yfir uppbyggingu á leikskólastarfi, leikskólamenntunina og menntun 

starfsfólks í finnskum leikskólum.  Einnig fór hún yfir helstu starfsemi 

kennarasambandsins en öll menntunarstig tilheyra því.  Það eru um 120.000 

meðlimir í kennara-sambandinu í Finnlandi.  Mjög fróðlegt erindi og góður 

grunnur fyrir komandi heimsóknir.   

Öll börn í Finnlandi eiga rétt á leikskólaplássi en foreldrar barna undir 3 ára 

geta valið um að setja börnin sín í leikskóla, til dagforeldra eða haft þau 

heima og fengið greiðslu fyrir.  Um 70 % barna á aldrinum 1 til 5 ára eru á 

leikskóla og 96% 6-7 ára barna eru í forskóla, sérstök deild fyrir elstu 

börnin í leikskólanum.  Skólaskylda er frá 7 ára aldri. 

Flestir leikskólarnir eru reknir af sveitarfélögunum, 90%, aðrir eru í 

einkarekstri og eru þeir flestir í Espoo, næst stærstu borg Finnlands í 

nágrenni Helsinki.  Leikskólagjaldið er svipað í einkareknum skólum og 

ríkisreknum.  Gjaldið er frá 0 og upp í 250 evrur fyrir heilan dag en það fer 
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eftir tekjum foreldra hvað þeir borga.  Foreldrar 6 ára barna fá frítt fyrir 

þau í 4 tíma á dag en þurfa að borga allt umfram það. 

Það eru ca. 60 – 70 börn í hverjum leikskóla og er 1 kennari á hver 7 börn, 3 – 

5 ára og 1 kennari á hver 4 börn undir 3 ára!!   Í forskólanum (6-7 ára börnin) 

eru 13 börn á hvern kennara.  Vinnutími kennara er 38:15 tímar á viku. 

Undirbúningur er 8% af vinnutímanum og mega kennarar vinna undirbúninginn 

heima ef þeir óska eftir því.  Byrjunarlaun kennara eru um 2000 evrur fyrir 

skatt, eða 326 þús. kr.  Hér heima eru byrjunarlaunin 265 þús. fyrir 40 st. 

vinnuviku!!  Aukagreiðsla kemur ofan á þessi laun eftir ákveðinn tíma í vinnu.  

Kennarar fá 120 evrur (19.600 kr.)  í íþrótta- og menningarstyrk á ári. Einnig 

fá þeir auka frídaga fyrir utan sumarleyfisdagana.   

Framboðið af leikskólakennurum hefur minnkað eftir að námið lengdist.  

Dagmæður mega hafa 4 börn en geta verið 2 til 3 saman og mega þá hafa allt 

upp í 12 börn. 

Almennt opna leikskólarnir kl. 7:00  og fer aðalstarfið fram á morgnana.  

Enginn hámarkstími er á dvalartíma barna en algengast eru 10 tímar á dag.  

Foreldrar þurfa ekki að ákveða á hvaða tíma börnin eiga að vera heldur má 

tíminn vera rúllandi dag frá degi, aðeins tímafjöldinn yfir vikuna sem  skiptir 

máli.  Eitthvað er enn um leikskóla sem bjóða upp á nætur- og helgardvöl og 

þykir það ekkert tiltökumál í Finnlandi. Á fámennum stöðum eru ekki 

leikskólar heldur dagmæður sem gæta barnanna. 
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Leikskólinn Tapiola daghem í Espoo. 

Þegar starfsmannahópurinn  nálgaðist leikskólann sáum við að fyrir utan hann 

höfðu sex konur stillt sér upp og biðu greinilega komu okkar. Þetta voru Tuula 

Barck leikskólastjóri og starfsmenn hennar. Þær heilsuðu okkur með 

handabandi og buðu okkur hjartanlega velkomnar!! Þvílíkt flottar móttökur!! 

