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Upplýsingar um leikskólann

Heiti leikskólans er Hólmasól og er hann til heimilis að Helgamagrastræti 29-41 á
Akureyri.

Alls eru um 150 – 160 nemendur í skólanum daglega og um 30 - 33 starfsmenn. Húsnæði
skólans er 1016 m2 og skiptist hann í sex kjarna.
Skólinn tók til starfa 1. maí 2006 og skólastjóri er Alfa BjörkKristinsdóttir. Rekstraraðili
skólans er Hjallastefnan ehf. og ráðgjafar skólans eru starfsmenn Hjallastefnunnar á
hinum ýmsu sviðum.

Táknbirting leikskólans

Meðal tákna leikskólans bæði inn á við og út á við eru m.a. merki Hjallastefnunnar og
fáni auk skólabúninga barna og starfsfólks og skólasöngs Hjallastefnunnar. Að auki
einkenna skólabraginn bæði meginreglur Hjallastefnunnar svo og leiðarljósin sem
byggjast á kynjanámskrá (sjá hér á eftir).

Hjallastefnumerkið er hannað af höfundi
Hjallastefnunnar í samvinnu við foreldri í
Hjallastefnuleikskóla. Merkið myndar H með þaki
sem er alþjóðlegt tákn Bliss-kerfisins fyrir „skjól“.
Stúlka og drengur eru í sitt hvorum hlutanum sbr.
kynjauppeldi Hjallastefnunnar en þau leiðast sem er
tákn fyrir þjálfun kynjanna í samskiptum og vináttu.
Blómið milli þeirra er tákn fyrir tengsl stefnunnar við
náttúruna og þá áherslu sem lögð er á að rækta
virðingu fyrir umhverfi og samfélagi.

Skólasöngur allra skóla Hjallastefnunnar er við ljóð 6 ára stúlku í Barnaskóla
Hjallastefnunnar við lag sem afi stúlkunnar; Atli Heimir Sveinsson, gaf Hjallastefnunni.

Skólasöngur Hjallastefnunnar
Ljóð: Atli Heimir Sveinsson, texti: Auður Teitsdóttir

Í skóla er
gaman, krakkar
leika.
Strákarnir/stelpurnar dansa,
stelpur/strákar spinna,
gleði finna.
Hlæja og hlæja í hjarta sér
Hlæja og hlæja í hjarta sér



Skólabragur og stofnanamenning leikskólans byggir á meginreglum Hjallastefnunnar. Þar
er kveðið á um þau viðhorf til barna og fjölskyldna sem starfsmannahópurinn sameinast
um að útfæra á hverju skólaári. Grundvöllurinn er hin barnhverfa hugmyndafræði þar sem
bæði þarfir barna svo og réttur þeirra til að njóta bernsku sinnar er í fyrirrúmi. Í
meginreglunum er einnig skýr áhersla á hlutverki starfsfólks og þeim samskiptamáta sem
setur jákvæðni og lausnamiðaðar aðgerðir í fyrsta sæti og þar er einnig starfsmanna- og
jafnréttisstefna leikskólans. Einnig kveða meginreglurnar á um umhverfi og efnivið
skólans svo og viðhorf til umhverfis og náttúru (sjá meginreglur hér á eftir).

Leiðarljósin í uppeldisstarfi leikskólans byggjast á kynjanámskrá Hjallastefnunnar sem
betur er kynnt hér á eftir. Leiðarljósin felast í alls sex meginþáttum sem taka bæði til
einstaklingsstyrkingar og félagslegrar þjálfunar og eru þau eftirfarandi:

1. Agi: Virðing, hegðun, kurteisi, framkoma
2. Sjálfstyrkur: Sjálfstæði, sjálfstraust, öryggi, tjáning
3. Samskipti: Umburðarlyndi, hjálpsemi, víðsýni, samstaða
4. Jákvæðni: Gleði, bjartsýni, ákveðni, hreinskiptni
5. Vinátta: Félagsskapur, umhyggja, nálægð, kærleikur
6. Áræðni: Kjarkur, kraftur, frumkvæði, framtak

Skólabúningar eru notaðir í leikskólanum.
Markmiðið er margþætt en sem dæmi má nefna að
með samskonar skólafatnaði styrkist liðsheild allra
barnanna og samkeppni minnkar og öll börn mæta
í þægilegum og slitsterkum vinnufatnaði á degi
hverjum. Fötin eru hin sömu fyrir bæði kyn til að
auka samkennd og draga úr kynjabundnum
viðhorfum í klæðnaði. Skólafötin eru bláar buxur
(þrjár gerðir) og í boði eru bæði langerma og
stutterma bolir með merkinu okkar. Börn velja um

bláa eða rauða boli og einnig eru bæði blá og rauð „buff“ með Hjallastefnumerkinu. Rauð
flíspeysa er einnig hluti skólafata.

Foreldrum er ekki skylt að kaupa fatnaðinn en þeim er tilkynnt um fyrirkomulagið strax í
upphafi þegar þeir velja skóla. Skólinn selur fötin og foreldrar eiga rétt á að dreifa
kostnaði við kaupin á allt að 6 mánuðum. Þeir foreldrar sem ekki kjósa skólaföt, er boðið
að skólinn láni barninu bol á skólatíma án endurgjalds.



Starfsgrundvöllur

Leikskólinn starfar samkvæmt Hjallastefnunni, íslensku skólalíkani sem byggir á
kenningum Margrétar Pálu Ólafsdóttur M.Ed. Hjallastefnan kom fyrst fram í núverandi
mynd í leikskólanum Hjalla í Hafnarfirði og reynslumiðuð niðurstaða eftir margra ára
þróun í íslensku leikskólastarfi undir forystu höfundar til fjölda ára. Námskrá Hjalla-
stefnunnar felst í bæði meginreglum og kynjanámskrá svo og skráðum verkferlum í
skólastarfinu.

Hjallastefnan er ekki eyland heldur tengd m.a. á
hugmyndum um frjálst uppeldi s.s. Alexander S.
Neill. Að auki eru hugmyndir verkhyggjunnar
lagðar til grundvallar sbr. raunhæfar og
ígrundaðar lausnir svo og raunveruleikatengd
verkefni í skólastarfi skv. heimspekigrunni
pragmatismans. Þar má nefna kenningar t.d.
Charles Peirce, William James og John Dewey.
Að auki er litið til skólaaðferða Carolyn Pratt,
Rudolf Steiner og Montesorri og hugmyndir
Lev Vygotsky eru einnig grunnur gagnvart
hópstjórastarfinu.

