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Leikskólinn Hulduberg 

Upplýsingar 
Leikskólinn Hulduberg stendur við Lækjarhlíð 3 í Mosfellsbæ.  

Símanúmer leikskólans er 586-8170. 

Netfang leikskólans er hulduberg[hja]mos.is.  

Heimasíða er www.hulduberg.is.  

Leikskólastjóri er Þuríður Stefánsdóttir.  

Aðstoðarleikskólastjóri er Guðrún Viktorsdóttir.  

Rekstraraðili: Mosfellsbær.  

Skólafulltrúi: Gunnhildur Sæmundsdóttir.  

Leikskólinn Hulduberg var formlega tekinn í notkun 2. nóvember 1999. Fermetratala húsnæðis 

er 1010,1 m2. Stærð lóðar er 5636 m2. Arkitekt leikskólans er Elísabet Gunnarsdóttir en hún 

hannaði einnig útileiksvæðið. Hulduberg var stækkað með viðbyggingu sem tekin var í notkun 

20. febrúar 2006. Viðbótin er samtals 280,6 m2. Kanon arkitektar ehf. sáu um hönnun nýja 

hlutans. Lóð leikskólans var endurhönnuð og henni breytt, um það sáu Áslaug Traustadóttir og 

Þuríður Ragna Stefánsdóttir, landslagsarkitektar hjá Landmótun. 

Í leikskólanum dvelja um það bil 112 börn í einu og eru þau á aldrinum eins til fjögurra ára. 

Deildir leikskólans eru sex: Silfurberg, Stuðlaberg, Flikruberg, Móberg, Álfaberg og 

Tröllaberg. Leikskólinn er opinn frá kl 07:30 - 17:00.  
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Leiðarljós  
Fram kemur í aðalnámskrá leikskóla að eftirfærandi leiðarljós eiga að vísa leikskólum veginn í 

mótun leikskólastarfs.  

 Leikskóli á að vera lýðræðislegur vettvangur og lærdómssamfélag þar sem starfsfólk, 

foreldrar og börn eru virkir þátttakendur og hafa áhrif á ákvarðanir um málefni 

leikskólans.  

 Leikskóli á að vera félags- og menningarlegur vettvangur þar sem þjóðararfur og gildi 

íslensks samfélags skipa veglegan sess.  

 Leikskóli á að vera samfélag þar sem hver einstaklingur nýtur virðingar og leggur sitt 

af mörkum.  

 Í leikskóla á að stuðla að því að börn þrói með sér jákvæða sjálfsmynd með því að virða 

sérstöðu og sjónarmið hvers einstaklings.  

 Leikskólastarf skal byggja á jafnrétti, virðingu fyrir margbreytileika mannlífsins og 

öðrum menningarheimum.  

 Jafnframt á leikskólinn að vera virkur þátttakandi í samfélaginu og hafa áhrif á það.  

 Virða skal rétt allra sem þar dvelja, óháð kynferði, bakgrunni, aðstæðum eða getu og 

leitast við að koma til móts við þarfir allra.  

 Menntun til sjálfbærni á að endurspeglast í öllu starfi leikskóla í virku samstarfi við 

heimili og nærsamfélag. 

 Starfshættir leikskóla eiga að stuðla að því að börn læri að bera virðingu og umhyggju 

fyrir öðru fólki, þróa með sér samkennd, tillitsemi og vináttu.  

 Starfshættir leikskóla eiga að hvetja til samvinnu og samstarfs milli barna, starfsfólks, 

foreldra og nærsamfélags.  

 Starfshættir leikskóla eiga að taka mið af umhverfi leikskólans og því samfélagi sem 

hann er í.  
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Markmið  
Leikskólinn Hulduberg starfar eftir lögum sem Aðalnámskrá setur (nr. 90/2008) og samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla eru meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla eftirfarandi: 

 Að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra.  

 Að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku.  

 Að hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir hvers 

og eins svo að börnin fái notið bernsku sinnar. 

 Að stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra.  

 Að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur 

í lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun.  

 Að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar m.a. í þeim tilgangi að styrkja 

sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta. 

 

Auk þess eru markmiðin okkar að: 

 Börnunum sé sýnd virðing, hlýja og umhyggja í allri umgengni og að allt starf 

leikskólans sé í nánu samstarfi við foreldra.  

 Foreldrar séu okkar samstarfsaðilar í umönnun barnanna og við veitum þeim 

stuðning í foreldrahlutverkinu.  

 Að kenna börnunum að bera virðingu fyrir umhverfinu og náttúrunni.  
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Gildin okkar 

Jákvæðni 

• Við miðlum jákvæðni með jákvæðni.  

• Notum hrós og hvatningu til að efla jákvæðni barna.  

• Horft er til jákvæðrar hegðunar, við leiðum hjá okkur neikvæða hegðun.  

Virðing 

• Við sýnum virðingu í orðum og gjörðum.  

• Við virðum vináttutengsl barna og eflum þau.  

• Setjum skýr mörk og berum virðingu fyrir reglum.  

• Við berum virðingu fyrir líðan hvors annars. 

Umhyggja 

• Við tökum tillit til þarfa einstaklingsins og erum meðvituð um mikilvægi umhyggju 

fyrir félagslegan og vitrænan þroska.  

• Við sýnum börnum, foreldrum, samstarfsfólki og nærumhverfi umhyggju í orðum og 

gjörðum.  

• Við tileinkum okkur víðsýni og leitumst við að setja okkur í spor annarra.  

• Við sýnum lifandi og lífvana náttúru umhyggju.  

• Við tökum á móti hvort öðru í byrjun dags með hlýju viðmóti og kveðjumst í lok dags 

með fallegum orðum og bros á vör. 

Framsækni 

• Við leggjum áherslu á frumkvæði og fagmennsku, virkjum mannauð og erum vakandi 

fyrir því að tileinka okkur nýbreytni í leikskólastarfi.  

• Leikskólakennarar leikskólans vinna með sitt áhugasvið sem nýtist í starfi með 

börnunum.  

• Leikskólakennarar vinna saman sem heild út frá markmiðum skólans. 

• Við fylgjumst markvisst með nýjum stefnum og straumum hérlendis og erlendis. 
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Námssvið leikskólans 
Nám barnanna skiptist í fjögur svið, en þau eru:  

• Læsi og samskipti. 

• Sjálfbærni og vísindi. 

• Heilbrigði og vellíðan.  

• Sköpun og menning.  

 

Í gegnum námssviðin er unnið að settum markmiðum sem leikskólinn setur fram og þar af 

leiðandi eru námssviðin ekki markmið heldur leiðir að markmiðum. Námssviðin fléttast í 

gegnum allt leikskólastarfið og takast á við grunnþættina sex til menntunar:  

 Læsi.  

 Lýðræði og mannréttindi. 

 Jafnrétti. 

 Heilbrigði og vellíðan.  

 Sjálfbærni. 

 Sköpun.  

