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Markmið Reykjakots samkv.  skólanámskrá 

Samkv. Lögum um leikskóla 2008 
 Í leikskólum skal velferð og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu starfi. Veita skal börnum 
umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði. 
Stuðla skal að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi þar sem börn njóta fjölbreyttra 
uppeldiskosta. Starfshættir leikskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, 
lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleifð 
íslenskrar menningar. 
    Meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla skulu vera: 
    a.    að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra,  
    b.    að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku,  
    c.    að hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir hvers og eins svo 
að börnin fái notið bernsku sinnar,  
    d.    að stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra,  
    e.    að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í 
lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun,  
    f.     að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að styrkja sjálfsmynd 
þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta.  
 

Hjallastefnan  
Í Reykjakoti er unnið mjög metnaðarfullt starf í anda Hjallastefnunnar þar sem sérstök áhersla 

er lögð á:  

1. Virðingu fyrir einstaklingnum og þörfum hvers nemanda.  

2. Jákvæðni, gleði og kærleik í öllum samskiptum.   

3. Einfaldleika, þar sem umhverfi, búnaður og dagskipulag er einfalt og gagnsætt.   

4. Opið leikefni sem ýtir undir ímyndun og sköpun.  

5. Náttúruna, þar sem nýtni, nægjusemi og virðing fyrir náttúrunni er höfð að leiðarljósi.  

6. Aga og hegðunarkennslu á hreinskiptinn hátt, rósemd og streituleysi. 

 

Samkv. Aðalnámskrá 

 Lotuvinna 
Leikurinn er alltaf grundvöllur alls leikskólastarfs. Frjáls leikur er leikur leikjanna og miðar 
leikskólastarf að því að frjáls leikur barna fái að njóta sín. 

1. Hreyfing  

Markmið: Að efla líkams- og hreyfiþroska barnanna. 

2. Umhverfi og náttúra  

Markmið: Að börnin læri að umgangast náttúruna af virðingu og efla þekkingu þeirra á 

henni. 

3. Tjáning og framkoma 

Markmið: Að börnin læri sjálfstjórn, umburðarlyndi og að taka tillit til annarra. Einnig að 

þau skilji mikilvægi vináttu.  

4. Tónlist  

Markmið: Að börnin kynnist fjölbreyttri tónlist og undirstöðuatriðum tónlistar, s.s. hrynjandi, 

tónhæð, blæ og styrk.  
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5. Myndsköpun 

Markmið: Að börnin fái tækifæri til frjálsrar myndsköpunar með fjölbreyttum efniviði.  

 

6. Samskipti og lífsleikni 

Markmið: Að efla samskiptahæfni barnanna og virðingu þeirra hvort fyrir öðru. 

 

Börnin 
6.1. Yngstu börnin/könnunarleikurinn 

Á deildum yngstu barnanna er umönnun stór þáttur auk þess sem mikil áhersla er lögð á 

öryggi þeirra. Það að þeim líði vel er frumskilyrði þess að þau nái að þroskast og dafna. Mikil 

áhersla er lögð á samskipti þar sem vinátta, virðing og samhygð eru höfð að leiðarljósi. 

6.2. Miðbörnin/könnunaraðferðin 

(Project Approach) 

Könnunaraðferðin (Project Approach) gengur út á það að tekið er fyrir ákveðið þema eða 

viðfangsefni í vissan tíma og gerð er ítarleg rannsókn á því út frá áhuga barnanna. 

Könnunaraðferðin er sérstaklega góð leið til að efla félagsfærni með hópavinnu, samræðum, 

að deila upplýsingum og reynslu, komast að samkomulagi og skilja orsök og afleiðingu.  

6.3. Elstu börnin  

Í starfi með elstu börnum leikskólans er lögð sérstök áhersla á að efla samskiptahæfni, 

hljóðkerfisvitund, tjáningu, rökhugsun og talnaskilning. 