Hjallastefnan hefur verið rannsökuð í nokkrum rannsóknum og hafa þær bent til þess að
stefnan hafi jákvæð áhrif á margan hátt . Má þar nefna meistaraprófsrannsókn Margrétar
Pálu árið 2000 sem benti til þess að börn sem höfðu dvalist á Hjallastefnuleikskóla, væru
öruggari og ófeimnari í samskiptum við hitt kynið heldur en börn úr samanburðarhópi og
eins sýndi viðamikil rannsókn dr. Valdísar Jónsdóttur að hávaði var mælanlega minni í
Hjallastefnuleikskólum en öðrum leikskólum. Nánari rannsóknarupplýsingar er að finna á
www.hjalli.is

Meginreglur Hjallastefnunnar

Meginreglurnar eru grundvöllurinn að öllu starfi Hjallastefnuskóla. Þær eru í reynd bæði
stefnuyfirlýsing og hugmyndafræði skólanna og fela í sér þá lífssýn og mannskilning sem
allt starfsfólk sameinast um. Meginreglurnar eru í skýrri forgangsröð þar sem fyrstu
reglurnar hafa skýran forgang og hver regla byggir á þeirri sem á undan kemur. Jafnframt
er fyrsta reglan innsti kjarni starfsins og koll af kolli umlykur hver regla þá næstu á
undan.

Fyrsta meginregla; börn og foreldrar: Hjallastefnunni er ætlað að mæta hverju
barni eins og það er og virða og viðurkenna ólíkar þarfir aldurshópa, kynja og
einstaklinga óháð uppruna og menningu. Skólanum ber einnig að virða valfrelsi og ólíkan
áhuga barna og hlúa á víðfeðman hátt að velgengni allra.

http://www.hjalli.is/


Önnur meginregla; 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.

Þriðja meginregla; 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.

Fjórða meginregla; efniviður: Hjallastefnunni er ætlað að bjóða upp á leikefnivið
og einföld námsgögn þar sem sköpun og ímyndun er í fyrirrúmi í fjölbreyttri reynslu
hvers barns. Þannig skapar sjálfbjarga fólk eigið nám og leikheim með eigin lausnum og
raunveruleikatengd verkefni eru í fyrirrúmi.

Fimmta meginregla; 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.

Sjötta meginregla; Samfélag: Hjallastefnunni er ætlað að þjálfa aga og hegðun á
jákvæðan og 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.

Kynjanámskrá Hjallastefnunnar

Kynjanámskráin er birtingarmynd á hugsjónum
Hjallastefnunnar um jafnrétti stúlkna og drengja.
Í hinu kynjaskipta skólastarfi er markmiðið að
gera báðum kynjum ávallt jafnhátt undir höfði
og mæta ólíkum þörfum stúlkna og drengja.
Jafnframt er markmiðið að gefa þeim kost á að
starfa og leika á eigin forsendum þar sem
menning beggja kynja er virt og viðurkennd.

Þessu til viðbótar er gengið út frá þeirri
kennisetningu Hjallastefnunnar að kynin öðlist takmarkaða færni og æfi of fáa eiginleika
vegna heftandi kynhlutverka og kynjamótunar sem samfélagið ákvarðar á grundvelli
kynferðis. Hjallastefnan mætir þessu með að þjálfa bæði kyn í öllum mennskum
eiginleikum og eru loturnar okkar kennslutækið til þess. Hver lota stendur í fjórar vikur í
senn og eru fyrstu þrjár loturnar á haustönn (sjá skóladagatal) og seinni þrjár á vorönn.
Allir þættir kynjanámaskrár eru þó ávallt í forgrunni í öllu skólastarfinu.



1 Agi; virðing, hegðun, kurteisi framkoma
Lota 1; upphaf haustannar:
R-reglurnar eru í hávegum hafðar í Hjallastefnustarfi; röð, regla og rútína í fyrirrúmi á
öllum sviðum. Kjarnað umhverfi alls staðar, allir hlutir merktir, umferðarreglur merktar
og sýnilegt og áþreifanlegt hvernig allt á að vera. Þaulhugsuð dagskrá og einfaldleiki í
öllu skipulagi er jafnmikilvægt og umhverfiskjörnunin. Í kjarnastarfinu er síðan áherslan
á skarpa nemendastjórnun með nákvæmri eftirfylgd og hegðunarreglum sem börnin taka
þátt í að móta, kynna og endurskoða. Þjálfun í kurteisi og mannasiðum, æfing í að heilsast
og kveðjast, borðsiðir og umgengni um fataklefa eru raunveruleikatengd verkefni í
þessari lotu. Framkomuhæfni í kynjablöndun þarf að æfa sérstaklega. En almennt séð; því
ekki að tala um hegðunarfræði og jafnvel gefa einkunn fyrir frammistöðu!!! Munum að
æfa okkur líka því árangur barnanna ræðst af þeim aga sem við náum að sýna, til dæmis
varðandi frágang, kyrrlátar raðir milli staða, stundvísi of.l.

2 Sjálfstyrking; sjálfstæði, sjálfstraust, öryggi, tjáning
Lota 2; miðbik haustannar:
Athygli og hvatning til allra er kjarni þessarar
lotu. Kennarar leggja sig fram við að nálgast
hvern og einn nemanda og sannfæra bæði
nemandann og fjölskylduna um óendanlegan
vilja skólans til að hafa þennan einstakling í
fyrsta sæti! Verkefni tengd fjölskyldum eru
frábær, fregnir að heiman mikilvægar og snjallt
er að þau komi með hlut að heiman til að segja
hinum frá. Skemmtilegt boð á kjarnakvöld eða
ömmu- og afaheimsóknir eru snjallræði og
fjölskyldumorgunn á að vera í þessari lotu.
Framsagnaræfingar eru góðar og þjálfun í að tjá tilfinningar er mikilvægur þáttur; t.d. að
ræða um hvernig þeim líður þegar þau koma í skólann, teikna myndir og ræða um það
sem er best í skólanum eða hvenær þeim líður illa og hvað hægt sé að gera í því. Beinar
æfingar í jákvæðri tjáningu um sjálfa/n sig eru frábærar.

