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Inngangur 

Leikskólinn Sjónarhóll starfar samkvæmt lögum nr. 90/2008 um leikskóla og Aðalnámskrá 

leikskóla frá árinu 2011. Hverjum leikskóla ber að útfæra sína eigin skólanámskrá þar sem lögð 

er áhersla á sérkenni, menningu og starfshætti leikskólans. Hægt er að nálgast námskrána á vef 

leikskólans http://www.sjonarholl.leikskolinn.is/.  

Námskráin er ætluð til að auðvelda starfsmönnum að ná markmiðum leikskólans og 

gefa foreldrum og öðrum innsýn í það starf sem unnið er með börnunum á Sjónarhóli. 

Námskráin nýtist stjórnendum við áætlanagerðir, skipulagningu starfsins og við mat á starfinu. 

Námskráin er í sífelldri þróun og er endurskoðuð reglulega. Námskráin er unnin af 

námskrárgerðarhópi, í honum sitja leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri, deildarstjóri og 

sérkennari sem allir eru leikskólakennaramenntaðir. Einnig hefur allt starfsfólk komið að 

námskránni, foreldraráð og börn. 

 

Mynd 1: Útskriftarferð elstu barna 2020 

  

http://www.sjonarholl.leikskolinn.is/
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Upplýsingar um leikskólann 

Leikskólinn Sjónarhóll stendur við Kirkjubraut 47 og varð hann til við sameiningu leikskólana 

Krakkakots og Lönguhóla 1. apríl 2017 og flutti í nýtt húsnæði 14. ágúst 2018.  

Leikskólinn er 980 m2  og dvelja þar að jafnaði rúmlega 100 börn á aldrinum eins til sex ára. 

Dvelja þau á sex deildum sem bera nöfn gömlu deildana frá leikskólunum tveimur. Eru þær frá 

þeirri yngstu til þeirra elstu Sunnudeild, Dropadeild, Skýjadeild, Mánadeild, Stjörnudeild og 

Blómadeild. Tvær deildir deila saman inngangi en svo er hver og ein með sinn fataklefa. Hver 

deild hefur að geyma tvö rými: innra herbergið, sem nýtist í leik og sem hvíldarherbergi, og það 

fremra sem er nýtt í leik en á yngri deildum borða börnin einnig þar og salerni er inn á hverri 

deild. Þar að auki er hreyfi- og matsalur, bókasafn, tónlista- og vísindaherbergi og listastofa í 

húsinu og skipta þær svæðunum með sér yfir vikuna.  

Við leikskólann er stór og vel útbúinn garður og er hægt að skipta honum í þrjá minni 

garða. Starfsmannafjöldi og stöðugildi ákvarðast af barngildum og fjölda sérkennslustunda 

hverju sinni samkvæmt reglugerð um starfsemi leikskóla. Leikskólinn Sjónarhóll er rekinn af 

Sveitarfélaginu Hornafirði og fer Fræðslu- og tómstundanefnd með málefni leikskólans. 

Fræðslustjóri hefur yfirumsjón með fræðslumálum í samráði við leikskólastjóra. Skipulagsdagar 

leikskólans eru sex á ári og liggur fyrir í upphafi hvers skólaárs hvenær þeir eru en skólinn er 

lokaður á þessum dögum. Dagarnir eru nýttir í skipulagningu á starfsemi leikskólans, símenntun 

starfsmanna og til endurmats.  

Mynd 2: Haustmyndir 
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Saga leikskóla á Höfn 

Hér verður stiklað á stóru í leikskólasögu á Höfn fram til dagsins í dag. Þann fyrsta ágúst 1979 

opnaði fyrsti leikskólinn sem fékk nafnið Lönguhólar og stóð hann við Kirkjubraut 47 en nafnið 

vísar til hólanna tveggja sem hann er byggður við. Hann var tveggja deilda leikskóli og fengu 

deildirnar nöfnin Blómadeild og Stjörnudeild. Fljótlega kom í ljós að leikskólinn var of lítill og 

var því byggð þriðja deildin við leikskólann árið 1991 og fékk sú deild nafnið Sunnudeild og var 

skólinn fyrir tveggja til fimm ára gömul börn. Tíu árum síðar var leikskólinn enn og aftur 

sprunginn og þá var byggður nýr tveggja deilda leikskóli við Víkurbraut 24 sem hlaut nafnið 

Krakkakot og voru deildirnar nefndar Skýjadeild og Mánadeild. Leikskólinn var byggður fyrir 

eldra leikskólastigið þ.e. börn á aldrinum fjögurra til sex ára. Á sama tíma varð sú breyting á 

Lönguhólum að þar voru eingöngu vistuð tveggja til fjögurra ára börn auk þess sem farið var að 

taka inn ársgömul börn. Leikskólarnir Lönguhólar og Krakkakot voru reknir í fimm ár sem 

aldursskiptir leikskólar en um haustið 2006 varð breyting þar á þegar ákveðið var að reka þá 

sem tvo sjálfstæða skóla með börn á aldrinum eins til sex ára. Vorið 2013 var lokið við 

viðbyggingu við Krakkakot og var hann þá orðinn þriggja 

deilda leikskóli líkt og Lönguhólar og hlaut nýja deildin 

nafnið Dropadeild. Næst urðu breytingar í leikskólamálum 

á Höfn þann 1. apríl 2017 þegar leikskólarnir Krakkakot og 

Lönguhólar voru sameinaðir í einn leikskóla sem hlaut 

nafnið Sjónarhóll. Á meðan var verið að endurnýja og 

byggja við Lönguhóla var leikskólinn Sjónarhóll rekinn í 

einn vetur í húsnæði Krakkakots og í lausum 

kennskustofum sem settir voru þar á lóðina, auk þess sem 

starfsmannahús var flutt þangað frá Lönguhólum. Þann 

14. ágúst 2018 var leikskólinn Sjónarhóll opnaður í nýju 

húsnæði að Kirkjubraut 47. 

 

  

 

Mynd 3: Skuggabrúða 
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Grundvöllur leikskólastarfs  

Foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi barna sinna og er 

leikskólastarfið viðbót við það uppeldi sem börnin fá á 

heimilum sínum. Samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna bera allir þeir sem vinna með börnum eða koma 

að málefnum þeirra einnig ábyrgð. Leikskólinn er fyrir öll 

börn og eru þau öll jöfn óháð andlegu og líkamlegu 

atgervi, menningu og trú. Leikskólinn er ekki skyldunám 

en er þó fyrsta skólastigið og ber okkur að leggja góðan 

grunn, segir málshátturinn „Lengi býr að fyrstu gerð,” 

mikið um það. Leikskólinn Sjónarhóll starfar samkvæmt 

lögum nr. 90/2008 um leikskóla, Aðalnámskrá leikskóla frá 

árinu 2011, menntastefnu Sveitarfélagsins Hornafjarðar og 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna frá 1989 sem var lögfestur á Íslandi 20. febrúar 2013 (nr. 

19/2013). Þar er fjallað um réttindi barna m.a. rétt til menntunar, tjáningar, skoðana og leiks. 

Grunnþættir mannréttinda barna eru vernd, umönnun og þátttaka. Sérstaða okkar sem 

leikskóli er nálægð við náttúruna og allir þeir kostir við að búa í litlu samfélagi þar sem auðvelt 

er að vera í mikilli tengingu við nærsamfélagið og allir boðnir og búnir að leggja okkur 

hjálparhönd. Hér á Höfn er að finna undurfallegt umhverfi sem býður upp á mikil tækifæri til 

uppsprettu til náms og mikil samvinna 

við nærsamfélagið. Sérstaða okkar sem 

leikskóli er einnig að við höfum ekki fest 

allt í sessi og erum við því að máta 

okkur inn í hvernig við viljum byggja 

upp starfið okkar og horfum við til 

nýjustu rannsókna er það varðar. 

Einkunnarorð leikskólans eru Virðing, 

Vellíðan, Víðsýni og Sköpun og 

endurspeglast þau í öllu starfinu og í 

starfsháttum starfsmanna. 

Mynd 4: Vísindaleikur 
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Stoðþjónusta 

Í lögum 90/2008 um leikskóla segir að á vegum sveitarfélaga skal rekin sérfræðiþjónusta. Í 

sérfræðiþjónustu felst annars vegar í stuðningi við leikskólabörn og fjölskyldur þeirra og hins 

vegar stuðningi við starfsemi leikskóla og starfsfólk þeirra og að þjónustan geti farið fram 

innan leikskólans. Í lögum um leikskóla segir einnig að börn sem þurfa sérstaka aðstoð og 

þjálfun, að mati viðurkenndra greiningaraðila, eiga rétt á slíkri þjónustu innan leikskólans. 

Leiðarljós Sjónarhóls er að þjóna fjölbreyttum þörfum barna og stuðla að því að hvert barn fái 

notið sín óháð andlegu og líkamlegu atgervi og að veita börnum snemmtæka íhlutun. Við 

leikskólann starfar sérkennslustjóri sem fer með málefni barnana ásamt leikskólastjóra. Einnig 

er starfandi leikskólakennari í 100% starfi sem sinnir þjálfunarstundum með börnum. 

Sérkennslustjóri er næsti yfirmaður stuðninga á deild. Leikskólinn á í samstarfi við talmeina- 

og sálfræðing sem koma þétt yfir skólaárið en einnig tekur talmeinafræðingurinn börn í 

fjarþjálfun í gegnum tölvu einu sinni í viku.  

