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Á döfinni

Alla föstudaga í október eru bleikir dagar hjá okkur.

Við hvetjum börn og starfsmenn að mæta í einhverju bleiku. 

 

 14. október

Í október einblínum við á bleikalitinn og þann 14. október verðum við með 

Bleikan dag í tilefni af Bleika deginum hjá Krabbameinsfélaginu og klæðumst 

bleiku. 

24. október 

Starfsdagur/Leikskólinn er lokaður

Alþjóðlegi bangsadagurinn 

27. október sem er fimmtudagur og munum við halda upp á hann hér í 

leikskólanum. Börnin mega koma í náttfötum og með bangsann sinn. Yfir 

daginn munum við syngja bangsalög, hlusta á bangsasögur og teikna 

bangsamyndir. 



Markmið með foreldrasamstarfi er eftirfarandi:  

-      Að efla tengsl foreldra og starfsfólks, auka þátttöku foreldra í 

starfi leikskólans og tryggja velferð barnanna sem mest.   

-     Veita foreldrum upplýsingar um starfsemi leikskólans.   

-     Veita foreldrum upplýsingar um þroska barnsins og líðan þess í 

leikskólanum.  

-     Afla upplýsinga um aðstæður og uppeldisviðhorf foreldra.  

-     Rækta samvinnu og samskipti leikskóla og heimilis.  

-     Skapa umræðuvettvang fyrir skoðanaskipti um uppeldi barna.  

Við leikskólann er starfandi foreldrafélagið Huldufólk sem stofnað 

var árið 2000. Allir foreldrar/forráðamenn barna verða sjálfkrafa 

félagar um leið og barnið byrjar í leikskólanum. Foreldrafélagið 

hefur staðið að uppákomum og ferðum fyrir börnin og ýmsum 

fyrirlestrum. 

Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír foreldrar og skal kosning fara 

fram í september ár hvert. Leikskólastjóri ber að starfa með 

foreldaráði. Foreldraráð fundar 3-4 sinnum í heildina yfir skólaárið – 

eða oftar með leikskólastjóra /aðstoðarleikskólastjóra./Deildarstjórar.  

Hlutverk foreldraráðs er að: Gefa umsagnir til leikskóla og 

fræðslunefndar, sbr. 2 mgr. 4.gr um skólanámskrá og aðrar áætlanir 

sem varða starfsemi leikskólans.  Fylgjast með framkvæmd 

skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynning 

þeirra fyrir foreldrum.  Hafa umsagnarrétt um allar meiriháttar 

breytingar á leikskólastarfi. (Heimili og skóli :2008)

Foreldraráð 

Foreldrasamstarf

Foreldrafélag 



Við hvetjum jafnt feður sem mæður til að taka þátt í starfi 

leikskólans og gefa kost á sér í stjórn foreldrafélagsins og 

foreldraráðs.

Okkur vantar enn 2 fulltrúa frá Stuðlabergi, 2 frá Silfurbergi, 2 frá 

Flikrubergi og 1 frá Móbergi í foreldrafélagið og einn fulltrúa í 

foreldraráðið. Ef þið gefið kost á ykkur þarf að senda póst á 

deildarstjóra sem allra fyrst: 

Tröllaberg: evadrofn@hulduberg.is

Álfaberg: unnurp@hulduberg.is

Móberg: liljag@hulduberg.is

Flikruberg: elzbietas@hulduberg.is

Stuðlaberg: valborg@hulduberg.is

Silfurberg: magnea@hulduberg.is 

Eru haldin tvisvar á ári og yfirleitt í október/febrúar. Þá er farið yfir 

þroska, nám og velferð barnsins. Það er hægt að óska eftir viðtali ef 

foreldri finnst þörf á því og eins gerum við það líka ef við teljum 

þörf á því. 

Foreldraviðtal

Foreldrasamstarf

Óskum eftir fulltrúum



1.Æskilegur svefntími

Æskilegur svefntími barna 1-2 ára eru 11-14 klst.

2.Regla á svefntímanum 

Mikilvægt er að fara í rúmið á svipuðum tíma á kvöldin og sömuleiðis á 

fætur á morgnanna. 

Börn hafa mikla þörf fyrir rútínu og ekki er æskilegt að breyta 

svefnrútínu þeirra um helgar eða á öðrum frídögum. 

3.Daglúrinn er forsenda góðs nætursvefns

Daglúrinn gegnir jafn mikilvægu hlutverki hjá ungum börnum og er 

nauðsynlegur fyrir góðan nætursvefn. 