Okkur var boðið í rúmgóðan sal þar sem allir gátu tyllt sér.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saga leikskólans/fjöldi barna og samsetning starfsmannahópsins: 

Tuula byrjaði á því að segja okkur í stuttu máli sögu leikskólans en hann var 

stofnaður árið 1957 og var þá upphaflega fyrir heyrnarskert börn. 

Leikskólinn er að mestu leyti finnskumælandi.  Nú eru 54 börn nemendur við 

skólann og þar starfa 12 manns fyrir utan afleysingar. Við fengum aðallega 

kynningu á forskóladeildinni, deild fyrir elstu börnin í leikskólanum, 6-7 ára.  

Tuula kynnti starfsfólk deildarinnar.  Þetta voru þrír starfsmenn, 

deildarstjórinn var leikskólakennari og hinar tvær voru það sem þær kölluðu 

„nurses“  eða aðstoðarleikskólakennari.  Þær eru búnar að fara í gegnum 

einhverskonar starfsnám, sambærilegt aðstoðarleikskólakennaranum, til þess 
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að öðlast réttindi til að starfa í leikskóla.  Önnur af þeim var Montessori 

kennari og sá hún um að skipuleggja námsumhverfi barnanna.  

 

Þessir þrír starfsmenn sögðu frá þeim þáttum sem þær sáu um í starfinu. Það 

vakti athygli okkar að ein konan kunni ekki ensku, en hún fékk unga 

starfsstúlku til að túlka það sem hún sagði. Hún talaði á finnsku og stúlkan 

túlkaði það yfir á ensku svo við gætum skilið það sem hún sagði.  Það áttu 

greinilega allir að fá að taka þátt í þessari kynningu.   

Við fengum mjög góðan fyrirlestur hjá deildarstjóra forskóladeildarinnar þar 

sem hún fór í gegnum starfsáætlun og starfsemi deildarinnar.  Á deildinni 

eru 21 barn á aldrinum sex ára. Þau eru í forskóla frá 9-13 og eftir það fara 

þau í það sem hún kallaði „daycare“ í leikskólanum.  

 

Í byrjun skólaárs, í janúar og í maí eru börnin 

skoðuð og metin. Þau taka staðlað próf sem öll 

forskólabörn í Finnlandi þurfa að taka.   Þessi 

próf gefa vísbendingar um hvernig færni 

þeirra á ýmsum sviðum er, miðað við 

jafnaldrana. Upplýsingunum úr þessum prófum er svo safnað saman og 

athugað hvaða börn þurfa á aðstoð að halda.  Niðurstöður prófanna eru 

kynntar foreldrum á foreldrafundum. Gerðar eru einstaklingsnámskrár fyrir 

hvert einasta barn, og unnið með börnin samkvæmt þeim allan veturinn. Þannig 

er stefnt markvisst að því að gera öll börn tilbúin til að hefja 

grunnskólagöngu sína. Annar foreldrafundur er að vori og eru börnin höfð 

með á þeim fundi. Þá fá þau tækifæri til að tjá sig um hvernig þeim líður í 

leikskólanum.  
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Öll tvítyngd börn í Espoo fara í gegnum ákveðið ferli þegar þau hefja 

leikskólagöngu sína. Þegar tvítyngd börn byrja í leikskóla er færni þeirra 

skoðuð og ákveðið eyðublað fyllt út. Þetta eyðublað fylgir þeim síðan alla 

leikskólagönguna. Þau þurfa að ná ákveðinni færni til þess að geta hafið 

skólagöngu, það sama gildir fyrir alla. Þannig er haldið utan um þessi börn og 

farið í ákveðna þætti með þeim til þess að þau verði hæf til að hefja 

skólagöngu í nýju landi.   

