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Inngangur 

Dagana 21. til 24. ágúst 2008 fóru 23 starfsmenn (af 28) af leikskólanum 

Norðurbergi í náms- og kynnisferð til suður Svíþjóðar, til Lundar.  Markmið 

ferðarinnar var að kynna sér innra starf, umhverfismennt og fleira, í þeim 

leikskólum sem voru heimsóttir og þá sérstaklega í leikskólum sem vinna 

markvisst með börnin úti í skógi eða fara með þau á önnur falleg opin 

náttúrusvæði í nágrenni skólanna.   

Undirbúningur ferðarinnar hefur verið í gangi frá því í september 2005, eða 

strax eftir að Danmerkurferð hópsins var farin.  Ferðanefnd leikskólans fór 

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

væri að taka þegar að Svíþjóðarferðinni kæmi.  Starfsmannahópurinn ákvað í 

sameiningu að fara í kynnisferðir á þriggja ára fresti, og safna í sjóð á milli 

ferða. Við tókum strax stefnuna, haustið 2005, á að fara til Lundar í Svíþjóð, 

enda hæg heimatökin þar sem Anna Borg, leikskólastjóri, bjó þar og starfaði í 

6 ár og þekkir því vel á leikskólaumhverfið og háskólabæinn.   

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

stað veturinn 2007-2008.  Við settum mesta vinnu í að gefa út matarkverið 

“Nammi namm á Norðurbergi” sem er uppskriftabók sem inniheldur þann 

hversdagsmat sem við borðum hér á Norðurbergi.  Bókin varð gríðarlega 

vinsæl og seldist vel og fór allur ágóðinn í ferðasjóð starfsmanna.  Við viljum 

þakka þeim fyrirtækjum, sem við verslum reglulega við, fyrir góðan stuðning 

sem gerði okkur kleift að gefa út kverið. Ekki síst þökkum við Maríu Kristu 

Hreiðarsdóttur, grafískum  hönnuði og móður í leikskólanum, fyrir að aðstoða 

okkur við uppsetningu á bókinni sjálfri.   Einng þökkum við foreldrum og 

velunnurum leikskólans fyrir að kaupa bókina og ekki hvað síst að kaupa annað 
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það sem við seldum yfir veturinn.  Aðallega var það nýbakað brauð og 

heimaprjónaðir vetlingar og sokkar á börnin.  Starfsmenn voru ótrúlega seigir 

að sitja alla kaffitíma sína  og prjóna úr íslenskri ull og gera það enn!!!   

Við gerðum ýmislegt yfir veturinn til að minna okkur á væntanlegt ferðalag og 

menningu landsins.  Við buðum upp á sænskar kjöbollur í hádegi, borðuðum 

mikið af sænsku hrökkbrauði yfir veturinn, buðum starfsmönnum upp á 

sænskan morgunverð , á þjóðhátíðardegi Svía, 6. júní, og vorum þá öll í 

einhverju gulu og bláu.  Einnig buðum við upp á kalt hlaðborð með sænsku ívafi 

eftir að ferðinni lauk.  Það má með sanni segja að þessi undirbúningur fyrir 

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

vinnufélaganna og virðinguna hvort fyrir öðru.  Einnig fengum við innsýn inn í 

menningu og venjur þess lands sem við vorum á leiðinni til í gegnum mat, 

drykki  og fræðslu. 
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Það gekk mjög vel að setja niður dagskrá og var almennt tekið vel á móti 

okkur í öllum þeim skólum sem við heimsóttum.  Fyrsta daginn heimsóttum við 

öll, þrjá leikskóla í Lundi,  og seinni daginn skiptum við hópnum í tvennt og 

hvor hópur heimsótti 2 leikskóla í Lundi og 3 leikskóla í Södra Sandby.  Við 

færðum öllum leikskólunum gjafir, ljósmyndabók um Hafnarfjörð, lítinn 

steinkarl í lopapeysu og heimatilbúið þakkarkort!! 

 

Við viljum þakka foreldrum í leikskólanum, Hafnfirðingum, bæjaryfirvöldum, 

Símenntunarsjóði, ýmsum fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu, Félagi 

leikskólakennara og Verkalýðsfélaginu Hlíf fyrir sýndan áhuga, jákvæðar 

undirtektir og veittan stuðning til að gera þessa ferð mögulega.   