Tvítyngi 
Góð kunnátta í máli samfélags er grundvöllur þess að þeir sem þar búa geti tekið fullan þátt í 

því og nýtt sér þau tækifæri sem þar bjóðast. Það er ein megin ástæða þess að leikskólinn 

leggur áherslu á að börn af erlendu bergi brotin fái íhlutun við hæfi, málörvun í litlum hópum 

og orðaforðavinnu. Talmeinafræðingur metur stöðu þessara barna á meðan á leikskóladvöl 

þeirra stendur og brugðist er við niðurstöðum með snemmtækri íhlutun. Lögð er áhersla á að 

foreldrar tali við börn sín og lesi fyrir þau á sínu móðurmáli, til að efla orðaforða og málþroska 

þeirra. Að styrkja móðurmálið er undirstaða þess að þau fái einnig góðan grunn í íslensku og 

nái tökum á henni. Móðurmál barnanna er miklvægt fyrir sjálfsmynd þeirra og er nauðsynleg 

undirstaða annarra tungumála, jafnframt er kunnátta þeirra í tungumáli skólasamfélagsins 

grunnurinn að velgengni þeirra í námi.  

Það er mikilvægt að börn með annað móðurmál en íslensku séu í umhverfi þar sem 

móðurmál þeirra er sýnilegt og sjálfsagt og borin virðing fyrir því. Í leikskólanum er 

fjölmenningalegur barna- og kennarahópur sem er góður kostur þar sem hægt er að mæta 

málfarslegum þörfum flestra barna. Ef kennari talar móðurmál barns sem ekki hefur íslensku 

þá er leitað til hans til að auðvelda því aðlögun að leikskólanum. Myndrænt dagskipulag er á 
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öllum deildum og tákn með tali notað, sem nýtist þessum börnum vel. Túlkaþjónusta stendur 

erlendum foreldrum og kennurum til boða. 

Hugmyndafræði Sjónarhóls – Markmið og leiðir 

Hugmyndafræði Sjónarhóls byggist m.a. upp á félagslegri hugsmíðahyggju; að börn byggja ofan 

á sína þekkingu. Börn læra í samskiptum við aðra, með því að upplifa, vera í aðstæðunum, vinna 

með raunverulegan efnivið og með því að nota öll skilningsvitin sín. Meðal annars er stuðst við 

kennifrömuðina Lev Vygotski, Jean Piaget, John Dewey, Constance Kamii og Rheta DeVries. 

Einng er horft til Loris Malaguzzi um sýn Reggio Emilia þar sem námsumhverfið er stór partur 

af lærdómsferlinu og starfið byggist á áhugasviði barnsins. Þá er skynjun er einnig mikilvægur 

þáttur og lögð áhersla á að finna leiðir til að örva skynfæri barna, t.d. með ólíkum efnivið með 

mismunandi áferð, lykt eða hljóði.  

Börn eru hæfir einstaklingar til að hafa áhrif á málefni sem varða þau og leggjum við 

mikla áherslu á að hafa barnið í brennidepli og lögð áhersla á einstaklingsmiðað nám. Börn eru 

sterkir og hæfir einstaklingar sem hafa mikið fram að færa og læra í þeim aðstæðum og 

tækifærum sem þeim eru gefin og sköpuð. Þar af leiðandi spilar kennarinn stórt hlutverk í námi 

barna með því að skapa þeim tækifæri, hlusta og taka mark á þeirra hugmyndum. Hann á að 

veita þeim tækifæri að tjá sig á fjölbreyttan og skapandi hátt og koma fram með sínar sjálfstæðu 

skoðanir. Til að efla skapandi hugsun þá er mikilvægt að kennarinn spyrji opinna spurninga og 

þarf kennarinn að vera viðbúinn að bregðast við svörum og fara lengra með þeirra hugmyndir. 

Börn læra með því að prófa og upplifa og er það hlutverk kennarans að koma með kveikjuna 

eða uppsprettuna inn í leikinn eða starfið. Hann á ekki að hafa öll réttu svörin um þetta tiltekna 

viðfangsefni heldur að leyfa þeim sjálfum að rannsaka og upplifa (Biermeier, 2015; Thornton 

og Brunton, 2014). Loris Malaguzzi fjallar um að börn hefðu hundrað tungumál er hann að vísa 

til þess að börn hefðu getu til að tjá sig og upplifa hlutina á ólíkan hátt og hafa þau óendanlegar 

leiðir til að koma fram með sínar hugmyndir með því að tjá sig og tengja saman hugsanir, 

tilfinningar og ímyndunaraflið. Er því tilvitnun Loris Malaguzzi táknræn að börn eigi 100 

tungumál þar sem möguleikarnir eru endalausir fyrir tjáningu barna (Forman og Fyfe, 2012). 

Tónar það vel við kenningu John Dewey að læra með því að gera „Learning by doing“, þar sem 

barnið er þátttakandi og lærir með því að fá að snerta og upplifa og að prófa sig áfram. Í góðu 

námsumhverfi er börnum gefin tækifæri til þess að upplifa og tjá sig á ólíkan hátt, prófa 
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fjölbreyttan efnivið og vera með skapandi hugsun. Sýn Loris Malaguzzi um leikskólastarf í anda 

Reggio Emilia er að nýta og örva alla þá hæfileika sem barnið býr yfir. Litið er á barnið sem 

hæfileikaríkan, virkan einstakling sem hefur mikið fram að færa. Mikil virðing er borin fyrir 

barninu, vinnu þess og verkum og endurspeglast það meðal í skráningum og framsetningu á 

listaverkum barnana. Lögð er áhersla á að börnin geri tilraunir og rannsóknir og noti öll 

skilningavitin sín. Kennarinn tekur þátt í samræðum með börnunum, ýtir undir gagnrýna 

hugsun og þarf að vera góður í grípa hugmyndir barnana á lofti, fara lengra með þær og skrá 

þær niður. Hugmyndafræði Lev Vygotski fjallar m.a. um að þekking og skilningur barna eykst 

með því að vera þátttakendur í sínu umhverfi þar sem þau eru í samskiptum við aðra bæði börn 

og fullorðna. Vygotski fjallar um bilið sem myndast á milli þekkingar og hæfni barnsins og þess 

sem það getur áorkað. En með því að eiga í samskiptum við aðra bæði börn og fullorðna þá 

getur þekking og/eða geta barna eflst. Kallast þetta bil; Svæði mögulegs þroska (e. Zone of 

proximal development) þar sem kennari eða börn notast við svokallaða vinnupalla (e. 

Scaffholdin) til að styðja við nám barnsins  (John Dewey, 1997; Lansdown, 2005; Vygotsky, 

1978;). 

Kamii og DeVries setja fram nokkur atriði sem gott er að hafa í huga þegar skapað er  

uppbyggjandi andrúmsloft. Í fyrsta lagi er mikilvægt að ígrunda sín samskipti við börnin og þá 

hvernig þau eru í raun og veru og hvort þau byggist upp á gagnkvæmri virðingu og komið sé 

fram við þau á jafningjagrundvelli. Mikilvægt er að skapa gæða námsumhverfi og þann anda 

sem leiðir til náms þegar allt kemur til alls eru það gæði umhverfisins sem kennarinn skapar og 

öll samskipti sem annaðhvort örva eða draga úr þroska barna. Áhersla er lögð á að börn séu 

sjálfstæð og noti sjálfræði sitt í að framfylgja forvitni sinni, og að börn hafi sjálfstraust til þess 

að leysa vandamál og segja hug sinn á sannfærandi hátt. Mikilvægi sjálfræðis hefst á 

leikskólaaldri og heldur áfram allt lífið. Kamii bendir á að mikilvægt sé að nota aðferðir sem 

stuðli að sjálfræði barna til þess að þau verði hæfari einstaklingar til að greina á gagnrýnin hátt 

eigin aðstæður í stað þess að treysta á að aðrir hugsi fyrir þau (Kamii og DeVries, 1993).  

Lögð er áhersla á að leita fjölbreytta leiða í skólastarfinu til að valdefla börnin. Valdefling 

felur í sér frelsi til athafna, þ.a.l. snýst valdefling um vald til einhvers eða vald til að gera frekar 

en vald yfir einhverjum. Jákvæð viðhorf, samskipti, virðing og traust er mikilvægur grunnur að 

valdeflingu. Ef leikskólabarni eru sköpuð tækifæri til að geta haft áhrif á skipulag og starf 

leikskólans finnur barnið að skoðanir þess skipta máli og það hefur rétt til að þátttöku.  
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Barnið fær viðurkenningu og öðlast aukna trú á eigin getu (Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur 

Kristjánsson, 2012). Unnið er með uppeldisstefnuna Uppeldi til  til ábyrgðar á öllum skólastigum 

á Hornafirði. Hugmyndafræðin á bak við stefnuna á rætur sínar að rekja til Kanada og er 

aðferðin kennd við Diane Gossen. Hugmyndafræðin byggir á að skipulag skólaumhverfis kenni 

börnum sjálfsaga, byggi upp sjálfstraust, gefi innri styrk, að taka ábyrgð á eigin orðum og 

gjörðum. Uppbyggingarstefnan þjálfar börnin í að vera það sem þau vilja vera en ekki bara það 

að geðjast öðrum og að skapa skilyrði til að barnið geti lagfært mistök sín og vaxi við hverja 

raun þ.e. lærir af mistökum sínum. Til að ná þessu fram er unnið með þarfir barna Öryggi, 

Tilheyra, Áhrif, Gleði og Frelsi. Byrjum við á Sunnudeild að vinna með uppeldi til ábyrgðar með 

þarfirnar og hvernig er tekið er á óæskilegri hegðun. Byggist svo ofan á og á eldri deildum eru 

þau orðin fær að búa til sína deildarsáttmála og unnið er dýpra með þarfirnar. Eitt af því góða 

við Uppeldi til ábyrgðar er einstaklingsmiðunin, að hægt er að horfa yfir barnahópinn og sjá 

hvaða þörf er ríkari hjá hverju fyrir sig og mæta þeim á þeim stað (Magni Hjálmarsson o.fl., 

2006). 
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Námskrárlíkan 

Á Sjónarhóli byggjum við upp námskrána og starfið okkar með námskrárlíkani Elizabeth Wood 

(2013). Líkanið byggir á jafnvægi milli skipulags starfs stýrt af kennara og leik þar sem barnið 

hefur frumkvæðið og ber það heitið Samþætt námskrárlíkan. Hér að neðan má svo sjá líkanið, 

til hægri á mynd eitt má sjá tvö uppeldisfræðileg svæði þ.e. barnmiðað og kennarastýrt,  í 

miðjunni er svo kennslmiðaður leikur og til vinstri má sjá hlutverk kennarans. 

