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Leikskólinn Hulduberg var formlega tekinn í notkun 2. nóvember 1999. Hann var stækkaður með 

viðbyggingu sem tekin var í notkun 20. febrúar 2006. Í Huldubergi eru um það bil 112 börn í einu, 

eru þau á aldrinum eins til þriggja ára og þar starfa um 35 starfsmenn. Deildir skólans eru sex: 

Yngstu börnin eru á Silfurbergi og Stuðlabergi en á hinum fjórum deildunum Flikrubergi, Móbergi, 

Álfabergi og Tröllabergi er aldursblöndun. Leikskólinn er opinn frá kl 07:30 - 17:00.  

Leikskólinn Hulduberg starfar eftir lögum Aðalnámskrá leikskóla um grunnþætti 

menntunar.  Í Huldubergi er lögð áhersla á að rækta tengsl barnsins við náttúruna og umhverfið. 

Þá komast börnin í snertingu við náttúruna, skynja nánasta umhverfi sitt og læra að meta það. 

Mosfellsbær er sannkölluð útivistarperla og leikskólinn leggur áherslu á að nýta þá mörgu kosti 

sem bærinn hefur. Hluti af starfi okkar með börnum felst í því að kynna fyrir þeim nánasta 

umhverfi þeirra. Starfsfólk leikskólans kynnir fyrir krökkunum aðrar stofnanir sem og 

menningarviðburði sem eru í boði í bæjarfélaginu. Með því að vekja áhuga á nánasta umhverfi 

barnanna víkkar sjóndeildarhringurinn þeirra og áhugi á umhverfinu eykst. 

Vettvangsferðir/gönguferðir eru tíðir viðburðir í leikskólanum. Starfið skiptist í skipulagt starf og 

frjálsan leik. Í skipulögðu starfi eru markmiðin eftirfarandi: Efla félagsleg tengsl, vinna saman í hóp, 

taka tillit til annarra barna, hvetja til samkenndar og samvinnu og að börnin fái að njóta sín í 

jafningjahópi. Frjálsi leikurinn er barninu mikilvæg náms- og þroskaleið sem m.a. stuðlar að eflingu 

félagsfærni. Grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi á leiksvæðum barnanna. 

Í samræmi við áherslur Aðalnámskrár leikskóla er vægi leiksins mikilvægt og leikur ætti því 

að vera þungamiðja og meginnámsleið leikskólastarfsins. Leikur er mikilvæg námsaðferð og 

getur kallað á fjölbreytta notkun tungumálsins og samskipti. Börn eru félagsverur sem hafa ríka 

þörf fyrir samskipti við aðra. Þau hafa m.a. þörf fyrir að spyrja spurninga, skiptast á skoðunum og 

ræða hugmyndir sínar, tilfinningar og líðan.  

Börn nota ýmsar leiðir til að tjá sig og eiga samskipti við aðra. Auk tungumálsins nota þau 

til dæmis ýmiskonar hljóð, snertingu, látbragð og leikræna tjáningu, tónlist, myndmál og dans. Í 

gefandi samskiptum og leik eykst félagsfærni og sjálfsmynd styrkist. Læsi í víðum skilningi þess orðs 

er mikilvægur þáttur samskipta. Leikskóli er fyrsta menntunarstig barna og fjallar aðalnámskráin 

um mikilvægi þess, þegar barn byrjar í grunnskóla, að það geti byggt á fyrri reynslu og námi úr 

leikskólanum. Leikskólaganga barna er grunnur að allri menntun þeirra (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011).  
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Auk þess að vinna eftir grunnþáttum Aðalnámskrár leikskóla vinnur starfsfólk leikskólans eftir eigin 

skólanámskrá þar sem markmiðin eru að börnunum sé sýnd virðing, hlýja og umhyggja í allri 

umgengni og að allt starf leikskólans sé í nánu samstarfi við foreldra. Foreldrar eru nánir 

samstarfsaðilar og þeim er veittur markviss stuðningur í foreldrahlutverkinu. 

Stefna leikskólans hefur verið umhverfisvæn frá upphafi og áherslur hans snúast um að 

njóta og nýta náttúruleg gæði. Einnig hefur verið litið til kenninga John Dewey (1859-1952)., 

einkunnarorðin „Learning by doing“ falla vel að hugmyndafræði leikskólans þar sem börnin læra 

í gegnum leikinn. Samkvæmt hugmyndum Deweys þarf efniviður leikskólans að tengjast 

umhverfinu, hafa þýðingu fyrir þarfir barnsins og væntingar og gefa barninu tækifæri til að tjá 

eigin skoðanir og væntingar. Leikurinn er leið til menntunar og þroska, en hann verður að vera 

sprottinn út frá náttúrulegri hvöt barnsins. Dewey lagði mikla áherslu á lifandi tengsl skóla og 

samfélags og samvirkni milli barnsins, kennarans og umhverfisins (Dewey, 2000).  

Einnig fylgir leikskólinn jákvæðum aga í samskiptum við börnin. Meginreglur jákvæðs aga 

hjálpa til við að byggja samband væntumþykju og virðingar og auðveldar börnunum að finna 

lausnir til frambúðar. Jákvæður agi byggir á kennslu, skilningi, hvatningu og samskiptum en ekki 

refsingum (Nelsen, 2006).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

7 

 

TILURÐ VERKEFNISINS 



  

  

8 

 

 

 

Fræðslusvið Mosfellsbæjar og leikskólar í Mosfellsbæ fóru í samstarf við Menntamálastofnun og 

Ásthildi B. Snorradóttur talmeinafræðing um snemmtæka íhlutun með áherslu á málþroska og 

læsi í leikskólum bæjarins. Upphaf þessa var að Menntamálastofnun auglýsti eftir einu 

sveitarfélagi til þátttöku í verkefninu og reyndist mikill áhugi  hjá sveitarfélögum landsins. 

Mosfellsbær varð þess heiðurs aðnjótandi að verða valin til samstarfsins. Verkefnið stóð yfir í eitt 

og hálft ár eða frá október 2018 til maí 2020. Verkefnið er hluti að Þjóðarsáttmála um læsi sem 

sett var af stað af hálfu Menntamálaráðuneytis haustið 2015. 

Markmið verkefnisins er: 

 Að öll börn í leikskólum Mosfellsbæjar nái hámarksárangri hvað varðar mál, tal og 

boðskipti og að þau kæmu vel undirbúnum inn í fyrsta bekk grunnskóla hvað málþroska 

snertir.  

 Að leikskólabörn fái íhlutun og kennslu við hæfi og að kennsla í grunnskólum byggi á 

niðurstöðum og áherslum í kennslu frá leikskólum, þannig að komið verði í veg fyrir 

afturvirkt rof.  

 Að leikskólar taki leiðandi hlutverk í valdeflingu starfsfólks til að beita aðferðum 

snemmtækrar íhlutunar í daglegu starfi til að efla málfærni og læsi. 

 Að unnið verði eftir hugmyndafræði um snemmtæka íhlutun með áherslu á 

hámarksárangur allra barna hvað varðar málfærni og læsi. 

Afurð verkefnisins er handbók í hverjum leikskóla sem styður við markmið verkefnisins og rammar 

inn skipulag hvers skóla í samræmi við hugmyndafræði, skólanámskrá og sérstöðu skólans. 

Handbókin inniheldur verklag hvers skóla við málörvun, flokkun á málörvunarefni, samstarf við 

heilsugæsluna og yfirlit yfir skimanir og eyðublöð. 

