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Matsþáttur

Tenging við
aðalnámskrá

Viðmið

Hver metur Hvenær

Leikföng

Heilsustefna

Leikföng hafi þroskalegt gildi og
tengingu við áherslur skólans

Starfsfólk
leikskólans

Matur

Heilsustefna

Listir

Heilsustefna

Matráður og
Vor 2018
aðstoðarmaður
matráðs
Starfsfólk
Vor 2018
leikskólans

Hreyfing

Heilsustefna

Matur sé unninn frá grunni eins og
hægt er með viðmið um ráðlagða
næringu frá landlæknisembættinu
Börnin fái að þróa teikningar og
öðlist formskynjun og hugrekki til að
skapa sjálf
Að börnin fari vikulega í skipulagða
hreyfingu í sal

Íþróttakennari

Vor 2018

Leikur í gegnum
nám

Leikur að læra

Að nám fari fram í gegnum
hreyfingu og að vitsmunaleg
markmið séu skýr fyrir hverja
kennslustund
Að börn og starfsmenn þekki og
kunni flokkun samkvæmt reglum
grænfánans

Deildarstjórar
hverrar deildar

Vor 2018

Deildarstjórar
hverrar deildar

Vor 2018

Börnin þekki þarfirnar í
uppbyggingarstefnunni og
orðræðuna sem notuð er. Allar
deildir geri sinn sáttmála

Starfsfólk
deildanna

Vor 2018

Umhverfisvernd Grænfáni

Uppbygging
sjálfsagi

Uppeldi til
ábyrgðar

Vor 2018

Matsgögn
Leikföngum
skipt í flokka
eftir aldri

Myndum safnað
saman yfir
skólaárið
Útfyllingablöð í
heilsubók
barnsins

Framsetning á
niðurstöðum
Leikföngin tengd við þá stefnu
og gildi sem leikskólinn vinnur
eftir

Myndir skoðaðar og sú þróun
sem hefur átt sér stað yfir þann
tíma og hvað þarf að bæta.
Íþróttakennari merkir við á þar
til gert blað merkt hverju barni
hvaða færni það hefur náð í
íþróttum samkvæmt heilsubók
barnsins
Þau verkefni
Sjónræn uppsetning á
sem fylgja Leikur viðfangsefni vikunnar þar sem
að læra
börnin geta skoðað hvað er
pakkanum
verið að vinna með hverju sinni
Börnin látin
Flokkunarkassar staðsettir þar
flokka og setja
sem börnin flokka sjálf
sjálf í viðeigandi samkvæmt reglum grænfánans.
flokkunartunnur. Á hverjum flokkunarkassa er
Eldri börn fari í
mynd af því sem á að fara í
heimsók í Sorpu hann.
Sáttmáli gerður
Hengdur upp sáttmáli inn á
á hverri deild um hverri deild
hvað þau vilja að
deildin standi
fyrir

