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Innihald og tilgangur 
Á grunni aðalnámskrár ber sérhverjum leikskóla að semja skólanámskrá þar sem gerð er 

uppeldis- og námsáætlun til lengri eða skemmri tíma. Námskráin á að gefa í stórum dráttum 

heildaryfirlit yfir starfsemi leikskólans. 

Starfið á Holti er í stöðugri þróun og endurskoðun, allt starfsfólk leikskólans kemur að þróun 

uppeldisstarfsins, stefna og starfshættir eru endurskoðaðir og metnir reglulega og markmið og 

leiðir þróaðar í samræmi við það.  Á Holti er áherslan á fljótandi námskrá sem er sífellt í 

mótun. Starfið á Holti byggir á Aðalnámskrá leikskóla og hugmyndafræði sem kennd er við 

bæinn Reggio Emilia á Ítalíu. Holt tilheyrir samfélagi leikskóla á Íslandi (SARE) sem á í 

hugmyndafræðilegri samræðu við skólastarf í anda Reggio Emilia. 

 

Lög um leikskóla 

Samkvæmt lögum nr. 90/2008 bera sveitarfélög meginábyrgð á rekstri leikskóla. 

Menntamálaráðuneytið mótar uppeldisstefnu leikskóla og sér um að fram fari mat á 

leikskólastarfi. Leikskóli er ekki skyldunám og hefur því nokkra sérstöðu sem fyrsta 

skólastigið. 

 

Aðalnámskrá 

Aðalnámskrá lýsir sameiginlegum markmiðum og kröfum sem eiga við um allt leikskólastarf. 

Hún byggir á meginmarkmiðum uppeldis og kennslu í leikskóla sem eru 

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. 

Aðalnámskrá er ætlað að vera leiðarljós leikskólastarfs í landinu.  Á grundvelli þess sem 

kveðið er á um í lögum um hlutverk leikskóla og áherslum í aðalnámskrá hafa verið 

skilgreindir grunnþættir í menntun.  Þessir grunnþættir eru. 

 

 

 Læsi, 

 Sjálfbærni, 

 Lýðræði og mannréttindi, 

 Jafnrétti, 

 Heilbrigði og velferð 

 Sköpun. 

 
 
 
 
 
 

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/nr/3952
http://www.sare.is/
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Leiðarljós leikskóla 
 

Á Holti er starfað í anda “Reggio Emilia” 

og er grunnurinn að starfinu virðing fyrir 

barninu og hugmyndum þess. 

Könnunaraðferðin í sinni fjölbreyttu mynd 

er nýtt til þekkingaleitar. Lögð er áhersla á 

að nýta leikinn markvisst sem 

uppeldistæki.  Leikgleði barnanna og áhugi 

þeirra fyrir líðandi stundu er í fyrirrúmi, 

góð samskipti og jákvætt andrúmsloft 

einkennir skólastarfið. Við leggjum áherslu 

á að náið samstarf og gagnkvæmt traust 

skapist milli heimilis og leikskóla. 

 

Leiðarljós skólans eru: Gleði – virðing – sköpun – þekkingaleit. 

Gleði 

Í okkar vinnu er gleði ásamt öryggi, forsenda þess að börnin læri. Auðveldast er að meðtaka 

þekkingu þegar umhverfið er jákvætt og viðurkennandi í gegnum leik og félagslegt samspil 

þar sem áhugi, kímnigáfa og ímyndunarafl endurspeglast í andrúmsloftinu. 

 

Virðing 

Í okkar starfi er virðing borin fyrir hverjum einstaklingi og hans skoðunum.  Fjölbreytileiki 

einstaklinganna auðgar starfið. Allir eiga möguleika á að taka þátt í að móta og hafa áhrif á 

sinn eigin þroska. Sameiginlegum viðmiðum og reglum er fylgt eftir og allir eru samábyrgir. 

 

Sköpun 

Í örvandi umhverfi fá börnin tækifæri til að vera skapandi og allir fá að leita svara. Í jákvæðu 

andrúmslofti er ekkert rétt eða rangt, þar sem forvitni allra fær að njóta sín. 

 

Þekkingarleit 

Í starfi okkar vinna börnin saman að þekkingarleit og það gerum við í gegnum leikinn, með 

því að rannsaka, skapa og íhuga. Við hlúum að reynslu annarra og öðlumst um leið nýja 

þekkingu. 

 

Leikurinn er kjarni uppeldisstarfsins í leikskólanum. Rannsóknir sýna að börn á leikskólaaldri 

læra mest og best í gegnum leik. Leikur barnsins í bernsku er eins og hvert annað nám 

sem leiðir af sér nýja þekkingu. Fjölþætt reynsla elur af sér þekkingu, nýjar tilfinningar, 

nýjar athafnir og nýja leikni. 
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Starf í anda Reggio Emilia 

Reggio Emilia er kennd við borgina Reggio Emilia á Norður 

Ítalíu.  Stuttu eftir að seinni heimsstyrjöldinni lauk, ákváðu 

nokkrar mæður þar í borg að byggja leikskóla á húsarústum. 

Þetta vildu þær gera fyrir börn sín en ekki síður fyrir 

lýðræðið sem var þeim mjög hugleikið. Í landi sem hafði 

upplifað hörmungar stríðsins var strax í upphafi lögð mikil 

áhersla á að láta börnunum í té þekkingu og styrk til þess að 

þau gætu betur staðið vörð um frelsi sitt þar sem kynslóð 

foreldra þeirra hafði ekki tekist það. Börnin áttu að þroska 

hæfileika sína, njóta virðingar og það átti að hlusta á þau. 

Strax í upphafi var kennslan og þekkingarleit barnanna það 

mikilvægasta. Sálfræðingurinn og kennarinn Loris 

Malaguzzi frétti af þessu framtaki mæðranna og ákvað að 

kanna málið. Hann heillaðist af eldmóði þeirra og ákvað að 

taka þátt í þessu ævintýri. Í 25 ár gegndi Malaguzzi síðan 

embætti yfirmanns leikskólamála í Reggio. Á þeim tíma mótuðu hann og samstarfsmenn hans 

þessa stefnu.  Hann sagði að börn hefðu ,,100 mál” og ætti að hvetja börnin til að nota öll sín 

skilningarvit og þá hæfileika sem þau búa yfir. Til þess að börn geti tjáð sig á einhverjum af 

,,100 málum” sínum þurfa þau verkefni til þess að vinna úr og festa í minni reynslu sína. 

Malaguzzi sagði að leikskólinn ætti að vera lifandi staður í stöðugri þróun, þar sem börn og 

fullorðnir gætu verið í góðu sambandi hvert við annað. Í Reggio leikskólum eru samræður hátt 

skrifaðar vegna gildi þeirra fyrir þroska barnsins og vegna þess hversu lýðræðislegt þetta 

samskiptaform er. Í samræðum geta allir tekið þátt og þar hafa ólík sjónarmið gildi. Til að 

þróa gagnrýna hugsun hjá börnum þarf að kenna þeim að skilgreina hluti með því að sjá þá 

innan frá og frá öllum hliðum. Veganesti barnanna út í lífið er byggt á reynslu þeirra sjálfra. 

