
Leikskólinn 
Hulduberg

Stuðlaberg

2022-2023

1-2 ára



Verið velkomin á 
Stuðlaberg

Veturinn 2022-2023 

17 börn á deildinni fædd 2020-2021.

Starfsmenn: 

1. Valborg deildarstjóri 

2. Svandís 

3. Alma

4. Viktoria

5. Afleysing

Guli hópur

Anna Björk

Birgir Leifur

Elía Sól

 Sandra Sól 

Þorberg Elías

Græni hópur

Ástrós Sara

Brimir Sigurberg

Elísa Björk

Gottlieb Gunnar

Rakel Lilja 

Rauði hópur

 Anna Krumma

Aron Mári

Áróra Sif 

Helena Ósk

Jökla

Víkingur Hrafn



Mánudagur

kl. 7:30-9:00 

Róleg stund og 

morgunmatur 

9:00-11:00 

Leikstund/

Hreyfistund/

Útivera/

11:00-11:45

Hádegisundir-

búningur og 

samvera/

Hádegismatur 

11:45-14:30

Hvíld og 

leikstund

14:30-15:00

Nónhressing

15:00-16:00

Leikstund/

Svæði

16:00-16:30

Róleg stund

Miðvikudagur

kl. 8:00-9:00 

Róleg stund og 

morgunmatur 

9:00-11:00 

Leikstund/

Blæstund/

Útivera/

11:00-11:45

Hádegisundir-

búningur og 

samvera/

Hádegismatur 

11:45-14:30

Hvíld og 

leikstund

14:30-15:00

Nónhressing

15:00-16:00

Leikstund/

Svæði

16:00-16:30

Róleg stund

Fimmtudagur

kl. 8:00-9:00 

Róleg stund og 

morgunmatur 

9:00-11:00 

Leikstund/Svæði/

Málörvun

Útivera/

11:00-11:45

Hádegisundir-

búningur og 

samvera/

Hádegismatur 

11:45-14:30

Hvíld og 

leikstund

14:30-15:00

Nónhressing

15:00-16:00

Leikstund/

Svæði

16:00-16:30

Róleg stund

Föstudgur

kl. 8:00-9:00 

Róleg stund og 

morgunmatur 

9:00-11:00 

Leikstund/

Útivera/

Söngstund

11:00-11:45

Hádegisundir-

búningur og 

samvera/

Hádegismatur 

11:45-14:30

Hvíld og 

leikstund

14:30-15:00

Nónhressing

15:00-16:00

Leikstund/

Svæði

16:00-16:30

Róleg stund

Þriðjudagur

kl. 8:00-9:00 

Róleg stund og 

morgunmatur 

9:00-11:00 

Leikstund/Svæði/

Þemavinna

Útivera/

11:00-11:45

Hádegisundir-

búningur og 

samvera/

Hádegismatur 

11:45-14:30

Hvíld og 

leikstund

14:30-15:00

Nónhressing

15:00-16:00

Leikstund/

Svæði

16:00-16:30

Róleg stund

Dagskipulag



Útskýringar á dagskipulagi

Markviss málörvun: 

Í hverjum hópi eru 4-5 börn og 2 starfsmenn eru með stundina. Annar 

starfsmaðurinn sér um stundina og hinn er til aðstoðar. Mikilvægt er að skapa 

rólegt umhverfi svo einbeiting náist hjá hópnum. Börnin setjast upp við vegg 

á svæði sem er merkt þeim með nafni. Allir tímar byrja á Bínureglum, þá næst 

er tíminn settur upp myndrænt. Verkefni tímans eru 1-2 verkefni að hverju 

sinni. Í lokinn er farið yfir síðustu Bínu-regluna sem er að muna. Svo endar 

stundin með litlu lagi til þess að þakka fyrir sig og kveðja.

Blær:

 Í upphafi stundanna er sest í hring og allir eru boðnir velkomnir í Blæstund 

ásamt því að stóri Blær bangsi er kynntur með þeim orðum að Blær ætlar að 

kenna okkur að vera vinir og sagt er frá því verkefni sem Blær mun kenna 

þann daginn. Í stundinni eru teknar fyrir mismunandi sögur um vináttu, 

sungin lög, dansað og börnin fá að knúsa bæði litla Blæ og stóra Blæ.

