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Inngangur  

Námskrá leikskólans Hlíðar byggir á Aðalnámskrá leikskóla (2011) sem Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið gefur út og skólastefnu Mosfellsbæjar (2011) Aðalnámskrá leikskóla  

grundvallast á  13. gr. laga um leikskóla, nr. 90/2008. Efnislega byggist Aðalnámskráin á 

markmiðum 2. gr. laga um leikskóla og er ætlað að vera leiðarvísir fyrir leikskólastarf. Í annarri 

grein laganna segir;  

Í leikskólum skal velferð og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu starfi. Veita skal 

börnum umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg 

náms- og leikskilyrði. Stuðla skal að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi þar sem 

börn njóta fjölbreyttra uppeldiskosta. Starfshættir leikskóla skulu mótast af umburðarlyndi 

og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir 

manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar menningar. 

Meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla skulu vera:  

   a. að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra, 

   b. að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku, 

   c. að hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir hvers og 

eins svo að börnin fái notið bernsku sinnar, 

   d. að stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra, 

   e. að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun, 

   f. að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að styrkja 

sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta (Lög um 

leikskóla nr. 90/2008). 

Aðalnámskrá leikskóla er ætlað að samræma menntun, uppeldi og umönnun leikskólabarna að 

því marki sem þörf er talin á auk þess að vera farvegur til að tryggja jafnrétti allra barna til 

menntunar og uppeldis í leikskólum landsins. Aðalnámskrá leikskóla hefur þannig skilgreint 

hlutverk og þjónar sem stjórntæki til að fylgja eftir ákvæðum laga, er fyrirmæli fræðsluyfirvalda 

um menntastefnu og safn sameiginlegra markmiða leikskólastarfs (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011). 

Kjarni skólastefnu Mosfellsbæjar er að einstaklingurinn er settur í öndvegi og á skólastarf að 

taka mið af þörfum hans, félagslegum aðstæðum og umhverfi. Skólastenan tekur mið af gildum 

bæjarinns sem eru virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja. Mosfellsbær leggur áherslu á að 

vel sé búið að börnum bæjarins, bæði andlega og líkamlega svo þau fái notið bernsku sinnar 

(Skólastefna Mosfellsbæjar, 2011). 

Þessi námskrá var endurskoðuð haust 2015. 

 

Kjarni skólastefnu Mosfellsbæjar  
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LEIKSKÓLINN HLÍÐ  

Leikskólinn Hlíð stendur við Langatanga og er rekinn af Mosfellsbæ. Hlíð hóf starfsemi 21. 

september 1985. Í upphafi voru þrjá deildir í skólanum og þar af ein hálfsdagsdeild. Níu árum 

síðar varð leikskólinn einsetinn. Árið 2000 var tekin í notkun færanleg skólastofa við leikskólann 

og þar með ný deild. Með tilkomu nýrrar viðbyggingar, 2003, urðu deildarnar fimm en auk þess 

bættist við salur, aðstaða til sérkennslu og undirbúningsherbergi  leikskólakennara.  

Í dag er pláss fyrir  um 100 börn í Hlíð á aldrinum 2ja – 6 ára.  Börnin eru flest í  8 tíma vistun.  

Deildir leikskólans draga nafn sitt af kennileitum í umhverfi leikskólans. Nöfn deildanna eru: 

Álfa-og Klettahlíð, Hamrahlíð, Steinahlíð, Úthlíð og Esjuhlíð.  Í leikskólanum er einnig hreyfisalur 

og listaskáli. 

Húsnæði leikskólans var í upphafi 430:80 m2.  Eftir stækkun er leikskólinn 807 m2. Stærð lóðar 

er 4.854 m2.   

 

 

 

 

 

 

 

Hugmyndafræði og uppeldissýn leikskólans  

Helsti kennismiður hugmyndafræði Hlíðar er heimspekingurinn John Dewey (1859-1952). Þó 

svo að Dewey hafi verið uppi fyrir miðja síðustu öld eru kenningar hans, enn þann dag í dag, 

nýttar í skólastarfi út um allan heim. Dewey hafnaði þeim hugmyndum að nemendur væru 

óvirkir móttakendur. Hann áleit að börn væru virk og forvitin að eðlisfari, lærðu af eigin reynslu 

og skynjuðu námið á eigin hátt. Dewey sagði að virkja ætti hina miklu athafnagleði og forvitni 

barnsins, vekja áhuga þess og efla gagnrýna hugsun. Skapa þyrfti börnum örvandi 

uppeldisumhverfi með eðlilegum og hæfilega erfiðum viðfangsefnum og möguleikum til 

athugana og uppgötvana. Dewey lagði áherslu á að hlutverk kennarans væri að nýta eigin 

þekkingu og reynslu til að kveikja áhuga barnanna og hvetja þau áfram til rannsókna og 

upplýsingaleitar því með því móti víkkuðu þau reynsluheim sinn og ykju við þekkingu sína. Hann 

telur að reynsla barnsins sé raunverulega það sem skipti máli varðandi þekkinaröflun. Ein 

frægasta setning úr kenningum Jonh Dewey er án efa „learning by doing“ enda telur hann að 

reynsla barna sé raunverulega það sem skiptir máli fyrir frekari þekkingaröflun. 

Leikskólinn Hlíð,  

Langatanga, Mosfellsbæ 

Sími: 566 73 75 

hlid@mos.is 

http://www.leikskolinn.is/hlid/ 
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Í Hlíð er lögð áhersla á skapandi starf og hugsun, eflingu sjálfstrausts, sjálfsbjargarviðleitni, góð 

samskipti, þor og ábyrgðarkennd. Sem leið að því markmiði er fjölbreyttur efniviður í boði fyrir 

börnin og umhverfi leikskólans er nýtt til kennslu. Áhersla er á frjálsan leik barnanna sem 

umvefur allt starfið. Fyrir utan leikinn eru helstu áhersluþættir umhverfismennt, læsi og 

listsköpun. 

Agi er nauðsynlegur börnum en honum er beitt með góðvild og festu og virðing og umhyggja 

höfð að leiðarljósi. Allar reglur í leikskólanum eru skýrar og einfaldar. Í flestum tilvikum gilda 

sömu reglur þó svo börnin færist á milli deilda. 