 

Mat 

Um hópatíma 
Hópatímar eru tvisvar á dag. Þeim er stýrt af fullorðnum þar sem skapaður er vandaður 

leikrammi fyrir jafningjahópa og unnin eru verkefni sem krefjast aðstoðar eða eru ætluð til að 

þjálfa ákveðna færni. Börnum er skipt í hópa eftir aldri. Í hópatímum er alltaf sami kennari 

með sömu börnin þannig að við getum sagt að kennarinn "eigi" sinn hóp. 

Í hópatímum er hægt að gera næstum hvað sem er. Hægt er að fara í gönguferðir, fjallgöngur, 

dansa, leika sér úti, fara í þrautabrautir úti jafnt sem inni, syngja, semja sögur, æfa leikrit, 

mála, föndra, gera vísindarannsóknir, fara í ferðir, spila á hljóðfæri, heimsækja fyrirtæki og 

stofnanir, leika sér inni og margt, margt fleira sem andinn blæs kennurum og börnum í brjóst. 

Verkefni hópatíma verða að vera fjölbreytt og koma inn á öll námssvið leikskóla þ.e. 

hreyfingu, málrækt, tónlist, myndsköpun, menningu og samfélag, og náttúru og umhverfi. 

Þessi námssvið skarast og eru samtvinnuð undirstöðuþáttum alls leikskólastarfs. (Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999.) Leiðarljós kennara í hópatímum og öllu leikskólastarfi er samt alltaf 

leikurinn og sú vitneskja að börn læra best í gegnum leikinn. 

 Markmið hvers hópatíma er ætíð að skemmta sér, hafa gaman og að allir taki virkan 

þátt í leiknum.  

Greining á hópatímum 
Á hverjum degi fer hver hópur í tvo hópatíma. Verkefni hópatímanna eru skráð á blöð sem 

hanga frammi í fataklefum kjarnanna. Einu sinni í mánuði telur kjarnastjóri út viðfangsefni 

hópatímanna. Niðurstöður þessara talninga gefa okkur greinargóðar upplýsingar um faglegt 

starf í skólanum. Almenna reglan er sú að annar hópatími dagsins sé úti og hinn inni og að 

verkefnin komi inn á öll námsvið leikskóla. Talningablaðið sem notað var er í raun úrelt og 

komu athugasemdir frá kjarnastjórunum um ágæti þess. Inn á það vantaði t.s. einn þátt, 

samskipti og lífsleikni. Í staðinn var þáttur sem nefnist Samfélagið. 
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Hvíti- og Gulikjarni: 
Á þessum kjörnum eru yngstu börn skólans. Þau sofa flest þegar annar hópatíminn er í gangi 

þannig að þar er í raun bara einn hópatími á dag. Niðurstöður talninganna benda til þess að 

farið sé vel í öll námsvið leikskóla í hópatímunum. Frjálsi leikurinn fær að njóta sín og mikil 

áhersla er lögð á hreyfingu. Hlutfall milli úti og inniveru i hópatímum er nokkuð jafnt. Farið er 

í öll námsvið leikskóla en mis mikið. Hópatímaverkefni sem falla undir umhverfi og náttúru 

eru í lægstu hlutfalli en aðeins 2% hópatíma falla undir þann þátt.  

  
   Fjöldi Hlutfall 

Leikurinn 49 37% 

Hreyfing 29 22% 

Náttúran 3 2% 

Samfélagið 7 5% 

Mál og málörvun 15 11% 

Tónlist og hljóð 10 7% 

Myndsköpun 21 16% 

Samtals 134   
 

 

Ljóst er af niðurstöðunni að fjölbreytni hópastarfsins er mikil hjá yngstu börnunum. Sérstök 

áhersla er greinilega lögð á hreyfingu, útiveru og frjálsa leikinn.  

Grænikjarni: 
Á Grænakjarna eru elstu börn leikskólans. Þar er hreyfing með hæsta hlutfallið og næst á eftir 

er frjálsi leikurinn. Mikil áhersla er einnig á málörvun á Grænakjarna. Sá þáttur sem sjaldnast 

er farið í er samfélagsleg verkefni s.s. að baka, þrífa, gera við o.þ.h. Næst þar á eftir með 

aðeins 9% af hópatímum er tónlistin. Farið er markvisst í öll námsvið leikskólans á 

Grænakjarna þótt sumir þættir njóti meiri vinsælda en aðrir. 