Markmið með grunnþáttunum er að barnið geti byggt sig upp andlega og líkamlega, læri að 

bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum. Hér er hægt að lesa nánar um námssviðin og 

grunnþættina: 

 

• Læsi 

• Lýðræðu og 
mannréttindi

• Jafnréttindi

• Heilbrigði og velferð

• Sjálfbærni

• Sköpun

• Læsi 

• Lýðræði ig mannréttindi

• Jafnréttindi

• Heilbrigði og vellíðan

• Sjálfbærni

• Sköpun

• Læsi

• Lýðræði og mannréttindi

• Jafnréttindi

• Heilbrigði og vellíðan

• Sjálfbærni

• Sköpun

• Læsi

• Lýðræði og mannréttindi

• Jafnréttindi

• Heilbrigði og vellíðan 

• Sjálfbærni 

• Sköpun

Læsi og 
samskipti

Sjálfbærni 
og vísindi

Sköpun 
og 
menning

Heilbrigði 
og 
vellíðan
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Læsi og samskipti  
 

Áherslur Leiðir 
Efla orðaforða og hugtakaskilning barna.  
 

Orðaspjall (bls. 31). 
Lestur daglega. 

SOL og Litla SOL (bls. 31) 
 

Að börnin geti hlustað, skilið og notið 

fjölbreyttra bókmennta og efla færni þeirra í að 

umgangast bækur á réttan hátt.  
 

Bækur inni á deildum og í hæð barnanna. 

Gott bókasafn í leikskólanum. Bókasafnsferðir, 

þar sem þau fá meðal annars kynningu á því 

hvernig á að umgangast bækur. 

 

Að efla íslenskukunnáttu tvítyngdra barna.  

 

Börnunum er kennd íslenska í gegnum leik, 

lestur og daglegt starf. 

 

Leiðbeina þeim í samskiptum sín á milli.  Hlutverk kennarans í lausnaleit (viðauki bls. 

42). 

 

Námsumhverfi barnanna sé læsishvetjandi.  Að hafa ritmálið sýnilegt.  

Stuðla að læsishvetjandi umhverfi í öllu starfi 

leikskólans.  

Bækur inni á deildum í hæð barnanna. 

 

Virk hlustun. Setja sig í spor viðmælanda. 

Veita öllum boðum athygli.  

Gefa til kynna að við séum með á nótunum eða 

spyrja þegar við skiljum ekki eitthvað.  

 

Að efla tjáningu og framsögn. Skapa tækifæri fyrir börnin að koma fram. 

Veðurfræðingar, umsjónarmenn ofl.  
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Sjálfbærni og vísindi  
 

Áherslur Leiðir 

Að börnin fái tækifæri til að kynnast náttúrunni 

frá fyrstu hendi. 

Vettvangsferðir (bls. 23). 

Útivera (bls. 23). 

Sveitaferð. 

 

Börnin upplifa árstíðirnar og eru vakandi fyrir 

því hvernig umhverfið breytist. 

Vettvangsferðir (bls. 23). 

Útivera (bls. 23). 

 

Börnin kynnast ræktun og hvernig hægt er að 

nýta náttúruna án þess að spilla henni.  

Matjurtagarðurinn (bls. 28). 

Berjatínsla/sultugerð. 

 

Börnin kynnast því hvernig skal flokka sorp og 

hvernig hægt sé að endurnýta sorpið.  

Flokka sorp inni á deildum.  

Endurnýta sorp með því að búa til pappír ofl.  

  

Börnin kynnast lífverum í umhverfinu og 

lífsháttum þeirra. Fuglum, skordýrum, 

fjörudýrum ofl. sem vekur áhuga barnanna.  

Vettvangsferðir (bls. 23). 

Þematengd verkefni (Viðburðir).  

Hópastarf (bls. 22). 

 

Börnin kynnast grunnhugtökum 

stærðfræðinnar.  

Einingakubbar (bls. 26). 

Hópastarf (bls. 22).  

Þematengd verkefni (Viðburðir).  

 

Börn eru í eðli sínu forvitin og er það hlutverk 

leikskólans að ýta undir og efla forvitni þeirra. 

Með því að hvetja þau til að spyrja spurningar 

og leita mismunandi lausna og skapa 

námsumhverfi sem styður við og eflir 

þekkingarleit barnanna. 
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Heilbrigði og vellíðan 
 

Áherslur Leiðir 
Sátt við sjálf sig. Hvetja t.d. börnin að vera góð við sig og aðra, 

hjálpa þeim að líta á mistök sem tækifæri, nota 

innihaldsríkt hrós og benda á styrkleika 

barnsins.  

 

Jákvætt hugarfar. 

  

Við miðlum jákvæðni með jákvæðni. Notum 

hrós og hvatningu til að efla jákvæðni barna. 

Horft er til jákvæðrar hegðunar og við leiðum 

hjá okkur neikvæða hegðun. 

 

Félagsleg tengsl. Við virðum vináttutengsl og eflum þau. 

Blandaðir leikhópar, aldurshreinir, 

systkinablöndun, litlir og stórir. 

  

Hreinlæti. Handþvottur fyrir matartímana og eftir útiveru. 

  

Regluleg hreyfing.  

 

Útivera tvisvar á dag, reglulegar 

vettvangsferðir. 

 

 

Hvíld. Hvíld eftir hádegismat (bls. 24). 

Kósýhorn á hverri deild. 

 

 

Hollt og gott mataræði. Matseðil er að finna á heimasíður leikskólans. 

 

 

Gleði. Nám fer fram í gegnum leik.  

Hvert barn fær að njóta sín.  

Vera hluti af heild. 
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Sköpun og menning 
 

Áherslur Leiðir 
Gefa börnunum tækifæri til að taka þátt í 

skapandi starfi og finna fyrir þeirri gleði sem 

sköpun getur veitt okkur. 

 

 

Fjölbreyttur efniviður fyrir skapandi starf.  

Val (bls. 21). 

Ferlið sjálft skiptir málin en ekki útkoman. 

 

Hvað börnin heyra og sjá á meðan ferlinu 

stendur yfir skiptir meira máli. 
Skráning.  
 

Við nýtum tæknina til sköpunar og fleira.  iPad. 
Myndvarpi. 

Skjávarpi. 
 

Tónlist.  

 

Samvera. 

Söngstund . 

Tónlistarstund (Ýmis tónverk, hljóðfæri ofl). 

 

Hátíðum og hefðum leikskólans er gert hátt 

undir höfði og enn eru nýjar hefðir að myndast 

með börnunum. 

 

 

Viðburðir leikskólans (bls. 30-32).  

 

Að veita börnunum fjölbreyttan efnivið til 

sköpunar.  

Efniviður leikskólans (bls. 25), sem er þeim 

aðgengilegur og nægilegt rými og tími til 

sköpunar. 

 

Hlusta á raddir barnanna. Hvað vilja þau 

skapa? 

 

 

Ekki með stýrandi verkefni.  

Val (bls. 21). 
 

 

 

   



 

 

13 Hulduberg 

 

Stefnur leikskólans 

Umhverfisvæn stefna 
Í leikskólanum Huldubergi er lögð áhersla á að rækta tengsl barnsins við náttúruna og 

umhverfið. Okkar hugsjón er sú að umhverfissjónarmið, vernd og kynni af náttúrunni ættu að 

vera einn af mikilvægustu þáttum nútímamannsins. Kennslu í þeim efnum ætti því að hefja 

strax þannig að umhverfisvitund verði barninu eðlileg. Hér eru nokkur atriði sem gerum hér í 

leikskólanum: 

 Sorp flokkað daglega.  