3 Samskipti; umburðarlyndi, hjálpsemi, víðsýni, samstaða
Lota 3; lok haustannar:
Í þessari lotu eru samvinnuverkefni af ýmsu tagi efst á baugi. Tveir og fleiri saman í
verkefnum, samvinnan í kynjablönduninni og samvinna milli eldri og yngri kjarna. Þessi
lota er í raun eineltisáætlun Hjallastefnunnar því hér er fjallað um samskiptin í sinni
víðustu mynd, nemendum kennt að virða landamæri annarra og standa saman um
jákvæða framkomu og jákvæða hegðun, enda má segja að þessi lota snúist um félagslega
jákvæðni. Hér er kjörið að fara í verkefni s.s. um fjölmenningu og fjölbreytt þjóðerni, ólík
sambúðarform fólks, fötlun og fleira sem skapar sérstöðu frá heildinni. Hér er einnig
kjörið að kjarni og skóli rétti öðrum hjálparhönd á skipulagðan hátt s.s. með heimsóknum
á sjúkrahús og elliheimili, sjálfboðastarfi fyrir Rauða krossinn eða heimsæki



smábarnaskóla og hjálpa litlu börnunum. Loks er mikilægt að vinna að verkefnum sem
ýta undir samstöðu og samkennd kjarna eða skóla og skapa jákvætt hópstolt.

4 Jákvæðni; bjartsýni, gleði, ákveðni, hreinskiptni
Lota 4; upphaf vorannar:
Jákvæðnilotan er upphaf nýrrar annar og er
fráært að slá jákvæðan takt inn í skólastarf
vorannarinnar. Vitaskuld er jákvæðni alltaf í
fyrirrúmi alla daga skólaársins en þarna er
tækifæri til að formgera jákvæðniæfingarnar.
Vinna með jákvæð orð og jákvæðar setningar,
leikrit um jákvæða og neikvæða hegðun og
gleðisöngvar eru meðal þess sem vinna má með.
Jafnframt er mikilvægt að fjalla um bjartsýni og
hvernig bjartsýnin birtist í afrekum

mannkynssögunnar. Gleðin er æfð með öllum tiltækum ráðum og munum að söngur og
hreyfing ýtir best við þeim boðefnum heilans sem valda taugafræðilegri gleði. Samhliða
þjálfuninni í að skilja hvað jákvæð afstaða til lífsins þýðir, ber að vinna verkefni sem
þjálfa börnin í að setja mörk fyrir sjálf sig, landamæri sem þau geta af ákveðni og
elskulegheitum tjáð sig um. Beinar æfingar og umræða um það sem hver og ein/n vill
fyrir sjálfan/n sig og hvernig við látum aðra vita af mörkunum okkar er hreinskiptiæfing
og leikrit um skýr og óskýr skilaboð eru kjörin. Munum hið gamla og góða Hjallaráð;
ekki segja ekki.

5 Vinátta; félagsskapur, umhyggja, nálægð, kærleikur
Lota 5; miðbik vorannnar:
Vináttulotan er beint framhald af bæði samskipta- og jákvæðnilotunni og í reynd hástig
þeirrar félagslegu jákvæðni sem þjálfuð hefur verið. Þar styrkjum við og eflum vináttu á
allar lundir og vinaleikir s.s. leynivinaleikir barna- og fullorðinna eru skemmtilegt
tækifæri. Einnig er mikilvægt að vinna með skilgreiningar á vináttunni, álit barnanna á
vináttunni og hvað það þýðir að vera vinur eða vinkona. Umhyggjuæfingar geta verið
fjölmargar t.d. fjölskyldumorgun þar sem foreldrar eru hvattir til að koma með yngri
systkini og eins geta kjarnar og hópar æft
umhyggju og tillitsemi sín á milli og gagnvart
öðrum í skólasamfélaginu. Raunveruleikatengd
verkefni væru til dæmis að vinna verk fyrir aðra
í húsinu s.s. fyrir stoðþjónustuna og hjálpa
öðrum á kjarnanum við t.d. frágang. Kennarar
og nemendur vinna saman að því að skapa
nálægð og kærleika á kjarnanum sínum, æfa
snertingu s.s. faðmlög og þegar raðir fara milli
staða er kjörið að hafa vinaraðir þar sem tveir
og þrír leiðast í stað einfaldrar raðar.



6 Áræðni; kjarkur, kraftur, virkni, frumkvæði
6. lota; lok vorannar:
Þessari síðustu lotu kynjanámskrárinnar er ætlað að reka smiðshöggið á heildarstarf
vetrarins hvað varðar persónuþroska, bæði í einstaklings- og félagslegu tilliti og skilning
barnanna á fjölþættum eiginleikum og mannlegri hæfni. Hér reynir á áræðni, kjark og
framkvæmdagleði og kjarkæfingarnar geta verið af ýmsum toga. Þar má nefna
skólaferðina sem reynir svo sannarlega á kjarkinn, líkamlega áreynslu og íþróttir svo og
að koma fram fyrir stóran hóp í tjáningu, dansi eða tónlist. Hér er fengist við
leiðtogahæfileika og hæfni til að þora að standa fyrir máli sínu, til dæmis með rökræðum
og heimspekilegri úrvinnslu. Frumkvæði í sinni víðustu mynd er styrkt og fjallað
vitsmunalega og verklega um möguleika nemenda til að hafa áhrif á umhverfi sitt með
nýjum hugmyndum og nýjum lausnum, lýðræðislegum reglubreytingum og formlegum
tillögugerðum til stofnana og aðila sem hafa áhrif á líf okkar. Því ekki að heimsækja
skólanefnd Kópavogs með handskrifað erindi um eitthvað sem skólann varðar eða
heimsókn í fyrirtæki til að sækja efnivið í verkefni kjarnans? Þannig styrkist
gerendahlutverkið og sjálfstrúin á að við séum okkar eigin gæfu smiðir.

Hópavinna og skipulagt starf

Fastur kennari/hópstjóri er heilt skólaár með sama hóp, ef unnt er, til að tryggja að hvert
barn eigi sér öruggan málsvara og til að tryggja öllum börnum sérstaka athygli. Hverju
barni er mætt og heilsað í upphafi og lok skóladags með nafni, jákvæðni og gleði. Hver
skóladagur einkennist af því að allt starfslið Hjallastefnuskóla notar hvert tækifæri til að
sýna hverju eina og einasta barni athygli og kærleika í hlýju viðmóti, snertingu og
orðalagi.

Kynjaskipting er notuð til að tryggja jafnræði
stúlkna og drengja og gefa báðum kynjum
uppbót á þeim sviðum sem ekki tilheyra
hefðbundnum kynjahlutverkum. Þannig hafa
kynin farið á mis við ólíka þjálfun í samfélagi
sem ekki hefur enn náð jafnréttismarkmiðum
sínum. Aldursskipting í kjarna og hópa í
skipulögðu stafi er til að mæta jafningjaþörfum
og skapa jafningjavináttu. Fastir hópar eru til að
tryggja vináttu og samstöðu en vináttutengslin
eru grundvallaratriði í velferð barnsins.