Börn allt upp í fimm ára sofa á daginn, flest hætta því í kringum þriggja 

ára og gera það sjálf þegar þau eru tilbúin. 

Að vekja úr daglúrnum eða sleppa honum getur raskað því eðlilega ferli 

sem svefninn er. 

Skoða ætti aðra þætti, t.d. svefnvenjur áður en það er gert. 

4.Rólegar kvöldvenjur

Mikilvægt er að skapa rólega rútínu á kvöldin sem hjálpar börnum að 

slaka á og undirbúa sig fyrir svefninn. 

Gott er að dempa ljós, leggja frá sér skjátæki og eiga rólega stund, t.d. 

lesa, lita eða hlusta á rólega tónlist, áður en farið er að sofa. 

5.Gott svefnumhverfi 

Gott er að takmarka truflandi áreiti inn í svefnherbergi. 

Ekki er æskilegt að vera með raftæki eða hafa óreiðu. 

Svefngæði eru best í myrkri og svölu lofti. 

Góður nætursvefn barna 

Góð ráð 



6.Skapa öryggi

Mikilvægt er að börnum líði vel í eigin svefnumhverfi. 

Ef börn eru hrædd er mikilvægt að ræða við þau og koma þeim í 

skilning um að ekkert sé að óttast. 

Börnum finnst of gott að sofa með einhvern öryggishlut t.d. bangsa. 

7.Reglubundin hreyfing

Reglubundin hreyfing eykur svefngæði. 

Þó er mikilvægt að forðast mikla hreyfingu á síðustu þremur 

klukkustundum fyrir háttatíma. 

Það er gott fyrir börn að hreyfa sig og dagsbirta er mikilvæg, sérstaklega 

fyrri hluta dags. 

8.Reglubundið og hollt mataræði

Miklu skiptir að neyta fjölbreyttar og hollrar fæðu og borði á reglulega 

yfir daginn. 

Ekki er gott að fara svangur að sofa því hungur getur truflað svefninn. 

Létt snarl á kvöldin getur verið skynsamlegt en forðast skal þungar 

máltíðir rétt fyrir svefninn. 

9.Takmarka skjánotkun

Skjánotkun hefur slæm áhrif á svefn og sérstaklega síðustu 

klukkustundirnar fyrir svefn. 

Æskilegt er að sleppa allri skjánotkun tveimur klukkustundum fyrir 

svefn.

10.Verum góðar fyrirmyndir og gerum svefninn jákvæðann

Foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna og því er mikilvægt að þeir sýni 

gott fordæmi þegar kemur að góðum svefnvenjum. 

Leggja áherslu á það í daglegu lífi hversu gott er að sofa og hversu 

mikilvægur svefninn er. 

Góður nætursvefn barna 



Að virða vistunartíma barnsins þar sem starfsmannafjöldi í húsinu 

miðast við fjölda barna.  Við erum alltaf tilbúin til að koma til 

móts við tímabundnar aðstæður þar sem barn þarf að fá koma 

fyrr eða fara aðeins seinna það þarf bara að láta okkur vita af því.  

Að láta vita þegar börnin eru sótt og láta okkur vita ef einhver 

annar ætlar að sækja barnið.  Eins er mikilvægt ef að foreldrar eru 

í burtu að það sé búið að gefa okkur nöfn og símanúmer hjá þeim 

sem eru með börnin. Eins skulu þið hafa í huga ef að þið eru í 

ferðalögum með því fólki sem þið nefnduð sem tengiliði á 

öryggisblaðinu þá þarf að útnefna aðra tengiliði sem geta þá tekið 

ákvarðarnir sem varða barnið ef slys verður.

Dót: Leikföng eða matvæli að heiman er ekki vel séð og er best 

geymt heima.  

Muna að tilkynna veikindi á hverjum degi. Við fyrirbyggjum ekki 

veikindi en það er svo metið eftir tegund veikinda hvort barnið 

þurfi að vera inni einn dag eftir veikindi, en við minnum á að barn 

á að vera hitalaust heima í einn dag áður en er komið með það í 

leikskólann. Barn sem ekki getur tekið þátt í leikskólastarfinu 

vegna slappleika eða svefnvana er betur sett heima en í 

leikskólanum.   

Við minnum á 



Dagarnir

Sunnudagur, mánudagur, þriðjudagur,

miðvikudagur og fimmtudagur,

föstudagur og laugardagur

og þá er vikan búin.