Við gerð handbókanna var lögð áhersla á að gera verkferla skýra, stuðla að betri og markvissari 

nýtingu á málörvunarefni með skipulagðri flokkun og skoða uppbyggingu málörvunarstunda. Þá 

var lögð áhersla á að skerpa á því leiðandi hlutverki sem leikskólar hafa þegar kemur að 

snemmtækri íhlutun barna með málþroskaraskanir.  

Á tímabilinu sem verkefnið stóð yfir fékk starfsfólk leikskólanna og foreldrar margvíslega fræðslu 

um eflingu málþroska og málfærni leikskólabarna og mikilvægi snemmtækrar íhlutunar. 

Jafnframt fengu leikskólarnir ráðgjöf við uppbyggingu á handbókinni og flokkun á kennsluefni.  

Starfsfólk í leikskólum Mosfellsbæjar hefur lagt mikla vinnu við gerð handbókanna og óhætt er að 

segja metnaður, seigla og umhyggja fyrir börnum hefur einkennt vinnuna. Fræðslusvið 

Mosfellsbæjar þakkar öllum sem lögðu á sig aukna vinnu við gerð handbókanna og stuðluðu þar 

með að betri menntun og þroska mosfellskra barna. 

 
Árla skal að auðnu hyggja 
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Rökstuðningur snemmtækrar íhlutunar 

Hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar er ekki ný af nálinni og mætti rekja hana aftur til Fröbels 

á 18. Öld (Department for education, 2010). Þó meira sé hægt að finna um efnið í lok 19. aldar 

þar sem hugmyndafræðin er nýtt fyrir börn með fötlun. Fyrir þennan tíma var talið að þroskaferli 

barna væri óbreytanlegt og því ekki hægt að hafa áhrif á ferlið með neinum hætti. Rannsóknir á 

sviði snemmtækrar íhlutunar (e. early intervention) hafa sýnt fram á mikilvægi þess að hefja 

íhlutun eins snemma og auðið er í lífi barnsins eða strax og grunur vaknar um erfiðleika af 

einhverjum toga, afbrigðilega þroskaframvindu eða hegðun. Viðhorf sem oft ríkir „bíðum og 

sjáum til‘‘ fellur ekki undir viðhorf snemmtækrar íhlutunar. Með þessu viðhorfi eru líkur á því að 

vandinn aukist frekar en lagast (Tryggvi Sigurðsson, 2003).  

Heilastarfsemin hjá ungum börnum er ekki fullmótuð og börn eru næmari fyrir íhlutun á 

yngri árum. Þetta þýðir að því fyrr sem málþroskafrávik eru greind og skilgreind er hægt að 

draga úr eða jafnvel koma í veg fyrir námserfiðleika síðar á lífsleiðinni. Snemmtæk íhlutun í 

málörvun felst í því að byrja nógu snemma að greina málþroskafrávik, skilgreina í hverju vandinn 

er fólginn með því að fá góðar bakgrunnsupplýsingar varðandi barnið og skoða vel hvaða 

málþætti þarf að vinna með, ásamt því að veita ráðgjöf og markvissa þjálfun til að ná árangri. 

Með markvissri málörvun í gegnum leik og daglegar aðstæður er verið að leitast við að 

draga úr vanda sem barnið kann að lenda í síðar meir. Eitt af markmiðum verkefnisins er að 

aðlaga málörvunina eftir þörfum hvers einstaklings með því að skilgreina hvaða málþætti þarf 

að styrkja. Áhersla er einnig lögð á einstaklingsáætlanir, skráningu, mat á árangri og 

foreldrasamstarf. Snemmtæk íhlutun er afmarkað fræðasvið. Sérfræðingar gerðu sér grein fyrir 

því að hægt er að hafa áhrif á þroskaframvindu barna og undirbúning fyrir nám með 

ígrunduðum aðferðum (Weitzman og Greenberg, 2002; Tryggvi Sigurðsson, 2006).  
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Málþroski  

Málþroski er sú þróun sem á sér stað í máli einstaklings frá einu tímabili til annars. Hann er yfirheiti 

fyrir þekkingu og færni sem börn tileinka sér varðandi tungumálið. Þau tileinka sér málþroska 

hraðast á aldrinum 0-6 ára og er það tímabil þar sem meginhluti af þróuninni á sér stað. Á þessu 

tímabili læra þau meðal annars hugtök, merkingar þeirra, framburð og beygingar, tengja saman 

orð, setningarmyndun, boðskipti, orðaröð, tíðir sagnorða og önnur málfræðileg atriði 

tungumálsins. Algengast er að málskilningur þróist fyrst og síðar máltjáning. Málskilningur er færni 

sem byggist á heyrnar- og sjónskyni (Ásthildur Bj. Snorradóttir, Anney Ágústsdóttir, Bergrós 

Ólafsdóttir, Margrét Þóra Jónsdóttir og Sigurður Sigurjónsson, 2014).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á í talskynjun barna að þeim er meðfætt að læra tungumál. 

Við fæðingu virðast þau geta gert greinamun á málhljóðum og umhverfishljóðum (Fromkin, 

Rodman og Hyams, 2007). Þegar börn eru tveggja til þriggja mánaða byrja þau að hjala. Fyrstu 

alvöru orðin með merkingu koma yfirleitt um 12 mánaða aldur. Um tveggja ára aldur er 

orðaforðinn þeirra orðin ríkulegur og er talið að orðin sem þau kunna séu um 300. Á milli tveggja 

til sex ára aldurs tekur orðaforðinn mikið stökk og um sex ára aldurinn er hann talinn nema um 

10.000 orðum. Við leikskólagöngu eykst málfærni barna til muna og fara þau að þróa 

tungumálið enn frekar. Samskiptaþróun hefst og þróast samskipti með hverju ári, smáatriði fara 

að skipta meira máli og máltjáning og talþroski eykst. Með lestri er hægt að þroska þessa færni 

enn frekar og börnin tileinka sér stafaþekkingu og kynnast því hvernig lestur fer fram. Tungumálið 

lærist tiltölulega hratt og er að miklu leyti sjálflært án nokkurskonar kennslu. Hins vegar skiptir miklu 

máli að börn hafi góðar málfyrirmyndir til þess að ná góðum tökum á tungumálinu. Fljótt eftir 

fæðingu ættu foreldrar að örva börnin með því að tala við þau á einfaldan hátt og nota rétt 

mál (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013).  
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Málþroski tví- og fjöltyngdra barna 

Engar rannsóknir hafa sýnt fram á það að önnur tungumál valdi málþroskaröskun eða seinkun í 

málþroska (Elín Þöll Þórðardóttir, 2004). Öll börn hafa gott af því að læra önnur tungumál, 

burtséð frá því hvaða fötlun eða heilkenni þau hafa. Það skiptir þó sköpum að góður grunnur sé 

lagður fyrir málþroska barnsins með því að rækta vel og nota móðurmál þess. Það þýðir ekki að 

barnið blandi ekki stundum saman fleiri en einu tungumáli þegar það tjáir sig. Slíkt er oft eðlilegur 

hluti af málkerfum barnsins (e. code switching). Börn sem alast upp við tvítyngi eða fjöltyngi geta 

oft verið vangreind, þ.e.a.s. að öll vandamál barnsins séu útskýrð út frá því að það sé að læra 

annað tungumál. Það gleymist að börn eiga auðvelt með að læra önnur tungumál ef allt er 

með felldu. Einnig getur það gerst að barnið sé greint með málþroskafrávik, þó að vandinn sé 

aðallega í því fólginn að barnið þarf meiri tíma til þess að tileinka sér nýtt tungumál. Það er oft 

mikill vandi að greina hvort barn sem er að læra önnur tungumál sé með málþroskafrávik. Það 

hefur þó verið sýnt fram á að börn sem læra tvö mál samhliða, frá því að þau eru mjög ung, búi 

til tvö aðskilin málkerfi og að þau fari í gegnum sömu þætti í málþroska á hvoru tungumáli fyrir 

sig, þannig að þau læra ákveðin atriði tungumálsins í sömu röð og eintyngd börn (Elín Þöll 