 

LEIKURINN SEM AÐAL NÁMSLEIÐ: 

Á bernskuárum er leikur lífstjáning barns, ríkjandi athöfn og mikilvægasta náms- og þroskaleið 

þess. Leikurinn er hornsteinn leikskólastarfsins og er bæði lífstjáning og gleðigjafi barns. Frjáls 

og sjálfsprottinn leikur er hið eðlilega tjáningarform barns. Í leik lærir barn margt sem enginn 

getur kennt því. Það felst því mikið sjálfsnám í leiknum, honum fylgir bæði gaman og alvara og 

þar endurspeglar barnið reynslu sína og fær útrás fyrir tilfinningar. Leikir barna mótast af 

hugmyndaauðgi þeirra og sköpunarmætti, þ.e. hæfni til að sjá ný tengsl, að koma fram með 

nýstárlegar hugmyndir og víkja frá hefðbundnu hugsanamynstri. Börn þarfnast þess að leika sér 

á eigin forsendum en leikskólakennarinn fylgist vel með og er ávallt reiðubúinn að örva eða taka 

þátt  á forsendum barnanna.  

Í Hlíð er lögð áhersla á að vinna með opin efnivið en með því er átt við leikefni sem ekki kallar á 

fyrirfram gefnar lausnir en leika má með á þann hátt sem hugmyndaflug barnanna nær til. Dæmi 

um opin efnivið eru vatn, leir, málning og hverskonar kubbar. Leikur með opinn efnivið ýtir 

undir sköpunargleði barnanna og þar fær hugmyndaflug þeirra að njóta sín. Leikurinn gerir 

þeim kleift að læra hvert af öðru þar sem hvert og eitt leggur sína reynslu inn í leikinn og þannig 

miðla þau af þekkingu sinni og upplifun til annarra. Í frjálsum leik felast mikilvægir 

uppeldiskostir sem efla alhliða þroska barnanna. Þau þjálfast í að leika sér ein og saman, útkljá 
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málin ef eitthvað kemur uppá, skiptast á, setja sig í spor annarra og ganga frá leikefninu svo 

eitthvað sé nefnt. 

Í leikskólanum er einnig unnið með efnivið sem ekki telst opinn s.s spil og púsl. Þessi efniviður 

þjónar mikilvægum tilgangi t.d. til að efla einbeitingu, samhæfingu og samvinnu, auka 

hugtakaskilning og orðaforða. Þetta leikefni 

hefur skýrt upphaf og endi.  

Hverskyns leikir í fjölbreyttri mynd eru í 

öndvegi í leikskólanum Hlíð og er leiknum 

ætlaður rúmur tími innan dagsskipulagsins 

hvort sem er úti eða inni. Kennarar gegna 

veigamiklu hlutverki í leik barna. Þeir eru 

til staðar, fylgjast með börnunum hvetja og 

leiðbeina án þess þó að grípa inní nema 

brýna nauðsyn beri til.  Kennarinn er 

jákvæður og hefur þekkingu á hverskonar 

efniviður hentar hverju barni og hverjum 

stað og stund. 

GILDI MOSFELLSBÆJAR 

Gildi Mosfellsbæjar eru: Virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja. Þessi gildi eru höfð að 

leiðarljósi í öllu starfinu í Hlíð. Gildin eru rædd reglulega á fundum starfsmanna og þá bæði út frá 

því hvernig þau birtast í starfinu og hvað það er í raun og veru sem stendur á bak við þau. Gildin 

eru fyrir alla. Auk gilda Mosfellsbæjar er Hlíð með sitt gildi sem er „gæði í samskiptum“. 

UMHVERFISMENNT  

Leikskólinn Hlíð er staðsettur í fögru umhverfi Mosfellsbæjar þar sem stutt er til fjalls og fjöru. 

Það hefur því nánast verið sjálfgefið að einn af hornsteinum leikskólastarfsins sé 

umhverfismennt. Mikilvægt er fyrir alhliða þroska barna að fá tækifæri til að kynnast 

fjölbreytileika náttúrunnar á eigin forsendum. Það má leiða líkum að því að með jákvæðum 

tengslum við fjölbreytta náttúru aukist líkur á að að börn verði náttúruunnendur sem gæti vel að 

umhverfinu síðar meir. Þar með er lagður grunnur að sjálfbærni til framtíðar. Náttúruupplifun 

eflir fegurðarskyn barna og er ómæld uppspretta gleði og ánægju. Eitt af leiðarljósum í 

skólastefnu Mosfellsbæjar er að umhverfisfræðsla sé samþætt skólastarfi og kennslu á öllum 

skólastigum og að áhersla sé lögð á umhyggju og virðingu fyrir náttúrunni. Hlíð er þáttakandi í 

grænfánaverkefninu og er þar með stöðuna „skóli á grænni grein“. Grænfánaverkefnið er 

alþjóðlegt verkefni til að auka umhverfismennt og styrkja menntun til sjálfbærni í skólum. Skólar 

ganga í gegnum sjö skref í átt að aukinni umhverfisvitund og sjálfbærni. Þegar því marki er náð 

fá skólarnir að flagga Grænfánanum til tveggja ára og fæst sú viðurkenning endurnýjuð ef 

skólarnir halda áfram góðu starfi. Grænfáninn er umhverfisviðurkenning sem nýtur virðingar 

víða í Evrópu sem tákn um árangursríka fræðslu og umhverfisstefnu í skólum.  
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Markmið verkefnisins er að: 

• Bæta umhverfi skólans, minnka 

úrgang og notkun á vatni og orku. 

• Efla samfélagskennd innan 

skólans. 

• Auka umhverfisvitund með 

menntun og verkefnum innan 

kennslustofu og utan. 

• Styrkja lýðræðisleg vinnubrögð 

við stjórnun skólans þegar teknar 

eru ákvarðanir sem varða 

nemendur. 

• Veita nemendum menntun og 

færni til að takast á við 

umhverfismál. 

• Efla alþjóðlega samkennd og 

tungumálakunnáttu. 

• Tengja skólann við samfélag sitt, fyrirtæki og almenning. 

http://www.graenfaninn.landvernd.is/ 

 

LÆSI 

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 (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Í Hlíð er 

lögð áhersla á bernskulæsi sem skilgreind hefur verið sem ákveðin færni, þekking og viðhorf og 

er undanfari eiginlegs læsis. Bernskulæsi vísar til lestrarhegðunar leikskólabarns áður en 

formleg lestrarkennsla hefst í 

grunnskóla. Börnin byggja upp 

þekkingu með því að uppgötva 

gildi ritmáls í umhverfinu og þá 

ekki síst í gegnum bóklestur og 

málhvetjandi samskipti við 

fullorðna og önnur börn  

(lesvefurinn.hi.is). 