 

Fyrir hönd starfsmanna leikskólans,  

Anna Borg, leikskólastjóri   Lóa Björk Hallsdóttir, deildarstjóri 

Día Björk Birgisdóttir, leiðbeinandi Katrína Guðbjartsdóttir, deildarstjóri 

Fríða Ragnarsdóttir, grunnskólakennari 
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Leikskólinn Hans och Greta 

Allur starfsmannahópurinn fór saman, 

daginn sem við komum til Lundar, í 

heimsókn á  leikskólann “Hans och 

Greta”  . Þar tók á móti okkur Inga 

Forberg, íslenskur leikskólakennari,  

sem búið hefur í Lundi, ásamt fjölskyldu 

sinni, í mörg ár. Inga sagði okkur frá starfsemi leikskólans ásamt 

leikskólastjóra eða rektor eins og þeir eru titlaðir í Svíþjóð!!  Rektorinn, 

Corrador Fabio,  er ættaður frá Ítalíu og starfa þrír leikskólar undir hans 

stjórn.   

   

Leikskólinn var stofnaður árið 1991 og var í upphafi tveggja deilda ásamt 

ungbarnadeild sem rekin var af dagmæðrum.   Leikskólinn varð þriggja deilda 

nokkrum árum síðar og sameinaðist leikskólunum “Lönneberga” og “Rida 

Ranka”.   

 

Árið 1995 tók leikskólinn upp stefnu sem kennd er við  Reggio Emilio. 

Stefnumótunin hefur verið látin ganga hægt og rólega fyrir sig og ráðrúm 

haft til þess að læra af mistökunum og til stendur að fara í samvinnu við 

grunnskóla hverfisins og byggja á sömu stefnu.  Allir starfsmenn fóru til 

Ítalíu árið 1995 og voru á viku námskeiði um Reggio-fræðin.  

 

Deildum leikskólans er skipt niður í nokkur aðskilin leiksvæði, til dæmis er 

ABC-svæði þar sem eingöngu er unnið með stafina, annað svæði með kubbum, 
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þriðja með dýrum, fjórða með 

myndsköpun og margt fleira.   Mjög 

auðvelt aðgengi er að hverju leiksvæði 

og skýringarmyndir sem auðvelda 

börnunum að ganga frá að leik loknum.  

Mikið er um skrásetningu á starfi 

barnanna í myndum og formi til að 

foreldrar eigi auðveldara með að fylgjast með. 

 

Matmálstímar eru  með nokkuð frjálslegum hætti í leikskólanum.  Eldri  

börnin geta farið og borðað þegar þau vilja en þó á einum klukkutíma t.d. frá 

12:00-13:00.  Þetta gildir ekki um yngstu börnin.  Tilgangurinn er að gefa 

þeim tíma í leik og starfi og trufla þau sem minnst.   

 

Í leikskólanum eru 48 börn á aldrinum eins til sex ára og níu starfsmenn, 

fyrir utan starfsmenn í eldhúsi og ræstingu.  Meirihluti starfsmanna eru 

leikskólakennarar. Yngstu bönin eru þrettán með starfsmenn í 2,75% 

starfshlutfalli, börnin á aldrinum  þriggja til fimm ára  eru nítján og 2,5 

stöðugildi og fimm til sex ára börnin eru sextán og 2,5 stöðugildi.  

Opnunartími leikskólans er 6:30 til 18:30.  Ef foreldrar þurfa að koma fyrr 

er opnað fyrr. Einnig er lokað fyrr ef ekki er þörf fyrir að hafa opið þetta 

lengi. Opnunartíminn getur breyst á skólaárinu,  allt eftir þörfum 

foreldranna. Ef annað foreldrið er ekki í vinnu eða móðir í fæðingarorlofi er 

boðið upp á dvalartíma fyrir börn þeirra frá 9:00 til 14:00. Lokað er í 6 vikur 

á sumrin, jólafrí er frá 23. desember til 6. janúar og fjórir skipulagsdagar 

eru á ári hverju.  Ef foreldrar hafa ekki tök á að hafa börnin heima, þegar 
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lokað er á sumrin, sameinast þau öðrum leikskólum í hverfinu. Það starfsfólk 

sem ekki getur tekið þetta langt sumarleyfi fer þá einnig á þann leikskóla og 

vinnur þar.  

 

Foreldrasamvinna er mjög góð. Það eru til dæmis haldnir súpudagar, grilldagar 

og kaffidagar þar sem foreldrar eru sérstaklega boðnir velkomnir. 

 

Leikskólinn hefur aðgegni að  sérfræðiþjónustu frá hjúkrunarfræðingi, 

félagsráðgjafa, sálfræðingi og talmeinafræðingi. 

 

Við heimsóttum einnig leikskólann 

“Lönneberga” sem er í göngufæri frá 

“Hans och Greta” .  Hann er 6 deilda 

leikskóli sem þykir nokkuð stórt. 

Húsið var byggt árið 1977 og eru 70 

börn í húsinu. Hver deild er frekar 

stór og hefur mörg rými. 

Þarna er gott eldhús og er allur matur unnin frá grunni og öll brauð bökuð á 

staðnum. Það er notað eins mikið lífrænt ræktað hráefni og hægt er í 

matargerð. 

Opnunartími er sá sami og á “Hans och Greta” eða frá 6:30 til 18:30. 

Starfsemin og stefnan er sú sama og á “Hans och Greta”. 

 

Niðurlag: 

Það var sérlega vel tekið á móti okkur af öllu starfsfólki leikskólans, með 

vinalegu viðmóti og góðum veitingum og þá sérlega litlum sætum sænskum 
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eplum.  Gestgjafarnir voru einstaklega lifandi og geislaði af þeim starfsgleðin 

og vilji til að segja okkur frá því sem þau eru að gera.  Það var svolítill ítalskur 

háttur á móttökum blandaður við íslenska gestrisni!!  Skemmtilegt!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heimaskreytt hjólagjörð notuð sem fallegt ljós!! 

 

 

 

 

 



10  2/17/2009 

Leikskólinn Vinden 

Leikskólinn Vinden tók til starfa árið 

2006 og er útileikskóli.  Hann er 

rekinn sem ein deild útfrá öðrum 

stærri leikskóla, Uroxen, sem er í 

sama hverfi, Gunnesbo, í norður hluta 

Lundar.  Rekstraraðili er 

Lundskommun.  Börnin sem dvelja í 

leikskólanum koma alls staðar að úr Lundi þó flest séu úr hverfinu. 

 

Átján börn á aldrinum tveggja og hálfs til fimm ára eru í leikskólanum og þrír 

starfsmenn í 2,75% starfshlutfalli.  Það eru leikskólakennari, kennari og 

leiðbeinandi með tveggja ára starfsnám að baki.  Að auki kemur aðstoð frá 

Uroxen með hádegismatinn í kerru á hverjum degi.  75% af hráefni í 

matargerðinni er lífrænt.  Stundum afþakkar leikskólinn matinn og sér 

sjálfur um að elda á opnu eldstæði og þá oftast súpu.  Þegar börnin eiga 

afmæli þá er poppað yfir opnum eldi!!  

 

Leikskólinn er staðsettur í útjaðri hverfisins.  Húsnæðið er gamalt bóndabýli 

sem er dæmigert fyrir suður Svíþjóð eða Skán.  Íbúðar- og útihúsin mynda 

ferhyrning.  Þetta innratorg er án trjágróðurs, nokkuð stórt,  en garðurinn 

sem börnin hafa til afnota er feikistór með villtum gömlum trjágróðri af 

öllum tegundum. Mikið er af ávaxta- og berjatrjám.  Lóðin er afgirt án þess 

að mikið beri á því sökum gróðurs.  Leikskólinn er í sambýli við aðra starfsemi, 

s.s. Fältbiologerna (einhvers konar skátastarfsemi) og 4H (hugur, hjarta, 
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hönd, heilsa) sem er félagsstarfsemi með grunnskólabörnum þar sem aðal 

áhersla er lögð á umgengni og umhirðu hús- og gæludýra. Þarna voru kanínur, 

naggrísir, hestar, geit, kindur og svín.  Leikskólabörnin hafa frjálsan aðgang 

að dýrunum þegar hentar.  

 

Íbúðarhúsið sjálft er gamalt og þokkalega búið og gott rými fyrir þessi fáu 

börn sem eru þarna daglega, enda dvelja þau ekki mikið inni yfir daginn allt 

árið um kring.  Börnin verða að eiga góðan útifatnað svo þeim líði vel í 

útivistinni, sama hvernig viðrar. 

 

Þegar við komum til Vinden var okkur 

boðið sæti við opið eldstæði á miðri 

lóð leikskólans og sátum við á 

trjádrumbum og bekkjum sem 

mynduðu hring um eldinn.  Okkur var 

boðið upp á kaffi og rúnnstykki og 

heimalagaða stikilsberjasultu meðan 

gestgjafinn Annika fræddi okkur um 

starfsemi leikskólans. Í upphafi voru starfsmenn hræddir um börnin með 

opinn eld en nú nægir að setja upp “eldfánann” og þá fara börnin varlega í 

kringum eldstæðið.  En auðvitað eru starfsmenn alltaf vakandi þegar kveikt 

er upp.   Þarna við hliðina var stórt og glæsilegt útvistartjald (í indjánastíl) 

sem auðvelt er að taka með í lengri eða styttri ferðir.   

 

Starfið á Vinden byggist fyrst og fremst á uppgötvun og áhuga barnsins og 

aðlaga kennarar leikskólans sig að aðalnámskrá leikskóla.  Það er ekkert 
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fyrirfram ákveðið hvað á að vinna með á 

haustin heldur eru börnin hvött til að koma 

með hugmyndir eða þá kennarar lesa vel í 

leik barnanna og þróa hann áfram í 

samvinnu við börnin.  Annika tók mörg 

skemmtileg dæmi og gekk með okkur í 

“leikspor” barnanna um alla lóð.  Sem dæmi þá sagði hún frá því að börnin 

fundu sér sitt uppáhalds tré sem síðar breyttist í leynistað og  því næst í 

einhverskonar safn.  Þegar leikurinn snerist um safn var ákveðið að fara í 

ferð og skoða “annað safn”.  Farið var alla leið til Málmeyjar og þurftu börnin 

að ferðast í strætó og lest til að komast á áfangastað.  Það sem stóð upp úr 

ferðinni hjá börnunum voru farartækin en ekki safnið sjálft!!  Þegar heim kom 

fundu börnin vagn sem strætó og bjuggu til strætómiða og settu niður 

stoppistöðvar um alla lóð!!  Meðan við vorum á svæðinu, voru nokkrir strætóar 

á ferð með farþega innanborðs!!   

 

Það voru engin venjuleg útileiktæki á lóðinni eins og við þekkjum þau, þ.e. 

keypt.  Þarna var grafin hola sem sandkassi, gamalt baðkar til að safna vatni í 

sull og drullumall og síðan fékk leikskólinn gefins spýtur og fleka til að byggja 

það sem börnunum datt í hug hverju sinni, s.s. lögreglustöð, fangelsi, 

sjóræningjabát, bíl og sitthvað fleira.  Allir fengu hlutverk í hverju verkefni 

fyrir sig og var þá reynt að sjá út styrkleika  og áhugasvið hvers og eins svo 

allir væru með og gætu notið sín. 

 

Þó svo börnin séu mikið úti þá er hugað að fínhreyfingum og málþroska 

barnanna jafnt sem grófhreyfingum og sköpunargleði.  Undir skyggni, sem 
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tengist, húsinu, var frjálst að teikna, klippa, líma, mála, perla og hvað annað 

sem snýr að fínhreyfingum.  Annika viðurkenndi reyndar að erfiðast væri að 

sinna málörvunarþættinum þar sem börnin væru mikið úti og dreifð um lóðina.  

En þær eru meðvitaðar um vandann og gera sitt besta með því að nota 

tækifærin sem bjóðast í lestur og rím.  

 

Foreldrasamstarf er frekar á ljúfu nótunum yfir kaffibolla og bollu í upphafi 

og lok dags.  En foreldrar koma á ýmsar uppákomur t.d. í desember er Lúsían 

haldin hátíðleg utandyra sem er nú ekki venjulegt hjá Svíum.  Fjölskyldurnar 

safnast saman í kringum eldinn og syngja, sötra heitt súkkulaði og síðan er  

venjan að skjóta upp nokkrum flugeldum!! 

Leikskólinn Vinden er að sækja um Grænfánann á komandi skólaári.  Þau eru 

búin að setja niður fimm markmið sem þau eru að vinna eftir. Þau eru: 

• að barnið njóti og beri virðingu fyrir náttúrunni 

• að rækta eigið grænmeti 

• að molta úrgang úr garðinum 

• að flokka úrgang 

• að endurnýta það sem fellur til í lóðinni sem leikefnivið 

 

Niðurlag: 

Það var alveg einstaklega gaman og fróðlegt að heimskækja Vinden.  

Gestgjafinn, Annika, sagði vel frá og hreif okkur með gleði sinni yfir því 

starfi sem unnið er í leikskólanum. Við hrifumst alveg sérstaklega af 
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starfseminni í útiverunni og því frelsi og olnbogarými sem börnin nutu yfir 

daginn.  Þau voru afar róleg og virtist líða einstaklega vel í þeim verkefnum 

sem þau unnu við.  Við tókum eftir því að starfsfólkið var alltaf með börnunum 

í því sem þau tóku sér fyrir hendur og naut þess ekki síður en börnin sjálf.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                      Öll útileiktæki voru hönnuð og byggð af börnum og starfsfólki 
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Leikskólarnir Lejonhjärta og Saltkråkan 

Leikskólinn Lejonhjärta hóf starfsemi 

sína vorið 1981 undir stjórn íslensks 

leikskólastjóra, Fanneyjar Jónsdóttur.  