 

Deildarstjórinn sagði okkur að það sem þær teldu að skipti mestu máli fyrir 

börn þegar þau hefja skólagöngu, væri að þau væri félagslega fær, hefðu 

nægilegt sjálfsálit og gætu verið sjálfstæð. Hún sagði að þetta væru 

þættir sem þær ynnu mjög mikið með yfir veturinn. Hún sagði okkur að 

samgangur væri þokkalega mikill milli leikskólans og grunnskólans. Börnin í 

forskóladeildinni heimsæktu grunnskólann og að grunnskólanemendurnir 

kæmu einnig í heimsókn í leikskólann. Þá sagði hún að það væri haldinn fundur 

fyrir börnin þar sem þau fengju tækifæri til að spyrja grunnskólanemendurna 

ýmissa spurninga. Hún sagði að stundum væru þessar spurningar mjög 

spaugilegar, þau spyrðu nefnilega nákvæmlega þess sem þeim dytti í hug, 

algerlega ófeimin!! 
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Við skoðuðum forskóladeildina. Þar er allt haft í hæð barnanna þannig að 

börnin komast í efniviðinn sjálf. Umhverfið var læsishvetjandi, þar voru 

flestir hlutir merktir og dagskipulagið var haft myndrænt. Kennararnir 

töluðu um að þeim fyndist skipta miklu máli að dagskipulag ásamt ýmsu öðru 

sem börnin þyrftu að átta sig á væri myndrænt. Það kæmi sér afar vel fyrir 

öll börnin á deildinni, ekki eingöngu þau tvítyngdu.  

 

Kennararnir vildu meina að allt í umhverfi barnanna 

skipti máli í sambandi við það hvernig þeim gengi að 

læra, hvort sem um væri að ræða skipulag húsnæðis, 

námsefni eða kennarana sjálfa. Stofunni var skipt 

niður í  stærðfræðihorn, tungumálahorn, listahorn 

o.s.frv. Börnin skiptast svo á að vera á stöðvunum. Þær 

töluðu um að áhugi barnanna væri mjög mismunandi. 

Sumum þætti skemmtilegast að vera í stærðfræði á 

meðan önnur vildu helst ekki fara í það horn. Þær 

sögðust fylgjast með hvert börnin færu og að allir 

þyrftu að prófa að fara á alla staði þannig að færni 

þeirra í öllum þáttum efldist. Börnin eru  með eina 

skólabók sem þau gera verkefni í einu sinni í viku. 

Þessi bók endist þeim allan veturinn.  

 

Kennararnir nota mikið myndbandsupptökuvél í starfinu. Þau mynda börnin í 

leik úti og inni og einnig eru teknar upp leiksýningar. Myndböndin eru síðan 

brennd á disk sem foreldrar fá í lok skólaárs. 
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Niðurlag: 

Eftir heimsóknina ræddum við mikið um það hve gott það hlyti að vera fyrir 

börnin að fá að vera ári lengur í leikskólanum áður en þau hefja 

grunnskólagöngu sína. Að fá að læra í gegnum leikinn einu ári lengur en t.d. 

hér á Íslandi. Þrátt fyrir þetta þá koma finnsk börn einkar vel út úr Pisa 

könnunum ár eftir ár. Okkur fannst líka athyglisvert hve vel er haldið utan 

um hvert og eitt barn og unnið markvisst að því að bæta þætti sem það hefur 

ekki náð nógu góðri færni í, hvort sem um finnsk eða erlend börn er að ræða. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1   02.04.2012 

Leikskólinn Hösmäringpuiston pävivaäkoti í Espoo. 

Við vorum 15 starfsmenn sem heimsóttu leikskólann Hösmärinpuiston 

päiväkoti  í Espoo en hann er rekinn af borginni.  Espoo er næst stærsta 

borgin í Finnlandi og myndar höfðuðborgarsvæðið ásamt Helsinki, Vantaa og 

Kauniainen.  Í Espoo eru 8,3 % sænskumælandi Finnar.  Þessi leikskóli var 

reyndar leikskóli fyrir finnskumælandi börn. Það var leikskólastjórinn, 

Hannele Huovinen, sem tók á móti okkur.  Hún bauð okkur fyrst inn í 

listasmiðju þar sem hún sagði okkur aðeins frá starfsemi skólans og 

dagskipulagi áður en hún sýndi okkur húsnæðið sem var byggt á árunum 2004 

– 2005.  Skólinn hýsir bæði leik- og grunnskóla en börnin geta verið í þessum 

skóla þar til þau klára 2. bekk.  