Í lok stundanna er aftur sest í hring og Blæ er þakkað fyrir stundina og 

bangsinn kvaddur.

Þemavinna: 

Hvert þema stendur yfir í tvo mánuði og unnið er með ýmis verkefni til að 

efla hæfni og þroska. 

September/október = Haustið/Náttúran

Nóvember/Desember = Veturinn/Aðventan 

Janúar/Febrúar = Veturinn/Ég sjálfur

Mars/Apríl = Vorið/Fjölskyldan mín

Maí/Júní = Sumarið/Nærumhverfið mitt

 



Leikstund: 

Setjum upp stöðvar inni á deild og börnin ráða hvar þau leika eða að börnin 

eru á ákveðnu svæði og fá að ráða hvað þau leika sér með. 

Svæði: 

Leikskólinn býður upp á fjölnota rými sem öll börn leikskólans hafa aðgang 

að. Rýminu er skipt upp í nokkur svæði og er þar að finna margskonar 

efnivið sem býður uppá fjölbreyttan leik barnanna. Svæðin eru hönnuð út frá 

því að efla alhliða þroska barnanna og til að nálgast þau markmið og áherslur 

sem við setjum fram í skólanámskránni. 

Útivera: 

Einu sinni á dag, ef veður leyfir. 

Hvíld:

Við leggjum áherslu á vellíðan barnanna og skiptir þá hvíld/slökun miklu 

máli, hvíldin er frá kl. 11:45-14:30.

Öll börnin leggjast á dýnu en þau koma með kodda og teppi/sæng og við 

hlustum á slökunartónlist.   



Matartími:

Morgunmatur frá kl. 8:10-9:00 

Börnin þurfa að vera komin fyrir kl. 8:45 ef þau ætla að snæða 

morgunmat með okkur.

Súrmjólk og morgunkorn alla mánudaga og föstudaga

Hafragrautur hina daganna

Lýsi alla daga

Ávaxtabiti

Hádegismatur frá kl. 11:30-12:00

Hjá okkur er boðið upp á venjulegan heimilismat. Fiskur er 2x í viku 

auk kjötmetis, pasta, baunarétta og spónamats.

Við erum með hátíðarmat yfir hátíðirnar eins og um páskana og 

jólin. Einnig erum við með sparimat þegar sérstakir viðburðir eiga 

sér stað í leikskólanum.  

Fæðuofnæmi/óþol:  Á Huldubergi er tekið við börnum með allar 

gerðir fæðuofnæmis og óþola og unnið með  hvert barn fyrir sig en 

foreldrar þurfa að koma með vottorð.

Leikskólinn býður upp á vegan mat og þarf að láta deildarstjóra vita 

ef foreldrar óska eftir slíku fæði fyrir barnið sitt.   

 Í nónhressingu er brauð/hafrakex og álegg. Mjólk/vatn. 

Matseðill og skráning hvernig börnin borða yfir daginn er að finna 

inn á Karellen.
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Við notum jákvæðan aga

 

Starfsmenn leggja orð á athafnir. 

Við notum virka hlustun, setja sig spor 

viðmælanda, veita öllum boðum athygli og 

gefum til kynna að við séum að hlusta og 

spyrja þegar við erum ekki að skilja. 

Börnin hafa aðgang að bókum og læra að 

umgangast bækur á réttan hátt. 

Við leiðbeinum börnunum með því að segja 

þeim hvað á að gera í staðinn fyrir að segja 

þeim hvað þau eiga ekki að gera.

Nota tákn með tali. 

Við eflum jákvætt hugafar með jákvæðu 

hugafari í orðum gjörðum. 

Við styrkjum félagsleg tengsl.

Starfsmenn fylgjast með andlegri líðan 

barnanna. 

Við flokkum sorpið okkar inn á deild 

Ýta undir og efla forvitni þeirra með því að 

vera forvitin sjálf og hafa efnivið sem ýtir 

undir forvitni þeirra. 

