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Verklagsreglur fyrir leikskóla Borgarbyggðar
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Aðlögun barnsins í leikskólanum
Aðlögun barns er einn þáttur í uppeldisstarfinu og skiptir miklu máli fyrir
líðan barnsins hvernig til tekst. Að byrja í leikskóla er ný reynsla, allt er framandi
og ókunnugt og því er mikilvægt að vel sé staðið að málum.
Aðlögun er ekki einungis aðlögun barnsins, heldur einnig tími fyrir foreldra og
starfsfólk til þess að kynnast og virða fyrir sér uppeldisaðferðir í sameiningu,
heima og í leikskólanum. Með því er lagður góður grunnur að framtíðinni.
Markmiðið er að efla öryggiskennd og vellíðan barnsins og foreldra þess í
framandi aðstæðum og stuðla að gagnkvæmum kynnum á milli fjölskyldu
barnsins og leikskólans.
Á Hnoðrabóli er notast við þátttökuaðlögun. Þátttökuaðlögunin byggist
á þeirri hugmynd að börnin og foreldrarnir séu að læra að vera í leikskólanum,
nái að kynnast honum saman, en ekki á að börnin séu að venjast því að vera
aðskilin foreldrum sínum. Jafnframt að tími gefist fyrir leikskólakennara að
kynnast barninu sem hluta af fjölskyldu og sem hluta af stærri barnahóp.
Þátttökuaðlögun fer þannig fram að fyrst er haldinn fundur með foreldrum og
starfsfólki þar sem starfsfólkið kynnir sig, deildina og segir frá því sem framundan
er. Næstu mætir foreldrið með barnið og fylgir því fyrstu þrjá dagana. Á fjórða
degi mætir barnið og kveður foreldra sína. Undantekningar geta þó verið á
þessari áætlun, sérstaklega ef einhver truflun verður á aðlöguninni og óvænt
frí geta oft sett strik í reikninginn, sérstaklega hjá yngri börnunum.
„Hugmyndafræðin á bak við þetta ferli er að öruggir foreldrar smiti
eigin öryggiskennd yfir til barna sinna. Öruggir foreldrar = örugg börn. Með því
að foreldrar séu fullir þátttakendur frá fyrsta degi öðlast þeir öryggi um
dagskipulagið og það sem á sér stað í leikskólanum“(Kristín Dýrfjörð 2009).
Mikilvægt er að láta barnið vita þegar þú ferð frá því og kveðja.
Kveðjustundir þurfa að vera stuttar og öruggar. Starfsfólkið tekur síðan við og
veitir barninu öryggi með návist sinni og umönnun.
Mörg börn gráta hátt þegar mamma/pabbi fer og það er alltaf erfitt
að skilja barnið sitt eftir hjá “ókunnugum”. Foreldrar eru hvattir til að hringja til
okkar og athuga hvernig gengur – við hringjum líka í þig ef eitthvað er og
nýtum okkur leikskólakerfið Karellen til samskipta.
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Þátttökuaðlögun
Dagur

Tími

Hvað er um að vera

Hvað eiga foreldrar að gera

1.

9:0011:30

Barnið kemur í heimsókn og skoðar

Foreldrar eru með allan

leikskólann sinn, hittir kennara og

tímann og annast alfarið

hin börnin, tekur þátt í starfinu

barnið, starfsfólk heldur sig

eins og það treystir sér til, fer svo

til hlés.

heim þegar samverustund byrjar

Situr hjá barninu í

um 11:30

ávaxtastund, skiptir á bleyju
og klæðir í útifötin

Barnið kemur og tekur þátt í

Foreldrar eru með barninu

starfinu, samverustund,

allan tímann og annast það,

hádegismat og hvíld. Fer svo heim

starfsfólk leggur sig fram í

þegar það er vel vaknað eftir
hvíldina

að kynnast barninu.

2.

8:3014:00

Foreldri situr hjá barninu í
matmálstímum, skiptir á
bleyju og klæðir í útifötin,
svæfir barnið í hvíldinni og er
til staðar þegar það vaknar
aftur.

3.

8:3015:00

Barnið tekur þátt í starfinu,

Foreldrar eru með barninu

samverustund, hádegismat og hvíld,

allan tímann og annast það,

seinni samveru og

starfsfólk leggur sig fram í

síðdegishressingu.

að kynnast barninu.
Foreldri situr hjá barninu í
matmálstímum, skiptir á
bleyju og klæðir í útifötin.
Starfsmaður svæfir barnið
og er foreldri til staðar
þegar það vaknar.

4.

8:3015:00

Barnið tekur þátt í starfinu, er sótt
í fyrra lagi.

Foreldri kveður barnið og
sækir í fyrra lagi. Foreldri er
í símafæri ef eitthvað kemur
upp á.

5.

8:3015:00

Barnið tekur þátt í starfinu, er sótt
í fyrra lagi.