 
Mynd 5. Námskrár líkan 

(Wood, 2013 bls. 68 – 69) 

Kennarastýrt viðfangsefni getur til dæmis verið heimsóknir á bókasöfn, samstarf við 

nærumhverfið, kynning á nýjum efnivið eða hvernig á að nota tól á öruggan hátt, t.d. skæri eða 

hamar. Hitt svæðið er frumkvæði barnsins í frjálsum leik þar sem barnið notar sitt ímyndunarafl 

og fer í hlutverk með engri eða lágmarks stjórnun frá þeim fullorðnu og án pressu um ákveðna 

útkomu. En hinsvegar getur kennarinn verið partur af leiknum þ.e. ef barnið kýs að hafa hann 

sem leikfélaga eða ef það þarf aðstoð. Á milli þessara tveggja svæða er kennarastýrður leikur, 

þar sem kennarinn kemur ef til vill inn með kveikjuna en börnin bregðast sjálf við hvernig þau 

framkvæma. Wood fjallar um að þetta líkan sýni mikilvægi þess að hafa jafnvægi milli þátta sem 

kennarinn skipuleggur og frumkvæði barnsins. Ekki megi halla eingöngu á annað svæðið, til að 

mynda það sem stýrt er af kennara, því þá eru meiri líkur á að starfið miði ekki út frá leik heldur 

verði meira eins og vinna.  

Skipuleggja umhverfið
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Skólabragur 

Mikið er lagt upp úr því að skólabragurinn sé góður og á faglegum nótum á Sjónarhóli og höfum 

við fagmennskuna í fyrrirúmi. Á Sjónarhóli hefur starfsfólk það að leiðarljósi að bjóða alla 

velkomna og bera virðingu fyrir öllum. Áhersla er lögð á hlýlegt og notalegt viðmót og 

andrúmsloft þar sem öllum líður vel og finnst þeir velkomnir. Á Sjónarhóli vinnum við í anda 

lærdómssamfélags þar sem lagt er upp með samábyrgð og að allir tilheyri lærdómssamfélaginu, 

bæði kennarar og ófaglært starfsfólk. Allur hópurinn sem starfar innan veggja skólans myndar 

eina heild. Til að skapa gott lærdómssamfélag þarf hópurinn að hafa sömu sýn á nám og 

kennslu, stefna að sameiginlegum markmiðum og áherslum til að nota í starfinu ásamt því að 

hafa sömu framtíðarsýn. 

Markmið okkar er að vera samfélag þar sem allir læra og hafa hagsmuni barnsins að 

leiðarljósi. Áhersla er á rannsóknir og sköpun og kennarinn er til staðar og styður við nám 

barnsins með því t.d. að spyrja opinna spurninga. Ígrundun kennarans um eigin starfshætti er 

mikilvægur þáttur í ferlinu. Munurinn á því lærdómsferli sem einstaklingur fer í gegnum einn, 

og því sem hópurinn getur áorkað saman sem lærdómssamfélag, er að starfsmannahópurinn á 

í faglegu samtali sín á milli. Það 

getur bæði styrkt einstaklinginn og 

hjálpað við að finna lausnir. 

Leggjum við því mikið upp úr 

samvinnu og vinna deildirnar saman 

í einingu og deildarstjórar sem 

vinna með sama aldur vinna sem 

eitt teymi og er einnig horft í yngri 

og eldri væng leikskólans  en  það 

fer eftir viðfagnsefnum. 

Deildarstjórar sem vinna með sama 

aldur nota í grunninn sama skipulag 

þó svo að ýmis verkefni sem snúa að 

áhugasviði barna geta verið ólík 

(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013; 

Darling – Hammond og fl., 2017; 

Svava Björg Mörk og Rúnar Þór Sigþórsson, 

2011; Vesico og fl., 2007). 

Mynd 6: Verkefni um sumarfrí barna á elstu deild 
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Hátíðir og hefðir 
Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að mikilvægt sé að kynna hátíðir og hefðir í íslensku þjóðlífi, 

fyrir börnunum. Nýtum við tækifærin og brjótum reglulega upp starfið þá með ákveðnum 

vikum sbr. umferðaviku, kærleiksviku og viku ljóss og skugga. Einnig er haldið sérstaklega upp 

á suma daga og hátíðir og ber þá helst að nefna; dag íslenskrar tungu, jólin, bolludag, 

sprengidag, öskudag, konudag, bóndadag, páska, lýðveldisdaginn, dag leikskólans og 

Humarhátíð. Á þessum dögum er leitast eftir að finna fjölbreyttar leiðir til þess að fagna og 

fræðast um dagana eða viðfangsefnið og gera það þvert á námssvið leikskóla, t.d. með því að 

skreyta, halda böll, hafa samveru á sal, útbúa gjafir og skraut sem fer heim, fara í ferðir o.fl.  
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Áherslur Sjónarhóls 

Leikskólinn er fyrsta stig skólakerfisins og upphaf formlegrar menntunar. Leikskólaaldurinn er 

mikilvægur tími náms og þroska. Í samstarfi við foreldra á leikskólinn að kappkosta að fylgjast 

með og efla alhliða þroska allra barna, veita öllum börnum hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi 

og stuðla að öryggi þeirra og vellíðan. Leggja skal áherslu á styrkleika barna og hæfni með 

leiðsögn fullorðinna. Við leggjum áherslu á valdeflingu og þátttöku barna. Börnin hafi rödd í 

málefnum sem þau varða og er unnið að lýðræðismennt í öllu starfinu. Við fögnum 

fjölbreytileikanum og leggjum mikla áherslu á að allir fái að tilheyra en börnin eru frædd um 

fjölbreytileika í daglegu amstri bæði með efnivið leikskólans en einnig erum við með sérstaka 

fjölbreytileikafræðslu. Við kappkostum að umhverfið okkar hafi ríkulegar uppsprettur til náms 

og að jafnvægi sé á milli opins og lokaðs efniviðs.  

Leiðarljós Sjónarhóls: 
• Börnin fá tækifæri til að fást við viðfangsefni sem taka mið af áhuga þeirra, stykleikum 

og þroska þannig að trú þeirra á eigin getu aukist og hneigð þeirra til náms eflist. 

• Byggt er á reynsluheimi barna og að skapa þeim merkingarbæra reynslu. 

• Stuðlað er að því að börn þrói með sér jákvæða sjálfsmynd með því að virða sérstöðu 

og sjónarmið hvers einstaklings. 

• Læra að bera virðingu og umhyggju fyrir öðru fólki, þróa með sér samkennd, tillitssemi 

og vináttu. 

• Byggist á jafnrétti, virðingu fyrir margbreytileika mannlífsins í öðrum 

menningarheimum. 

• Nýta umhverfið sem uppsprettu náms, vera virkur þátttakandi í samfélaginu og hafa 

áhrif á það. 

• Allir leggja eitthvað á vogaskálarnar. 

• Lögð er áhersla á valdeflingu, sjálfstæði og frumkvæði og skapandi hugsun. 

• Fjölbreytt hreyfing og útivera. 

• Vettvangsferðir þar sem stuðlað er að virðingu barna fyrir náttúru og umhverfinu sínu. 

• Börnin eru hvött til að hafa gagnrýna hugsun og fást við fjölbreytt verkefni sem bjóða 

upp á margar lausnir og hvetja til rannsókna og ígrundunar. 

• Fjölbreytt tjáning og skynjun. 

• Efla íslenska málvitund þar sem börn læra ný orð og hugtök og þróa tungumálið. 

• Efla ímyndunaraflið með því að gefa góðan tíma í leik.  

• Samvinna milli deilda, heimsóknir milli deilda o.fl.  
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Heilsueflandi leikskóli 

Leikskólinn Sjónarhóll er þátttakandi í verkefninu Heilsueflandi 

leikskóli. Heilsueflandi leikskóli er á vegum Embættis landlæknis og er 

ætlað að styðja leikskóla í að vinna markvisst að heilsueflingu og gera 

hana að hluta af daglegu starfi sínu. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) 

eru heilbrigði og velferð skilgreind sem einn af sex grunnþáttum 

menntunar sem leikskólar eiga að hafa að leiðarljósi og innleiða í öllu sínu starfi. Mikill 

samhljómur er með starfi Heilsueflandi leikskóla og grunnþættinum. Heilsueflandi leikskóli 

leggur sérstaka áherslu á að vinna með átta lykilþætti skólastarfsins; hreyfing, mataræði, 

geðrækt, öryggi, tannheilsa, fjölskylda, nærsamfélag og starfsfólk.  

 

 

Leið til árangurs  
Nefnist það verkefni sem ýtt var af stað árið 2015 í þjóðarátaki í læsi og stærðfræði. Skrifuðu 

bæjaryfirvöld og skólastjórar undir viljayfirlýsingu um að efla læsi og stærðfræði í leik- og 

grunnskólum. Útbúin var áætlun fyrir læsi og stærðfræði fyrir hvert aldursbil í leikskólanum þ.e. 

sett vour fram markmið og leiðir til að vinna að þeim. Á Sjónarhóli höfum við haldið áfram að 

þróa þessa vinnu. Bæði er unnið að grunnþáttum læsis og stærðfræði í ákveðnum stundum en 

þeim er einnig fléttað inn í starfið  yfir allan daginn og eru birtingamyndir fjölbreyttar og 

námsumhverfið ríkulegt að efniviði og áreiti sem styður við þessa þætti. 