Þórðardóttir, 2006). Það er ljóst að mikilvægt er að greina hvort barnið sé með málþroskafrávik 

sem kemur þá fyrst fram í eigin tungumáli og endurspeglast í öðrum tungumálum sem barnið 

lærir. Síðan þarf að athuga hvort barnið elst upp við það að ekki sé lagður góður grunnur að 

málþroska á eigin tungumáli. Það getur gerst að blandað sé saman einfaldri íslensku, ensku og 

einstaka orðum úr móðurmálinu. Ef málumhverfi barnsins er gert mjög flókið getur það haft áhrif 

á málþroskann (Ásthildur Bj. Snorradóttir, Anney Ágústsdóttir, Bergrós Ólafsdóttir, Margrét Þóra 

Jónsdóttir og Sigurður Sigurjónsson, 2014; Elín Þöll Þórðardóttir, 2006). 

 Í ljósi þessa er mikilvægt að afla góðra bakgrunnsupplýsinga til þess að fá betri heildarsýn 

á málþroska tví- og fjöltyngdra barna.  
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Leikur og nám 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 2011 er meginnámsleið barna leikur og er hann nauðsynlegur 

til að stuðla að heilbrigðum þroska. Skilgreining á hugtakinu leikur er frelsi til að velja, persónuleg 

ánægja og áhersla á verkefnið sjálft en ekki niðurstöður þess. Börnin eru hvött til að leysa 

vandamálin sjálf en fá leiðbeiningu ef þess þarf. Starfsmenn nota virka hlustun og hvetja börnin til 

samskipta í öllum aðstæðum og efla málþroskann í gegnum leikinn og auka færni í að hlusta á 

aðra. Börnin fá stundum að velja hvað þau taka fyrir hverju sinni en valið er tilvalin nálgun til að 

veita börnunum tækifæri til að ýta undir sköpunargleði þeirra, þar sem þau fá að velja sjálf eftir 

aðstæðum hvað þau taka sér fyrir hendur.   

Samkvæmt Vygotsky eru 3-6 ára börn ekki einungis að leika sér heldur eru þau virkir þátttakendur 

í námi og starfi. Þau komast smám saman í tengsl við menningu, atvinnuhætti og þjónustu 

samfélagsins. Börn læra á meðan þau leika sér. Ef þau fá tíma og tækifæri geta þau leikið allt 

sem þau hugsa, þau skapa ímyndaðar aðstæður og fara í hlutverk. Þau geta breytt hlutum að 

eigin vild og skapað leikinn. Þegar barn eldist eykst hugmyndaflug þess og þroski. Þarfir og hvatir 

í tengslum við félagslegan og vitsmunalegan þroska barna skapast í leik sem gefur jákvæða 

tilfinningu. Vygotsky taldi að leikurinn væri sjálfstjáning barna og þeirra leið til þroska og 

þekkingar (Berk og Winsler, 1995). 

 

Mikilvægi þess að lesa fyrir börn 

Undirstaða lesskilnings er málskilningur. Því skiptir miklu máli að 

auka orðaforða og efla hlustunarskilning barna, því þessir 

þættir efla málskilning þeirra. Bækur eiga ríkan þátt í að efla 

læsisvitund. Börn sem alast upp við að nota bækur og að það 

sé lesið fyrir þau njóta þess sem best telst og áhrifaríkast hvað 

varðar að auka skilning og næmi fyrir merkingu tungumálsins 

og blæbrigðum þess (Rannveig Jóhannsdóttir, 2011).  

Bækur eiga að skipa öndvegi í leikskólastarfinu og 

mikilvægt er fyrir leikskólann að eiga gott safn af fjöllbreyttum 

bókum. Bækurnar sem eru til í leikskólanum Huldubergi eru bæði 

inni á deildum og í bókaskáp í sameiginlegu rými leikskólans. Sófar eru inni á öllum deildum en 

það er vinsælt hjá börnunum að setjast þar með bók í hönd og skoða þær eða láta 

leikskólakennarann lesa á hinum ýmsum tímum dagsins. Einnig er lesið fyrir börnin í samverus- og 

hvíldarstundum. 
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Mikilvægi þess að syngja fyrir börn 

Á þriðja hluta meðgöngu byrjar fóstur að þróa með 

sér og sýna svörun við hljóðum í umhverfi þess. Þegar 

börn fæðast búa þau yfir hæfni til að greina 

takt/tónlist, nýburar geta einnig greint á milli 

mismunandi málhljóða t.d. tælenskra og íslenskra þó 

þau hafi fæðst á Íslandi en ef þau heyra aldrei 

málhljóðin hætta þau að heyra muninn (Lightfoot, 

Cole, M. og Cole, S. R., 2013). Mikilvægt er fyrir 

umönnunaraðila að sýna barninu nýja hluti, tala og 

syngja til þess að gefa þeim verkfæri til að þróa 

kunnáttu sem heldur svo áfram að þróast þegar þau koma í leikskóla. Þegar barn er tveggja til 

þriggja ára eykst hæfni þess í að muna og þá er tónlistin frábært verkfæri til að kenna því ný 

hugtök t.d. tölurnar, mánuðina, vikudaga og fleira (Otto, 2014). 
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Upphaf leikskólagöngu og aðlögun 

Þegar foreldrar hafa fengið staðfest pláss barnsins í viðkomandi leikskóla eru þeir boðaðir í fyrsta 

viðtal við starfsfólk. Á fyrsta fundi með foreldrum situr deildarstjóri viðkomandi deildar barnsins, 

ásamt leikskólastjóra og/eða aðstoðarleikskólastjóra. Á þessum fundi fá foreldrar helstu 

upplýsingar um starfið, viðkomandi deild barnsins ásamt því að fá afhentan kynningarbækling 

leikskólans (sjá viðauka). Þegar barn byrjar í leikskólanum er mikilvægt að gefa því góðan tíma til 

að ná öryggi í nýju umhverfi, kynnast starfsfólki deildarinnar og hinum börnunum. Áætla þarf 

u.þ.b. viku í aðlögun barns í leikskóla í samráði við deildarstjóra (sjá viðauka). Á hverju hausti er 

haldinn stór opinn foreldrafundur fyrir alla foreldra. Farið er yfir starfsemi leikskólans, áherslur/reglur 

og starfsfólk er kynnt. Foreldraviðtöl eru einu sinni á ári en foreldrar geta þó alltaf óskað eftir 

viðtali eftir þörfum.  

 

Hlutverk sérkennslustjóra 

Sérkennslustjóri starfar samkvæmt lögum og reglugerðum leikskóla, lögum um málefni fatlaðra 

og öðrum lögum og reglugerðum sem eiga við. Hér er átt við Aðalnámskrá leikskóla, stefnu 

sveitarfélagsins í þessum málaflokki og stefnu leikskólans. Lögð er áhersla á vönduð vinnubrögð, 

góða þjónustu og gildi Mosfellsbæjar Virðing – jákvæðni – framsækni – umhyggja. 