Kynjablöndun fer síðan fram á hverjum degi til að efla samskiptahæfni og kenna virðingu
fyrir börnum af gagnstæðu kyni.

Hver kennari ber ábyrgð á skipulagningu hópastarfsins skv. áherslum leikskólans hverju
sinni og jafnframt ber kennarinn ábyrgð á skráningu starfsins. Leikskólastjóri yfirfer
skráningu og sinnir gæðaeftirliti með að öllum þáttum aðalnámskrár sé fylgt eftir.



Val og lýðræði

Hinn frjálsi leikur fer fram á valtíma en í dagskrá leikskólans er daglegt val reglubundið
yfir starfsdaginn. Þar fá börn á öllum aldri tækifæri til að æfa viljann og ákveða leiki eða
nám fyrir næstu starfseininguna. Valið fer fram á valfundi þar sem þau æfa þrjú
grundavallaratriði; að vita vilja sinn, koma honum á framfæri á jákvæðan hátt og loks að
taka mótlæti ef þau komast ekki að í þetta skiptið og þurfa að velja annan kost. Þessir
daglegu valfundir tryggja að ólíkur áhugi og vilji sé virtur og að barnið skynji mikilvægi
sitt við skipulagningu dagsins.

Þátttaka barna í skipulagningu hópatíma, áhrif á matseðlagerð og val um útivist gefur
hverju barni skynjun á áhrifavaldi um aðstæður sínar.

Kennarar leita álits barna á starfi skólans; m.a.
taka börnin þátt í að móta áætlun fyrir starf í
hópatímum og eins er þeim boðið að hafa áhrif
á matseðlagerð eða koma athugasemdum á
framfæri um starfsemina. Eins er leitað
reglulega eftir að þau tjái líðan sína og álit á
skólanum; t.d. hvernig þeim gekk með
samskiptin á valtíma eða hvernig þeim leið
þegar þau komu í skólann.

Hlutfall milli náms og leiks í dagskrá
Hjallastefnunnar er hnífjafnt. Því er
sjálfsprottinn leikur og frjálst val barnanna afar
mikilvægt í starfi skólans. Þessir þættir leggja
þar með grunninn að virkri þátttöku barnanna í
lýðræðisþjóðfélagi. Leikurinn og skapandi
hugsun í allri sinni fjölbreyttustu mynd er
kjarninn í góðu uppeldisstarfi.



Aðalnámskrá leikskóla

Öll helstu markmið Aðalnámskrár eru fléttuð inn í leikskólastarfið og gefst starfsfólki og
börnum tækifæri til þess að vinna með einstaka þætti ýmist í frjálsum leik barnanna í
valtímum barnanna eða með markvissum og skipulögðum hætti í hópatímum. Í þessum
kafla er vitnað til Aðalnámskrár leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999).

Hreyfing
Í Aðalnámskrá leikskóla segir: „Í leikskóla ber því að leggja áherslu á hreyfingu barna
og hreyfiuppeldi.“ Hreyfing er grundvallaratriði í Hjallastefnustarfi og daglega er öllum
börnum tryggð reglubundin hreyfing inni eða úti. Skylduútivist er ekki notuð en kennarar
tryggja að hvert einasta barn fái daglega útivist og næg tækifæri gefast til útivistar. Á
valtíma er útisvæði ávallt í boði og þá er um að ræða frjálsan leik í kynjablönduðum hópi.
Í hópatímum er mikið farið út enda regla að hver hópur fari út í öðrum hópatíma dagsins
og þá til þess að vinna eitthvað ákveðið verkefni með kennara sínum, fara í gönguferð,
hlaupa og fara í aðrar íþróttir. Á innisvæðum í
valtíma gefst líka tækifæri til hreyfingar en eitt
valsvæðanna sem í boði eru er leikstofa þar sem
er aðstaða til hreyfileikja og skynhreyfireynslu.
Að auki eru einingarkubbar (unit-blocks) í boði
á kubbasvæði. Einingarkubbarnir voru hannaðir
af bandaríska uppeldisfrömuðinum Caroline
Pratt gagngert í því skyni að gefa börnum kost á
grófhreyfingum innandyra í litlu rými. Þar sem
Hjallastefnuskólar nota opinn efnivið er litið
svo á að allt sem inni á kjarnanum er sé opinn
efniviður og til fjölbreytilegra nota. Þannig eru húsgögn einnig notuð sem leikefni og er
algengt að byggja svokallaðar þrautabrautir úr borðum og stólum sem gefa kost á
fjölbreytilegri hreyfingu. Dans er einnig mikið notaður í Hjallastefnustarfi; bæði sem
tjáningarform en einnig sem holl og upplífgandi hreyfing. Skólafötin okkar eru svo meðal
annars til að tryggja að börnin séu þægilegum fötum sem hvetja til hreyfingar.

Málrækt
„Málörvun á að flétta inn í sem flesta þætti leikskólastarfsins.“ segir í Aðalnámskrá
leikskóla og í Hjallastefnustarfi er það einmitt gert. Mikil áhersla er á söng þar sem langir
og stundum flóknir textar æfa tilfinningu fyrir málnotkun og hrynjandi tungumálsins,
þulur eru þuldar og vísur kveðnar líkt og annars staðar í leikskólastarfi. Í Hjallastefnunni
er síðan lögð rík áhersla á málskilning og merkingu. Margir sem hafa kynnt sér
Hjallastefnustarf taka eftir sérkennilegri málnotkun sem er hluti skólamenningar
Hjallastefnuskóla. Þannig eru gömul íslensk orð oft notuð í stað algengari orða, til þess að
gefa daglegri notkun tungumálsins aukna dýpt, auka orðaforða barnanna og brjóta upp
staðlaðar hugmyndir og gildishlaðnar klisjur. Sem dæmi um þetta eru börnin gjarnan
kölluð „stúlkur“ og „drengir“ í stað „stelpur“ og „strákar“, síðdegishressing barnanna
kallast „nónhressing“, allt starfsfólk leikskólans kallast „kennarar“ og að finna sinn innri