 

Leikskólinn er stórglæsilegt 

húsnæði á tveimur hæðum með 

fallegum garði allt um kring í 

og að auki miðgarði, með 

fallegum gróðri, pöllum og 

útihúsgögnum.  Húsið er fallega 

hannað, með timbur og steini í bland og 

fallegir bláir litir prýða veggina.  

Húsið stendur utan í fallegu 

skógarsvæði sem nýtist vel í útivist 

ásamt góðu svæði fyrir boltaleiki og 

skauta á vetrum!! 
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Áherslur í starfinu eru umhverfismennt (skólinn er með Grænfánann), vinna 

með fjölbreyttan efnivið, börnin er sérlega hvött til að gera sem mest sjálf 

og samvinna milli skólastiga.   

 

Í leikskólanum eru 4 deildir; 2 fyrir 

3-5 ára, 1 fyrir 1-3 ára og 1 sérdeild 

fyrir 3-5 ára. Það eru 21 barn á deild 

með einum kennara og tveimur 

leikskólaliðum. Í sérdeild eru 12 börn með 

einum kennara og einum leikskólaliða. Rými á 

deildunum var ótrúlega flott og nóg pláss fyrir börnin.  Þau voru með sérstök 

hvíldarherbergi þar sem þau sváfu öll í kojum sem voru dregnar út úr skápum!! 

Finnskt hugvit!!   Þau borðuðu í öðrum herbergjum.  

 

Dagskipulagið:  

Öll börn fara í hvíld og þau sem sofa ekki 

hlusta á tónlist eða sögu.  

Hreyfing er á hverjum degi bæði úti og inni. 

Börnin í leikskólanum fara í leikfimi  eins og 

skólabörnin, en stór fjölnota salur (leikfimi 

og svið) með góðum áhöldum er í skólanum. 

Hreyfistundir eru á ganginum á hverjum 

degi og eins oft og þurfa þykir.  

 

Leikskólinn er opinn frá 6:30 til 17:30, getur verið  til 18:00 ef þörf er á. 

Hámarks dvalartími barnanna er 10 tímar. Lokað er á rauðum dögum í 
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dagatalinu og allan júlí. Ef foreldrar hafa ekki tök á að vera í fríi í júlí er einn  

leikskóli opinn og geta 6 leikskólar í hverfinu nýtt sér þessa sameiginlegu 

þjónustu.  

Starfsmannafundir eru annan hvern mánudag á meðan hvíldin er og 

deildarstjórafundir einu sinni í viku.  Leikskólastjórafundir eru aðra hverja 

viku. 
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Leikskólinn Måretensbro daghem í Espoo 

Leikskólinn Mårtensbro daghem er í Espoo. Þar tók Susanne Nordling 

leikskólastjóri á móti okkur. Þetta er eingöngu leikskóli fyrir sænskumælandi 

börn í Espoo. Susanne bauð okkur inn á kaffistofu þar sem hún sagði okkur 

það helsta um skólann og starfsemina en hann mun flytja í nýtt húsnæði um 

næstu áramót. Stórglæsilegt húsnæði í öðru hverfi!!  

 

Núverandi húsnæði er síðan 

1985 og rúmar 6 deildir með 

109 börn og 21 starfsmann. 

Þetta er vinalegt steinhús á 

einni hæð.  Forskólinn var í 

öðru húsnæði, timburhúsi,  á 

sömu lóð.  Þar voru tvær 

deildir með 20 börnum í hvorri.  