 Gróðurreitur til ræktunar þar sem börnin fá að kynnast ræktun af eigin raun, frá sáningu 

þar til uppskeran kitlar bragðlaukana. Ræktun inni á deildum.  

 Innkaup grundvallast af hagkvæmni og notagildi.  

 Dregið er úr orkunotkun eins og hægt er. 

 Pappír og efniviður til listsköpunar er umhverfisvænn og endurunninn eða endurnýttur. 

 Innkaup miðist við að keypt sé inn í stærri einingum, matarval grundvallast á því að elda 

frá grunni og að ekki séu keyptar unnar matvörur nema að litlu leyti. 

 Umhverfisvænar vörur eru valdar þar sem því verður við komið. 

 Fara reglulega í vettvangsferðir, þar sem við meðal annars könnum nánasta umhverfi, 

fylgjumst með árstíðarbundnum sveiflum eða njótum náttúrunnar. 

 Búa til nytsamlega hluti, svo sem kerti, litað garn, sultu og pappír.  
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Læsisstefna 
Markmiðið með læsisáætlun er að stuðla að markvissri, sýnilegri læsisstefnu er lýtur að skýrum 

aldursmiðuðum leiðum til að efla grunnfærni til framtíðar. Grunnhæfni er lykillinn að hæfni til 

að geta lært alla ævi. Ung börn þróa með sér læsi allt frá fæðingu samhliða málþroskanum. Um 

fjögurra ára aldur fara þau að leika sér með orð og rím og geta greint ákveðin hljóð í orðum og 

byrja að þekkja heiti nokkurra bókstafa. Á þessum tíma hafa börnin ánægju af ýmiss konar 

leikjum með tungumálið og hljóð þess. Við lok leikskólaaldurs, um fimm til sex ára, eru flest 

börn farin að þekkja heiti bókstafa og átta sig á því að þeir eigi sér samsvarandi hljóð. Þá geta 

börnin greint upphafsstaf orða og fundið orð sem hafa sama upphafsstaf. 

 

Mikilvægt er að hlúð sé að þessum þroska barna sem hluta af alhliða þroska þeirra. Þess vegna 

þarf starfsfólk leikskóla að vera meðvitað um hvaða þættir eru mikilvægastir þegar kemur að 

því að örva og styðja við læsisþroska barna. Um þriggja ára aldurinn byrjar hljóðkerfisvitund 

barna að þróast. Á þeim aldri hafa þau gaman að hrynjanda í málinu og þau fara að átta sig á 

rími og leika sér oft að bullurími, auk þessa eiga börn auðvelt með að læra vísur. Þegar lesið er 

fyrir börn eykst áhugi þeirra á lestri og hæfni til að læra að lesa. Í leik æfir barnið sig í 

ritmálshegðun og útvíkkar hugmyndir sínar um ritmálið. Það er mikilvægt að börnin þrói með 

sér læsi í víðum skilningi, að þau læri að lesa í tilfinningar, í umhverfið og efli með sér góða 

félagsfærni. Hægt er að lesa læsisstefnuna í heild sinni hér: 

http://hulduberg.leikskolinn.is/hulduberg/laesi.pdf 

 

  

http://hulduberg.leikskolinn.is/hulduberg/laesi.pdf
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Jákvæður agi 

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. Meginreglur jákvæðs aga 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:  

 Gagnkvæm virðing. Fullorðnir sem virða sjálfa sig og þær aðstæður sem eru uppi sýna 

góðsemd og festu. Á þennan hátt virða þeir þarfir barnsins. 

 Skilningur á orsökum hegðunar. Um leið og skilningur fyrir ákveðinni hegðun er fyrir 

hendi er mun auðveldara að breyta eða stöðva þá hegðun. Að bregðast við ástæðum 

hegðunar getur jafnvel verið mikilvægara en að bregðast við hegðuninni sjálfri 

 Virk samskipti. Að nota opnar spurningar, hvað, hvernig og hvers vegna. Að nota virka 

hlustun; að heyra hvað sagt er. Að gefa börnum tækifæri til að taka þátt í samskiptum í 

stað þess að segja þeim hvað þau eiga að segja og gera. 

 Þekking og skilningur á heimi barnsins. Þegar skilningur á heimi barnsins er fyrir hendi 

er hægt að velja rétt viðbrögð við hegðun þess. Að vita hvar barnið er statt á þroskabraut 

sinni, að þekkja skapferli þess, félagslegan og tilfinningalegan þroska. 

 Agi sem kennir. Agi sem kennir viðurkennda félagslega færni og lífsleikni án þess að 

refsa. 

 Áhersla á lausnir en ekki refsingar. Ásakanir leysa ekki vandamál. Velja þarf leiðir að 

lausnum. Með auknum þroska barnsins eykst samvinna við að finna jákvæðar lausnir á 

þeim aðstæðum sem eru uppi. Leiðir að lausnum virka betur þegar börnin eru 

þátttakendur í ákvörðunum.  

 Hvatning styrkir tilraunir og umbætur en ekki eingöngu góðan árangur. Hvatning 

hjálpar börnum að verða örugg með eigin hæfileika og getu. 
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Börnum gengur betur þegar þeim líður vel. Börnum sem líður vel eru mun tilbúnari til 

samstarfs, til að læra nýja hluti og gefa hlýju og virðingu þegar þau finna hvatningu og 

væntumþykju. Börnum sem líður illa, finnst þau niðurlægð eða skammast sín gengur ekki vel 

að tileinka sér nýtt viðhorf eða hegðun.  

Hvað er það sem börn þarfnast í raun og veru: 

 Mikill munur er á milli löngunar og þarfa og strax frá fæðingu hefur hvert barn fjórar 

grunnþarfir. 

 Að tilheyra/skipta máli og vera einhvers virði. Mikilvægt er fyrir barnið að vita að það  

sé viðurkennt fyrir það hvert það er í stað þess að einblínt sé á hvað það getur eða 

hvernig það hegðar sér 

 Skilningur á eigin getu eða hæfileikum. Börn átta sig á eigin getu og hæfileikum þegar 

þau fá tækifæri til að spreyta sig sjálf og æfa ákveðna færni eða getu. Þ.e. þegar þau 

upplifa hvað þau ráða við ein, eykst skilningur þeirra á eigin getu og hæfileikum. 

 Persónulegt vald og sjálfræði. Þegar börn fá tækifæri til að leita lausna, læra lífsleikni, 

sýna virðingu og vinna með öðrum upplifa þau persónulegt vald og sjálfræði. 

 Félagsfærni og lífsleikni. Börn þurfa kennslu í samskiptum og félagsfærni auk kennslu 

í lífsleikni, s.s. að klæða sig, að borða o.s.frv. Með kennslu og æfingu öðlast þau færni.  

 Vandamál leysast á mun auðveldari hátt þegar börnin taka þátt í að finna lausnir.  