kjarna og beina athyglinni að sjálfum sér er að „kjarna sig“ í merkingunni að fjarlægja
hismið og finna kjarnann. Jafnréttisáherslan kemur einnig fram í málnotkuninni en í vali
orðalags er reynt að gæta jafnréttis og t.d. er börnum hrósað og þau hvött til dáða með
kynhlutlausum orðum á borð við „frábær“. Mikil áhersla er lögð á tjáningu í
Hjallastefnustarfi og börnunum markvisst kennt að orða vilja sinn á jákvæðan og opinn
hátt. Þessi þáttur er innbyggður í valkerfið en einnig fjallar hluti kynjanámskrárinnar að
stórum hluta um þennan lið. Tungumálið er voldugt samskiptatæki sem getur myndað
stórkostleg samskipti fólks í milli en getur líka verið hárbeitt vopn. Í Hjallastefnustarfi er
leitast við að kenna börnum muninn þarna á milli og markvisst er unnið að því að kenna
þeim þá ábyrgð sem felst í orðum og þeim kennd hugtök til þess að skilgreina erfið
samskipti svo sem nýyrðið „bögg“ (sem leiðir af sér sögnina „að bögga“) sem túlkar
stríðni sem fer yfir mörkin, neikvæðan tón eða viðhorf eða jafnvel einelti án þess þó að
vera svo alvarlegt og neikvætt gildishlaðið.

Myndsköpun
Í Aðalnámskrá leikskóla segir að: „Í leikskóla á að veita barni fjölbreytileg tækifæri til að
tjá sig í myndum og margs konar mótanlegum efnum.“ Í hverjum valtíma í
Hjallastefnuskólum, sem fram fer tvisvar sinnum á dag, gefst börnunum kostur að velja
sér föndurkrók þar sem í boði eru einföldustu hlutir til þess að vinna að myndmennt. Í
föndurkróknum eru í boði; litir, pappír, skæri, límband, heftari, gatari, yddari, auk
ítarefnis sem stundum er bætt    inn og getur verið verðlaust föndurefni, vatnslitir,

þekjumálning eða hvað annað sem kennurum og
börnum dettur í hug. Í valinu er einnig í boði
leirkrókur þar sem börnum gefst kostur á
massavinnu sem auðveldar þrívídd. Í
leirkróknum er oftast heimagert leikdeig og
algengustu verkfæri, en stundum er boðið upp á
plastleir sem reynir meira á fingurna eða jafnvel
jarðleir sem gefur kost á því að brenna verk
barnanna til varðveislu. Börnin sýna síðan
afrakstur vinnu sinnar á sérstakri sýningartöflu í
vinnustofu. Í hópatímum er svo unnið mikið í

myndsköpun og má segja að eina takmörkunin í þeirri myndsköpun sé hversu langt
hugarflug kennara og barna nær. Reglubundnar eru sýningar á verkum barnanna og eins
er ákveðnum verkefnum safnað í „útskriftarbækur“ sem sýna þroska og ferli í starfi þeirra
allan leikskólann. Þessi mappa er síðan eign barnsins eftir útskrift úr leikskólanum ásamt
diski með þúsundum mynda af barninu í leikskólastarfinu.

Tónlist
„Leggja ber áherslu á að öll börn í leikskóla fái ríkuleg tækifæri til að njóta tónlistar og
iðka hana..“ segir í Aðalnámskrá leikskóla. Tónlistariðkun hefur ætíð verið eitt af
aðalsmerkjum Hjallastefnustarfs. Í leikskólastarfinu er tónlist notuð mjög markvisst bæði
til hlustunar, við dans og aðra tjáningu, í leikjum og ekki síst er sungið býsnin öll í
leikskólanum. Í Hjallastefnustarfi er tónlist aldrei notuð sem bakgrunnur í leik barnanna



þar sem slíkt getur verið streituvaldandi og í leikskólunum er lögð áhersla á áreitalítið
umhverfi, en því meira er hún notuð í hreyfileikjum og annarri markvissri vinnu.
Börnunum gefast líka tækifæri til þess að prófa hljóðfæri og ýmsa hljóðgjafa auk þess
sem margir hópar taka sig öðru hvoru til og búa til sín eigin hljóðfæri. Söngur er svo
aðalsmerki tónlistariðkunar í Hjallastefnuleikskólum og er sungið daglega og vel gætt að
því að börnin hafi alltaf ný og skemmtileg sönglög til þess að glíma við. Vikulega er
söngnum og annarri tónlistariðkun helguð sérstök stund sem kallast söngfundur þar sem
stúlkur og drengir af mörgum kjörnum koma saman og syngja og dansa. Á þessum
stundum koma börnin einnig fram með skemmtiatriði í formi söngva, leikrita og
dansatriði og æfa framkomu.

Náttúra og umhverfi
Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að „Barn þarf að kynnast fjölbreytileika
náttúrunnar, komast í lifandi tengsl við hana og njóta hennar.“ Hjallastefnan leggur
áherslu á náttúrulegt útisvæði og í leikskólanum er náttúrlegum starfskostum gert eins
hátt undir höfði og mögulegt er. Sandpyttir, moldargryfjur og vatn gefa kost á massavinnu
úti, grjót, klettar, mishæðir og opin svæði gefa kost á fjölbreyttri hreyfingu og
smíðaspýtur og áhöld, málning, penslar,
krítar og fleira gefa kost á skapandi vinnu
utandyra. Á heildina litið má segja að á útisvæði
er lögð áhersla á að nýta náttúruna sjálfa til að
styðja við leik barnanna í stað tilbúinna lausna á
borð við rólur og vegasölt. Náttúran umhverfis
leikskólann er einnig auðlind sem mikið er nýtt
í starfinu og einnig er farið í lengri
vettvangsferðir til þess að njóta náttúrunnar.
Reynt er eftir fremsta megni að gefa börnum
tækifæri til þess að kynnast dýrum en vegna
ofnæmishættu eru einu gæludýrin sem mögulegt er að hafa í leikskólanum fiskar í búrum
og er það gert. Í Hjallastefnunni er lögð áhersla á ábyrgð gagnvart náttúrunni með
endurvinnslu eftir því sem starfssemi leikskólans leyfir en aðallega felst ábyrgðin í því að
hamla gegn sóun á þeim vörum og hlutum sem takmarka auðlindir náttúrunnar eða
menga hana.

