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 1. Skólanámskrá leikskóla Ísafjarðarbæjar. 

Á grunni laga um leikskóla, aðalnámskrá leikskóla og skólastefnu Ísafjarðarbæjar mótar hver leikskóli 

Ísafjarðarbæjar sína skólanámskrá. Segja má að námskrá hvers leikskóla sé samningur leikskólanna við 

Ísafjarðarbæ um menntamál. Námsskráin á að birta sýn, áherslur, gildi og leiðir hvers leikskóla um nám 

og starf sem grundvallast af lögum og menntastefnu. 

Einnig er skólanámskránni ætlað að vera leiðarvísir starfsmanna og gefa foreldrum og öðrum sem áhuga 

hafa upplýsingar um starf leikskólans. Í skólanámskránni koma fram sérkenni leikskólans, þau markmið 

sem hann setur sér og lýsir starfsaðferðum hans.  

Allir starfsmenn leikskólans komu að gerð skólanámskrárinnar og mun hún vera í stöðugri endurskoðun 

og uppfærð þegar þörf er á.  

Það sem lagt var til grundvallar við gerð skólanámskrár Sólborgar byggir á Aðalnámskrá leikskóla frá 

2011, lögum um leikskóla nr. 90/2008 og reglugerðum fyrir leikskóla og skólastefna Ísafjarðarbæjar. 

 

2. Námskrá leikskólans Sólborg. 

Leikskólinn er fyrsta skólastigið í skólakerfinu og er fyrir börn undir skólaskyldualdri  þar sem stuðlað er 

að því að nám skuli fara fram.  Leikskóli annast uppeldi, umönnun og menntun barna á leikskólaaldri í 

samræmi við lög og reglugerðir ásamt óskum foreldra.  Í leikskólum skal velferð og hagur barna höfð að 

leiðarljósi í öllu starfi ásamt því að veita þeim umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi 

uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði. Í viðhengi skólanámskrárinnar eru markmið og leiðir að 

námi  hvers aldurshóps.  

 

2.1. Sólborg. 

Leikskólinn stendur við Torfnes og Eyrarsól fimm ára deildin er staðsett á hæðinni fyrir ofan sundhöllina 

við Austurveg. 

Sími: 450-8285 og á 5 ára deildinni Eyrarsól 450-8295. 

Netfang:  solborg@isafjordur.is 

Heimasíða: www.leikskolinn.is/solborgin 

 

Leikskólinn Sólborg var tekinn í notkun 1. febrúar 1998. Þá voru sameinaðir tveir leikskólar, Hlíðarskjól 

og Skólaskjól. Arkitekt leikskólans er Elísabet Gunnarsdóttir og landslagsarkitekt er Áslaug Traustadóttir 

hjá Landmótun.  Verktaki var Eiríkur og Einar Valur hf. 

Í leikskólanum eru alls 104 börn og er þeim skipt niður á fimm deildir, tvær yngri og tvær eldri og ein 

fimm ára deild sem starfrækt er tímabundið og heitir Eyrarsól. Hún er til húsa að Austurvegi 7, 2. hæð. 

Deildarnar á Torfnesi  bera gömul örnefni frá stöðum á Ísafirði, sem eru Bót, Dokka, Naust og Krókur.   

mailto:solborg@isafjordur.is
http://www.leikskolinn.is/solborgin
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 Leikskólinn opnar kl. 7:45 og lokar 16:30. Fjöldi starfsmanna ræðst af aldri barnanna og sérkennsluþörf 

hverju sinni. Á heimasíðu leikskólans http://www.leikskolinn.is/solborgin er hægt að finna ýmsan 

fróðleik og fréttir af starfinu. Þar er einnig sérstök fjölskyldusíða en aðgangur að henni er lokaður fyrir 

aðra en foreldra, fá þeir lykilorð í upphafi leikskólagöngu barnsins. 

 

2.2 Leikskólaperlan.  

Leikskólaperlan er líkan af margþættu námi 

barnsins í leikskólanum. Í henni er barnið í 

brennidepli því allt leikskólastarfið snýst um barnið, 

sá flötur er gulur þ.e. litur sólarinnar. Þeir þættir 

sem næst barninu eru og unnið er með í daglegu 

lífi þess í leikskólanum eru : Að klæða sig í og úr, 

borðhald, svefn og hvíld, hreinlæti, frágangur og 

snyrtimennska. Litur þeirra er appelsínugulur - tákn 

samþættingar á námi og lífi barns. Námssvið 

leikskólans koma næst: Læsi og samskipti, 

heilbrigði og vellíðan, sjálfbærni og vísindi, sköpun og menning. Litur þeirra er rauður, þ.e. glóðin sem í 

leikskólastarfinu býr og er uppspretta samþætts og skapandi leikskólastarfs. Grunnþættir menntunar 

eins og þeir birtast í sameiginlegum kafla aðalnámskrár fyrir öll skólastig koma í ysta hring. Litur þeirra 

er grænn, tákn jarðarinnar,  grunnurinn sem allt skólastarf byggist á; Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Leikurinn umlykur barnið í öllu starfi þess og námi. 

Grunnlitur perlunnar er ljósblár, þ.e. litur vatnsins. Í því rými flýtur allt það sem tengir hina fjölbreyttu 

þætti leikskólastarfsins saman, þ.e. samþætting. Leikurinn gárar vatnið og kemur öllu á hreyfingu. 

 

2.3. Starfsfólk leikskóla. 

Í lögum um leikskóla (2008) segir, starfsfólk skal rækja starf sitt af fagmennsku,alúð og samviskusemi.  

Starfsfólk leikskóla skal samkvæmt lögum, fyrirmælum yfirmanna og eðli máls gæta fyllstu þagmælsku 

um hagi barna og foreldra þeirra sem það fær vitneskju um í starfi sínu. Þagnarskylda helst þó 

viðkomandi láti af störfum. 

 

2.4. Hlutverk leikskólastjóra. 

Starf leikskólastjóra er að stjórna daglegum rekstri og starfi leikskóla ásamt því að gæta þess að 

leikskólastarf sé í samræmi við lög, reglugerðir, aðalnámskrá leikskóla, skólanámskrá og önnur gildandi 

fyrirmæli. Leikskólastjóra  ber einnig að stuðla að samstarfi milli foreldra, starfsfólks leikskóla og annars 

fagfólks með velferð barna að markmiði (Lög um leikskóla,2008). 