  Grænikjarni 

  Fjöldi Hlutfall 

Leikurinn 62 23% 

Hreyfing 67 25% 

Náttúran 29 11% 

Samfélagið 9 3% 

Mál og málörvun 47 18% 

Tónlist og hljóð 25 9% 

Myndsköpun 26 10% 

Samtals 265   
 

Bláikjarni 
Á Blákjarna er það hreyfingin sem mesta áherslan er á. Þar næst á eftir er frjálsi leikurinn. 

Athygli vekur að tónlistin verður algjörlega útundan og er enginn tónlistartími á Bláakjarna. 

Mál og málörvun er ríkur þáttur í starfinu en hópatímar sem falla undir samfélagið eru afar 

óalgengir á Bláakjarna rétt eins og á Grænakjarna. 
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  Bláikjarni 

  Fjöldi Hlutfall 

Leikurinn 55 28% 

Hreyfing 84 42% 

Náttúran 9 5% 

Samfélagið 1 1% 

Mál og málörvun 30 15% 

Tónlist og hljóð 0 0% 

Myndsköpun 19 10% 

Samtals 198   

Rauðikjarni 
Það sama á við um Rauðakjarna eins og hina kjarna leikskólans. Þar er það Leikurinn og 

hreyfinginn sem skipa stærsta sessinn í hópatímum barnanna. Þar er einnig lögð mikil áhersla 

á myndsköpun og málörvun.  

  Rauðikjarni 

  Fjöldi Hlutfall 

Leikurinn 53 29% 

Hreyfing 47 26% 

Náttúran 11 6% 

Samfélagið 4 2% 

Mál og málörvun 25 14% 

Tónlist og hljóð 18 10% 

Myndsköpun 26 14% 

Samtals 184   
 

 
 

Niðurstöður hópatímatalningar 
Af þessum niðurstöðum er ljóst að fjölbreytni hópatíma í Reykjakoti er mikil. Farið er í öll 

námsvið leikskóla, en þó mismikið í hvert. Hreyfing skipar greinilega stóran sess í faglegu 

starfi leikskólans ásamt frjálsa leiknum. Mikil áhersla er að gönguferðir um nágrennið. 

Ljóst er að þættir eins og náttúran og tónlistin mættu skipa stærri sess í hópatímunum. Vert er 

að taka það fram að Reykjakot er staðsett í einstaklega náttúrulegu umhverfi sem tilvalið er að 

nýta. 

Nú á vormánuðum var ráðinn verkefnisstjóri í 50% stöðu til að skipuleggja náttúru- og 

útikennslu við leikskólann. Þessi kennsla verður góð viðbót við skólastarfið og mun hjálpa 

okkur að nýta þetta frábæra umhverfi sem skólinn er í og efla náttúrukennslu við skólann. Eins 

og kemur í ljós í talningunni mætir tónlistin stundum afgangi í hópatímunum. Leikskólinn á 

fínan efnivið til tónlistarkennslu og þar að hvetja fólk til að nýta hann. Söngur skipar stóran 

sess í starfinu og er sungið a.m.k. þrisvar sinnum á dag á hverjum kjarna. Þessar söngstundir 

koma ekki fram á hópatímablöðunum. 

Þegar hópatímarnir voru taldir kom einnig í ljós að hlutfall kynjablandaðra hópatíma er lágt. Á 

yngstu kjörnunum er hlutfallið 30%. Á Grænakjarna er hlutfallið 35% en á Bláa og 
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Rauðakjarna fer hlutfallið niður í 6%. Þetta verður að bæta og gerum við ráð fyrir að með 

tilkomu útikennslunnar lagist þetta hlutfall talsvert því þeir tímar verða alltaf kynjablandaðir.  

Eins og áður var nefnt vantaði inn á talningablaðið þáttinn Samskipti og lífsleikni og er 

mikilvægt að bæta úr því.  

Um valtíma 
 

Valtími hefst með valfundi þar sem börn hvers kjarna safnast saman á plássunum sínum og 

velja sér verkefni næstu klukkustundar. Einn kennari stýrir valfundinum og skráir niður hvað 

börnin velja sér.  Börnum er algerlega frjálst að velja sér það viðfangsefni sem þau sjálf kjósa 

og leggjum við mikla áherslu á að valinu sé ekki ,,stýrt" á neinn hátt; þ.e. að kennarinn hlutist 

ekki til um hvað börnin velja. Á valfundi fá börnin tækifæri  til að æfa vilja sinn og taka 

ákvarðanir, gagnstætt við hópatímana þar sem þau æfast fremur í að fara eftir fyrirmælum 

kennarans. 

Greining á vali barnanna 
Við greiningu á vali barnanna kom margt áhugavert í ljós. Kjarnastjórar Græna-, Rauða- og 

Blákjarna töldu val barnanna í febrúar og mars. Að talningunni lokinni var reiknað út hvaða 

valsvæði var vinsælast með því að deila fjölda valtilfella með fjölda plássa sem í boði eru. Í 

ljós kom að áhugasvið barnanna eru ólík á milli kjarna.  

Á Grænakjarna voru stórukubbarnir vinsælastir, næst kom dýnustofa, föndurkrókur, 

litlukubbar, útisvæði og óvinsælastur var leirkrókur. Sama niðurstaða fékkst fyrir báða mánuði 

hvað varðar vinsældir svæðanna. 

Á Bláakjarna voru rétt eins og á Grænakjarna stórukubbarnir vinsælastir. Þar á eftir kom; 

dýnustofa, útivera, litlukubbar, föndurkrókur og eins og á Grænakjarna rak leirkrókurinn 

lestina. Sama niðurstaða fékkst fyrir báða mánuði hvað varðar vinsældir svæðanna. 

Á Rauðakjarna var niðurstaðan önnur. Þar var dýnustofan vinsælust svo kom; föndurkrókur, 

stórukubbar, útivera, litlukubbar og leirkrókur rak lestina. 

Á þessum niðurstöðum má sjá að áhugasvið barnanna eru ekki eins eftir kjörnum. Afar 

forvitnilegt var að sjá að ekki ver munur á milli mánuða hvað varðar vinsældir valsvæða. 

Gaman væri að sjá hvort vinsældir svæðanna haldast eins þegar fer að vora. Frekari talninga er 

þörf til að fá marktækari niðurstöður.  Af þessu má samt ætla að leirkrókur sé óvinsælasta 

valsvæðið. Á öllum kjörnunum er hann síðastur í röðinni. Þetta gefur vísbendingar um að 

ástæða sé til að skoða hvort bjóða eigi áfram upp á leirkrók í vali eða hvort ástæða sé til að 

finna eitthvað annað sem áhuga vekur hjá börnunum en er jafnframt opinn efniviður. 

Vinsælustu valsvæðin á öllum þessum kjörnum eru svæðin sem bjóða upp á fjölbreyttan 

hlutverkaleik, hreyfingu og útrás. Á rauðakjarna, hins vegar, er föndurkrókurinn næst 

vinsælastur en það kemur ekki á óvart þar sem í gegnum tíðina hefur komið í ljós að stúlkur 

velja frekar föndurkrók en drengir. Athygli vekur að á Grænakjarna er útisvæðið í næst síðasta 

sæti.  

Samskipti 
Annað markmið mats á skólastarfi Reykjakots var að skoða samskipti innan leikskólans með 

áherslu á gildi Mosfellsbæjar; virðing, umhyggja, jákvæðni og framsækni. 

Í Reykjakoti er unnið mjög metnaðarfullt starf í anda Hjallastefnunnar þar sem sérstök áhersla 

er lögð á:  

1. Virðingu fyrir einstaklingnum og þörfum hvers nemanda.  

2. Jákvæðni, gleði og kærleik í öllum samskiptum.   

3. Einfaldleika, þar sem umhverfi, búnaður og dagskipulag er einfalt og gagnsætt.   

4. Opið leikefni sem ýtir undir ímyndun og sköpun.  



Mat á starfi Reykjakots vor 2010 
 

 8 
 

5. Náttúruna, þar sem nýtni, nægjusemi og virðing fyrir náttúrunni er höfð að leiðarljósi.  

6. Aga og hegðunarkennslu á hreinskiptinn hátt, rósemd og streituleysi. 
 

Atferlis-/þátttökuathuganir 
Gerðar voru fjórar þátttökuathuganir þar sem áhersla var á að skoða samskipti kennara og 

barna. Þrjár þessara athuganna voru gerðar á valtíma inni (á Græna-, Bláa- og Rauða) en ein 

var gerð í fataklefa (á Hvíta- og Gulakjarna). 

Til eftirbreytni 
Í valtímunum var starfsfólkið frekar á hliðarlínunni, þ.e. var ekki að ónáða börnin í leik. 

Börnin leituðu bara til starfsmannanna þegar eitthvað bjátaði á eða þau vantaði aðstoð við 

eitthvað. Mikil hlýja einkenndi öll samskiptin og voru starfsmenn alltaf tilbúnir að aðstoða 

börnin. Mis mikill erill var á Kjörnunum þegar athuganirnar voru gerðar. Áberandi var hvað 

starfsmenn ræddu mikið við börnin og hjálpuðu þeim að leita sjálf lausna. Starfsmennirnir 

beygðu sig í hnjánum og fóru í hæða barnanna þegar þeir ræddu við þau. Komið var til móts 

við börnin og þarfir þeirra s.s. með því að leyfa þeim að skipta um valsvæði sem það vildu. 

Börnunum var alltaf svarað þegar þau leituðu til starfsmannanna fyrir utan eitt skipti þar sem 

starfsmaður svaraði barni ekki. Öll samskiptin einkenndust af jákvæðni, umhyggju og 

virðingu.  

Í fataklefanum var hlýja og umhyggja einkennandi í samskiptunum. Starfsmennirnir gáfu sér 

góðan tíma til að ræða við börnin og hvöttu þau til sjálfshjálpar. Starfsmennirnir voru 

sérstaklega duglegir að hrósa börnunum og heyrðist oft „flott hjá þér“.  Starfsmennirnir voru 

mjög athugulir og tóku eftir því sem börnin voru að gera. 

Það sem betur mátti fara 
Í valtímunum gengu samskiptin mjög vel. Mikill erill var á Rauða- og Grænakjarna á þessum 

tíma sem athuganirnar voru gerðar. Börnin voru mikið á rápi en kennurunum gekk vel að finna 

öllum verkefni við hæfi. Á þessum tíma er oft ekki nema einn starfsmaður inni á Rauðakjarna 

en í þetta skipti voru þeir tveir og veitti ekki af því þessi valtími var mjög erilssamur. Á 

Grænakjarna hefði mátt sýna meiri ákveðni og hvetja börnin til að leika sér því mikill tími fór í 

hangs á sófanum hjá nokkrum börnum.  

Í fataklefanum voru aðstæður eins og best verður á kosið og það eina sem hefði betur mátt fara 

var þegar foreldri koma með barn og gleymdi að kveðja það þá hefði starfsmaðurinn mátt gefa 

sér meiri tíma til að hugga barnið í stað þess að klæða það fyrst og hugga svo. 

 

Niðurstöður 
Niðurstöður þessara athuganna benda til þess að í leikskólanum Reykjakoti séu samskipti 

kennara og barna mjög góð. Kennarar leggja sig fram um að koma vel fram við börnin, sýna 

þeim virðingu, hlýju, nærgætni og umhyggju. Jákvæðni er einkennandi í öllum samskiptum 

þar sem komið er til móts við þarfir barnanna og þau aðstoðuð eftir fremsta megni. 

Niðurstöðurnar benda til þess að starfsmenn leikskólans séu til fyrirmyndar og setji börnin í 

fyrsta sætið. 

Rýnihópar 
Markmiðið var að taka tvö rýnihópaviðtöl en ekki gafst tími til þess. 
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Samantekt og útdráttur sendur í lokaskýrslu 
A. Að komast að því hvort leikskólinn sé að uppfylla markmið sem fram koma í 

skólanámskrá Reykjakots 

B. Skoða samskipti innan leikskólans með áherslu á gildi Mosfellsbæjar. 

Markmið A 
Í skólanámskrá leikskólans er lögð sérstök áhersa á virðingu fyrir einstaklingnum, einfaldleika, 

aga, náttúruna ásamt jákvæðni, gleði og kærleik í öllum samskiptum. Eins er áhersla á að 

uppfylla námssvið leikskóla sem fram koma í Aðalnámskrá leikskóla. Námssviðin eru; 

hreyfing, umhverfi og náttúra, tjáning og framkoma, tónlist, samskipti og lífsleikni og 

málörvun. Auk þess er lögð áhersla á að  frjálsi leikurinn fái að njóta sín í leikskólanum. 

Verkefni allra hópatíma í leikskólanum eru skráð ásamt vali barnanna. Til að komast að því 

hvernig leikskólinn uppfyllir markmið skólanámskrár voru verkefni hópatíma greind og val 

barnanna talið og greint.  

Niðurstöður hópatímatalninga 
Niðurstöður hópatímatalninga sýna að fjölbreytni hópatíma í Reykjakoti er mikil. Farið er í öll 

námsvið leikskóla, en þó mismikið í hvert. Hreyfing skipar greinilega stóran sess í faglegu 

starfi leikskólans ásamt frjálsa leiknum. Málörvun og myndsköpun skipa líka stóran sess í 

starfinu. Hlutfall úti- og inniveru í hópatímum er nánast jafnt. 

Ljóst er að þættir eins og náttúran og tónlistin mættu skipa stærri sess í hópatímunum. Vert er 

að taka það fram að Reykjakot er staðsett í einstaklega náttúrulegu umhverfi sem tilvalið er að 

nýta. Nú á vormánuðum var ráðinn verkefnisstjóri í 50% stöðu til að skipuleggja náttúru- og 

útikennslu við leikskólann. Þessi kennsla verður góð viðbót við skólastarfið og mun hjálpa 

okkur að nýta þetta frábæra umhverfi sem skólinn er í og efla náttúrukennslu við skólann.  

Í talningunni kemur í ljós að tónlistin mætir stundum afgangi í hópatímunum. Leikskólinn á 

fínan efnivið til tónlistarkennslu og þarf að hvetja fólk til að nýta hann. Söngur skipar stóran 

sess í starfinu og er sungið a.m.k. þrisvar sinnum á dag á hverjum kjarna. Þessar söngstundir 

koma ekki fram á hópatímablöðunum. 

Þegar hópatímarnir voru taldir kom einnig í ljós að hlutfall kynjablandaðra hópatíma er um 

20% að meðaltali. Hlutfallið var mjög misjafnt á milli kjarna, allt niður í 3% á einum 

kjarnanum. Þetta verður að bæta og gerum við ráð fyrir að með tilkomu útikennslunnar lagist 

þetta hlutfall talsvert því þeir tímar verða alltaf kynjablandaðir.  

Talningablaðið sem notað var er í raun úrelt og komu athugasemdir frá kjarnastjórunum um 

ágæti þess. Inn á það vantaði t.d. einn þátt, samskipti og lífsleikni. Í staðinn var þáttur sem 

nefnist Samfélagið. Mikilvægt er að endurhanna þetta blað. 

 

Niðurstöður valtalninga 
Við greiningu á vali barnanna kom margt áhugavert í ljós. Kjarnastjórar Græna-, Rauða- og 

Blákjarna töldu val barnanna í febrúar og mars. Að talningunni lokinni var reiknað út hvaða 

valsvæði var vinsælast með því að deila fjölda valtilfella með fjölda plássa sem í boði eru. Í 

ljós kom að áhugasvið barnanna eru ólík á milli kjarna. Niðurstöður talninganna sýna að 

áhugasvið barnanna eru ekki eins eftir kjörnum. Afar forvitnilegt var að sjá að ekki var munur 

á milli mánaða hvað varðar vinsældir valsvæða, nema á Rauðakjarna. Gaman væri að sjá hvort 

vinsældir svæðanna haldast eins þegar fer að vora. Frekari talninga er þörf til að fá marktækari 

niðurstöður.  Vinsælustu valsvæðin á öllum þessum kjörnum eru svæðin sem bjóða upp á 

fjölbreyttan hlutverkaleik, hreyfingu og útrás. Á rauðakjarna, hins vegar, er föndurkrókurinn 

næst vinsælastur í febrúar en vinsælastur í mars. Þessar niðurstöður koma ekki á óvart þar sem 
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í gegnum tíðina hefur komið í ljós að stúlkur velja frekar föndurkrók en drengir. Af þessu má 

samt sjá að leirkrókur sé óvinsælasta valsvæðið. Á öllum kjörnunum er hann síðastur í röðinni. 