Leikurinn 
Á Sjónarhóli er mikil áhersla lögð á leikinn en leikurinn er eitt það mikilvægasta í 

leikskólastarfinu og flest allt nám innan leikskólans fer fram í gegnum hann. Samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) er leikurinn þungamiðja leikskólastarfsins og órjúfanlegur 

eðlislægur þáttur bernskunnar. Það er hlutverk leikskóla að búa til aðstæður þar sem börn geta 

notið sín í leik og á þann hátt öðlast tækifæri til lærdóms á margvíslegum sviðum. Í leik felst 

mikið sjálfsnám, ásamt því að leiknum fylgir bæði gaman og alvara og reynsla barns 

endurspeglast í leik þess. Í gegnum leik tjáir barn tilfinningar sínar og fær útrás fyrir þær. Einnig 
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spretta upp nýjar tilfinningar og þekking. Börn læra að taka tillit til hvers annars, vinna saman 

og virða rétt annarra. Í leikskóla þarf að vera fjölbreyttur efniviður og leikföng sem hæfa aldri 

og þroska barnanna. Hlutverk kennarans í leik er að vera til staðar og grípa tækifærin til að 

dýpka leikinn og styðja við og spyrja opinna spurninga. Kennarinn skapar börnum tækifæri til 

samfellu í leik og getur komið með kveikju inn í leikinn. Þarf hann þó að vera meðvitaður um 

hvenær hann á að stíga til baka og leyfa leiknum að þróast. 

Námsumhverfið 
Námsumhverfið er stór áhrifaþáttur í námi barna og endurspeglar viðhorf, gildi og áherslur 

leikskólans. Huga þarf sérstaklega að efnivið leikskóla og staðsetningu hans en það hefur áhrif 

á lærdómsmöguleika barnsins, samskipti milli barna og víkkar möguleika þeirra til að vinna með 

hann. Námsumhverfi sem er byggt upp á miklum gæðum styður jafnt við leik, nám og kennslu 

þar sem öll börn fá að tilheyra. Gott aðgengi er að efniviðnum sem styður vel við val barna þó 

þurfa vera reglur svo að börnin læri að fara vel með efniviðinn svo hann eyðileggist ekki eða 

jafnvel skapi hættu. Lagt er út frá því að leikskólinn/deildirnar séu hlýlegar svo börn, foreldrar 

og starfsmenn upplifi sig velkomin. Vel skipulagt námsumhverfi er ríkt af áhugaverðum og 

hvetjandi efnivið sem höfðar um leið til fjölbreytts barnahóps. Efniviðurinn þarf að vera 

margvíslegur; bæði opinn og lokaður en hann þarf að hafa marga möguleika sem ýta undir 

ímyndunarafl, sköpunarkraft og tjáningu barnanna þannig að hugmyndir þeirra fái að njóta sín 

sem best. Hann þarf að vera örvandi og ýta undir að börnin geti rannsakað/kannað og hann 

þarf einnig að vekja athygli og forvitni barnanna. Námsumhverfi er allt það svæði sem börnin 

eru á, þ.e. leikskólahúsnæðið, efniviðurinn, útisvæðið og nærumhverfið (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011; Forman og Fyfe, 2012; Gandini, 2012; Lewin-Benham, 2011; Thornton og 

Brunton, 2014; Wood, 2013).  

Á leikskólanum Sjónarhóli eru öll leikföng og efniviður merkt með mynd og texta og á 

sinn stað. Þrátt fyrir það er mikilvægt að kennarar að hafi opinn huga og sjá að efniviðurinn þarf 

ekki einungis að vera á þessu svæði og að börnin fái sjálf að nota ímyndunarafl sitt og ákveða 

hvernig þau nota efniviðinn. Uppsetning á námsumhverfinu og val á efnivið þarf að bjóða upp 

á að börnin geti kannað það sem í boði er á hverjum stað, þau geti valið hvernig þau setja 

saman/tengja og efla/valdefla þarf þau í að velja sjálf það sem þau þurfa á að halda til að byggja 

upp sinn eigin leik.  
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Nærsamfélagið 
Leikskólinn Sjónarhóll nýtir 

nærsamfélagið til að auðga 

starfið með börnunum. 

Farið er í heimsóknir í 

stofnanir og fyrirtæki 

bæjarins og vettvangsferðir 

um hin ýmsu svæði Hafnar. Við erum það heppin að á Höfn er að finna ýmsar gersemar og allar 

í göngufjarlægð. Gott samstarf hefur verið við dagvist fatlaðra og aldraðra og Skjólgarð um 

heimsóknir. Hugmyndin er að fimm til sex ára börn fari í vinnustaðaheimsóknir og í heimsókn í 

dagvist fatlaðra, fjögra til fimm ára heimsæki Skjólgarð og þriggja til fjögra ára fari í dagvist 

aldraðra. Á vorin koma grunnskólanemar í starfskynningu í leikskólann. Er þetta unnið í 

samvinnu við grunnskólann og á þetta að veita nemendum innsýn inn í mismunandi störf í 

sveitarfélaginu. Nemendum er úthlutuð deild og sér deildarstjóri um að kynna fyrir þeim starfið 

og stefnu skólans. 

Brúum bilið – tengsl leik- og grunnskóla 

Skólaganga barna á að mynda samfellda heild þannig að reynsla og nám barna á fyrri 

skólastigum nýtist þeim á næsta skólastigi. Þannig þarf sú þekking og þau viðfangsefni, sem 

börnin voru að fást við í leikskólanum, að verða grunnur sem grunnskólanámið byggist á, 

jafnframt því sem þau fá tækifæri til að takast 

á við ögrandi verkefni og öðlast nýja reynslu. 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Gott samstarf er 

á milli leik- og grunnskólans um að flutningur 

barna sé sem bestur og lögð er áhersla á 

mikilvægi þess að börnin fái að kynnast 

grunnskólanum áður en þau hefja 

grunnskólanámið þ.e.a.s. skólabyggingunni, 

stofunni sinni og lóðinni. Unnið er að þessu með því að fara  í vettvangsheimsóknir í skólann og 

einnig koma fyrstu bekkingar í tvær heimsókn í leikskólann. Kennarar fara einnig í gagnkvæmar 

heimsóknir milli skólastiga og sitja kennslustundir hjá hver öðrum. Þessar heimsóknir eru 

skipulagðar á haustin af kennurum fimm og sex ára barna í leik-og grunnskóla.  

Mynd 7: 112. dagurinn 2020 

Mynd 8: Heimsókn á listasýningu 
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Matmálstímar  

Í leikskólanum er stórt og rúmgott eldhús. Í eldhúsinu er unnið eftir Handbók fyrir 

leikskólaeldhús (2018) og bæklingnum Næring ungbarna sem eru bæði gefin út af Embætti 

landlæknis. Handbókin tekur á næringu barna tveggja til sex ára og bæklingurinn fyrir yngri 

börn. Tilgangurinn með útgáfunni er að auðvelda starfsfólki að gefa börnum hollan og 

næringarríkan mat sem er við þeirra hæfi þannig að þau vaxi og dafni sem best. Nú til dags 

verja flest börn meirihluta hversdagsins í leikskólanum og þar gefst því mjög gott tækifæri til 

að kenna þeim að njóta holls matar. Í handbókinni er sérstaklega hugað að fjölbreyttu fæðuvali, 

fiskmáltíðum, neyslu ávaxta og grænmetis auk vatnsdrykkju. Á matmálstímum gefst gott 

tækifæri að kenna borðsiði. 

Markmið og áherslur í matmálstímum:  
• Að börnin læri að skammta sér sjálf. 

• Að börnin læri á eigið magamál. 

• Að hvetja börnin að smakka fjölbreyttan mat. 

• Að börnin gangi frá eftir sig.  

• Að börnin tileinki sér þolinmæði. 

• Að börn læri að sóa ekki mat.  

• Að börn læri að flokka.  

• Að börn fái val um hvar þau vilja sitja (í matsalnum). 

• Að börnin læri að vera sjálfstæð og sjálfbjarga við matarborðið. 

• Að börnin læri borðsiði. 

• Að börnin læri að nota hnífapör og beita þeim rétt.  

• Að andrúmsloft í matartímum sé rólegt.   

• Að taka tilliti til mismunandi þarfa barna. 

Matsalurinn á Sjónarhóli er líkt og önnur námssvæði skólans; svæði möguleika til að skapa 

tengsl milli ólíkra þátta. Í matsalnum er unnið með tengsl milli þátta eins og; heilsu, bragðs, 

fagurfræði, valdeflingar, samskipta og ánægju af því að snæða með skólafélögum. Matsalnum 

er ætlað að stuðla að vellíðan í notalegu umhverfi. Hlaðborð í matstofu getur skapað 

margþætta möguleika, til dæmis er hægt að bjóða upp á fjölbreyttari mat en annars. Hlaðborð 

getur einnig stuðlað að valdeflandi aðstæðum fyrir börn ef þeim gefst tækifæri til að velja sjálf, 
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hvað af hráefninu/matnum þau vilja. Sérhvert barn setur þannig saman eigin máltíð á diskinn 

sinn, hvað það vill eða þorir að prófa hverju sinni. Meiri líkur er á að barn borði vel sem velur 

matinn sjálft, finnur að því er treyst til verksins og öðlast meiri trú á eigin getu til að stjórna, 

læra að þekkja og hlusta eftir eigin magamáli. Þá læra börnin einnig að; njóta fegurðar, bera 

virðingu fyrir mat, taka tillit til annarra, hafa þolinmæði við að bíða eftir að röðin komi að þeim 

og eiga í samræðum við skólafélaga undir hollri og ljúffengri máltíð.  Að virða frelsi barna - í 

matsalnum á Sjónarhóli ríkir mikið frelsi barnanna sem þar eru. Reglur eru fáar en skýrar og 

mikilvægt að börnin fái valmöguleika, til dæmis er regla að börnin ræði ekki saman „á milli 

borða“, ef börn gera það, þá er þeim boðið að færa sig yfir til barnsins á hinu borðinu.  

Námssvið leikskólans 

Sú menntastefna sem birt er í Aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011 er reist á sex grunnþáttum 

menntunar og er byggð á grundvelli laga um leik- , grunn- og framhaldsskóla. Grunnþættirnir 

sex eru aðskildir en þó samofnir og háðir hver öðrum. Grunnþættirnir eru: læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þeir 

eiga að endurspeglast og vera sýnilegir í 

skólastarfinu (Aðalanámskrá leikskóla, 

2011, bls. 14-15). Inntak og viðfangsefni 

skólastarfsins er sett fram í námssviðum, 

námsgreinum eða námsáföngum. Rétt er 

að hafa í huga að námssvið, námsgreinar 

og námsáfangar eru ekki markmið í sjálfu 

sér heldur hjálpartæki til að stuðla að merkingarbæru námi og ná 

markmiðumskólastarfsins. (Aðalnámskrá Leikskóla, 2011, bls. 8).   

Börn læra í leik og daglegu starfi í leikskólanum, innan dyra sem utan. Þau læra í 

samvinnu við önnur börn og þegar þau fá stuðning og hvatningu frá hinum fullorðnu. Námssvið 

leikskólans eiga að vera samþætt og samofin öllu starfi leikskóla og taka mið af sex 

grunnþáttum menntunar. Þau byggjast á skapandi og gagnrýninni hugsun og tengjast leik og 

daglegum athöfum í leikskóla (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 41). Námsviðin byggja á 

reynsluheimi barna og taka á mið af áhuga og hugmyndum þeirra. Leikurinn er órjúfanlegur 

Mynd 9: Börn við lestur 
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þáttur bernskunnar og á að vera þungamiðja starfsins og eiga námssviðin að vera hluti af leik 

barna. Þau eiga að vera heildstæð,byggjast á reynslu barnanna og taka mið af áhuga og 

hugmyndum þeirra. Námssviðin eiga að hvetja til ímyndunar, sköpunar, sjálfstæðis og 

frumkvæðis og að dagurinn og viðfangsefnin vekji forvitni og hvatningu til að rannsaka og 

kanna. Einnig er mikilvægt að stuðla að vellíðan og ánægju barna og efla áhuga þeirra á námi 

sínu og hvetja þau til að læra og auka þekkingu sína, leikni og hæfni. Stuðla að uppbyggilegum 

samskiptum, vináttu og gleði. Námssviðin eiga að byggja börnin upp svo þau hafi sterkari 

sjálfsmynd og sjálfsþekkingu.  

 

 
 

Mynd 10: Birtingamynd grunnþáttana á Sjónarhóli 
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Læsi og samskipti 
Mikilvægasta undirstaða læsis er málþroski. Mannveran er að þróa málþroska sinn allt frá 

fæðingu og langt fram á fullorðinsár. Í máltökuferlinu læra börn orðaforða tungumálsins og 

merkingu, framburð og beygingar. Málskilningur og máltjáningu eru mikilvægir þættir í 

málþróun barns og undirstaða lesskilnings og ritunar. Hljóðavitund gegnir lykilhlutveri á fyrstu 

stigum lestararnámsins, þegar börn eru að ná tökum á samsvörun stafs og hljóðs. Þá tengist 

orðaforði öllum viðfangsefnum lestrarnámsins og er undirstaða lesskilnings (Steinunn 

Torfadóttir, 2008). Læsi í leikskóla felur í sér þekkingu, leikni og hæfni barna til að lesa í 

umhverfi sitt og tjá upplifun sína, tilfinningar og skoðanir á fjölbreyttan hátt. Meginmarkmið 

læsis er að nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með því að 

skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan máta við því sem þeir lesa með hjálp þeirra 

miðla og tækni sem völ er á (Aðalanámskrá leikskóla, 2011, bls. 17).  

Börn hafa ríka þörf að spyrja spurninga, skiptast á skoðunum og ræða hugmyndirnar 

sínar, tilfiningar og líðan. Börn nota ýmsar leiðir til að tjá sig og eiga í samskiptum við aðra. Auk 

tungumálsins nota þau til dæmis ýmiss konar hljóð, snertingu, látbragð og leikræna tjáningu, 

tónlist, myndmál og dans. Í gefandi samsktipum og leik eykst félagsfærni og sjálfsmyndin 

styrkist. Læsi í víðum skilningi þess orðs er mikilvægur þáttur samskipta.  

Samkvæmt aðalnámskrá ber leikskólum að skapa aðstæður svo börn frái tækifæri til að:  

• Eiga jákvæð og uppbyggileg samskipti í barnahópnum. 

• Endurskapa upplifun sína og reynslu í leik og skapandi starfi. 

• Tjá sig með fjölbreyttum hætti og með ólíkum efniviði. 

• Kynnast tungumálum og möguleikum þess. 

• Njóta þess að hlusta á og semja sögur, ljóð, þulur og ævintýri. 

• Þróa læsi í víðum skilningi. 

• Öðlast skilning á að ritað mál og tákn hafi merkingu. 

• Deila skoðunum sínum og hugmyndum. 

• Nýta ólíkar leiðir og margvíslega tækni til að nálgast upplýsingar og setja fram 

hugmyndir sínar. 

• Velta vöngum yfir eigin samfélagi og menningu og menningu annarra þjóða. 

Á Sjónarhóli leggjum við mikla áherslu á læsi og er birtingamynd þess fjölbreytt. Ritmál er 

sýnilegt á veggjum skólans og eru skúffur sem geyma leikefni merktar með mynd og texta. 

Áhersla er lögð á samkennd og að börnin læri að lesa tilfinningar, bæði hjá sjálfum sér og 

öðrum. Öll börn fá tækifæri til þess að tjá tilfinningar sínar. Tjáning barna er fjölbreytt, þau nota 
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ekki aðeins talað mál heldur einnig t.d. dans og hljóð. Þar af leiðandi byggist starfið m.a. á því 

að skapa umhverfi þar sem börnunum er gert kleift að tjá sig á eins fjölbreyttan hátt og 

mögulegt er. Öll börn fara í hópastarf fjórum sinnum í viku yfir vetrarmánuðina og er 

viðfangsefnið fjölbreytt og lögð er áhersla á að námssviðin skarist t.d. í myndsköpun merkja 

börn myndina og æfa sig því við að skrifa nafnið sitt og í vettvangsferðum er verið að skoða 

heiti á götum og vera læs á umhverfið og náttúruna. Markmið með hópastarfi er að gera 

uppeldisstarfið markvissara. Þar gefst tækifæri til að sinna hverjum einstaklingi fyrir sig og 

auðveldara er að tryggja að allir fái næga athygli auk þess að skapa traust.  

Við leggjum áherslu á söngsamverustundir inn á deildum og er sameiginleg samvera á 

sal á föstudagsmorgnum sem allar deildir skiptast á að stýra. Í þeim stundum eru börnin oft 

með uppákomur þar sem þau sýna atriði fyrir hin börnin. 

Lubbi finnur málbein 
Námsefnið Lubbi finnur málbein er einn hornsteinn í starfinu á Sjónarhóli og er því ætlað að 

kenna börnum málhljóðin. Notast er við svokallaða þrívíddar nálgun; hljóð, tákn og hreyfing. 

Ætlast er til þess að unnið sé með efnið á fjölbreyttan máta og að börnin séu virkir 

þátttakenndur í stundunum. Fjárhundurinn Lubbi, sem kemur úr námsefninu, er áberandi í 

starfinu okkar. Lubbi kynnir fyrir okkur málhljóð vikunnar í hverri viku en það er hengt upp í 

fataklefanum ásamt myndum af þeim börnum og starfsfólki sem á staf vikunnar, þ.e.a.s. 

málhljóðið er fyrsta hljóð í nafni viðkomandi. Hólfin í fataklefum barnanna eru einnig merkt 

með Lubbabeinum. Hver deild skipuleggur Lubbastund sem framkvæmd er einu sinni í viku en 

í þeim stundum er málhljóð vikunnar skoðað. Lubbastundirnar eru skipulagðar með aldur barna 

deildarinnar að leiðarljósi.  

Þá eru bækur aðgengilegar á öllum deildum og í leikskólanum er gott bókasafn þar sem 

finna má bækur af fjölbreyttu tagi. Leikskólinn notast við tákn með tali og eiga öll börn og 

starfsmenn sitt eigið tákn sem byggir á fyrsta málhljóði í nafni þeirra. Unnið er með Tákn með 

tali í öllu daglegu starfi, t.d. í samverustundum, matartímum, hópastarfi, fataklefanum o.s.frv. 

Í hverjum mánuði eru lögð inn „tákn mánaðarins“.  

Einnig er með Sögugrunn þar sem börnin eflast í að frásagnarhæfni og orðaforðavinnu 

og Orðaspjall en það er leið til að efla orðaforða og hlustunarskilning barna með bóklestri. 

Aðferðin Orðaspjall var þróuð á grundvelli rannsókna sem sýndu að markviss orðakennsla hafði 
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jákvæð áhrif á lesskilning og skilning á merkingu orða. Hún felst í því að kennarinn les bók með 

börnunum og velur orð úr bókinni til að kenna samkvæmt ákveðnu ferli. Samhliða 

orðakennslunni er lögð áhersla á að efla málskilning og máltjáningu barnanna með samræðum 

um sögurnar sem lesnar eru. Kennarinn spyr opinna spurninga sem krefjast þess að börnin 

ígrundi söguþráðinn vel og hvetur börnin til að leggja orð í belg (Beck o.fl.,2002). Orðaforðanum 

er skipt niður í þrjú lög sem eru grunnorðaforði, millilag orðaforðans og þriðja eða efsta 

lagið (Beck, McKeown og Kucan, 2002, 2008). Þegar orð eru kennd samkvæmt Orðaspjalls-

aðferðinni er megináhersla lögð á millilag orðaforðans en  orðin þar eru ekki eins algeng í 

talmáli og orð úr grunnorðaforðanum og  þess vegna eru minni líkur á að börn rekist á þau í 

daglegum samræðum. Mörg þessara orða eru hins vegar algeng í ritmáli og tækifæri til að læra 

þau koma aðallega úr bókum eða öðru rituðu máli (Beck , McKeown og Kucan, 2008). 