Menning og samfélag
„Leikskóla ber að nýta þau menningarlegu og félagslegu tækifæri sem umhverfi hans og
staðsetning gefur kost á.“ Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla leggur leikskólinn áherslu á
að leita ekki langt yfir skammt í þessu efni og nýta þann mannauð sem leikskólinn sjálfur
hefur upp á að bjóða. Fjölskylduaðstæður barnanna sjálfra og kennaranna gefa kost á
umfjöllun um marga þætti samfélagsfræða og menningar svo sem mismunandi
búsetuhætti, ólík fjölskyldu- og sambúðarform, fjölskyldutengsl og atvinnulíf. Styttri og
lengri vettvangsferðir gefa kost á því að börnin kynnist nánasta umhverfi sínu og því sem
það hefur upp á að bjóða en einnig heimsóknum í menningarstofnanir. Hefðir og
hátíðahöld eru hluti af menningu hvers samfélags og í leikskólanum eru slíkir viðburðir í



hávegum hafðir, upp að þeim mörkum þó að þeir skapi börnunum streitu eða vanlíðan af
öðru tagi. Sem dæmi um þetta má nefna jólaundirbúning í Hjallastefnuskólum en mikið
er lagt upp úr því að börnin hljóti jákvæða upplifun af undirbúningnum en jafnframt er
reynt að hlífa þeim við streitu og neyslukapphlaupinu sem oft fylgir. Í umfjöllun
leikskólans um menningu og samfélag er kappkostað að brjóta upp staðalmyndir kynja og
kynþátta og leggja áherslu á mikilvægi þess að hver einstaklingur fái að njóta sérkenna
sinna innan þess samfélags sem hann lifir og hrærist í.



Starf fimm ára barna

Sérstök námskrá gildir fyrir elstu börn leikskólans hverju sinni og fylgir hún
starfslotunum sex þar sem kynjanámskráin er þjálfuð (sjá sýnishorn af skóladagatali).

Stærðfræði
Í fyrstu lotu haustannar og fyrstu lotu vorannar
er farið í fjögurra vikna stærðfræðivinnu þar
sem unnið er með talnaskilning og
grunnaðferðir stærðfræðinnar. Þessi vinna fer
fram í hópatímum fjóra daga vikunnar
(mánudaga til og með fimmtudaga) í 30 mínútur
í senn. Unnið er með þrautalausnir og einfalda
talnavinnu á grundvelli uppgötvunarnáms og
leikjaaðferða.

Markmið 5 ára kjarna í stærðfræði

● Að börn öðlist jákvæða upplifun af stærðfræðilegum viðfangsefnum.
● Að börn öðlist skilning á gildi talna frá 1 – 20 eftir getu og forsendum hvers og

eins.
● Að börn geti metið hvort tiltekin stærð er stór eða lítill hluti af heild.
● Að börn geti skýrt tengsl milli þátta sem þau þekkja í daglega lífinu t.d.

fjölskyldutengsl.
● Að börn þekki og geti lýst nokkrum flatarmyndum og flokkað þær s.s. hring,

þríhyrning, sexhyrning, ferning rétthyrning og samsíðung.
● Að börn geti flokkað, lýst, raðað og borið saman hluti eftir lengd, flatarmáli og

þyngd og rúmmáli.
● Að börn öðlist færni í að búa til samhverfar myndir og form með pappírsbroti og

speglun.
● Að börn þjálfist í ýmiss konar byggingarleikjum.
● Að börn æfi sig í að kanna rúmmál vökva með því að hella á milli íláta og meta

varðveislu magns.

Hugmyndir að leiðum 5 ára kjarna í stærðfræði

Umræður kennara og barna þar sem notast er við orðadæmi og leitað lausna í samvinnu
barna og kennara.
Að börn öðlist leikni í talningu hluta þar sem unnið er að talnaskilningi þ.e. gildi talna.



Íslenska
Í annarri og þriðju lotu haustannar svo og annarri og þriðju lotu vorannar er unnið með
hljóðgreiningu, stafainnlögn og raddlestur. Þar er einnig unnið í 30 mínútur í senn og
aðeins fjóra daga vikunnar.

Markmið 5 ára kjarna í íslensku

● Að börn efli orðaforða sinn með fjölbreyttu tungutaki í samskiptum og samtölum.
● Að börn læri og æfi flókin ljóð og þulur.
● Að börn geti samið einfaldar sögur og ljóð.
● Að börn kunni að ríma og fái tilfinningu fyrir hrynjanda orða.
● Að börn greini hljóð hvers bókstafs af öryggi.
● Að börn þekki alla bókstafi, bæði heiti og hljóð og geti skrifað þá.
● Að börn geti lesið frá einum staf til annars.

Hugmyndir að leiðum 5 ára kjarna í íslensku

Þessum markmiðum náum við m.a. með því að gefa nemendum tækifæri á að hlusta á
upplestur og frásagnir. Þjálfa þá í að semja texta við myndir. Leikum okkur með
tungumálið, s.s. með rímleikjum, klapp- og orðaleikjum. Fáum þá til frásagnar af
viðburðum úr hinu daglega lífi. Fimm ára nemendur fá þjálfun í að tjá sig fyrir framan
félaga sína og fara í leiki sem gera kröfur um munnleg samskipti. Þeir æfa sig í að segja
frá reynslu sinni og upplifun og skiptast á skoðunum. Þeir fá þjálfun í að kynna verkefni
sín fyrir félögum sínum og öðrum. Í ritun eru nemendur þjálfaðir með fínhreyfingum á
fjölbreyttan hátt. Fá margskonar tækifæri til að skrifa á þann hátt sem þeir eru færir um.
Þeir eru æfðir í að lýsa hlutum, atburðum og athöfnum.

Tölvur og tæknilæsi

Á vefsetrinu hjalli.is er vefsíða leikskólans; hjalli.is/holmasol Heimasíðan er hluti af
samþættu rekstrar- og vefumsjónarkerfi sem sérhannað er fyrir Hjallastefnuskóla og er
kerfið m.a. sérstaklega hannað til að hýsa mikinn fjölda mynda af skólastarfinu á læstum
fjölskylduvef. Heimasíðan er bæði mjög mikilvæg upplýsingagjöf til fjölskyldna en
einnig koma börn að myndatökum og myndamerkingum í hópastarfi með kennurum.

Unnið er að því að börnin vinni í tölvum undir leiðsögn kennara þar sem byggð er upp
færni í að leita sér upplýsinga á sem fjölbreytilegastan hátt og gera börn læs á tækni og
upplýsingar. Haft er að leiðarljósi að hafa kennsluhætti sem tengdasta daglegu lífi og að
verkefni sem unnin eru séu raunveruleikatengd. Þar má nefna þátttöku barna í
myndatökum og innsetningu mynda á læstan vef skólans, skoðun á heimasíðu skólans og
gerð tölvupósts til foreldra.