Það þarf að hlúa að sköpunargáfunni hún er ekki eitthvað sem maður fær fyrirhafnarlaust upp 

í hendurnar. Hana öðlast maður með vinnu sinni, við að athuga umheiminn ræða vandamálin 

og vinna úr þeim. Allt þetta stuðlar að því að fram kemur skapandi mannvera með æðra 

vitsmunalíf. 
Wallin, Karin. 1992. Hvis öjet fik magt. Kaupmannahöfn. Forlaget born og unge. 

Wallin, Karin. 1996. Reggio Emilia och de hundra språken. Stokkhólmur. Liber utbildning. 

 

Samskipti 

Í Reggio Emilia er markvisst unnið með 

myndformið í þekkingarleit og sem 

tjáningarform. Sköpunarferlið er leið að 

ákveðnu marki en ekki markmið í sjálfu sér.  

Atferlið að skapa er tjáningarform alls milli 

himins og jarðar. Mikilvægast er að skoða 

ferli sköpunarinnar en ekki einungis afurðina. 

Hvað gerist á meðan á sköpuninni stendur? 

Hvernig nálgast barnið efnið og hvernig þróar 

það hugmyndir sínar? Það er mikilvægt fyrir 

áframhaldandi þróun að geta gripið 

andartakið í ferlinu. Reynt er að viðhalda og 

örva forvitni barnanna og mikil áhersla er 

lögð á sjónskyn ásamt beitingu annarra skynfæra. Í Reggio er litið svo á að sjónþjálfun leiði til 

lifandi og skapandi hugsunar. Hinn fullorðni gegnir siðferðislegri skyldu gagnvart barninu í 
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uppeldinu.  Skyldu til að miðla menningu og stuðla að auknum þroska barnsins. Það má þó 

ekki eingöngu gerast þannig að hinn fullorðni miðli sífellt til barnsins eins og hann viti allt 

betur og þannig yfirgnæfi hugmyndir barnanna og upplifanir. Í Reggio Emilia er litið á 

menntun út frá samfélagslegri virkni og miðlun menningar sem á sér stað þegar börn og 

fullorðnir skoða viðfangsefnið í sameiningu með því að íhuga rannsaka og ræða saman. 
Kristín Hildur Ólafsdóttir.(2005). Bleikir gíraffar í Sæborg. Reykjavík, 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

 

Virkni barnsins 

Hugmyndir Reggio Emilia ganga út frá virkni barnsins, þar sem barnið tjáir uppgötvanir með 

skapandi efniviði eins og myndlist, tónlist og opnum efniviði. Vinnubrögð barnanna þróast í 

ákveðnu vinnuferli sem stuðlar að þeirra eigin uppgötvun og þekkingu. Börn eru hvött til að 

spyrja spurninga og leita svara við þeim sjálf. Kennari tekur virkan þátt í starfinu með því að 

öðlast næmni og tilfinningu fyrir áhugamálum barnanna og hlusta á vangaveltur þeirra. 

Hugmyndir barnanna ráða ferðinni með aðstoð kennarans. Hin hundrað mál barnsins eru höfð 

í huga það er að segja að við tjáum okkur á marga vegu og öll mál eru álitin jafn gild.  

Viðhorf til barnsins eru að barnið sé sterkt, hafi mikið fram að færa og sé fært um að gera 

ýmislegt sjálft. 
Kristín Hildur Ólafsdóttir.(2005). Bleikir gíraffar í Sæborg. Reykjavík, 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands 

 
 

 

Nýsköpun 

Matstofa  

Á Holti borða börn af tveimur eldri deildum í matstofu.  Í matstofunni er flæði svipað og í 

morgunmat og nónverði, það er börnin koma þegar þau vilja innan þess klukkutíma sem 

matartíminn er.   Með þessu fyrirkomulagi ýtum við undir jafnrétti og lýðræði sem eru sett 

fram sem grunnþættir í aðalnámskrá leikskóla. 

• Markmiðið er að matstofan verði lýðræðisleg þar sem hver og einn velur sér hjá 

hverjum hann situr hversu lengi hann situr og spjallið við borðið fer fram á forsendum 

barnsins.   

• Tilgangurinn er að hafa notalegt umhverfi þar sem börn þurfa ekki að sitja og bíða eftir 

að aðrir hafi matast heldur geta farið í leik þegar þau eru búin.  

• Matstofan er vistleg og notaleg  og myndast nokkurs konar kaffihúsastemning þar sem 

borðin eru misstór, mishá og hlýlegt og notalegt andrúmsloft ræður ríkjum.  

• Maturinn er á hlaðborði þar sem börnin fara að hlaðborðinu, skammta sér  sjálf á 

diskana sína og velja sér síðan sæti.  Þar erum við að ýta undir sjálfstæði barnsins að það velji 

sér skammtastærðir við hæfi.   

Við munum áfram hvetja börnin til að borða allan mat og smakka.  Reynslan er að börnin eru 

dugleg að borða á sínum forsendum í notalegu umhverfi með þeim félögum sem þau hafa 

valið sér.   
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Narfakotsseyla/útikennslusvæði 

Narfakotsseyla er sameiginlegt útikennslusvæði sem 

Akurskóli og leikskólarnir Holt og Akur hafa byggt 

upp saman. 

Markmið er að: 

Hafa útisvæði sem fellur að umhverfinu og sem nýst 

getur nemendum, kennurum og öðrum til náms og 

útivistar 

Efla tengsl og tilfinningu nemenda gagnvart náttúrunni 

Auka umhverfismeðvitund, efla áhuga og jákvætt 

viðhorf til útináms og útiveru 

Nemendur og kennarar upplifi möguleika útináms 

Auka samstarf leik- og grunnskóla 

Auka samstarf við stofnanir og fyrirtæki í samfélaginu 

Efnisveita 

Holt hefur staðið fyrir uppbyggingu efnisveitu sem staðsett er í safnahúsinu á Fitjum.  

Efnisveita byggir á þeirri grundvallarsýn að með samvirkni menningar og lista, skóla og 

frumkvöðla sé mögulegt að finna afgangshlutum nýja notkun og merkingu og breyta þeim í 

auðlynd. Slíkir hlutir geta t.d. verið óseldar birgðir, úrkast frá iðnaði og handverksframleiðslu, 

gallaðar vörur og hlutir sem álitnir eru einskis virði. Ekki er átt við efni sem flokkast undir 

úrgang. Efniviðurinn þarf að vera hreinn og laus við eiturefni.  

Markmiðið er að hafa fjölbreyttan efnivið til að ýta undir sköpunargleði og námstækifæri 

barna og unglinga. 

Margir leik- og grunnskólar í Reykjanesbæ vinna ötullega að umhverfismálum og margir 

hverjir hafa fengið Grænfánann sem er tákn um árangursríka fræðslu og umhverfisstefnu í 

skólum. Með aðgangi að efnisveitu verður enn frekar ýtt undir umhverfismennt og 

margvíslegar námsleiðir barna þar sem efniviðurinn er fjölbreyttur og nýtanlegur í námi og 

leik á áhugaverðan hátt. Síðast en ekki síst er þetta leið að umhverfisvænna samfélagi. 

Framsýn leið til að efla samfélagsvitund okkar allra með góðri samvinnu heimila, skóla og 

fyrirtækja.  