Markmið og áherslur í læsi og samskiptum 

• Bækur eru sýnilegar og aðgengilegar á deildum. 

• Ritmál sýnilegt og aðgengilegt á deildum. 

• Stafrófið uppi á öllum deildum. 

• Lubbi finnur málbein. 

• Lubbi sýnilegur í starfinu (á hólfum, skúffum, ganginum). 

• Lesið á hverjum degi á öllum deildum. 

• Söng og samverustundir á öllum deildum á hverjum degi. 

• Börnin fá tækifæri til að æfa framsögn. 

• Stafrófið og ritmál sýnilegt úti. 

• Lesa í aðstæður m.a. með aðstoð námsefnisins Blæs.  

• Til að vera sterkari í samskiptum að læra á tilfinningar. 

• Í vettvangsferðum læra þau umferðareglur og skilja helstu skilti merkja og lesa í 

náttúruna. 

• Á hverjum degi taka elstu börnin veðrið og eru því að lesa í það. Yngri börnum er kennt 

að lesa í veðrið út frá fatnaði og með myndum. 

Heilbrigði og vellíðan 
Heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Þetta allt ræðst af samspili 

einstaklings, aðstæðna og umhverfis. Allt skólastarf á að efla heilbrigði og vellíðan. Í skólum 
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þarf að ríkja jákvæður skólabragur og heilsueflandi umhverfi. Skólar þurfa að vera meðvitaðir 

um þarfir mismunandi barna í stórum barnahóp (Aðalnámskrá, 2011, bls. 21).  

Á Sjónarhóli er mikil áhersla lögð á andlega vellíðan hjá bæði börnum og starfsfólki. 

Starfsfólk notar hrós sem jákvæða hvatningu í samskiptum og  það er ekki sett krafa á að allir 

séu eins heldur fá allir að njóta sín eins og þeir eru. Til að stuðla að góðri líkamlegri vellíðan er 

börnunum gert kleift að stunda mikla hreyfingu, m.a. með salurstundum, vettvangsferðum, 

danskennslu, daglegri útivera og elsti árgangurinn fer í íþróttahúsið einu sinni í viku. Í 

matmálstímum er lögð áhersla á ferskan og hollan mat. Á eldri deildum eru börnin hvött til þess 

að skammta sér matinn sjálf sem bæði ýtir undir sjálfstæði og hjálpar þeim að læra sitt 

magamál. Yngri börnin fá tækifæri til að segja til hvað þau vilja fá og hvort þau vilja meira.  

Samkvæmt aðalnámskrá ber leikskólum að stuðla að heilbrigði og vellíðan barna með því að 

leggja áherslu á: 

• Umhyggju. 

• Persónulega umhirðu. 

• Holla næringu. 

• Fjölbreytta hreyfingu. 

• Geðrækt. 

• Öryggi. 

• Ögrandi og krefjandi útivist. 

• Slökun og hvíld. 

• Tilfinningalegt jafnvægi. 

• Jákvæð samskipti. 

• Félagsleg tengsl. 

Á Sjónarhóli er lögð ríkuleg áhersla á heilbrigði og velferð barna, að öllum líði vel í leikskólanum 

og finnist þeir tilheyra. Mikilvægt er að það náist  gott samstarf milli heimilis og skóla og að 

upplýsingaflæði þar á milli sé gott til að mynda um líðan barns. Áhersla er lögð á að börn fái 

hvíld/svefn einu sinni yfir daginn. Á eldri deildum er hlustað á sögu, lesin bók eða teknar jóga 

æfingar. Við leggjum mikla áherslu á að kenna börnunum jákvæð samskipti sín á milli og við 

kennara. Unnið er með sérstaka fjölbreytileikafræðslu fyrir tvo elstu árgangana þar sem lesnar 

eru sögur um fjölbreytileikann og skapaðar umræður. Unnið er með Uppeldi til ábyrgðar í öllum 

leikskólanum á fjölbreyttan hátt. Á eldri deildum er útbúinn deilarsáttmáli að hausti og unnið 

með þarfirnar á öllum deildum og erum við sífellt að efla það starf í leikskólanum. Við leggjum 

áherslu á að börnin læri inn á sínar tilfinningar.  
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Blær 
Vináttuverkefni Barnaheilla er forvarnaverkefni gegn 

einelti og felst í því að fyrirbyggja einelti með því að 

móta góðan skólabrag, eiga góða samskipti og hafa 

jákvæð viðhorf til allra í hópnum. Að ná til allra sem 

verða vitni að einelti og bregðast við því.  

Gildi Blæs eru: 

Umburðarlyndi: Að viðurkenna og skilja miklivægi og 

gildi fjölbreytileikans og að koma fram við alla aðra af 

virðingu. 

Virðing:  Að viðurkenna og taka tillit til allra barnanna 

í hópnum, að vera öllum góður félagi og virða 

margbreytileikann innan hópsins. 

Umhyggja: Að sýna öllum börnum áhuga, samkennd, 

samlíðan og hjálpsemi. Að hafa skilning á stöðu annarra. 

Hugrekki: Að þora að láta til sín heyra og geta sett sér mörk. Að vera hugrakkur og góður félagi 

sem bregst við óréttlæti. 

 

Markmið og áherslur í Heilbrigði og vellíðan:  
• Öll börn fara í hreyfistund í sal eða úti. 

• Vettvangsferðir út í náttúruna. 

• Leiktæki á skólalóð eru krefjandi. 

• Hollur og næringaríkur matur. 

• Efla tilfinningagreind barna t.d. í gegnum Blæ. 

• Hvíld og núvitund og jóga.  

• Elstu tveir árgangar fá danskennslu. 

• Leiðbeiningar um óásættanlega hegðun fyrir allan aldur. 

• Skilaboð til barna skýr og hnitmiðuð. 

• Öll samskipti við börn einkennast af virðingu. 

• Á Sjónarhóli fögnum við fjölbreytni. 

Mynd 11: Bangsinn Blær mætir í 

Leikskólann Sjónarhól 
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• Persónulega umhirðu: Börnin þvo sér um hendurnar fyrir hvern matmálstíma, eftir 

salernisferðir og eftir útiveru. Á yngri deildunum er börnunum kennt að það þurfi að 

þvo hendur og andlit með þvottastykki eftir hverja máltið.  

• Ögrandi og krefjandi útivist: Því eldri sem börnin verða því lengri verða gönguferðir. 

Sjálfbærni og vísindi 
Menntun til sjálfbærni miðar að því að gera fólki mögulegt að 

takast á við viðfangsefni sem tengjast samspili umhverfis, 

félagslegra þátta og efnahags. Í sjálfbærnimenntun felst að 

börn takist á við margvísleg álitamál og ágreiningsefni. 

Sjálfbærnimenntun skal stuðla að áhuga og vilja barnanna 

að vera virkir þátttakendur í samfélaginu (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls 17 -19). Starfsfólk og börn eru hvött til 

að vera umhverfisvæn í öllum gjörðum sínum. Þetta á m.a. 

við þegar prenta á út myndir og skjöl. Bent er á mikilvægi 

þess að nota blöð beggja megin og einbeita sér að því að 

teikna eigin verkefni frekar en prenta út tilbúnar myndir. 

Tiltektardagar eru á vorin og haustin á leikskólalóðinni og nánasta umhverfi leikskólans.  

Samkvæmt aðalnámskrá ber leikskólum að skapa aðstæður svo börn fái tækifæri til að vinna 

með og velta vöngum yfir: 

• Umgengni sinn og virðingu fyrir náttúrulegu og manngerðu umhverfi. 

• Hvernig vistspor þeirra og nærsamfélags geta stuðlað að sjálfbærri þróun. 

• Hringrásum og fyrirbærum náttúrunnar. 

• Nýtingu náttúrunnar. 

• Upplýsingarmiðlun, framsetningu og gildi upplýsinga. 

• Stærðfræðilegum viðfagnsefnum, s.s. tölum, táknum og mynstrum. 

• Lífverum í umhverfinu og lífsháttum þeirra. 

• Eðli ýmissa krafta og birtingamyndum þeirra í umhverfinu. 

• Eiginleikum ýmissa efna og hluta. 

• Möguleikum og takmörkunum tækninnar. 

• Rými, fjarlægðum og áttum. 

Mynd 12: Verið að mæla hæð barnana 
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Á Sjónarhóli leggjum við mikla áherslu á útiveru og býður lóðin okkar upp á fjölbreytt starf. 

Stefnt er að á þessu ári að útbúa sérstakt drullusvæði eða Gullabú, sérstakt afgirt svæði inn á 

lóðinni okkar þar sem hægt verður að drullumalla og vinna með vatn. Ástæðan fyrir því að það 

er afgirt er að ekki er æskilegt að vera á svæðinu nema í viðeigandi klæðnaði þ.e. regnfötum. 

Við stefnum einnig á að breyta vagnageymslunni okkar að hluta til í útikennslustofu þar sem 

við höfum verið að vinna hörðum höndum í vetur að gera heimastöð fyrir hina ýmsu 

námsþætti. Þá viljum við að útikennsla eigi sér samastað þar sem hægt verður að fara inn t.d. 

ef veðrið er leiðinlegt. Einnig verður hægt að byrja eða enda vettvangsferðina þarna því þarna 

verður geymdur allur okkar útikennslu búnaður og hægt 

verður að mála eða rannsaka svo dæmi séu tekin. Við 

leggjum áherslu á vinnu með kubbum af öllum stærðum og 

gerðum og er það bæði í frjálsum og skipulögðum stundum. 