Grunnurinn af Perlunni er unnin af Hrafnhildi Sigurðardóttur 

en uppfærð af Sesselju Hauksdóttur í samræmi við lög um  

leikskóla nr. 90/2008 og aðalnámskrá leikskóla 2011. 

http://www.leikskolinn.is/solborgin
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 2.5. Hlutverk leikskólakennara og annarra starfsmenna. 

Starfsfólk leikskólans skal vera góðar fyrirmyndir í starfi með börnunum og leitast við að styrkja 

lýðræðislegt hlutverk leikskólans. Leikskólakennurum ber að sjá til þess að hvert barn fái notið hæfileika 

sinna og að námsumhverfi sé skipulagt á þann veg að börn fái notið bernsku sinnar. Allt starfsfólk 

leikskólans skal koma fram við börn af virðingu, taka tillit til þeirra og hlusta á þau. Starfsfólki ber að 

vinna samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla og tileinka sér þá sýn sem þar er sett fram til barna og náms. 

 

3. Grunnþættir menntunar. 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla eru grunnþættir menntunar eftirfarandi : Læsi, sjálfbærni, heilbrigði 

og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Grunnþættirnir fléttast inn í allt leikskólastarf 

og eiga þeir að endurspeglast í starfsháttum skóla. 

 

3.1 Læsi. 

Læsi snýst um samkomulag  manna um málnotkun og merkingu orða í 

málsamfélaginu og er því félagslegt í eðli sínu. Það er háð hefð og er því ekki 

færni sem einstaklingar geta öðlast  og beitt óháð stað og stund,menningu 

og gildum.  Læsi krefst skriffæra,efnis til að skrifa á og miðils  t.d.bókar til 

að koma ritsmíðinni á framfæri og snýst að hluta til um tæknimiðla og 

verkkunnáttu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls.16) 

 

3.1.1. Læsi í leikskólastarfinu. 

Í starfsaðferðum Sólborgar er lögð áhersla á að nemendur öðlist færni í að 

verða læs á umhverfi sitt. Nemendur læra að haga sér í mismunandi 

aðstæðum t.d. er ekki sama hegðun æskileg í íþróttatíma eða á bókasafni. 

Við leggjum áherslu á  að börnin kynnist nánasta umhverfi sínu í gegnum 

útinámið. Ritmálið er sýnilegt í umhverfi barnanna  ásamt myndum. 

Leikskólinn er ásamt öðrum leik- og grunnskólum í Ísafjarðarbæ að byrja að vinna í verkefninu ,,Stillum 

saman strengi“ sem er um læsi í víðum skilningi til að búa nemendur sem best undir lestrarnám síðar 

meir. Það er gert í hópastarfinu og í markvissri málörvun þar sem unnið er með m.a. rím, romsur,sögur, 

þulur, samsett orð, klappa orðin, para saman orð o.s.frv. 

Við nýtum öll þau tækifæri sem gefast í daglegum samskiptum til að efla alhliða málþroska og nýtum 

samverustundir og í hvíldinni er hlustað á sögur. Einu sinni í viku er gleðistund þar sem börnin koma 

saman og ýmist syngja, leika, dansa,æfa sig að koma fram fyrir hóp. 
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 3.2. Sjálfbærni. 

Menntun til sjálfbærni miðar að því að gera fólki kleift að takast á við 

viðfangsefni sem lúta að samspili umhverfis,félagslegra þátta  og efnahags  í 

þróun samfélagsins. Sjálfbærni og þróun felur í sér að við skilum umhverfinu 

til afkomenda okkar í jafn góðu eða betra ástandi en við tókum  við því og 

leitumst við að mæta þörfum samtíðar án þess að skerða möguleika 

viðkomandi kynslóða. (Aðalnámskrá bls. 17-18). 

 

3.2.1. Sjálfbærni í leikskólastarfinu. 

Í leikskólanum læra börn að umgangast umhverfi sitt af virðingu og læra að 

bera sameiginlega ábyrgð á því.  Börnin fara í útinám  út fyrir lóð leikskólans 

í þekkingarleit sinni og til að læra á umhverfi sitt. Það er hlutverk okkar 

fullorðnu að kenna börnum að allt sem við gerum hefur  áhrif á umhverfið. 

Það gerum við m.a. með því að vinna með verðlaust efni og endurnýta 

það,flokka  og týna rusl sem á vegi okkar verður, henda sem minnst af mat, 

fara sparlega með  sápu og pappírsþurrkur við handþvott. 

 

3.3. Heilbrigði og velferð. 

Í leikskóla læra börn að tileinka sér heilbrigða lífshætti, hollt mataræði, hvíld, 

hreinlæti og hreyfingu. Daglegar athafnir í leikskóla eiga að stuðla að 

líkamlegri og andlegri vellíðan barna og góðri heilsu. Umhyggja á að skipa 

stóran sess og mikilvægt er að starfsfólk myndi góð og náin tengsl við börnin 

(Aðalnámskrá leikskóla,bls. 43). 

 

3.3.1. Heilbrigði og velferð í leikskólastarfinu.  

Til þess að stuðla að heilbrigði og velferð á leikskólanum Sólborg leggjum við 

áherslu á hreyfingu bæði úti og inni. Leikskólinn hefur aðgang að 

íþróttahúsinu sem er í grenndinni. Börn fara í íþróttahúsið á því ári sem þau 

verða þriggja ára, aðra hverja viku, í tíma sem er skipulagður af kennurum 

hverju sinni. Þegar eldri hópurinn af Sólborg fer í íþróttahús fara þau yngri í 

hreyfistund á deildinni sinni þar sem settar eru upp þrautir og leikir. Fimm ára börnin fara í íþróttatíma 

1x í viku í íþróttasalinn við Austurveg og einnig fara þau í jóga einu sinni í viku. 

Við leikskólann er stór og fjölbreyttur garður með gróðri (skógurinn þeirra) ásamt leiktækjum. Lögð er 

áhersla á útiveru a.m.k. einu sinni á dag og oftar þegar vel viðrar. Á öllum deildum er farið í útinám sem 

hæfir aldri og þroska. Yngri börnin fara í ferðir hér um nánasta umhverfi leikskólans en þau eldri fara í 
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 lengri og meira krefjandi ferðir s.s. upp í fjall, niður í fjöru og á 

íþróttasvæðið, inn í skóg og  út í Hnífsdal . Jónsgarður er hér rétt hjá okkur 

og er hann nýttur í leik og uppgötvunarnám. 