Sérkennslustjóri ber ábyrgð á og stjórnar skipulagningu, framkvæmd og endurmati sérkennslu í 

leikskólanum. Hann heldur utan um öll mál sem snúa að sérkennslu við leikskólann og ber ábyrgð 

á skipulagningu, framkvæmd og gerð einstaklingsnámskráa með deildarstjóra ásamt því að 

stýra gerð verkefna og því að íhlutunar- og kennsluáætlunum sé framfylgt. Hann situr einnig 

teymisfundi þegar málefni barnsins eru rædd. Sérkennslustjóri og deildarstjóri hverrar deildar fara 

reglulega yfir barnahópinn og meta hvort þörf sé á frekari íhlutun og/eða utanaðkomandi mati 

annarra sérfræðinga. Jafnframt veitir sérkennslustjóri öllu starfsfólki leikskólans fræðslu og 

stuðning. Sérstök áhersla er lögð á að upplýsa foreldra um stöðu mála og veita þeim ráðgjöf og 

stuðning eftir þörfum.  
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Matstæki 

Reglubundnar skimanir á þroska barna fara fram á heilsugæslustöðvum. Þar eru m.a. lagðir 

spurningalistar fyrir foreldra svo kallað PEDS og þroskamat svo kallað Brigance við 18 mánaða, 30 

mánaða og 4 ára aldur. Hjúkrunarfræðingur setur sig í samband við sérkennslustjóra leikskólans ef 

grunur kviknar um frávik samkvæmt niðurstöðum úr spurningalista og þroskamati. Með upplýstu 

samþykki foreldra getur heilsugæslan gefið starfsfólki  leikskólans upplýsingar varðandi hvaða 

þættir sýndu getu undir meðallagi miðað við jafnaldra barnsins.  

 

TRAS  

Tras skráningarlistinn er notaður fyrir öll börn leikskólans. Hann var þróaður og samin af 

sérfræðingum í sérkennslu og talmeinafræðingum í Noregi og stendur skammstöfunin fyrir „Tidlig 

Registering Av Språkudvikling“. Markmið TRAS er að skrá og fylgjast með málþroska tveggja til 

fimm ára barna í daglegu leikskólastarfi.  

TRAS skráningarlistinn er ætlaður til stuðnings fyrir 

fagfólk í leikskólum svo hægt sé á markvissan hátt að 

skipuleggja málörvun í daglegu starfi. Með réttri skráningu 

samkvæmt TRAS er hægt að fylgjast með og fá yfirsýn yfir 

framvindu málþroskans hjá barninu og fá vísbendingar um 

hvar það er statt í málþroska á ákveðnum tímapunkti, hver 

þróunin er og einnig vísbendingar um það hvort málþroski 

barns sé aldurssvarandi. Fyrsta skráning er gerð þegar 

barnið er rúmlega tveggja ára gamalt og lýkur við fimm 

ára aldur. Skráð er tvisvar á ári með sex mánaða millibili og 

er það leikskólakennari sem sótt hefur réttindanámskeið sem 

skráir svör við ákveðnum spurningum um málþroska hvers barns. Leikskólakennari gæti þurft að 

fá nákvæmari mynd frá foreldrum og/eða öðru starfsfólki leikskólans, samstarf milli leikskóla og 

heimilis gæti skipt miklu máli fyrir framfarir barnsins. Spurningarnar á skráningarblaðinu eru 

flokkaðar í þrjú færnisvið sem hvert um sig skiptist í nokkra þætti, þeir eru: Fyrsti flokkurinn er 

Samleikur/félagsfærni, tjáskipti/samskipti og athygli/einbeiting, annar flokkurinn er 

málskilningur/málvitund og þriðji flokkur er framburður/orðaforði og setningamyndun.  
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Viðbrögð við frávikum 

Ef niðurstöður TRAS skráningarlistans sýna frávik miðað við aldur eru Smábarnalistinn eða Íslenski 

þroskalistinn lagðir fyrir foreldra, auk orðaskila ef þörf þykir.  

 

Orðaskil 

Orðaskil er málþroskapróf sem er ætlað fyrir börn á aldrinum 18 

mánaða – 3 ára. Höfundur prófsins er dr. Elín Þöll Þórðardóttir 

talmeinafræðingur. Prófinu er ætlað að meta orðaforða og færni 

ungra barna í beygingarkerfi og setningargerð málsins. 

Aldursviðmið fylgja prófinu en með samanburði við þau er skoðað 

hvort málþroski barna á þessum aldri falli innan eðlilegra marka 

miðað við jafnaldra. Prófið skiptist í tvo hluta: Orðaforðagátlista og 

setningargerð. Ekki er verið að skoða framburð og framburðarfrávik, 

í fullri lengd er prófið einungis ætlað fyrir talmeinafræðinga en sú útgáfa sem notuð er í 

leikskólanum er styttri útgáfa af sama prófi (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998). Ef TRAS skráningarlistinn 

yfir málþroska kemur ekki aldurssamsvarandi út er Orðaskil afhent foreldrum til útfyllingar til að fá 

betri mynd af málþroska barnsins og færð að vita hvort hann mælist innan eðlilegra marka 

miðað við jafnaldra.  

 

Smábarnalistinn 

Íslenski smábarnalistinn er lagður fyrir þau börn sem þurfa frekari íhlutun. 

Hann er frumsaminn og staðlaður þroskalisti til að meta málþroska, 

hreyfiþroska og sjálfsbjörg ungbarna á aldrinum 15 til 38 mánaða. Hann 

er sjálfstætt framhald af Íslenska þroskalistanum. Höfundar prófsins eru 

Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson. 
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Íslenski þroskalistinn 

Íslenski þroskalistinn er lagður fyrir þau börn sem þurfa frekari íhlutun. Hann er 

ætlaður 3 - 6 ára börnum. Mæður barnanna svara listanum og meta getu 

þeirra á mál- og hreyfisviði. Prófþættir eru málþáttur (hlustun, tal og nám) og 

hreyfiþáttur (grófhreyfingar, skynhreyfingar og sjálfsbjörg). Til samans mynda 

undirprófin sex eina þroskatölu sem gefur til kynna almennan þroska barnsins 

að mati móður. Höfundar prófsins eru Einar Guðmundsson og Sigurður J. 

Grétarsson. 

 

Eftir niðurstöður úr prófunum, skimunum og athugunum 

Þegar niðurstöður þroskalistanna liggja fyrir er ákvörðun tekin um framhald í 

samráði við foreldra. Skoðað er hvort almennur þroski eða málþroski séu undir meðaltalsgetu og 

þá skoðað hvort þurfa þyki að fá álit talmeinafræðings eða annarra sérfræðinga. Foreldrar eru 

fengnir á fund til að fara yfir niðurstöður og skipuleggja næstu skref. Einstaklingsáætlun er gerð 

þar sem markmið eru sett fram. Foreldrar fá eintak af einstaklingsáætlun því samstarf milli heimilis 

og skóla er mikilvægt til að barnið nái þeim markmiðum sem sett eru, einstaklingsnámskrá er 

endurmetin reglulega. Deildarstjóri og sérkennslustjóri bera ábyrgð á því að miðla upplýsingum til 

starfsfólks leikskólans.  