Við erum með sérstakt vísindaherbergi og einnig 

vísindavagn sem hægt er að taka inn á deildir. Vagninn hefur 

að geyma ýmsan efnivið sem tengist vísindum og 

skynjunarleikjum. Eins og með margt annað erum við að 

stíga okkar fyrstu skref í þessari vinnu og stefnum á að þróa 

hana næsta vetur. Næsta vetur verður bæði unnið með 

Könnunarleikinn og Könnunaraðferðina.  

Könnunarleikurinn 
Hugmyndafræði könnunarleiksins (e. Heuristic Play)  kemur frá Elinor Goldschmied og Sonju 

Jackson. Markmið aðferðarinnar er að börnin kanni umhverfið sitt án hjálpar fullorðinna. Á 

þann máta er verið að vinna með meðfæddan áhuga þeirra og forvitni. Börnin fá tækifæri til að 

uppgötva á eigin forsendum í gegnum snertingu, lykt, bragð, heyrn og sjón. Þar af leiðandi nota 

börnin öll skilingarvit sín í leiknum. Könnunarleikurinn kemur ekki í staðinn fyrir frjálsan leik 

heldur er ætlaður sem viðbót fyrir yngstu börnin (eins til þriggja ára). Það er engin ein rétt eða 

röng leið í könnunarleiknum; efniviðurinn er mismunandi en alltaf opinn.  Á Sjónarhóli er unnið 

með Könnunarleikinn fyrir börn á aldrinum eins til þriggja ára. Einnig erum við að fara af stað í 

haust (2021) með Könnunaraðferðina fyrir eldri börnin þ.e. þriggja til sex ára. 

Könnunaraðferðin felst í því að börnin gera nákvæma athugun eða rannsókn á einhverju 

fyrirbæri sem er þess virði að vita eitthvað meira um. Stundum er það kennarinn sem ákveður 

Mynd 13: Skynjunarleikur 
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viðfangsefnið, stundum börnin sjálf en það er alltaf gengið út frá því að áhugi barnanna á 

viðfangsefninu sé drifkrafturinn í verkefninu. Verður þetta verkefni unnið þvert á deildar og þvi 

árgöngum blandað saman í minni hópa óháð deild.  

Markmið og áherslur í sjálfbærni og vísindum: 
• Regluleg útivera yfir daginn. 

• Allar deildir fara í vettvangsferðir og eru með útikennslu. 

• Rusl flokkað á öllum deildum. 

• Börnin taka markvisst þátt í að flokka. 

• Unnið gegn matarsóun. 

• Börnin rækta/planta blómum og plöntum. 

• Unnið með fjölbreyttan efnivið tengdan vísindum. 

• Sérstakt vísindaherbergi er í skólanum. 

• Skynjunarleikir. 

• Vinna með sand. 

• Tölustafir og form sýnileg á öllum deildin. 

• Áhersla er lögð á fjölbreytta kubba á öllum deildum. 

• Mikið unnið með segulkubba á öllum deildum, þ.e. hvað hentar hverjum aldri. 

• Allir fara í vinnu með stærðfræði yfir vikuna. 

Sköpun og menning 
Sköpun byggir á meðfæddri forvitni, athafnaþrá 

og stuðlar að frumkvæði einstaklingsins. 

Sköpunargleði leiðir til námsáhuga. Skapandi 

starf á fyrst og fremst að beinast að ferlinu 

sjálfu,  gleðinni, tjáningunni og náminu sem á 

sér stað þegar hugmyndir, tilfinningar og 

ímyndun fá að njóta sín. Í sköpun felst að móta 

viðfangsefni og miðla þeim, búa til, gera 

eitthvað nýtt eða öðruvísi. Sköpun er að uppgötva, njóta, örva 

forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér. Að skapa er að fara út fyrir þægindaramma 

Mynd 14: Málað með berjum 
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þess þekkta og þar af leiðandi auka þekkingu sína og færni. Umhverfi leikskólans á að örva 

skynjun og styðja við sköpunarkraft barna (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 22). 

Samkvæmt aðalnámskrá á að vera í leikskólum rými fyrir sköpunarferli og fagurfræðilega 

tjáningu þar sem börn: 

• Njóta þess að taka þátt í skapandi ferli. 

• Finna ánægju með sköpunarkrafti sínum. 

• Fátækifæri til að kanna fjölbreyttan efnivið. 

• Skoð möguleika tækninnar í sköpun. 

• Lær texta og þulur og taka þátt í söng. 

• Njót fjölbreyttrar listar og eru  í samstarfi við listafólk. 

• Tak þátt í að móta menningu leikskólans með hátíðum og viðburðum sem tengjast 

barnamenningu. 

Á Sjónarhóli leggjum við áherslu á skapandi hugsun ekki einungis listsköpun. Heldur leggjum 

einnig áherslu á að börnin hafi frjótt ímyndunarafl og geti notað sköpunarkrafta sína í leik og 

starfi. Við viljum gefa þeim tækifæri að prófa fjölbreyttan efnivið yfir skólaárið og fer hluti þeirra 

verka í ferilmöppur barnanna. Áhersla er lögð að þau læri á verkfæri t.d.  skæri og rétt hald á 

blýanti. Elsti árgangur velur hvað hann vill útbúa í jólagjöf handa foreldrum sínum, en tekið er 

viðtal við barnið um gjöfina og fær það svo að nota sína sköpunarkrafta í að útbúa hana. Útbúin 

er skráning þar sem viðtalið og myndir af öllu ferlinu kemur fram og fylgir það með jólagjöfinni. 

Öll börn á Sjónarhóli útbúa sína eigin afmæliskórónu og er sérstök afmælishilla í 

listastofunni sem geymir efnivið ætlaðan afmæliskórónugerð en börnin velja sjálf úr hillunni 

hvað þau vilja nota. Eftir því sem börnin eldast verður kórónan alfarið unnin af þeim sjálfum en 

með þeim yngri klippir kennarinn renning og barnið hefur val um að mála eða lita á kórónuna 

og setja skraut. Eldri börnin klippa og ákveða formið og skreyta hana eftir sínu höfði og hafa val 

um að prentuð sé mynd af þeim til að líma á hana. Áhersla er lögð á virðingu fyrir verkum 

barnanna það er ekki nein rétt leið börnin hafa val um hvernig útfærslan á verkinu er t.d. hvað 

varðar liti. 

Markmið og áherslur í sköpun: 
• Allar deildir hafa  aðgang að listastofu í hverri viku. 
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• Áhersla er lögð á að aðgengi að opnum efnivið sé gott og hann sé markvisst notaður í 

starfinu.  

• Ýtt undir sköpun í leik. 

• Bjóða upp á frjáls svæði til sköpunar í útiveru t.d. Drullusvæðið 

• Mála við trönur og mismunadi aðstæður. 

• Kynnast og vinna með listafólki á hinum ýmsu sviðum menningar og lista.. 

• Heimsóknir á listasafnið og bókasafnið. 

• Börnin taka virkan þátt í að skapa menningu skólans.  

• Gott aðgengi er að blýöntum, litum, blöðum í föndurvögnum á eldri deildum. 

• Elstu tvær deildir eru með trönur þar sem börnin geta bæði krítað og notað túss. 

• Börnin fá tækifæri að prófa fjölbreyttan efnivið yfir veturinn í myndsköpun. 

• Að kenna þeim að halda rétt á blýöntum og skærum. 

• Að þau læri að blanda liti.  

• Börn semja sögur fyrir ferilmöppurnar sínar. 

Samstarf heimilis og leikskóla 

Á heimasíðu leikskólans má finna foreldrahandbók þar sem koma fram mikilvægar upplýsingar. 

Foreldrar eru velkomnir í leikskólann hvenær sem er, en eru sérstaklega boðnir velkomnir 

ákveðna daga svo sem á jólaball og jólasamveru, pabba/afa-  daga og mömmu/ömmu -daga. 

Þá er foreldrum barna sem eru að útskrifast boðið að vera við útskrift. Það er mikilvægt að góð 

samvinna takist á milli foreldra barns og starfsfólks og að gagnkvæm virðing sé þar á milli. 

Barnið dvelur stóran hluta dagsins í leikskólanum og því er nauðsynlegt fyrir starfsfólk að vita 

um líðan barnsins og venjur heima fyrir. Einnig er mikilvægt að foreldrar fái upplýsingar um 

hvernig dagurinn í leikskólanum gekk, viðfangsefni og atvik dagsins. Oft veldur lítið atvik því, 

hvort sem er í leikskólanum eða heima fyrir, að hegðun barnsins er ekki söm og áður. Geta þá 

upplýsingar auðveldað foreldrum og starfsfólki að vinna úr þeim málum. Foreldrar eru beðnir 

um að virða skólatíma barna sinna og að koma ekki með börn inn í miðjar stundir. Ef börn 

einhverra hluta vegna koma of seint eða eru sótt fyrr eru foreldrar beðnir um að láta vita í 

leikskólann og einnig er nauðsynlegt að láta vita af  fjarveru. 
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 Foreldrar fá upplýsingar frá leikskólanum ýmist í gegnum tölvupóst, heimasíðu, Karellen 

skilaboð, skilaboðatöflu eða munnlega. Foreldrar eru beðnir um að fylgjast reglulega með hvort 

nýjar upplýsingar séu frá leikskólanum. Allir foreldrar þurfa að sækja um aðgang að Karellen til 

að komast inn á svæði viðkomandi deildar á heimasíðunni. Foreldrasamtöl eru tekin að jafnaði 

tvisvar á hverju skólaári, að hausti og svo í febrúar. Í haustviðtalinu er farið yfir hagnýt atriði 

sem snúa að leikskólanum, væntingar foreldra til skólastarfsins og ef það er eitthvað sérstakt 

um barnið sem þarf að koma á framfæri. Stundaskráin er afhent og farið yfir skóladagatal. Í 

febrúarviðtali er farið yfir stöðu barns. 