Sérstaða leikskólans í upphafi var sú að 

þarna voru eingöngu íslensk og sænsk 

börn.  Í upphafi voru íslensku börnin 

fleiri eða 15 af 18 börnum samtals. Þetta var algengt rekstrarform á þessum 

árum þ.e.a.s. tveggja tungumála leikskólar t.d. voru sænsku og spænskutalandi 

börn saman.  Árið 1996 er leikskólinn lagður niður í þáverandi mynd og 

sameinast leikskóla í nágrenninu sem heitir Skrållan.  Þar með er leikskólinn 

orðin venjulegur leikskóli með börn frá mörgum þjóðernum og auðvitað 

nokkrir Svíar innanum!!! 1997 flyst leikskólinn í núverandi húsnæði við 

Borgarparken sem er almenningsgarður hverfisins.    1998 sameinast 

leikskólinn Lejonhjärta stærri leikskóla, Saltkråkan, sem er nánast 

staðsettur við hliðina á honum.  Mikil samvinna er milli þessara tveggja 

leikskóla enda eru þeir reknir af sama yfirmanni . 

 

Lejonhärta er ein deild með 14 börnum á aldrinum þriggja ára til fimm ára og 

þrír starfsmenn í ca. 2,75% starfshlutfalli.  Af þessum 14 börnum eru 

einungis þrjú þeirra með báða foreldra sænska, en 11 barnanna eiga foreldra 

þar sem annað er af erlendum uppruna eða bæði.  Stór hluti barnanna kemur 

sem flóttamenn frá Írak.  Þar sem foreldrar eru illa eða ekki neitt talandi á 

sænsku hafa erlendu börnin átt erfitt uppdráttar í nýju umhverfi og fer 

mikill tími og orka í að vinna með tungumálið og öll almenn samskipti.   
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Saltkråkan er 8 deilda leikskóli og byggður í kringum 1980.  Eins og áður var 

nefnt þá vinna leikskólarnir mikið saman, eru t.d. með sameiginlegar 

söngstundir, sameina börn í hópa eftir aldri  og fara í vettvangsferðir saman.   

 

Báðir þessir leikskólar eru staðsettir 

í stórum, gróðursælum garði í miðju 

hverfisins.  Í þessu hverfi hefur 

verið og er mikið um innflytjendur og 

þar er einnig stórt samfélag 

stúdenta.   Þarna er því mikið og 

fjölbreytt mannlíf en því miður verða 

oft árekstrar milli hópa.  Í svona samfélagi reynir gríðarlega á færni 

skólasamfélagsins. Í sama húsi og Lejonhjärta er rekin félagsstarfsemi með 

3., 4. og 5. bekk grunnskóla og annast þessi börn um dýr sem eru á svæðinu.  

Þarna eru kanínur, hænur, kindur og fleiri dýr.  Leikskólabörnin njóta góðs af 

frjálsri umgengni við þessi dásamlegu dýr.  Þau hafa leyfi til að ná í eggin frá 

hænunum og gefa þeim afgangsmat og kindunum brauð og annað fóður.  Rétt 

utan við Lejonhjärta er stór vaðlaug þar sem börnin geta vaðið og sullað í á 

góðviðrisdögum yfir sumarmánuðina.  Vatnið er hreint þar sem vaðlaugin er 

með hreinsibúnaði og klórblönduðu vatni.  Þess er þó gætt að börnin séu öll í 

björgunarvesti úti í lauginni.   

 

Leikskólarnir vinna  mikið með barnið úti í náttúrunni og sækja markvisst 

útfyrir lóðarmörkin.  Yngstu börnin fara um nánasta umhverfi leikskólanna, 

miðhópurinn fer víðar um Lund og elstu börnin fara reglubundið út í skóg, 

Skryllegården.  Leikskólarnir  eru báðir aðilar að einhverskonar samtökum 
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náttúruunnenda, Mulleverksamhet,  sem gera það að markmiði sínu að vekja 

áhuga barnanna á að: 

• njóta og upplifa náttúruna  

• umgangast náttúruna af virðingu 

• þekkja náttúruna 

• vera í útiveru allt árið um kring 

 

Leikskólakennarar fá  reglubundna  fræðslu  frá þessum samtökum og eru 

þannig vel undirbúnir að vinna úti í náttúrunni með börnunum.  Stundum 

birtist skógarálfurinn Mulle börnunum þegar þau eru í skógarferð.  Hann er 

ævintýravera og vinur barnanna, kominn til að leika, syngja og fræða þau um 

undur náttúrunnar.  Þau fá að byggja skýli, borða nestið sitt, gefa íkornunum, 

telja maura, klifra í trjánum og margt fleira.  Skógarálfurinn svalar forvitni 

barnsins og sköpunargleði ásamt því að rækta með þeim ábyrgð á öllu því sem 

lifir, stóru sem smáu.  