Þetta gefur vísbendingar um að ástæða sé til að skoða hvort endurskoða þurfi ítarefnið í 

leirkróki eða hvort ástæða sé til að finna eitthvað annað sem áhuga vekur hjá börnunum en er 

jafnframt opinn efniviður. 

 

Markmið B  
Annað markmið mats á skólastarfi Reykjakots var að skoða samskipti innan leikskólans með 

áherslu á gildi Mosfellsbæjar; virðingu, umhyggju, jákvæðni og framsækni. 

Þátttökuathuganir 
Gerðar voru fjórar þátttökuathuganir þar sem áhersla var á að skoða samskipti kennara og 

barna. Þrjár þessara athuganna voru gerðar á valtíma inni (á Græna-, Bláa- og Rauðakjarna) en 

ein var gerð í fataklefa (á Hvíta- og Gulakjarna). 

Til eftirbreytni 
Í valtímunum var starfsfólkið frekar á hliðarlínunni, þ.e. var ekki að ónáða börnin í leik. 

Börnin leituðu bara til starfsmannanna þegar eitthvað bjátaði á eða þau vantaði aðstoð við 

eitthvað. Mikil hlýja einkenndi öll samskiptin og voru starfsmenn alltaf tilbúnir að aðstoða 

börnin. Mis mikill erill var á kjörnunum þegar athuganirnar voru gerðar. Áberandi var hvað 

starfsmenn ræddu mikið við börnin og hjálpuðu þeim að leita sjálf lausna. Starfsmennirnir 

beygðu sig í hnjánum og fóru í hæða barnanna þegar þeir ræddu við þau. Komið var til móts 

við börnin og þarfir þeirra s.s. með því að leyfa þeim að skipta um valsvæði sem það vildu. Öll 

samskiptin einkenndust af jákvæðni, umhyggju og virðingu.  

Í fataklefanum var hlýja og umhyggja einkennandi í samskiptunum. Starfsmennirnir gáfu sér 

góðan tíma til að ræða við börnin og hvöttu þau til sjálfshjálpar og voru sérstaklega duglegir 

að hrósa börnunum; „flott hjá þér“.  Starfsmennirnir voru mjög athugulir og tóku eftir því sem 

börnin voru að gera. 

Það sem betur mátti fara 
Mikill erill var á tveimur kjörnunum á þessum tíma sem athuganirnar voru gerðar. Börnin voru 

mikið á rápi og þurftu kennarar að leggja sig alla fram við að aðstoða börnin. Á einum 

kjarnanaum hefði mátt sýna meiri ákveðni og hvetja börnin til að leika sér því mikill tími fór í 

hangs á sófanum hjá nokkrum börnum. Börnunum var alltaf svarað þegar þau leituðu til 

starfsmannanna fyrir utan eitt skipti þar sem starfsmaður svaraði barni ekki. 

Í fataklefanum voru aðstæður eins og best verður á kosið og það eina sem hefði betur mátt fara 

var þegar foreldri kom með barn og gleymdi að kveðja það þá hefði starfsmaðurinn mátt gefa 

sér meiri tíma til að hugga barnið. 

Niðurstöður þátttökuathugana 
Niðurstöður þessara athuganna benda til þess að í leikskólanum Reykjakoti séu samskipti 

kennara og barna mjög góð. Kennarar leggja sig fram um að koma vel fram við börnin, sýna 

þeim virðingu, hlýju, nærgætni og umhyggju. Jákvæðni er einkennandi í öllum samskiptum 

þar sem komið er til móts við þarfir barnanna og þau aðstoðuð eftir fremsta megni. 

Niðurstöðurnar benda til þess að starfsmenn leikskólans séu til fyrirmyndar og setji börnin í 

fyrsta sætið. 

 