Þegar kemur að næringu og hvíld er boðið upp á hollan og góðan mat sem 

eldaður er frá grunni í leikskólanum. Einnig er boðið upp á ávexti og 

grænmeti daglega og börn hafa alltaf aðgang að vatni. Kennari situr til borðs með börnum og lögð er 

áhersla á fræðandi og notalega stund. Eftir matartímann fara öll börn í hvíld/slökun. Flest börn dvelja 8 

klst. í leikskóla á dag og teljum við mikilvægt að hvert barn fái rólega stund (sum sofa) einu sinni yfir 

daginn til að verða betur í stakk búið að takast á við fjölbreytt verkefni í leikskólanum. Einnig er boðið 

upp á jóga í hvíldinni einu sinni í viku fyrir hvern hóp á eldri deildunum, þar sem lögð er áhersla á 

kærleika, slökun og yfirvegun. 

Í leikskólanum er lögð mikil áhersla á umhyggju og umönnun. Öllum er 

sýnd hlýja og virðing. Börnin læra að tileinka sér hreinlæti, jákvæð 

samskipti og þeim er hjálpað við að byggja upp félagsleg tengsl við önnur 

börn og að eignast vini og félaga. Til að öðlast jákvæða sjálfsmynd þarf  

barn að hafa trú á eigin getu og geta tekist á við ný viðfangsefni og 

aðstæður. Kennarar leikskólans hjálpa börnunum að læra að taka ábyrgð á eigin hegðun og viðbrögðum 

og að leysa úr ágreiningsmálum. Sköpun veitir andlega vellíðan og eflir sjálfsmynd og fá öll börn 

leikskólans fjölbreytt tækifæri til listsköpunar. 

 

3.4. Sjálfbærni og vísindi. 

Börn beita ýmsum aðferðum við að kanna og reyna að skilja umhverfi 

sitt. Þau horfa, hlusta, snerta, bragða, handleika, flokka, bera saman, 

rannsaka og draga ályktanir. Hlutverk leikskólans er að styðja við 

fróðleiksþorsta barna með því að fylgjast með og og hlusta eftir því hvað 

börnin eru að fást við og reyna að átta sig á hvernig þau hugsa og skilja 

hlutina. Út frá því er þeim kynntur nýr efniviður og hugmyndir. Börnin eru spurð spurninga sem m.a. er 

ætlað að vekja þau til umhugsunar um sjálfbærni og sjálfbæra þróun (Aðalnámskrá,bls.44). 

 

3.4.1. Sjálfbærni og vísindi í leikskólanum. 

Í leikskólanum Sólborg er stuðlað að sjálfbærni og vísindalegri hugsun með 

því að leggja áherslu á útinám, náttúruna og umhverfið. Í skipulögðu 

útinámi allt árið um kring læra börnin að þekkja og greina á milli 

mismunandi árstíða ásamt því að læra að bera virðingu fyrir umhverfi sínu. 
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 Í leikskólanum er Remida eða efnisveita sem er safn af verðlausu efni og nýtt til leiks og  sköpunar. 

Börnunum er kennt að umgangast náttúruna og umhverfið af virðingu með því að endurvinna og hafa 

rusl í lágmarki, týna upp rusl í náttúrunni og umhverfi okkar. 

Í daglegu starfi er unnið með stærðfræði eins og með tákn, tölur, form, munstur, stærðir og lögun.  

Kubbar af ýmsum stærðum og gerðum eru notaðir í leik. Börnin læra að flokka, bera saman rannsaka og 

draga ályktanir. 

 

3.5 Sköpun og menning. 

Sköpun er mikilvægur þáttur í námi og þroska barna. 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. 

Umhverfi leikskóla á að örva skynjun og styðja við sköpunarkraft barna. 

Menning er samofin öllu starfi leikskóla og tengist leik barna, lýðræði, 

skapandi starfi og þjóðmenningu. Gera skal barninu kleift að nálgast viðfangsefni frá mörgum hliðum og 

á eigin forsendum. Hlutverk leikskólakennara felst m.a. í því að velja leiðir sem hvetja til skapandi 

hugsunar og sjálfstæðra vinnubragða hjá börnum (Aðalnámskrá leikskóla,2011). 

 

3.5.1 Sköpun og menning í leikskólanum. 

Á leikskólanum Sólborg leggjum við áherslu á sköpun og menningu með 

því að; vera með sköpun í hópastarfi þar sem börnunum er boðið upp á 

fjölbreyttan efnivið og áhöld til að skapa, skynja, upplifa og rannsaka. Eins 

bíður leikskólinn upp á ýmsa tækni sem börn og kennarar geta nýtt í sinni 

sköpun eins og  myndvarpa, ljósaborð og Ipad. Allar deildir hafa aðgang að 

fartölvum og myndavélum með upptökubúnaði. Starfsfólk skráir nám barnanna og gerir það  sýnilegt  í 

leikskólanum, á heimasíðu, á flettirömmum og leikskólamöppu sem hvert og eitt barn á. Í leikskólanum 

hafa skapast ákveðnar hefðir og siðir sem haldið er í. Meðal árvissra atburða er m.a. dagur leikskólans, 

dagur íslenskrar tungu, afmæli leikskólans, gestadagur, útskriftarferð. Auk þess er haldið upp á þjóðlega 

daga s.s. bóndadaginn með þorrablóti, skötu á Þorláksmessu, bolludaginn með bollum og maskaballi. 

 

3.6. Lýðræði og mannréttindi. 

Rækta þarf viðhorf barna til lýðræðis þar sem forsenda lýðræðis er 

samábyrg, meðvitund og virkni allra í samfélaginu. Virðing fyrir manngildi 

og heilbrigði barna felur í sér bæði virðingu fyrir mannréttindum og 

viðurkenningu á hæfileikum þeirra og þroskamöguleikum. Skapa þarf jöfn 

tækifæri fyrir barnið að þroskast á eigin forsendum.  
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 3.6.1.Lýðræði og mannréttindi í leikskólanum. 