 

AEPS – færnimiðað matskerfi 

AEPS-matskerfið (Assessment, Evaluation, Programming System for Infants and Children) er 

hagnýtt tæki sem nýtist við gerð einstaklingsnámskrár í fimm skrefum. Í skrefi eitt og tvö er 

upplýsingum safnað frá foreldrum og leikskólanum þar sem styrkleikar og veikleikar barnsins eru 

skoðaðir. Í skrefi þrjú eru markmiðin valin, fjórða skref felst í því að forgangsraða og velja markmið 

sem líklegt er að barnið nái og síðasta skrefið er að skrifa niður markmið og þær leiðir sem eru 

notaðar til að ná markmiðunum. Lögð er áhersla á samstarf foreldra og fagfólks við gerð 

markmiða og sérstakur matslisti fyrir foreldra fylgir. AEPS-matskerfið nýtist til að meta færni barna 

á sex þroskasviðum sem eru fín- og grófhreyfingar, vitrænir þættir, aðlögun, félagsleg tjáskipti og 

félagsleg samspil. Niðurstöður listans eru notaðar við einstaklingsnámskrár og til að skipuleggja 

íhlutun við hæfi út frá niðurstöðum matskerfisins (Aðalheiður Una Narfadóttir, Atli Freyr 

Magnússon, Helga Kristinsdóttir og Þóranna Halldórsdóttir, 2015). 
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Jákvæður agi og framfarastefna 

Jákvæður agi er að kenna félagsfærni og lífsleikni. Agi sem snýr að ungum börnum snýst um 

hvað kennarinn vill gera, hann fylgir þeim ákvörðunum með góðvild og festu í stað þess að búast 

við að barnið hegði sér vel. Þegar barnið þroskast og eflir getu sína verður það þátttakandi í því 

ferli að finna lausnir og setja mörk. Líkt og fram hefur komið eru meginreglur jákvæðs aga að 

hjálpa til við að byggja samband væntumþykju og virðingar og auðvelda að finna lausnir til 

frambúðar. Jákvæður agi byggir á kennslu, skilningi, hvatningu og samskiptum en ekki refsingum.  

Vörður jákvæðs aga eru gagnkvæm virðing, skilningur á orsökum hegðunar, virk samskipti, 

þekking og skilningur á heimi barnsins, agi sem kennir, áhersla á lausnir en ekki refsingar og 

hvatningu (Nelsen, Lott og Glenn, 2013).  

Upphafsmaður framfarastefnunnar er talinn vera John Dewey sem vildi gera skólann að 

litlu samfélagi þar sem börnin myndu læra í félagslegri heild og þroska sjálfsvitund og skilning. 

Hann vildi að barnið lærði í gegnum eigin reynslu og eigin áhuga. Sú mikla áhersla sem Dewey 

lagði á samfélagið og samvinnu gengur eins og rauður þráður í gegnum verk hans.   

Umhverfið er mikilvægt og ber kennarinn ábyrgð á að gera það hvetjandi fyrir vöxt og þroska 

barnsins, einnig að kennslugögn og efniviður séu auðug, breytileg og sveigjanleg. Reynsla og 

þekking kennarans er mikilvæg og er hann einn af hópnum, þar sem hann tekur þátt í starfi 

barnanna til að kenna þeim og fræða óbeint í gegnum leikinn. Leikurinn er leið til menntunar og 

þroska en hann verður að vera sprottinn frá náttúrulegri hvöt barnsins (Dewey, 2000).  
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Myndrænt dagskipulag 

Á Huldubergi er leitast við að hafa námsumhverfið skýrt og aðgengilegt fyrir nemendur. Á öllum 

deildum leikskólans hangir uppi myndrænt dagskipulag, 

tilgangurinn með því er að börnin hafi betri yfirsýn yfir daginn.  

 

Sýnilegt ritmál 

Mikil áhersla er lögð á að merkja hluti, húsbúnað og efnivið með rituðum orðmyndum. Stafrófið er 

sýnilegt á öllum deildum leikskólans, bókstafir eru gerðir aðgengilegir svo börnin geti leikið sér og 

notað stafi í leik, til dæmis með því að raða þeim saman í orð. Nöfn barnanna eru sýnileg á 

prenti á hinum ýmsu stöðum eins og hólfum þeirra og vegg þar sem þau sjá hvaða svæði eru í 

boði á valtíma. Einnig nota þau nöfnin sem fyrirmynd til að æfa sig í ritun ásamt öðrum 

algengum hugtökum og þeim orðum sem verða tekin fyrir í Orðaspjalli.  
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Bóka- og spilasafn 

Bóka- og spilasafn Huldubergs er geymt í skáp í fjölnotarými leikskólans. Það hefur að geyma 

fjölbreyttar bækur og spil sem henta börnunum í Huldubergi. Reglulega eru teknar bækur úr 

bókaskáp skólans og settar í bókakassa sem flakka á milli deilda. Skólinn á sitt eigið bókasafn og 

einnig er farið í reglulegar ferðir á Bókasafn Mosfellsbæjar þar sem teknar eru bækur eftir 

árstíðum og verkefnavinnu hverju sinni. Í leikskólanum Huldubergi er einnig að finna fjölbreytt 

spilasafn, þangað geta allar deildir leikskólans sótt sér spil til að vinna með. Einnig eru spilin nýtt í 

málörvunarkassa sem ganga á milli deilda, þá er hver og ein deild með u.þ.b tvö spil til að vinna 

með vikulega ásamt því að geta nýtt sér kennsluefni og spil sem eru í skápnum. Spil og bækur 

eru litakóðuð eftir því hvaða þætti málsins er verið að örva. Litakóðarnir hjá 

starfsfólki í leikskólanum Huldubergi fylgja í grófum dráttum yfirflokkum 

samkvæmt skráningarlistanum TRAS sem er skráning á málþroska 

leikskólabarna. Sérhver deild hefur litaflokkunina hjá sér og yfirlit yfir öll þau 

spil sem leikskólinn á svo auðvelt er fyrir hópstjóra 

að velja viðeigandi spil hverju sinni. Bækur eru 

einnig flokkaðar eftir aldri. Markmið með 

litaflokkun er að gera kennsluefnið aðgengilegt 

og að kennsluefnið sé nýtt á réttan hátt. Bæði 

bækur og spil geta fengið nokkra litakóða því þar 

er verið að þjálfa fleiri en einn málþátt sem 

skilgreina málþroska. 

Litaflokkunin í Huldubergi er eftirfarandi: 

Grænn – Framburður 

Blár – Samleikur, félagsfærni, tjáskipti, athygli og 

einbeiting 

Hvítur – Hljóðkerfisvitund 

Rauður – Málvitund og málskilningur 

Gulur – Orðaforði 

Dökkblár – Setningafræði 

Appelsínugulur – Heyrnaminni/vinnsluminni 
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Vináttuverkefni 

Vináttuverkefni Barnaheilla (Fri for Mobberi) er forvarnarverkefni gegn 

einelti. Það kemur frá Danmörku og er þróað og mótað af 

samtökunum Red barnet og Mary Fonden. Tilgangur verkefnisins er að 

fyrirbyggja einelti með því að kenna góðan skólabrag, eiga góð 

samskipti og hafa jákvæð viðhorf til allra í hópnum. Hugmyndafræðin 

endurspeglast í fjórum gildum sem eru umburðarlyndi, virðing, 

umhyggja og hugrekki. Lögð er áhersla á að ná til þeirra barna og 

fullorðinna sem verða vitni að einelti og hvetja þau til að bregðast við 

því (Barnaheill, e.d.). 

Í starfi okkar í Huldubergi er unnið markvisst með 

svokallaðar Blæstundir. Bangsinn Blær er táknmynd vináttu í 

verkefninu. Stóra Blæ fylgja litlir hjálparbangsar. Hvert og eitt 

barn í leikskólanum fær sinn eigin litla Blæ í upphafi 

leikskólagöngu sem þau taka með í stundirnar. Blær og 

hjálparbangsarnir tákna traust og vináttu í verkefninu. 

Bangsarnir eiga að minna börnin á að vera góður félagi allra 

og passa upp á hvort annað. 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.  

 

 

  



  

  

25 

 

 

Tónlist 

Tónlist er stór þáttur í leikskólanum og á hverjum degi er sungið 

mikið með börnunum í samveru sem og í öðru starfi 

leikskólans. Þau læra gríðarlega mikið af textum á meðan 

leikskólagöngu stendur. Á þriðjudögum er sameiginleg 

söngstund, þvert á allar deildar leikskólans, undir handleiðslu 

Helga R. Einarssonar tónlistarkennara. Hann kemur í 

leikskólann með gítarinn sinn og syngur ásamt starfsfólki og 

börnunum nokkur lög þar sem öll börn leikskólans takan virkan 

þátt í sameiginlegri söngstund. Lögð er áhersla á að börnin 

upplifi söngstundina ánægjulega og því er mikilvægt að vera 

með fjölbreytt lagaval við hæfi aldur barnanna. Í 

söngstundum er verið að efla orðaforða, einbeitingu, 

vitsmunaþroska og félagshæfni.  

 Inni á öllum deildum leikskólans eru sérstakar 

tónlistartöskur sem hafa að geyma mismunandi tóngjafa. Þær eru nýttar til að skapa og hvetja 

börnin áfram til að hlusta og að þau fái að snerta mismunandi hljóðfæri og sjá hvernig þau virka. 

Einnig eru hljóðgjafar úr umhverfinu notaðir t.d. steinar, spýtur, plast og gler.  
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Boðskiptareglur Bínu  

Bína bálreiða er bók eftir Ásthildi Bj. Snorradóttur talmeinafræðing. Bína er dúkka á leikskólaaldri 

sem er að læra undirstöðuþætti boðskipta sem eru m.a. sitja, passa hendur, hlusta, bíða, gera til 

skiptis og muna. Bína veit stundum ekki hvernig á að haga sér, hún verður reið og sýnir 

óviðeigandi hegðun en í bókinni lærir hún viðeigandi boðskiptaleiðir og þá fer henni að líða 

betur. Þessir þættir eru mikilvægir í námi barna svo þau læri viðeigandi boðskipti og sjálfstjórn. 

Bækurnar um Bínu byggja á reynslu höfundar af vinnu með börnum sem greind hafa verið með 

málþroskaraskanir. Algengt er að þessi börn fylgist illa með og skilji illa til hvers er ætlast af þeim. 

Þau gætu átt í erfiðleikum með hegðun og eru jafnvel talin óhlýðin og erfið í samskiptum. 

Rannsóknir hafa sýnt að sum börn með hegðunarvanda hafa þróað með sér erfiða hegðun 

vegna þess að þau eru með málþroskaröskun og eiga erfitt með að tjá sig með orðum. Þess 

vegna er mikilvægt að vinna út frá þverfaglegri nálgun til að gera sér betur grein fyrir orsökum 

hegðunarerfiðleika (Ásthildur Bj. Snorradóttir, e.d.).  

Á öllum deildum leikskólans eru Bínureglurnar notaðar markvisst. Þær eru í myndrænu 

formi víða um leikskólann til að minna börnin á viðeigandi boðskipti og ávallt er farið yfir þær í 

upphafi samverustunda, hópastarfs og málörvunarstunda.  

 

Vettvangsferðir 

Reglulegar vettvangsferðir er eitt af markmiðum leikskólans. Með því að fara í slíkar ferðir gefst 

börnunum tækifæri til að kynnast náttúrunni frá fyrstu hendi. Með því að fara í vettvangsferðir sjá 

börnin fegurðina í náttúrunni og eru líklegri til að vernda hana seinna meir. Þau læra að þekkja 

árstíðirnar með því að veita umhverfinu eftirtekt og upplifa á eigin skinni mismunandi veðráttu. 

Börnin kynnast lífverum í umhverfinu og læra að umgangast náttúruna eins og þroski þeirra gefur 

tilefni til.   
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Flökkukassar 

Á milli deilda leikskólans flakka fimm kassar með reglubundnu millibili, þeir eru kallaðir 

flökkukassar. Markmið þeirra er að efla mismunandi færni barnanna og styðja við mismunandi 

þroskaþætti þeirra, líkt og fínhreyfingar, grófhreyfingar, félagsfærni, úthald og einbeitingu. 

Reglulega er farið í gegnum flökkukassana og nýtt efni sett í þá.  

Hreyfiörvun 
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Hjálparálfar 

Hlutverk hjálparálfanna er að stuðla að lýðræði og sjálfbærni. Börnin vinna tvö og tvö saman 

með eitt hlutverk, viku í senn.  

 

Hjálparálfarnir eru:      

 Veðurálfur: Segja veðurfréttir ásamt því að segja til 

um hvernig best sé að klæða sig fyrir útiveru.  

 Umsjónarálfur: Aðstoðar við að leggja á borð, nær í 

matinn og býður til borðs.  
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Svæðaskipulag 

Leikskólinn býður upp á fjölnota rými sem öll börnin hafa aðgang að. Rýminu er skipt upp í nokkur 

svæði og er þar að finna margskonar efnivið sem býður uppá fjölbreyttan leik. Svæðin eru 

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

sem eru sett fram í skólanámskránni. Á hverju svæði fara um sex til átta börn. Þegar börnin fara á 

svæði gilda ákveðnar reglur, þau fara í röð, ganga að svæðinu og setjast saman. Starfsfólk 

leikskólans fer yfir hvað er í boði, börnin ákveða efniviðinn út frá því og leikurinn getur hafist. Í lokin 

er svo gengið frá, börnin koma saman og fara yfir leikinn, fara í röð og inn á deild. Markmiðið 

með þessu er að kenna börnunum að taka eftir umhverfi sínu, hvað sé í boði og hvað þau ætla 

að gera. Sérstök áhersla er lögð á að kenna börnunum að setja orð á athafnir, tjá tilfinningar, 

grunnþarfir og skoðanir ásamt því að læra að fara eftir fyrirmælum og fylgja reglum.   
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Þau svæði sem í boði eru:   

Risaberg 

Markmið Risabergs er að kynnast mismunandi efniviði sem örvar sköpunarhæfni, 

hugmyndavinnu, skapandi hugsun, ásamt því að leggja inn mismunandi orð og hugtök. Það sem 

er í boði inni á Risabergi er fjölbreytt t.d. listsköpun úr fjölbreyttum og verðlausum efniviði, 

ljósaborð sem býður upp á leik og vinnu með opinn efnivið. Á ljósaborðinu er tækifæri fyrir börnin 

að upplifa efnivið á nýjan og öðruvísi hátt. Ljósaborðið býður upp á að gera skemmtilegar 

tilraunir með hluti sem börnin þekkja. Einnig er skynjunartafla þar inni. Á henni er festur verðlaus 

efniviður til að börnin geti komið við og skoðað. Taflan á að hvetja til örvunar skynfæranna. Á 

henni er einnig stafrófið, formin og litirnir ásamt auðu svæði þar við hliðina við hliðina svo börnin 

geti parað saman réttan staf, lit eða form. Á Risabergi er einnig hægt að fara í vatnsleiki og 

listavinnu. Þar fyrir utan er svo hægt að nýta náttúrugarðinn ásamt því að vera með ræktun. Í 

náttúrugarðinum er að finna rifsber, sólber, myntu, graslauk og fleira.  
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Dvergaberg 

Inni á Dvergabergi er kubbasvæðið. Þar er að finna mismunandi tegundir af kubbum ásamt 

mismunandi tegundum af efniviði sem hægt að nýta í leiknum. Markmiðið er að leyfa börnunum 

að vinna með mismunandi kubba, nýta ímyndunaraflið, þjálfa formskyn, efla samskipti og 

samvinnu ásamt því að auka hugmyndaflug og rýmisgreind. Kubbarnir höfða til skapandi og 

sjálfstæðrar hugsunar og fá börnin til að framkvæma án þess að gefa þeim fyrirfram ákveðnar 

lausnir. Í gegnum byggingaleik kynnast börnin ýmsum stærðfræðilegum hugtökum eins og heill, 

hálfur, minni og stærri, stór og lítill og ýmsum formum. 
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Hlutverkastofa 

Í hlutverkastofu fær frjálsi leikurinn að njóta sín. Í leiknum læra börnin samskiptareglur og að virða 

hvort annað. Efniviður hlutverkastofu líkist þekkingar- og reynsluheimi barnsins og samfélaginu 

sem þau búa í. Börnin endurspegla sína reynslu í gegnum leikinn og fara í hlutverk sem þau 

kannast við úr eigin reynsluheimi. Efniviður á þessi svæði eru dúkkur, dúkkuföt, skór, búðardót, 

gamlir símar og margt, margt fleira. Hlutverk starfsmanns er að 

fylgjast með leiknum og vera tilbúinn að taka þátt í og örva leikinn 

eftir þörfum á forsendum barnsins.  