Vinnuaðstaðan var góð þar og það sem heillaði okkur upp úr skónum var 

smartboard græjur á báðum deildum!!  Skjárinn á báðum þakti nánast einn 

vegg!!  Nýja húsnæðið mun rýma 

bæði leik- og grunnskóla og 

ljúka börnin grunnskólagöngu 

sinni í þessum sama skóla. 

Áhersla var lögð á 

náttúrufræði og stærðfræði 

með elstu börnunum.  

Espoo er skipt í austurhluta, 
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vesturhluta og norðurhluta og er Susanne formaður fyrir hönd 

leikskólastjóra, eins konar þróunarfulltrúi og tengiliður við stjórn 

leikskólamála í borginni.  Ber hún ábyrgð á 7 leikskólum á þessu svæði.  

Leikskólinn er opin frá 7:00 til 17:00. Farið er mikið með börnin út í skóg og 

mikið er unnið með allskyns tilraunir. Einnig fara börnin í stafagöngu og á skíði 

yfir háveturinn.  

Það eru tveir skipulagsdagar á ári 

en flestir fundir fara fram á 

dagvinnutíma. Þrír 

starfsmannafundir á ári eru seinni 

partinn, eða frá 17:00-19:00. Þeir 

tímar eru ekki borgaðir í yfirvinnu 

heldur tekur starfsfólkið þá út í 

fríi. Öll yfirvinna hjá 

leikskólastjóra er tekin út í fríi. Aðlögun getur tekið eina til tvær vikur en 

foreldrar geta ráðið aðlögunarferlinu ef þessi tími hentar ekki. Nokkur börn 

eru samtímis í aðlögun. 
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Leikskólinn Ruoholahden lastentalo í Helsinki. 

Leikskólastjórinn Seppo Rantanen 

tók á móti okkur.  

Megináhersla í leikskólastarfinu: 

Tónlist, leiklist og hreyfing.  

 

Húsnæði  og barnafjöldi  

Leikskólinn er í húsnæði sem var 

upphaflega byggt sem geðsjúkrahús en í dag er leikskólinn staðsettur í 

tveimur húsum með fjórum deildum. Húsnæðið er  á tveimur hæðum  með 

nokkrar rúmgóðar stofur en inn á milli eru lítil herbergi.  Húsið er hvítmálað 

að innan sem utan og hátt til lofts.  

 Eldri deild með 21 barni á aldrinum 3-5 ára. 

 Yngri deild með 16 börnum á aldrinum 1-3 ára. 

 Sérdeild: þar eru 5 börn með sérþarfir og 7 börn vegna annarra mála 

 Þegar við skoðuðum leikskólann komumst við að því að starfsemi 

skólagæslu er starfrækt í einum hluta húsins og að leikskólastjórinn 

væri að fara taka við einum skóla í viðbót.  Það er verið að sameina 

leikskóla.  

Yfirleitt er einn leikskólakennari og tveir aðstoðarstarfsmenn (leikskólaliðar)  

á hverri deild.  Það eru  64 börn  í leikskólanum  og systkini eru saman á deild. 

Þar af eru 10% barnana af erlendum uppruna frá Rússlandi og Eistlandi, 

fjögur börn eiga foreldra af sitthvoru þjóðerni og hvorugt þeirra frá 

Finnlandi.  Fjöldi barna af erlendum uppruna er mismunandi milli ára. 
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Starfsfólk og starfsmannafundir: 

Flestir starfsmenn eru með langan starfsaldur á leikskólanum, um það bil 15 

ár. Leikskólastjórinn vill hafa vel mannað af leikskólakennurum en margir 

listamenn sækja um starf á leikskólanum vegna þess að leikskólinn vinnur 

mikið með listir.  Leikskólastjórinn er sjálfur tónlistarmaður í grunninn en 

hefur bætt við sig kennsluréttindum.  Þess má geta að hann sagðist spila jass 

í klúbbum á kvöldin!! 