 

 

Lýðræði og jafnrétti 
Í aðalnámskrá um leikskóla segir 

“Leikskóli er vettvangur þar sem 

leggja á áherslu á gildi og 

starfshætti sem renna stoðum 

undir lýðræðislegt samfélag. Í 

leikskóla eiga foreldrar, 

starfsfólk og börn að vera 

samstarfsaðilar.”   Á Holti er 

lögð áhersla á að allir fái notið 

sín og hver og einn hafi mikið 

fram að færa.  Við ýtum undir að 

börn, foreldrar og kennarar láti 

skoðanir sínar í ljós og segi það 

sem þeim finnst.  Við leggjum 
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áherslu á jákvæð samskipti þar sem rödd allra fá hljómgrunn.  Við viljum að kennarar ræði 

jafnrétti og vinni með það svo sem í samverustundum og skapi umræðu út frá bókum.  Við 

viljum leggja áherslu á kynjablöndun í starfsmannahópnum sem og barnahópnum.  Í starfi 

okkar nýtum við aðferðafræði könnunaraðferðarinnar sem er lýðræðisleg aðferð.  Börnin hafa 

val um verkefni, taka virkan þátt í samræðum, hlusta hvert á annað og skiptast á skoðunum.  

Þannig hafa börnin áhrif á leikskólastarfið og temja sér lýðræðisleg vinnubrögð og 

lýðræðislegt viðhorf.  Við nýtum ýmis konar námsefni sem stuðlar að umhyggju, tillitssemi, 

samkennd og samhjálp og má þar nefna námsefnið“CAT” þar sem unnið er markvisst með 

tilfinningagreind.    

Við skólann er einnig starfandi foreldraráð þar sem þrír fulltrúar frá foreldrum sitja.  

Foreldraráð kemur að öllum stærri ákvörðunum um leikskólastarfið. Þar fara fram umræður 

um þau mál er varðar innra starf leikskólans, starfsáætlun, ársskýrslu, skóladagatal og 

námskrá.  Foreldraráðið þarf að gefa umsögn sína um þessar skýrslur og samþykkja þær fyrir 

hönd foreldra í skólanum.  Við skólann er starfandi öflugt foreldrafélag sem lætur rödd sína 

hljóma.  Við leggjum áherslu á að skólinn sé opinn foreldrum hvenær sem er og leggjum rækt 

við að hlusta á foreldra þar sem þeir þekkja barn sitt best.   

Við vinnum að því að nýta vel þann mannauð sem er starfandi í skólanum og að hæfileikar og 

áhugasvið hvers og eins njóti sín í starfinu. Leikskólakennari er starfandi í listasmiðju sem 

hefur mikinn áhuga á listum, kennari sem hefur áhuga á útinámi er í framvarðarsveit hvað 

varðar útinám og kennari með áhuga á tónlist og mjög sterkur þar sinnir því ásamt öllum 

kennurum skólans.  Við teljum að þetta fyrirkomulag skili sér í meiri gæðum og meiri gleði í 

leikskólastarfinu.  Við teljum samábyrgð allra kennara skólans afar mikilvæga.   

Virðing er eitt af einkunnarorðum skólans þar sem við teljum mikilvægt að bera virðingu 

hvert fyrir öðru, sérstöðu hvers einstaklings og verkum allra.  

 

Leikur og nám 
Í aðalnámskrá leikskóla 2011 kemur fram 

að “Leikur er órjúfanlegur þáttur 

bernskuáranna og þungamiðja 

leikskólastarfsins. Leikur er sjálfsprottinn 

og börnum eðlislægur. Þau leika sér af 

fúsum og frjálsum vilja og á eigin 

forsendum. Leikur getur veitt gleði og 

vellíðan en jafnframt falið í sér 

valdabaráttu og átök. Leikur er 

meginnámsleið barna. Hann skapar 

börnum tækifæri til að læra og skilja 

umhverfi sitt, tjá hugmyndir sínar, reynslu 

og tilfinningar og þróa félagsleg tengsl 

við önnur börn. Þegar börn leika sér 

saman mynda þau félagslega hópa og skapa eigin menningu. Þau taka þátt í lýðræðislegum 

athöfnum þegar þau setja fram eigin hugmyndir og þurfa jafnframt að skilja hlutina frá 

sjónarmiði annarra. Í leik geta börn unnið með og gert tilraunir með hugmyndir sínar og 

öðlast nýjan skilning og nýja þekkingu. Í leik skapast vettvangur þar sem spurningar vakna og 

börn leysa vandamál sem upp koma á eigin forsendum. Í leik eflast vitrænir og skapandi 

þættir. Leikurinn kallar á fjölbreytta notkun tungumálsins, hreyfingu, félagsleg samskipti og 

tilfinningatengsl. Leikur getur virkjað sköpunarkraft barna og löngun þeirra til að læra og afla 
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sér þekkingar. Leikur getur verið bæði markmið og leið í leikskólastarfi. Þegar leikur er nýttur 

sem leið eru sett fram ákveðin markmið sem ætlunin er að ná í gegnum leikinn. 

Leikskólakennarinn kynnir börnum nýja möguleika og skapar þannig sameiginlega reynslu 

sem nýtist í leiknum. Mikilvægt er að vera vakandi fyrir áhuga barna og því sem gerist, spyrja 

opinna spurninga og vinna markvisst með það sem börn eru að fást við og sýna því áhuga. Í 

leik læra börn hvert af öðru en hlutverk hins fullorðna í leik barna er engu að síður mikilvægt 

og margþætt.” (aðalnámskrá leikskóla 2011)  Á Holti leggjum við áherslu á að leikurinn sé 

námsleið barnsins og viljum við gefa barninu gott rými fyrir leikinn.  Við viljum að barnið sé 

ráðandi aðili í leiknum og að gleði sé ríkjandi.  Við teljum mikilvægt að allt spili vel saman, 

það er barnið, kennarinn og umhverfið.  

 

Í stöðvavinnu er unnið út frá ákveðnu viðfangsefni sem tekur yfir lengri eða skemmri tíma og 

getur tekið allt að eitt ár, eftir áhuga og þróun viðfangsefnisins. Leikurinn er megin námsleið 

barnsins og er það haft að leiðarljósi í stöðvavinnu. Við val á viðfangsefni er tekið mið af 

áhuga og reynslu barnanna og reynt að styrkja sjálfsvitund og sjálfsmynd barnsins.  

Í stöðvavinnu er fjölbreytilegt leikumhverfi og aðgengi að leikefni sem hvetur börn til að 

rannsaka finna lausnir og skapa. Kennari er til staðar og styður barnið í þekkingaleitinni. 

Markmiðið er að efla sjálfstæði barnanna og efla flesta þroskaþætti ásamt því að vinna með 

efnivið sem hvetur börnin til sköpunar, ímyndunar- og hlutverkaleikja.  Efniviðurinn er 

tengdur því viðfangsefni sem unnið er að hverju sinni.  

Í stöðvavinnunni vinnum við samkvæmt könnunaraðferðinni þar sem stuðst er við hugmyndir 

barnanna. Í samvinnu við börnin ákveður kennari viðfangsefni út frá áhugasviði og getu. 

Viðfangsefnin taka mismunandi langan tíma og gera börnunum kleift að kafa dýpra í ákveðin 

verkefni.  Í vinnu við viðfangsefni er unnið með námsþætti sem getið er um í aðalnámskrá 

leikskóla auk einkunnarorða leikskólans sem getið er um hér að framan.  Hlutverk kennarans 

er að halda utan um vinnuna og bjóða upp á ögrandi efnivið, aðferðir og umhverfi. Við veitum 

athygli því sem börnin sjá, gera, upplifa og hugsa, með því vinna börnin nýja sigra. 