Á Sólborg er leitast við að rækta viðhorf barna til lýðræðis og mannréttinda 

með þátttöku þeirra í daglegu starfi og með því að borin sé virðing fyrir 

manngildum þeirra, hæfileikum og þroskamöguleikum. Lýðræði byggir á 

gagnrýnni hugsun og ígrundun þar sem börnin æfa sig í daglegum 

samskiptum og samræðum um hin ýmsu viðfangsefni. Leitað er eftir 

hugmyndum og skoðunum barnanna varðandi málefni leikskólans. Í leikskólanum fá börnin jöfn tækifæri 

til leiks og náms í samfélagi við önnur börn. Þar sem þau læra að sýna tillitsemi, umhyggju og sjálfshjálp 

með því að taka þátt í virkri hlustun, skiptast á skoðunum og aðstoða hvert annað. 

 

4. Hugmyndafræði og áherslur. 

Í Sólborg er unnið eftir starfsaðferðum Reggio Emilia og eiga þær að 

endurspeglast í öllu starfi skólans, m.a í skapandi hugsun, í listsköpun með 

opinn efnivið, útinámi, í frjálsum leik ,læsi, aldursblöndun, í sérkennslu og 

góðu foreldrasamstarfi. Í ofangreindum aðferðum er áherslan lögð á 

margbreytileikann í barnahópnum, góðan og  samstilltan starfsmannahóp  

og gott foreldrasamstarf. Leikskólastarf í anda Reggio Emilia sem kennt er við borg á Ítalíu er einkum 

byggt á hugmyndum Loris Malaguzzi, en hann var uppeldisfræðilegur leiðtogi leikskólanna. Mótandi 

þættir hugmynda hans er sýn á barnið, að það eigi að skapa sína eigin þekkingu en ekki vera óvirkur 

viðtakandi. Það að gefa barninu færi á að nýta sér fleiri tjáningarleiðir en hafa tíðkast í hefðbundnu 

skólakerfi. Tjáning og sköpun eru virkir þættir í námi barnanna og hluti af daglegu lífi þeirra. Lögð er 

áhersla á skapandi og gagnrýna hugsun, ásamt lýðræði. Notaðar eru uppeldisfræðilegar skráningar til að 

nálgast hugmyndir og tilgátur barna.  

 

4.1. Starfsumhverfi kennara. 

Hlutverk kennarans í Reggio Emilia starfi er að hlusta og reyna að sjá hvaða 

stefnu barnið tekur þegar það tileinkar sér þekkingu og að styðja barnið í 

þeirri stefnu sem það tekur þ.e. kennarinn þarf að læra að grípa boltann 

sem barnið kastar til hans og kasta boltanum á þann hátt til baka að barnið 

vilji halda áfram. Í hugmyndafræði leikskóla sem starfa í anda Reggio Emilia 

er því haldið fram að í leikskóla móti þrír kennarar barnið þ.e. leikskólakennarinn, barnahópurinn og 

umhverfið. Til þess að svo geti orðið verður umhverfið að virka hvetjandi á sköpunargáfu og samskipti 

barnanna. Í Reggio Emilia er mikið rökrætt við börnin,  jafnvel mjög ung börn og spurt opinna spurninga 

– hvað – hvernig – hvers vegna. Opnar spurningar hvetja börnin til að leita svara.   Þau  verða að fá nægan 

tíma til þess að hugsa og leita svara. Mikilvægt er að hinn fullorðni hlusti á barnið og skrái hjá sér. Með 
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 því öðlast hinn fullorðni betri skilning og þekkingu á hugarheimi barnsins. 

Mikið er lagt upp úr hinu sjónræna uppeldi barnsins.  Börn eru ekki sljóir 

viðtakendur heldur á umhverfið að vera þannig að það virki hvetjandi og 

leiði til skapandi hugsunar. Mikilvægt er að skilja samhengið á milli þess sem 

barnið sér  með eigin  augum. Börn eiga að fá verkefni til þess að vinna úr, 

festa í minni reynslu sína og æfa sig í að tjá sig á einhverjum af sínum hundrað málum. Börnum er kennt 

að sjá og skilgreina hlutina, sjá þá út frá mörgum ólíkum hliðum, skynja margbreytileikann , ígrunda og  

taka afstöðu. Með þessum hætti mótast gagnrýnin hugsun. 

Í starfsmannastefnu Sólborgar er hugtakið kennari notað yfir leikskólakennara og annað starfsfólk 

leikskólans. Starfsumhverfi kennarans í leikskólanum Sólborg  grundvallast af mismunandi þáttum 

leikskólastarfsins. Það er barnið, barnið og hópurinn, barnið og kennarinn, barnið og umhverfið, barnið 

og samfélagið, og barnið, efniviður og sköpun, og síðast en ekki síst barnið og heimilið. Allir þessir þættir 

eru jafn mikilvægir fyrir líðan barns í leikskólanum og hefur mikið að segja fyrir jákvæða sjálfsmynd þess.  

Leitast er við að starfsaðferðir kennarans, út frá fyrrgreindum þáttum, séu út frá grunnþáttum 

menntunar og hugmyndafræði Reggio Emilia ásamt því að kennarinn tileinki sér þá sýn sem sett er fram 

um barn og nám þess. 

 

4.2. Sköpun, skapandi efniviður og þemavinna. 

Í Sólborg er töluvert af skapandi efnivið og unnið skapandi starf af ýmsum toga 

á öllum deildum, en mismunandi leiðir eru farnar eftir aldri og þroska barnanna. 

Börnunum er kennt að skilgreina hlutina, sjá þá innan frá og frá mismunandi 

hliðum, skynja margbreytileika þeirra, ígrunda og taka að lokum afstöðu og þróa 

þannig með sér gagnrýna hugsun. Við viljum veita börnunum tækifæri til að  

auka sköpunarhæfni sína, gera umhverfið síbreytilegt og vekja þannig upp forvitni hjá börnunum og ýta 

undir sköpunargleði þeirra. Sköpun er mikilvæg tjáningarleið sem hjálpar börnum að tjá sig á eigin 

forsendum og skynja umhverfið. Við vinnum mikið með opinn efnivið í verkefnavinnu sem leiðir til 

sköpunar og hvetur börnin til að leita lausna í allri verkefnavinnu. Við gerum frjálsa leiknum hátt undir 

höfði því við teljum að í honum fari fram mikilvægt sköpunarferli. Einnig nýtum við myndlist, tónlist, dans 

og leikræna tjáningu til þess að stuðla að sköpun. Í þemavinnu er unnið á margvíslegan hátt, við vinnum 

í litlum hópum og jafnvel í flæði milli hópa eftir því sem hentar barnahópnum, kennarahópnum eða 

viðfangsefninu hverju sinni. Stöðugt er unnið með uppgötvun og tjáningu barnsins í ferlinu. Við val á 

þema er tekið mið af áhuga og reynslu barnanna og reynt að styrkja sjálfsvitund og sjálfsmynd barnsins. 
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 4.3. Skráning. 

Skráning er mikilvægur þáttur í hugmyndafræði Reggio Emilia. Á  Sólborg 

gegna skráningar stóru hlutverki þegar kemur að því að meta þroska og 

þróun nám barnsins. Skráningar gera starfið sýnilegra og með þeim er 

hægt að fylgjast betur með þeirri þróun sem á sér stað í náms- og 

sköpunarferli barnsins. Leikskólamappa barnsins og leikskólabók 

barnsins hefur að geyma skráningar sem unnar eru af kennurum. Nám og áhugasvið barnsins er sýnilegt 

í bókunum báðum. Notast er við ljósmyndaskráningar, textaskráningar, tekin eru samtöl, ferli skráð í 

máli og myndum og myndverk barnanna skoðuð. Þessar bækur eiga að endurspegla þau ár sem barnið 

er í leikskóla og barnið fær möppuna í lok leikskóladvalar sinnar.  

 

5. Leiðarljós í starfi.  

Markmið Sólborgar er að búa nemendum öruggt og þroskandi 

menntunarumhverfi á sem fjölbreyttastan hátt. Áherslan er á sköpun tengda  

leik og læsi, með trú á að sköpun byggi á fyrri hugmyndum okkar þekkingu og 

reynslu. Leiðirnar eru skipulagðar út frá grunnþáttum menntunar (samkv. 

Aðalnámskrá leikskóla) með einkunnarorð leikskólans að leiðarljósi. 

 

5.1. Einkunnarorð skólans.  

Með einkunnarorðum leikskólans virðing-leikur-upplifun er  leitast við             að 

börnin læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. Verði 

sjálfstæð og læs á umhverfið sitt. Að þeim líði vel í leik, samskiptum og í 

skapandi starfi. Verði tillitssöm og með frjóa og skapandi hugsun. Að þau fái 

efnivið við hæfi sem örvar þau í menntun sinni og þroska í víðasta skilningi og 

tilbúinn í að stíga næsta skref í sínu námi. 

 

5.2. Virðing. 

Öllum á að líða vel í leikskólanum burt séð frá útliti, getu, uppruna, kyni og 

aldri. Allir fá tækifæri til að þjálfa samskiptafærni sína við aðra, að auka gleði, 

vellíðan og að vera meðvitaðri um eigin líðan og annarra. 

 

 

 

 



SKÓLANÁMSKRÁ   

  
13 

 5.3. Leikur. 

Leikur er börnum eðlislægur og veitir þeim ánægju, hann er mikilvægur 

þáttur í menntun og þroska þeirra. Börn læra á og skilja umhverfi sitt, tjá 

hugmyndir sínar og tilfinningar og þróa félagsleg tengsl í gegnum leikinn. 

 

 

 

5.4. Upplifun. 

Reynt er að ýta undir forvitni, undrun með upplifunum. Upplifanir sem 

tengjast fjölbreyttum efnivið til menntunar og í að eiga val um ólíkar leiðir 

til að vinna úr hugmyndum sínum. Áherslan er upplifun á viðfangsefninu, 

frekar en svör eða niðurstöður. Börn þurfa að fá tækifæri til að vinna með 

fjölbreytt efni og aðferðir til að öðlast reynslu sem gefur þeim meiri 

möguleika á að velja sjálf leiðir. 

 

6. Fimm ára deildin Eyrarsól og Uppbyggingarstefnan. 

Þegar farið var að stað með 5 ára deildina var ákveðið  að vinna hvorki   í anda Reggio Emilia né 

Hjallastefnunnar þar sem verið var að sameina elstu börnin af tveimur ólíkum leikskólum og setja þau á 

eina deild - Eyrarsól. Ákveðið var að vinna í anda uppeldisstefnunnar Uppeldi til ábyrgðar sem er líka 

verið að vinna eftir í grunnskólanum, þar kallast hún uppbyggingarstefnan.  Þannig eru börnin  undirbúin 

fyrir það sem koma skal þegar þau byrja í skóla. Þessi stefna fellur vel að þeim áherslum sem við viljum 

sjá og vinna eftir þ.e. dyggðanámi ásamt jákvæðum og uppbyggjandi aga. Þessi stefna kemur frá Kanada 

og upphafsmaður hennar er Diane Gossen, sem hefur haldið fjölda námskeiða um allan heim. Hún segir 

m.a.„Haltu því sem þú kannt, bættu við þig nýrri þekkingu.“ 

Uppbyggingarstefnan er hugmyndafræði og í henni felst bæði aðferð og stefnumörkun skóla til betri 

samskipta. Aðalatriðið er að kenna börnum og starfsfólki sjálfsaga, sjálfsstjórn, og að styrkja sjálfsmynd 

þeirra. Ofangreint leggur frekar áherslu á lífsgildi heldur en reglur og ábyrgð. Stefnan gerir kröfur um að 

starfsfólk þekki sínar þarfir og sameinist um lífsgildi. Við reynum að koma til móts við börn og starfsfólk 

og þarfir þeirra með því að allir fái að njóta sín á jákvæðan hátt. Stefnan miðast við að unnið sé með 

sameiginleg lífsgildi, jákvæðan aga og litið er á að mistök séu til að læra af þeim. Uppbyggingarstefnan 

er mjög viðamikil en tekur til allra þátta í daglegu lífi en í leikskólastarfinu er mest unnið með 

grunnþarfirnar, lífsgildi, jákvæð samskipti og sjálfsstjórn. 

Hugmyndafræðin lítur svo á að öll börn séu í eðli sínu góð og vilji hegða sér vel en börnin hafa ekki þann 

hæfileika til að meta hvaða áhrif hegðun þeirra hefur á aðra. Það er hlutverk okkar fullorðnu að kenna 

þeim að öðlast skilning í gegnum samskipti við aðra. Okkur ber  að vera góðar fyrirmyndir í lífi barnanna. 
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 En þegar börnunum verður á í messunni eins og gerist á bestu bæjum þá þarf hinn fullorðni að bregðast 

rétt við. Það hefur lítinn tilgang að skammast og rífast. 