 

 

 

 

 

Púðaherbergi  
Í púðaherberginu vinna börnin saman og 

búa til þrautabrautir úr púðunum sem 

hægt er að nýta í leiknum. Þar er einnig 

hægt að nota bolta, grjónapoka, bangsa, 

slæður og tónlist til að búa til umgjörð fyrir 

skemmtilegar leikaðstæður. 
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Dýra- og einbeitingarstöð  
Þessi stöð eflir ímyndunarafl og sköpun barnanna. Þar geta þau leikið 

með mismunandi tegundir dýra ásamt því að nota kaplakubba og 

lestarteina. Dýrin eru flokkuð í húsdýr, framandi dýr og risaeðlur. Þarna 

gefst börnunum einnig tími til að draga sig í hlé, setjast við borð og 

auka úthald og einbeitingu ásamt því að þjálfa fínhreyfingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útisvæði 
 

Í útiveru eykst ímyndunarafl barnanna þar sem efniviður fyrir leik er ekki eins mikill og inni og 

börnin þurfa að ímynda sér að hjólið sé t.d. bíll, skóflan sé sími o.fl. Í útiveru eflist hreyfiþroskinn, 

börnin eru að hlaupa á jafnsléttu eða á missléttu, hjóla, þjálfa jafnvægið o.fl. Með útiveru er 

einnig verið að auka styrk og þol barnanna ásamt því að þau fá að uppgötva umhverfi sitt. Þau 

komast í snertingu við náttúruna og fá útrás fyrir hreyfingu og ærslaleiki. Í útiveru 

gefst kjörið tækifæri til að leggja orð á athafnir og gefa umhverfinu sínu gaum. Í 

Huldubergi er útivera tvisvar á dag, ef veður leyfir. Vegna stærðar leikskólans þarf 

að tvískipta útiverunni. Þrjár deildir er saman úti í einu. Fyrri útiveran er frá klukkan 9-

10. Seinni útiveran frá klukkan 10:30-11:30. Útivera efir hádegi er misjöfn á milli 

deilda. Tveir elstu árgangarnir fara oftast út klukkan 13 og þá fara yngstu börnin út 

klukkan 15.
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Foreldrasamstarf 

Samkvæmt lögum (90/2008) er foreldrasamstarf einn mikilvægasti þátturinn í leikskólastarfinu. 

Leikskólinn annast uppeldi og menntun leikskólabarna að ósk foreldra þeirra. Foreldrar veita 

nauðsynlegar upplýsingar til leikskólans til að tryggja velferð barna sinna. Starfsfólk leikskólans sér 

um að stuðla að samstarfi að frumkvæði leikskólastjóra (Lög um leikskóla, 2008).  

Við leikskólann Hulduberg er starfandi foreldrafélag sem stofnað var árið 2000. Allir 

foreldrar/forráðamenn verða sjálfkrafa félagar um leið og barnið byrjar í leikskólanum. 

Foreldrafélagið hefur staðið fyrir viðburðum og ferðum fyrir börnin sem og ýmsum fyrirlestrum. 

Safnað hefur verið í sjóð með því að senda út kröfu í heimabanka. Reynt er að stilla upphæð í 

hóf og ekki er markmið að safna fjármunum. Stjórn félagsins er skipuð 12 fulltrúum, tveimur frá 

hverri deild. Markmið félagsins er að efla tengsl foreldra og starfsfólks, auka þátttöku foreldra í 

starfi leikskólans og tryggja velferð barnanna. Auk foreldrafélagsins er starfandi foreldraráð í 

Huldubergi. Kosið er í það á ári hverju (skv. 11. gr. laga um leikskóla nr. 90), að lágmarki þrjá 

foreldra. Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskólans og fræðslunefndar (sbr. 2 .gr, 4 

.gr. laga um leikskóla nr. 90) um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans.  

 

Lestur daglega 

Að lesa með börnum er mikilvæg kennsluaðferð til að þau nái jöfnum og stöðugum framförum í 

málþroska og það sem meira er málþroski er grunnur að læsi. Góður málþroski skilar sér í betri 

námsárangri seinna meir, því er mikilvægt að styðja vel við málþroska barna og leyfa þeim að 

vera þátttakendur í málumhverfi fullorðinna. Með daglegum bókalestri í Huldubergi er einblínt á 

áhrifaríkan lestur. Áhrifaríkur lestur samkvæmt menntamálastofnun er að skoða kápu bókarinnar 

og ræða um heiti hennar, um hvað ætli bókin fjalli?, lesa stuttan kafla og ræða innihaldið, spyrja 

„af hverju heldur þú að“, spyrja út í söguna, lesa á lifandi hátt og passa að bókin hæfi aldri og 

þroska barnsins. Hinn fullorðni sem les er fyrirmynd barnanna og skapar skemmtilegt umhverfi og 

jákvætt viðhorf við bókalestur. Einnig eru lesstundir nýttar til að fræða barnahópinn um ýmis 

krefjandi verkefni líkt og áföll, systkinafjölgun, tilfinningar og fleira. 
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Bína bálreiða - boðskiptareglur  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samverustundir 

Ein samverustund er inni á sérhverri deild yfir daginn alla daga vikunnar. Þá koma börnin á 

deildinni saman inni í einni stofu þar sem þau sitja á gólfinu á svæði sem er merkt þeim. Í 

samverustundum gefst tækifæri til að syngja saman, fara í leiki, vera með fræðslu, innleiða 

þematengd verkefni, veðurfræðingarnir segja til veðurs og hvernig best sé að klæða sig fyrir 

útiveru. Bínureglurnar eru nýttar í samverustundum og einnig dúkkulísa til að sýna myndrænt 

hvernig fötum skal klæðast fyrir útiveru. Einnig er tónlist stór þáttur í leikskólanum og á hverjum 

degi er sungið mikið með börnunum í samveru. 

 

 

 

 

 

 

 

Bína lærir að muna 
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Uppbygging málörvunarstunda 

 
Uppbygging málörvunarstunda eins árs barna 

Í hverjum hópi eru fjögur til fimm börn og tveir 

starfsmenn eru með stundina. Annar þeirra sér um 

stundina og hinn er til aðstoðar. Mikilvægt er að 

skapa rólegt umhverfi svo einbeiting náist hjá 

hópnum. Börnin setjast uppi við vegg á svæði sem er 

merkt þeim með nafni. Allir tímar byrja á Bínureglum 

til að kenna börnunum viðeigandi boðskipti og 

sjálfstjórn. Því næst er tíminn settur upp myndrænt 

þannig að börnin vita hvað á að gera og hvað er ætlast til af þeim. Þetta veitir börnunum aukið 

öryggi og vellíðan. Verkefni tímans eru eitt til tvö verkefni hverju sinni sem styrkja mismunandi 

málþætti. Í lokin er farið yfir síðustu Bínuregluna sem er að muna. Með því að nota hana er hægt 

að rifja upp hvað var gert í stundinni og hjálpa börnunum að kalla fram og festa í minni 

mismunandi málþætti eins og orðaforða, frásagnir og setningamyndun. Stundin endar með litlu 

lagi til að þakka fyrir sig og kveðja.  