Stig könnunaraðferðarinnar: 

I. stig 

 viðfangsefni afmarkað 

 spurningar 

II. stig 

 leitað svara 

 athugað 

 heimsóknir sérfræðinga. 

 vettvangsferðir 

 umræður 

 skráð 

 

III. stig 

 koma vinnunni á framfæri við aðra 

 Endurskoðun og ákveðnir þættir til kynningar 
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Könnunarleikur: 

Könnunarleikurinn er hugsmíð Elinor Goldschmied, 

í samvinnu og útfærslu við leikskólakennara í 

Englandi, Skotlandi, Ítalíu og Spáni.  

Könnunarleikurinn er fyrir yngstu börnin. Lítill 

hópur barna og kennari eru saman í lokuðu herbergi, 

þar sem engin truflun er. Hver tími er 30–60 mínútur 

og kennarinn reynir að eiga lítil samskipti við börnin 

á meðan. Þess í stað nýtir kennarinn tímann til 

skráninga og athugana á leik barnanna. Börnin fá 

ýmiskonar efnivið, s.s. keðjur, lykla, slæður og fleira 

til þess að rannsaka, uppgötva og skilja sjálf, án 

íhlutunar kennara. Þegar kemur að því að ganga frá 

eftir leikinn eru notuð ákveðin hugtök og hlutirnir 

kallaðir sínum nöfnum til örvunar málþroska 

barnanna. Hérna á Holti vinnum við með könnunarleikinn á yngstu deild. Við höfum 4–5 börn 

saman í einu og einn kennara. Hvert barn fer í könnunarleik einu sinni í viku.  

 

Í samverustundum eru lesnar sögur, sungið, farið í leiki og unnið með markvissa málörvun. Í 

samverustundum er aðallega hugað að félagsþroskanum og málörvunarþættinum.  Börnin fá 

að tjá sig og læra að hlusta á aðra.  Samvera er á hverjum degi þar gefst tækifæri til samræðna 

sem byggja á opnum spurningum og börnin hvött til að færa rök fyrir máli sínu. Þar er kjörið 

tækifæri til að styrkja sjálfsmynd og sjálfstraust barnanna og vinna að lýðræði innan skólans. 

 

Útivera er mikilvægur þáttur í leikskólauppeldi. Útivera er börnum holl, styrkir, eflir, eykur 

mótstöðuafl og matarlyst og býður upp á góða hreyfingu. Í útiverunni gefast ótal tækifæri til 

náms, t.d. um náttúruna og veðrið. Mikilvægt er að börnin séu klædd í samræmi við veður. 

Öll börn fara út á hverjum degi nema óveður eða mikið frost hamli því.  Útisvæðið á Holti er 

einstaklega skemmtilegt og náttúrulegt í bland við manngert og eflir alhliða hreyfiþroska 

barna. 

 

Námsumhverfi 
Í aðalnámskrá leikskóla 2011 segir: „Húsnæði 

og búnaður leikskóla, leikvöllur og 

nærumhverfi mynda námsumhverfi leikskóla 

því leikskólabörn læra bæði úti og inni.“  

Námsumhverfi leikskóla þarf að henta 

fjölbreyttum hópum barna og starfsfólks.  Það 

þarf að geta tekið breytingum og þróast með 

tilliti til þarfa og áhuga þeirra sem þar dvelja.“   

Umhverfið sem þriðji kennarinn 

Umhverfið vegur stóran þátt í uppgötvun 

barnsins. Nánasta umhverfi barnsins skiptir 

mestu máli, þar læra börnin um sitt eigið umhverfi, taka eftir því stóra og smáa sem styrkir 

sjálfsvitund þess. Í Reggio Emilia er oft talað um umhverfið sem þriðja kennarann. Umhverfi 

leikskólans innan húss er skipulagt með það í huga að hafa áhrif og er því mikilvægt að rými 
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sem börnin búa við sé í senn hvetjandi, aðlaðandi, verndandi og fallegt og að hægt sé að 

breyta því. Rými má ekki vera of fast bundið í ákveðið form heldur lifandi og breytilegt 

þannig að börnin sem í því dvelja fái tækifæri til að tjá sig á hundrað vegu. 
Kristín Hildur Ólafsdóttir.(2005). Bleikir gíraffar í Sæborg. Reykjavík, 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands 

 

 

Á Holti eru fjórar aldursskiptar deildir, salur, listasmiðja og sérkennsluherbergi.  Við reynum 

að aðlaga hvert rými að þörfum barnahópsins og höfum að leiðarljósi að rýmið sé fallegt, 

örvandi og bjóðandi fyrir lítil börn.  Við reynum eftir bestu getu að skipuleggja rýmið þannig 

að það ýti undir forvitni og hugmyndaflug barnanna.  Leikefni er aðgengilegt börnum í þeirra 

hæð þannig að börnin geti gengið í það eftir áhuga.  Efniviðurinn er fjölbreyttur og  hvetjandi 

og nýtum við mikið verðlausan efnivið í listasmiðju, á útisvæði og í hlutverkaleik.  

Leikskólalóðin er afar skemmtileg og ýtir undir hugmyndaflug barnsins.  Leikskólalóðin er 

stór og býður upp á afar skemmtlegt leikumhverfi sem hvetur til fjölbreyttra leikja og 

rannsókna.  Í nánasta umhverfi höfum við kjöraðstæður til útinám eins og móann, fjöruna, 

tjarnir og útinámssvæði í Narfakotsseylu og allt er þetta í göngufæri við leikskólann.     
 

 

Samþætt og skapandi  leikskólastarf 
„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 athöfnum í leikskólum.“ (aðalnámskrá leikskóla 2011, bls.28) 

Á Holti vinnum við að samþættingu námssviða til dæmis með könnunaraðferðinni þar sem  

allir grunnþættirnir fléttast saman og börnin eru ráðandi í vinnuferlinu. 

Læsi og samskipti 

„Börn eru félagsverur sem hafa ríka þörf fyrir 

samskipti við aðra. Þau hafa m.a. þörf fyrir að 

spyrja spurninga, skiptast á skoðunum og ræða 

hugmyndir sínar, tilfinningar og líðan. Börn 

nota ýmsar leiðir til að tjá sig og eiga 

samskipti við aðra. Auk tungumálsins nota 

þau til dæmis ýmis konar hljóð, snertingu, 

látbragð og leikræna tjáningu, tónlist, 

myndmál og dans. Í gefandi samskiptum og 

leik eykst félagsfærni og sjálfsmynd styrkist. 

Læsi í víðum skilningi þess orðs er 

mikilvægur þáttur samskipta. 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, bls.42) 
 

Tungumálið er mikilvægasta tæki manna til boðskipta. Lengi býr að fyrstu gerð og því er það 

mikilvægt að barn nái góðum tökum á málinu strax í bernsku. Markmiðið með málrækt er að 

efla boðskiptahæfni barnsins, örva málskilning og máltjáningu þannig að orðaforði og 

hugtakaskilningur aukist og hugsun og hæfni til að tileinka sér nýja þekkingu þroskist. Á 

Holti leggjum við áherslu á að vera góðar fyrirmyndir með því að leggja okkur fram við að 
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tala gott íslenskt mál. Við gerum ritmálið sýnilegt með því að merkja ýmsa staði eins og hólf 

barnanna, skápa, glugga, hurðir og höfum miða með nöfnum barnanna í leik. Málörvun er 

gegnum gangandi í öllu leikskólastarfi og fer fram í stöðvavinnu, samverustundum, 

matmálstímum og söngstundum. Þar er lesið, sagðar sögur, við hlustum, spyrjum og svörum 

spurningum, syngjum, förum með vísur og rím og erum með umræður.  Stærðfræði eins og 

málörvun fléttast inn í nám barnanna í gegnum leikinn. Við höfum margar tegundir af 

kubbum þar sem unnið er með ýmis stærðfræðihugtök og stærðfræðispil.  Numicon er 

námsefni sem notað er með öllum aldurshópum og er sérstakt stærðfræði námsefni fyrir ung 

börn.  

