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 Anna Kristmundsdóttir leikskólakennari/deildarstjóri 8:30-16:30 

 Céline Castel, leiðbeinandi 8:45-16:45 

 Helga Guðmundsdóttir, leiðbeinandi 9:00-17:00 

 Hera Dögg Hjaltadóttir, leiðbeinandi 14:00-16:00 (mán-fim) 

 Hildur Einarsdóttir, leikskólakennari leysir af undirbúning og sér um hreyfingu 8:00-

14:00 (mið) 

 Elva Dögg, Helga Linnet 8:00-9:00  

Einkunnarorð skólans eru gleði, virðing og öryggi ásamt þessum fínu orðum Bangsímons:  

Þú ert hugrakkari en þig grunar, snjallari en þú heldur og sterkari en þér sýnist.  

 

Á Holtakoti viljum við að börnin:  

 séu lífsglöð og þeim líði vel 

 hafi trú á eigin getu og allir fái að njóta sín á eigin forsendum 

 beri virðingu fyrir sér, öðrum og umhverfi sínu 

 séu sjálfstæð, tillitssöm, skapandi og sjálfsörugg við lok leikskólagöngu sinnar 

 
 

Hópaskipting 
Barnahópnum er skipt í þrjá hópa og er kennari 

með hvern hóp viku í senn. Hópaskipting er 

endurskoðuð eftir þörfum. Hópstjórar sitja 

til borðs með sínum hóp ásamt því að leysa ýmis 

verkefni sem fara fram. 
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Daglegt líf á leikskólanum 
Daglegu lífi í leikskólanum fylgja  ýmsar fastar athafnir, þar sem líkamlegum og andlegum 

þörfum barnanna er mætt. Þessar daglegu athafnir hafa mikið vægi í þroska barnanna og 

mikilvægt að mæta þörfum hvers barns hverju sinni eins vel og kostur er.  

Í daglegum athöfnum felst mikið nám fyrir börnin auk þess sem lögð er áhersla á að efla 

sjálfstæði þeirra og sjálfshjálp.  

Skipulag og ákveðnar tímasetningar skapa festu og öryggi sem er börnunum mikilvægt og eru 

rammi utan um starfið í leikskólanum.   

 

Dagskipulagið á Seylu 

7.30 Leikskólinn opnar á Mýri 

8.00 Opnað á Seylu 

8.00-9.30 Morgunmatur/frjáls leikur 

9.30-10.00 Ávaxtastund 

10.00-10.45 Útivera/ Hópavinna 

11.00-11.30 Bleiuskipti/samverustund 

11.30-12.00 Hádegismatur 

12.00-14.30 Hvíld/róleg stund/frjáls leikur/bleiuskipti 

14.30-15.00 Nónhressing 

15.00-15.30 Lestrarstund/leikur í litlum hópum 

15.30-16.00 Frjáls leikur 

16.00-17.00 Frjáls leikur/leikskólinn lokar 

 

 
 
 
Matartímar  
Matartímar hafa mikið uppeldislegt gildi. Hópstjóri situr til borðs með 

börnunum, er þeim góð fyrirmynd og skapar festu og ró. Matartíminn á 

að vera notalegur tími þar sem öllum líður vel.  

Lögð er áhersla á að börnin fái hollan og fjölbreyttan heimilismat í leikskólanum. Matseðill er 

settur inn á heimasíðu leikskólans.  

 

 

 

 

 

 

 



Deildarnámskrá Seylu 2018-2019 
  3 
 
 

Markmiðið er að börnin:  Leiðir til að ná fram markmiðum: 

læri að nota viðeigandi áhöld í 

matartímum eins og skeið eða gaffal. 

kennari aðstoðar barn við að ná tökum á 

að halda á viðeigandi áhöldum og 

minnir barnið á að nota áhöld í staðinn 

fyrir hendurnar. 

verði fær um að matast sjálf. kennari aðstoðar börnin eftir þörfum. 

venjist fjölbreyttri og hollri fæðu kennari gefi börnunum litla skammta í 

einu og hvetji þau til að smakka allan 

mat 

 

 