Tungumálið er uppspretta alls 

starfs með börnum. Tungumálið er 

notað öllum stundum í daglegu 

starfi leikskólans og er starfsfólk 

meðvitað um gildi þess að ýta 

undir og örva málþroska 

barnanna. Börnum með annað 

móðurmál en íslensku hefur 

http://www.graenfaninn.landvernd.is/
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fjölgað mikið hin síðari ár. Áhersla er á að foreldrar tali móðurmál sitt við börnin heima en í 

leikskólanum læra þau íslensku. Á leikskólaaldri mótast viðhorf barnsins til læsis svo ljóst er að 

það er eftir nokkru að slægjast.  

LISTSKÖPUN  

Einn af áhersluþáttum í Hlíð er listsköpun en samkvæmt aðalnámskrá er sköpun einn af 

grunnþáttum menntunar. Sköpun tengist öllum námsþáttum leikskóla og er grundvallarþáttur í 

námi og þroska barna. Í Hlíð er lögð áhersla á að efla skapandi starf, listir og listmenningu með 

það að markmiði að örva sköpunnarkraft barnanna og virkni. Í skapandi starfi með ungum 

börnum er það ferlið sem skiptir megin máli en ekki afraksturinn. Í ferlinu fá börnin tækifæri til 

að kanna efniviðinn, gera tilraunir, túlka tilfinningar sínar og skapa á eigin forsendum. 

Listsköpun á að endurspegla sköpunarferlið og er góð leið til að þróa skapandi hugsun og 

gagnrýna skoðun á fyrirbærum. Í Hlíð er kappkostað að hafa fjölbreyttan efnivið í boði, hvetja 

börnin til að prófa margvíslegar aðferðir og gefa þeim tækifæri og svigrúm til eigin túlkunnar. Í 

Hlíð er ágætlega útbúin listaskáli sem nýtist vel til hverskyns listsköpunar. 

EININGARKUBBAR  

Eitt helsta leikefni leikskólans eru einingarkubbar (unit block) en þeir gefa barninu ótal 

möguleika til þroska og náms.  Einnig eru stærri trékubbar sem kallaðir eru holukubbar (hollow 

block) enda holir að innan. Einingakubbarnir eru hannaðir af uppeldis- og menntafrömuðnum 

Caroline Pratt sem hannaði þá sem kennsluefni byggt á kenningum John Dewey. Kubbarnir eru 

úr gegnheilum hlyn og eru í stærðfræðilegum hlutföllum sem miðast við grunnkubb. Sumir 

kubbarnir eru sívalir eða bogadregnir en falla á einhvern hátt að hlutföllum grunnkubbsins hvað 

varðar þykkt og breidd. Þar sem kubbarnir eru í ákveðnum stærðfræðilegum hlutföllum eru þeir 

einkar heppilegir varðandi þjálfun í hlutföllum, fjölda og stærð. 

 Holukubbarnir eru notaðir sem leikefni með barninu þ.e. barnið nýtir sér það að vera hluti af 

leikefninu. Börnin byggja t.d. hús og leika inni í því. Það er í 

boði að fá lánað verðlaust efni í hlutverkaleiki í 

holukubbunum. Í einingarkubbunum er barnið að leika 

með kubbana t.d  byggja mannvirki og vegi.  Eldri börnin 

nota oft verðlaust efni með til að skreyta kubbana og þróa 

byggingarnar enn frekar.   

Kubbarnir eru opið leikefni og bjóða uppá mikla 

möguleika. Unnt er að tengja þá öllum námssviðum 

leikskólans hvort sem um er að ræða sköpun og menningu, 

heilbrigði og vellíðan, læsi og samskipti eða sjálfbærni og 

vísindi. Kubbarnir gefa börnunum tækifæri til að vinna úr 

reynslu sinni og læra um heiminn á eigin forsendum auk 

ánægjunnar af leiknum.  
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NÁM Í DAGLEGU LÍFI  

Í Hlíð er ákveðið dagskipulag sem er svipað frá degi 

til dags. Í dagskipulaginu skiptast á rólegar stundir og 

stundir með meiri virkni. Skipulagðar stundir, frjáls 

leikur og útivera. Dagskipulag deildanna er 

myndrænt en það eykur öryggi barnanna að geta séð 

hvað er næst á dagskrá. Á morgunfundi setur 

starfsfólk upp skipulag dagsins með myndum af því 

sem á döfinni er. Börn hafa almennt betra sjónrænt 

minni en huglægt, auðveldara að sjá og muna en að 

heyra og muna. Til að þróa með sér ábyrðar- og 

samkennd hafa börnin ákveðin hlutverk sem skipst er á að sinna. Þau verða þannig þátttakendur 

í því sem gera þarf í leikskólanum. Hlutverkin eru t.d. þjónar og veðurfræðingar. Hlutverk þjóna 

felst í því að fylgja kennara í eldhúsið og sækja matarvagninn og undirbúa borðhaldið. 

Veðurfræðingar skoða hvernig viðrar og setja upp myndir af þeim fatnaði sem hentar útiveru 

dagsins. 

Daglegum athöfnum eins og matartíma, hvíld og salernisferðum er ætlaður ákveðinn tími. Lengri 

tími hjá yngri börnum en þeim sem eldri eru. Lögð er áhersla á að matartíminn sé róleg og 

notarleg stund. Börnin æfa sig í sjálfshjálp með því að matast sjálf og æfa sig í kurteisi og 

almennum borðsiðum. Við borðhaldið er spjallað saman og tækifærið nýtt til málörvunar.  

Slökun og hvíld er öllum nauðsynleg og er hvíldartími eftir hádegismat. Yngstu börnin sofna með 

teppi og kodda á meðan eldri börnin eiga rólega stund um leið og þau hlusta á sögu. Reglulegar 

salernisferðir eru yfir daginn og bleiuskipti hjá yngri börnunum. Börnin eru hvött til sjálfshjálpar 

og gætt er almenns hreinlætis s.s. handþvottar.  

Skipulagðar stundir eru morgunfundir, samverustundir, söng- og sögustundir, hópastarf og val. Í 

söngstundum er fjölbreytt lagaval miðað að aldri barnanna. Textar söngvanna eru útskýrðir sem 

eykur orðaforða og málskilning. Einusinni í viku er sameiginleg söngstund allra í leikskólanum 

en þá koma allir saman í hreyfisal skólans og syngja saman. Í sögustundum er börnum oftast 

skipt í minni hópa svo unt sé að 

velja bækur sem hæfa aldri þeirra 

og þroska. Mikil málörvun fer fram 

í sögustundum. Samverustundir 

geta verið með fjölbreyttu sniði. 

Farið er yfir vikudaga, mánuði og 

árstíðir og þetta tengt saman en 

auk þess fara fram umræður af 

fjölbreyttu tagi. Börnin eru hvött til 

að tjá sig og æfa sig í að hlusta 

hvert á annað. Í samverustundum 

er einnig oft sungið, lesið og farið 

með þulur og kvæði. 