 

Við leggjum áherslu á góð samskipti meðal barna og starfsmanna, við sköpum tækifæri til  að 

velta vöngum, tjá skoðanir og hugmyndir.  Við nýtum námsefnið CAT til að vinna með 

samskipti og tilfinningar.  Á Holti leggjum við áherslu á umhverfislæsi.  Við förum í 

vettvangsferðir um okkar nánasta umhverfi og erum þá að ýta undir að sjá það smáa í 

umhverfinu og passa umhverfi okkar og náttúru.   

 

Heilbrigði og velferð 

„Í leikskóla eiga börn að læra um og tileinka sér 

heilbrigða lífshætti, hollt mataræði, hvíld, 

hreinlæti og hreyfingu.“ (aðalnámskrá leikskóla 

2011, bls.43)  Hreyfing stuðlar að andlegri og 

líkamlegri vellíðan og er því mikilvægur þáttur í 

leikskólauppeldi sem og öðru uppeldi. Útivera er 

mikilvægur þáttur í leikskólauppeldi. Útivera er 

börnum holl, styrkir og eflir, eykur mótstöðuafl 

og matarlyst og býður upp á góða hreyfingu. Öll 

börn fara út á hverjum degi nema óveður eða 

mikið frost hamli því. 

Á Holti eru góðar aðstæður til hreyfingar á útisvæði. Að ganga um í móanum er mikil þjálfun 

fyrir litla fætur en einnig förum við í gönguferðir um nánasta umhverfi leikskólans þar sem 

við reynum að nýta móann til hins ýtrasta. Við leggjum áherslu á að öll börn njóti einhverrar 

útiveru á hverjum degi, þar sem við teljum mikilvægt að venjast margbreytilegri veðráttu 

strax í bernsku. Í fataklefanum er lögð áhersla á að börnin klæði sig sjálf úr og í og æfi þar 

með hreyfingar sínar.  Í leik æfa börnin fínhreyfingar t.d. með myndsköpun og grófhreyfingar 

með gönguferðum, kubbaleikjum, hringleikjum og hreyfisöngvum.  

Áhersla er lögð á að börnin fái hollan og fjölbreyttan mat í leikskólanum.  Matartímar hafa  

uppeldislegt gildi og eiga að vera notalegur tími þar sem öllum líður vel. Þegar börn og 

leikskólakennari sitja saman við matarborð gefst gott tækifæri til að styrkja góða borðsiði og 

að tala saman. Börnin leggja á borð og sækja matinn í eldhúsið. Þau sem hafa getu til 

skammta sér sjálf á diskana, nota hníf og gaffal, hella í glasið sitt og ganga frá. Þetta er þáttur 

í uppeldi þeirra til sjálfstæðis og sjálfsbjargar. 

Að hádegisverði loknum er hvíld í leikskólanum, á yngri deildum sofna flest börnin á dýnum í 

leikstofu. Hvíldartíma er lokið um kl. 13:00 en þau börn sem þurfa lengri hvíld sofa lengur og 

er sá tími ákveðinn í samráði við foreldra. Á eldri deildum er börnum skipt í hópa þar sem 

börnin eiga rólega stund saman í litlum hópum. Svefn og hvíldartímar eru nauðsynlegir til að 

tryggja andlega og líkamlega vellíðan barnanna. 

Börnunum er hjálpað við að tileinka sér almennar hreinlætisvenjur eins og handþvott eftir 

salernisferðir, útiveru og fyrir og eftir máltíðir.  Yngri börnin hafa fasta salernistíma, þegar 

þau eldast og þroskast fara þau á salernið eftir þörfum. Yngstu börnunum er sinnt 
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einstaklingslega, skipt er um bleiur og þau aðstoðuð eftir fremsta megni. Við leggjum áherslu 

að öll börn njóti umhyggju og hlýju kennara, að börn læri að þekkja tilfinningar sínar og nái 

góðri færni í sjálfsstjórn þar sem sjálfsstjórn er undirstaða annars náms. 

Sjálfbærni og vísindi 

Í leikskóla ber að fræða börn um náttúruna, 

umhverfið og verndun þess. Á Holti förum við mikið 

út fyrir leikskólann og skoðum okkar nánasta 

umhverfi. Við höfum kjör aðstæður hér í Innri 

Njarðvík þar sem móinn, fjaran og notalegt umhverfi 

er rétt við bæjardyrnar. Yfir sumarmánuðina 

leggjum við sérstaka áherslu á göngu- og 

vettvangsferðir hér í kring og skoðum þá fjöruna, 

fuglalífið og náttúruna. Lögð er áhersla á fræðslu um 

náttúruna og fyrirbæri hennar t.d. veður, árstíðir, 

dýralíf og náttúruvernd. Við kennum börnunum að 

meta fegurð náttúrunnar og bera virðingu fyrir henni. Börnin safna ýmsum hlutum úti í 

náttúrunni svo sem steinum, laufblöðum og skordýrum sem síðan er skoðað í smásjá eða 

víðsjá eða nýtt í skapandi starfi eða leik þegar heim er komið. Vettvangsferðir nýtast einnig 

vel til upplýsingaöflunar í tengslum við stöðvavinnu þar sem unnið er samkvæmt 

“Könnunaraðferðinni”. Á útikennslusvæðinu okkar vinnum við með lífbreytileika í 

náttúrunni, fylgjumst með breytingum á umhverfi, lífríki og veðri eftir árstíðum. Í 

gönguferðum gefast einnig tækifæri til að hlusta á hin ýmsu hljóð úr náttúrunni sem við 

tengjum jafnvel við vinnuna í tónlistinni. Við leggjum áherslu á góða umhugsun um 

umhverfið með því að safna matarúrgangi saman í tunnu og endurvinna. Við söfnum saman 

mjólkurfernum og pappír í sér gám og sendum í endurvinnslu. Við endurvinnum pappír með 

því að búa til okkar eigin pappír.  Leikskólinn er grænfánaskóli sem er viðurkenning 

Landverndar á því að unnið sé að umhverfisverndarmálum með nemendum skólans.   

 

Sköpun og menning 

Sköpun er eitt af einkunnarorðum skólans. Í 

örvandi umhverfi fá börnin tækifæri til að vera 

skapandi og allir fá að leita svara. Áhersla er á að 

starfið beinist fyrst og fremst að ferlinu sjálfu, 

gleðinni, tjáningunni og náminu. Í jákvæðu 

andrúmslofti er ekkert rétt eða rangt þar sem 

forvitni allra fær að njóta sín.   