Ferlið sjálft skiptir málin en ekki útkoman.

Hátíðum og hefðum leikskólans er gert hátt 

undir höfði og enn eru nýjar hefðir að 

myndast með börnunum.

Við hlustum á rödd barnsins og gefum þeim 

tækifæri til að taka sjálfstæða ákvörðun um 

val á leik og leikefni.

Börn á þessum aldir leika sér oftast ein og á 

gólfinu. 

Allur efniviður er merktur með myndum og 

bókstöfum. 

Efniviður er valinn útfrá áhugasvið 

barnanna. 

Starfsmenn eru til staðar – og/eða taka þátt í 

leiknum

Gefa börnunum tækifæri til þess að hreyfa 

sig. 

Hafa leik umhverfið öruggt.  

Efniviður sem ýtir undir forvitni og 

samskipti barnanna.

Nota efnivið sem eflir ýmis stærðfræði-

hugtök eins og form og fjölda. 

Gott er að leikefnið ýtir undir forvitni þeirra, 

gefi þeim tækifæri til að uppgötva og njóta 

sín í leiknum, vekur áhugan þeirra og eflir 

ímyndunarafl þeirra. 

Hafa tækifæri til að leika frjálst, vera 

skapandi og tjá upplifun og reynslu sína.

Læra að skiptast á og ekki taka frá öðrum.

Hafa tækifæri að leika sér.

Yfir daginn: Leikstund:
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Upplifa svefntímann sem jákvæða stund þar 

sem þau fá að hvílast og endurnæra 

líkamann.

Hlusta á vögguvísur.

Börnin fá að sofa eins lengi og þau þarfnast.

Upplifa notalega stund við bleyjuskipti, 

bleyjuskipti á ekki að vera færibandsvinna. 

Nefna heiti líkamshluta og nota hvar 

spurningar varðandi líkamshluta. 

Efla sjálfshjálp eins og að þvo hendur og 

klæða sig eftir bleyjuskipti..

Koppaþjálfun hefst. 

Telja líkamshluta eins og fingur og tær. 

Nota hlífðarföt (smekki, málningarboli) þegar 

unnið er með efnivið sem getur óhreinkað 

fötin þeirra. 

Börnin hafa rétt á því að vera hrein yfir 

daginn, fá bleyju þegar við á og þau séu hrein 

eftir matartíma og útiveru. 

Fá tækifæri til að velja hvaða lag þau vilja 

syngja.  

Hafa tækifæri að vera hluti af heild og deilda 

upplifun sinni. 

Tækifæri til að syngja, hlusta á sögur, spjalla 

saman, fara í leiki og vera saman sem hópur. 

Nota myndir til að kenna þeim söngtexta og 

þegar þau hlusta á sögur. 

Tengja samveru stundina við þema 

mánaðarins og fleira sem er að gerast í 

nánast umhverfi barnsins.  

Börn á þessum aldri geta ekki sitið í langan 

tíma kyrr, taka þarf tillit til hreyfiþarfa þeirra.  

Hafa samverustundirnar fjölbreyttar til að 

efla alhliða þroska þeirra.

Hafa umhverfið þæginlegt. 

Nota tækifærið til að ræða, hlusta á sögur og 

syngja um veðrið, árstíðirnar, dýraríkið, 

náttúruna, umhverfið form og fjölda. 

Gefa barnahópnum tækifæri til að tjá sig í 

gegnum fjölbreytta tónlist. 

Börnin upplifi að allir eru jafnir.

Hvíld/Umhirða: Samvera:



Læra að skiptast á og ekki taka frá öðrum 

þegar börnin eru að leika úti.

Fá tíma til að hjálpa sér sjálf í fataklefanum. 

Upplifa margs konar veður. 

Starfsmaður leggur orð á athæfnir í 

fataklefanum. 

Notar hugtök eins og undir/yfir – 

hægri/vinstri – Nefnir litina á fatnaði og 

fleira. 

Upplifa jákvæð samskipti og fara með litla 

hópa í einu.  