Með öðrum orðum þá horfum við fram á við og einbeitum okkur að lausninni frekar en vandamálinu. Í 

lausninni er fólgin sá lærdómur sem við drögum. 

Uppbyggingarstefnan gengur út á að einstaklingurinn læri að fá þörfum sínum fullnægt án þess að ganga 

á þarfir annarra- það er bara alls ekki í boði. Það þurfa að vera skýr mörk hvað má og hvað má alls ekki 

gera. 

Uppbyggingarstefna leggur áherslu á: 

• jákvæð og uppbyggjandi samskipti og gagnkvæma virðingu 

• ábyrgð hvers og eins á eigin hegðun. 

• að það er í lagi að gera mistök en mikilvægt að læra af þeim. 

• að finna leiðir til að uppfylla þarfir sínar á jákvæðan hátt án  

    þess að það komi niður á öðrum í kringum mann. 

 

Uppbyggingaraðferðin hjálpar til við: 

• að skilja eigin hegðun 

• að læra að jafna ágreining og vaxa af því 

• að leiðrétta eigin mistök og læra af þeim 

• að sættast við aðra 

• að komast fljótt í jafnvægi eftir að hafa misst stjórn á sér 

 

6.1. Þarfirnar. 

Samkvæmt uppbyggingarstefnunni eru þarfirnar fimm og hver þörf skilgreind út frá því hvað einkennir 

hana. Flestir hafa fleiri en eina ríkjandi þörf og það hafa börnin líka. Öll hegðun hefur tilgang en þegar 

við þekkjum þarfir okkar leitum við leiða til að uppfylla þær sem best án þess að ganga á þarfir annarra.  

(sjá þarfahring bls.13). 

  

6.1.1. Öryggi. 

Öryggi tengist líkamlegum þörfum hvers einstaklings þar með talið húsaskjól, matur og klæði. 

Einstaklingur sem á í erfiðleikum með að uppfylla þessar þörf gerir ekki mikið annað. Þetta er kjarnaþörf 

og gengur fyrir öllu. 

 

6.1.2. Umhyggja. 

Einstaklingnum finnst fjölskyldan og vinir mikilvægir, leitar eftir viðurkenningu, vinátta og traust skipta 

miklu máli, finnst gott að vera með fólki, hann er yfirleitt hjálpsamur og gjafmildur. 

Áhrif: einstaklingurinn er vel skipulagður og  sýnir öryggi í framkomu. Tekur eigin ákvarðanir. Stendur sig 

vel á ákveðnu sviði, finnst hann hafa vald á því sem hann er að gera. 
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 6.1.3. Frelsi.  

Einstaklingurinn vill taka eigin ákvarðanir og tekur gjarnan áhættu. Hann er opinn fyrir nýjum hlutum og 

sýnir stundum óvenjuleg uppátæki. Einstaklingur sem lifir í augnablikinu, gerir það sem hann langar og 

er óskipulagður. 

 

6.1.4. Gleði. 

Einstaklingurinn vill fá að skapa sjálfur, er hamingjusamur og hefur kímnigáfu. Hann er sáttur við 

umhverfið og tekur lífinu eins og það er. Hefur gaman af öllu sem fyrir ber og er fullur orku. 

 

7. Foreldrasamstarf. 

Samvinna foreldra og leikskóla þarf að byggja á gagnkvæmri virðingu í 

opnum samskiptum, sýna fjölbreyttum fjölskyldu  gerðum og menningu 

skilning og virðingu. 

Foreldrasamstarf er mikilvægur þáttur í leikskólastarfinu.Í leikskólanum 

er reynt að stuðla að þátttöku foreldra í starfi leikskólans og lögð rækt 

við að samskipti heimilis og leikskólans séu gagnkvæm. Samstarf og samvinna skiptir okkur miklu máli 

og er grundvöllur góðs leikskólastarfs. Báðir aðilar eru sérfræðingar á sínu sviði, foreldra í málefnum 

barna sinna og leikskólakennarar í námsumhverfi ungra barna. Bæði formlegt og óformlegt samstarf er 

þáttur í daglegu starfi leikskólans sem felst í fundum, viðtölum, margvíslegum uppákomum og ekki síst 

daglegum samskiptum foreldra, barna og starfsfólks. Við á Sólborg viljum leggja okkur fram við að 

foreldrar finni að þeir eru velkomnir í leikskólann, að þeir eigi hlutdeild í uppeldi barna sinna þar og að 

þeir finni að hlustað sé á raddir þeirra. Kennarar Sólborgar vilja leggja sig fram við að vera hlýir og 

persónulegir í samskiptum og taka vel á móti börnunum, veita góðar upplýsingar um líðan og helstu 

verkefni barnanna yfir daginn. Einnig reyna kennarar og stjórnendur leikskólans að vera með gott 

upplýsingaflæði milli skóla og heimili. 

Foreldrar fá Leikskólabók barnsins afhenta í  upphafi leikskólagöngu, þar 

er óskað eftir að fyllt sé út mikilvægar upplýsingar sem er gott að hafa , 

bæði hvað varðar öryggi, heilsu barnsins og til að geta fjallað um heima 

menningu þess. Einnig fá foreldrar Handbók foreldra með      

upplýsingum um leikskólann, bæði hagkvæmum um starfið og um 

nauðsynlegan aðbúnað fyrir  barnið.  

Í leikskólanum er starfandi foreldrafélag sem heldur utan um ýmsar uppákomur í leikskólanum í samráði 

við leikskólann. Einnig er foreldraráð við skólann sem hefur það hlutverk að koma að mótun faglegs 

starfs sem fram fer í leikskólunum. 
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 8. Menning leikskólans.  