Börn búa við mismunandi uppeldisskilyrði, þau 

eru úr ólíkum fjölskyldugerðum og eru af ólíku 

bergi brotin. Leikskólinn reynir að kynna fyrir 

barninu menningu samfélagsins, kynna 

menningu annarra og viðhalda menningararfi 

okkar. Við förum í ýmsar könnunarferðir til að kynnast samfélaginu. Við heimsækjum 

bókasafnið, listasafn Reykjanesbæjar og grunnskólann og kynnumst því sem er í okkar 

nánasta umhverfi. Í þessum ferðum kynnum við börnunum þær reglur sem gilda í umferðinni.  

Við tökum þátt í hátíðum sem haldnar eru á vegum bæjarins eins og listahátíð barna og 

ljósanótt.  Við eigum okkar listagarð “Stígvélagarðinn” sem staðsettur er á strandlengjunni í 

Innri Njarðvík. 
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Í leikskólanum er lögð rækt við ýmsar þjóðlegar hefðir og hátíðir. Leikskólinn er með sínar 

sérstöku menningarhefðir svo sem dag íslenskrar tungu, ömmu- og afadag, þorrablót, 

grímuball á öskudegi, sumarhátíð fyrir sumarfrí, jólasöngstund með helgileik, lokatónleika 

elstu barna og útskriftarferð fyrir elstu börnin.  Í leikskólanum eru ákveðnar reglur sem snúast 

í grundvallaratriðum um samskipti, umgengni, borðsiði og flest það sem einkennir samskipti 

fólks í samfélögum manna. Þessar reglur og hæfni barnsins til að starfa með öðrum lærist m.a. 

í daglegu lífi í leikskólanum. Í leikskólastarfinu er lögð áhersla á tillitssemi, vináttu og 

virðingu í samskiptum fólks.   

 

Myndsköpun 

„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.“ (aðalnámskrá leikskóla 2011, bls.45)  Markmið með 

myndsköpun er að barnið fái tækifæri til að tjá tilfinningar sínar og reynslu í skapandi starfi, 

kynnist mismunandi efnivið og efli fegurðarskyn og skapandi hugsun. Myndsköpun er 

mikilvægur tjáningarmiðill. Börn hafa ríka þörf fyrir að tjá sig með myndmáli. Frjáls og 

skapandi myndgerð barna, eins og teikningar, mótast af aldri þeirra og þroskastigi. Hjá okkur 

á Holti gegnir listasmiðjan mikilvægu hlutverki í leikskólastarfinu. Þar kynnast börn 

litablöndun, formfræði og meðhöndlun á hinum ýmsu efnum. Í listasmiðjunni er allur 

efniviður sýnilegur í hæð barnanna og þannig hafa þau aðgang að því sem þau þarfnast í sinni 

listsköpun. Einnig er unnið að stórum hópverkefnum þar sem börn á mismunandi aldri fá að 

vinna saman, læra hvert af öðru og fá tækifæri til að kanna eigin þekkingu. Listasmiðjan 

þjónar öllum deildum leikskólans. Í Reggio Emilia er lögð mikil áhersla á listsköpun. Í henni 

finna börnin nýja leið til að tjá sig og þannig myndast mótvægi við hið talaða mál. Listsköpun 

og örvandi umhverfi hafa jákvæð áhrif á þjálfun sjónar. Með því örvast athyglisgáfa barnanna 

og leiðir til lifandi og skapandi hugsunar. 

 

Tónlist 

Markmiðið með tónlistarnámi er að efla 

næmni barnsins fyrir hljóðum, hreyfingu, 

hrynjanda, tungumáli og menningu. Þar er 

unnið að því að efla frumkvæði og frjálsa 

skapandi tjáningu og túlkun á tónlist.  Við 

teljum tónlist mikilvægan þátt í lífi hvers 

manns. Á Holti leggjum við sérstaka 

áherslu á tónlist. Við leikskólann er 

starfandi tónlistarkennari sem skipuleggur 

tíma 

með börnunum. Hvert barn fær 30 mínútna 

tónlistartíma einu sinni í viku með sínum 

hópi þar sem fimm til tíu börn eru saman. Í tónlistinni leggjum við áherslu á næmni fyrir 

hljóðum, hreyfingu og hrynjanda. Á Holti syngjum við mikið og reynum þá að velja gömul 

íslensk lög, nýja tónlist, barnalög, hreyfisöngva o.fl. Við vinnum með söng og hlustun oft á 

dag. Í tónlistartímum er unnið út frá sönglögum og leitast er við að hafa fjölbreytt lagaval. 

Lagaval tekur mið af þemavinnunni. Börn á yngstu deildinni Laut, fara ekki í tónlistartíma hjá 

tónmenntakennara en oft á dag er unnið með tónlist í söngstundum, samverustundum og 

hvíldarstundum þar sem þau hlusta á tónlist með náttúruhljóðum. Í tónlistartímum með yngri 

börnunum er lögð áhersla á að kenna einföld barnalög og hreyfisöngva. Við þjálfum taktskyn 

og tilfinningu fyrir mismunandi hrynjanda. Börnin læra að umgangast hljóðfærin í stofunni, 

þekkja þau með nafni og við æfum okkur í að hlusta eftir mismunandi blæ og lærum þannig 
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að þekkja hljóðfærin eftir heyrn. Í upphafi vetrarstarfsins með eldri börnunum leggjum við 

áherslu á lög sem einkenna árstíðina. Við rifjum upp nöfn hljóðfæranna, veltum fyrir okkur 

lögun þeirra og efnivið, hljómblæ og spilamáta. Unnið er með hugtökin sterkt-veikt, (forte-

píanó) hratt-hægt, bjart-dimmt. Hlustunardæmi eru valin með hliðsjón af ofangreindu og 

leggjum við mikla áherslu á vönduð og fjölbreytt hlustunardæmi og nýtum þau til hins ítrasta 

á margvíslegan máta. Í tónlistarbókunum okkar skoðum við myndir af hljóðfærum sem við 

erum að hlusta á. Við hljóðsetjum ljóð og sögur, bæði okkar eigið efni og annarra. 

Við leggjum áherslu á að eiga góð tæki og góðan efnivið til tónlistariðkunar. 

 

Mat á námi og velferð barna  
Mat á námi, þroska og velferð barna felur í sér að safnað er upplýsingum um það sem börn 

fást við og hafa áhuga á; hvað þau vita, geta og skilja. Upplýsingarnar eru notaðar til að styðja 

nám og velferð barna við skipulagningu leikskólastarfsins og í samstarfi við foreldra. Um er 

að ræða ferli sem á að vera samþætt daglegu starfi leikskólans og fela í sér skipulagningu, 

skráningu, mat og ígrundun á námi, þroska og velferð barna. (aðalnámskrá leikskóla 2011) 

 

Á Holti eru notaðar fjölbreyttar aðferðir við að skrá og meta starfið.  Við notum 

ljósmyndaskráningar, hljóðupptökur, myndbandsskráningar og ritaðar skráningar. Allir 

kennarar vinna skráningar í barnahópnum. Út frá skráningum sjáum við þróun starfsins og 

getum fylgst betur með barnahópnum og starfinu.   

 

Á Holti leggjum við hljóm-2 próf fyrir börnin á síðasta leikskólaárinu. Hljóm-2 er matstæki á 

hljóðkerfisvitund. Niðurstöður eru nýttar til að vinna áfram með málþroska og undirbúning 

lestrarnáms.   

Við notum líka íslenska þroskalistann til að meta stöðu þeirra barna sem sýna einhver frávik í 

þroska.   