Fá tækifæri til að prófa sjálf með því að gefa 

þeim góðan tíma í fataklefanum.Njóta þess 

að vera úti í náttúrunni og leik sér. 

Hafa tækifæri til að hreyfa sig reglulega og 

einnig í mismunandi landslagi.

Fara í vettvangsferðir. 

Vekja athygli í lífríkinu í útiveru og 

vettvangsferðum. 

Börnin fara að minnast kosti út einu sinni á 

dag, ef veður leyfir og kynnast náttúrunni frá 

fyrstu hendi. 

Vinna með og nýta náttúruna til sköpunar.

Hafa tækifæri að leika sér við vini sína í 

útiveru.

Læra að þekkja heiti hráefna sem er í matinn 

hverju sinni. 

Spjalla um daginn og veginn og samskiptin 

ríkir við mataborðið, starfsmaður er 

fyrirmynd fyrir barnahópinn. 

Upplifa notalega stund við matarborðið.

Nota rétt áhöld sem hæfir þroska og hæfni 

þeirra.  

Börnin fá hollan og fjölbreyttan mat. 

Skammta lítið á diskana til að forðast 

matasóun, alltaf hægt að gefa ábót.

Í gegnum viðburðir leikskólans hafa börnin 

tækifæri til að kynnasta íslenskri matahefð.

Börnin hafa stjórn á því hvað þau borða. En 

starfsfólk hvetur börnin til að smakka allan 

mat. 

Útivera Matartíminn:
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Unnið að þema mánaðarins. 

Verkefni sem efla fínhreyfingar.

Áhöld og verkefni við hæfi þroska og 

aldur.Hafa aðgang að náttúrulegu efni. 

Hafa aðgang að efnivið sem hvetur til og 

eykur skilning á stærðum, formum, litum og 

fjölda.

Börnin kynnast ræktun með því að 

gróðurstetja á vorin.

Hafa aðgang að fjölbreyttu efnvið til að efla 

almennan þroska.

Efniviður til að gefa börnunum tækifæri til 

að taka þátt í skapandi starfi og finna fyrir 

þeirri gleði sem sköpun getur veitt okkur.

Fá tækifæri til að hafa áhrif á þeim 

verkefnum sem unnin eru með

Fá tækifæri til að taka þátt í einstaklings og 

sameiginlegum verkefnum sem hæfir aldur 

og þroska þeirra.

Sérstök blæstund einu sinni í viku: Til að efla 

umbyrðalyndi, virðingu, umhyggju og 

hugrekki. 

Plaköt sýnileg inni á deildum í hæð 

barnanna. 

Bangsinn Blær er þeim alltaf aðgengilegur.  

Við kennum þeim að taka tillit hvers til 

annars í félagslegum samskiptum með því að 

sýna þeim og öðrum umhyggju. 

Kenna börnunum að segja „Stopp“

Styðja við vináttu. 

Nota húmorinn. 

Hjálpa börnunum að orða tilfinningar sínar. 

Starfsfólk ræða ekki um börnin í þriðju 

perónu ef þau eru viðstödd. 

Einnig nefnum við nöfn barnanna í jákvæðu 

samhengi

Þemavinna: Blæstund:
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13-15 mánaða:

Skilur einföld boð án bendinga, eins og að ná í boltann.

Segir nokkur orð.

16-18 mánaða: 

Orðaforðinn kominn í 5 til 20 orð og orðin skiljanlegri.

Flettir bók í a.m.k. 2 mínútur.

Bendir á myndir í bók þegar spurt er: „Hvar er..?“

Fylgir einföldum fyrirmælum sem studd eru látbragði.

Bregst við einföldum spurningum.

19-24 mánaða:

Byrjar að nota setningar. Notar eignarfornöfn eins og þú, ég og mig.

Kann nafnið sitt.

Endurtekur það sem sagt er við það. Skilur tvöföld boð eins og „farðu fram og náðu í 

skóna þína". 

Þekkir að minnsta kosti fimm líkamshluta. 

Markviss málörvun einu sinni í viku.

Lestur einu sinni á dag eða oftar.

Málþroski:


