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Handbók starfsfólks leikskólans Gimli
Handbók þessi er unnin út frá samvinnuverkefni
leikskólans Gimlis, Reykjanesbæjar og
Ásthildar Bj. Snorradóttur talmeinafræðings.
2017-2018
Tilgangur þessarar handbókar er að bæta þekkingu starfsmanna á
snemmtækri íhlutun og bæta þannig starf skólans með hag barnanna að
leiðarljósi. Lagður er grunnur strax og börnin hefja nám og stuðst við
fjölbreyttar kennsluaðferðir. Ávallt er lagt upp með að kenna börnunum í
gegn um leik. Stuðst er við bók Ásthildar Bj. Snorradóttur og fl. Snemmtæk
íhlutun tveggja til þriggja ára barna. Unnið er með námsefni sem til er í
leikskólanum s.s Ljáðu mér eyra, Orðagull, Lubbi finnur málbein, Bína
bálreiða o.s.frv.
Handbók þessi á að veita starfsfólki leikskólans auðveldara aðgengi að
markmiðum og kennsluaðferðum sem leikskólinn Gimli leggur upp með í
læsisstefnu sinni. Einnig eru aðgengilegir allir verkferlar sem er unnið eftir
í leikskólanum. Efniviður sem leikskólinn á er kynntur ásamt ýmsum
gögnum sem nýtast kennurum í leik og starfi. Það er trú hjá starfsfólki
leikskólans að þessi handbók verði til að vald efla leikskólann enn frekar.
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Skólasöngur Hjallastefnunnar
Lag: Atli Heimir Sveinsson. Ljóð: Auður Teitsdóttir
Í skóla er gaman – krakkar leika
Stelpurnar dansa
Strákar spinna- gleði finna
Hlæja og hlæja í hjarta sér
Og hlæja og hlæja í hjarta sér

Í skóla er gaman – krakkar leika
Strákarnir dansa
Stelpur spinna- gleði finna
Hlæja og hlæja í hjarta sér
Og hlæja og hlæja í hjarta sér
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Ágrip
Fræðslusviði Reykjanesbæjar tók þá ákvörðun í upphafi árs 2017 að fara í samstarf við
Ásthildi Bj. Snorradóttur,talmeinafræðing um að hún myndi leiða þróunarverkefni sem stuðla
skyldi að snemmtækri íhlutun varðandi málþroska og læsi. Markmið verkefnisins fól í sér að
gera alla verkferla skýra ásamt hlutverki starfsfólks. Stuðla að betri og markvissari nýtingu á
málörvunarefni með skipulagðri flokkun og skoða uppbyggingu málörvunarstunda. Siðast en
ekki síst að skerpa á því leiðandi hlutverki sem leikskólar hafa þegar kemur að snemmtækri
íhlutun barna með málþroskaraskanir. Lagt var upp með að hver leikskóli gerði handbók sem
rammaði inn þessa þætti ásamt því að taka mið af sérstöðu hvers og eins leikskóla út frá
hugmyndafræði og skólanámskrá.
Öllum leikskólum Reykjanesbæjar og Garði bauðst þátttaka, en þeir sem óskuðu eftir að vera
með voru Gimli, Garðasel, Heiðarsel, Háaleiti,Tjarnarsel og Gefnarborg.
Leikskólastjórar í ofantöldu leikskólum tilnefndu tvær verkefnastýrur sem leiddu verkefnið í
viðkomandi leikskólum ásamt leikskólastjórum sem settir voru vel inn í markmið
verkefnisins. Lögð var áhersla á samvinnu á milli leikskólanna og að leikskólastjórar styddu
vel við þróunarverkefnið. Ingibjörg Bryndís Hilmarsdóttir leikskólafulltrúi var fulltrúi
fræðslusviðs og sá um að skipuleggja og boða fundi og vera tengiliður við Ásthildi og
verkefnastýrur leikskólanna. Talmeinafræðingarnir Berglind Ósk Guðmundsdóttir og Erla
Hafsteinsdóttir á fræðslusviði Reykjanesbæjar voru í vinnuhópnum og studdu við verkefnið
með sinni þekkingu. Einnig veittu ráðgjöf Kolfinna Njálsdóttir, deildarstjóri skólaþjónustu og
Ólöf Guðmundsdóttir, kennsluráðgjafi af fræðslusviði.
Þegar gerð var tímalína fyrir verkefnið voru áætluð verklok vor 2018 en þegar leið á tímann
var ákveðið að færa lok verkefnisins fram á haust 2018 og halda útgáfuhóf í september.
Fyrsti fundur hópsins í verkefninu ásamt sviðsstjóra fræðslusviðs, Helga Arnarsyni var
10.mars 2017, alls voru haldnir 10 fundir á tímabilinu.
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Ásthildur hvatti strax í upphafi til samvinnu og samstarfs milli leikskóla þar sem leikskólarnir
gætu sameinast um margt í handbókinni og var það haft að leiðarljósi. Einnig var ákveðið að
leggja áherslu á að sem flestir starfsmenn leikskólanna kæmu að vinnu við verkefnið. Ásamt
fundum á tímabilinu þar sem hópurinn hittist og ræddi saman, var stofnuð „facebook‟ síða
þar sem þátttakendur gátu deilt hugmyndum sínum. Ásthildur heimsótti alla leikskólana einu
sinni á tímabilinu og fylgdist með málörvunarstundum og fundaði með verkefnastýrunum.
Aðal vinnan við verkefnið lá þó hjá leikskólunum sjálfum og óhætt er að segja að metnaður
og þrautseigja hafi einkennt alla þá vinnu. Verkefnastýrurnar eiga hrós skilið fyrir að leiða
verkefnið í sínum skólum og gefast ekki upp þó að stundum væri brekkan brött vegna ýmissa
ytri aðstæðna. Mjög ánægjulegt var að vinna með hópi fagfólks að svo metnaðarfullu
verkefni og er það von okkar að það komi til með að skila sér ríkulega inn í faglegt starf
leikskólanna.

Ingibjörg Bryndís Hilmarsdóttir
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Saga skólans
Árið 1971 var leikskólinn Gimli tekinn í notkun og var hann rekinn af bæjarfélaginu til 30.
desember árið 2004 en þá gerði Karen Valdimarsdóttir þjónustusamning við Reykjanesbæ og
stofnaði fyrirtækið Karen ehf. Á sama tíma var gerður samningur við Hjallastefnuna ehf. sem
veitir Gimli aðgang að allri þeirri þjónustu sem Hjallastefnan ehf. hefur upp á að bjóða. Þar er
lögð áhersla á einfalt og jákvætt starfsumhverfi sem einkennist af vináttu, kærleika, virðingu
og gleði. Kjarnarnir/deildirnar eru kynja- og aldursskiptir. Skólinn hefur notið góðs af faglegri
leiðsögn Margrétar Pálu Ólafsdóttur en hún er höfundur Hjallastefnunnar.
Hátt hlutfall fagmenntunar meðal starfsfólks, menntandi vinnuumhverfi fyrir bæði starfsfólk
og börn, virk foreldraþátttaka og elskulegt andrúmsloft eru þeir þættir í starfinu okkar sem
við erum stoltust af og skila okkur þeim árangri sem við sækjumst eftir; ánægðum börnum,
foreldrum og starfsfólki.
Einkunnarorð Gimlis eru: „Kærleikur og agi haldast hönd í hönd“ og einkennist allt starf
leikskólans af þessum orðum. Eins og áður hefur verið nefnt er elskulegt andrúmsloft sá
þáttur í starfinu sem leikskólinn er einna ánægðastur með. Það er alltaf tekið á móti
börnunum sem og öðrum gestum með hlýju og brosi á vör. Mikið er lagt upp úr því að
hugtakið virðing sé virt og að virðing einkenni öll samskipti milli barna, starfsfólks og
foreldra. Góð samskipti og umhyggja skapa vellíðan og eru lykilatriði í leikskólastarfinu,
þessir þættir hafa mikil áhrif á það hvernig heilbrigð sjálfsmynd barns þroskast. R-in þrjú í
Hjallastefnunni þ.e. röð, regla, rútína skapa börnunum mikið öryggi sem hefur síðan áhrif á
vellíðan þeirra.

Snemmtæk íhlutun í málþroska
Hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar í málþroska beinir athygli okkar að mikilvægi þess
að bregðast fljótt við máþroskafrávikum og þar sem grunur vaknar um lestrarerfiðleika.
Fyrstu æviárin eru stór áhrifavaldur í þroska barna, því skiptir öllu máli að mæta þörfum allra
barna. Kortleggja þarf hvert barn til þess að ná hámarksárangri í þroska, fylgjast með
framvindu og bregðast skjótt við ef upp kemur vandi. Góður málþroski og orðaforði er
undirstöðuþáttur fyrir góða lestrarfærni og aukið sjálfstraust sem getur bætt líðan og nám
barnanna. Rannsóknir hafa leitt í ljós að skjótur árangur í lestri getur gefið börnum forskot í
námi og verið ávísun á góðan árangur í öðrum námsgreinum. Með því að vinna eftir
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hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar er meiri möguleiki á að öll börn fái jöfn tækifæri til
náms (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2008).
Mikilvægt er að bregðast fljótt við frávikum í málþroska- og gruns um lestrarerfiðleika.


Snemmtæk íhlutun með áherslu á að vinna markvisst með mismunandi málþætti og
undirbúning fyrir lestur getur dregið úr námserfiðleikum síðar á lífsleiðinni og
minnkað þörfina fyrir sérkennslu í grunnskóla

Starfsfólk í leikskólanum Gimli leggur mikla áherslu á mikilvægi læsis alveg frá byrjun
leikskólagöngunnar. Mikilvægt er að lesa fyrir börnin og setja orð á allar athafnir daglegs
starfs. Það þarf að umvefja þau tungumálinu og grípa hvert tækifæri til þess að efla
málþroska og orðaforða. Lestraráhugi virðist mótast á æskuárum og þar gildir máltækið „því
fyrr því betra“. Kennarar og foreldrar þurfa líka að sýna gott fordæmi varðandi bóklestur.
Barn sem venst því að sjá fjölskylduna lesa bækur er líklegra til að fá áhuga á lestri bóka.
Mikilvægt er að njóta samvistar með börnum með því að lesa fyrir þau. Höfum gaman af
lestrinum, látum gleðina skína í gegn, skemmtum okkur, leikum og hlæjum. Starfsfólk
leikskólans leggur sig fram við að vera góð fyrirmynd í öllum sínum verkum.
Sé lesið fyrir barn á hverju kvöldi frá því að það er nógu gamalt til að skoða myndir og þar til
skólaaldri er náð, Þá jafnast það á við að minnsta kosti þúsund kennslustundir í móðurmáli. Barn sem
fer á mis við þessa reynslu þarf því að fá þúsund aukatíma í móðurmáli til að standa jafnfætis
bókvönum bekkjarsystkinum sínum. Lesum saman það er svo gaman.
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Eðlilegur málþroski
Samskipti og leikur 20-28 mánaða
Samskipti
Barnið:
 Hermir eftir athöfnum
 Sýnir látbragð og vilja til aðgerða
 Ímyndunarleikur þróast: þykist borða
bendir á klósett, þykist drekka kaffi
 Þykist skrifa eða tala í síma
 Þurrkar sér í framan og um hendur
 Tekur þátt í söng

Leikur
Barnið:
Gengur frá hlutum
Reynir að gera við leikföng sem bila
Byggir úr kubbum
Sýnir aukna tilbreytni í leikaðstæðum
Notar flest leikföng á viðeigandi hátt
Sýnir áhuga á bókum
Sýnir áhuga á öðrum börnum

Skilningur og tjáning 28-36 mánaða
Málskilningur
Barnið:













Máltjáning
Barnið:

Svarar einföldum spurningum
Þekkir notkun hluta
Byrjar að þekkja afstöðuhugtök
Svarar já og nei spurningum
Byrjar að hafa áhuga á því hvernig hlutirnir virka
Byrjar að benda á hluta úr heild
Byrjar að fara eftir flóknari fyrirmælum
Þekkir einn til tvo liti
Skilur neitun í setningum

Nefnir einn til tvo liti
Notar ég um sjálft sig
Heilsar, kveður og biður um hluti
Notar neitun
Notar eintölu/fleirtölu
Getur sagt til um nafn og kyn
Svarar spurningum á viðeigandi hátt
Byrjar að nota sagnbeygingar
Segir til um líðan
Telur 1-5
Segir frá liðnum atburðum
Tjáir sig yfirleitt í setningum

Leikur 28-36 mánaða













Sameinar athygli
Byrjar að gera sér grein fyrir þörfum annarra
Sýnir góða tengslamyndun
Leikur við hliðina á öðrum börnum
Byrjar að þróa samleik
Talar meira í leik með öðrum börnum
Deilir leikföngum
Sýnir meira úthald í leik
Leikur þekktar rútínur
Hermir eftir athöfnum aðstandenda í leik
Notar dúkkur, dýr og bangsa sem leikfélaga
Notar hluti til þess að standa fyrir marga aðra hluti
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Sýnir aukinn áhuga á að leika við önnur börn

Hugmyndir – málörvun
Málskilningur/máltjáning
 Svara spurningum
 Nefna hluti úr heild
 Vinna með litaheiti
 Vinna með neitun í setningum
 Vinna með eintölu/fleirtölu og afstöðuhugtök
 Segia aldur og kyn
 Tjá líðan
 Vinna með smáorð/setningar

Samskipti/leikur
Styrkja tengsl
Byrja að þróa samleik
Deila leikföngum
Leika þekktar rútínur
Láta einn hlut standa fyrir annan
Setja sig í spor annarra
Sameina athygli

Málþróun: 4 ára
Barnið
 Þekkir grunnliti og form



Fer eftir flóknari fyrirmælum
Getur sagt frá ímynduðum hlutum

Hugmyndir- málörvun
Leika sér með málið:ríma, klappa atkvæði, tala um
orð/setningar
Gera barnið meðvitað um ritamálið
Svara spurningum og leiða barnið í að svara sjálft






Spyr margra spurninga
Setningar lengjast
Notar þátíð
Málfræðiundirstaða

Lesa ævintýri
Spila skemmtileg spil
Útskýra orð
Fara eftir fyrirmælum

Málþróun: 5 ára




Lýsir hlutum
Þekkir afstöðuhugtök
Veit aldur, heimilisfang og afmælisdag






Þekkir andstæður
Notar nútíð, þátíð og framtíð
Spyr til þess að fá upplýsingar
Flóknar setningar

Vinna með þekkingaratriði
Tala um talfærin
Vinna með hljóðgreiningu, hljóðflokkun
og einfalda hljóðtengingu
Vinna með stafi
Vinna með ritmálið t.d að skrifa nafnið sitt og stafi

Málþróun: 6 ára




Réttur framburður málhljóða
Notar rétta málfræði í setningum og frásögn
Skilur flestar setningar



Þekkir hægri og vinstri





Getur sagt fyrir um endi á sögu
Þekkir vikudaga og mánuði
Kann viðeigandi boðskipti

Lesa með barninu
Hjálpið barninu til þess að endursegja
Málið er verkfæri fyrir hugsunina fáið barnið til
þess að segja ykkur skipulag dagsins
Fylgjast vel með námi barnsins og undirbúningi
fyrir lestrarnám

Það skal hafa i huga að börn eru misjafnlega í stakk búin hvað varðar málþroska á yngri
árum. Þessi listi er eingöngu til viðmiðunar og það er ekki hægt að alhæfa þessi viðmið
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fyrir öll börn. (Ásthildur Bj Snorradóttir og Bergrós Ólafsdóttir, e.d.).

Hvernig er hægt að efla málþroska barna?


Vinna með undirstöðuþætti fyrir boðskipti (sitja, passa hendur, hlusta, bíða,
gera til skiptis, horfa og muna).



Lesa fyrir þau bækur



Ræða og útskýra lesefni



Vinna markvisst með orðaforða



Spyrja börnin opinna spurninga



Hjálpa þeim að byggja upp söguþráð



Syngja og kenna þeim rím, vísur og þulur



Hvetja þau til að segja frá atburðum og upplifunum

Fjölmargar rannsóknir sýna að börn sem lesið er fyrir reglulega eru líklegri til að auka
orðaforða og verða góð í lestri. Börn með góðan orðaforða hafa síðan að jafnaði betri
lesskilning.

Grunnþættir menntunar
Í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 eru grunnþættir menntunar skilgreindir. „Grunnþættirnir
snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru þannig að börn og ungmenni læri
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að byggja sig upp andlega og líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum.
Grunnþættirnir snúast einnig um framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan
þátt í að viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa það.“ Grunnþættirnir eru eftirfarandi:
Læsi, sjálfbærni, lýðræði, mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði, velferð og sköpun

Læsi
„Læsi snýst um samkomulag manna um málnotkun og merkingu orða í málsamfélagi og er
því félagslegt í eðli sínu. Það er háð hefð og er því ekki færni sem einstaklingar geta öðlast og
beitt óháð stað og stund, menningu og gildum. Læsi krefst skriffæra, efnis til að skrifa á og
miðils, t.d. bókar, til að koma ritsmíðinni á framfæri og snýst því að hluta til um tæknimiðla
og verkkunnáttu“ (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).

Í leikskólanum Gimli fer þjálfun og kennsla í læsi fram í gegnum fjölbreytta leiki og
margvíslegan efnivið. Umhverfið er læsishvetjandi og ritmálið hvarvetna sýnilegt. Hlutir eins
og t.d. hurð, klukka og sópur eru merktir með ritmáli. Það er síðan skoðað við margvíslegar
aðstæður og börnin fá tækifæri til þess að kynnast tungumálinu á fjölbreyttan máta. Unnið
er með hljóðkerfisvitund í gegnum þulur, hlustunarleiki, rím, orð, samstöfur og hljóð. Í
lestrar- og sögustundum er orðaforðinn þjálfaður, orð eru rædd og hugtök skoðuð á lifandi
og leikrænan hátt. Einnig er farið í skemmtilega orðaleiki. Söngur á sér stóran sess í Gimli og
eru markvisst valin lög með krefjandi textum.
Kynning á hljóðum stafanna fer fram í öllum kjörnum. Markviss stafainnlögn fer fram yfir
skólaárið í öllum kjörnum og öll íslensku málhljóðin eru lögð inn í gegnum leikinn. Þá æfa
börnin ritun undir leiðsögn kennara en einnig þjálfa börnin ritun í gegnum frjálsan leik í
föndurkrók, þar sem fá börnin skriffæri og ýmsan efnivið sem örva þau til ritunnar. Með
þessu vinnulagi öðlast börnin skilning á því að ritað mál og tákn hafi merkingu.
Mikið er lagt upp úr kærleiksríkum samskiptum og börnin eru hvött til jákvæðra samskipta.
Kennarar eru börnunum góðar fyrirmyndir í verki og tjáningu. Þeir velja að nota orð sem
hvetja til jákvæðrar framkomu sem einkennast af kærleika og virðingu. Börnin læra það sem
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fyrir þeim er haft og tileinka sér kærleiksrík orð. Orð eins og „kæri vinur“ og „kæra vinkona“
eru notuð þegar börn og kennarar ávarpa hvort annað, með þessum hætti er grunnurinn
lagður að jákvæðum samskiptum og engum vafi leikur á að allir eru vinir í leikskólanum
Gimli.
Börnin fá ríkuleg tækifæri til að æfa orðaforða sinn og endurskapa upplifanir sínar og reynslu
í leik og skapandi starfi, bæði í valtímum og í hópatímum með kennara. Sem dæmi má nefna
hlutverkaleik í leikstofu og frjálsan leik í föndur-, leir- og kubbakrók.
Einnig gefast börnunum mörg tækifæri til að koma
skoðunum sínum og hugmyndum á framfæri bæði í smáum
sem stærri hópum. Sem dæmi má taka í hóptíma með
kennara eða í samverukrók með öllum kjarnanum, þá er
börnunum boðið að standa á „sólinni“ í miðjum hópnum og
tjá sig um skoðanir sínar og/eða upplifanir úr daglegu lífi.
Gimli tekur þátt í Framtíðarsýn Reykjanesbæjar eins og aðrir
leikskólar í Reykjanesbæ. Í framtíðarsýninni er lögð áhersla
á að leggja grunn að bættum árangri barna í læsi og
stærðfræði. Einnig er lögð enn frekari áhersla á að auka
samvinnu milli leikskóla og annarra skólastiga. Framtíðarsýn
leikskólans Gimlis á samþættingu læsis og stærðfræði í
leikskólastarfinu sem og annarra Hjallastefnuskóla í
Reykjanesbæ byggir á:
1. Áskorun- að námsumhverfið sé ögrandi og hvetjandi fyrir þekkingarleit barnsins.
2. Sjálfræði- að barnið byggi upp sterka og jákvæða sjálfsmynd sem stuðlar að
frumkvæði og innri áhugahvöt. Þannig að barnið hafi kjark til að velja og takast á við
ögrandi áskoranir og finni að það hafi vald yfir aðstæðum sínum.
3. Tilheyra- að barnið finni mátt sinn og getu í þeim verkefnum sem það er að takast á
við hverju sinni. Barnið upplifir þannig öryggi og vellíðan eitt og sér sem og í hópi með
öðrum.
Tölulæsi:
Daglega er unnið með tölur og form. Í leikskólanum Gimli en einnig er unnið markvisst með
innlögn í stærðfræði yfir skólaárið á öllum kjörnum. Markmiðið er að vinna stærðfræðina í
gegnum leikinn þannig að börnin öðlist jákvæða upplifun af stærðfræðilegum
viðfangsefnum.
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Stafrænt læsi
Í leikskólanum Gimli binda kennarar sig ekki eingöngu við ritmálið heldur nýta tölvutæknina
til náms og kennslu. Börnin fá tækifæri til að nota og leika með smáforrit í spjaldtölvum. Þau
velja sér verkefni í spjaldtölvunni eftir áhuga og getu og efla þannig stafrænt læsi.

Sjálfbærni
„Menntun til sjálfbærni miðar að því að gera fólki kleift að takast á við viðfangsefni sem lúta
að samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags“ (Aðalnámskrá
leikskóla, 2011).
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Gimli er skóli sem flaggar Grænfánanum, það er viðurkenning Landverndar á því að unnið er
að umhverfismálum með nemendum skólans. Aðalmarkmið leikskólans er að flokka allt það
sorp sem til fellur frá skólanum. Á hverjum kjarna fyrir sig er þriggja tunnu flokkunarkerfi þ.e.
lífrænn úrgangur, pappír og plast. Framtíðaráætlun skólans er að auka enn frekar vitneskju
um endurvinnslu og hlúa betur að nærumhverfi leikskólans.
Á útisvæðinu við Gimli er Jógalundur, þar hefur foreldrafélag Gimlis sett niður trjáplöntur,
runna og blóm. Börnin eru mjög meðvituð um að hlúa þarf að plöntunum og þau skiptast á
að vökva gróðurinn sem að hefur verið gróðursettur í lundinum.
Gimli og Njarðvíkurskóli tóku Barnalund sem er gróðursæll lundur í klettunum fyrir ofan Ytri
Njarðvík í fóstur árið 2012, í þessu sameiginlega verkefni er markmiðið að efla útikennslu og
umhverfismennt og auka virðingu fyrir náttúrunni. Nemendur hafa unnið að gróðursetningu
og hreinsun í Barnalundi ásamt því að njóta svæðisins til útiveru við margvísleg verkefni í
hóptímum.
Í Gimli er ekki notast við hefðbundin leikföng heldur opinn efnivið, en kosturinn við þann
efnivið er sá að börnin nota hann á þann hátt sem þau kjósa hverju sinni. Náttúrulegur
efniviður verður alltaf fyrir valinu ef því er við komið og gætt að því að hann innihaldi ekki
varasöm efni.
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Sérstök áhersla í leikskólanum er alltaf er nýtni og nægjusemi í hávegum höfð, sem dæmi um
það eru stólar, borð og hvíldardýnur nýttar í hreyfistundum. Leirinn okkar er heimagerður,
eins eru börnin hvött til að nýta afklippur úr föndurkrók sem ítarefni í listaverk og læra
þannig að „rusl“ getur verið verðmætur efniviður.
Kennarar verða að vera góðar fyrirmyndir þegar kemur að flokkun ruslsins. Þeir leiðbeina
börnunum um það hvernig á að flokka rusl, halda uppi fræðslu um endurvinnsluna og koma
af stað umræðum um hringrás náttúrunnar (Dæmi um umræður: „Af hverju hendum við
matarafgöngum í fötuna og hvað verður um matarafgangana?“). Kennarar kenna börnunum
hugtök og útskýra merkingu þeirra t.d. eins og hófsemi, matarsóun, nýtni og nægjusemi.
Ýmislegt er ígrundað t.d. hvort hægt sé að gera við gamla hluti í stað þess að henda þeim og
kaupa nýja. Í vettvangsferðum er hvert tækifæri nýtt, börnin tína rusl flokka og þeim er kennt
bera virðingu fyrir umhverfinu.

Lýðræði, mannréttindi og jafnrétti
„Forsenda lýðræðis er samábyrgð, meðvitund og virkni borgaranna sem gerir þá færa um að
taka þátt í að móta samfélag sitt og hafa áhrif nær og fjær. Virðing fyrir manngildi og
heilbrigði barna og ungmenna felur bæði í sér virðingu fyrir mannréttindum þeirra og
viðurkenningu á hæfileikum þeirra og þroskamöguleikum“
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„Markmið jafnréttismenntunar er að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin
forsendum, rækta hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar,
umburðarlyndis, víðsýnis og jafnréttis. Í skólastarfi skulu allir taka virkan þátt í að skapa
samfélag jafnréttis og réttlætis“ (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).
Gimli eins og aðrir Hjallastefnuskólar vinnur eftir handbók sem inniheldur hugmyndafræði og
starfshætti Hjallastefnunnar. Jafnrétti, réttlæti og lýðræði eru grunnstef í Hjallastefnustarfi.
Meginreglur Hjallastefnunnar svo og kynjanámskrá segja til um grundvallargildi og viðhorf
innan leikskólans. Þessi gildi skapa menningu skólans sem einnig má nefna
staðblæ/skólamenning, skólabrag og andrúmsloft innan skólans með jákvæðni og
ánægjulegri starfsgleði og öll í sama liðinu.

Kynjanámskrá:
Kjarnar leikskólans eru aldurs- og kynjaskiptir. Kynjaskiptingin felst í þremur meginþáttum. Í
fyrsta lagi er kynjaskilningur Hjallastefnunnar á því innbyggða kynjamisrétti sem hamlar
réttlæti og lýðræði í samfélagi okkar. Í öðru lagi er kynjanámskráin leið til að leggja okkar af
mörkum til að efla og auka möguleika og rétt bæði stúlkna og drengja í daglegu skólastarfi. Í
þriðja er kynjafræðsla þar sem unnið er á vitsmunalegum grunni að því að hamla gegn
staðalmyndum kynjanna og skapa nýjan skilning hjá báðum kynjum.
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Kynjanámskráin litar allt starf leikskólans bæði í starfi og samskiptum með börnum,
starfsfólki og foreldrum. Til að styrkja kynjanámskrána í sessi eru sérstakir þættir hennar
teknir fyrir í sérstökum lotum. Loturnar eru sex og styrkja annars vegar félagslega færni og
hins vegar einstaklingsfærni beggja kynja. Í Hjallastefnunni er talað um hugtak sem kallast
uppbótarvinna en í því felst að stúlkur þarfnist meiri styrkingar í einstaklingsþáttum og má
þar nefna sjálfstæði, jákvæðni, kjark og frumkvæði á meðan félagsfærni þeirra er styrkt af
samfélaginu öllu. Síðan þarfnast drengir meiri styrkingar en þeir fá venjulega á sviði
félagslegrar hæfni og ber þar hæst þjálfun í viðeigandi hegðun, samstöðuæfingar t.d. gegn
einelti og þjálfun í vináttu og nálægð.

Kynjanámskránni fylgja daglegar samskiptaæfingar kynjanna eða svonefnd kynjablöndun þar
sem samvinna, samvera og síðan en ekki síst, gagnkvæm virðing á milli kynjanna er þjálfuð.
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Utan blöndunartíma ber síðan að ræða jákvætt og upphefjandi um hitt kynið og bregðast
hratt við ef neikvæð ummæli heyrast um það í heild. Endanlegt markmið kynjaskipts
skólastarfs er kynjablandað samfélag þar sem stúlkur og drengir, menn og konur geta leikið
saman, unnið saman, búið saman og enginn geldur fyrir kynferði sitt. Þá mun áhugi hvers og
eins ráða ferðinni fremur en hefðbundnar kynjamyndir (Margrét Pála Ólafsdóttir, 2012). Sjá
nánar í handbók Hjallastefnunnar http://www.hjalli.is
Meginreglurnar
Meginreglurnar í Hjallaleikskólunum eru sex og þær eru okkar leiðarljós í starfi. Hverjum og
einum kennara ber að tileinka sér þær í faglegu starfi svo markmiðum okkar hvað varðar
jafnrétti, réttlæti og lýðræði nái fram að ganga. Til að varpa frekara ljósi á reglurnar og
tilgang þeirra í átt að jafnrétti eru nefndar hér sérstaklega reglur númer eitt, tvö og sex sem
snúa beint að börnum, starfsfólki og samfélagi.
 Börn og foreldrar: Hjallastefnunni er ætlað að mæta hverju barni eins og það er og
virða og viðurkenna ólíkar þarfir aldurshópa, kynja og einstaklinga. Skólanum ber
einnig að virða valfrelsi og ólíkan áhuga barna og hlúa á víðfeðman hátt að velgengni
allra.
 Starfsfólk: Hjallastefnunni er ætlað að stuðla að því að jákvæðni, gleði og kærleikur
séu ráðandi öfl í samskiptum starfsfólks svo og í öllum samskiptum við börn og
foreldra og aðra sem koma að málum skólans.
 Umhverfi: Hjallastefnunni er ætlað að skapa samfélag innan hvers skóla þar sem
jafnvægi, einfaldleiki og gagnsæi er ráðandi í dagskrá, umhverfi og búnaði og reglur
eru sýnilegar og áþreifanlegar. Þannig gefst börnum skiljanlegt og viðráðanlegt
umhverfi miðað við aldur þeirra, þroska og getu.
 Efniviður: Hjallastefnunni er ætlað að bjóða upp á leikefnivið og einföld námsgögn
þar sem sköpun og ímyndun eru í fyrirrúmi í fjölbreyttri reynslu hvers barns. Þannig
skapar sjálfbjarga fólk eigið nám og leikheim með eigin lausnum og
raunveruleikatengd verkefni eru í fyrirrúmi.
 Náttúra: Hjallastefnunni er ætlað að kenna börnum að skynja og njóta náttúrulegs
umhverfis og virða náttúruna með nýtni, nægjusemi og hófsemi svo og með umhirðu
og endurvinnslu.
 Samfélag: Hjallastefnunni er ætlað að þjálfa aga og hegðun á jákvæðan, hlýlegan, en
um leið ákveðinn og hreinskiptinn hátt. Með nákvæmni og festu verður taminn vilji
leiðin til öryggis og frelsis fyrir alla í rósemd og friði innan skólasamfélagsins og síðar
til ábyrgrar þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi
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Lotur
Lotur Hjallastefnunnar eru einnig 6 og unnið er með hverja lotu í 4 vikur þar sem einblínt er á
einn lotulykil á viku, svo er ein uppskeruvika þar sem tekið er saman það sem unnið hefur
verið með. Allar loturnar eru svo tengdar saman og unnið með yfir veturinn. Markmið
lotanna er að byggja upp sjálfstjórn, sjálfsmynd, samfélag, menningu, góðvild og sköpun.
Allar lotur tengjast yfir veturinn þar sem verkefni eru felld inn í allt starf skólans.
 Fyrsta lota er agalota. Lotulyklar eru: virðing, hegðun, kurteisi og framkoma.
Uppskeruvika: framkoma. Í agalotunni er lagt upp með að kenna börnunum aga og
eru R-reglurnar í hávegum hafðar þ.e röð, regla, rútína. Byggður er upp einfaldur
rammi bæði í umhverfi og í framkomu. Lagt er upp með að börnin æfi sig í að fylgja
fyrirmælum, séu kurteis og læri mannasiði. Kennarar gefa skýr fyrirmæli og eru
samkvæmir sjálfum sér. Börnin eiga að geta lesið í umhverfi sitt og vitað nákvæmlega
hvað er ætlast til af þeim í mismunandi aðstæðum innan skólans. Agareglurnar eru
forsenda þess að börnin nái að þjálfa jákvæða hegðun og reglu í stað neikvæðrar
hegðunar, óreglu og glundroða. Fylgja þarf reglum eftir af festu og ákveðni, ásamt því
að grípa inn í þegar einhver ætlar út fyrir rammann. Varast ber áminningarræður og
nöldur, heldur nota fjölbreyttar aðferðir til að stöðva óæskilega hegðun. Árangur
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barnanna ræðst af því hvaða aga kennarar ná að sýna með góðri fyrirmynd í
framkomu og sjálfsaga.
 Önnur lota er sjálfstæðislota. Lotulyklar eru: sjálfstyrking, sjálfstraust, öryggi og
tjáning. Uppskeruvika: tjáning. Í sjálfstæðislotunni er lögð áhersla á að styrkja
sjálfsmynd og sjálfsöryggi hvers nemanda fyrir sig. Sérstaklega er lögð áhersla á að
allir og þá sérstaklega stúlkur skynji sig sem einstaklinga sem þurfa ekki að fá
samþykki umhverfisins fyrir tilveru sinni og þora að vera þeir sjálfir. Hverju barni er
mætt á eigin forsendum og leitað að styrkleikum þeirra svo þeir vaxi og dafni sem
sjálfstæðir einstaklingar. Meðal annarra starfsþátta Hjallastefnunnar í
sjálfstæðisþjálfun er að börnin læri að skapa eigin lausnir, leika með opinn efnivið og
nýta ávallt þá ótal möguleika sem áhugi og aðstæður bjóða upp á. Markmiðið er að
leggja ekki fyrirfram gefnar hugmyndir og mótaðar fyrirmyndir í hendur barna þar
sem oftast fullorðnir hafa ákveðið hvernig hlutirnir eigi að vera, heldur að barnið noti
sitt eigið ímyndunarafl og sköpun. Sjálfbær hugsunarháttur og öryggi gagnvart eigin
lausnum er stór þáttur í sjálfstæðislotu skólans.
 Þriðja lota er samskiptalota. Lotulyklar eru: umburðalyndi, hjálpsemi, víðsýni og
samstaða. Uppskeruvika: samstaða. Í þessari lotu eru samvinnuverkefni og
eineltisforvörn ofarlega á baugi. Tveir eða fleiri einstaklingar vinna að verkefnum
saman þar sem samskipti í sinni víðustu mynd eru kennd. Kennt er að virða
landamæri annarra og standa saman um jákvæða framkomu og hegðun. Einnig eru
kenndir lausnamiðaðir frasar eins og „gengur betur næst“ og „gerum gott úr öllu“.
Notað er tækifærið að læra um fjölbreytta menningu, þjóðerni og siði ásamt því að
kenna nemendum mismunandi sambúðarform, fatlanir og fleira sem skapar sérstöðu
frá heildinni. Unnið er með hjálpsemi og samkennd ásamt því að styðja samstöðuna í
hópum. Kynjablöndun kemur hér sterkt inn þar sem kennd er tillitsemi við
mismunandi þarfir og getu einstaklinga og jákvætt samfélag.
 Fjórða lota er jákvæðni. Lotulyklar eru: ákveðni, hreinskiptni, bjartsýni og gleði.
Uppskeruvika: gleðivika. Með bros á vör hefjum við fyrstu lotu á vorönn. Í
jákvæðnilotu er gleðin æfð með öllum tiltækum ráðum. Kennarar æfa sig í að sleppa
því að nota orðið „ekki“ en leggja heldur áherslu á að vera með skýr fyrirmæli og
segja barninu hvað það á að gera í stað þess hvað það á „ekki að gera“. Söngur og
hreyfing styrkir taugatengingar og boðefni heilans sem valda gleði. Jákvætt viðhorf
til lífsins og umhverfis er góð fyrirmynd fyrir börnin. Klípusögur sem byggjast á
sviðsettum atriðum sem gera atburði lifandi og gefa góð tækifæri til að kenna hvernig
við getum auðveldað samskipti og gert lífið svo miklu skemmtilegra. Klípusögur eru
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skemmtileg og góð leið til þess að þjálfa börn í að takast á við og leysa vandamál í
daglegu lífi tengt framkomu, kurteisi, virðingu, vináttu, stríðni, einelti, samkennd o.fl..
Markmiðið með klípusögum er að styrkja félagsfærni og sjálfsmynd barna, sem og að
auka færni þeirra til að setja sig í spor annarra. Kennari les upp sögu/eða leikur sögu
sem inniheldur einhvers konar vanda. Börnin ásamt kennurum leysa vandann með
því að skoða söguna frá ólíkum sjónarhornum og leita lausna. Lögð er áhersla hjá
stúlkum að losna úr hugmyndafræði sem oft er notuð í sögum um prinsessur. Þeim er
kennt að samskipti sem einkennast af fýlustjórnun og þögn til þess að fá sínu
framgengt eru ekki rétt leið til árangursríkra samskipta. Nöldur og klögumál eru
stöðvuð hjá börnunum með því að kenna þeim betri samskiptamáta með því að
bregðast við á heiðarlegan hátt, sleppa nöldurtóni og tjá sig með eðlilegri rödd.
 Fimmta lota er vináttulota. Lotulyklar eru: félagsskapur, umhyggja, nálægð og
kærleikur. Uppskeruvikan er: kærleiksvika. Í vináttulotu tengjum við saman
samskipta- og jákvæðnilotu og æfum félagslegu tengslin á jákvæðan hátt. Við
styrkjum og eflum vináttu á alla lund með því markmiði að skapa kærleikstengsl á
milli allra. Drengir efla kjark í nálægð og snertingu ásamt því að veita vinum sínum
umhyggju. Rósemd og nálægð eru höfð í fyrirrúmi, notaleg lýsing, slökunartónlist og
gott nudd er tilvalið í hópatímum. Þá er æfing í að hrósa og segja falleg orð við félaga
sinn og um sig sjálfa/n mikilvægur þáttur í þessari lotu. Aðstoð við félaga, kennara
eða aðra starfsmenn er tilvalin til að efla kærleik og nánd.
 Sjötta lota er áræðnilota. Lotulyklar eru: kjarkur, kraftur, virkni og frumkvæði.
Uppskeruvikan er: frumkvöðlavika. Þetta er síðasta lota vetrarins og er hún ætluð til
að reka smiðshöggið á heildarstarf vetrarins. Hér reynir á áræðni, kjark og
framkvæmdagleði. Kjarkæfingar eru stór þáttur í lotuvinnunni og geta þær verið á
marga vegu. Hlaup, hopp, dans og söngur einn eða í hóp er lýsandi dæmi um áræðni
og kjark sem verið er að æfa. Unnið er með að efla leiðtogahæfileika og hæfni til að
standa fyrir sínu máli. Börnin læra að sýna frumkvæði, koma með hugmyndir um t.d.
hvernig þau vilja sjá skólastarfið, útisvæði eða hvað þau vilja hafa á matseðlinum.
Tilraunastarfsemi ýmiss konar er mikilvæg í þessari lotu og að finna kjark að prófa
eitthvað nýtt sem ekki er daglegur viðburður í starfi skólans.
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Í öllu okkar starfi í leikskólanum Gimli er lögð rík áhersla á að starfsfólk sé vel að sér í
kynjanámskránni svo jafnréttinu verði fylgt eftir í sinni víðustu mynd. Starfsfólkið er til að
mynda mjög meðvitað um þær bækur, sögur, söngva, ljóð og þulur sem unnið er með í starfi
leikskólans. Markvisst er unnið gegn fordómum og kynjaskiptingu. Lögð er áhersla á að allt
kennsluefnið sé vandað og ali ekki á staðalímyndum og fordómum gagnvart kynjum,
kynþáttum, fötlun, aldri, stöðu eða stétt. Í hóptíma og vali er sami efniviður í boði fyrir
stúlkur og drengi, þannig hafa allir jafna möguleika í námi og viðhorfi til beggja kynja.
Áhersla er lögð á að stúlkur og drengir fái að njóta sín á sínum eigin forsendum og hafi sem
jafnasta og víðtækasta möguleika til að geta/gera sömu hluti.
Orðanotkun almennt á milli allra í skólasamfélaginu þarf að vanda og virðing er í hávegum
höfð gagnvart öllum þeim sem starfsfólkið á í samskiptum við.
Valfundur er 2-3 sinnum á dag. Á valfundum fá börnin tækifæri til að velja á lýðræðislegan
hátt um viðfangsefni í valkrókum um leið og þau æfa sig í að standa með sínu vali. Þetta er
mikilvæg æfing sem styrkir barnið á leið þess að þátttöku í lýðræðissamfélagi.
Fyrir matmálstíma er ákveðinn umsjónarnemandi sem býður til sætis, til þess að tryggja að
jafnrétti sé virt þá er boðið til sætis eftir ákveðinni röð en ekki eftir geðþótta þess sem býður
til sætis.
Bæði börn og starfsfólk klæðast eins skólafötum. Það eru allir í sama liði. Einstaklingurinn er
metinn eftir innra manni en ekki fötunum sem hann klæðist.
Í Gimli er borin virðing fyrir misjöfnum bakgrunni fólks, menningu, trú og minnihlutahópum.
Það er eitt mikilvægasta verkefni kennarans að kenna börnum að bera virðingu fyrir hvort
öðru og að þau geri sér grein fyrir að hver og einn einstaklingur hefur mikið til síns ágætis.
Kennarinn þarf að ræða með börnunum um hvað við getum verið ólík en samt öll svo frábær.
Hann þarf að efla umburðarlyndi og umhyggju barnanna fyrir þeim í hópnum sem eru
fyrirferðameiri og/eða minnimáttar. Hann á að sjálfsögðu aldrei að sýna þreytumerki, hvorki í
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orðum né athöfnum gagnvart þessum einstaklingum því börn lesa í svipbrigði, hlusta og
mynda sér skoðun á viðkomandi barni út frá atferli kennarans.
Þegar upp koma aðstæður þar sem barn gleymir sér og gerir eitthvað á hlut annars barns er
börnunum leiðbeint og þau hvött til sátta. Ef um stærri mál er að ræða sem á við allan
hópinn t.d. siðferðisleg álitamál eins og einelti þá ræðir kennarinn það með barnahópnum,
veltir upp ýmsum sjónarmiðum og hvetur börnin til virkrar þátttöku í umræðunum. Þannig fá
þau æfingu í að nota þær aðferðir sem tíðkast í lýðræðissamfélagi og verða smátt og smátt
meðvituð um að það ríkja ákveðnar siðferðislegar reglur sem ber að virða til þess að allir fái
notið sín.
Það er mikilvægt að kennarinn hlusti á og taki tillit til áhuga og skoðana barnanna. Þannig
getur hann fengið skoðun þeirra á því hvað skal gera í hóptímum, hvert skal farið í
vettvangsferð eða hverju skal klæðast í útiveru. Þannig upplifir barnið að það er hlustað á
það og tillit tekið til skoðana þess.

Heilbrigði og velferð
„Allt skólastarf þarf að efla heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og vellíðan enda verja
börn og ungmenni stórum hluta dagsins í skóla“ (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).
Hollur og góður matur: Í leikskólanum Gimli er mikil áhersla lögð á að maturinn sé hollur og
næringarríkur. Allt kapp er lagt á að maturinn sé eldaður frá grunni, úr góðu hráefni og að
unnin matvara og sykur séu í algjöru lágmarki.
Hvíld: Einn af meginþáttum þess að upplifa vellíðan í leik og starfi er að hvílast. Í Gimli hvílast
öll börn eftir hádegisverð. Yngstu börnin sofa undir notalegri slökunartónlist á meðan eldri
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börnin hvílast á dýnum og hlusta á tónlist eða sögur.
Rósemd: Viðamikil rannsókn dr. Valdísar Jónsdóttur á námsumhverfi barna sýndi að hávaði
var mælanlega minni í Hjallastefnuleikskólum en öðrum leikskólum. Markvisst er unnið að
rósemd t.d. með því að vinna í litlum hópum en einnig er gætt að því að börnin fari í
fámennum hópum í fataklefann, áður en farið er í útiveru, til þess að forðast hávaða og læti.
Kynheilbrigði: Öll börn leikskólans fá gefins bókina „Þetta er líkami minn“ bókin er gefin út af
Barnaheill og er skrifuð til að aðstoða fullorðna og börn á leikskólaaldri til að ræða saman um
ofbeldi á opinn og óþvingaðan hátt.
Bókin „Þetta eru mínir einkastaðir“ sem gefin er út af samtökunum „Blátt áfram“ er einnig
notuð með börnunum. Bókin er mikilvægt verkfæri handa foreldrum, forráðamönnum og
öðrum þeim sem koma að uppeldi barna þegar rætt er um líkamann og heilbrigð samskipti,
um góða og vonda snertingu og mikilvægi þess að vita að enginn hefur leyfi til þess að snerta
þeirra einkastaði á ósæmilegan hátt.
Sérkennslustjóri Gimlis býr yfir þekkingu og efnivið í formi leikbrúða sem nýtist vel og
auðveldar börnum að tjá sig um mál er viðkoma kynheilbrigði.
Áfallaráð: Í leikskólanum er starfandi áfallaráð. Í ráðinu eru fjórir kennarar skólans sem hafa
sérmenntun hver á sínu sviði og hafa einnig góða reynslu í vinnu með börnum. Áfallaráð
leggur áherslu á að vinna að málum sem kalla á markvissa forvarnarvinnu með kennurum.
Því er hlutverk ráðsins m.a. að upplýsa kennara um alvarleg mál sem geta komið upp í
skólanum og hvernig best er að bregðast við þeim samkvæmt úrræðum frá áfallaráði.
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Sköpun
„Í sköpun felst að móta viðfangsefni og miðla þeim, búa til, gera eitthvað nýtt eða öðruvísi en
viðkomandi kann eða hefur gert áður. Sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga,
virkja ímyndunarafl og leika sér með möguleika“ (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).
Eitt af markmiðum Hjallastefnunnar er að efla skapandi hugsun barnanna og til þess er
notaður opinn efniviður, nám barnanna verður fjölbreyttara og hugmyndaauðgi þeirra og
sköpun fær að njóta sín. Það sem flokkast undir að vera opinn efniviður er efniviður sem
býður upp á margar lausnir í stað einnar fyrir fram gefinnar eins og oftast á við um
hefðbundin leikföng.
Í valtíma velja börnin um ákveðin svæði sem öll bjóða upp á opinn efnivið og sköpun. Sem
dæmi um valkróka og efnivið eru: leirkrókur en þar móta börnin úr heimatilbúnum leir,
föndurkrókur býður upp á blöð, liti, skæri og lím, í hlutverkakrók eru t.d. í boði dýnur, teppi,
púðar og raunverulegir hlutir eins og símar, myndavélar, pottar og pönnur. Í öllum
valkrókunum er boðið upp á ítarefni til þess að auðga leikinn.
Kennarinn er meðvitaður um að bjóða upp á áhugaverðan og fjölbreyttan efnivið sem ýtir
undir sköpun og forvitni barnanna, bæði í hóptímum og á valtímum. Hann á að vera
meðvitaður um að það er ferli sköpunarinnar sem skiptir máli en ekki útkoman, og það á að
vera honum eðlilegt að hrósa og hvetja börnin til að hafa frumkvæði að sköpun. Það er
mikilvægt að hugmyndir barnanna fái að njóta sín hvort sem er um tónlist, myndlist,
hljóðfæraleik, dans, spuna eða aðra listsköpun að ræða. Það eru ekki aðeins listgreinar sem
flokkast undir sköpun. Kennarinn ætti alltaf að leitast eftir því í öllum verkefnum að
vinnubrögð barnanna einkennast af sköpunargleði, frumkvæði og frumleika.
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Dagleg málörvun
Dagleg málörvun fer skipulega fram og er miðað út frá kennsluáætlun hverrar lotu.
Læsi: Við æfum okkur að mynda hljóð stafanna og læra heiti þeirra. Börnin læra að greina á
milli sérhljóða eða samhljóða. Þeim er kennt að finna nöfn og orð sem eiga þessa
stafi/hljóð. Stafirnir eru leiraðir og börnin æfa sig síðan í að skrifa stafina.
Það er lesið daglega fyrir hvern hóp. Unnið er með: orðaforða, lesskilning, einbeitingu/úthald
og hlustun. Orð eru útskýrð og börnin leika með að finna samheiti. Samkvæmt „Leikur að
læra‟ kennsluaferðinni er gott að þau læri fljótt bókstafina:/ Í/, /Ó/,/ S/, /Á/,/L/, /A/, /I/ og
/R/ og hljóðin sem þeir standa fyrir, því það er auðvelt að mynda orð með því að tengja þá
saman og segja hljóðin. Leikur að læra er kennsluaðferð sem snýr að því að kenna öll bókleg
fög í gegnum leiki, hreyfingu og skynjun (sjá nánar um Leikur að læra kennsluaðferðina á bls.
32).
Frásögn og tjáning er í hóptímum, samverukrók og við matarborðið. Lögð er sérstök áhersla
á að skapa þörf fyrir boðskipti hjá börnunum í öllum aðstæðum ásamt því að leyfa þeim að
leiða boðskiptin þegar það á við.
Efniviður í málörvun, læsi og stærðfræði: Leikur að læra verkefnin, Lubbi finnur málbein,
Lærum og leikum með hljóðin, Ljáðu mér eyra, Orðagull o.s.frv.
Áætlun í læsi og stærðfræði- lota 1 - Agi
1. vika : Orð vikunnar er: Virðing.
Stafir vikunnar eru: Aa og Mm.
2. vika: Orð vikunnar er Hegðun.
Stafir vikunnar eru: Bb og Nn.
3. vika: Orð vikunnar: er Kurteisi.
Stafir vikunnar eru: Dd og Íí/Ýý.
4. vika: Orð vikunnar: er Framkoma.
Stafir vikunnar eru: Úú og Vv.
Sundurgreining orða í atkvæði: Klappa atkvæði orða og telja þau.
Sundurgreining orða í hljóð: t.d. m – ú – s
Stærðfræði: Telja frá 1 -10, þekkja tölustafina og æfa fjöldann á bak við þá (talnagildi). Vinna
með tölurnar er tengd við að telja atkvæði orða.
Áætlun í læsi og stærðfræði- lota 2 - Sjálfstæði
1. vika : Orð vikunnar er: Sjálfstyrking Stafir vikunnar eru: J j og H h.
2. vika: Orð vikunnar er Sjálfstraust
Stafir vikunnar eru: E e og U u.
3. vika: Orð vikunnar: er Öryggi
Stafir vikunnar eru: L l og G g.
4. vika: Orð vikunnar: er Tjáning
Stafir vikunnar eru: F f og S s.
Uppskeruvika er: Tjáningarvika. Í uppskeruvikunni er upprifjun á heitum bókstafanna og
hljóðum sem þeir standa fyrir
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Samsett orð: Búa til samsett orð. t.d. ís og skápur verður ísskápur. Stærðfræði: Formin:
Hringur, þríhyrningur, ferningur, ferhyrningur. Finnum form í umhverfinu okkar. Getum talið
þau líka.
Orðaskjóða: Æfum líkamsheiti og orð tengd hreyfingu líkamans.

Áætlun í læsi og stærðfræði- lota 3 - Samskipti
1. vika : Orð vikunnar er: Umburðarlyndi. Stafir vikunnar eru: I i / Y y og O o.
2. vika: Orð vikunnar er Hjálpsemi
Stafir vikunnar: P p og T t.
3. vika: Orð vikunnar er: Víðsýni
Stafir vikunnar eru: K k og Ö ö.
4. vika: Orð vikunnar er: Samstaða
Stafir vikunnar eru: Á á og Þ þ.
Uppskeruvika er: Samstöðuvika.
Í uppskeruvikunni er upprifjun á heitum bókstafanna og
hljóðum sem þeir standa fyrir
Rím: Börnin æfa sig að ríma bæði með og án mynda.
Stærðfræði: Hugtakaskilningur, Stærðir og magn hluta (dæmi: stór, lítill, lengd, hæð, þyngd,
stærra en/minna en og fl.). Gerðir hluta og efna, fjarlægð (dæmi: þykkt, þunnt, þröngt, vítt,
hátt, lágt, mynstur, áferð hluta þ.e. röndótt, köflótt, hart, mjúkt og fl.).

Áætlun í læsi og stærðfræði- lota 4 - Jákvæðni
1. vika : Orð vikunnar er: Ákveðni
Stafir vikunnar eru: Rr og Dd.
2. vika: Orð vikunnar er: Hreinskiptni Stafir vikunnar: Ææ og mjúka Gg (eins og í saga)
3. vika: Orð vikunnar er: Bjartsýni
Stafir vikunnar eru: Eiei/Eyey.
4. vika: Orð vikunnar er: Gleði
Stafir vikunnar eru: Óó og AUau.
Uppskeruvika er: Gleðivika.
Í uppskeruvikunni er upprifjun á heitum bókstafanna og
hljóðum sem þeir standa fyrir
Orðhlutaeyðing: Taka samsett orð í sundur t.d. hér er orðið ísskápur. Ef ég tek ís af hvaða
orð er þá eftir? Ísskápur – Ís tekið í burtu eftir verður skápur.
Stærðfræði: Unnið er með raðhugtök (dæmi: fyrstur, annar, þriðji o.s.frv.). Börnin æfa líka
afstöðuhugtök sbr. Hvað er í miðjunni, fremst, fyrir framan, á bak við, aftast, undir, yfir, á
línunni o.s.frv.
Efniviður í læsi og stærðfræði: Leikur að læra verkefnin, Lubbi finnur málbein, Lærum og
leikum með hljóðin og annar efniviður eftir þörfum.
Orðaskjóða: Unnið er með orð sem tengjast húsbúnaði á heimilum, í eldhúsi, í baðherbergi, í
stofu, í mismunandi herbergjum o.s.frv.
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Áætlun í læsi og stærðfræði- lota 5 - Vinátta
1. vika : Orð vikunnar er: Félagsskapur
Stafir vikunnar eru: Aa og Mm.
2. vika: Orð vikunnar er: Umhyggja
Stafir vikunnar eru: Bb og Nn.
3. vika: Orð vikunnar er: Nálægð
Stafir vikunnar eru: Dd og Íí/Ýý.
4. vika: Orð vikunnar er: Kærleikur
Stafir vikunnar eru: Úú og Vv.
Uppskeruvika er: Kærleiksvika
Í uppskeruvikunni er upprifjun á heitum bókstafanna
og hljóðum sem þeir standa fyrir.
Hljóðtenging: Börnin hlusta á og finna út hvaða orð kennarinn hljóðar hægt t.d. m- ú - s
Þau æfa andheiti og samheiti orða.
Stærðfræði: Unnið er með tölurnar frá 10 – 20. Börnin læra að telja, þekkja tölustafina og
átta sig á fjöldanum á bak við þær (talnagildi).
Orðaskjóða: Unnið er með mismunandi orðaflokka og orð tengt matvælum.

Áætlun í læsi og stærðfræði- lota 6 - Áræðni
1. vika : Orð vikunnar er: Kjarkur Stafir vikunnar eru: Jj og Hh.
2. vika: Orð vikunnar er: Kraftur
Stafir vikunnar eru: Ee og Uu
3. vika: Orð vikunnar er: Virkni
Stafir vikunnar eru: Ll og Gg
4. vika: Orð vikunnar er: Frumkvæði Stafir vikunnar eru: Ff og Ss
Uppskeruvika er: Frumkvöðlavika
Í uppskeruvikunni er upprifjun á heitum bókstafanna
og hljóðum sem þeir standa fyrir

Margræð orð: Eru þau orð sem hafa fleiri en eina merkingu t.d. pera (ávöxtur) og ljósapera.
Yngri börnin leika sér með að finna orð sem hafa margræða merkingu
Eldri börnin æfa sig að tengja saman hljóðin í nafninu sínu og skrifa það
Stærðfræði: Unnið er með einfalda samlagningu og frádrátt. Börnin læra að þekkja táknin +
og - . Auk þess að vinna með þessi tákn í hóptímum þá nota þau einnig yfirfærslu á hvað
þessi tákn standa fyrir í daglegu starfi leikskólans. Hvað eru margir mættir í kjarnann? Hvað
vantar marga? Hvað þarf að leggja á borð fyrir marga? Hvað eru margir í bláum bolum? Hvað
eru margir í rauðum bolum? Öll tækifæri til náms og yfirfærslu eru notuð eins og mögulegt er
í daglegum aðstæðum.
Orðaskjóða: Unnið er með heiti íslensku dýranna (karlkyn og kvenkyn) og afkvæmi þeirra.

Aðrar hugmyndir til þess að styrkja hljóðkerfisvitund og orðaforða
Áherslur í málörvun:
 Hljóðmyndun
 Rím
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Eintala/fleirtala
Atkvæði orða
Andstæður
Magn-stærðarhugtök.
Fjölbreyttur orðaforði
Stafaþekking
Lestur bóka með vönduðum texta,
Ljóð, þulur og söngvar með krefjandi texta

Í áætlun sem tengist læsi er lögð áhersla á að vinna bæði með litla og stóra bókstafi ásamt
því að vinna bæði með heiti bókstafa og hljóðin sem þeir standa fyrir

Læsisstefna Gimlis
Læsisstefna Gimlis nefnist: Með leikgleði lærum við. Hún byggir á stefnunni að læra sem
mest í gegn um leik og að börnin hafi gaman að listinni að læra að lesa .
En hvað er læsi? Læsi snýst um samkomulag manna um málnotkun og merkingu orða í
málsamfélagi og er því félagslegt í eðli sínu. Það er háð hefð og er því ekki færni sem
einstaklingar geta öðlast og beitt óháð stað og stund, menningu og gildum. Læsi krefst
skriffæra, efnis til að skrifa á og miðils, t.d. bókar, til að koma ritsmíðinni á framfæri og snýst
því að hluta til um tæknimiðla og verkkunnáttu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).
Leikskólinn Gimli hefur unnið markvisst að eflingu læsis og stærðfræði undanfarin ár. Byrjað
er strax og börnin hefja skólagöngu með einfaldan efnivið og hann svo þyngdur þar til börnin
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útskrifast og fara í 1. bekk. Það má með sanni segja að með tilkomu verkefnisins
„Framtíðarsýn Reykjanesbæjar“ hefur áherslan orðið enn meiri á læsi og stærðfræði frá
tveggja ára aldri eða frá því barnið byrjar í leikskólanum. Valinn er efniviður og viðfangsefni
sem hentar börnum á mismunandi aldri.

Sérstaða skólans
Leikur að læra
Skólaárið 2014-15 fór í gang þróunarverkefnið
„Leikur að læra“ og hefur leikskólinn Gimli
unnið markvisst eftir kennsluaðferðinni Leikur
að læra eða LAL frá þeim tíma.
Gimli er annar leikskólinn sem fékk vottun sem
LAL skóli og er móðurskóli Leikur að læra
ásamt Leirvogstunguskóla.
Kennsluaðferð LAL gengur út á að kenna
börnum hljóð, stafi, stærðfræði, form og liti í
gegnum leik og hreyfingu á faglegan, skemmtilegan og árangursríkan hátt.
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Leikur að læra hugsar námsefnið út frá sjónarhorni barna og þörf þeirra til að hreyfa sig og
leika sér. Verkefnið stuðlar að eflingu læsis og stærðfræði. Kennsluefnið byggir á leikjum og
æfingum þar sem samþætting hreyfingar með stærðfræði-, bókstafa-, hljóða-, lita- og
formkennslu er höfð að leiðarljósi.
Kennarar miða framkvæmdina að þroska, getu og úthaldi hvers aldurshóps fyrir sig og er
kennt í gegnum söngva, leiki og hreyfingu. Einnig er lögð áhersla á að hver nemandi þjálfist í
að koma fram og tjá sig fyrir framan hóp.
Kennsluaðferðirnar virka mjög vel fyrir börn frá tveggja ára þar sem hreyfiþörf þeirra er mjög
mikil, Leikur að læra byggir á kennslufræðilegum leik. Kennslufræðilegur leikur er aðferð þar
sem leitast er við að blanda saman leik og kennslufræðilegum markmiðum.
„Kennslufræðilegur leikur er hugsaður sem markviss og skipulögð leikreynsla þar sem
tengjast og samþættast ýmsir námsþættir og fleiri en ein tegund leiks“ (Jóhanna Einarsdóttir
og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011). Með því að tengja leikinn og ákveðin námsmarkmið
erum við að gefa nemendum tækifæri til þess að byggja upp þekkingu á skemmtilegan og
merkingabæran hátt og stuðla að jákvæðu viðhorfi og jákvæðri upplifun nemenda á námi.
Hlutverk kennarans er að tengja námskrána við leikinn og vera vakandi fyrir áhuga barnanna
og skapa sameiginlega reynslu fyrir börnin sem nýtist í leiknum (Jóhanna Einarsdóttir og
Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011). Leikur er meginnámsleið barna, hann skapar tækifæri fyrir
nemendur til þess að læra og skilja umhverfi sitt. Hann skapar nemendum tækifæri til þess
að tjá hugmyndir sínar og reynslu, til þess að tjá tilfinningar sínar og mynda og þróa félagsleg
tengsl við önnur börn. Með leiknum efla nemendur notkun tungumálsins, hreyfingu, félagsog tilfinningatengsl. Með því að nota leikinn virkjum við sköpunarkraft barnanna sem og
löngun þeirra til að læra, við gerum nám skemmtilegt og gleðilegt (Aðalnámskrá leikskóla,
2011). Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) getur leikur verið bæði markmið sem og leið
í skólastarfi. Aðalnámskrá viðurkennir að leikur er meginnámsleið ungra barna og leggur
mikið upp úr þeirri námsleið í leikskólastarfi.
Leikur að læra er ekki ein bók, eitt spil eða ein námsgrein. Leikur að læra er kennslustíll.
Kennari sem hefur tileinkað sér kennsluhætti Leikur að læra fer að hugsa námsefnið út frá
öðru sjónarhorni – frá sjónarhorni barna og þörf þeirra til að hreyfa sig. Með því að nota
kennsluaðferð Leikur að læra höfum við áhrif á andlega og líkamlega heilsu nemenda okkar til
framtíðar. Þau venjast því að standa upp og hreyfa sig reglulega og sjá að það er viðurkennt
að við lærum á mismunandi hátt (Leikur að læra, 2018).

Verkefnið er unnið í samstarfi við Kristínu Einarsdóttur íþrótta- og grunnskólakennara en
hún er höfundur Leikur að læra - þróunarverkefnisins.
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Jóga

Jóga er ein af okkar námsleiðum og hefur
verið það frá árinu 2007. Öll börn í
leikskólanum fara í jógastund einu sinni í
viku með sínum hópi. Markmiðið með
jógastundunum er að æfa sig að vera hér og
nú (núvitund), rækta vitund um líkamlegt –
og andlegt heilbrigði, hafa kærleika og gleði
að leiðarljósi. Starfsfólk leikskólans eflir
fjölbreyttan orðaforða, hugtakaskilning og
stærðfræði í gegnum umræður, sögur og
ævintýri sem unnið er með í hverri jógastund. Umræðurnar og sögurnar í jógastundum er
fléttað saman við kynjanámskrá Hjallastefnunnar. Áhersla er lögð á að efla einstaklings- og
félagsfærni barnanna með ýmsum leiðum. Unnið er með orð hverrar lotu sem tengjast
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dyggðum, tilfinningum, sjálfstrausti, samkennd, samskiptum og vináttu. Merking þeirra er
rædd og þau sett í samhengi. Börnin æfa sérstaklega að setja sig í spor annarra. Innhald
jógastundanna ber keim af því hvaða lota er í gangi hverju sinni. Þannig blandast saman
hreyfing, orðaforðakennsla, núvitund og slökun.
Jógastundin fer fram í rólegu umhverfi og skiptist í upphitun þar sem gerðar eru léttar
teygjur, öndunaræfingar, umræður og kærleikssteinn er látinn ganga á milli barnanna.
Kærleikssteinninn er hjartalagaður steinn sem er látinn ganga á milli barnanna þar sem þau
senda kærleika og góðar hugsanir til þeirra sem þeim þykir vænt um. Kærleiksteininn er
nokkurs konar orkugjafi sem fyllir okkur af kærleika og gleði. Aðalæfingin í jógastundinni er
sú að farið er í ævintýraferð þar sem gerðar eru jóga stöður út frá sögunni sem sögð er
hverju sinni. Í lokin slaka allir á, hlusta á slökunarsögu, fá kærleiksnudd og einbeita sér að
öndun. Í jógastund er markmiðið að auka orðaforða, orðaskilning og stærðfræði í gegnum
umræður, sögur og ævintýri sem eru unnin í hverri jógastund, þar er sögunum fléttað saman
við kynjanámskrá Hjallastefnunnar.
Að auki við það sem hér hefur verið fjallað um þá er ávinningurinn af jógastundunum
mikilvægur hluti af heilbrigði hvers nemanda. Starfsfólk og nemendur eiga saman rólega
stund þar sem áhersla er lögð á að efla einbeitingu, athygli, hlustun og þolinmæði. Með því
að gera jógastöðurnar og hinar ýmsu teygjuæfingar er styrkur og liðleiki líkamans efldur.
Umræður um tilfinningar og líðan kennir samkennd, gagnvart sjálfum sér og öðrum. Einnig
styrkist líkamsvitund og trú á eigin getu. Börnin læra aðferðir sem þau geta nýtt sér hvar og
hvenær sem er og þess má geta að jóga vinnur gegn tilfinningum sem tengjast kvíða,
þunglyndi og reiði.
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Gaman saman Þróunarverkefni
Gaman saman er þróunarverkefni
leikskólans í samvinnu við Nesvelli
þjónustumiðstöð eldri borgara. Það hófst
í apríl 2008. Markmið verkefnisins er að
brúa bilið milli kynslóða þannig að börnin
læri af eldri borgurum og njóti samvista
við þá. Einnig að eldri borgarar kynnist
heimi
barna
í
nútímasamfélagi.
Leikskólinn er í næsta nágrenni við
Nesvelli, sem spannar m.a. þjónustu- og
félagsmiðstöð ásamt dagvistun eldri borgara og því er þetta líka mikilvæg tenging við
nærumhverfi barnanna. Samverustundir leikskólabarnanna í leikskólanum Gimli og eldri
borgara á Nesvöllum eru fastir liðir í dagskrá beggja stofnananna. Nemendur fara í
heimsóknir á Nesvelli til eldri borgara og fá þar að taka þátt í ýmsu í starfseminni, m.a. dansa
og syngja með eða fyrir þá. Eldri borgararnir koma reglulega í heimsókn í leikskólann og er
boðið upp á kaffi og með því í þeim heimsóknum. Í þessum gæðastundum koma börnin
fram og flytja ýmist söng, þulur eða ljóð. Við þessar aðstæður skapast frábær
framsagnaræfing fyrir nemendur leikskólans sem og dýrmæt stund í samskiptum og
samtölum við eldri kynslóðina. Að hausti og vori hittast stjórnendur samstarfsverkefnisins og
skipuleggja sameiginlegar heimsóknir. Í desember er sameiginlegur jólanónverður og yngri
og eldri borgarar syngja saman jólalög. Á aðventunni flytja elstu nemendur leikskólans
jólaleikrit í samkomusal Nesvalla fyrir fjölskyldur sínar og eldri borgara. Útskrift elstu
nemendanna í maí er einnig haldin í samkomusal Nesvalla, og þar bjóða nemendur
foreldrum sínum, ættingjum, vinum og eldri borgurum í útskriftarveislu.
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Samfella á milli skólastiga
Í aðalnámskrá leik- og grunnskóla kemur fram að skylt er að koma á gagnvirku samstarfi milli
leik- og grunnskóla. Þar er líka tekið fram að leikskólinn er fyrsta skólastigið. Tilgangurinn
með samstarfinu er að auðvelda barni þá breytingu sem verður á lífi þess þegar það fer úr
leikskóla yfir í grunnskóla. Mikilvægt er að flutningur yfir í grunnskóla sé vel undirbúinn og
nám barna sé samfellt. Sú þekking og færni sem börnin öðlast í leikskóla verður sá grunnur
sem grunnskólanám byggir á. Unnið er markvisst út frá heildstæðri skólastefnu.
Mikið og gott samstarf er á milli leikskólans Gimli og Njarðvíkurskóla sem hefur verið fastur
liður í skólastarfi beggja stofnana frá árinu 1994 og er enn í stöðugri þróun. Samstarfið er
byggt upp af áhuga og samstarfsvilja á milli kennara beggja stofnana og jákvæðni foreldra.
Markvissir fundir og heimsóknir byggja upp traust og vináttu á milli skólastiga, nemendum og
kennurum til góðs. Hver grunnskóli í Reykjanesbæ á sinn heimaleikskóla og þessir skólar
leggja áherslu á vinna markvisst saman að því marki að mæta þörfum allra barna.
Leikskólinn Gimli er heimaleikskóli Njarðvíkurskóla en þangað fara flestir nemendur sem hafa
verið í leikskólanum Gimli.
Til að ná settum markmiðum þá vinna skólarnir tveir að áætlun sem felur í sér samvinnu
beggja skólanna yfir veturinn ásamt nokkrum áhersluatriðum og verkþáttum fyrir hvorn
skóla.
Samvinnan byggir á:
•
•
•
•

Skilafundi að vori frá leikskólanum til grunnskólans.
Áætlun fyrir samstarf skólaársins á milli skólanna.
Upplýsingafundi í október frá grunnskólanum til leikskólans.
Gagnkvæmar heimsóknir nemenda og kennara allt skólaárið.

Fyrst og fremst byggir samstarf skólanna á því að stuðla að jákvæðum samskiptum sem snúa
að velferð nemendanna, þannig að skólastigin renna saman í eina samfellu og stuðla að
öryggi og sterkri sjálfsmynd nemenda. Foreldrar fá bækling í byrjun skólaárs um samstarfið
og upplýsingar um gagnkvæmar heimsóknir nemenda á milli skóla. Bæklingurinn er hluti af
því að stuðla að góðum tengslum milli heimila og skóla og einnig til að fá foreldra til að
gerast virkir þátttakendur í upplifunum, orðræðum og markmiðum tengdu samstarfinu.
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Vináttuverkefni

Leikskólinn Gimli tekur þátt í vináttuverkefni Barnaheilla sem ber heitið Vinátta.
Hugmyndafræði og gildi
Vináttuverkefnið byggir á nýjustu rannsóknum á einelti og á ákveðinni hugmyndafræði og
gildum sem mikilvægt er að séu samofin öllu starfi þeirra skóla sem vinna með efnið. Auk
þess byggir Vinátta á raunhæfum verkefnum fyrir nemendur, starfsfólk og foreldra. Þátttaka
allra í þessu forvarnarverkefni er grundvöllur þess að vel takist til. Gert er ráð fyrir að
þátttakendur tileinki sér þessi grunngildi við vinnu og í samskiptum innan skólasamfélagsins.
Hugmyndafræðin endurspeglast í eftirtöldum fjórum gildum:
Umburðarlyndi
Að viðurkenna og skilja mikilvægi og gildi fjölbreytileikans og að koma fram við alla aðra af
virðingu.
Virðing
Að viðurkenna og taka tillit til allra barnanna í hópnum, að vera öllum góður félagi og að
virða margbreytileikann innan hópsins.
Umhyggja
Að sýna öllum börnum áhuga, samkennd, samlíðan og hjálpsemi. Að hafa skilning á stöðu
annarra.
Hugrekki
Að þora að láta til sín heyra og geta sett sér mörk. Að vera hugrakkur og góður félagi sem
bregst við óréttlæti.
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Vinátta felst í því að fyrirbyggja einelti með því að móta góðan skólabrag, eiga góð samskipti
og hafa jákvæð viðhorf til allra í hópnum. Lögð er sérstök 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.).

Umhverfisvitund, útikennsla

Starfsfólk í leikskólanum Gimli fer mikið
í vettvangsferðir því þar er hægt að
sameina hreyfingu, útiveru og nám.
Með útinámi og umhverfismennt verða
börnin læs á umhverfi og náttúru og
kynnast fjölbreytileikanum í náttúrunni
og nánasta umhverfi. Þau læra að
upplifa, skilja og skoða umhverfi sitt,
beita gagnrýnni hugsun og spyrja
spurninga. Í þessum ferðum er rætt
mikið við börnin um það sem fyrir augu
ber. Mikil umræða fer fram um veðurfar og árstíðir. Breytingar á umhverfinu eru skoðaðar
eftir árstíðum. Unnið er með læsi og stærðfræði á fjölbreyttan hátt. Að sama skapi er
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börnunum kennd rétt umgengni við náttúruna og hvernig eigi að ganga vel um hana. Á vorin
og sumrin er farið í sérstakar ferðir út í móa og í kletta til að tína rusl. Umræðugrundvöllur
skapast um það af hverju það er mikilvægt að hreinsa til eftir sig. Hver ferð er ævintýri út af
fyrir sig, þar sem bæði börn og fullorðnir upplifa eitthvað skemmtilegt saman.
Leikskólinn Gimli hlaut viðurkenningu sem fjölskylduvænt fyrirtæki árið 2006 og viðheldur
áfram virkri fjölskyldustefnu innan leikskólasamfélagsins.

Enskukennsla
Í leikskólanum Gimli er boðið upp á enskukennslu. Hún fer fram í skólanum á u.þ.b.. 6 vikna
fresti. Í skólann kemur farandkennari sem býður hverjum hóp fyrir sig í enskukennslu í eina
viku. Þar er enskan kennd í gegnum leiki og söng og er aðlöguð að hverju aldursbili fyrir sig.

Samvinna við bókasafn
Leikskólinn tekur þátt í ýmsum menningarviðburðum í samstarfi við Bókasafn
Reykjanesbæjar. Markmið samstarfsins er að vekja áhuga nemenda á lestri og bókmenntum.
Einnig að hvetja foreldra til að stuðla að lestrarhvetjandi umhverfi. Elstu nemendur
leikskólans fá þátttökuspjald frá bókasafninu til þess að taka þátt í Sumarlestri bókasafnsins,
Þessi samvinna er skemmtileg hvatning bæði fyrir nemendur og foreldra til þess að nýta sér
þjónustu bókasafnsins .
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Karellen vefsíða og snjallsímaforrit

Leikskólinn Gimli notar leikskólakerfið Karellen við allar skráningar. Karellen er samskiptaog skráningaforrit milli kennara og foreldra þar sem allar helstu upplýsingar og skráningar
fara fram. Í boði er smáforrit sem hægt er að setja upp í snjallsíma og spjaldtölvur, en einnig
er hægt að fara inn á heimasíðu skólans og skrá sig þar inn. Í Karellen er skráð viðvera barna,
hvernig yngri börnin borða og hversu lengi þau sofa í hvíld þann daginn. Foreldrar geta skráð
börn sín veik eða í fríi, ásamt því er hægt er að senda skilaboð á milli kennara og foreldra. Í
þessu kerfi birtast þar allar myndir sem teknar eru af barninu í leikskólanum. Upplýsingar um
matseðil og væntanlega viðburði er einnig að finna á sérstakri síðu barnsins.
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Skimanir og próf
Öll börn hafa jafnan rétt til náms og börn með sérþarfir fá þjónustu og sérkennslu við hæfi
hvers og eins í samvinnu við foreldra barnsins og sérkennslufulltrúa. Einnig veitir Greiningarog ráðgjafastöð ríkisins greiningar og ráðgjöf eftir þörfum. Sérkennslustjóri starfar í
leikskólanum og hefur yfirumsjón með sérkennslumálum innan skólans. Ef grunur vaknar hjá
foreldrum eða leikskólakennurum um seinkaðan þroska hjá barni er leitað eftir aðstoð
sérkennslustjóra og hún setur ákveðna verkferla í gang sem innibera m.a. að hafa samband
við aðra sérfræðinga. Sérkennslustjóri sér einnig um að afla viðeigandi upplýsinga frá
foreldrum eftir þörfum. Beiðni um aðstoð og tilvísanir eru alltaf sendar í fullu samráði við
foreldra.
Leikskólinn Gimli styðst við ýmsar skimanir/prófanir til að meta stöðu hvers einstaklings fyrir
sig. Þessar athuganir byggjast á því að meta mismunandi þætti í þroska barna. Út frá þeim
niðurstöðum geta svo kennarar skipulagt starf sitt til að stuðla að sem bestum þroska
barnanna. Metinn er málþroski, orðskilningur, hreyfiþroski og félagsleg staða.
Rík áhersla er lögð á að efla félagsþroska barna með sérþarfir og að hjálpa þeim að aðlagast
barnahópnum. Þess vegna er ávallt leitast við að flétta sérkennslu inn í leik og daglegar
athafnir. Hún fer einnig fram í litlum hópum, sérstaklega þegar kemur að málörvun. Að auki
fer sérkennsla fram í einstaklingstímum ef sérfræðingar meta að þess sé þörf. Sú ákvörðun er
tekin í samráði við foreldra og alla aðra sem að barninu koma.
Allir foreldrar eru boðaðir í foreldrasamtal einu sinni á ári. Að auki geta foreldrar alltaf óskað
eftir samtali við sérkennslustjóra eða annað starfsfólk leikskólans. Í foreldrasamtölum er
farið yfir niðurstöður sem meta þroska og líðan barnsins, sterkar og veikar hliðar barnsins og
áhersluþætti kjarnans fyrir nám, leikaðstæður og starf barnsins komandi skólaár. Einnig er
rætt um mikilvægi þess að foreldrar lesi reglulega fyrir börn sín til að efla orðaforða og
lesskilning.
Orðaskil
Orðaskil er orðaforðagátlisti sem foreldrar fylla út til að meta orðaforða barnsins miðað við
jafnaldra. Síðan les sérkennslustjóri eða talmeinafræðingur út úr niðurstöðum gátlistans til
að skoða stöðu barnsins með hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar í huga. Oft er listinn
lagður fram með nokkra mánaða millibili til að meta framfarir. Orðaforðaþjálfun er svo unnin
með foreldrum eftir þörfum í kjölfar niðurstaðna .
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EFI-2
EFI-2 er málþroskaskimun sem lögð er fyrir öll börn á 4. aldursári. Hún er lögð fyrir af
sérkennslustjóra eða kennurum sem hafa sótt sér réttindi til þess að nota listann. Skimunin
metur málskilning og mál barnsins. Skimunin er framkvæmd með því að barnið skoðar
myndabók og svarar stöðluðum spurningum um leið og það skoðar bókina. Ef grunur leikur
um málþroskafrávik hjá barninu eftir skimunina, þá er foreldrum kynntar niðurstöður og
talmeinafræðingur fenginn til að meta nánar málþroskafávik og veita viðeigandi ráðgjöf.
Íslenski þroskalistinn
Íslenska þroskalistanum er ætlað að meta þroska þriggja til sex ára barna með því að afla
upplýsinga frá mæðrum þeirra. Mæður svara stöðluðum spurningum um mál- og hreyfifærni
barna sinna. Íslenski þroskalistinn er staðlaður hérlendis á úrtaki 1120 mæðra barna á
aldrinum þriggja til sex ára. Þeir sem hafa lokið réttindanámskeiði um Íslenska þroskalistann
mega nota listann.
Íslenski málhljóðamælirinn
Með Íslenska málhljóðamælinum fá börn skimun á því hvar þau eru stödd í
málhljóðamyndun. Skimunin er gerð í gegnum forrit sem er hægt að nota í spjaldtölvu. Á
fljótlegan hátt geta fagaðilar skóla og talmeinafræðingar skimað allt að 6 börn á klst. Í lok
skimunar er samantekt/skýrsla sjálfkrafa tilbúin með upplýsingum um stöðu barnsins. Það
má bæta við upplýsingum í samantektina/skýrsluna, vista hana, senda og/eða prenta út. Í
skimunina eru innbyggð aldursviðmið og strax kemur í ljós hvort framburður barnsins
samsvarar getu jafnaldra í framburði. Bent er á hvaða málhljóð þarf að þjálfa m.a. með því að
laða fram réttan framburð og vinna með hljóðavitund sem er mikilvægt til að styrkja
umskráningarferli fyrir læsi. Þá er ekki síst mikilvægt að vita hvort þörf er á að vísa barni
beint til talmeinafræðings svo ekki komi til óþarfa bið, enda biðlistar eftir talþjálfun langir.
Mælirinn leiðir fagaðila og barn/próftaka áfram á einfaldan og skilvirkan hátt um leið og
forritið aflar gagna sem eru skráð í niðurstöðum (Lærum og leikum með hljóðin, 2013).
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Hljóm-2
Hljóm-2 er próf í leikjaformi sem er lagt fyrir til að meta hljóð- og málmeðvitund barna í elsta
árgangi leikskólans í því skyni að greina þau börn sem eru í áhættu fyrir síðari
lestrarerfiðleika. Slök hljóðkerfis- og málvitund er talin aðalorsök lestrarvanda hjá 88% barna.

Verkferlar í sérkennslu

Ef grunur vaknar um að viðkomandi barn nái ekki viðmiðum í þroska miðað við jafnaldra er
brugðist við með þarfir barnsins í huga . Leikskólinn Gimli er m.a. með þjónustusamninga við
bæði talmeinafræðing og sálfræðing. Þessir sérfræðingar eru kallaðir til ef þörf er á nánari
greiningum, ráðgjöf eða tilvísunum á aðra sérfræðinga. Einnig er lögð áhersla á að byrja strax
að vinna með barnið í leikskólanum eftir niðurstöðum skimana/prófa. Það er alltaf gert í
nánu samráði við foreldra og með þeirra samþykki.
Einstaklingsáætlanir
Einstaklingsáætlanir eru gerðar út frá færnimati og niðurstöðum greininga frá sérfræðingum.
Sérkennslustjóri gerir áætlunina í samráði við foreldra og kennara barnsins með áherslu á þá
þroskaþætti sem er mikilvægast að styrkja hverju sinni. Unnið er markvist út frá þessari
áætlun og hún endurskoðuð á þriggja mánaða fresti.

Móttaka nýrra barna
Þegar nýr nemandi hefur skólagöngu í Gimli þá byrja foreldrar á að koma í viðtal við
skólastýru og kjarnastjóra án barnsins. Þar er farið yfir helstu þætti sem viðkoma kennslu og
aðlögun barnsins. Foreldrar fylla út blað þar sem fram koma helstu upplýsingar um barnið,
sem kennarar þurfa að vita, svo hægt verði að koma sem best til móts við þarfir barnsins.
Einnig er vistunarsamningur undirritaður. Barnið hefur svo aðlögun í samráði við foreldra og
er miðað við að aðlögun taki u.þ.b. eina viku áður en full skólaganga hefst. Viðtalið er fyrst og
fremst hugsað sem gott upplýsingastreymi á milli heimilis og skóla sem og til að byggja upp
traust og góð tengsl á milli foreldra og starfsfólks skólans strax á fyrsta skólastigi barnsins.

45
Leikskólinn Gimli. Guðrún Sigurðardóttir Fjóla Hilmarsdóttir

Foreldrar fá síðan upplýsingabækling með heim um leikskólann, sem inniheldur mikilvægar
upplýsingar fyrir þá varðandi leikskólagöngu.
Fjölmenningarstefna
Við í leikskólanum Gimli fögnum fjölbreytileikanum og tökum fagnandi öllum börnum með
mismunandi bakgrunn. Tekið er tillit til allra og reynt eftir fremsta megni að koma til móts
við mismunandi þarfir og menningu barna af öllum þjóðernum.

Málörvun ungra tví- eða fjöltyngdra barna
Að læra önnur tungumál veldur ekki málþroskaröskun. Engar rannsóknir hafa sýnt fram
á að það að læra önnur tungumál valdi málþroskaröskun eða valdi 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).
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 alist ekki upp við góðan grunn í málþroska á eigin
tungumáli. Ef málumhverfi barnsins er gert mjög flókið getur það haft áhrif á málþroska. Það
þarf þó í öllum samtölum við foreldra frá mismunandi menningarheimum að gera sér grein
fyrir því að viðhorf til frávika er mjög mismunandi og í sumum löndum er allt önnur merking
lögð í hugtakið að vera með frávik. Í mörgum vestrænum þjóðfélögum er meira verið að
hugsa um það að finna frávik hjá barninu til þess að geta sett af stað markvissa íhlutun sem
fyrst. Í öðrum löndum getur það að vera með frávik vakið upp mikla hræðslu og óöryggi,
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einfaldlega vegna þess að blöndun og skóli án aðgreiningar er ekki jafnþekkt í þjóðfélaginu
og á Íslandi. Börn með frávik eru jafnvel send á stofnun eða þau fá ekki sömu tækifæri til
menntunar og önnur börn.
Það sem skiptir öllu máli er að gera sér grein fyrir menningarmun og mismunandi túlkun
á frávikum hjá mismunandi þjóðum. Einnig þarf að taka tillit til þess hvaða
bakgrunnsorðaforða barnið ræður yfir og kynna fyrir barninu bakgrunnsorðaforða sem
tengist íslensku. Í ljósi þessa er mikilvægt að leggja áherslu á það að útskýra ný hugtök fyrir
barninu og vera viss um að barnið geri sér grein fyrir því til hvers er ætlast af því. Það er ljóst
að hvort sem barnið er með málþroskafrávik eða slaka færni í því að læra íslensku, þá er
mikilvægt að veita viðeigandi íhlutun til þess að öll börn hafi jafna möguleika til náms á
Íslandi.
Rannsóknir á börnum sem eru að læra fleiri en eitt tungumál sýna margar fram á sömu
meginatriði:
 Að læra önnur tungumál veldur ekki málþroskafrávikum.
 Það er ekki nauðsynlegt að aðgreina tungumálin algerlega til þess að koma í veg
fyrir erfiðleika. Það skiptir mestu máli að tala móðurmál barnsins og leggja grunn
að eðlilegri þróun í málþroska. Hins vegar er líka mikilvægt að læra tungumálið í
því landi sem að barnið kemur til með að búa í. Þetta á sérstaklega við um
orðaforða sem er notaður í skólaumhverfi barnsins.
 Að læra tvö tungumál tekur lengri tíma en að læra eitt. Það getur þ.a.l. komið
fram frávik í málþroska þegar barnið er prófað eingöngu á einu tungumáli.
 Besta leið til þess að meta stöðu barna sem eru að læra íslensku sem annað
tungumál er að meta orðaforða barnsins. Það er hægt að gera t.d. með
Orðaforðagátlistanum – Orðaskil og telja saman þau orð sem barnið notar í
báðum tungumálum. Einnig er hægt að gera óformlega athugun á
skólaorðaforða með aðstoð túlks.
 Magn og gæði hvað varðar, samskipti, íhlutun og notkun í báðum tungumálum
hefur áhrif á málþroska.
Aðaláhyggjur af mati á málþroska hjá börnum er hættan á því að vanmeta málþroskafrávik
sem koma fram á báðum tungumálum og útskýra hann alfarið út frá því að barnið sé að læra
önnur tungumál. Hins vegar er líka hætta á því að gera ráð fyrir að barnið sé með
málþroskavandamál, þegar að orsökin er að barnið hefur ekki fengið næg tækifæri til þess að
tileinka sér tungumálið í því landi sem það býr í. Aðal áhyggjur af mati á málþroska hjá
tvítyngdum börnum er hættan á því að vanmeta málþroskafrávik, sem koma fram á báðum
tungumálum. Hætta er á að vandi barnsins sér einungis útskýrður út frá því að barnið sé að
læra önnur tungumál. Það þarf að skoða vel niðurstöður málþroskamats sem og stöðu
barnsins á móðurmáli.
Almenn atriði í málþroska sem að börn ganga í gegnum hvað varðar málþroska
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 Barnið er að uppgötva málið (frá fæðingu til átta mánaða)
 Að geta skipst á boðum (átta til 13 mánaða)
 Barnið byrjar að segja fyrstu orðin (12 til 18 mánaða)
 Barnið getur sett saman orð (18 mánaða til tveggja ára)
 Einföld setningamyndun (tveggja til þriggja ára)
 Flóknari setningamyndun (þriggja til fimm ára)
Sjá einnig heimasíðu HTÍ www.hti.is
Ef að barnið fylgir ekki ofangreindum þrepum í málþroska er líklegt að barnið sé með
málþroskafrávik sem að endurspeglast bæði í móðurmáli og öðrum tungumálum sem að
barnið lærir.
Byggt að hluta á bókinni: Snemmtæk íhlutun í málörvun tveggja til þriggja ára barna
Ásthildur Bj. Snorradóttir, Anney Ágústsdóttir, Bergrós Ólafsdóttir, Margrét Þ. Jónsdóttir,
Sigurður Sigurjónsson, 2014
Verkferlar varðandi börn sem eru tví- eða fjöltyngd varðandi málþroska
 Byrja á því að skoða vel bakgrunnsupplýsingar er varða heilsufar/boðskipti/málþróun.
 Ganga úr skugga um hvort barnið hefur farið í þroskamat á heilsugæslustöð.
 Athuga hvort barnið hefur farið í heyrnarmælingu.
 Ef að það er merkt við mikið af nei svörum á þáttum sem varða eðlilega málþróun,
málskilning og máltjáningu er líklegt að barnið sé með málþroskafrávik á eigin
tungumáli.
 Athuga þarf hvort barnið dvelur í íslensku málumhverfi utan skóla.
 Það er mikilvægt að sjá til þess að barninu sé kennd íslenska í leikskólanum og það
þarf að fylgjast vel með hvort að það leiki sé eingöngu við börn sem tala þeirra
móðurmál.
 Gera þarf greinarmun á því hvort barnið sé með málþroskafrávik á eigin tungumáli
sem að endurspeglast þá í einnig í íslensku eða hvort að það þarf kennslu í að læra
betri íslensku.
 Það er mikilvægt að taka tillit til mismunandi menningarheima við athuganir á
þessum börnum.
 Ef að ekki er lagður grunnur að góðum málþroska með því að tala móðurmál eða
sterkara mál barnsins getur barnið sýnt áunna málþroskaröskun.
 Það er mikilvægt að fræða erlenda foreldra um gildi þess að tala sitt móðurmál við
barnið.
 Ef að grunur vaknar um málþroskafrávik þarf að vísa barninu til talmeinafræðings.
Spurningalisti fyrir foreldra barna sem eru tvítyngd er í fylgiskjölum
Tekið saman af Ásthildi Bj. Snorradóttur,talmeinafræðingi í janúar 2018 fyrir
Handbók um snemmtæka íhlutun fyrir leikskóla. Yfirlesið af Berglindi Ósk
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Þóra Másdóttir
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Þóroddsdóttir
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Orðagull, bók, smáforrit. Höfundar: Bjartey Sigurðardóttir, Ásthildur Bj. Snorradóttir
Snemmtæk íhlutun í málörvun 2-3 ára barna. Höfundar: Ásthildur Bj. Snorradóttir o.fl.
Leggðu við hlustir. Höfundar: Arnheiður Borg, Áslaug Hartmannsdóttir, Eiríkur
Ellertsson, Ingibjörg Símonardóttir
Hljóðabelgur orðalisti. Höfundur: Þóra Másdóttir, Hrafnhildur Halldórsdóttir
Orðaforðalisti. Höfundur Elsa Pálsdóttir. Útgefandi Menntamálastofnun.
Ótrúleg eru ævintýri. Höfundur: Sigríður J Þórisdóttir
Sögugrunnur. Höfundur: Guðrún Sigursteinsdóttir, Rannveig Oddsdóttur.
Sól 2-9 ára. Íslensk þýðing: Margrét Tryggvadóttir, Hólmfríður Arnadóttir, Hrafnhildur
Karlsdóttir.
Bínu bækur. Höfundur: Ásthildur Bj. Snorradóttir
Mímí bækur. Höfundar: Hanna Kristín Skaftadóttir og Hjalti Kristjánsson
Stafastuð. Höfundur: Bára Brandsdóttir
Lestrarspil. Höfundar: Arnheiður Borg, Rannveig Löve
Margvísleg spil til að örva frásögn og setningamyndun
Processing program level 1. Höfundur: Sandra MaKinnis
Basic concept and vocabulary round – up. Höfundur: Beverly Foster
Super duper spil og bingó, smáforrit
Tónlistarbækur, söngtextar og diskar
Bókakistur/bækur
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Frauðstafir
Numicon
Tákn með tali. Höfundur: Björk Alfreðsdóttir, Sigrún Grendal.
Ýmis efniviður sem kennarar hafa búið til.

Rökstuðningur fyrir efnisvali
 Efniviður valinn og samsettur af fagfólki með reynslu og þekkingu í vinnu með
börnum
Hugmynd af hvatningu /umbun fyrir nemandann
 Vinna í gegn um leik og hreyfingu.
 Hafa verkefnin skemmtileg og áhugaverð að börnin vilji taka þátt og leggja sig fram.
 Kennari taki þátt af áhuga svo börnin verði virkir þátttakendur.
 Börnunum er innrætt að það sé gaman að læra
Árangursmat
 Skráningarblöð frá Leikur að læra
 Snemmtæk íhlutun í málörvun 2-3 ára barna „Bjargir“
 Tölum saman skráningarblað
 Orðaskil Prófið endurtekið eftir þjálfun
 Efi-2. Niðurstöður endurskoðaðar eftir þjálfun
 Hljóm-2. Prófið er lagt aftur fyrir eftir þjálfun eftir þörfum
 Einstaklingsáætlanir eftir þörfum og þær endurskoðaðar á þriggja mánaða tímabili
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Heimildir
Ásthildur Bj. Snorradóttir, Anney Ágústsdóttir, Bergrós Ólafsdóttir, Margrét Þ. Jónsdóttir, Sigurður
Sigurjónsson. (2014). Snemmtæk íhlutun í málörvun tveggja til þriggja ára barna
Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bergrós Ólafsdóttir. (E.d.). Eðlilegur málþroski.
Barnaheill. (E.d.). Forvarnir og fræðsla. Vinátta. Sótt af https://www.barnaheill.is/is/forvarnir-ogfraedsla/vinatta
Elín Þöll Þórðardóttir. (2004). Tvítyngi ekkert að óttast. Talfræðingurinn, 18,1:5-7
Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir. (2008). Lesvefurinn um læsi og lestarerfiðleika. Að efla læsi málþroski og læsi. Sótt af: http://lesvefurinn.hi.is/forsendur_lesturs
Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir. (2011). „Við hugsum kannski meira um námið sem
leikurinn felur í sér“. Starfendarannsókn um tengsl leiks og læsis í leikskóla. Netla –Veftímarit um
uppeldi og menntun: Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Sótt af Leikur að læra. (2018). Hvað er leikur
að læra? Sótt af http://www.leikuradlaera.is/index.php/um-lal/hvad-er-leikur-adh-laera
Lærum og leikum með hljóðin (Raddlist Ehf.). (2013). Fræðsla/Málhljóðamælir. Sótt af
https://laerumogleikum.is/vefverslun/islenski-malhljodamaelirinn/islenski-malhljodamaelirinnrettindanamskeid-gerdubergi-manudag-26-mars-2018/#
Margrét Pála Ólafsdóttir. (2012). Handbók Hjallastefnunnar.
Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2011). Aðalnámskrá leikskóla 2011. Sótt af
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar
http://netla.hi.is/greinar/2011/ryn/007.pdf
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Fylgiskjöl
Móttökuáætlun barna með annað móðurmál en íslensku
Undirbúningur í skóla







Þegar foreldrar hafa sótt um vistun velur leikskólastjóri deild fyrir barnið.
Deildarstjóra er tilkynnt um væntanlegan nemanda, hvaðan hann er og
móttökuviðtalið er
ákveðið í samráði við hann.
Leikskólastjóri lætur starfsfólk vita af væntanlegu barni.
Deildarstjóri undirbýr deildina fyrir komu nýrra barna.
Leikskólastjóri eða deildastjóri boðar til móttökuviðtalsins og bendir foreldrum á
hvaða gögn þurfi að hafa meðferðis í viðtalið s.s. heilbrigðis- og bólusetningarvottorð
ef við á. Sjá má nánari upplýsingar á vef landlæknisembættisins. (Endurskoðaðar
verklagsreglur um læknisrannsókn á fólki sem flyst til landsins, september 2015)

Undirbúningur viðtals
Deildarstjóri safnar saman þeim gögnum sem nota á í viðtalinu:
 Móttökuviðtal nemenda með íslensku sem annað mál
 Starfsáætlun skólans
 Skóladagatal
 Panta túlk ef við á
Móttökuviðtal









Viðtalið sitja deildarstjóri og foreldrar (ásamt túlk ef þörf krefur).
Í viðtalinu eru fengnar bakgrunnsupplýsingar um barnið.
Mikilvægt að kynna skóladagatal og alla sérmerkta daga.
Greina frá helstu starfsháttum skólans.
Símanúmer skólans, viðtalstíma kennara og heimasíðan útskýrð.
Ákveðið hvenær nemandi byrjar í skólanum og aðlögun skipulögð.
Farið í gönguferð um skólann þar sem helstu svæði eru kynnt.
Æskilegt er að heimsækja deildina.
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Túlkur
Í þeim tilfellum þar sem þörf er fyrir túlk ber að hafa eftirfarandi atriði í huga:
 Túlkur hefur þagnarskyldu í einu og öllu.
 Túlkur má ekki taka afstöðu.
 Túlkur má ekki láta í ljós skoðanir sínar þegar hann túlkar.
 Túlkur á að túlka allt sem sagt er í samtalinu.
 Túlkur á ekki að hafa frumkvæði að því að svara spurningum.
 Túlkurinn ber ekki ábyrgð á því að upplýsingar séu réttar eða sannar.
 Túlknum ber að láta vita ef túlkunin getur ekki fallið undir þessar reglur.
 Hægt er að fá leyfi foreldra til þess að fá túlk sem ráðgjafa en um það þarf að vera
samkomulag í upphafi viðtals.
Góð ráð sem vert er að hafa í huga þegar mál þitt er túlkað:
•

Líttu á túlk sem brú á milli menningarheima og undirbúðu hann undir fundarefnið.

•

Kynntu þér siðareglur túlka og þagnarskyldu.

•

Skipuleggðu fyrirfram meginlínur samtalsins þannig að ljóst sé um hvað eigi að ræða
og hver sé tilgangur samtalsins. Taktu tillit til þess að samtal með aðstoð túlks tekur
lengri tíma en samtöl á íslensku.

•

Byrjaðu helst samtalið með stuttri samantekt sem gefur yfirlit yfir hvað þú hafir
hugsað þér að verði rætt og gefðu viðmælendum færi til að gera athugasemdir.

•

Vertu ekki feimin(n) við að nýta líkamstjáningu til að leggja áherslu á mál þitt. Vertu
nákvæmari í orðavali en þú átt venju til.

•

Tjáðu þig á einfaldan og skýran hátt. Taktu tillit til túlksins því hann þarf að skilja þig
og fá tíma til þess að flytja skilaboðin jafnóðum til þriðja aðila.

•

Mundu að taka góð málhlé svo túlkurinn fái ráðrúm til að yfirfæra eða meðtaka það
sem þú ert að segja.

•

Mikilvægt er að þú snúir beint að foreldrum og horfir í augu þeirra þegar þú talar.

•

Horfðu beint á viðmælendur þína þegar þeir tala. Snúðu þér ýmist að túlknum eða
viðmælanda eftir því hvor þeirra talar.