 

Uppbygging málörvunarstunda tveggja til fjögurra ára barna 

Í hverjum hóp eru fimm til sex börn og einn kennari sem sér um stundina. Börnin setjast við borð 

með kennara, sérhver á sinn stól sem er merktur með viðkomandi. Allir tímar byrja á Bínureglunum 

til að kenna börnunum viðeigandi boðskipti og sjálfstjórn, því næst er tíminn settur upp 

myndrænt þannig að börnin vita hvað á að gera og hvað er ætlast til af þeim. Þetta veitir 

börnunum aukið öryggi og vellíðan. Verkefni tímans eru svo tvö til þrjú hverju sinni. Í lokin er farið í 

síðustu Bínuregluna sem er að muna. Með því að nota hana er hægt að rifja upp með þeim 

hvað var gert í stundinni og hjálpa börnunum að kalla fram og festa í minni mismunandi 

málþætti eins og orðaforða, frásagnir, setningamyndun og framburð. Stundin endar með litlu 

lagi til að þakka fyrir sig og kveðja.  
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Bókakassar og bókaormur 

Bókakassarnir eru fimm talsins, þeir eru látnir ganga á milli deilda 

mánaðarlega. Í kössunum er að finna 15-20 bækur og skráningarblað. 

Hver og ein deild heldur utan um skráningu um hvaða bækur hafa 

verið lesnar og fyrir hvaða hóp þær eru lesnar. Með þessu er auðvelt 

að halda utan um bókalestur og auðveldar aðgengi að bókunum inni 

á deildum. Bókaormurinn er sprottinn úr bókakössunum. Hann hvetur 

starfsfólk leikskólans sem og foreldra til lesturs með börnunum. Þegar 

bók er lesin fá börnin hring til að skrifa nafn bókar, deildar og 

dagsetningu og hengja í orminn. Í leikskólanum eru þrír bókaormar þar 

sem tvær og tvær deildir vinna saman 

að einum ormi. Ormurinn er sýnilegur 

starfsfólki, börnum og foreldrum 

leikskólans. Skemmtilegt er að sjá hversu 

langt ormurinn kemst á veggjum 

skólans.  

 

Málörvunarkassar 

Málörvunarkassarnir eru fjórir, þeir eru látnir ganga á milli elstu deildanna Tröllabergs, Álfabergs, 

Móbergs og Flikrubergs, vikulega.  Í kössunum er að finna efni sem hægt er að nýta til 

málörvunar í daglegu starfi sem og í markvissum málörvunarstundum. Markmið með kössunum er 

að auðvelda starfsfólki aðgengi að málörvunarefni skólans og gera efnið sýnilegra inni á 

deildum. Í kössunum er mynd af innihaldi málörvunarkassans til þess að auðvelda frágang á 

málörvunarefninu eftir notkun.   
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Orðaforðakistan 

Orðaforðakistan var búin til úr orðaforðalista 

menntamálastofnunar. Listinn inniheldur hugtök sem 

æskilegt er að börn á leikskólaaldri hafi á valdi sínu. Búnar 

voru til myndir fyrir börn 0-3 ára úr öllum flokkum listans. 

Orðaforðakistuna er hægt að nýta á fjölmargan hátt í 

málörvun til að þjálfa orðaforða ungra barna. Með henni 

er hægt að leggja inn ný orð og hugtök, sjónrænt og 

myndrænt í daglegum aðstæðum. Orðaflokkar istans eru 

26 talsins þar á meðal persónur, líkaminn, matur, dýr, 

leikföng o.s.frv. Notkun kistunnar fer eftir áhugasviði, aldri og 

samsetningu hóps. Leiðbeinandi metur aðstæður til notkunar á orðaforðakistunni út frá þessum 

þáttum. 
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LOKAORÐ 

Þróunarverkefnið Snemmtæk íhlutun í málörvun leikskólabarna á Huldubergi hefur reynst 

leikskólanum og starfsfólki afar vel. Gerðir hafa verið skýrir verkferlar um hvernig vinnan skuli fara 

fram og hefur starfsfólk fengið fræðslu vegna málþroska barna, hugmyndir að 

málörvunarstundum og lista yfir málörvunarefni leikskólans. Mikilvægi samstarfs milli leikskóla, 

foreldra og annarra fagaðila sem koma að þroska barnsins skiptir miklu máli og hefur það skilað 

sér í þeirri vinnu sem átt hefur sér stað. Allir starfsmenn og foreldrar fengu fyrirlestur um verkefnið 

og mikilvægi þess að grípa snemma inn í ef grunur vaknar um frávik í málþroska barns. Starfsfólki 

finnst verkefnið mikilvæg viðbót í starf leikskólans ásamt því að vera áhugavert og skemmtilegt. 

Verkefnið hefur gert starfsfólk meðvitað um mikilvægi snemmtækrar íhlutunar og að vera 

vakandi fyrir þeim úrræðum sem hægt er að grípa til. Starfsmenn leikskólans hafa tjáð sig um að 

þeir hafi margir hverjir orðið fyrir vakningu á hversu mikilvægt það sé að grípa snemma inn í og 

tilgangi þess að hafa markvissar málörvunarstundir í leikskólanum. Starfsfólk var jákvætt og tilbúið 

til að vinna með tengiliðum verkefnisins við innleiðingu þess. Flokkun námsefnis og aðgengi þess 

gerði starfsfólki auðveldara í að þjálfa málþættina markvisst og vita með vissu hvaða málþætti 

væri verið að þjálfa hverju sinni. Eftir upptöku verkefnisins var stofnað teymi í kringum 

málörvunina í leikskólanum sem samanstendur af einum starfsmanni frá sérhverri deild, 

sérkennslustjóra og aðstoðarleikskólastjóra. Fundir eru haldnir einu sinni í viku til að hafa samræmi 

milli deilda og halda umræðunni á lofti. Á fundunum eru málörvunarstundirnar ræddar, hægt er 

að skiptast á hugmyndum og fá góð ráð frá öðrum deildum. Ljóst er að þróunarverkefnið hefur 

haft áhrif á starf leikskólans og gildi snemmtækrar íhlutunar ljós. Allar þær rannsóknir sem nýttust 

við gerð á verkefnisins hafa sýnt að snemmtæk íhlutun getur skipt sköpum fyrir barn og fjölskyldu 

þess.  

Að lokum viljum vill starfsfólk Huldubergs þakka Menntamálastofnun og Ásthildi Bj. 

Snorradóttur kærlega fyrir gott samstarf og leiðsögn við verkefnið, ásamt því að hrósa þeim fyrir 

upplýsingafundi sem haldnir voru, bæði fyrir starfsfólk og foreldra. Allt það efni sem hefur verið 

gert aðgengilegt á vef Menntamálastofnunar sem og efni frá Ásthildi hefur hjálpað við að efla 

starfið og gera betur þegar kemur að snemmtækri íhlutun í málörvun, efnið er góð viðbót við 

þau námsgögn sem leikskólinn notast við nú þegar.  
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