Leikskólarnir vinna einnig mikið 

með tungumálið enda ekki vanþörf á 

þar sem mikið er um innflytjendur í 

hverfinu. Þau hafa útbúið s.k. mál- 

og sögupoka með hlutum sem má 

finna í sögubókum.  Þetta er notað 

til að örva tungumálið og auka 

orðaforðann.   

 

Árið 2004 fékk Lejonhjärta Grænfánann og unnu þau með hringrásina: 

flokkun, endurvinnslu, endurnýtingu, moltun og ræktun og umhirðu dýranna.  Í 
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ár ætlar leikskólinn að vinna með “Lífsstíl og heilsu” sem grunn að umsókn um 

fánann.  

 

Lejonhjärta lokar í 6 vikur á sumrin og yfir jól og áramót.  Þau börn sem ekki 

taka sumarleyfi á aðal sumarleyfistímanum dvelja á deild á Saltkråkan.  Sama 

gildir um þau börn sem ekki taka leyfi um jóla og áramót. 

 

Niðurlag: 

Það var gaman að heimsækja leikskólana og þá sérlega Lejonhjärta þar sem 

Inger, gamall vinnufélagi Önnu Borgar, tók vel á móti okkur.  Húsnæðið er 

gamalt en notalegt og hlýlegt, með perlum og glingri sem eflaust örvar 

ímyndunaraflið og ekki síður fegurðargildið.  Þarna sem annars staðar eru fá 

börn á rúmgóðum svæðum.  Börnin eru mikið úti í leik og starfi allt árið um 

kring enda langt og gott sumar á þessum slóðum.  Húsnæði Saltkråkan var 

ekki jafn aðlaðandi en það á víst að endurnýja það í áföngum.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Saltkråkan 
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Södra Sandby 

Annar starfsmannahópurinn fór til 

Södra Sandby sem er eitt af 

úthverfum háskólabæjarins Lundar í 

Svíþjóð.  Í Södra Sandby búa u.þ.b.  

fjórtan þúsund manns.  Þar tók á 

móti okkur Irene König sem er leikskólastjóri á þeim þremur leikskólum sem 

við heimsóttum; Solbacken, Björkbacken og Hallonbacken.  Leikskólarnir 

liggja allir nálægt hver öðrum og einnig er þar grunnskóli.  Umhverfi þeirra er 

skógi vaxið inni í miðri íbúðarbyggð og mikil áhersla er lögð á útikennslu og 

allir starfa leikskólarnir samkvæmt Reggio Emilia.   

 

Einstaklingsnámsskrár eru gerðar í samráði við foreldra sem báðir aðilar 

vinna svo eftir.  Ekkert sérstakt dagsskipulag er á leikskólunum fyrir utan 

fastan morgunmat, ávaxtatíma, hádegismat og nónhressingu. Róleg stund er 

alltaf að loknum hádegismat, sumir sofa aðrir hlusta á sögu úti í náttúrunni. 

 

Íþróttaaðstaða grunnskólans, úti sem inni, er mikið notuð af leikskólunum.  Á 

svæðinu er flokkunarmiðstöð fyrir skólana sem bærinn sér um að tæma, bæði 

lífrænt og ólífrænt.  Þó molta tveir leikskólar sjálfir grænmetisafganga og 

ávaxtahýði.  Mikil áhersla er lögð á lífrænan mat sem nú þegar er orðinn 75% 

af öllum matarinnkaupum.  Í  Södra Sandby hefur verið mótuð stefna um 

fæði í leik- og grunnskólum þar sem áhersla er lögð á hollustu.  Það er t.d.  

búið að taka út allan sykur og stefnt er að því að hlutfall lífrænt ræktaðs 

hráefnis í matargerð verði 100% og sé allt unnið frá grunni. 
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Opnunartími leikskólanna er frá 6:30 – 18:30 eða eftir þörfum hvers og 

eins,en þó innan þess tímaramma.  Full vinnuvika er 40 stundir á viku en ef 

starfsmannafundir eru, sem eru einu sinni í mánuði, styttist vinnuvikan um 

tvær klukkustundir. Undirbúningstími leikskólakennara er tvær klukkustundir 

á viku.   Engir deildarstjórar eru á deildunum en aðstoðarleikskólastjóri er á 

hverjum leikskóla sem er tengiliður við leikskólastjórann. 

 

Solbacken 

Leikskólinn Solbacken opnaði haustið 

2006 og er búinn að hafa Grænfánann 

í eitt og hálft ár.  Solbacken er 

þriggja deilda leikskóli og þar stunda 

44 börn nám.  