Hreinlætisvenjur  

Lögð er áhersla á að börnum sé hjálpað að tileinka sér almennar 

hreinlætisvenjur. Mikilvægt er að hafa fastan ramma utan um allt starf 

til þess að börnin öðlist öryggi, þar með talið hreinlætisvenjur. Sérstakur 

tími fyrir bleiuskipti er samkvæmt dagskipulagi tvisvar á dag, fyrir 

hádegismat og eftir hvíld, einnig eftir þörfum. Í þessum þætti daglegra 

athafna er mikilvægt að nýta tækifæri sem gefast til að leiðbeina börnum 

um heilbrigt viðhorf til eigin líkama s.s. hreinlæti og næði til athafna. Mikilvægt er að þekkja 

þarfir og þroska hvers barns og veita aðstoð af nærgætni og hlýju. Kennarar aðstoða börnin við 

handþvott eftir útiveru og fyrir hádegismat. 

 

 

Hvíld og slökun  
Í erli daglegs lífs er mikilvægt að tryggja börnum tíma til hvíldar eða slökunar eftir því sem 

þarfir þeirra og þroski segja til um. Nægjanlegur og reglulegur svefn- og hvíldartími er 

nauðsynlegur til að tryggja andlega og líkamlega vellíðan barna. Hvíld eða slökun gefur tækifæri 

til að skapa hlýju og góð tengsl við hvert barn og barnahópinn.  
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Á Seylu eru eftirfarandi markmið og leiðir til að vinna að þeim: 
Markmið að börnin:  Leiðir: 

Að börnin geti notið hvíldar í rólegu umhverfi 

þar sem þau finni til öryggis. 

Kennarar virði mikilvægi tengihluta, hafi reglu 

á svefnvenjum barna og bjóði hverjum og 

einum sinn stað til að hvílast á.  

Að börnin nái þeirri hvíld sem þau þurfa á að 

halda eftir hádegismatinn 

Kennarar hvílist með börnunum og að ávallt sé 

kennari inni í herberginu á hvíldarvakt, til þess 

að þau öðlist öryggi og þeirri hvíld sem hvert 

barn þarf á að halda.  

 

 

 

Í fataklefanum 

Lögð er áhersla á að nemendur þekki hólfin sín og læri smám saman að klæða sig sjálf úr og í 

fatnað með aðstoð, með því að hvetja þau og örva til gera eins mikið og þau geta. Þannig styrkist 

sjálfstæði þeirra og sjálfsbjargarviðleitni. Þessa þætti ber að örva og virða og er fataherbergið 

góður vettvangur til þess. Í fataherberginu læra börnin hjálpsemi og að sýna öðrum tillitsemi.  

 

 
Á Seylu eru eftirfarandi markmið og leiðir til að vinna að þeim: 
Markmið að börnin: Leiðir 

Þekki fatahólfin sín og fatnað Fatahólf barnanna séu merkt með nafni 

barnanna og kennari leiðbeini börnum að sínu 

hólfi. Fatnaður barnanna sé hengdur á rétta 

snaga og skóbúnaður staðsettur fyrir neðan rétt 

hólf. 

Læri smám saman að klæða sig úr/í fatnað eftir 

getu hvers og eins.  

Kennari er með börnum í fataklefa og gefi 

þeim tækifæri og tíma til þess að athafna sig. 

Kennari aðstoði börnin og leiðbeini þeim.  

Læri helstu heiti á fatnaði og hugtök sem 

tengjast klæðnaði 

Kennarar setji orð á athafnir og fatnað. 
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Útivera 

Útivera er jafn mikilvægur vettvangur til uppeldis og náms eins og innanhúss. Útivist er öllum 

holl  og mikilvæg. Á Holtakoti leggjum við áherslu á að börnin njóti daglegrar útiveru, eins og 

hægt er. Í útiveru fá börnin fjölbreytta hreyfingu, útrás fyrir hreyfiþörf sína og njóta samskipta 

við börn og starfsfólk af öðrum deildum. 

 
Á Seylu eru eftirfarandi markmið í útiveru og leiðir til að vinna að þeim 
Markmið að börnin: Leiðir: 

fari út að minnsta kosti einu sinni á dag í 

frjálsan leik. 