Grunnhugtök í jákvæðum aga: 

 Virðing endurspeglast í þeirri kurteisi sem þú sýnir öðru fólki, hvernig þú talar við aðra, 

hvernig þú talar um það og hvernig þú ferð með eigur annarra. Tal og framkoma sem 

einkennist af virðingu veitir fólki þá reisn sem því ber. 

 Góðvild er að skamma ekki, niðurlægja ekki eða lesa yfir börnunum. Góðvild er að sýna 

væntumþykju og hlýju í verki. 

 Festa er að meina það sem þú segir og sjá til þess að fyrirfram ákveðnum verkefnum sé 

lokið. Á þann hátt læra börnin að þú meinar það sem þú segir (ef þú getur ekki staðið 

við það sem þú segir, segðu þá ekkert). 
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Framfarastefna - Lýðræði 
John Dewey (1859-1952) er talinn vera upphafsmaður framfarastefnunnar. Hann 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. 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.  

Dewey lagði mikla áherslu á lifandi tengsl skóla og samfélags og samvirkni milli barnsins, 

kennarans og umhverfisins. Þá er notast við nánasta umhverfi til að kynna börnunum 

samfélagið, fara til dæmis í gönguferðir og heimsækja fyrirtæki, þannig að heimur leikskólans 

og samfélagið fyrir utan séu ekki tveir aðskildir heimar heldur falli saman. Með þessu finna 

börnin að þau eru hluti af hópi og samfélagi. Þannig öðlast þau skilning á því hvað lýðræði felur 

í sér, læra lýðræðisleg gildi og vinnubrögð og þróa með sér borgaravitund. Í daglegu starfi 

leikskólans er lögð áhersla á umhyggju, tillitssemi og samhjálp meðal allra í leikskólanum. 

Jafnframt eru öll tækifæri sem gefast notuð til að fjalla um samkennd og samlíðan gagnvart 

öðru fólki. Lögð er áhersla á að virða sérstöðu og sjónarmið hvers einstaklings og veita börnum 

stuðning í daglegum samskiptum. Leikskólanum ber að vera vettvangur þar sem allir:  

 Taka virkan þátt í samræðum um almenn málefni. 

 Hlusta hver á annan og skiptast á skoðunum. 

 Bera ábyrgð á sjálfum sér og gjörðum sínum. 

 Vinna saman og aðstoða hvert annað. 

 Hafa val um verkefni og vinnubrögð. 

 Hafa áhrif á leikskólastarfið. 

 

Lev S. Vygotsky 
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Lev. S. Vygotsky er þekktastur fyrir kenningar sínar um vitsmunaþroskann. Hann taldi að 

börn fæddust með ýmsa grundvallar vitræna starfsemi; svo sem athygli, tilfinningar, skynjun, 

skilning og minni. Þessir þættir fá svo tækifæri til að þróast og eflast í félagslegu umhverfi. 

Svæði mögulegs þroska barns er bilið milli þess sem það getur gert á sjálfstæðan hátt og þess 

sem það getur gert með hvatningu og aðstoð einhvers reyndari, til dæmis fullorðinna eða félaga. 

Vygotsky lagði mikla áherslu á að vinna með svæði mögulegs þroska og nota til þess það sem 

hann kallaði vinnupalla, en vinnupallarnir eru þá þekking kennarana, annarra barna, námsefnið 

og/eða umhverfið.  

Til þess að nýta svæði mögulegs þroska notar sá reyndari vinnupalla. Hann leiðbeinir barninu 

á hátt sem örvar vitsmunaþroska og gefur því ákveðnar vísbendingar innan þroskasvæðis 

barnsins og hlutar í sumum tilfellum verkefnið niður þar til barnið hefur öðlast skilning á 

viðfangsefninu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Það sem barnið gerir á 
sjálfstæðan hátt

Svæði mögulegs 
þroska

Það sem barnið 
getur gert með 

aðstoð

Það sem barnið getur 
ekki gert (núna)
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Systkinablöndun 
Á Huldubergi eru fjórar deildar systkinablandaðar eða aldursblandaðar. Þá er átt við að börn frá 

aldrinum tveggja til fimm ára eru saman á deild. Slík blöndun er notuð meðal annars sem 

kennsluaðferð sem felst aðallega í því að hvert barn getur kennt öðru barni, lært af öðrum eða 

fengið staðfestingu á núverandi þekkingu og hæfni samanborið við önnur börn á svipuðu 

þroskastigi.  

Slíkt fyrirkomulag hefur ýmsa kosti og hafa rannsóknir sýnt fram á að meiri vitsmunaleg og 

félagsleg færni eigi sér stað hjá börnum sem eru daglega í systkinablönduðum hópi. Einnig hafa 

börnin og kennarinn yfirleitt tækifæri til að vinna saman í meira en eitt ár, sem eykur samfellu 

í námi og mótun jákvæðra samskipta kennara og barna, og á milli barna.  

Eins og fram kom hér á undan hefur systkinablöndun marga kosti og helsti kosturinn fyrir eldri 

börnin er sá að þau hjálpa þeim yngri og taka það hlutverk að sér að vera „lærimeistari“ og þar 

með eykst leiðtogahæfni, sjálfstraust og öryggi eldri barnanna. Vitsmunafærni eldri barnanna 

eykst þegar þau deila þekkingu sinni til yngri barnanna.  

Helsti kosturinn fyrir yngri börnin er sá að þau öðlast miklu fyrr öryggi, traust og sjálfstraust, 

þar sem þau fá strax stuðning og aðstoð frá eldri börnunum. Einnig komast yngri börnin frekar 

í kynni við eldri börnin, sem búa yfir jákvæðri félagslegri, tilfinningalegri, líkamlegri og 

vitsmunalegri hegðun. Yngri börnin njóta jafnframt þess að í hópnum eru börn sem hafa 

mismunandi áhugamál, persónuleika og getu.  
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Leikskóladagurinn 

Dagskipulag 
 Kl. 07:30 Leikskólinn opnar - Rólegur leikur. 

 Kl. 08:10 Morgunmatur. 

 Kl. 09:00-11:00 Leikur/Skipulagt starf/Útivera/vettvangsferðir (Kl. 10:00 Ávaxtastund) 

 Kl. 11:00 Samvera. 

 Kl. 11:30 Hádegismatur. 

 Kl. 12:00 Hvíld. 

 Kl. 12:30 Leikur/Útivera. 

 Kl. 14:00-15:00  Nónhressing 

 Kl. 15:00 Leikur/Útivera/Vettvangsferðir. 

 Kl. 16:00 Rólegur leikur. 

 Kl. 17:00 Leikskólinn lokar. 

 

Leikur 
Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 2011 er leikurinn megin námsleið barna og er hann 

nauðsynlegur til að stuðla að heilbrigðum þroska. Skilgreining á hugtakinu leikur: 

• Frelsi til að velja. 

• Persónuleg ánægja.  

• Áhersla á verkefnið sjálft en ekki niðurstöður þess.  

Einkenni leiksins: 

• Börnin stýra sjálf leiknum.  

• Börnin fá að velja hvernig leik þau vilja leika. 

• Börnin leika af frjálsum vilja.  

• Börnin hafa gaman af leiknum.  

• Leikurinn er sveigjanlegur og hvetjandi.  

• Leikurinn fer fram hjá einstaklingi eða í hópi. 