 

Húsnæði Solbackens er byggt úr  gámahúsum (færanlegar kennslustofur) 

sem samanstanda af þremur deildum  ásamt starfsmannaálmu sem komið var 

fyrir á lóð grunnskólans.  Útisvæðið er ekki stórt en vel skipulagt og öryggi 

barnanna haft í fyrirrúmi.  Stutt er í opin skógarsvæði.  Hver deild 

samanstendur af stórri stofu með eldunaraðstöðu, sér herbergi, rúmgóðu 

salerni með rafrænu skiptiborði og góðum fataklefa.  Allt húsnæðið er bjart 

og vel skipulagt. Áætlað rými á hvert barn er rúmir 13m² sem þeim þykir í 

minna lagi ef þörf er á að hafa öll börnin inni samtímis!!.  

 

Leikskólinn skiptist í tvær aldursblandaðar deildar  og eina aldurshreina. 

Á yngstu deild leikskólans eru 12 börn, 1-2 ára og þrír starfsmenn. 
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Ein deild með 15 börn, 3-4 ára og þar starfa 3 starfsmenn. 

Á elstu deildinni eru 17  fimm ára börn  og  3 starfsmenn.  

Við leikskólann starfa 12 starfsmenn og þar eru 8,40 stöðugildi.    

 

Starfið í Solbacken er í anda Reggio 

Emilia.  Þar er litið á barnið sem 

hæfan einstakling og að hlutverk 

kennarans sé að aðstoða barnið við að 

leita leiða til að auka við reynslu sína 

og þekkingu.  Það er meðal annars gert 

með því að veita því efnivið og 

tækifæri til margs konar sköpunar. Í leikskólanum er mikil áhersla lögð á 

málþroska, hreyfingu og hlýlegt umhverfi fyrir börnin og fjölskyldur þeirra. 

Einnig hefur verið lögð áhersla á að börnin þar fái næga útiveru og má sem 

dæmi nefna að algengt er að dagleg starfsemi sé færð út undir bert loft.  

Solbacken fær heitan mat sendan frá leikskólanum Björkbacken, en meðlæti 

er útbúið á staðnum.  Áhersla er lögð á að börnin fái hollan og góðan mat.  

 

Björkbacken 

Leikskólinn Björkbacken er 30 ára, elstur 

þeirra þriggja. Hann liggur á miðju 

svæðinu umlukinn trjágróðri. Húsnæðið er 

gamalt en snyrtilegt og vel við haldið. 

Rými hverrar deildar er mjög gott og vel 

nýtt og skipulagt. Garðurinn er stór og vel 
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gróinn.  Fjölbreytilegir leikmöguleikar, t.d. stór brekka með rennibraut, 

hjólastígar, klifurveggur, kofi í skóginum og eldstæði ásamt hefðbundnum 

leiktækjum. 

Leikskólinn hefur haft Grænfánann frá því árið 1998 og hafa ýmis verkefni 

verið unnin í leikskólanum í sambandi við hann. Þar hafa verið unnin verkefni 

tengd vatninu, umhverfinu, heilsunni og skóginum svo dæmi séu tekin. 

 

Björkbacken er þriggja deilda 

leikskóli sem skiptist í  eina deild 

með 13 börnum, eins til tveggja ára.  

Tvær aldursblandaðar deildir með 19 

börn á hvorri deild.  Við skólann 

starfa 13 starfsmenn í  8,75 

stöðugildum.   

Á Björkbacken er  matreiðslumaður sem eldar allan mat frá grunni og bakar 

öll brauð sjálfur.  Björbacken sér Solbacken fyrir mat .  Mikil áhersla er lögð 

á að börnin  fái hollan og góðan mat.   

Leikskólinn vinnur í anda Reggio Emilia stefnunnar og þar er jafnframt lögð 

áhersla á útiveru og umhverfismennt.  Sorp er flokkað og lífrænn úrgangur 

moltaður og hafa þeir sínar eigin moltutunnur.  

 

Hallonbacken 

Hallonbacken opnaði 2006 og fékk Grænfánann vorið 2007.  Hann er í 

samtökum útileikskóla “Ur och Skur” sem byggja starf sitt að mestu á 
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útikennslu og útiveru.  Einnig starfar  

hann í anda Reggio Emilia.   Þeirra 

mottó er “Allt sem hægt er að gera 

inni er hægt að gera úti”.  

Hallonbacken nýtir sér náttúruna sem 

verkfæri í uppeldi barnanna.  Áherslan 

er á leik barnsins og telja þeir að 

leikur úti í skógi eða annars staðar í náttúrunni, gefi barninu endalaus 

tækifæri á að þróa leikinn á sínum forsendum.  Leikskólinn er byggður við 

grunnskólann og er hann rúmgóður og snyrtilegur.  Sérstaða Hallonbacken er 

að yngstu börnin sofa alltaf úti ýmist í vögnum eða úti á palli  sem er 

yfirbyggður en opinn að öðru leyti í góðum svefnpokum á dýnu.  Þess má geta 

að á síðasta ári var einungis einn dagur sem ekki var hægt að sofa utandyra.   