Mikið samstarf er við sérkennara sem fer á milli leikskóla í nágrenninu, hann 

kemur til dæmis á alla foreldrafundi.  Starfsmannafundir eru mánaðarlega á 

kvöldin og deildarfundir einu sinni í viku. 

Leikskólagjöld eru tekjutengd en atvinnulausir fá frítt pláss. 

 

Við komumst að því að það er í lögum að gera einstaklingsnámskrá fyrir öll 

börn í leikskólanum, en það sem við sáum líktist portfolio svipuðu því sem gert 

er í Reggio leikskólum. En öll börn áttu slíkt. 

Opnunartími og dagskipulag:  

Kl. 6:30 – 17:00 og ef með þarf er opið til 17:30 

Morgunmatur kl. 8:15. 

Hádegismatur  kl.  11:15. 

Nónhressing kl. 14:15. 

Starfsemin: 

Á föstudögum eru haldnar tónlistarstundir 

og skiptast deildirnar á að skipuleggja þær. 

Ekki er óalgengt að fá utanaðkomandi gesti til að koma og vera með í þessum 

samverustundum. 
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Húsnæðið skartar mjög fínum sal með sviði þar sem sýningar eru settar upp í 

tengslum við árlegt verkefni (einhvers konar þemavinna) sem unnið er að í sex 

vikur. Þetta er sýning á leikriti og/eða tónlistaruppákoma sem foreldrar 

styrkja. Fram kom að foreldrar eru 

áhugasamir um starfsemina en nánari 

skýringar á foreldrasamstarfi fengum 

við ekki.       

Alls staðar í húsinu mátti sjá að mikið 

er unnið með myndlist.  T.d. voru allar 

auglýsingar handmálaðar, 

batikskreyttar gardínur og pappírsljósakrónur (þessar hvítu kúlulaga úr Ikea) 

og luktir úr Ikea höfðu verið málaðar.  

Það er lítið samstarf við grunnskólann en þó eru einhverjar heimskóknir á milli 

skólastiga í maí.  

 

 

 

 

 

 

 

Niðurlag: 

Leikskólastjórinn virtist ekki alveg vita hvað hann ætti að segja okkur og beið 

svolítið eftir því að við spyrðum hann. En hann var mjög áhugasamur um dvöl 

okkar í Finnlandi og vildi vita hversu lengi við ætluðum að vera og hvað við 

ætluðum að gera. Hann vildi endilega segja okkur til um hvar við ættum að 
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versla, (kannski ekki skrítið miðað við hvað honum fannst við í ljótum bolum) 

segja okkur frá því hvaða verslunarmiðstöðvar væru ódýrastar og hverjar 

væru dýrastar. Einnig varaði hann okkur við vasaþjófum í miðbænum og í 

verslunarmiðstöðvum, sagði þá ferðast um í hópum og að þeir væru mjög 

slyngir í að dreifa athygli fólks meðan þeir rændu það.  Þrátt fyrir þetta var 

ein af okkur rænd!! 
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Lokaorð: 

Finnlandsferðin var í alla staði frábær!!  Skemmtileg, fræðandi, vel skipulögð 

og gefandi.  Fyrir utan fræðsluhlutverkið þá styrkti ferðin vinasambandið á 

milli vinnufélaganna og efldi skilning okkar á hverri annarri og svo er það mjög 

gefandi að upplifa eitthvað skemmtilegt saman. 

 

Það var mikil upplifun að koma til Helsinki. Þetta er gömul borg, full af 

sögulegum byggingum frá 19. og 20. öld. Borg með samblandi af norrænni 

byggingarlist, hinn frægi finnski arkitektúr,  og austur evrópskri.  Við áttum 

góða stund á laugardeginum þar sem við fórum í skoðunarferð um borgina og 

sáum það helsta eins og Klettakirkjuna og skemmtilegt markaðstorg við 

höfnina.  Svo má nefna byggingar eins og Dómkirkjuna frá tímum Alexanders 

mikla, ein af fegurstu byggingum í borginni, en því miður var hún lokuð þegar 

við komum að henni.   