Hefðir, vettvangsferðir og tengsl við aðrar stofnanir

Leikskólinn leggur upp úr öryggi og festu í anda
meginreglna Hjallastefnunnar. Þar á meðal eru
hefðir leikskólans sem eru m.a. þessar auk
foreldra- og fjölskylduhefða sem nánar er fjallað
um í kaflanum um foreldrasamvinnu.
Söngfundir eru á hverjum föstudegi til að
styrkja samkennd alls skólans. Jólahefðir
tengjast hátíðlegum stundum þar sem tónlist og
helgiblær er byggður upp. Vorferð fimm ára
barna er dagsferð með kennurum skólans þar
sem náttúruskynjun og sveitaheimsóknir skapa
ógleymanlegr stundir. Sérstök útskriftarstund er á hverju vori þegar fimm ára börnin
kveðja leikskólann með foreldrum sínum og taka á móti útskriftarbókinni sinni og
óskasteini frá skólanum.

Vettvangsferðir víkka sjóndeildarhring barna, þau kynnast sínu nánasta umhverfi og fá
aukna dýpt í skilning á sínu samfélagi, menningu og listum. Umhverfi skólans er kjörið til
spennandi vettvangsferða í óspilltri náttúru. Slíkar ferðir efla alhliða þroska og auka
andlega og líkamlega heilsu, vellíðan, styrk og þor. Einnig er farið í heimsóknir á
vinnustaði foreldra.

Leikskólinn byggir upp samvinnu við þá grunnskóla sem eru í næsta nágrenni leikskólans
með vettvangsferðum og heimsóknum að vori svo og skilafundum þar sem upplýsingum
er miðlað í samráði við foreldra barnanna.



Næring og heilsa

Matur er eldaður á staðnum og lögð er áhersla á að matur sé unninn frá grunni í
skólanum. Mötuneyti skólans lýtur ströngum reglum og stöðlum um gæði matar. Þar má
nefna skýr ákvæði um notkun aukaefna, takmörkun fitu og hlut trefja og grænmetis í
fæðu barna og eru manneldissjónarmið Lýðheilsustöðvar leiðarljós mötuneyta okkar sbr.
staðla um næringu á heimasíðu skólans. Gæðastaðlarnir eru viðurkenndir af
næringarfræðingi Vinnuverndar og unnir í samvinnu matreiðslumeistara í eldhúsum
Hjallastefnuskóla. Skýrar reglur gilda einnig um viðbrögð við ofnæmi og fæðuóþoli
barna.

Dagleg hreyfing er tryggð sbr. kafla um Aðalnámskrá.

Leikskólinn býr að samningi við Vinnuvernd hvað varðar þjónustu trúnaðarlæknis.

Sérkennsla

Börn eru eins misjöfn eins og þau eru mörg – einstök hvert og eitt. Öll hafa þau skýr
einstaklingseinkenni, sérstaka hæfni og áhuga og sterkan vilja. Það er grundvallaratriði
fyrir farsæld þeirra að skólinn hlúi að þeim á þeirra eigin forsendum og forðist að gera
sömu kröfur til allra og steypa alla í sama mót. Þar af leiðandi verður Hjallastefnuskóli að
leita allra leiða í skipulagi sínu og starfsháttum til að hafa fjölbreytileg verkefni og
valkosti fyrir hendi. Hjallastefnukennarar fagna fjölbreytileikanum innan barnahópsins og
telja ekki eftir sér að stíga skrefinu lengra til að mæta hverju barni.

Í flestum tilvikum er sérkennsluþörf mætt innan hvers barnahóps með samþættingu og
heiltæku starfi. Þurfi barn sérstaka aðstoð eða sérstök úrræði vegna þroskastöðu,
hegðunar eða aðstæðna sinna að öðru leyti, metur skólinn með foreldrum hvernig staðið
skuli að slíkri aðstoð. Engin ein leið er rétt, heldur ráða þarfir barnsins ferðinni
samkvæmt mati þeirra sérfræðinga sem að málinu koma og úrslitavaldið er hjá foreldrum.

Foreldrasamvinna

Hjallastefnuskólar leggja mikla áherslu á samvinnu við foreldra og fjölskyldur hvers
barns til að skapa traust milli heimilis og skóla; ef skólinn nýtur ekki trausts foreldra,
munu kennarar aldrei ná að skapa óskorðuð tengsl við barnið og þar af leiðandi fær
barnið ekki það gæðastarf í skólanum sem það á skilið.

Í upphafi fá foreldrar bækling Hjallastefnunnar
um meginreglur og kynjanámskrá
Hjallastefnunnar og einnig upplýsingablöð
skólans með nánari upplýsingum um daglegt
starf. Náið samráð foreldra og skóla fer fram í



daglegum samskiptum sem mikil áhersla er lögð á en að auki með einkaforeldraviðtölum
tvisvar á skólaári þar sem foreldrar velja hvort viðtalið fer fram í skólanum eða á heimili
barnsins. Fjölskyldumorgnar eru einnig tvisvar á skólaári. Foreldrar og fjölskyldur
barnanna taka þátt í raunverulegum verkefnum með skólanum með svonefndu
„fjölskylduframlagi“ þar sem foreldrar og fjölskyldur styðja við skólann eftir nánara
samkomulagi.

Sem tenging milli heimilis og skóla senda kennarar fregnir af starfi kjarnans einu sinni í
vikui og einkapóst nokkrum sinnum á skólaári þar sem fregnir af hverju barni ráða för.
Einnig miðlar skólinn tugum mynda í mánuði af hverju barni í leik og starfi á læstu
heimasvæði. Öllum börnum er ávallt heimilt að koma með leikföng og bækur að heiman
til að sýna vinum og vinkonum og kennarar stjórna notkun þess og geymslu yfir
skóladaginn. Þannig tengja börnin heimili sitt og einkalíf við skólann.

Aðkoma foreldra í fundaformi er oftast á kjarnafundum þar sem foreldrar ná beinu
sambandi við kennara síns barns auk skólastjórnenda. Á slíkum fundum eru verk
barnanna í forgrunni og eins koma börnin sjálf fram með atriði og veitingar þegar
kjarnafundir eru síðdegis.

Á hverju skólaári fer fram viðhorfakönnun meðal foreldra til að fá álit þeirra til skólans
og til að leita eftir tillögum þeirra til úrbóta. Að auki hafa foreldrar greiðan aðgang að því
að leggja fram athugasemdir og tillögur til skólans sbr. ábendingarreit á heimasíðu
skólans. Öflugt foreldrasamstarf eykur sýnileika leikskólans og stuðlar að jákvæðara
viðhorfi samfélagsins til leikskólastarfs.