Oft er talað um barnamenningu sem sérstaka menningu, hægt er að 

skipta henni í tvo hluta, annarsvegar menning fyrir börn og hinsvegar 

menning sem börnin skapa sjálf. Menning fyrir börn eru bækur, myndir 

leikrit og ljóð sem fullorðnir semja og gefa út með börn sem markhóp í 

huga. Menning sem börnin skapa sjálf er þá það sem berst á milli barna 

og barnahópa í formi  reglna í leik, jafnvel nafngifta. Daglega sjást bæði formin í leikskólanum. Því getum 

við sagt að menning leikskólabarna sé samofin samfélaginu, tíðarandanum, þjóðmenningu, starfi 

leikskólans sem tengist leik þeirra, lýðræði og skapandi starfi. Að börn móti sína eigin menningu til þess 

að skilja og skilgreina líf sitt og að þau nota leiki og annað skapandi starf til þess að fá botn í og rannsaka 

veröld hinna fullorðnu. Hlutverk leikskólakennara varðandi menningu barna felst m.a. í því að velja leiðir 

sem hvetja til sjálfstæðra vinnubragða og skapandi hugsunar ásamt því að gera barninu kleift að nálgast 

efnið frá mörgum hliðum.Í leikskólanum er haldið í hefðir íslenskrar menningar og eru nokkrir liðir fastir 

í dagskrá leikskólans sem getur þó tekið breytingum milli ára s.s þorrablót, jólastund,konudagurinn, 

bóndadagurinn, dagur íslenskra tungu, bolludagur, öskudagur og sprengidagur, sólarganga til að fagna 

sumarkomu og 17. júní þjóðhátíðardegi okkar. Afmælisdagurinn er stór dagur í lífi barnsins og haldið er 

upp á hann í leikskólanum. Flaggað er íslenska fánanum annað hvort úti 

eða lítill fáni inn á deild og ljósmynd af afmælisbarninu er í heiðurssessi 

við deildina og/ eða á töflu í fataklefa barnsins. Barnið býr til eða hjálpar 

til við gerð afmæliskórónu á sínum forsendum. Í samverustund er kveikt 

á kertum í þar til gerðum kertastjökum,afmælissöngurinn sunginn og 

barnið velur hvað er gert í samverustundinni. Barnið er í brennidepli þennan dag. Í lok dagsins er unnin 

afmælisskráning sem segir frá barninu á afmælisdaginn. 

 

9. Sérfræðiþjónusta. 

Leikskólinn er fyrir öll börn á leikskólaaldri og litið á hvert barn sem 

hæfan, sjálfstæðan og skapandi einstakling. Hlustað er á hugmyndir 

barnanna og vinnan aðlöguð að hæfni og möguleikum þeirra. 

Mikilvægt er að félagsskapur og samskipti barnanna bindi þau 

vináttuböndum og styrki samkennd þeirra. Í leikskólanum er það 

talinn ávinningur fyrir alla að eiga fjölbreytt samfélag - samfélag margbreytileikans. 

Ef grunur vaknar um  frávik í þroska sér sérkennslustjóri um frumathuganir í samráði og með skriflegu 

samþykki foreldra. Ef ástæða þykir eru kallaðir til aðrir sérfræðingar til frekari athugunar og ráðgjafar. 

Hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar er höfð að leiðarljósi og komið með íhlutun um leið og vandinn 

hefur verið greindur. Sérkennsla og stuðningur fléttast inn í daglegt starf  leikskólans og er megin reglan 
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 sú að sérkennslan fari fram í hópum með öðrum börnum. Markmiðið með sérkennslu er að styðja  við 

barnið og skapa aðstöðu til að það geti  þroskast   sem best á eigin forsendum. 

Sérkennslustjóri ber ábyrgð á og stjórnar skipulagningu, framkvæmd og endurmati sérkennslunnar í 

leikskólanum í samráði við leikskólastjóra. 

Eftirfarandi skimunarpróf eru notuð : Orðaskil, TRAS, EFI, AAL –listinn, Kuno Beller, hreyfiþroskapróf, 

HLJÓM -2 og  Tove Krogh. 

Þau gögn sem fylgja barninu milli leik- og grunnskóla eru Hljómprófin sem gerð eru á börnum á síðasta 

ári í leikskóla auk þeirra persónulegu upplýsinga sem nauðsynlegar eru fyrir velferð barnsins og aðlögun 

þess í grunnskóla s.s. niðurstöður athugana sérfræðinga. Það sama á við ef barn flytur á milli leikskóla. 

 

10. Mat og matsaðferðir. 

Lög um leikskóla frá 2008 kveða á um að hver leikskóli skuli meta með 

kerfisbundnum hætti gæði skólastarfsins með þátttöku foreldra, 

starfsmanna og barna. Niðurstöður úr matinu skulu birtar opinberlega. 

Til að þróa og bæta starfið og kanna hvort markmiðum skólans hafi 

verið náð þarf að framkvæma mat. Matið þarf að ná yfir heildarstarf 

skólans og mikilvægt er að nota sem fjölbreyttastar aðferðir við það. Ársskýrsla er svo unnin út frá því 

mati sem fram hefur farið í leikskólanum. Á haustin er gerð starfsáætlun og þá eru endurskoðuð þau 

verkefni og markmið sem sett voru og ný starfsmarkmið sett. 

 

10.1. Ytra mat á leikskólastarfi. 

Ytra mat er mat sem utanaðkomandi aðili vinnur á vegum 

sveitarfélagsins, ráðuneytis mennta- og menningarmála eða annarra 

aðila. Matið felst í úttekt á skólastarfinu eða einstökum þáttum þess. 

Leikskólinn var svo heppinn að vera valinn í úttekt skólaárið 2013 – 

2014  sem gerð var af Námsmatsstofnun fyrir mennta- og 

menningarmálaráðuneytið. Skýrsla um úttektina og tímasett umbótaáætlun er á heimasíðu leikskólans 

www.leikskolinn.is/solborgin 

Fræðslunefnd hefur eftirlit með því að starfsemi leikskóla samræmist leikskólalögum, reglugerðum og 

aðalnámskrá. Það er gert með því að m.a. kalla eftir starfsáætlunum og ársskýrslu, skóladagatölum og 

öðrum þeim áætlunum sem eiga við hverju sinni. Mennta- og menningarmálaráðuneytið ber ábyrgð á 

að fylgjast með því að sveitarfélög uppfylli lögbundnar skyldur sínar gagnvart skólum. 

 

 

 

http://www.leikskolinn.is/solborgin
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 10.2. Innra mat á leikskólastarfi. 