Foreldri kveður barnið og
sækir í fyrra lagi. Foreldri er
í símafæri ef eitthvað kemur
upp á.
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Grunnupplýsingar um leikskólann
Leikskólinn Hnoðraból er tveggja deilda leikskóli.
 Yngri deildin heitir Rauða deild.
 Eldri deildinni, Gulu deild. Þar er börnunum skipt, eftir aldri, í tvö
herbergi; Græna og Gula.
Þar sem leikskólinn er lítill og oft þarf að samnýta rými og starfsmenn þá gætu
allir starfsmenn skólans komið að einhverju leiti að degi barnanna.

Við notumst mest við leikskólaforritið karellen til samskipta og skráninga.
Á heimasíðu skólans: hnodrabol.leikskolinn.is má nálgast allar helstu
upplýsingar. Þar koma inn fréttir af starfinu, tilkynningar, dagatöl, matseðlar
o.m.fl.

Helstu símanúmer á Hnoðrabóli:
Hnoðraból: 433 7180, 433 7182, 433 7181.
Rauða deild: 840 1527
Gula deild: 840 1528
Sjöfn leikskólastjóri: 433 7183

Það er alltaf hægt að hringja í leikskólann og við hvetjum foreldra líka til
að nota Karellen til að koma skilaboðum til skila.
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Dagskipulag Hnoðrabóls
7:45 – Leikskólinn opnar. Börn í frjálsum leik
8:25 – Morgunmatur
8:55 – 9:35 Skipulögð dagskrá
8:40 – Ávaxtastund og bleiuskipti
10:00 – Útivist
11: 00 – Börnin byrja að koma inn
11:15 – Leikur og bleiuskipti
11:30 – Samverustund
11:45 – Hádegismatur
12:15 – Hvíld
14:00 – Börnin vakna og fara í rólegan leik
14:35 – Kaffitími
15:00 – Samverustund og bleiuskipti
15:15 – Frjáls leikur, inni eða úti
16:15 – Leikskólinn lokar
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Hagnýtar upplýsingar
Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin í Hnoðrabólshópinn. Hér
fyrir neðan eru hagnýtar upplýsingar fyrir ykkur.
Rekstraraðili leikskólans Hnoðrabóls er sveitarfélagið Borgarbyggð.
Leikskólinn starfar eftir verklagsreglum leikskóla Borgarbyggðar sem má finna
inn á heimasíðu: borgarbyggd.is og skólanámskrá Hnoðrabóls sem er
aðgengileg á heimasíðu skólans: hnodrabol.leikskolinn.is
Leikskólastjóri er yfirmaður leikskóla, hann ber ábyrgð á uppeldi og
menntun barnanna og rekstri leikskólans. Hann starfar samkvæmt lögum og
reglugerð um leikskóla, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi
sveitafélagsins.

Deildarstjórar bera ábyrgð á uppeldi og menntun barnanna á sinni
deild. Leikskólakennarar og leiðbeinendur vinna í samstarfi við deildar- og
leikskólastjóra.
Allt starfsfólk leikskólans er bundið þagnarskyldu og þær upplýsingar
sem starfsmaður fær um barnið eru trúnaðarmál. Þagnarskylda helst þó látið
sé af starfi. Á leikskólanum er unnið samkvæmt nýjum persónuverndarlögum.
Á Hnoðrabóli eru tvær deildir með börnum frá 12 mánaða til 6 ára.
Leikskólinn er opinn frá kl. 7:45 – 16.15, en dvalartími barnana er misjafn.
Dvalarsamningur er gerður í upphafi skólagöngu barnsins. Samkvæmt
dvalarsamningi er óheimilt að koma fyrir eða eftir umsaminn tíma. Dvalartíma
er hægt að breyta hjá leikskólastjóra, breytingar miðast alltaf við 1. eða 15.
dag mánaðar.
Ef segja á upp leikskólaplássi þarf að fylla út þartilgert uppsagnarblað
hjá leikskólastjóra.
Leikskólinn leggur áherslu á að taka vel á móti hverju barni svo það finni
sig velkomið. Mikilvægt er að foreldrar fylgi börnunum inn á deild þegar
komið er og sæki þau sömuleiðis þangað í lok dags. Þannig getur starfsmaður
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tekið á móti barninu, kvatt það og hægt er að koma skilaboðum á milli
heimilis og skóla.
Vinsamlegast tilkynnið tímalega ef barn er fjarverandi,vegna veikinda
eða annara orsaka. Eins þarf að tilkynna ef barn kemur mikið seinna en
venjulega. Ef ekkert hefur heyrst frá barninu klukkutíma eftir að vistunartími
hefst er ekki gert ráð fyrir barninu það sem eftir er dagsins. Hægt er að skrá
forföll á Karellen eða hringja í aðalnúmer 4337180, deildarsíma Rauðu deildar
8401527 eða deildarsíma Gulu deildar 8401528. Það er mjög mikilvægt að
börnin séu sótt á réttum tíma þar sem starfsfólki er raðað í hús eftir
vistunartíma. Eins þarf að láta okkur vita ef einhver annar sækir börnin, hvort
sem börnin fara heim með leikfélögum eða öðrum. Þess má geta að
vistunartími barnanna er misjafn og því er mikilvægt að nefna við þann sem
sækir hvenær vistunartímanum lýkur.
Athugið að það skapar hættu og er mikill mengunarvaldur að hafa bíla
í gangi á bílastæðinu. Við biðjum ykkur að keyra alltaf varlega á bílastæðinu.