Börnin fari í útiveru eftir ávaxtastund á 

hverjum degi með kennara ca. klukkutíma í 

senn. 

venjist því að fara út í alls konar veðrum Kennarar séu með börnunum á útisvæði og séu 

hvetjandi sama hvernig viðrar. 

verði örugg í leikskólagarðinum og kynnist 

nánast umhverfi leikskólans 

Fari út ásamt kennara sem er ávallt sýnilegur 

börnunum. Stuttar gönguferðir að vori út fyrir 

leikskólagarðinn. 
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Hópastarf  

Barnahópnum er skipt í þrjá hópa og er einn kennari með hvern hóp. 

Hópaskiptingin er sett upp að hausti og endurskoðuð eftir þörfum, en reynt er að 

hafa hópinn aldursskiptann eftir bestu getu. Deildarstjóri sér um að skipuleggja 

hópastarfið í samráði við aðra starfsmenn með tilliti til námsáætlunar deildar. Kennari fylgist 

með þroska og námi barnanna og skipuleggur verkefni út frá þeim þáttum. Hópstjóri situr við 

matarborð með hópinn í hádegi og nónhressingu þar sem hvert barn á sinn stað við matarborðið. 

Aðalmarkmið að hausti er að börnin læri að þekkja umhverfið, kennarana og dagskipulagið. Að 

börnin verði örugg og líði vel í leikskólanum.  

Á Seylu eru eftirfarandi markmið og leiðir í hópastarfi: 
Markmið að börnin: Leiðir: 

kynnist umhverfi leikskólans, innan og utan 

húss, kynnist kennurum deildarinnar, kynnist 

dagskipulagi og verði örugg í leikskólanum 

fyrir  

Kennarar séu ávallt til staðar fyrir börnin og 

sitji með þeim á gólfinu þegar börnin eru í leik 

og veiti þeim þá umhyggju sem þau þurfa á að 

halda fyrstu vikur leikskólagöngu sinnar. 

taki þátt og kynnist fjölbreyttu starfi sem 

skipulagt er út frá Aðalnámskrá leikskóla 

Kennarar vinni námsáætlun fyrir hvern mánuð 

og hópstjórar skipuleggi starf sitt út frá henni 

læri að vera hluti af hóp og taka tillit til annarra Að börnin tilheyri ákveðnum hóp þar sem hver 

og einn fær að njóta sín 

séu virkir þátttakendur í hópastarfinu Að viðfangsefni höfði til barnanna og að 

kennarar hafi leikinn að leiðarljósi í öllu starfi 

 

Samverustundir  
Í samverustundum er sungið, dansað, spilað á hljóðfæri, hlustað á tónlist og lesnar sögur sem 

hæfa aldri og þroska barnanna. Mikil áhersla er lögð á söng með hreyfingum. Lítil börn elska 

tónlist og söng og eru mjög fljót að tileinka sér hreyfingar með lögum. Notaðar eru ýmsir 

aukahlutir í söngstund t.d. handbrúður, dýr, myndir og fleira.  

 
Á Seylu eru eftirfarandi markmið og leiðir í samverustundum: 
Markmið að börnin: Leiðir: 

læri að sitja í samverustund og vera saman hvert barn á sitt sæti í samverustund  

læri söng og hreyfingar og seinna texta kennarar leggi inn lög og texta með 

endurtekningu í huga fyrir börnin 

eigi notalegar og skemmtilegar stundir saman 

við söng og leik 

öll börn fái að taka þátt í söng og leik 

læri virka hlustun lestrarstundir í litlum hópum  
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Hreyfing 
Mikil áhersla er lögð á hreyfingu í leikskólanum og er það hluti af Heilsustefnu skólans. Hildur 

Einarsdóttir leikskólakennari heldur utan um hreyfistundir í salnum 1x í viku fyrir hverja deild 

og leysir þá af undirbúningstíma deildarstjóra.  