•

Farðu yfir niðurstöður og upplýsingar sem komu fram á fundinum þannig að
viðmælendur þínir séu sammála um hvað var sagt og ákveðið á fundinum.
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Móttökuviðtal leikskóla Reykjanesbæjar fyrir nemendur með íslensku sem annað mál
Eftirfarandi spurningar eru spurðar af deildarstjóra/sérkennslustjóra í viðtali við
foreldri/forráðamenn og með túlki ef þarf. Spurningarnar eru til að hægt sé að mæta þörfum
barnsins sem best í skólastarfi og til að tryggja öryggi barnsins.
Nafn barns:

Kennitala:

Heimilisfang:
Hvað er barnið kallað heima?
Fæðingarland barns (Fyrir Jöfnunarsjóð og tölfræði sem unnin er innan Reykjanesbæjar):
Þjóðerni/Ríkisfang:
Hvað hefur barnið búið lengi á Íslandi? (Fyrir Jöfnunarsjóð og tölfræði sem unnin er innan Reykjanesbæjar)
Salernisvenjur:

Svefnvenjur:

Notar barnið snuð eða leikfang sem veitir því öryggi og vill hafa með sér?

Hvaða tungumál er talað á heimilinu? (Fyrir Jöfnunarsjóð og tölfræði sem unnin er innan Reykjanesbæjar)
Forráðamaður 1:
Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Talar forráðamaður íslensku? Ef nei, hvaða
tungumál talar forráðamaður?

Forráðamaður 2:
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Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Talar forráðamaður íslensku? Ef nei, hvaða
tungumál talar forráðamaður?

Nöfn systkina og fæðingarár:

Fyrri gæsla eða leikskóli:

Hver kemur til með að sækja barnið í leikskólann?

Forræði/skipulag umgengisréttar:

Þekkir barnið einhvern í leikskólanum?

Hvað finnst barninu skemmtilegast að gera/leika?

Hverjir eru styrkleikar barnsins?

Finnst barninu gaman að leika úti og hver eru viðhorf forráðamanna til útiveru?

Hverjar eru væntingar forráðamanna til leikskólans?

Mataróþol/ofnæmi eða matur sem barnið má ekki borða? (Vottorð þarf að fylgja vegna
óþols/ofnæmis)

Hefur barnið farið í 18 mánaða, 2,5 árs og 4 ára skoðun á heilsugæslustöð?
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Aðrar heilsufarsupplýsingar (s.s. bólusetningar, sjón- og heyrnarmæling, tannheilsa):

Annað sem forráðamenn vilja koma á framfæri:

__________________________
_____________________________
Dagsetning

Sérkennslustjóri/deildarstjóri
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Samþykki foreldra

Ég undirrituð/aður gef leyfi fyrir því að lögð séu fyrir þroskapróf og skimanir á barni mínu í leikskólanum
og að barn mitt njóti þeirrar þjónustu sem leikskólinn hefur aðgang að.

Dagsetning

Undirskrift
foreldris/forráðamanns

Parental consent

I hereby give permission for my child to participate in a development test and language
screening and that my child will receive all the service and support available in the
Preschool.

Date

Signature of parent/guardian
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Rodzice zaakceptowani

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w teście rozwojowym i badaniach językowych, a
moje dziecko otrzyma całą pomoc i wsparcie dostępne w przedszkolu.

Data

Podpis rodziców/opiekunów
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Hljóm skilablað
Nafn:____________________________________________
Kennitala:__________________ Fyrsta skimun
______
Dagsetning

Ár

Mánuður

Dagur

Ár

Mánuður

Dagur

Fæðingardagur

HLJÓM-2

Aldur við prófun

Athugun á hljóð- og
málvitund leikskólabarna.

Seinni skimun (ef við á)
Dagsetning
Fæðingardagur

Höfundar:
Ingibjörg Símonardóttir
Jóhanna Einarsdóttir
Amalía Björnsdóttir

Aldur við prófun

Leikskóli:________________________________
Prófandi:________________________________

NIÐURSTÖÐUR
Verkefni
Rím
Samstöfur
Samsett orð

Stig

Mjög slök færni

Slök færni

Meðalfærni

Góð færni

Hljóðgreining
Margræð orð
Orðhlutaeyðing
Hljóðtenging
Samtala:
HLJÓM-2 er aldursbundið skimunartæki í leikjaformi. Það byggir á sjö mismunandi verkefnum og er lagt fyrir
elsta árgang leikskólans að hausti. Markmiðið með skimuninni er að meta hljóðkerfis- og málvitund barna í því
skyni að finna þau börn sem eru í áhættu fyrir lestrarerfiðleika. Slök hljóðkerfis- og málvitund er talin ein
aðalorsök lestrarvanda og með niðurstöðum úr Hljóm-2 er hægt að vinna með þá þætti sem koma slakir út og
beita snemmtækri íhlutun.
Góð ráð fyrir foreldra:







Mikilvægt er að lesa fyrir barn á hverjum degi og ræða efni textans
Ræða orð í lestexta og umhverfi barns og útskýra, hvað þýðir t.d að hrópa
Leika með orð og bókstafi/hljóð í umhverfinu
Tengja hljóð við myndir bæði á prenti og í umhverfinu
Finna orð sem ríma við orð úr umhverfinu og/eða texta í bók
Klappa atkvæði í orðum t.d. leik-skó-liÖnnur úrræði:
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Spurningalisti fyrir foreldra barna sem eru að læra íslensku sem annað tungumál til að meta
hvort að um málþroskafrávik sé að ræða

Ásthildur Bj. Snorradóttir, talmeinafræðingur

Nafn barns: ________________________________________________________________________
Móðurmál barnsins (sterkara mál barnsins) ___________________________________
Fæðingardagur og ár: _____________________________________________________________
Dagsetning: ________________________________________________________________________
Fyllt út af: __________________________________________________________________________

Heilsufar/boðskipti/málþróun
Já

Var meðganga og fæðing barnsins eðlileg?
Hefur barnið verið með langvarandi veikindi?
Hefur barnið farið í heyrnarmælingu
Er barnið fætt á Íslandi?
Elst barnið upp við tví-/fjöltyngi?
Tala foreldrar sitt móðurmál við barnið?
Hefur barnið möguleika á að dvelja í íslensku málumhverfi fyrir utan skóla?
Hefur barnið sýnt eðlilegan málþroska á eigin tungumáli? (boðskipti, orðaforði, málskilningur,
máltjáning, framburður)
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Nei

Veit
ekki

Hefur barnið verið aðskilið frá foreldrum í langan tíma?
Hefur barnið átt auðvelt með snertingu og faðmlög?
Sýnir barnið forvitni og áhuga á umhverfinu?
Sýnir barnið áhuga á fólki og spennandi dóti?
Á barnið auðvelt með augnsamband?
Bregst barnið við nafninu sínu?
Bregst barnið þitt við munnlegum skilaboðum?
Sýnir barnið ætlun og eftirvæntingu í samskiptum/leik?
Notar barnið leikföng á viðeigandi hátt?
Hefur barnið áhuga á bókum?
Finnst þér málþroski barnsins aldurssvarandi?
Stoppaði málþróunin hjá barninu á einhverjum tíma?
Hefur barnið sýnt erfiða hegðun tengda málhömlun?
Hefur greinst þroskahömlun, athyglisbrestur eða lestrarörðugleikar í fjölskyldunni?
Það er mikilvægt að skoða þessa þætti með tilliti til íhlutunar og nánari greiningar á málþroska

Málskilningur
Já

Sýnir barnið þörf fyrir boðskipti? (Móðurmál, íslenska)
Þekkir barnið algenga hluti og myndir? (Móðurmál, íslenska)
Þekkir barnið nokkra líkamshluta? (Móðurmál, íslenska)
Hlustar barnið með athygli á sögur? (Móðurmál, íslenska)
Fer barnið eftir einföldum fyrirmælum? (Móðurmál, íslenska)
Fer barnið eftir flóknari fyrirmælum? (Móðurmál, íslenska)
Réttir barnið hluti samkvæmt beiðni? (Móðurmál, íslenska)
Er barnið að bæta við sig í skilningi á nýjum orðum? (Móðurmál, íslenska)
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Nei

Veit
ekki

Strikaðu undir það sem á við á innan sviga

Máltjáning
Já

Byrjaði barnið seint að tala? (Miðað við móðurmál)?
Er barnið að bæta við sig orðum í máltjáningu? (Móðurmál, íslenska)
Tjáir barnið grunnþarfir? (Móðurmál, íslenska)
Getur barnið tjáð sig um það sem það er að gera? (Móðurmál, íslenska)
Tjáir barnið sig í leik með öðrum börnum? (Móðurmál, íslenska)
Er barnið byrjað að tengja saman orð? (Móðurmál, íslenska)
Tjáir barnið sig í setningum? (Móðurmál, íslenska)
Er barnið með mikil framburðarfrávik? (Móðurmál, íslenska)
Hefur barnið gaman af því að leika sér með málið (dæmi: Ríma, klappa atkvæði, leika með
málhljóðin) (Móðurmál, íslenska)
Þekkir barnið og getur nefnt bókstafi (Móðurmál, íslenska)
Þekkir barnið hljóð bókstafanna (Móðurmál, íslenska)
Þekkir barnið og getur það nefnt tölustafi? (Móðurmál, íslenska)
Strikaðu undir það sem við á innan sviga

Greiningar/sýnishorn af tjáningu
Nefndu greiningar sem barnið þitt hefur farið í
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Nei

Veit
ekki

Já

Nei

Sýndi barnið frávik í málþroska í 2 ½ árs skoðun á heilsugæslu ?
Sýndi barnið frávik í málþroska í 4 ára skoðun á heilsugæslu ?
Skrifaðu niður tvær lengstu setningar sem barnið þitt hefur sagt: (Móðurmál, íslenska)
Setning 1:
Setning 2:

Annað sem þú vilt taka fram sem þú telur skipta máli varðandi málþroska barnsins

Ef að það er strikað undir mörg nei er líklegt að barnið sé með málþroskafrávik á eigin tungumáli. Það er
mikilvægt að bregðast við um leið og rökstuddur grunur um slíkan vanda sé til staðar og vísa barninu þegar í
stað til talmeinafræðings eða annarra sérfræðinga og veita íhlutun við hæfi. Hins vegar er það sérfræðiþekking
þess sem notar listann sem ræður úrslitum varðandi túlkun. Þessi listi er ekki staðlaður heldur byggir á því sem
er vitað um eðlilega málþróun og er eingöngu notaður sem slíkur
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Veit
ekki

Verkferlar varðandi börn sem eru tví- eða fjöltyngd varðandi málþroska
















Byrja á því að skoða vel bakgrunnsupplýsingar varðandi
heilsufar/boðskipti/málþróun.
Ganga úr skugga um hvort barnið hefur farið í þroskamat á heilsugæslustöð.
Athuga hvort barnið hefur farið í heyrnarmælingu.
Ef að það er merkt við mikið af nei svörum á þáttum sem varða eðlilega
málþróun, málskilning og máltjáningu er líklegt að barnið sé með
málþroskafrávik á eigin tungumáli.
Athuga þarf hvort barnið dvelur í íslensku málumhverfi utan skóla.
Það er mikilvægt að sjá til þess að barninu sé kennd íslenska í leikskólanum og
það þarf að fylgjast vel með hvort að það leiki sé eingöngu við börn sem tala
þeirra móðurmál.
Gera þarf greinarmun á því hvort barnið sé með málþroskafrávik á eigin
tungumáli sem að endurspeglast þá í einnig í íslensku eða hvort að það þarf
kennslu í að læra betri íslensku.
Það er mikilvægt að taka tillit til mismunandi menningarheima við athuganir á
þessum börnum.
Ef að ekki er lagður grunnur að góðum málþroska með því að tala móðurmál
eða sterkara mál barnsins getur barnið sýnt áunna málþroskaröskun.
Það er mikilvægt að fræða erlenda foreldra um gildi þess að tala sitt
móðurmál við barnið.
Ef að grunur vaknar um málþroskafrávik þarf að vísa barninu til
talmeinafræðings.
Tekið saman af Ásthildi Bj. Snorradóttur,talmeinafræðingi í janúar 2018 fyrir Handbók um
snemmtæka íhlutun fyrir leikskóla. Yfirlesið af Berglindi Ósk Guðmundsdóttur, Erlu Ósk
Guðmundsdóttur og Margréti Samúelsdóttur, talmeinafræðingum
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Til foreldra
Snemmtæk íhlutun- foreldrafræðsla
Í Leikskólum Reykjanesbæjar er lögð áhersla á læsi og stærðfræði sem lið í stefnu
sveitarfélagsins í menntamálum. Í læsisstefnu sveitarfélagsins sem kom út árið 2017 segir:
Grunnur að góðri færni í læsi er lagður á fyrstu æviárum barnsins og því betri málþroska
sem barn hefur því betur er það í stakk búið til að takast á við læsi og lestrarnám. Góð
lestrarhæfni eykur lífsgæði og með góðu samstarfi við foreldra og aukinni þátttöku þeirra í
læsi og lestrarnámi er við að bæta möguleika barna til framtíðar.
Hlutverk foreldra skipar stóran sess í námi og þroska barna þeirra. Mikilvægt er að foreldrar
og leikskólar vinni saman að því að efla málþroska barnanna með markvissri málörvun og
leggja þar með grunn að farsælu lestrarnámi. Í máltökunni er mikilvægt að örva sem fyrst
nauðsynlega þætti sem stuðla að góðum málþroska, sem hefur svo áhrif á læsi og
námsframvindu síðar meir. Þar má nefna þætti eins og orðaforða, hljóðkerfisvitund,
hlustunarskilning og bókstafaþekkingu.
Á haustin er foreldrum 2ja ára barna, sem eru að hefja leikskólagöngu sína, boðið á
fræðslufund sem fjalla um málþroska og málörvun 2ja til 6 ára barna. Þessi fræðslufundur er
hluti af aðlögunarferli barna þeirra í leikskólum Reykjanesbæjar. Á fundinum er farið yfir
eðlilega framvindu málþroska barna á aldrinum 2ja til 6 ára. Einnig er rætt um tví-/fjöltyngi
og hvernig foreldrar geta aðstoðað barnið fyrir hefðbundið lestrarnám. Fundurinn stendur
yfir í um eina klukkustund og er fræðslan í höndum talmeinafræðinga og leikskólafulltrúa
fræðslusviðs Reykjanesbæjar. Boðið er upp á túlk. Tímasetning foreldrafræðslunnar er
auglýst í ágúst hvert ár.

65
Leikskólinn Gimli. Guðrún Sigurðardóttir Fjóla Hilmarsdóttir