Vinsamlegast lokið alltaf hliðinu öryggisins vegna þar sem
börn geta hlaupið útum hliðið.

Karellen leikskólaforrit
Karellen er forrit sem hýsir heimasíðuna okkar og geymir skráningarforrit fyrir
bæði starfsfólk og foreldra. Foreldrar geta skráð sig inn á heimasvæði á
vefsíðunni okkar og fengið smáforrit (app) í símann. Kerfið hefur marga
möguleika, foreldrar og starfsfólk getur sent skilaboð sín á milli, starfsmenn skrá
inn upplýsingar varðandi mætingu, mat og svefn daglega. Starfsmenn geta
tekið myndir og sent í gegnum forritið og foreldrar skráð veikindi og frí.
Inná heimsíðunni hnodrabol.leikskolinn.is er að finna upplýsingar um viðburði,
matseðil, fréttir o.m.fl
Nánari upplýsingar um karellen eru á fylgiskjali hér á eftir.
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Klæðnaður barna.
Foreldrar sjá um að fatnaður sé í samræmi við veður og að hann hindri ekki
hreyfingu barnanna. Nauðsynlegt er að barnið hafi með sér aukafatnað og
mikilvægt er að fara reglulega yfir það sem er í aukafatakössum barnanna.
Æskilegt er að fatnaður sé merktur, þar með talinn skófatnaður. Foreldrar eru
beðnir að senda börnin ekki með trefla í leikskólann, heldur lambhúshettur
eða lausan kraga. Treflar og reimar hafa valdið slysum á börnum.
Í leikskólanum vinnum við með ýmis efni. s.s. líti, lím og málningu sem geta
farið í föt barnanna. Takið tillit til þess.
Við bendum á að aukahlutir eins og skartgripir, belti o.þ.h. á ekki heima í
leikskólanum.
Hólf barnanna þarf að tæma fyrir helgar, en aukafatakassana þarf ekki að
tæma.
Mörg börn hér í leikskólanum fara flesta daga í útihús heima hjá sér og
því þykir okkur mikilvægt að biðja um að börnin noti ekki sama fatnað eða
skófatnað í leikskólann og útihúsin, nema hann sé þveginn á milli.

Listi yfir útifatnað:
Með því að klæða börn í lagskiptann fatnað þá nýtist hver flík lengur og við
fleirri tilefni. Mikilvægt er að ysta lagið sé rúmt svo hægt sé að dúða börnin vel
innanundir ef þörf þykir. Við förum út í öllum veðrum!
Það sem börnin þurfa að eiga er:


Pollafatnaður: buxur og jakki. Athugið að yfir sumartímann þarf oft að nota
pollaföt en þá eru flísfóðruð pollaföt oft of heit.



Hlý peysa og buxur, ull eða flís. Heilgallar eru góðir en stundum er of
heitt fyrir þá svo mikilvægt er að eiga líka peysu með heilgöllum.



Vindþétt lambhúshetta eða hlý húfa og hálskragi og léttari húfa/buff.



Hlýir sokkar og vettlingar. Gott er að eiga líka vatnshelda vettlinga,
lúffur eða ófóðraða pollavettlinga sem ganga utanyfir ullarvettlinga.



Kuldagalli, vatnsheldur.
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Skófatnaður: Strigaskór og stígvél. Yfir veturinn er mikilvægt að stígvél
séu fóðruð eða rúm svo börnin geti verið í góðum ullarsokkum.
o Fyrir yngstu börnin sem ekki eru farin að ganga er gott að eiga
pollasokka sem settir eru utanyfir ullarsokka frekar en skó/stígvél.

Í aukafataboxinu þarf að vera:


Buxur, sokkabuxur, nærbolur/samfella, síðerma bolur, nærbuxur og
sokkar.
o Það er gott og jafnvel nauðsynlegt að hafa 2 sett af fötum í
aukafataboxinu og auka nærbuxur og sokka.
Við sendum öll blaut föt heim í taupokum sem voru saumaðir í Öldunni í

Borgarnesi og skreyttir af börnunum á Hnoðrabóli. Pokarnir eru merktir
listamanninun, en nýst fyrir hvern sem er. Ef poki hangir hjá hólfi ykkar barns þá
er það merki um að það sé eitthvað sem þurfi að komast heim. Pokana þarf
svo að þvo (t.d. með barnafötum) og skila aftur. Eins þarf að muna að fylla á
aukafataboxið ef blaut föt koma heim.