Við nýtum Mot próf til að meta hreyfiþroska barna.  

Einstaklingsmat fyrir foreldrasamtöl.  

Við vinnum með ferilmöppur sem fylgja börnunum alla leikskólagönguna og þar eru settar 

skráningar úr starfinu, myndaskráningar bæði frá leikskóla og heimili og teikningar barna.   

 

Fjölskyldan og leikskólinn 
Markmið með foreldrasamstarfi er að stuðla að 

góðu samstarfi milli heimilis og leikskóla. 

Mikilvægt er að góð samvinna og traust sé 

milli foreldra og starfsfólks.  Gott 

upplýsingastreymi þarf að eiga sér stað milli 

þessara aðila til að samskipti verði sem 

ánægjulegust. Við viljum að foreldrar finni að 

þeir séu velkomnir í leikskóla barnsins. 

Leikskólinn er alltaf opinn foreldrum og þeim 

er velkomið að koma og fylgjast með starfi og 

leik. Áhersla er lögð á dagleg samskipti við alla 

foreldra. Fréttabréf eru gefin út og auglýsingar 

settar á töflu í forstofu ef eitthvað sérstakt er í 

gangi.  Á vefsíðu skólans eru fréttir úr daglegu starfi og myndir frá deildum. 
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Foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi og menntun barna sinna en leikskólastarfið er viðbót við 

það uppeldi. 

„Við upphaf leikskólagöngunnar er lagður hornsteinn að samstarfi foreldra og leikskóla. Þar 

gefst foreldrum tækifæri til að kynnast starfsháttum, hugmyndafræði og námskrá leikskólans 

og starfsfólk leikskólans fær upplýsingar um barnið, aðstæður þess, reynslu og áhugasvið. Á 

þessum gagnkvæmu upplýsingum byggjast fyrstu skref barnsins í leikskólanum. Foreldrar 

þurfa strax í upphafi að fá þau skilaboð að framlag þeirra sé mikils metið og litið sé á þá sem 

mikilvæga samstarfsaðila. Starfsfólki ber að leitast við að ná til foreldra allra barna.“ 

(aðalnámskrá leikskóla 2011)   

Í upphafi leikskólagöngu barns á Holti vinnum við með þátttökuaðlögun þar sem foreldrar eru 

með barni sínu þrjá daga í leikskólanum og kynnast vel starfi skólans, starfsfólki og umhverfi. 

Þar leggjum við hornstein að því samstarfi sem koma skal.   

 

Deildarstjórar eru með viðtalstíma einu sinni í viku, foreldrar geta óskað eftir viðtali og rætt 

hagi barnsins í skólanum. Allir foreldrar eru boðaðir í viðtal tvisvar sinnum yfir skólaárið að 

hausti og að vori. Fyrir þessi viðtöl hafa kennarar gert athugun á barninu, stöðu þess og líðan. 

Við hvetjum foreldra til að nýta sér þessi viðtöl og vita hvernig barninu gengur í skólanum og 

koma upplýsingum til kennara um líðan barnsins heima.  Foreldrum gefst þá kostur á að 

fylgjast með starfinu og koma á framfæri óskum og hugmyndum um starfsemina. 

 

Foreldrar eru ávallt velkomnir í leikskólann og geta tekið þátt í starfinu og fylgst með barni 

sínu í leik. Sérstakir foreldradagar eru á hverju ári eins og jólakaffi, sumarhátíð og ömmu- og 

afadagur. 

 

Við leikskólann er starfandi foreldrafélag. Foreldrar verða sjálfkrafa félagar í foreldrafélaginu 

þegar barn þeirra byrjar í leikskólanum.  Stjórn félagsins er kjörin á aðalfundi sem haldinn er 

að hausti ár hvert. Fulltrúar skulu vera tveir frá hverri deild og einnig situr í stjórn fulltrúi 

starfsmanna sem er tengiliður milli stjórnar og leikskólans. Landssamtök foreldrafélaga styðja 

við bakið á foreldrafélögum og veita ýmsar upplýsingar er varða starf foreldrafélags. 

 

Kjósa skal foreldraráð við leikskóla og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að kosningu í 

ráðið. Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír foreldrar. Skal kosning til foreldraráðs fara fram í 

september á ári hverju og skal kosið til eins árs í senn. Foreldraráð setur sér starfsreglur. 

Leikskólastjóra ber að starfa með foreldraráði.  

Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um 

skólanámskrá og aðrar áætlanir er varða starfsemi leikskólans.  Á Holti er starfandi 

foreldraráð og í ráðinu sitja þrír fulltrúar foreldra ásamt leikskólastjóra. 

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

skólastigum nýtist þeim á næsta skólastigi. Að ljúka leikskólanámi og byrja í grunnskóla felur 

í sér breytingar fyrir börn og fjölskyldur þeirra. Mikilvægt er að nám og uppeldi í grunnskóla 

byggist á fyrri reynslu og námi barna til að skapa þeim öryggi og ný námstækifæri. 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 2011) 

 

Á Holti vinna elstu börnin að sérstökum verkefnum til að undirbúa komandi 

grunnskólagöngu. Byrjað er strax að hausti og áherslan er lögð á verkefni sem krefjast lengri 
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einbeitingar og framhaldsvinnu. Ýtt er undir ímyndunarafl, áhuga, virkni og reynslu barnsins 

þar sem leikgleðin fær að njóta sín enda besta leiðin að menntun og þroska barnsins. Mikil 

áhersla er á að verkefnin séu leikskólamiðuð og hugsuð sem undirbúningur fyrir skólagöngu.  

Gott samstarf hefur verið við okkar heimaskóla Akurskóla. Í september ár hvert hittast 

kennarar elstu barnanna, árgangastjóri og kennarar fyrsta bekkjar Akurskóla.  Þar bera 

leikskólakennarar og grunnskólakennarar saman bækur sínar, ræða hvað þarf að leggja mesta 

áherslu á og hvernig samstarfinu verður háttað þann veturinn. Elstu börnin fara í heimsókn í 

grunnskólann tvisvar til þrisvar yfir skólaárið og fyrstu bekkingar koma í heimsókn í 

leikskólann einu sinni yfir skólaárið.  Elstu börnin og fyrsti bekkur Akurskóla vinna saman að 

þorraþema í janúar þar sem börnin og kennarar blandast og starfa saman í eina viku. Þessar 

heimsóknir eru til að auðvelda barninu þær breytingar er verða þegar það fer úr leikskóla í 

grunnskóla.  Í Narfakotsseylu höfum við sameiginlegt útikennslusvæði með Akurskóla og 

leikskólanum Akri þar sem skólastigin hafa gott tækifæri til að vinna saman og tengjast. 

Starfsáætlun 
Leikskólinn vinnur starfsáætlun fyrir hvert starfsár. Skýrslur liðins árs liggja frammi hjá 

leikskólastjóra og er einnig að finna á vefsíðu skólans. 