Janúar, febrúar,

mars, apríl, maí, júní júlí, ágúst,

september, október,

nóvember og desember.

Dúkkan hennar Dóru

Dúkkan hennar Dóru

var með sótt, sótt, sótt.

Hún hringdi og sagði lækni að

koma fljótt, fljótt, fljótt.

Læknirinn kom með sína tösku og

sinn hatt.

Hann bankaði á hurðina ratatatatatt.

Hann skoðaði dúkkuna og hristi haus.

Hún strax skal í rúmið og ekkert raus.

Hann skrifaði á blað hvaða pillu hún

skildi fá.

Ég kem aftur á morgun ef hún er enn

veik þá.

Haustkoma

Haustið, haustið komið er. Xxx (3 sinnum 

klapp)

Haustið, haustið komið er. xxx (3 sinnum 

klapp)

Haustið, haustið komið er. xxx (3 sinnum 

klapp)

Haustið komið er.

-og þá falla blöðin af trjánum.

-og þá falla blöðin af trjánum.

-og þá falla blöðin af trjánum.

Haustið komið er.

Skýin

Við skýin felum ekki sólina af illgirni.

Við skýin erum bara að kíkja á leiki 

mannanna.

Við skýin sjáum ykkur hlaupa, úúúúps, í 

rokinu

klædd gulum, rauðum, grænum,

bláum regnkápum.

Eins og regnbogi meistarans,

regnbogi meistarans.

Við skýin erum bara grá, bara grá.

Á morgun kemur sólin,

hvar verðum við skýin þá?

Hvar þá, hvar þá, hvar þá, hvar þá,

hvar þá, hvar þá, hvar verðum við skýin þá?

Söngtextar

Haust

Allt fram streymir endalaust,

ár og dagar líða

Nú er komið hrímkalt haust,

horfin sumarblíða



Bangsímon

Sit ég hér á grænni grein og geri fátt eitt 

annað  

en éta hunang borða brauð, að bíta allt er 

bannað.

Dropar detta stórir hér,

dropar detta, hvað finnst þér?

dropar detta allt í kring  

og dinga-linga-ling.

  

Vatnið vex nú ótt og ótt ég verð að flýja’ úr 

húsum.

Hér sit ég í alla nótt og borða’ úr mínum 

krúsum.

Dropar detta á minn koll,

dropar detta oní poll.

Dropar detta allt í kring

og dinga-linga-ling.

Bangsi lúrir

Bangsi lúrir, bangsi lúrir bæli sínu í.

Hann er stundum stúrinn stirður eftir 

lúrinn.

Að hann sofi, að hann sofi enginn treystir 

því.

 Þvottavísur Bangsa litla

Baða litla bangsamann

með blauta sápu mamma kann.

Hann skal nú fá hreinan feld

hvað sem verður seinna‘ í kveld.

Hörð er skán á hnjám á þér

og hálsinn kolasvartur er.

undrunar mér alveg fær

hvað eru skitnar tær.

Betur skal ég, Bangsi minn,

bursta á þér nefbroddinn,

einnig gá í eyrað þitt,

elsku krúttið mitt.

Buslar, buslar bangsimann

í balanum hann við sig kann.

Er nú svona ekki neinn

á okkar landi hreinn.

Róbert bangsi

Hvert sem ég í langferð legg

leiðast börnum aldrei hjá mér.

Þau elta mig er ég glaður geng

með gulan trefil um hálsinn á mér.Róbert, 

Róbert minn

Róbert góði bangsi halló

fáum við svo fín og þæg

að fylgjast með þér á hnotskóg.Allir spyrja 

alltaf hreint

af hverju ég sé sífellt kátur.

Ég hef mönnum margoft sagt

að það sé miklu betr’en sorg og 

grátur.Róbert, Róbert minn

Róbert góði bangsi halló

fáum við svo fín og sæt

að fylgjast með þér á hnotskóg.Ef þú sérð 

mig fara sjálfur hjá mun

ég segja: Góðan daginn

og kastaðu svo líka kveðju á mig

og svo kíki ég í bæinn

jaáHvert sem ég í langferð legg

leiðast börnum aldrei hjá mér.

Þau elta mig er ég glaður geng

með gulan trefil um hálsinn á mér.Róbert, 

Róbert minn

Róbert góði bangsi halló

fáum við svo fín og sæt

að fylgjast með þér á hnotskóg.Róbert, 

Róbert minn

Róbert góði bangsi halló

fáum við svo fín og sæt

að fylgjast með þér á hnotskóg.

Söngtextar