Bleiur
Þau börn sem nota bleiur koma með þær að heiman. Blautþurrkur eru
skaffaðar af leikskólanum. Gott er að koma með bleiupakka og við látum svo
vita þegar bleiurnar eru að klárast. Kjósi foreldrar að nota taubleiur á börnin
sín er velkomið að nota þær í leikskólanum, þá þarf að gæta þess að alltaf
komi nógu margar bleiur með barninu á hverjum degi og blautpoki til að
senda bleiurnar í heim. Þeir sem vilja frekar að notaðar séu fjölnota þurrkur,
bleittar með vatni, geta sent klúta með barninu.

Krem og áburðir
Hér í leikskólnum höfum við AD krem, geitakrem frá Háafelli, aloa vera
gel(volare) til að bera á bleiusvæði, sár, rispur, flóabit, bruna og annað þegar
þörf er á að nota krem.
Ef þörf er á er velkomið að koma með krem í leikskólann og biðja okkur að
bera á börnin.
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Sólarvörn: Þegar sólin skýn glatt þá er gott ef búið er að bera sólarvörn á
börnin áður en þau mæta í leikskólann. Við eigum svo brúsa af sólarvörn hér
og bætum á börnin eftir hádegi. Gott er ef þau börn sem eru með
sérstaklega viðkvæma húð, exem eða ofnæmi komi með lítinn brúsa með
eigin sólarvörn sem við gætum notað hér.
Kuldakrem: Þegar það er mjög kalt þá er gott ef þau börn sem eru viðkvæm
kæmu með kuldakrem með sér.

Leikföng
Eingöngu er leyfilegt að börnin komi með leikföng að heiman á sérstaklega
auglýstum dótadögum.

Veikindi, óhöpp eða slys
Leikskólinn er fyrir frísk börn og biðjum við foreldra að halda börnum sínum
heima a.m.k. sólarhring eftir að þau eru hitalaus. Gert er ráð fyrir að börn geti
tekið þátt í öllu starfi leikskólans þegar þau mæta aftur eftir veikindi. – í
sérstökum tilfellum er hægt að athuga hvort hægt sé að hafa barnið inni
þegar hin fara í útiveru, í 1-2 daga. Með þessum ráðleggingum setjum við
heilsu barnanna í fyrsta sæti. Í fylgiskjölum hér fyrir neðan má finna lista yfir
helstu sjúkdóma, einkenni og meðgöngutíma.
Ef barn veikist eða verður fyrir óhappi eða slysi höfum við strax samband við
foreldra.

Samskipti
Dagleg samskipti og upplýsingastreymi eru mikilvægir þættir til að stuðla að
jákvæðu og traustu sambandi milli foreldra og starfsfólks. Á Hnoðrabóli er
upplýsingatafla í anddyri sem mikilvægt er að fylgjast með. Dagatal er gefið
út í hverjum mánuði og tilkynningar/upplýsingar um starfið eru settar inn á
heimasíðu ásamt vikulokabréfi þar sem farið er yfir starf líðandi og komandi
viku.
Foreldraviðtöl eru mikilvægur liður í góðu sambandi á milli heimilis og skóla.
Foreldrar eru boðaðir í leikskólann 2x á ári í foreldraviðtöl, okt/nóv og lok
febrúar.
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Helstu viðburðir
Hér er listi yfir helstu viðburði skólaársins en í hverjum mánuði fá foreldrar send
heim dagatöl þar sem allir viðburðir eru listaðir upp.


Afmæli barnanna: Afmælisdagur barnanna er stór dagur, þá búa þau
til afmæliskórónu og skreyta. Í ávaxtastund er haldin afmælissamvera
þar sem afmælissöngurinn er sunginn og afmælisbarnið er í brennidepli.
Afmælisbarnið býður börnunum uppá saltstangir og velur lag til að
syngja.



16.nóvember, dagur íslenskrar tungu: Þá bjóða börnin foreldrum sínum í
samverustund í leikskólanum.



Jólin
o Piparkökubakstur: Fyrir jólin bjóða börnin foreldrum sínum í
leikskólann og baka með þeim piparkökur.
o Kirkjuferð: Presturinn býður börnunum á Hnoðrabóli í heimsókn í
kirkjuna á aðventunni og segir þeim sögur. Farið er í lok dags,
þetta er valkvæð ferð þar sem foreldrar sækja börn sín í
leikskólann og allir hittast svo í kirkjunni.
o Jólaball: Á þrettándanum er haldið jólaball á vegum
foreldrafélagsins.



Útskriftarfjör: Í lok maí er haldin útskrift fyrir elstu börnin en þá er öllum
foreldrum boðið.



Leiðtogadagur: Á hverju ári er haldinn leiðtogadagur þar sem börnin
bjóða til sín gestum og sýna leiðtogafærni sína.



Sérstakir dagar: Aðrir dagar sem fléttast inní mánuðina eru furðufataog búningadagur, útidótadagur, hjóladagur, sápukúludagur, bíó,
litaþemadagar, bangsa- og tuskdýradagur, náttfatadagur,
hattadagur, vasaljósadagur svo mætti lengi telja en börnin eru dugleg
að koma með hugmyndir og taka þátt í að skipuleggja þá.



Það er gott fyrir okkur að vita ef foreldrar komast ekki á foreldraviðburði.
Þar sem þessir viðburðir eru gerðir fyrir leikskólabörn er ekki æskilegt að
eldri systkini komi með, þar sem þau geta truflað einbeitingu barnanna.
14

Leikskólinn Hnoðraból
Lífið er yndislegt með sól í hjarta

Gildi og kenningar
Gildi
Gildin okkar á Hnoðrabóli eru orðin MEÐ SÓL Í HJARTA.


Sólin táknar gleði, jákvæðni, að láta ljós sitt skína og hún er okkar
næring á sál og líkama.



Hjartað táknar hamingju, umhyggju, vináttu, væntumþykju, það er
okkar lífæð. Þar þroskast okkar innri maður og færnin til að takast á við
áskoranir í lífinu.

Við höfum það að leiðarljósi að ganga inní
daginn MEÐ SÓL Í HJARTA og öllum þeim
viðfangsefnum sem við tökum okkur fyrir
hendur.
Með sól í hjarta og söng á vörum
við setjumst niður í grænni laut
í lágu kjarri við kveikjum eldinn
og kakó hitum og eldum graut

Fræðimenn og kenningar sem móta starfið á Hnoðrabóli eru hugmyndir John
Dewey um nám og reynslu, kenningar Rudolf Steiners sem
Waldorfuppeldisfræðin byggir á, stefna og hugmyndafræði Grænfánans
/Skóla á grænni grein, markmið heilsueflandi leikskóla og Leiðtoginn í mér/LÍM
sem byggir á hugmyndum Steven Covey um venjurnar sjö.

John Dewey
Hann lagði áherslu á reynslu barna og að hún væri menntandi. Til að læra
eitthvað nýtt þarf barnið að byggja nýja reynslu ofan á aðra með því að
prófa, rannsaka og upplifa. Við lærum með því að framkvæma („learning by
doing“), og því er reynsla menntandi (Dewey, 2000). Samkvæmt Dewey eiga
skólar að endurspegla samfélagið og börnin eiga að vera virkir þátttakendur í
15
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því samfélagi. (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Nám skal vera skipulagt á
forsendum barnanna og umhverfi þeirra þar sem þau fá tækifæri til að ræða
efnið, koma með tillögur og prófa, börnin skapa sína eigin þekkingu, eru ekki
óvirkir viðtakendur (Myhre, 2001).
Á Hnoðraból eru starfsmenn ávallt vakandi fyrir því hvað vekur áhuga
barnanna og spyrja opinna spurninga, jafnframt útbúa aðstæður þar sem
börnin fá tækifæri til að öðlast nýja reynslu. Mikilvægt er að mæta börnunum
á þeim stað sem þroski þessi er og finna leið fyrir barnið sem hæfir því hverju
sinni.

Rudolf Steiner og Waldorfsuppeldisfræðin
Hugmyndir Rudolf Steiner byggja á skilningi á mannverunni þar sem sem
hugur, hjarta og hönd mynda heild. Þessir þættir endurspeglast í námsefni þar
sem áhersla er lögð á listræna framsetningu þeirra, fjölbreytni í kennsluháttum
og sveigjanleiki í námskrá þar sem barnið er haft í fyrirrúmi. Meginmarkmið
menntunarfræði Waldorfs er að virkja börn eins vel og hægt er, til að þau skilji
og sjái sína leið í gegnum lífið (Mays og Nordwall, 2004)
Kennarinn reynir að umbreyta námi í sköpun sem menntar allar hliðar
barnsins- hug, hjarta og hönd.
Umhverfið í leikskólanum á að vera náttúrulegt, kærleiksríkt og skapandi
sem gefur barninu tækifæri til athafna sem og þann ramma sem síðan
undirbýr það fyrir næstu skref í lífinu (Why Waldorf works, e.d.). Á Hnoðrabóli
höfum við bestu aðstæður til náms og leikja í náttúrunni þar sem hann er
staðsettur á fjárbújörð.
Við tökum þátt í hagnýtum og listrænum athöfnum sem tengjast hverri
árstíð fyrir sig en með því skilyrði að börnin geta auðveldlega tekið þátt í og
hermt eftir, til dæmis baka, mála, gróðursetja og skapandi starf. Við höfum
gert okkar útgáfu af árstíðarhring sem er ákveðið leiðarljós í okkar starfi og
tengist því samfélagi sem við búum í.
Hlutverk kennarans er að taka þátt í að hlúa að krafti ímyndunaraflsins
með því að fara með frásagnir og sögur sem og ýta undir frjálsan leik. Með
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því að leika og taka þátt í ýmsum aðstæðum sem eru sköpun/ímyndun
barnsins, hjálpar það þeim að takast á við ýmsar hliðar lífsins á dýpri
hátt. Barnið endurskapar upplifun sína og skynjun í leiknum og þar breytist
upplifunin í þekkingu og eiginleika (Why Waldorf works, e.d.).
Leikföngin eru búin til úr náttúrulegum efnum. Viður, ull, silkiklútar,
könglar, skeljar, steinar og fleiri hlutir frá náttúrunni sem börnin hafa sjálf
safnað eru notuð inná deild til að leika með sem og fegra deildina. Dúkkur
eru handsaumaðar og með punkta fyrir augu og munn. Þannig getur barnið
sjálft ákveðið hvort dúkkan sé glöð, leið, grátandi eða hlæjandi o.sv.frv. (Why
Waldorf works, e.d.).
Á Hnoðrabóli eru allar dúkkurnar handsaumaðar af starfsmönnum, foreldrum,
ömmum og kvenfélaginu. Dúkkufötin eru prjónuð úr íslenskri ull af íslenskri
fyrirmynd. Leikið er með trédót og trémuni og það gjarnan notað sem
leikmunur til að segja sögur ásamt silkiklútum sem gerir það að verkum að
sagan lifnar við og verður eftirminnilegri. Markmið er að börnin hermi eftir og
geri sína útgáfu af sögunni sem styrkir ímyndunarafl og listræna sköpun
barnanna sem er í anda Rudolfs Steiner.

Grænfáni
Hnoðraból er Grænfánaskóli sem tekur þátt verkefninu Skólar á grænni grein
(e.d.). Það er alþjóðlegt verkefni sem eflir umhverfismennt og styrkir menntun
til sjálfbærni í skólum. Grænfánanum var flaggað í fyrsta sinn á Hnoðrabóli 12.
júní 2014.
„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.
17
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• efla alþjóðlega samkennd og tungumálakunnáttu.
• tengja skólann við samfélag sitt, fyrirtæki og almenning.“ (Skólar á grænni
grein, e.d).
Umhverfisnefnd skólans metur stöðu skólans í umhverfismálum, gerir á hverju
ári áætlun um aðgerðir og markmið og sér um að viðhalda og þróa verkefnið
áfram í samvinnu við nemendur, starfsfólk og foreldra.
Umhverfissáttmáli Hnoðrabóls
Við ætlum að gera allt sem er gott fyrir náttúrunna með sól í hjarta.
Í fylgiskjölum hér að neðan má sjá grænfánamarkmið Hnoðraból 2018-2020

Vináttuverkefnið og Blær
Snemma árs 2016 var farið að vinna með vináttuverkefnið sem er
forvarnaverkefni gegn einelti fyrir leikskóla og er á vegum Barnaheill- Save the
Children á Íslandi. Verkefnið var tekið fyrst í notkun í Danmörku 2007 og var
þróað af Mary Fonden og Red Barnet- Save the children í Danmörku. Þar
hefur það skilað miklum árangri. Verkefnið byggir á fjórum grunngildum sem
eru umburðarlyndi, virðing, umhyggja og hugrekki. Blær er stór bangsi sem
táknar vináttuna, hann minnir börnin á að gæta hvers annars og er
sameiginlegur vinur allra. Börnin fá litla bangsa til að eiga í leikskólanum og
hafa þau mörg einnig kallað þá Blær. Þeir bangsar fylgja barninu alla
leikskólagönguna og yfir í grunnskólann (Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2015).
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Leiðtoginn í mér
Fjórir leikskólar í Borgarbyggð vinna eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér
sem byggir á bókinni „The 7 Habits of Highly Effective People“ eftir Steven R.
Covey (1989). Aðalmarkmiðið er að undirbúa börnin fyrir þær áskoranir og
tækifæri sem við búum við á 21. öldinni. Áhersla er lögð á leiðtogahæfni,
ábyrgð, hugsa í lausnum, aðlögunarhæfni, samskipti, frumkvæði, sköpun,
hópavinnu og fjölmenningarlæsi. Börnunum eru gefin tækifæri til að finna
leiðtogann í sér og vera besta útgáfan af sjálfum sér.
Venjurnar 7 eru myndaðar útfrá alhliða og tímalausum gildum og tengjast
persónulegum árangri sem dæmi má nefna ábyrgð, framtíðarsýn, heiðarleiki,
hópavinna, samvinnu og aðlögunarhæfni. Allt þetta á við um einstaklinga
óháð menningu eða staðsetningu í heiminum. Jafnframt er lögð áhersla á
gagnrýna hugsun, hlustun og markmiðasetningu (What is the leader in me,
e.d.). Hér fyrir neðan er tafla þar sem lýsir úreltum viðhorfum annars vegar og
viðhorfum Leiðtogans í mér hins vegar.
Úrelt viðhorf

Viðhorf Leiðtogans í mér

Leiðtogahæfni
Leiðtogahæfni er aðeins fyrir fáa

Leiðtogahæfni
Allir geta verið leiðtogar

Möguleikar
Aðeins sumir hafa góða hæfileika

Möguleikar
Allir hafa eitthvað fram að færa

Breytingar
Til að bæta skólann þarf að
breyta menntakerfinu

Breytingar
Framþróun skólans byrjar hjá okkur

Hvatning
Kennarinn stjórnar og leiðbeinir
námi barnanna

Hvatning
Kennarinn gefur börnunum styrk svo
þau geti stjórnað námi sínu sjálf

Menntun

Menntun

Skóli er til að kenna börnum
akademísk fræði

Skólinn er til að þroska allar hliðar
persónunnar
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Megininntak Leiðtogans í mér er að hver einstaklingur læri að bera ábyrgð á
ákvörðunum sínum og noti þá færni til að móta líf sitt til hins betra.
Út frá innleiðingarferli Leiðtogans í mér hafa verið þróaðar aðferðir til að
kenna og halda á lofti Venjunum 7 á Hnoðrabóli. Hluti af þessu eru
persónuspjöld og vikuleg/dagleg leiðtogahlutverk barnanna. Á
persónuspjöldum þeirra kemur fram myndrænt hvað þeim þykir gaman að
gera, í hverju þau eru góð og framtíðarstarf/-sýn. Börnin velja/fá
leiðtogahlutverk vikulega/dagleg þar sem þeirra framlag er mikilvægt. Til
dæmis vagnaleiðtogi (sækir matarvagninn), veðurleiðtogi, dagatalaleiðtogi,
bókaleiðtogi og fleira.
Einnig hefur verið þróað ýmist námsefni fyrir kennara og börn tengt
Venjunum 7. Þar má helst nefna sögurnar um Böðvar björn, Brodda
broddgölt, Lilju skúnk, Samma og Soffíu íkorna, Allý fylgifisk og fleiri. Jafnframt
er auðvelt að tengja aðrar sögur og þekkt ævintýri við Venjurnar 7. Að
minnsta kosti einu sinni á ári er haldinn Leiðtogadagur þar sem börnin eru í
aðalhlutverki að sýna gestum hvað þau hafa verið að fást við í leikskólanum.

Hér meðfylgjandi eru spjöld með venjunum 7. Hvernig við vinnum með
venjurnar innan leikskólans og hugmyndir af lesefni sem hægt er að skoða út
frá venjunum.
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Venja 1: Taktu af skarið/Be proactive.
Að taka af skarið þýðir að taka ábyrgð á hegðun sinni og vali.
Venja 1: Taktu af skarið er lykillinn af öllum öðrum venjum og er þess vegna númer eitt.
Að taka af skarið/be proactive þýðir „ Ég er leiðtoginn í mínu lífi, ég er leiðtoginn í því
hvort ég er glaður eða leiður. Ég er leiðtoginn í því hvernig ég bregst við öðru fólki eða
aðstæðum“. Við veljum sjálf að vera glöð o.s.frv.
Talaðu við barnið um að vera leiðtogi í sínu lífi með því að bera ábyrgð á sjálfum sér, taka
ábyrgð á hugsun sinni og viðbrögðum við athugasemdum annarra og að skipuleggja sig.
Hugmyndir af bókum sem hægt er að tengja við venju 1:
 Litla gula hænan
 Geiturnar þrjár
 Grísirnir þrír
Í kjölfarið af þessu má gera ráð fyrir að barnið þitt noti orð og setningar
eins og val, ábyrgð, taka af skarið, sýna frumkvæði, stoppa og hugsa, þú
getur líka hvatt barnið þitt til að nota eitthvað af ofantöldu heima fyrir
og gaman væri ef þú hefðir tækifæri til að spjalla við barnið og ræða
hugtökin.

Venja 2: Í upphafi skal endinn skoða/ Begin With the End in Mind.
„Ég skipulegg og set mér markmið, geri hluti sem að skipta máli og hafa tilgang. Ég er
mikilvæg/-ur í leikskólanum mínum og legg mitt af mörkum í skipulagi og sýn leikskólans. Ég
leita leiða til að standa mig vel í skólanum og annarsstaðar“.
Í þessari viku má gera ráð fyrir að barnið noti orð og setningar eins og: í upphafi skal endinn
skoða, markmið, val og standa við áætlanir. Þú getur hvatt barnið þitt til að vera leiðtogi og
sýna gott fordæmi með því að spjalla við barnið og ræða hugtökin.
Hugmyndir af bókum sem hægt er að nota fyrir venju 2 eru:
 Litla gula hænan
 Geiturnar 3
 Rauðhetta
 Hans og Gréta
 Grísirnir 3
 Galdrakarlinn í Oz
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Venja 3: Forgangsraðaðu/Put First Thing First
„Ég nota tíma minn í hluti sem skipta mestu máli. Þetta þýðir að ég segi nei
við hlutum sem ég veit að ég ætti ekki að gera (núna). Ég forgangsraða, geri
áætlun og fylgi henni eftir – held mig við planið mitt. Ég er agaður og
skipulagður“.
Gera má ráð fyrir að barnið noti orð og setningar eins og: að forgangsraða, mikilvægast,
ábyrgð, gera mikilvægustu hlutina fyrst og að skipuleggja sig í samtölum sínum þessa viku.
Þú getur hvatt barnið þitt til að vera leiðtogi með því að spjalla við barnið og ræða hugtökin
heima.
Hugmyndir af bókum sem hægt er að nota fyrir venju 3 eru:
 Litla gula hænan
 Þrír litlir grísir
 Galdrakarlinn í Oz
 Tommi er stór strákur

Venja 4: Sigrum saman/Think Win-Win
„Ég hef jafnvægi á milli þess sem ég vil og þess sem aðrir vilja, ég tek tillit
til vilja annarra. Þegar upp koma árekstrar, leita ég leiða þar sem báðir
aðilar geta upplifað sigur.“
Gera má ráð fyrir að barnið noti orð og setningar eins og: sigrum saman, skiptumst á, allir
vinna og samgleðjumst öðrum, í samtölum sínum þessa viku.
Þú getur hvatt barnið þitt til að vera leiðtogi með því að spjalla við barnið og ræða hugtökin
heima.
Hugmyndir af bókum sem hægt er að nota fyrir venju 3 eru:
 Lilli klifurmús og hin dýrin í skóginum
 Galdrakarlinn í Oz
 Olli, Palli og Alli – Reikningsveislan
 Kardimommubærinn
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Venja 5: Skilningsrík hlustun/Seek First to Understand, Then to Be Understood.
„Ég hlusta á aðra, hugmyndir þeirra og tilfinningar. Ég reyni að sjá hlutina
frá þeirra sjónarhorni . Ég hlusta á aðra án þess að trufla. Ég hlusta með
eyrunum, augunum og með hjartanu. Ég þori að koma skoðunum mínum
á framfæri.“
Gera má ráð fyrir að barnið noti orð og setningar eins og; hlustaðu með
eyrunum, augunum og hjartanu og reyndu fyrst að skilja, í samtölum
sínum þessa viku.
Þú getur hvatt barnið þitt til að vera leiðtogi með því að spjalla við barnið
og ræða hugtökin heima.
Dæmi um bækur þar sem venja 5 kemur fyrir:
 Bækurnar um Snuðru og Tuðru
 Bækurnar um Bínu bálreiðu

Venja 6: Samlegð/Synergize
„Ég met styrkleika annarra og læri af þeim. Mér semur vel við aðra, líka við fólk sem er ólíkt mér. Ég
vinn vel í hópum. Ég leita eftir skoðunum/hugmyndum annarra til að leysa mál, því ég veit að með því
að vinna saman getum við fundið betri lausn en við getum ein og sér. Ég leita eftir bestu lausninni.“
Gera má ráð fyrir að barnið noti orð og setningar eins og: vinnum saman og „finnum betri hugmynd en
við gætum komist að ein“ í samræðum sínum þessa viku.
Þú getur hvatt barnið þitt til að vera leiðtogi með því að spjalla við barnið og ræða hugtökin heima.
Hugmyndir af bókum sem hægt er að nota fyrir venju 6 eru:
 Dýrin í Hálsaskógi
 Galdrakarlinn í Oz
 Olli, Polli, Alli – reikningsveisla
 Karnival dýranna
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Venja 7: Brýndu kutann/Sharpen the Saw.
Í venju 7 er lögð áhersla á okkar grunnþarfir:
„Ég borða rétt, hreyfi mig og fæ nægan svefn (líkaminn). Ég læri á
fjölbreytan hátt og á mismunandi vettvangi, ekki bara í skólanum
(hugurinn). Ég eyði tíma með fjölskyldu minni og vinum (hjartað). Ég tek
frá tíma til að hjálpa öðrum (sálin). Ég viðheld jafnvægi á milli líkama –
hugar – hjarta og sálar.“
Í samræðum þessa viku má gera má ráð fyrir að barnið noti orð og setningar eins og: „Brýndu
kutann“, „líkami, hugur, hjarta og sál“ og „hafa jafnvægi“ .
Þú getur hvatt barnið þitt til að vera leiðtogi með því að spjalla við barnið og ræða hugtökin
heima.
Fyrir áhugasama má nálgast meira um verkefnið á www.theleaderinme.org t.d. undir Parents.
Þar má líka sjá fleiri leiðir til að tileinka sér venjurnar 7 heima.

 Venjutréið.
Meðfylgjandi eru myndir af persónum
tengdum venjunum.
Þýtt úr: The Leader in me - Teacher´s
Kindergarden Guide
Október 2014
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Heilsueflandi leikskóli
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Fylgiskjöl
Karellen
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Veikindi barna
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Grænfánamarkmið Hnoðrabóls 2018-2020
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Barnið þitt var bitið
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