 

Á Seylu eru eftirfarandi markmið og leiðir til að vinna að þeim í hreyfingu: 
Markmið að börnin: Leiðir: 

kynnist hreyfistundum í salnum og þeim 

efnivið sem þar er að finna og að þau verði 

örugg í hreyfistundum 

Börnin fara ásamt kennurum í salinn í frjálsann 

leik með þeim áhöldum sem til eru í salnum á 

haustönn 

Hafi gaman af að hreyfa sig og fái aukið 

úthald, einbeitingu og styrk 

Skipulagðar hreyfistundir á vorönn með 

fjölbreyttum æfingum sem henta aldri þeirra og 

þroska 

Þjálfist í að klæða sig úr og í Kennarar aðstoði börnin og leiðbeini þeim  

 

 

 

 

 

 

 

Samþætt og skapandi leikskólastarf  

Starfið í leikskólanum er skapandi og samþætt nám, þar sem börnin uppgötva og læra af öllu sem 

þau taka sér fyrir hendur, úti og inni, í skipulögðu markvissu starfi, frjálsum leik eða athöfnum 

daglegs lífs. Börnin læra í samvinnu við önnur börn og fá til þess stuðning og hvatningu frá 

hinum fullorðnu. Námssvið leikskólans eru og eiga að vera samþætt og samofin í 

leikskólastarfinu. 
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Lýðræði í leik og starfi á Seylu 
Í leikskólanum eru börn, foreldrar og starfsfólk samstarfsaðilar og taka sameiginlega þátt í að 

skapa lýðræðislegt samfélag innan hans. Virðing og umhyggja eru grunngildi lýðræðisins. Í 

daglegu starfi er lögð áhersla á að vinna með þessi grunngildi og að börn og starfsfólk þrói með 

sér samkennd, tillitssemi, umburðarlyndi og vinsemd í leik og starfi. Lögð er áhersla á að leysa 

mál á jákvæðan og friðsaman hátt, þar sem sjónarmið allra eru virt og niðurstaða fengin, sem 

gengur ekki á rétt barna, foreldra eða starfsfólks. 

Lögð er áhersla á að vinna með ábyrgðarkennd og læra að taka ábyrgð á eigin gjörðum og 

orðum. Það eflir og styrkir frumkvæði og stuðlar að virkri þátttöku í ákvörðunartöku um hin 

ýmsu málefni, er varðar börn og starfsfólk. Nýta þarf tækifæri í daglegu starfi til að auka 

valmöguleika barna um þá þætti í leik og starfi, sem þau hafa forsendur til að taka ákvarðanir 

um. Um sumt eiga börn ekki að hafa val og það er á ábyrgð hinna fullorðnu að taka 

skynsamlegar ákvarðanir með hagsmuni barnanna að leiðarljósi.  

 

Í lífinu þurfa allir einhvern tímann að eiga skoðanaskipti við aðra. Því er mikilvægt að læra að tjá 

skoðanir sínar og hlusta á og virða skoðanir annarra. Leikskólinn á að búa börnunum þann 

vettvang að þau geti þjálfað þessa færni og byggt upp á jákvæðan hátt. Með því að efla 

sjálfsmynd barna og sjálfstraust fá þau tækifæri til að upplifa sig sjálf sem virka þátttakendur í 

samvinnu með öðrum. 

 

Á Seylu eru eftirfarandi markmið og leiðir að lýðræði: 
Markmið að börnin: Leiðir 

öðlist góða sjálfsmynd, sýni samkennd og 

tillitsemi þannig að hvert barn fái að njóta sín 

Börnin hafa val í starfinu, fá tíma til æfinga og 

leikja 

upplifi öryggi í leikskólanum og tengingu við 

heimilið 

Börnin koma með myndir af fjölskyldunni að 

heiman og hafi greiðan aðgang til að skoða 

myndirnar sínar 

læri að tileinka sér góð samskipti og öðlist 

reynslu til að leysa málin 

Kennarar aðstoði við að leysa úr ágreiningi 

sem upp kemur, læri að vera góð við hvert 

annað Hvað viltu? Hvað getur þú gert annað?  

læri að vera hluti af hópi Vinna saman í litlum hópum t.d. í hópastarfi 

læri að skiptast á  Unnið í litlum hópi, samvinnuverkefni 

tillit til mismunandi þarfa barnanna Þarfirnar í Uppeldi til ábyrgðar 
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Læsi og samskipti  
Börn eru félagsverur og til þess að eiga samskipti við aðra nota þau ýmsar aðferðir. Læsi í víðum 

skilningi er mikilvægur þáttur þegar kemur að samskiptum. Læsi felur í sér að barn búi yfir 

þekkingu, hafi færni til að skynja og skilja og geti sett orð á það sem það upplifir og sér. Barn 

þarf að búa yfir hæfni til að tjá hugsanir sínar og 

skoðanir, tilfinningar og langanir. Læsi snýst ekki 

eingöngu um notkun orða því barnið lærir einnig smátt 

og smátt að lesa í umhverfi sitt, það lærir að rata og fara 

um í nærumhverfi sínu með vísbendingum sem það man 

eftir og þekkir.  