Foreldrafélag og Foreldraráð starfar við skólann skv. eigin starfsreglum sem kynntar eru á
heimasíðu skólans.

Nemendamat og sjálfsmat

Kennarar/hópstjórar skipuleggja starf sitt með barnahópnum með skýrum náms-
markmiðum bæði aðalnámskrár og Hjallastefnunámskrár. Þeir meta og skrá starf sitt og
velgengni hvers barns kerfisbundið eftir tiltekið tímabil. Foreldrum eru kynntar bæði
áætlanir og niðurstöður á formlegan hátt. Fregnir af starfi og vinnu að markmiðum er
kynnt foreldrum með reglubundnum hætti s.s. í tölvupóstum og á vefnum.

Kennarar/hópstjórar fylgjast nákvæmlega með stöðu og framgangi hvers barns, skrá
athuganir sínar á hverri önn á gátlista og kynna foreldrum niðurstöður sínar í
foreldraviðtali annarinnar. Auk þessa fer formlegt námsmat fram í íslensku og stærðfræði
hjá elstu börnunum.

Jafnhliða þessu er kerfisbundin söfnun á bæði verkum barna og myndum í starfi sem sýna
þróun og meta ferli bæði barns og skólastarfs.



Við sjálfsmat leikskólans eru skólastjórnendur ábyrgir fyrir matinu í heild. Á hverju
skólaári eru lagðar fyrir kannanir sem Hjallastefnan hefur þróað í áranna rás. Þessar
kannanir eru þrenns konar. Í fyrsta lagi foreldrakannanir, öðru lagi nemendakannanir og í
þriðja lagi starfsmannakannanir. Þegar búið er að vinna úr þessum könnunum eru þær
kynntar fyrir hlutaðeigandi og unnin er umbótaáætlun. Niðurstöður foreldra- og
nemendakannana eru kynntar foreldraráði og foreldrafélagi í fyrstu og að þeirri kynningu
lokinni er tekin saman samantekt sem kynnt er á vef hvers skóla. Niðurstöður
starfsmannakannana eru kynntar á starfsmannafundi og samantekt kynnt á vef skólans.
Þessar kannanir eru nafnlausar og unnar í gegnum veraldarvefinn.

Við kappkostum við að meta alla helstu þætti skólastarfsins, þ.e. markmið, stjórnun, nám
og kennslu svo og líðan, aðbúnað og tengsl nemenda og starfsfólks. Þannig verður matið
altækt. Við teljum mikilvægt að leggja kannanir fyrir á hverju ári til að meta hvort að
árangur hafi náðst og auka þannig áreiðanleika mælinganna. Einnig er fylgst markvisst
með námsframvindu nemenda.

Allt starfsfólk skólans er sér meðvitandi um að starfsemin okkar er í sífelldri þróun og
símati. Í skólabyrjun ár hvert er farið yfir stöðuna frá sl. skólaári og sjálfsmat skólans
fyrir veturinn kynnt. Allir hafa kost á að koma með tillögur til úrbóta.

Í lok hvers skólaárs er unnin sjálfsmatsskýrsla og út frá henni er gerð starfs- og
aðgerðaráætlun fyrir næsta skólaár varðandi þær umbætur sem vinna þarf að í kjölfar
matsins. Í skýrslunni þurfa að koma fram hverjir styrkleikar og veikleikar skólans eru
varðandi hvern matsþátt og í lokin þarf að gera samantekt. Markmið eru sett, leiðir
kynntar og viðmið um hvað sé árangur er skilgreint. Þannig er hægt að meta hvort að
markmiðum er náð og hvaða árangri starfið hefur skilað út frá þeim viðmiðum sem sett
hafa verið. Samantektir úr könnunum eru birtar opinberlega sem og heildarniðurstöður
varðandi námsárangur nemenda. Ávallt er þó haldið í heiðri ákvæði gildandi laga um
meðferð persónuupplýsinga. Sjálfsmatsskýrsla skólans fyrir hvert skólaár kveður nánar á
um námsmatið hverju sinni.



Þróunarstarf og sérstaða leikskólans

Við hér í leikskólanum Hólmsasól höfum verið
að vinna með útiverkefni sem við köllum
Skógarskólann. Börnin í elsta árgangi fara einn
dag í viku og dvelja morgunlangt í Kjarnaskógi
sem er hér við bæjarmörkin. Tveir hópar fara
saman, einn stúlknahópur og einn drengjahópur
og tveir kennarar með. Börnin vinna ýmist í
kynjaskiptum hópum eða kynjablönduðum og
þá undir leiðsögn kennara til að tryggja góð
samskipti. Við höfum samið við leigubílstjóra
um akstur og eru þeir okkar bestu vinir og mjög svo áhugasamir um þetta dásamlega
verkefni.

Í Kjarnaskógi bardúsa þau margt og mikið og koma ávallt reynslunni ríkari heim.
Þau finna gönguleiðir, útbúa ýmiskonar náttúruleg skjól, hitta kanínur, drekka úti í öllum
veðrum og margt annað fróðlegt og skemmtilegt. Þau læra um margbreytileika
náttúrunnar, árstíðirnar og það að bjarga sér við hinar ýmsu aðstæður.

Þetta er skemmtileg og góð viðbót við okkar góða starf og gefur börnunum heil mikið,
sem og kennurum.

Einnig höfum við þann góða sið að bjóða ömmum og öfum á söngfund einu sinni á
skólaári. Söngfundir eru haldnir á föstudögum allan ársins hring. Einu sinni í mánuði
koma ömmur og afar af einhverjum kjarnanna og hlusta á börnin syngja, taka þátt í
söngfundinum og syngja með. Þetta er ákaflega vel sótt og mikil spenna og gaman að fá
þennan ættlið inn í leikskólann.



Lokaorð skólastjóra

Á Hólmasól leggjum við ríka áherslu á að vinna í
kærleiksríku og jákvæðu umhverfi. Mikil áhersla er
lögð á að halda góðum starfsanda og því að smita út
frá okkur gleði og jákvæðni.

Í leikskólanum vinnur frábært fólk sem er umhugað
að vinna gott starf með börnunum og fjölskyldum
þeirra. Það er einmitt það sem þarf til þess að öllum
líði vel í leik og starfi.

”Eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt”

Alfa Björk Kristinsdóttir