 

 

 

Það sem við upplifðum mjög sterkt í þeim leikskólum sem við heimsóttum var 

hversu rólegt og notalegt andrúmsloftið var almennt í leikskólunum. Börnin 
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eru færri á hvern fermeter, en sami barnafjöldi er á hvern starfsmann eins 

og við eigum að venjast.  Rýmin í leikskólunum voru áberandi mikil og ekki 

þurftu börnin að hvíla sig í sama herbergi og þau borða í eins og við erum vön 

hér í Hafnarfirði!!  Í öllum leikskólunum var áberandi fín aðstaða til hvíldar, 

börnin lágu ekki á dýnum á gólfinu heldur voru þau í kojum eða í einföldum 

rúmum.  Einnig var eftirtektarvert hversu vel var búið um starfsmenn í 

hvíldaraðstöðunni.  Góður hvíldarstóll (laiserboy) eða ruggustóll var fyrir 

starfsmann í hvíldinni.  Í flestum leikskólunum var það mikið pláss til leikja að 

ekki þurfti að taka saman leikföng fyrir máltíðarnar eins og við þurfum að 

gera, heldur héldu börnin áfram að leika sér þar sem frá var horfið, eftir að 

máltíð eða hvíld var lokið.  Einn leikskólinn var alveg áberandi fallegur, 

arkitektúrinn flottur með sambland af timbri og múrsteinum og falleg og 

hlýleg litasamsetning í allri byggingunni. 

Útisvæðin voru almennt góð og stór og oft nálægt skógarsvæði eða fallegu 

útivistarsvæði.  Menningin er önnur en hjá okkur, á vetrum þá fara t.d. 

leikskólabörn á gönguskíði eða skauta í nágrenni leikskólanna.  Þetta fannst 

okkur alveg sérstakt, eitthvað sem við þekkjum ekki hér!! 

  

Í öllum leikskólunum var áberandi mikið um upplýsingar í myndrænu formi til 

að auðvelda börnunum að lesa sig í gegnum dagskipulagið og jafnvel hvað er á 

döfinni út vikuna.  Hver dagur hafði sinn lit og gátu börnin með þessum hætti 

fylgst vel með hvað ætti að gera yfir daginn.  Þetta erum við að taka smátt og 

smátt inn í okkar starfsemi.  Í einum leikskólanum var tölvutæknin komin mun 

lengra en við eigum að venjast.  Á forskóladeildinni með elstu börnunum,  þá 

notuðu leikskólakennarar smartboard-tölvu í starfinu með börnunum.  

Deildinni var skipt upp í tvær einingar 20 börn á hvorri og með sitthvora 
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smartboard-græjuna og skjárinn var á við bíótjald á báðum svæðunum!!  

Ótrúlegt að upplifa þetta.  Við hefðum verið sáttar með eina græju fyrir allan 

leikskólann!! 

 

Við erum mjög þakklátar og glaðar yfir því að hafa komist til Finnlands og 

kynnt okkur leikskólastarf í nokkrum leikskólum.  Það var almennt vel tekið á 

móti okkur í öllum heimsóknunum.  Annar hópurinn var þó frekar ósáttur með 

seinni heimsóknina.  Þar virtist lítill áhugi á að segja frá starfinu.   Við- 

komandi leikskólastjóri hefði helst viljað gera eitthvað annað með tíma sinn 

en að taka á móti gestum frá Íslandi!!!  Tengiliður okkar í Finnlandi, Ritva 

Semi, var alveg frábær, öll að vilja gerð til að finna og gefa okkur upp nöfn á 

leikskólum sem væru til í að taka á móti okkur.  Hún á miklar þakkir skildar 

frá okkur.     

Við mælum sterklega með leikskólaheimsókn til Finnlands!! 

 

 

Fyrir hönd starfsmanna í leikskólanum Norðurbergi 

Anna Borg Harðardóttir 

leikskólastjóri 

  

 

 

 

 

 