Innra mat leikskólans miðar að því að meta leikskólastarfið með 

kerfisbundnum hætti til að finna veik- og styrkleika starfsins á sem 

víðastan hátt. Matið nær yfir alla þætti  leikskólastarfsins og miðar að 

því að allir helstu hagsmunaaðilar leikskólans komi að matinu þ.e. 

starfsfólk, börn og foreldrar. Stuðst er við fjölbreyttar matsaðferðir og 

eru þær í formi viðhorfskannana,viðtala, rýnifunda, rýni í skráningargögn og matslista. Að vori er allt mat 

tekið saman í endurmatsskýrslu og gerð er umbótaáætlun sem er liður í starfsáætlun leikskólans. 

 

10.3. Mat barna. 

Á hverju ári meta tveir elstu árgangar leikskólans starfið í leikskólanum 

á þann hátt að þau eru spurð um það hvað þeim þykir skemmtilegt og 

áhugavert í leikskólanum og hvað mætti betur fara. Hlustað er á 

skoðanir þeirra og sjónarmið og reynt eftir fremsta megni að mæta 

óskum þeirra og væntingum. 

 

10.4. Mat starfsfólks leikskólans. 

Á hverju ári gerir starfsfólk eigindlega athugun á ánægju og líðan 

nemenda á deild viðkomandi barns auk framvindu í nám og þroska. Ef 

eitthvað í tengslum við nemandann kemur ekki vel út er unnið að 

frekari athugun og greiningu í samstarfi við foreldra og 

sérkennslustjóra leikskólans.  

Starfsfólk metur jöfnum höndum starfið á deildinni og í leikskólanum á deildarfundum, 

deildarstjórafundum, á starfsmannafundum og á starfsdögum. Leikskólinn notar einnig skráningar af 

starfinu með einstaka barn eða barnahópinn til að fara yfir hvernig gengur. Leikskólastjóri tekur alla 

starfsmenn í viðtal á tímabilinu nóvember – janúar til að fara yfir almenna líðan í vinnunni og ef það eru 

einhverjar óskir um breytingar á næsta skólaári. Deildarstjórar taka síðan sína starfsmenn í 

starfmannaviðtöl í apríl-maí. Starfsmaður getur alltaf óskað eftir viðtali ef þörf er á.                                                                                              

Ísafjarðarbær leggur fyrir starfsmannakönnun hvert ár, að hausti. Öryggisfulltrúi og 

öryggistrúnaðarmaður fara yfir vinnuöryggi starfsfólks reglulega yfir skólaárið og leggja fyrir könnun um 

líðan í vinnunni sem síðan er kynnt fyrir starfsfólki og gerð áætlun um úrbætur ef þörf er á. Sérstök 

móttökuáætlun er til um það hvernig tekið er á móti nýju starfsfólki og því fylgt eftir í starfi. 
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10.5. Mat foreldra 

Foreldrasamtöl standa foreldrum til boða með formlegum hætti tvisvar á 

skólaárinu þ.e. eitt á haustönn og annað á vorönn. Á vorönn leggja 

deildarstjórar könnun fyrir foreldra um upplifun þeirra af starfinu á 

deildinni sem barnið þeirra er á. Niðurstöður eru nýttar til að fara yfir það 

sem vel er gert og hvað þarf að bæta. Foreldrar geta alltaf óskað eftir 

viðtali ef þörf er á að ræða einstaka mál. Í foreldrasamtölum er leitast við að fá mat foreldra á því hvernig 

leikskólinn mætir þörfum barna þeirra.    

Til að ræða um starfið í leikskólanum og hvað megi  bæta hefur foreldrum verið boðið í hádegisverð á 

Sólborg og í morgunmat á Eyrarsól. Foreldrar láta vita hverjir hafa áhuga á að mæta og síðan er lagt upp 

með ákveðið efni til að ræða út frá. Þetta hefur gefist mjög vel. Hvert ár gerir Skólapúlsinn könnun meðal 

foreldra þar sem þeir eru m.a. spurðir út í ánægju þeirra með leikskólann, upplýsingaflæði, þekkingu á 

starfsaðferðum o.fl. Í kjölfar athugasemda foreldra eru gerðar umbætur. 

Við leikskólann starfar foreldrafélag og foreldraráð. Foreldraráð fær til umsagnar allar þær stærri 

breytingar sem eru í starfi leikskólans, skóladagtal og umsögn um skólanámskrá og aðrar þær áætlanir 

sem unnar eru innan leikskólans. 

 

11. Lokaorð  

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að hver leikskóli eigi að móta sína eigin skólanámskrá. Þar á að  

gera grein fyrir starfsemi leikskólans, markmiðum, leiðum og gildum. Með skólanámskrá  

þessari vonumst við til að foreldrar og aðrir hagsmunaaðilar verði betur upplýstir um það starf  

sem fer fram í leikskólanum Sólborg. Hún gegnir einnig því hlutverki að vera vinnutæki og  

leiðarvísir kennara. Grunnhugsun kennara í leikskólanum er að starfa af fagmennsku, sýna virðingu og 

þannig að öllum sem koma að leikskólastarfinu líði vel. Það er forsenda alls náms. 

 

12. Viðhengi Námskrárinnar 

Hér að aftan eru nokkur skjöl sem viðhengi. Þau eru gefin út af leikskólanum, gerð í samræmi við nýja 

Aðalnámskrá leikskólanna og sýnir hvernig unnið er í leikskólanum. Það var valið að útbúa 

námskrá/áætlun fyrir hvern aldurshóp. Þar eru námsvið hvers aldurshóps  tekin fyrir.  

Handbók foreldra, fjölskyldan og leikskólinn í samstafi er nýtt rit sem einnig er útbúið í samræmi við nýja 

aðalnámskrá og leysir Kynningarrit um leikskólann og Kynningarrit um hugmyndafræði og stefnu 

leikskólans af hólmi.  
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 Leikskólabókin mín er handbók barnsins og er einnig ný á nálinni í leikskólanum, en hún var kynnt fyrir 

foreldrum haustið 2014. Hún er til þess gerð að halda utan um mikilvægar upplýsingar um barnið s.s 

fjölskylduhagi,  nám og upplifun í leikskólanum, þroskaframvindu og foreldrasamtöl. 

 

 

 

 

 

     Febrúar 2015, 

 

 

             

      Helga Björk Jóhannsdóttir leikskólastjóra  

 

 

             

      Jensína K. Jensdóttir aðstoðarleikskólastjóri  

 

 

 