Í leikskólanum er lögð áhersla á að efla málþroska 

barna á fjölbreyttan hátt í gegnum samþætt nám í leik 

og starfi. 
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Á Seylu eru eftirfarandi markmið í málörvun og leiðir að þeim: 

Markmið: Leiðir: 

Málörvun/málvitund barna Markviss málörvun með áherslu á orðaforða og 

tjáningu, lestur, söngur, daglegar athafnir og 

samverustundir 

Ritmálið Tákn með tali, sjónrænt skipulag 

Leikurinn Aðstoða börnin í samskiptum í leik 

Lífsleikni-samskipti Setja orð á tilfinningar og skoðanir, samskipti 

við aðra 

Umhverfi Vettvangsferðir, útivera 
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Heilbrigði og velferði 

Holtakot er Heilsuleikskóli og þar læra börnin um hollt matarræði, mikilvægi hreinlætis, gildi 

hreyfingar og fá tækifæri til að tileinka sér heilbrigðan lífsstíl. 

Börn hafa ríka þörf fyrir frjálsa og óhindraða hreyfingu sem er öllum börnum mikilvæg. 

Hreyfing eykur vellíðan, gleði, snerpu og þol og styður við líkamlegan og andlegan þroska 

þeirra. Í útiveru fá börnin útrás fyrir ærslafulla leiki og hreyfingar sem krefjast meira rýmis. Í 

skipulögðum hreyfistundum er lögð áhersla á að vinna með samhæfingu hreyfinga, jafnvægi, 

úthald og styrk. Góð hreyfigeta og vellíðan barna styður við sjálfsmynd þeirra og eflir sjálfstæði í 

daglegum athöfnum.  

Hvíld og slökun er mjög mikilvæg og þurfa börn að endurhlaða líkama sinn með hvíld og slökun 

yfir daginn.  

Velferð barna er afar mikilvægur þáttur í lífi þeirra. Barn skal njóta umhyggju, hlýju og virðingar 

sem eru forsendur þess að það fái að vaxa og þroskast í leik og starfi.  

 

 

Á Seylu eru eftirfarandi markmið um heilbrigði og velferð og leiðir að þeim. 
Markmið: Leiðir: 

Hreyfing Skipulögð hreyfing í salnum með Hildi og 

hreyfing í útiveru t.d. gönguferðir 

Jóga og slökun Jóga og slökunarstundir á Seylu eftir áramót 

Útivera Útivera í leikskólagarðinum, stuttar 

gönguferðir í nánasta umhverfi leikskólans. 

Dans Dansnámskeið að hausti 

Hreinlæti Í daglegum athöfnum 

Hvíld Svefn eftir hádegismat 
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Sjálfbærni og vísindi  
 
Sjálfbærni fjallar um samfélagið, umhverfið, ábyrgð, virðingu og lýðræði. Að bera ábyrgð á 

sjálfum sér er hluti af sjálfbærni sbr. Uppeldi til ábyrgðar.  

Markmiðið er að börn og starfsfólk átti sig á þeim vistsporum sem hver og einn skilur eftir sig 

skipti miklu máli bæði í nútíð og framtíð. Menntun í sjálfbærni inniheldur skilning á samfélaginu 

okkar, náttúrunni og vistfræðilegum takmörkum jarðar, að njóta og bæta við en ekki ganga á.  

 
Börn nota ýmsar aðferðir við að kanna, skynja og skilja umhverfi sitt. Starfsfólk leikskóla þarf að 

skapa börnum möguleika til þess að upplifa og uppgötva umhverfi sitt og eiga félagsleg 

samskipti við börn og fullorðna. Þegar börn þroskast byggja þau ofan á reynslu sína og bæta við 

þá þekkingu sem þau hafa. 

 
Að kanna umhverfið er börnum eðlislægt og það gera þau með því að snerta, horfa, hlusta, bera 

saman, rannsaka, flokka, draga ályktanir og upplifa um leið og þeim er kennt að bera virðingu og 

alúð fyrir náttúrunni. Slíkt vísindanám er mikilvæg leið að þroska og námi barna og er það 

hlutverk starfsfólks leikskóla að grípa þau tækifæri sem gefast í leik og starfi til þess að styðja 

við nám barnanna.  

 

Á Seylu er lögð áhersla á: 
Útivera  Börnin kynnist leikskólagarðinum og verði 

örugg 

Gönguferðir Farið verður í stuttar gönguferðir í nánasta 

umhverfi leikskólans í mismunandi árstíðum 

Hópastarf Unnið með námssviðin 

Listsköpun Unnið með verðlaust efni 
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Sköpun og menning  

Sköpun og menning er mikilvægur þáttur í leikskólastarfinu. Barnamenning er samofin öllu starfi 

leikskólans og tengist leik, skapandi starfi, menningu og lýðræði.  

Listsköpun á fyrst og fremst að beinast að sköpunarferlinu, könnun barnsins, gleði, tjáningu og 

námi sem fram kemur. Þar sem hugmyndir, tilfinningar og ímyndun fá að njóta sín. Sköpun 

fléttast við öll námssvið leikskólans þar sem börnin fá að vinna með fjölbreyttan efnivið og 

verkfæri á fjölbreyttan hátt.  

Á Holtakoti hafa skapast margar hefðir sem eru mikilvægur hluti af menningu leikskólans. 

Þessar hefðir felast í að gera eitthvað sem gleður hjarta og huga með því að gera sér dagamun 

eða bjóða gestum í heimsókn á leikskólann.  

 
Á Seylu er lögð áherslu á: 

Myndsköpun Börnin fái að kynnast mismunandi efnivið til 

myndsköpunar –vatnslitir, þekjulitir, 

fingramálning, trélitir, vaxlitir 

Tónlist og dans Tónlistarnámskið annað hvert ár að hausti, 

dansnámskeið annað hvert ár að hausti, söngur 

og tónlist í samverustundum 

Hefðir og siðir Dagur íslenskrar tungu, afmæli, opið hús á 

aðventu og í maí, bóndadagskaffi(pabba og 

afakaffi), konudagskaffi(mömmu og 

ömmukaffi), jól, páskar, öskudagur, afmæli 

leikskólans, litadagar, kerru-og 

dúkkuvagnadagur, leikfangadagar, sulludagar 

sumarhátíð  
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Þróunarverkefnið Leikur að læra 
 

Leikur að læra er kennsluaðferð þar sem börnum á aldrinum 2-10 ára eru kennd öll bókleg fög í 

gegnum leiki og hreyfingu á skemmtilegan, líflegan og árangursríkan hátt innandyra sem utan.  

 

Árið 2014 fengum við Kristínu Einarsdóttur íþróttafræðing til okkar þar sem hún lagði inn 

verkefnið Leikur að læra með starfsmönnum leikskólans. Í framhaldinu var ákveðið að taka þátt í 

þróunarverkefni til eins árs. Þetta er ótæmandi hugmyndabanki með hreyfingu. Í gegnum 

hreyfiæfingar er verið að leggja inn liti, form, stafi og tölur. Kristín kemur með innlagnir þrisvar 

sinnum yfir árið til þess að leiðbeina starfsmönnum og innleiða nýjar hugmyndir. Haustið 2015 

verður svo haldið kynningarnámskeið fyrir foreldra.  

 

Aðlögun 
Mikilvægt er að standa vel að aðlögun barns í leikskóla frá upphafi. Hvernig til tekst í byrjun 

getur haft áhrif á alla leikskólagöngu barnsins. Barnið þarf að aðlagast nýju umhverfi, kynnast 

börnum og fullorðnum sem fyrir eru, læra að vera í hóp, virða reglur o.fl. Leikskólakennari og 

foreldri ræða saman um tilhögun aðlögunarinnar. Á Holtakoti notum við svokallaða 

þátttökuaðlögun sem byrjar með því að foreldrar eru boðaðir í viðtal við deildarstjóra. Þarf fær 
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deildarstjóri fær ítarlegar upplýsingar um hagi barnsins og persónu þess. Foreldrar fá þá 

upplýsingar um hvernig aðlögun er háttað og upplýsingar um stefnur skólans, hefðir og fleiri 

nytsamlegar upplýsingar.  

 

Þátttökuaðlögun er nefnd þessu nafni því að henni er þannig hagað að a.m.k. annað foreldri 

dvelur með barninu í þrjá daga á leikskólanum. Meðan á aðlögun stendur gefst foreldrum 

tækifæri til að kynnast starfsmönnum deildarinnar og því starfi sem fram fer í leikskólanum. 

Einnig gefst foreldrum tækifæri til að kynnast innbirgðis, með því er lagður góður grunnur að 

ánægjulegri leikskóladvöl. Mikilvægt er að jákvæð samskipti skapist á milli foreldra og 

starfsmanna því það stuðlar að jákvæðum viðhorfum barnsins til leikskólans. 

 

 

 

 

Foreldrasamstarf 

 

Öruggir og jákvæðir foreldrar - örugg og jákvæð börn. 
 

Gagnkvæmt traust, jákvæðni og samvinna er forsenda fyrir árangursríkri dvöl og líðan barns í 

leikskólanum. Foreldrar eru hvattir til þess að taka þátt í því samstarfi sem í boði er hverju sinni. 

Ýmsar hefðir eru á Holtakoti þar sem foreldrum er boðið að koma í heimsókn á leikskólann. 

Foreldraviðtöl eru tvisvar yfir skólaárið, á haustönn í október og á vorönn í mars. Áhersla er lögð 

á að allir foreldrar hafi tækifæri á að mæta í þessi viðtöl. Foreldrar geta óskað eftir viðtölum þar 

fyrir utan telji þeir þörf á því. 
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Veikindi-fjarvistir barns 
Ef barn mætir ekki í leikskólann vegna veikinda eða af öðrum ástæðum eru foreldrar 

vinsamlegast beðnir um að tilkynna það til leikskólans með því að hringja í síma 5502340 eða 

enda póst á deild barnsins: hk.seyla@leikskolarnir.is . Ef um veikindi er að ræða eru foreldrar 

beðnir um að láta starfsfólk vita hvað hrjáir barnið svo að hægt sé að skrá í heilsubók barnsins.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Innivera eftir veikindi 
Leikskólinn er fyrir frísk börn og útivera er mikilvægur þáttur af leikskólastarfinu á öllum 

árstíðum.  

 

Ýmsar umgangspestir herja á leikskólabörn, sér í lagi fyrsta vetur leikskólagöngunnar, og 

mikilvægt er að þau fái að vera heima ef heilsa þeirra er ekki góð. Að vera í stórum hóp barna ef 

heilsan er slæm getur verið mjög erfitt fyrir barnið, einnig eru líkur á að barnið smiti önnur börn 

og kennara. Eftir veikindi er mikilvægt að halda barni hitalausu heima í einn til tvo daga áður en 

það kemur aftur í leikskólann.  

 

Starfsfólk leikskólans eru meðvitaðir um að fyrir störfum hlaðna foreldra er oft togstreita á milli 

foreldrahlutverksins og starfsins/námsins, en réttur barnsins er tvímælalaust að vera heima í ró og 

næði á meðan veikindin ganga yfir. 

 

Innivera eftir veikindi er að hámarki einn til tveir dagar. Möguleiki er á styttri útiveru í þeim 

tilfellum sem það á við, þ.e. að barnið fari síðast út og komi fyrst inn. Ekki er boðið upp á 

inniveru barna til að koma í veg fyrir veikindi.   

 

 

mailto:hk.seyla@leikskolarnir.is
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Sérfæði í leikskólum 

Aðeins er hægt að verða við óskum foreldra um sérfæði fyrir barnið sitt gegn framvísun 

læknisvottorðs frá barna- eða ofnæmislæknis og skal endurnýja vottorðið einu sinni á ári.   

 
 

 

 

Lyfjagjafir í leikskólanum 
Lyf eru ekki gefin í leikskólanum nema læknir meti það svo að tímasetningar lyfjagjafar þurfi að 

koma inn á leikskólatíma barnsins. Þar er ekki átt við astma lyf eða önnur lyf sem eru barni 

lífsnauðsynleg.  

 

Afmælisdagur barnsins 
Afmælisdagur barns er stór dagur í lífi þess. Í leikskólanum eru ýmsar hefðir til þess að þessi 

dagur verði barninu sem eftirminnilegastur. Afmælisblaðra er hengd á hólf barnsins í 

fataklefanum, barnið býr til kórónu, afmælissöngurinn er sunginn og barnið fær að velja sér 

afmælisdisk sem tilheyrir afmælishaldi leikskólans. Barnið á daginn, fær að vera áberandi í 

öllum liðum starfsins. 

 

Fataklefinn/fatnaður 
Börnin eru á leikskólanum stóran hluta dags og ýmislegt getur komið upp á t.d. geta börnin 

sullað niður í matartímum orðið blaut eftir útiveru og fleira og því er nauðsynlegt að hafa aukaföt 

með í leikskólann sem barnið hefur til skiptanna. Börnin fá sérstakan kassa sem er geymdur fyrir 

ofan fatahólfin og er ætlaður undir aukaföt. Börnin þurfa að hafa eftirfarandi fatnað í kassanum 

sínum:  

 

 Tvær samfellur/nærfatnað 

 Tvennar sokkabuxur 

 Tvö pör af sokkum 

 Tvennar buxur 

 Tvær peysur 
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Fyrir útiveru þurfa börnin hlífðarfatnað og skófatnað eftir veðri. Veðrið á Íslandi getur verið 

margbreytilegt og því getur verið gott að vera við öllu búinn. Eftirfarandi fatnaður þarf að vera 

með börnunum í leikskólanum:  

 
Vetrarfatnaður:  

 Hlý úlpa 

 Flísbuxur 

 Kuldagalli 

 Pollagalli 

 Hlý peysa 

 Þykk húfa 

 Vettlingar – tvö pör 

 Ullarsokkar  

 Stígvél 

 Kuldaskór 

 

Sumarfatnaður:  

 Hlý peysa 

 Úlpa/léttur jakki 

 Pollagalli 

 Flísbuxur 

 Þunnir vettlingar – tvö pör 

 Þunn húfa eða buff 

 Strigaskór 

 Stígvél 

 Sólarvörn 

 

 

Hvert barn fær sitt fatahólf þar sem er geymd úlpa, skór, vettlingar, peysa og húfa, einnig fær 

hvert barn sinn snaga við útidyrnar þar sem kuldagalli og pollagallinn er geymdur og því biðjum 

við foreldra að skilja ekki töskur eða stóra poka eftir með fatnaði barnanna í hólfinu heldur tæma 

og setja í hólfið og á snagann. Góð regla er að fara yfir aukaföt í kassa á föstudögum og ef óhrein 

föt fara heim í miðri viku að koma með hrein föt í kassann daginn eftir.  

 

Foreldrar eru beðnir að aðstoða starfsfólk deilda með því að:  

 Merkja allan fatnað með nafni barnsins 

 Ganga frá fatahólfi barns í lok dags og óhrein föt þarf að 

taka með heim og þvo 

 Tæma öll fatahólf á föstudögum (fatnaður í hólfi, á snaga 

og skóhillu) 
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Símanúmer og netföng 
 

Símanúmer leikskólans er 5502340  

 

Netfang Seylu er hk.seyla@leikskolarnir.is þar sem hægt er að tilkynna veikindi og/eða frí og 

hvetjum við foreldra til þess að nýta sér það.  

 

Netfang deildarstjóra og annarra starfsmanna leikskólans er að finna á heimasíðu leikskólans 

www.holtakot.is  

 

Leikskólastjóri er Ragnhildur Skúladóttir og er hún við alla daga frá 8.00 -16.00 og auðvelt er að 

fá viðtal við hana. Netfangið hennar er ragnhildursk@leikskolarnir.is síminn hjá henni er 

5502341 / 8215018 
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