 

Rannsóknir sýna að leikur getur stuðlað að eftirfarandi: 

• Börn fá tækifæri til að skilja heiminn og auka við félagslegan og menningarlegan 

skilning.  
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• Börn læra að tjá persónulegar hugsanir og tilfinningar. 

• Sveigjanlegum og margbreytilegum hugsunum. 

• Þekkingu og úrlausn raunverulegra vandamála.  

• Færni í að setja sig í spor annarra.  

• Færni í að semja hlutverk og skipuleggja leikinn.  

• Þróun sjálfsstjórnar.  

• Auknum málþroska og færnin til læsis.  

• Örvun heilans og auknum hreyfiþroska.  

 

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 fara í val. Þau 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 börnin fá að velja sjálf.  
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Hópastarf - Skipulagt starf 

Hópastarfstímar eru einu sinni í viku. Þar gefst góður tími til að hver og einn einstaklingur fái 

að njóta sín. Börnin eru leidd áfram í þekkingarleit sinni án þess að svarið sé lagt fyrir þau. 

Markmið leikskólans eru höfð að leiðarljósi við vinnu að hópastarfstímum barnanna.  

• Hópastarf eins ára barna: Unnið með viðfangsefnið ég sjálf/ur.  

• Hópastarf tveggja ára barna: Unnið með viðfangsefnið, ég sjálf/ur og líkaminn minn 

ásamt því að kenna hvert öðru að vera vinir.  

• Hópastarf þriggja ára barna: Unnið áfram með viðfangsefnið ég sjálf/ur og líkaminn, 

skynfærin og fjölskyldan mín.  
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Útivera 

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

börnin þurfa að ímynda sér að hjólið er t.d. bíll, skóflan sé sími ofl. Í útiveru eflist 

hreyfiþroskinn, börnin eru að hlaupa á jafnsléttu eða á missléttu, hjóla, þjálfa jafnvægið ofl. Á 

Huldubergi fara börnin í útiveru tvisvar á dag, ef veður leyfir. Vegna stærðar leikskólans þarf 

að tvískipta útiverunni. Þrjár deildir er saman úti í einu. Fyrri útivera er frá klukkan 9:00-10:00. 

Seinni útivera frá klukkan 10:30-11:30. Útivera efir hádegi er misjöfn á milli deilda. Tveir elstu 

árgangarnir fara oftast út klukkan 13:00 og þá fara yngstu börnin út klukkan 15:00.  

 

Vettvangsferðir 

Reglulegar vettvangsferðir er eitt af markmiðum okkar. Með því að fara í vettvangsferðir gefst 

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

sjá börnin fegurðina í náttúrunni og líklegri seinna meir til að vilja vernda hana. Þau læra að 

þekkja árstíðirnar með því að veita umhverfinu eftirtekt. Þau kynnast lífverum í umhverfinu og 

lífsháttum þeirra, eins og fugla, skordýr og fjörudýr. Þau læra einnig að umgangast náttúruna 

og manngert umhverfi af virðingu með því að týna rusl, brjóta ekki greinar af trjánum, tína ekki 

villt blóm ofl.  
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Samvera/söngstund með Helga tónlistarkennara 
Tónlist er stór þáttur í leikskólanum og á hverjum degi er sungið mikið með börnunum í 

samveru og læra þau gríðarlega mikið af textum yfir leikskólagönguna.  

Samverustundirnar eru þrjár yfir daginn. Þá gefst tækifæri til að syngja saman, fara í leiki, vera 

með fræðslu, innleiða þematengd verkefni og veðurfræðingarnir segja til veðurs og hvernig best 

er að klæða sig fyrir útiveru. 

Á föstudögum er sameiginleg söngstund í leikskólanum, þá kemur Helgi Einarsson 

tónlistarkennari í heimsókn til okkar með gítarinn sinn og syngur með okkur.  

 

Matmálstími  
Hreinlæti, handaþvottur fyrir hverja máltíð. Börnin leggja á borð með aðstoð frá starfsfólki. Fer 

fram í heimastofu barnanna. 

 Morgunmatur: 

o Á Huldubergi erum við með fljótandi morgunmat á milli 8:15-9:00.  

o Hafragrautur á þriðjudögum,miðvikudögum og  fimmtudögum.  

o Morgunkorn, mjólk og súrmjólk á mánudögum og föstudögum.  

 Ávaxtastund er alla daga klukkan 10:00.  

 Hádegismatur er frá klukkan 11:30 til 12:00.  

 Nónhressing er frá klukkan 14:00-15:00. 

 Matseðil mánaðarins er að finna hér:    

http://hulduberg.leikskolinn.is/Upplysingar/Matsedill 

  

  

http://hulduberg.leikskolinn.is/Upplysingar/Matsedill
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Hvíld 
Hvíld er nauðsynleg og er lögð áhersla að börnin fari í hvíld að loknum hádegismat og til 

klukkan 12:30  

Oftast er börnunum skipt á þrjá hópa.  

 Innri hvíld er sú hvíld sem börnin sofa og hægt er að láta börnin sofa til klukkan 14:30 

en flest leikskólabörn þurfa svefn um miðjan daginn og ef daglúrinn er hafður fyrr á 

daginn truflar hann síður nætursvefninn.  

 Mið hvíldin er sögustund og fá börnin tækifæri til að leggjast niður og hvíla sig á meðan 

þau hlusta á sögu eða rólega tónlist.  

 Stóra hvíldin er fyrir elstu börnin, hlustuð er á sögu, farið í slökun eða sérverkefnum er 

sinnt.  

 

Hjálparálfar 
 Veðurálfur: Segja veðurfréttir ásamt því að segja til um hvernig best sé að klæða sig 

fyrir útiveru. 

 Umsjónarálfur: Aðstoðar við að leggja á borð og bjóða til borðs.  
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Efniviður 
 Verðlaust efni eins og eldhúsrúllur, lok af dollum, afgangs garn, eggjabakka, krukkur 

o.fl. og aðkeyptur pappír er í lágmarki.  

 Efniviður fyrir hlutverka- og þykjustuleiki fer fram á svæðum þar sem börnin hafa 

aðgang að efnivið sem eflir leik þeirra. Börnin endurspegla sína reynslu í gegnum 

leikinn og fara í hlutverk sem þau kannast við úr eigin reynsluheimi. Efniviður á þeim 

svæðum eru dúkkur, dúkkuföt, föt, skór, gamlir símar og tölvur, búðardót og margt, 

margt fleira. 

 Byggingaleikur eflir sköpunargleði barnanna. Á Huldubergi er opin efniviður, 

einingakubbar, holukubbar og dýnukubbar. Kubbarnir höfða til skapandi og sjálfstæðrar 

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

lausnir. Börnin hafa einnig aðgang að annarskonar kubbum í frjálsum leik; 

skógarkubbum, kaplakubbum, Legokubbum og formkubbar. Í gegnum byggingaleik 

kynnast börnin ýmsum stærðfræðilegum hugtökum eins og heill, hálfur, minni og stærri, 

stór og lítill og ýmsum formum.  