 

 

 

Mat á leikskólastarfi 

Innra mat 

Að vori svarar starfsfólk sérstökum spurningalista til að meta starf vetrarins og samskipti við 

börnin, foreldra og starfsfólk innbyrðis.  Starf leikskólans er í stöðugri endurskoðun og á 

starfsmannafundum er rætt hvað hefur gengið vel. hvað betur mætti fara og gerðar breytingar í 

samræmi við það.  Með þessu endurmati er reynt að draga fram styrkleika og veikleika í 

starfinu.  Formleg starfsmannasamtöl fara fram einu sinni á ári milli starfsmanna og 

leikskólastjórnenda.  Á Holti eru notaðar fjölbreyttar aðferðir við að skrá og meta starfið.  Við 

notum ljósmyndaskráningar, hljóðupptökur, myndbandsskráningar og ritaðar skráningar. Allir 

kennarar vinna skráningar í barnahópnum, út frá skráningum sjáum við þróun starfsins og 

getum fylgst betur með barnahópnum og starfinu.   

 

Á foreldrafundum er lögð fram könnun um viðhorf og óskir foreldra til leikskólans, þar gefst 

foreldrum tækifæri á að láta sínar skoðanir í ljósi og svara spurningalista um starf skólans. 

Rafrænir spurningalistar eru sendir heim til foreldra um innra starf leikskólans. 

 

Viðtöl eru tekin við börnin að hausti og vori varðandi viðfangsefni vetrarins.  Í lok 

leikskólagöngunnar eru tekin viðtöl við elstu börn leikskólans að vori um viðhorf þeirra til 

leikskólans. 

 

Ytra mat 

„Sú nefnd sem fer með málefni leikskóla í umboði sveitarstjórnar skal hafa eftirlit með því að 

starfsemi leikskóla samræmist leikskólalögum, reglugerðum og aðalnámskrá leikskóla. Þetta á 

bæði við um þá leikskóla sem reknir eru af sveitarfélaginu og þá sem reknir eru af öðrum 

aðilum. Nefndin ber ábyrgð á að skólastarf sé metið með hliðsjón af aðstæðum og sérstöðu 

hvers leikskóla og að skólinn meti innra starf sitt með markvissum hætti. Við ytra mat má 
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styðjast við margs konar upplýsingar t.d. um innra mat, mat á skólanámskrá og starfsáætlun 

skóla, framkvæmd skólastefnu sveitarfélagsins, tölulegar upplýsingar og önnur gögn eftir því 

sem við á.  
Sveitarstjórn ber að tryggja að upplýsingum um skólastarf sé miðlað til mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins, starfsfólks skóla og foreldra. Niðurstöðum úttekta og kannanna 

skal fylgt eftir með markvissum hætti en eftirfylgni tekur mið af viðfangsefni og niðurstöðum. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur eftirlit með því að sveitarfélög uppfylli þær 

skyldur sem lög um leikskóla, reglugerðir og aðalnámskrá kveða á um. Reglubundið ytra mat 

ráðuneytisins felst í úttektum, könnunum og rannsóknum ásamt almennri öflun, greiningu og 

miðlun upplýsinga. Ráðuneytið gerir áætlun til þriggja ára um ytra mat, kannanir og úttektir, 

sem miða að því að veita upplýsingar um starfsemi leikskóla. Ytra mat ráðuneytisins getur 

m.a. falist í úttektum á skólastarfi í heild eða einstökum þáttum þess, stofnanaúttektum, 

úttektum á ákveðnum þáttum eða innra mati. Einnig getur ytra matið falist í greiningu á 

niðurstöðum mats sveitarfélaga. Niðurstöðum ber að fylgja eftir og tekur eftirfylgni 

ráðuneytisins mið af niðurstöðum hverju sinni. Niðurstöður allra kannana og úttekta eru birtar 

á vef ráðuneytisins.“ (aðalnámskrá leikskóla 2011, bls.55) 

 
 

Leikskólinn 
Leikskólinn Holt er staðsettur við 

Stapagötu í Njarðvík. Hann var 

formlega opnaður 15. mars 1985. Árið 

2003 var byggt við leikskólann, öll 

aðstaða var bætt og skólinn stækkaður 

um tvær deildir. Nýbyggingin var tekin 

í notkun 2. janúar 2004. Leikskólinn er 

rekinn af Reykjanesbæ, einn af tíu 

leikskólum bæjarins. Grunnflötur húss 

er 598 fermetrar, lóðin er 5.129 

fermetrar. Í leikskólanum eru fimm 

deildir með 100 börnum á aldrinum 

tveggja til sex ára. Deildirnar eru 

aldursskiptar, þær heita Dalur, Kot, Hlíð, Lundur og Laut. Stöðugildi við skólann eru 20, 

tónlistarkennari starfar við skólann, sér um tónlistarkennslu einn dag í viku.  Systrafélag 

Njarðvíkurkirkju stóð að byggingu leikskólans í samvinnu við Njarðvíkurbæ.  Leikskólinn 

stendur í landi jarðarinnar Holts og var því ákveðið að hann bæri nafn hennar. 

 

Starfsfólk leikskóla 

Leikskólastjóri er yfirmaður leikskóla og ber faglega og rekstrarlega ábyrgð á 

starfseminni.   

 

Aðstoðarleikskólastjóri er staðgengill leikskólastjóra að honum fjarverandi og er honum til 

ráðuneytis um tilhögun innan leikskólans.  

 

Deildarstjóri ber ábyrgð á uppeldisstarfinu og barnahópnum á sinni deild. Hann ber einnig 

ábyrgð á foreldrasamstarfi á deildinni.  
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Sérkennslustjóri skipuleggur og sér um sérkennslu fyrir þau börn sem þess þurfa. 

 

Leikskólakennarar og annað starfsfólk vinna í samstarfi við deildarstjóra að 

uppeldisstarfinu á deildinni. 

 

Matráður og starfsfólk í eldhúsi sjá um matartilbúning. 

 

Allt starfsfólk leikskólans er bundið þagnarskyldu og þær upplýsingar sem starfsmaður 

fær um barnið eru trúnaðarmál. Þagnarskylda helst þó látið sé af störfum. 

 

Samsetning starfsmannahópsins 

Í leikskólanum er 20 stöðugildi, hlutfall fagfólks er rúmlega 50%. Flestir hafa áralanga 

reynslu af leikskólastarfi, stöðugleiki hefur verið í starfsmannahaldi og myndast hefur góður 

kjarni af öflugum kennurum. Hópurinn er samstilltur og meðal þeirra ríkir mikill metnaður og 

áhugi fyrir starfinu. 

Yfirstjórn – rekstraraðili - samstarfsaðilar 

Rekstraraðili er Reykjanesbær. Leikskólafulltrúi er yfirmaður leikskólanna og hefur hann 

yfirumsjón með rekstri og faglegu starfi leikskólanna. Leikskólafulltrúi hefur aðsetur á 

Fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar. Sérkennslufulltrúi er starfandi við leikskólana, hann heldur 

utan um þau börn sem njóta sérkennslu í leikskólum og er faglegur ráðgjafi við starfsmenn 

leikskólans. Sérkennslufulltrúi hefur aðsetur á Fræðsluskrifstofu. 

Á Fræðsluskrifstofu eru starfandi sálfræðingar og talmeinafræðingur sem sinnir börnum í 

leikskólum eftir þörfum, með ráðgjöf og greiningu. 

Aðrir samstarfsaðilar eru m.a. aðrir leik- og grunnskólar bæjarins, Fjölskyldu og 

félagsþjónustan, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og Greiningar- og Ráðgjafarstöð ríkisins. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Kristín Helgadóttir, leikskólastjóri 

 

 

        Samþykkt af foreldraráði skólans: 

        15.ágúst 2014 

     

        ____________________________ 
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        ____________________________ 