Í valstundum velja börnin sér 
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viðfangsefni. Valspjöldin eru myndræn. Til að fylgjast með því hvað börnin velja er valið skráð 

niður. Slík skráning gefur vísbendingar um áhugasvið barnanna. Mikilvægt er að börnin fái að 

velja sér viðfangsefni við hæfi, læri sjálfstæði og að standa við ákvörðun sína.  

Hópastarf er skipulagt og undirbúið af kennurum. Börnin eru oftast í sama hóp út skólaárið. 

Verkefnin í hópastarfinu eru misjöfn en áhersla er lögð á að allir fái tækifæri til að leggja sitt af 

mörkum í því sem unnið er að. Í hópastarfi æfa börnin m.a. samskipti, samvinnu, samhjálp og 

ýmsa færni. Verkefni í hópastarfi eru fjölbreytt s.s tengd listgreinum, vettvangsferðir eða 

hreyfing. Í smærri hópum getur einstaklingurinn notið sín betur og leikskólakennarinni fær 

kærkomið tækifæri til að kynnast börnunum og veita þeim einstaklingslega athygli.   

Útivera er öllum börnum holl og hún gegnir stóru hlutverki í leikskólastarfinu. Á útileiksvæðinu 

fá börnin útrás fyrir hreyfiþörf sína og geta leikið sér frjálst án mikilla afskipta fullorðinna. 

Garðurinn er stór og vel skipulagður. Hann er búinn leiktækjum sem örva grófhreyfingar og rými  

til hreyfileikja er prýðilegt. Í klettunum er umhverfið hvetjandi til að æfa áræði og þor. Útisvæðið 

er svæðaskipt til að auðvelda eftirlit með börnunum. Í Hlíð er matjurtagarður þar sem börnin 

rækta kartöflur og annað grænmeti. 

Þemahringurinn er eitt af vinnuplöggum leikskólans. Þemahringurinn tekur til allra þroskaþátta 

barnsins og er aðal áherslan á barnið sjálft, umönnun þess og daglegar venjur. Næst barninu 

kemur mál- og málörvun, tónlist, hljóð og hreyfing, myndsköpun og myndmál. Þetta fléttast 

síðan inn í samfélagið og náttúruna. Hin eiginlega þemavinna einkennist af námssviðum og 

áhersluþáttum leikskólans. Deildarstjórar leggja línuna um hvað tekið er fyrir hverju sinni.  

 

GRUNNÞÆTTIR MENNTUNAR  

Í aðalnámskrá leikskóla eru tilteknir 

grunnþættir menntunar en þeir byggja á 

viðhorfum sem birtast í löggjöf um skóla að 

jöfnum höndum sé unnið með samfélagsleg 

markmið og markmið sem snúa að menntun 

einstaklingsins. Grunnþættir menntunar 

eru: Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og 

sköpun. Grunnþáttunum er ætlað að 

undirstrika megin atriði almennrar 

menntunar og stuðla að aukinni samfellu í 

skólastarfi.   
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NÁMSSVIÐ LEIKSKÓLA 

Í leikskóla eru námssviðin samþætt og samofin öllu starfi leikskólans. Í samþættu og skapandi 

leikskólastarfi eru námssviðin eftirfarandi: Læsi og samskipti, heilbrigði og vellíðan, sjálfbærni 

og vísindi og sköpun og menning. 

 

LÆSI OG SAMSKIPTI  

Þegar fjallað er um læsi og samskipti er átt við 

læsi í víðri merkingu. Læsi á tungumál, hljóð, 

látbragð, tilfinningar og umhverfi. Í Hlíð er 

leitast við að hafa umhverfið læsishvetjandi sem 

ýtir undir að börnin læri að lesa í umhverfi sitt 

bæði nær og fjær. Börnin fá fá tækifæri til að 

eiga jákvæð samskipti við leikfélaga og tjá sig 

með fjölbreyttum hætti. Tungumálið er 

mikilvægasta tæki mannsins til boðskipta. Í Hlíð 

er markmiðið að efla málþroska barnanna, auka 

orðaforða, ritmáls- og hugtakaskilning þeirra, 

efla hlustun, tjáningu, frásögn, sögugerð, 

bókstafsþekkingu og hlutverkaleik. Þetta er gert 

með því að lesa reglulega fyrir börnin, segja 

þeim sögur frá eigin brjósti og fara með ljóð og þulur. Æfa börnin í  framkomu, framsögn og að 

hlusta hvert á annað.  

Daglega eru lesnar bækur fyrir börnin, sagðar sögur, farið með þulur og ljóð og sungið.  Orð og 

orðasambönd er útskýrð. Gott bókasafn er í leikskólanum en einnig er Héraðsbókasafnið nýtt. Í 

söng – og tónlistarstundum læra börnin texta og lög auk þess sem söngur er mikill gleðigjafi og 

að syngja með félögum eflir félagsvitund.  

Dagskipulagið er sýnilegt börnunum sem þannig öðlast börnin skilning á merkingu tákna og 

ritaðs máls. Starfsmenn leggja áherslu á að ræða við börnin og setja orð á daglegar athafnir. 

Bókstafir og tölustafir eru sýnilegir í umhverfinu 

og eru einnig nýttir sem leikefni. Lögð er áhersla 

á að auka orðaforða barnanna og málskilning og 

efla þannig möguleika þeirra til góðrar 

lestrarfærni.  

Árið 2008 stóð Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar 

fyrir því að taka í notkun læsishvetjandi verkefni 

fyrir leik- og grunnskóla Mosfellsbæjar. 

Verkefnið kallast PALS þ.e  Pör Að Lesa Saman. 

Verkefnið kemur frá Bandaríkjunum og var 

upphaflega þróað sem hjálpartæki fyrir börn sem 

alast upp við annað tungumál en móðurmál sitt. 
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PALS er unnið með tveimur elstu árgöngum leikskólans. Kennarar, sem vinna með PALS, hafa 

fengið þjálfun í að vinna með verkefnið  en kennsluhættir ganga út frá samvinnunámi þar sem 

miðað er við virk og markviss samskipti nemenda. Þar sem PALS er einnig notað í grunnskólum 

Mosfellsbæjar þá læra leikskólabörnin þá kennsluaðferð sem mun fylgja þeim í gegnum 

grunnskólann. Hlíð er með læsisstefnu sem hægt er að nálgast á heimasíðu skólans. 

 

HEILBRIGÐI OG VELLÍÐAN  

Vorið 2014 tók Mosfellsbær forystu í að 

vinna þróunarverkefni í samvinnu við 

heilsuklasann Heilsuvin og Embætti 

landlæknis. Verkefnið nefnist Heilsueflandi 

samfélag. Verkefnið skiptist í fjóra þætti 

og er unnið með hvern þátt í eitt ár. 

Þættirnir eru þessir: Næring – mataræði. 

Hreyfing – útivist. Líðan – geðrækt. 

Lífsgæði – forvarnir o.fl. Leikskólinn Hlíð 

tekur fullan þátt í þessu þróunarverkefni 

og leggur því áherslu á þá þætti sem 

verkefnið tekur til.  

Í leikskólanum er vel útbúið eldhús. 

Starfsfólk eldhúss fær reglulega fræðslu 

um hollt matarræði. Útbúnar eru þrjár máltíðir daglega og er lögð áhersla á að maturinn sé 

ferskur og hollur. Grænmeti og vatn eru ávallt haft með mat og vatn er aðgengilegt börnunum 

yfir daginn. Börnum með ofnæmi er mætt þegar læknisvottorði hefur verið skilað. 

Hreyfing er mikilvægur þáttur fyrir heilbrigði og vellíðan. Hreyfing er börnum eðlislæg og 

nauðsynleg en gæta þarf þess að jafnvægi sé milli hreyfingar og hvíldar. Í Hlíð fá börnin mörg og 

fjölbreytt tækifæri til hreyfingar úti og inni. Skipulagðar hreyfistundir fyrir alla aldurshópa eru í 

hreyfisal. Markmið hreyfistundanna er að auka þol barnanna, þjálfa hreyfifærni, efla 

líkamsvitund, styrkja sjálfsmynd og efla trú barnanna á eigin getu. Ýmsir hreyfileikir eru góð 

æfing fyrir börn. Þau æfast í að meta aðstæður, velja, hafna og þora. Læra að fara eftir reglum og 

bera virðingu hvert fyrir öðru. Farið er í 

hreyfileiki jafnt úti sem inni. 

Andleg vellíðan er ekki síður mikilvæg en 

líkamleg. Til að stuðla að henni er lögð áhersla á 

að styrkja sjálfsmynd barnanna og félagslega 

færni. Í því tilliti skiptir gott, kærleiksríkt 

andrúmsloft og umhyggja miklu máli. Að geta átt í 

jákvæðum og góðum samskiptum við aðra er 

börnum mikilvægt veganesti út í lífið.  
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Útivera er fastur liður í 

dagskipulaginu og ánægjulegur 

hluti af daglegu lífi barnanna í Hlíð. 

Í útiveru gefast börnunum 

fjölbreytt tækifæri til leikja og 

frjálsrar hreyfingar, efla kjark og 

þor og mynda tengsl við börn á 

öðrum deildum. Ef börn eru í 

góðum fatnaði kemur fátt í stað 

frjálsrar leikja í útiveru. Að 

hádegismat loknum hvíla allir sig. 

Yngstu börnin sofa á dýnum með 

teppi og kodda en eldri börnin fara 

í sögustund.  

 

SJÁLFBÆRNI OG VÍSINDI  

Sjálfbærni snýst m.a. um nýtingu auðlinda og sanngjarna skiptingu þeirra. Markmið menntunar 

til sjálfbærni er geta til aðgerða, að börn og ungmenni séu þátttakendur í samfélaginu. Breyta 

hugsunarhætti, hvað varðar endurnýtingu hluta og að fara vel með það sem við eigum. 

Framleiðsla og neysla er stór hluti af samfélaginu. En skilningur á sjálfbærnihugtakinu er enn í 

mótun.  

Með því að leggja áherslu á að flokka úrgang, slökkva ljós sem ekki er verið að nota, rækta 

grænmeti, ganga vel um, innan- og utanhúss og ræða við börnin um mikilvægi þess að fara vel 

með auðlindir okkar þá er lagður grunnur að sjálfbærni framtíðar. Margt er gert til að kveikja 

frekari áhuga barnanna á nánasta umhverfinu, dýralífi og undrum náttúrunnar.  Ræktuð eru 

sumarblóm, grænmeti og kartöflur. Smágfuglunum er gefið á vetrum og farið er í lengri og styttri 

gönguferðir. Hlíð er með útistofu við klettana neðan girðingar. Þar hefur verið útbúið eldstæði. 

Hlíð er þátttakandi í verkefni Landverndar sem nefnist Skólar á grænni grein. 
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SKÖPUN OG MENNING  

Í leikskóla eiga börn að hafa tækifæri fyrir sköpunarferli og fagurfræðilega tjáningu. Þrátt fyrir 

að sköpun í almennum skilningi sé nátengd listum og listnámi er sköpun sem grunnþáttur ekki 

bundin við listgreinar frekar en önnur námssvið (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  Í nútíma 

samfélagi sem einkennist af örum breytingum og gríðarlegi tækniþróunn er skapandi og frjór 

hugur afar mikilvægur. Í Hlíð er litið svo á að ríkuleg tækifæri til sköpunnar sé börnum holt 

veganesti og að skapandi og frjór hugur ásamt ríku ímyndunarafli geti auðveldað börnum að 

takast á við það óvænta í framtíðinni. Öll börn hafa ríka þörf fyrir að tjá sig á skapandi hátt hvort 

sem er í myndmáli, tónlist, hreyfingu eða leikrænni tjáningu. Í Hlíð er áhersla á gildi þess fyrir 

börnin að þau upplifi vellíðan, gleði og ánægju í allri lisstsköpun. 

Í Hlíð er lögð áhersla á sköpun á breiðum grunni þó myndsköpun sé þar í fyrirrúmi. Í 

myndsköpun læra börnin ákveðna færni í meðferð áhalda og efniviðar. Færnin sem skapast eflir 

sjálfstraust og styrkir jákvæða sjálfsmynd barnanna. Lögð er áhersla á frjálsa myndsköpun þar 

sem barnið fær að njóta sín í sköpuninni og geti túlkað og upplifað á sinn hátt. Kennarar forðast 

að stjórna myndsköpun barnanna en taka þátt í ferlinu með umræðum og aðstoð ef þurfa þykir. 

Lögð er áhersla á að bjóða börnunum upp á fjölbreyttan efnivið og aðstæður til listrænnar 

tjáningar. Virðing er borin fyrir verkum barnanna og lögð meiri áhersla á sköpunarferlið en 

afraksturinn.  

Leikskóli er ekki eyland heldur hluti af 

menningarlegri heild þjóðfélagsins og 

þess nærsamfélags sem hann starfar í. Í 

leikskólanum Hlíð ríkir sérstök 

barnamennig, lesnar eru barnabækur, 

sungin barnalög, listaverk barna hanga 

á veggjum o.s.frv.  Í leikskólanum eru 

einnig nýtt ýmis tækifæri til að kynna 

samfélagið og menningu þess fyrir 

börnunum. Börnin upplifa hinar ýmsu 

hátíðir og hefðir í íslensku samfélagi s.s 

þorrablót, öskudag, dag íslenskrar 

tungu og menningarviku leikskóla 

Mosfellsbæjar.  Að auki hafa skapast 

ýmsar hefðir í Hlíð sem börnin taka þátt 

í s.s. sumarhátíð, tónleikar og opið hús. Í 

menningu Hlíðar er samstarf allra 

mikilvægt í leik og starfi. Áhersla er lögð 

á samvinnuverkefni og samvinnu allra 

sem eykur tillitsemi og samkennd í 

leikskólasamfélaginu.  
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LÝÐRÆÐI OG JAFNRÉTTI  

Í Aðalnámskrá leikskóla er tiltekið að einn af grunnþáttum menntunnar sé lýðræði og 

mannréttindi. Markmið jafnréttismenntunnar er að allir eigi jöfn tækifæri til að þroskast og fái 

tækifæri til að rækta og efla hæfileika sína á eigin forsendum óháð öðrum þáttum s.s. tungumáli, 

trúarbrögðum, kynþætti eða fjölskylduaðstæðum  

Í Hlíð er lögð áhersla á jafnræði allra og að samskipti allra í leikskólanum einkennist af 

gagnkvæmri virðingu. Mikilvægt er að börnin fái jöfn tækifæri, læri jafnrétti og til jafnræðis. Það 

er gert með því að hafa hópa kynjablandaða og að sömu gildi séu fyrir alla. Í samverustundum 

eru umræður um störf foreldra og sögupersónur sem börnin þekkja út frá kynjahlutverkum. Með 

virkni kennara í samræðum barnanna m.a. um kynjahlutverkin og staðalmyndir má víkka 

sjóndeildarhring barnanna og fá þau til að horfa á hlutina frá fleiri sjónarhornum (Raddir barna, 

2012).  

Að vera fær um að sýna samkennd og bera virðingu fyrir náunganum er mikilvægt fyrir alla. Það 

sama á við um að geta hrósað og tekið á móti hrósi. Þessir þættir eru efldir með samræðum og 

með því að gæta þess að raddir allra heyrist.  Það er afar mikilvægt að öll börnin finni að þau 

skipti jafn miklu máli, að allir fái að tjá sig, vera með og segja frá. Áríðandi er að hvert og eitt 

barn fái að blómstra og geti nýtt styrkleika sína. Áhersla er á að skapa skemmtilegar umræður 

um mannréttindi þar sem áhersla er lögð á réttindi allra. Mannréttindasáttmáli 

Sameinuðuþjóðanna er gjarnan notaður sem umræðugrundvöllur. 

FAGMENNSKA KENNARA  

Viðhorf, þekking og reynsla leikskólakennara kemur fram í mismunandi áherslum hvers 

einstaklings. Mikilvægt er að allt starfsfólk átti sig á því hvaða gildi það aðhyllist og hvort þau 

gildi samrýmist stefnu leikskólans sem vitaskuld er rauði þráðurinn í uppeldis- og menntastefnu 

leikskólans. Einnig er afar mikilvægt að allir starfsmenn geri sér grein fyrir hve miklar 

fyrirmyndir barnanna þeir eru. Í Hlíð er lögð áhersla á að nýta og virkja þann mannauð sem er til 

staðar í starfsmannahópnum og að sem flestir séu virkir þátttakendur í mótun daglegs starfs. 

Ætlast er til að kennarar svo og aðrir starfsmenn skólans leistist við að efla skapandi og 

gagnrýna hugsun barnanna sem og sjálfsbjargarviðleitni, kjark og þor. Lögð er áhersla á að efla 

ábyrgðarkennd barnanna gagnvart samferðarfólki og umhverfi, rækta upp réttlæti, sanngirni og 

heiðarleika í öllum samskiptum.  

Til að viðhalda fagmennsku sinni er nauðsynlegt fyrir kennara að að fylgjast með nýungum í 

faginu og stunda virka starfsþróun. Leikskólastjóri sér um að gera starfsþróunaráætlun fyrir 

starfsmannahópinn í heild og er hún gerð fyrir hvert starfsár. Engu að síður er aðalábyrgð á 

starfsþróun hjá sérhverjum kennara. Starfsþróun getur verið með ýmsum hætti s.s 

framhaldsnám, námskeið, þátttaka í teymum og hópum leikskólans og lestur fræðigreina og bóka 

(Fagmennska í skólastarfi, 2013).  
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HEFÐIR OG HÁTÍÐIR 

Hefðir og hátíðir eru menningarlegt fyrirbæri sem 

nauðsynlegt er að kynna börnum. Í Hlíð er lögð rækt við 

þjóðlegar hefðir og hátíðir en einnig á leikskólinn sínar 

sérstöku menningarhefðir. Mikilvægt er að börnin kynnist og 

læri um íslenskt þjóðlíf, hefðir, hátíðir, þjóðlög, þjóðsögur og 

ævintýri. Einnig er mikilvægt að börnin kynnist lífi og 

menningu annarra þjóða og þjóðflokka, með því að segja 

börnunum sögur, sýna þeim myndir og syngja með þeim 

söngva frá öðrum löndum. Börnin læra þannig að hver þjóð 

hefur sín sérkenni og sína sérstæðu menningu sem ber að 

meta og virða Um leið og börnin fræðast um samfélagið og 

koma með sínar hugmyndir og upplifanir í umræðuna er 

komið gott tækifæri til málræktar.  

Helstu hefðir og hátíðir í Hlíð eru: Dagur íslenskrar tungu og 

dagur íslenskrar náttúru. Bolludagur, sprengidagur og öskudagur eru á sínum stað ásamt 

þorrablóti. Útskrift elstu barna, útskriftaferð og ferð elstu barna á Gljúfrastein er að vori svo og 

vorsýning og sveitaferð. Sumarhátíð er haldin á góðum degi og er hún sameiginleg með 

Hlaðhömrum. Menningarvika leikskóla Mosfellsbæjar er í apríl. Hefð er fyrir skipulögðum 

ferðum á bákasafnið og foreldrakaffi er tvisvar á ári. Í desember er hefðbundið jólastúss með 

jólaballi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Það segir í Þjóðsögum Jóns Árnasonar að bóndinn ætti að ....fara í aðra skálmina og láta 

hina lafa.....og hoppa á öðrum fæti í kringum bæinn....bjóða þannig þorra velkomin í hús..... 
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FJÖLSKYLDA OG LEIKSKÓLI 

Foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi og velferð barna sinna en leikskólanum ber að veita 

foreldrum stuðning í því. Mikilvægt er að náið samstarf, gagnkvæmt traust og virðing skapist 

milli heimilis og leikskóla. Skólabragur með jákvæðni að leiðarljósi eflir allt starfið og skilar sér í 

vellíðan barnanna í leikskólanum.  Áhugi og ábyrgð foreldra á líðan barna í leikskólanum er 

dýrmætt innlegg til framtíðar. Foreldrar þekkja börnin sín best en í leikskólanum kynnist 

starfsfólk börnunum í hóp og fylgist með þroska þeirra og færni.  

AÐLÖGUN 

Góð aðlögun er undirstaða ánægjulegrar og þroskandi leikskóladvalar. Til að öðlast öryggi þarf 

barnið að aðlagast nýju umhverfi og kynnast starfsfólki og öðrum börnum leikskólans.  Gert er 

ráð fyrir fimm dögum í aðlögun en alltaf þarf að taka tillit til hvers einstaklings. Fyrsta daginn 

kemur barnið í stutta heimsókn með foreldrum en síðan lengist dvalartími barnsins í 

leikskólanum og viðvera foreldra styttist. Á aðlögunartímanum gefst gott tækifæri fyrir foreldra 

að kynnast leikskólanum sem best og grunnur er lagður að gagnkvæmu trausti milli foreldra og 

starfsfólks. Lögð er áhersla á góð dagleg samskipti auk þess sem boðið er uppá formleg 

foreldraviðtöl tvisvar á ári. Foreldrafundur fyrir alla foreldra er að hausti þar sem starfsemi 

leikskólans er kynnt. Upplýsingatöflur eru á öllum deildum þar sem upplýsingar eru skrifaðar á 

hverjum degi. Upplýsingar fyrir alla eru hengdar upp á skála en auk þess er heimasíða 

leikskólans uppfærð reglulega. Tölvupóstur er einnig nýttur í samskiptum við foreldra. 

FORELDRAFÉLAG OG FORELDRARÁÐ 

Foreldrafélag er starfandi við leikskólann. Stjórn er kosin á foreldrafundi að hausti í henni sitja 

a.m.k. 6 foreldrar auk leikskólastjóra sem er tengiliður við leikskólann. Stjórnin skiptir sjálf með 

sér verkum og ákveður fjölda funda. Foreldrar greiða ákveðna upphæð í foreldrasjóð. Þessum 

fjármunum er m.a varið í piparkökumálun fyrir jólin, vorhátíð og sveitaferð. 

Foreldraráð er lögbundið og í því sitja þrír foreldrar sem kosnir eru að hausti til eins árs í senn. 

Leikskólastjóri starfar með foreldraráðinu. Foreldraráð setur sér starfsreglur. Hlutverk 

foreldraráðs er m.a að veita umsögn um skólanámskrá og aðrar áætlanir er varða starfsemi 

leikskólans. Foreldraráð hefur umsagnarrétt varðandi allar meiriháttar breytingar á 

leikskólastarfi 
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MAT Á SKÓLASTARFI 

Hugtakið mat hefur verið skilgreint sem ferli sem felur í sér kerfisbundna söfnun upplýsinga sem 

notaðar eru til að meta gæði þeirrar þjónustu sem veitt er. Í mati felst að það er felldur dómur 

um gæði út frá skilgreindum viðmiðum. 

Mat á skólastarfi er bundið í lögum um leikskóla, reglugerð um mat og eftirlit í leikskólum og 

aðalnámskrá leikskóla. Í aðalnámskrá leikskóla (2011) er tilgangur mats á leikskólastarfi sagður 

vera sá að tryggja að réttindi leikskólabarna séu virt og þau fái menntun og þjónustu í samræmi 

við það er lög kveða á um. Mati á skólastarfi er skipt í innra- og ytra mat. Innra mat er 

framkvæmt af skólunum sjálfum en ytra mat er framkvæmt á vegum sveitarfélags og/eða á 

vegum ráðuneytis mennta- og menningarmála. 

Innra mat er einn af lykilþáttum í framförum og umbótastarfi skóla. Grundvöllur innra mats er 

að það stuðlar að umbótum sem bæta skólastarfið og efla skólaþróun og er þannig umbótamiðað. 

Vitneskjan sem fæst nýtist til að skilgreina forgangsverkefni og skipuleggja aðgerðir til umbóta. 

Innra mat gefur upplýsingar um hverju þarf að breyta eða bæta til að ná þeim markmiðum sem 

fram koma í lögum um leikskóla, aðalnámskrá leikskóla og þeim markmiðum sem leikskólinn 

hefur sett sér í stefnu sinni og skólanámskrá. Innra mat er: 

Markmiðsbundið 

Kerfisbundið 

Samofið öllu skólastarfinu 

Samstarfsmiðað og byggir á lýðræðislegum vinnubrögðum 

Byggir á traustum upplýsingum 

Leiðir til umbóta 

Er opinbert  

Starfið á Hlíð er metið reglulega með ýmsum aðferðum. Matsaðferðirnar geta verið með ýmsum 

hætti og stuðst við margvíslegar matsaðferðir. Matshópur er starfandi við leikskólann og fundar 

hann reglulega allt árið. Í hónum sitja þrír leikskólakennarar/starfsmenn auk leikskólastjóra 

sem stýrir matshópnum.  Matshópurinn ákveður hvað skuli meta  og með hvaða matsaðferðum. 

Matshópurinn ber einnig ábyrgð á gerð umbótaáætlana. Allir starfsmenn eru þátttakendur í 

mati. Aðrir innan skólasamfélagsins eru þátttakendur í mati þegar það á við. 

Formlegt og óformlegt mat er gert á líðan og stöðu barnanna. Málþroski barnann er metin með 

formlegum hætti og í umræðum með börnunum er líðan þeirra metin og hið sama er gert í 

formlegum foreldraviðtölum. Þegar um er að ræða mat á þroska og stöðu einstakra barna er það 

ávallt gert með samþykki foreldra viðkomandi barns. Óformlegt mat á sér stað í daglegu starfi 

svo sem í umræðum við börnin, þegar börnin velja sér viðfangsefni og á deildarfundum. 
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      Barn 

 

 

Sam 

 

                             Foreldrar Starfsfólk 

 

 

 

Starfsáætlun er gerð fyrir hvert skólaár en þar koma fram markmið hvers skólaárs. Hún er send 

foreldraráði og leikskólafulltrúa til umsagnar og kynnt fræðslunefnd. Starfsáætlunin inniheldur 

einnig tölulegar upplýsingar um leikskólann. 

Ársskýrsla leikskóla Mosfellsbæjar er gerð annað hvert ár. Skýrslan er birt opinberlega. 

  

 

 

  

Samvinna 

allra 
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TENGSL LEIK- OG GRUNNSKÓLA  

Samstarf er á milli leik- og grunnskóla í 

Mosfellsbæ. Samstarfið er til að auðvelda 

börnunum flutning frá leikskóla yfir í 

grunnskóla. Leik- og grunnskólastjórar hittast 

reglulega og ræða flutning úr leikskólanum í 

grunnskólann. Börnin fara í heimsóknir í 

grunnskólann að vori til að kynnast nýja 

kennaranum, skólahúsnæðinu og skólalóðinni. 

Markmiðið er að auðvelda flutninginn milli 

skólastiganna.   

Í lögum um leikskóla, 16.gr. segir að 

persónuupplýsingar sem eru nauðsynlegar  

vegna velferðar barns og aðlögunar í grunnskóla skulu fylgja barninu. Meðferð upplýsinganna 

eru í höndum sérkennslustjóra og deildarstjóra en þeir sitja þá skilafundi er grunnskólar 

bæjarins boða vegna komu nýrra nemenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunnurinn að góðu leikskólastarfi er góð samvinna og gott samstarf milli foreldra 

og starfsfólks.  Saman leggjumst við á eitt um að styrkja börnin, efla þroska þeirra 

og gera leikskóladvöl þeirra sem ánægjulegasta. 
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VIÐAUKI 

Læsisstefna, leikskólinn Hlíð 

 

Í Hlíð er lögð áhersla á að örva málþroska barnanna, hljóðkerfisvitund og almenna 

málþekkingu barnanna. BERNSKULÆSI vísar til lestrarhegðunar barns á leikskólaaldri 

áður en formleg lestrarkennsla hefst í grunnskóla. Ung börn byggja upp þekkingu 

sína í gegnum uppgötvanir um ritmálið í umhverfi sínu og ekki síst í gegnum 

bóklestur og málhvetjandi samskipti við fullorðna og önnur börn. Á þessum tíma í lífi 

barns eru ekki gerðar kröfur um læsisnám. Þar sem námsaðstæður eru á forsendum 

barnsins, afslappaðar og lausar við gagnrýni, opnast heimur læsis smátt og smátt.( 
http://lesvefurinn.hi.is). 

 

Yfir markmið er aukinn málþroski     

Undirmarkmið:     Leiðir að markmiðum 

Aukinn orðaforði og málskilningur Skipulagðar samveru og lestrarstundir sem 

hæfa þroska, getu og aldri barnanna.  

Kynna höfund og mynskreyti. 

Ræða efni bókanna, útskýra orð og 

orðasambönd. 

Setja orð á hluti og athafnir. 

Spyrjum, hlustum gefum okkur tíma. 

Nýta þann efnivið sem hentar (bækur, spil, 

söngvar, rím, romsur, stafir). 

Aukinn máltjáning Tala við börnin, eiga samskipti. Hvetja til og 

gefa börnunum tækifæri til að tjá sig. 

Leyfa börnunum að segja og búa til sögur. 

Virk hlustun Hlusta og heyra hvað þau segja. Sýna 

áhuga á því sem börnin hafa að segja. 

Spyrja um efni bókarinnar.  

Hlustun af geisladisk. 

Tenging við lestrar og skriftarfærni PALS og Markviss málörvun.  

Gott aðgengi að skriffærum og pappír. 

Ritmál í umhverfi. Áhersla á lestrarátt.  

 

Mat og mælitæki EFI og HLJÓM 2, foreldraviðtöl 

Gátlistar Gátlistar nýttir til að fylgjast með að farið sem 

eftir markmiðum og leiðum. 

 

http://lesvefurinn.hi.is/
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„Þegar barnið eldist og þroskast verða myndabækurnar flóknari og meira krefjandi. Það á 

bæði við um textann og myndirnar og samspil mynda og texta verður meira og nánara. 

Táknkerfi textans og myndanna síast inn í barnið þegar lesið er fyrir það og myndirnar 

skoðaðar um leið. Hér eru því tekin mikilvæg skref í þróun læsis, bæði á texta og myndir. Og 

ekki má gleyma því að þetta er mikil skemmtun“( http://www.skolaust.is). 

 

Gátlisti 

 Bækur, sögur.       Samvera            Ritmál   Í vikunni 

Allir hafa fengið 

lestur við hæfi 

Er samveran 

skipulögð og 

undurbúin? 

Voru allir að æfa sig í 

að nota skriffæri? 

Lærðu börnin ný 

orð/hugtök 

Er efni bókarinnar 

rætt?  

Telurðu að öll börnin 

hafi skilið efni 

bókarinnar? 

Voru öll börnin virk? Er grip rétt? Spilaðir þú við 

barn/börn í vikunni? 

Er umgengni bóka 

góð 

Er hlustað á öll 

börnin? 

Eru nöfn barnanna 

sýnileg fyrir börnin? 

Var málörvunin 

markviss? 

Undirbýrðu 

lestarstund? 

 Voru fínhreyfingar 

æfðar? 

Attir þú samtal við 

sérhvert barn í 

vikunni? 

Var lögð áhersla á 

ákveðið orð, 

orðasamband? 

 Var unnið með stafi 

sem leikefni? 

Hvernig gekk vikan? 
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BÆKUR OG SÖGUR m þ m f f   m þ m f f   

Hafa allir fengið lestur við hæfi?                         

Er efni bókarinnar rætt?                         

Skildu börnin efni bókarinnar?                         

Er umgengni bóka góð?                         

Eru lestrarstundir undurbúnar?                         

Var lögð áhersla á orðasamband?                         

SAMVERA:                         

Var samverustundin undurbúin?                         

Var samverustundin skipulögð?                         

Voru öll börnin virk?                         

Var hlustað á öll börnin?                         

RITMÁL:                         

Notuðu öll börnin skriffæri?                         

Eru öll börnin með rétt grip?                         

Voru fínhreyfingar æfðar?                         

Var unnið með stafi sem leikefni?                         

Eru nöfn barnanna sýnileg?                         

VIKAN:                         

Lærðu börnin ný orð/hugtök?                         

Spilaðir þú við barnið í vikunni?                         

Voru markviss málörvun?                         

Áttir þú samtal við sérhvert barn?                         

Hvernig gekk vikan?                         