 Fínhreyfingar barnanna eru örvaðar við allar aðstæður í leikskólanum. Hvort sem er í 

fataklefanum, við matarborðið eða í leiknum. Boðið er upp á fjölbreyttan efnivið til að 

efla fínhreyfiþroska barnsins í gegnum leikinn. En með fínhreyfingum eins og að teikna, 

skrifa, klippa, líma, þræða perlur, spila og púsla þjálfast samhæfing augna og handa 

barnanna. Slík færni eflir viðbragðstíma og hreyfanleika barna. 
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Námsumhverfið 

Heimastofur  
Hvert barn á sína heimastofu (deild). Heimastofur eru hannaðar til að ná fram þeim markmiðum 

og áherslum sem settar eru fram í námskránni. Í hverri heimastofu er endurvinnslustöð þar sem 

sorp er flokkað eftir því hvort um sé að ræða pappír, plast, pappa eða almennt sorp. Þetta er gert 

með börnunum. Sameiginleg endurvinnslustöð er á einum stað í húsinu en þar er hægt að flokka 

enn frekar og losa endurvinnslustöðina inn á deild. 

 

Fjölnota rými 
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. Á hverju svæði fara um sex til 

átta börn. Þegar börnin fara á svæði gilda ákveðnar reglur; 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 lokinn 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 það ætlar að gera, kenna þeim að koma orðum á athafnir sínar og 

fylgja reglum.  

Þau svæði sem eru í boði eru:  

 Listarvæði – Sköpun og tilraunir. 

 Vísindasvæði – Efla skynfærin fimm. 

 Opna rýmið fyrir framan:  

o Móberg - Hlutverkasvæði. 

o Flikruberg – Kubbasvæði. 

o Stuðlaberg – Hreyfisvæði. 

o Silfurberg – Hreyfisvæði. 

 

      

  



 

 

28 Hulduberg 

 

Leikskólalóðin 
Útisvæði leikskólans er búið margskonar leiktækjum sem eflir þroska barna á fjölbreyttan hátt 

í gegnum leikinn.  

Á svæðinu eru:  

 Nokkrar rólur. 

 Rennibrautir. 

 Svið og áhorfendapallur sem við notum fyrir ýmsa viðburði. 

 Sandkassi. 

 Tvær jafnvægisslár og má nefna að önnur jafnvægissláin er utan um sandkassann sem 

mjókkar smátt og smátt.  

Við gerum með börnunum fuglafóður sem við setjum út á leikskólalóðina. Við erum með 

matjurtargarð þar sem við setjum niður kartöflur, gulrætur, radísur ofl. og einnig erum við með 

náttúrugarð, þar sem hægt er að finna ýmsar plöntur eins og graslauk, myntulauf, Rifsberjatré 

ofl.  

Skemmtilegt er að nefna á þriðjudögum er efniviður eins og skóflur, fötur, hjól og þess háttar 

ekki tekið út í garðinn heldur hugsum við um garðinn okkar, tínum rusl, sópum gangstéttina, 

þvoum gluggana og förum í hreyfileiki.  
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Samfélagið 
Hulduberg er vel staðsettur leikskóli og náttúran skammt undan. Stutt er til sjávar og fjallasýn 

er mikil. Austan við leikskólann má sjá Lágafell og að sunnanverðu sjáum við Úlfarsfell, 

Blikastaði og Reykjavík. Vestan við leikskólann má sjá Álfsnes og Akrafjall og norðan við 

leikskólann er Lágafellsskóli staðsettur og Esjan blasir við. Hluti af starfi okkar með börnum 

felst í því að kynna fyrir þeim nánasta umhverfi sitt og eins kynnum við fyrir þeim aðrar 

stofnanir og menningarviðburði sem eru í boði í bæjarfélaginu. Með því að vekja áhuga á 

nánasta umhverfi barnanna víkkar sjóndeildarhringur þeirra og áhugi á umhverfinu eykst. 

Vettvangsferðir/gönguferðir eru tíðir viðburðir í leikskólanum og 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 Mosfellsbær hefur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Verkefni elstu barna á leikskólanum um nærsamfélagið okkar“  
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Námsefni 

Orðaspjall  
Orðaspjall er leið til að efla orðaforða, mál- og hlustunarskilning barna með bóklestri. Aðferðin 

felst í því að kennarinn les bók með börnunum og ákveðin orð eru valin úr bókinni til vinna 

nánar með. Kennarinn spyr opinna spurninga sem krefjast þess að börnin ígrundi söguþráðinn 

vel og finni samheita orð. 

 

TRAS 

TRAS er skráningaraðferð á málþroska ungra barna. Leikskólakennarar á Huldubergi sjá um 

TRAS skráningu á börnum frá 2,4 ára aldri til 5 ára. Upplýsingar sem fást með TRAS skráningu 

eru viðbótarupplýsingar um þroskaferil barnanna, auk þess sem þar má sjá hvar börnin eru stödd 

miðað við jafnaldra á ákveðnum þáttum og veita þeim íhlutun í samræmi við það. Niðurstöður 

skráninga eru alltaf kynntar fyrir foreldrum og þeir fá ráðgjöf og upplýsingar um hvernig megi 

stuðla að framförum hjá barninu.  

 

SOL og Litla SOL 

Bækurnar eru hannaðar til að efla málþroska leikskólabarna, í bókunum er að finna leiki sem 

þjálfa sömu svið og TRAS skráningarlistinn byggir á: Samleikur, tjáskipti og einbeiting. 

Málskilningur og málvitund. Framburður, orðaforði og setningamyndun. Bækurnar eru notaðar 

í litlum hópum eins og í hvíldinni eða í hópastarfi.   
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Viðburðir 
Ágúst 

• Í túninu heima: Leikskólinn tekur þátt í bæjarhátíðinni Í túninu heima sem haldin er 

síðustu helgina í ágúst. Mismunandi er með hvaða hætti það er gert en við skreytum 

alltaf umhverfið í hverfislitnum, sem er gulur. 

 

September 

• Uppskeruhátíð leikskólans/Dagur íslenskrar náttúru. Þann 16. september 2010, á 70 ára 

afmæli Ómars Ragnarssonar, var ákveðið að sá dagur yrði upp frá því tileinkaður 

íslenskri náttúru. Felst í þessu viðurkenning á framlagi Ómars til náttúruverndar og 

almenningsfræðslu um mikilvægi íslenskrar náttúru sem og allra þeirra sem lagt hafa 

sitt af mörkum til að fræða um íslenska náttúru. Markmiðið með degi íslenskrar náttúru 

er að beina sjónum landsmanna að hinni einstöku náttúru landsins, gögnum hennar og 

gæðum. 

• Gulur mánuður. (Sjá nánar í viðauka) 

 

Október 

• Alþjóðlegi bangsadagurinn er haldinn hátíðlegur með því að börnin koma með bangsa 

að heiman, sungin eru bangsalög og lesnar eru bækur um bangsa.  

• Alþjóðadagur kennara er fagnað um heim allan 5. október ár hvert. Markmiðið með 

deginum hefur ávallt verið að vekja athygli á því mikilvæga starfi sem kennarar gegna 

í heiminum – en líka að efla samtakamátt kennara og huga að hvernig menntun barna 

verður best háttað í framtíðinni. 

• Bleikur mánuður. (Sjá nánar í viðauka) 

• Þema mánaðarins: Haustið og lífverur í umhverfinu.  

 

Nóvember 

• Afmæli leikskólans er 2. nóvember og höldum við daginn hátíðlegan oftast með að leyfa 

börnunum að flæða á milli deilda. Einnig koma foreldrar í morgunkaffi til okkar.  

• Dagur íslenskra tungu er haldinn hátíðlegur á fæðingardegi Jónasar Hallgrímssonar, 16. 

nóvember,  samkvæmt tillögu menntamálaráðherra frá árinu 1996. Þann dag eru árlega 

veittar viðurkenningar fyrir störf í þágu íslensks máls og efnt til margvíslegra 

menningarviðburða. Hér á Hulduberg koma börn frá Lágafellskóla og lesa fyrir börnin 

á Huldubergi.  
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• Grænn mánuður: (Sjá nánar í viðauka) 

• Þema mánaðarins: Ég sjálfur.   

 

Desember 

• Fullveldisdagurinn: Við höldum daginn hátíðlegan með því að flagga íslenska fánanum 

og syngjum fyrsta erindi Ísland er land þitt við fánastöngina. Börnin fá vöfflur í 

nónhressingu  

• Bökunardagur: Við bökum piparkökur í byrjun desember 

• Jólaball: Sameiginlegt jólaball fyrir börn og starfsfólk um miðjan desember.  

• Grænn mánuður. (Sjá nánar í viðauka) 

• Þema mánaðarins: Aðventan.  

 

Janúar 

• Árbæjarsafnið: Elstu börnin í leikskólanum fara á Árbæjarsafnið og fá þar leiðsögn um 

safnið. 

• Þorrablót er haldið á Bóndadegi hvert ár og þorramatur framreiddur. Strákarnir fá að 

byrja að borða. Allir búa til víkingahatta eða skotthúfur. Börnunum er sagt frá 

leikföngum barna til forna og þeim sýnd horn og leggir og fleira sem notast var við. 

Einnig er fræðsla um mat, matargerð og matarílát í „gamla daga”. Fjallað er um fatnað 

og fleira sem tengist Þorranum og fornum hefðum Íslendinga.  

• Svartur, hvítur og grár mánuður. (Sjá nánar í viðauka) 

• Þema mánaðarins: Gamli tíminn. 

 

Febrúar 

• Tannverndarvikan: Vekja börnin til umhugsunar um mikilvægi góðrar tannheilsu.  

• Á Bolludegi eru fiskibollur í hádeginu og rjómabollur í nónhressingu. Á Sprengidegi er 

borðað saltkjöt og baunir. Á þennan hátt er hugað að gamalli íslenskri matarhefð.  

Á Öskudegi mæta börnin í grímubúningi og „kötturinn” er sleginn úr tunnunni en í henni 

er smá glaðningur fyrir hvert barn. Við sláum svo upp dansleik og skemmtilegheitum á 

eftir.  

• Kærleiksvikan: Markmið vikunnar er að hver einasti bæjarbúi finni fyrir kærleik í sinn 

garð og gefi öðrum kærleik.  

• Konudagurinn: Sameiginlegur matur í hádeginu, stelpur byrja að borða.  
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• Rauður mánuður. (Sjá nánar í viðauka) 

• Þema mánaðarins: Kærleikur og vinátta. Unnið er með gildin okkar. 

 

Apríl 

• Menningarvikan: Leikskólabörn Mosfellsbæjar eru árlega með listasýningu á torginu í 

Kjarna og syngja fyrir gesti. Sýningin stendur yfir í viku í kringum afmælisdag Halldórs 

Laxness.  

• Appelsínugulur mánuður. (Sjá nánar í viðauka) 

• Þema mánaðarins: Vorið. 

 

Maí 

• Opið hús: Í maí í boði foreldrafélagins. Elstu börn leikskólans koma með kræsingar á 

hlaðborðið og verk barnanna yfir veturinn er til sýnis.  

• Fjólublár mánuður. (Sjá nánar í viðauka) 

• Þema mánaðarins: Vorið og lífverur í umhverfinu 

 

Júní 

•  Sumarhátíðin: 16. júní er sumarhátíð í leikskólanum.  

• Þema mánaðarins: Gönguferðir 

 

Allt árið í kring 

• Bókasafnsferðir: Bókasafn Mosfellsbæjar tekur á móti hóp barna á leikskólaaldri og 

kynnir fyrir þeim þær reglur sem gilda á bókasafninu og lesið er fyrir barnahópinn. 

Börnin fá að skoða listasalinn sem er inni á bókasafninu.  

• Leiksýningar: Foreldrafélagið býður upp á leiksýningar tvisvar á ári í leikskólanum.  

• Afmæli barna: Afmælisbarnið fær kórónu, það er sunginn afmælissöngur. Barnið er 

umsjónarmaður þennan dag.  
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Sérkennsla 

Hvert barn er einstakt og hefur persónubundna eiginleika sem ráðast bæði af erfðum og 

umhverfi. Ef þroski, hegðun eða líðan barns víkur frá því sem telst eðlilegt fyrir aldur eða er til 

trafala við leik, nám eða samskipti er það skilgreint sem frávik. Mikilvægt er að 

finna slík frávik hjá börnum eins snemma og hægt er, svo grípa megi til úrræða sem draga úr 

erfiðleikum og bæta framtíðarhorfur. 

Starf sérkennslustjóra Huldubergs byggir á lögum og reglugerðum um leikskóla, lögum um 

málefni fatlaðra, Aðalnámskrá leikskóla, Heildstæðri skólastefnu Mosfellsbæjar og síðast en 

ekki síst Námskrá Huldubergs. Þau börn sem eru á Huldubergi og eru með einhverskonar 

greiningu heldur sérkennslustjóri utan um. Einstaklingsnámskrár eru mótaðar sem og 

matsáætlanir sem taka mið af starfi leikskólans og tillögum sérfræðinga s.s. sálfræðingum á 

vegum Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar, Þroska- og hegðunarstöð, Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins, Heyrnar og talmeinastöð Íslands.  

Framkvæmd námskráa er á ábyrgð deildarstjóra sem og sérkennslustjóra. Ráðgjöf og samráð 

starfsmanna og sérkennslustjóra er stór þáttur í starfinu svo og samráð við utanaðkomandi 

ráðgjafa. Aðgangur að sérfræðiaðstoð er í gegnum Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar.  

 

Helstu verkefni: 

* Ber ábyrgð á skipulagningu, framkvæmd og endurmati sérkennslunnar í leikskólanum ásamt 

leikskólastjóra. 

* Er faglegur umsjónarmaður sérkennslu í leikskólum. 

* Ber ábyrgð á miðlun upplýsinga milli leikskólaráðgjafa v/sérkennslu/sérkennslufulltrúa 

leikskóla og starfsmanna leikskólans. 

* Hefur umsjón með uppeldis- og námsgögnum leikskólans sem tengjast sérkennslu. 

* Ber ábyrgð á að börnum sem njóta sérkennslu í leikskólanum sé boðið upp á þroskavænleg 

verkefni í leik og starfi. 

* Hefur yfirumsjón með gerð verkefna og áætlana fyrir börn sem njóta sérkennslu. 

* Hefur yfirumsjón með að meðferðar- og kennsluáætlunum annarra sérfræðinga sé framfylgt 

og að skýrslur séu gerðar. 



 

 

35 Hulduberg 

 

Tengsl Huldubergs og Höfðabergs  
Eins og fram hefur komið eru börnin á leikskólanum tveggja til þriggja ára, en það þýðir að 

fjögurra og fimm ára börnin eru á Höfðabergi og er undir stjórn Lágafellsskóla. Nokkrum 

sinnum yfir önnina fara þriggja ára börnin okkar í heimsókn til að kynnast starfsemi Höfðabergs 

og auðvelda aðlögun þeirra þegar þau flytjast yfir.  

Við lok leikskólagöngu á Huldubergi liggja fyrir ýmsar upplýsingar um börnin og til að tryggja 

samfellu í námi fylgja þessar upplýsingar þeim yfir á Höfðaberg. Foreldrar eru mikilvægir 

tengiliðir og miðla upplýsingum um börn sín og leikskólagöngu þeirra. Þeir eiga jafnframt rétt 

á að fá vitneskju um þau gögn sem fylgja barninu úr leikskólanum og gefst kostur á að bregðast 

við þeim. 
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Foreldrasamstarf 

Foreldraráð 
Markmið með foreldrasamstarfi er eftirfarandi:  

 Veita foreldrum upplýsingar um starfsemi leikskólans.  

 Veita foreldrum upplýsingar um þroska barnsins og líðan þess í leikskólanum.  

 Afla upplýsinga um aðstæður og uppeldisviðhorf foreldra.  

 Stuðla að þátttöku foreldra í starfi leikskólans.  

 Rækta samvinnu og samskipti leikskóla og heimilis.  

 Skapa umræðuvettvang fyrir skoðanaskipti um uppeldi barna.  

Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír foreldrar og skal kosning fara fram í september ár hvert. 

Leikskólastjóra ber að starfa með foreldaráði. Foreldraráð fundar síðasta þriðjudag í hverjum 

mánuði ásamt leikskólastjóra/aðstoðarleikskólastjóra.  

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). 

 

Foreldrafélag 
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. 

Safnað hefur verið í sjóð með því að senda út gíróseðla. Reynt er að stilla upphæð í hóf og er 

ekki markmið að safna fjármunum. Stjórn félagsins er skipuð tólf fulltrúum; tveimur frá hverri 

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

leikskólans og tryggja velferð barnanna sem mest. Stjórnin fundar einu sinni í mánuði þar sem 

málefni líðandi stundar eru rædd og oftar enn ekki situr leikskólastjóri eða fulltrúi hans fundina. 
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Mat á leikskólastarfi 

Innra mat 
Mat á starfi leikskólans Huldubergs er tvenns konar; annars vegar sem Hulduberg framkvæmir 

sjálft og kallast það innra mat og hins vegar sem Mosfellsbær sér um og kallast það ytra mat. 

Matsnefnd leikskólans er stjórnendateymi skólans. Skólastjóri ber ábyrgð á að innra mat sé 

framkvæmt. Leikskólinn vinnur að og birtir á heimasíðu skólans starfsáætlun fyrir hvert skólaár, 

þar er að finna skóladagatal skólans, áherslur í starfi og verkefni og hvernig endurmat skólans 

er háttað.  

 

Innra mat leikskólans:  

 Foreldrakönnun er gerð árlega en þar eru foreldrar beðnir að svara nafnlausri könnun 

um starfshætti leikskólans. Niðurstöður eru teknar saman og notaðar til að efla starf 

leikskólans.  

 Einnig hefur leikskólinn notast við ECERS-kvarðann til að meta skipulag, starf og 

efnivið leikskólans. Meginmarkmiðið með matinu er að auka gæði í starfinu með 

börnunum. 

 Mat á starfi barnanna/innra mat:  

o Hópastarfið er metið jafnóðum og skráð á þar til gerð blöð.  

o Í lok hvers starfsárs er síðan farið yfir starfið og metið hvernig hafi gengið, hvað 

gekk vel, hverju skuli breyta og fleira.  

o Deildarstjórar skila matsblaði eftir hvern mánuð yfir starf deildanna til 

leikskólastjóra. Slíkt símat er notað til að vinna árlegt endurmat á starfinu og 

upplýsingar notaðar í ársskýrslu leikskólans.  

o Börnin meta leikskólastarfið sjálf: Spurt er opinna spurninga um leikskólann og 

barnahópnum leyft að taka myndir af leikskólastarfinu.  

 Ferilmöppur barna: ferilmappan á að vera í tímaröð og sýna samfellu í námi og þroska 

barnsins. Ferilmappa nýtist starfsfólki sem heildrænt mat á stöðu barnsins. Það á að vera 

hægt að sjá hverju það hefur áhuga á, hvað það kann, getur og hver hæfni þess er. Einnig 

ætti starfsfólkið að geta séð á upplýsingum í möppunni á hvaða sviðum það getur bætt 

sig og hvort kennsluaðferðirnar eru að gagnast barninu eða hvort breytinga er þörf. 

Ferilmappan nýtist foreldrum sem innsýn í leikskólastarfið og gefur foreldrum kost á að 

ræða við barnið um verkefnin sem það er að vinna í leikskólanum. Einnig opnar mappan 
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á samræður á milli foreldra og kennara um barnið, þroska þess og kunnáttu. Í 

ferilmöppunni eiga öll myndverk og verkefni að vera með skýringum. Útlit á 

ferilmöppum er samræmt yfir leikskólann. 

Ferilmappa á að geyma. 

 Fyrsta vikan í leikskólanum. – Myndir og skráning. 

 Handaför barnsins. 

 Hæð barnsins við byrjun og lok leikskólagöngunnar. 

 Sjálfsmyndir – gerðar á hverju ári. 

 Fjölskyldumynd. 

 Spurningalistar sem kanna heimaþekkingu og beinast að áhuga barnsins 

 Afmælisskráning – á hverju ári. 

 Skráning á sérstökum dögum, eins og til dæmis degi leikskólans og bangsadegi. 

 Ljósmyndir af barninu í leik og starfi sem tengist stefnum skólans og námssviðum. 

 Námssögur af félagslegum samskiptum barnsins í ólíkum aðstæðum. Í frjálsum leik, 

útiveru, samverustund, í fataklefa eða við matarborðið. 

 Námssögur eða dæmi um hæfni og áhuga barnsins á námssviðum og stefnum 

leikskólans. 

 

Ytra mat 

Ytra mat: Samkvæmt lögum um leikskóla (90/2008) lætur Menntamálaráðuneytið fara fram 

skipulagt ytra mat á einum leikskóla á ári. Rekstraraðili leikskóla getur einnig látið framkvæma 

slíkt mat. Leikskólinn skilar einnig árskýrslu til leikskólafulltrúa, en þar er fjallað um það starf 

sem unnið hefur verið síðastliðið ár. Skólafulltrúi tekur síðan saman úttekt út öllum árskýrslum 

frá leikskóla í sveitarfélaginu og leggur fyrir fræðslunefnd sem vísar til bæjarstjórnar. 

 