 

Hallonbacken er þriggja deilda leikskóli með 31 barn.  Ein deild með eins til 

tveggja ára börnum, ein deild með þriggja til fjögra ára börnum og ein deild 

með fimm ára börnum.  Við skólann starfa 9 starfsmenn í 5,63 stöðugildum. 

Þau leggja áherslu á heilsusamlegt fæði og elda mikið úr lífrænt ræktuðu 

hráefni.  Allir ávaxta- og grænmetisafgangar eru moltaðir í veltitunnu.  Einn 

dag í viku hverri er eldað utandyra yfir opnum eldi.  Reglulega er farið í 

“Skryllegårdens” (skógarsvæði) og þá taka þau mat með sér og borða á 

staðnum. 

 

Niðurlag: 

Það var mjög áhugavert að skoða þessa leikskóla og mjög vel tekið á móti 

okkur. Við fundum það að heimsókn okkar var vel skipulögð og allt starfsfólk 
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meðvitað um komu okkar.  Leikskólastjórinn tók á móti okkur og sagði frá 

starfseminni og leiddi okkur síðan um skólana, bæði úti sem inni.  Okkur 

fundust þeir  mjög rúmgóðir miðað við það sem við eigum að venjast en á móti 

kemur að þetta eru allt mjög litlir leikskólar með þrjátíu – fimmtíu  börn hver.  

Okkur var boðið í hádegisverð, sumir borðuðu inni en aðrir úti með börnunum 

og að heimsókn lokinni var okkur boðið í kaffi og súkkulaðiköku. Þar afhentum 

við gjafir til allra leikskólanna;  ljósmyndabók um Hafnarfjörð og steinkarl í 

íslenskri lopapeysu.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Séð yfir lóð og hús á Hallonbacken!! 
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Lokaorð: 

Lundarferðin 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 hver annarri.  

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

hversu rólegt og notalegt andrúmsloftið var almennt í leikskólunum. Þetta er 

búið að skapa miklar umræður og vangaveltur hér í leikskólanum og þá helst 

hvað getum við gert til að skapa þetta andrúmsloft hér hjá okkur.  

Niðurstaðan: það eru of mörg börn í leikskólum Hafanarfjarðar!!  Það  þyrfti 

því að fækka börnum á deildum til að gefa þeim næði og olnbogarými og ekki 

síst þyrfti að stytta viðverutíma barna til að minnka streitu í umhverfi sem 

skapar mikinn skarkala og þreytir þau yfir daginn.  Það voru áberandi færri 

börn á hvern  starfsmann í Svíþjóð og mun meira rými í fermetrum talið á 

hvert barn.  Einnig tókum við eftir því að á ungbarnadeildunum voru áberandi 

fá börn, aldrei fleiri en 12-15 í rúmgóðum vistarverum.  Að auki var áberandi 

að flestir leikskólarnir moltuðu, keyptu inn markvisst lífrænt hráefni í 

matargerðinni og flokkuðu almennt sorpið vel og samviskusamlega.  Einnig var 

áberandi mikil áhersla á útivist, skógarferðir og 

opið eldstæði á lóð leikskólanna. 

Margar hugmyndir kviknuðu meðal 

okkar til að nýta í starfinu þar á meðal 

má nefna:  ömmu-og afadagar, 

sögupokar (ýmsir hlutir tengdir 

ákveðnum sögum), að færa starfið út 
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(allt sem hægt er að gera inni er hægt að gera úti), yfirbyggð útisvæði, 

nýting á dótaskúrum sem notaðir eru í starfi yfir daginn, nýjar hugmyndir að 

afmælisdagatölum, taka mynd í hverjum mánuði af sama svæðinu og fylgjast 

þannig með árstíðarbreytingum  og svo mætti lengi telja. Við vorum með 

fyrsta ömmu- og afadaginn þann 29. janúar 2009!!  Hér var fullt út úr dyrum, 

yfir 100 afar og ömmur, sem komu í morgunsárið og fengu sér hafragraut og 

slátur með barnabörnum sínum!!  Stórkostlegur dagur sem er komin til að 

vera!   

   

 

Fyrir hönd starfsmanna í leikskólanum Norðurbergi 

Anna Borg Harðardóttir 

leikskólastjóri 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  Ferðanefnd leikskólans: Fríða, Kata, Lóa Björk, Anna Borg og Día Björk!! 
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