Aðlögun 
Að byrja í leikskóla er stór þáttur í lífi hvers barns og foreldris. Góð aðlögun er forsenda þess að 

barninu líði vel í leikskólanum og betra samstarf verður við foreldra. Því er mikilvægt að skapa 

strax í upphafi traust og góða samvinnu. Aðlögunin er að hausti þar sem unnið er með 

hópaðlögun og eru þá um fjögur börn að byrja á sama tíma. Foreldrar eru fyrstu tvo daga alveg 

með barninu en svo styttra er líður á vikuna. Aðlögunin er aðlöguð að hverju barni fyrir sig. 

Deildarstjórar boða börn í aðlögun og velja tíma í samráði við foreldra.  

 

Foreldrafélag og foreldraráð 
Lög um leikskóla frá 2008 gera ráð fyrir að foreldraráð starfi við skólann. Kosið er í ráðið á hverju 

hausti, í ráðinu eru þrír foreldrar auk leikskólastjóra. Um foreldraráð er hægt að lesa í 11. grein 

laga um leikskóla frá maí 2008. Upplýsingar um fulltrúa í foreldraráði má sjá á heimasíðu 

leikskólans: http://sjonarholl.leikskolinn.is/ 

Foreldrafélagið í leikskólanum heitir Krakkahólar. Þegar barn byrjar í leikskólanum verða 

foreldrar sjálfkrafa meðlimir í félaginu. Félagið er stofnað til að auka tengsl foreldra innbyrðis 

og við skólann, þannig að velferð barnanna sé sem best tryggð. Upplýsingar um fulltrúa í 

foreldrafélaginu má sjá á heimasíðu leikskólans http://sjonarholl.leikskolinn.is/ 

about:blank


34 
 

Mat á námi og velferð barna 

Til að halda uppi gæðaskólastarfi er mikilvægt að meta starfið. Matið hefur þann tilgang að 

tryggja að réttindi leikskólabarna séu virt og þau fái þá menntun og þjónustu sem þeim ber 

samkvæmt lögum um leikskóla. Mat skal gert með hliðsjón af lögum, reglugerðum og 

aðalnámskrá leiksóla 2011. Mat á leikskólastarfi skiptist í ytra mat sem framkvæmt er af 

Menntamálastofnun og sjálfsmat eða innra mat sem framkvæmt er af starfsmönnum leikskóla 

í samræmi við ákveðna verkferla þar um (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Ytra mat 
Menntamálastofnun framkvæmir ytra mat í skólum landsins með reglubundnum hætti.   

Á Sjónarhóli er unnið með eftirfarandi matstæki: 

Eccerskvarðinn: Hann metur aðbúnað starfsfólks og barna í leikskólanum. Ákveðnar matslistar 

sem eru fylltir út. 

Foreldrakönnun: Snýr að daglegu leikskólastarfi, námsumhverfinu, samskiptum við foreldra, 

upphaf og lok leikskólagöngu, sérstökum stuðningi og sérfræðiþjónustu og kafli fyrir opin svör. 

Í könnuninni eru foreldrar beðnir um að lýsa því sem þeim þykir gott við leikskólann og hvað 

mætti betur fara. Efni kannananna er endurskoðað árlega að vori á samráðsfundi með 

notendum kerfisins. Hægt er að taka könnunina á íslensku, ensku og pólsku.  

Starfsmannakönnun: Fer fram í febrúar þar er spurt um líðan í starfi, starfsanda, daglegt starf, 

starfshætti, samstarf og samskipti, starfsþróun, símenntun, stjórnun og forystu. Efni kannana 

er endurskoðað árlega að vori á samráðsfundi með notendum kerfisins. Leikskólinn fær 

heildarniðurstöður úr könnuninni með samanburði við landið í heild í byrjun mars. 

Niðurstöðurnar eru jafnframt notaðar af starfsfólki Skólapúlsins í tölfræðigreiningar m.a. fyrir 

fræðsluskrifstofur, ráðuneyti og fræðimenn til að auka skilning á starfi leikskólastarfsfólks á 

landsvísu. Starfsmannakönnunin fer fram á netinu og er send á tölvupóstföng allra starfsmanna 

skv. starfsmannalista sem tengiliður Skólapúlsins sendir inn í janúar. Niðurstöður fyrir 

starfsmannahópa með minna en fimm starfsmönnum eru ekki birtar til að tryggja nafnleynd. 
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Sjálfsmat/innra mat 
Á hverju ári í apríl er unnið að endurmati þar sem hver deild svarar spurningalista um starf 

vetrarins. Einnig fylla deildarnar út í eyðublað fyrir leið til árangurs um starf vetrarins. Gert er 

ráð fyrir að börnin taki þátt í innra mati og er verið að afla gagna um hverning hægt er að standa 

sem faglegast og best að því. Hugmyndafræðin gengur út á að börnin meti t.d. líðan, hvernig 

er að leika með dótið, uppröðun inn í ákveðnum herbergjum, og er gert með því að vera með 

ljósmyndir af öllum herbergjum/svæðum sem að barnið fer inn í yfir vikuna, einnig í útiverunni. 

Til að meta líðan og samskipti er notast við mat sem kallað er tengslahringur. Hver 

starfsmaður á deildinni fær hring og á að staðsetja börnin á deildinni inn í hringinn. Nafn 

starfsmanns er í miðjunni og raðar hann börnunum inn í hringinn, þau sem eru nálægt honum 

í tenglsum fara í innsta hring og þau sem eru fjærst honum í ysta hringinn. Þetta matstæki veitir 

innsýn á það hver fær minnstu athyglina, hvernig samskipti milli barnanna eru innbyrðis og 

hvort það eru ákveðin börn sem virðast ná litlum tengslum við alla starfsmenn. Með notkun á 

þessu tæki er hægt að vinna betur með að ekkert barn verði útundan, hjálpa þeim sem þurfa á 

aðstoð að halda t.d. félagslega og þá ræða af hverju þetta barn eða þessi ákveðnu börn eru að 

lenda í ysta hring. Þetta er líka verkfæri til að hjálpa kennurum að vinna betur með hvern 

einstakling og passa að allir fái sitt og fái að vera þeir sjálfir. 

Unnið er að því að endurgera námsmat fyrir leikskólann. Það hefur verið með því sniði  

að farið er yfir þætti í innra starfi skólans og séð hverju þarf að breyta og bæta og útbúin 

umbótaráætlun þar sem fram kemur hvenær þeim úrbótum eigi að vera lokið. Þetta skjal er 

síðan prentað út og haft inn á deildum og litað þegar úrbótum er lokið, þannig er haldið utan 

um  hvort breytingar hafa átt sér stað.  

Mat á stöðu leikskólabarna 
Á Sjónarhóli á hvert barn sína ferilmöppu sem það fær afhent í upphafi skólagöngu. Þar fara 

inn ákveðin verkefni ár hvert, fyrir hvern aldur, en þar að auki fara inn aukaverkefni og ræðst 

fjöldinn eftir aldri barnsins. Miðað er við að 1 árs börn geri 2 auka verkefni í ferilmöppuna, 2 

ára geri 3 aukaverkefni, 4 ára geri 5 auka verkefni og 5 ára geri 6 auka verkefni. Í ferilmöppunum 

er hægt að fylgjast með þróun verka barnanna t.d. þróun sjálfsmynda og fjölskyldumynda 

barnanna frá því að þau hófu leikskólagöngu sína. Einnig erum við að vinna í að innleiða 

námssöguskráningar (sjá kafla um námssögurskráningu). Auk ofangreindra matstækja er notuð 
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skimurnartækin; Hljóm2, íslenski málhljóðamælirinn, EFI2, MÍÓ og TRAS notuð. Öll þessi 

skimunartæki gefa okkur tækifæri að veita börnum snemmtæka íhlutun. 

Námssöguskráning 
Leikskólinn er að stíga sín fyrstu skref í námssöguskráningum og stefnir að því að efla það á 

hverju ári. Það sem er gert núna er að gerð er skráning um jólagjöf til foreldra.  

Námssöguskráning er matsaðferð en sá sem hana framkvæmir skráir hjá sér hegðun og 

gjörðir stakra barna eða hóps yfir ákveðið tímabil og notast við ljósmyndir, hljóðupptökur, 

myndbandsupptökur, skriflega skráningu og verk barnanna. Áhersla er lögð á velferð og 

vellíðanbarna og viðhorf og vilja þeirra til náms. Skráð eru samskipti barns við önnur börn eða 

fullorðna, athafnir barnsins og þau verkefni sem það fæst við í ólíkum aðstæðum. Sá sem skráir 

greinir frá eigin túlkun og skýrir frá eins og við á. Börnin sjálf geta einnig komið að skráningunni 

með ígrundun og túlkun námsagnanna, en það er ein leið til þess að sjónarmið barnanna sjálfra 

komi skýrar fram (Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2015). Námssögur eru 

gagnlegar t.d. vegna þess að skráningarnar veita leikskólakennurum og öðru starfsfólki frekari 

upplýsingar um börnin sem nýtist til að aðlaga starfið af þörfum hvers og eins barns. Skráningin 

býður einnig upp á leið til þess að starfið verði sýnilegra fyrir foreldra. Skráning námssagna ýtir 

undir einstaklingsmiðað nám þar sem byggt er á styrkleikum og getu hvers og eins (Carr og Lee, 

2012). 
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Starfsmannahópurinn 

Á Sjónarhóli starfa að jafnaði 40 starfsmenn í misjöfnu starfshlutfalli en ákvarðast það af 

barngildum og fjölda sérkennslustunda hverju sinni. Starfsmenn skulu starfa eftir lögum og 

reglugerðum um leikskóla, aðalnámskrá leikskóla, Barnasáttmála Sameinuðu þjóðaanna, 

menntastefnu Sveitarfélagsins Hornafjarðar og námskrá Sjónarhóls. Starfsmannahópurinn 

samanstendur af ólíkum hópi hvað varðar uppruna, menningu og menntun en saman myndum 

við eina öfluga heild.  
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