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Inngangur 

Skólanámskrá Heilsuleikskólans Kórs er 3. útgáfa 2015, verður hún gefin út í bundnu 

formi og birt á heimasíðu leikskólans. Námskrá þessi tekur mið af Aðalnámskrá 

leikskóla 2011, lögum um leikskóla nr. 90/2008, ásamt skólastefnu Skóla ehf. og 

grunni af námskrá leikskóla Kópavogs. Námskrá Kórs er einnig byggð á niðurstöðum 

Árangursáætlunar, það er að segja könnunum og því umbótastarfi sem starfsmenn, 

nemendur og foreldrar hafa tekið þátt í. Aðrir áhrifavaldar eru þátttaka starfsmanna 

og nemenda af þeim þróunarverkefnum sem leikskólinn hefur unnið að á síðustu 

árum sem mótað hefur skólamenningu skólans. Allir starfsmenn skólans tóku þátt í 

grunnvinnu að gerð þessara skólanámskrá. Markmið okkar er að skólanámskráin sé 

aðgengileg fyrir alla þá aðila sem koma til með að nýta sér hana.  

Til að tileinka okkur orðræðuna og upplýsa foreldra enn betur hvað felst í sex 

grunnþáttum menntunar þá vann starfsmannahópur samhliða gerð námskrá skólans 

að því að útbúa upplýsingaspjöld í máli og myndum um hvað, hvernig, hvenær og 

hvar er unnið með grunnþættina sex á Heilsuleikskólanum Kór. Verða þau sett á 

netið á heimasíðu skólans og hengd upp þar sem þau eiga við. 
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Skólanámskrá 

Skólanámskrá á að mótast af Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 og lögum um leikskóla.  

Henni er ætlað að fjalla um þau gildi og hugmyndafræði sem tekið er mið af og veita 

auk þess heildaryfirlit yfir starfsaðferðir leikskólans og vera grundvöllur fyrir gæðamat 

og framþróun. Markmið skólanámskrár er að vera leiðandi um hvað, hvernig, hvenær 

og hvar fjölbreytt uppeldi og menntun leikskólans á að fara fram. 

Markmið og tilgangur skólanámskrár er: 

 að skipuleggja uppeldi og nám barnanna 

 að stuðla að skilvirkara starfi 

 að gera leikskólastarfið sýnilegra                             (Aðalnámskrá leikskóla, 2011) 

Almenn menntun eða lífsleikni stuðlar á hverjum tíma að aukinni hæfni 

einstaklingsins til að takast á við áskoranir og verkefni daglegs lífs. Hún miðar 

jafnframt að því að efla skilning einstaklingsins á hæfileikum sínum og getu til að 

leysa hlutverk sín í flóknu nútímasamfélagi hraða og breytinga. 

Sú menntastefna sem birtist í aðalnámskrám leik-, grunn- og framhaldsskóla 

grundvallast á ákveðnum grunnþáttum menntunar en þeir snúast um læsi á 

samfélag, heilsu, menningu, umhverfi og náttúru þannig að börn og ungmenni læri að 

byggja sig upp andlega, líkamlega og félagslega til að hafa áhrif og vilja til að taki 

virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu og þróa í samvinnu við aðra.  

Grunnþættirnir eru: 

 Læsi – kunnátta og færni í hvers konar tákn- og samskiptakerfum 

samfélagsins 

 Sjálfbærni – samspil umhverfis, efnahags og velferðar í þróun samfélags 

 Heilbrigði og velferð – byggist á líkamlegri, andlegri og félagslegri vellíðan 

 Lýðræði og mannréttindi – snýst um samábyrgð, viðhorf, gildismat, siðferði 

og virkni 

 Jafnrétti – ábyrgt líf í samfélagi skilnings, umburðarlyndis, friðar, víðsýnis og 

jafnréttis 

 Sköpun – forvitni, frumkvæði, áskorun, spenna, leit, sköpunarkraftur og 

innsæi                                                                          

 (Aðalnámskrá leikskóla, 2011) 
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Grunnþættirnir eiga að endurspeglast í öllu skólastarfi hvort sem um er að ræða 

starfshætti skólans, efnisval, samskipti eða skólabrag eins og sjá má í þessari 

skólanámskrá. 

Saga leikskólans 

Heilsuleikskólinn Kór er við Baugakór 25 í Kópavogi. Skólar ehf. hafa verið með 

þjónustusamning við Kópavogsbæ frá því hann tók til starfa 1. júní 2006. Kór er 842 

m2 að stærð og er byggingin eign Kópavogsbæjar.  

Á leikskólanum eru sex deildir/lundir með 122 nemendum frá 18 mánaða aldri til sex 

ára. Deildarnar/lundirnir draga nafn sitt annars vegar að Guðmundalundi sem er eitt 

kennileita nánasta umhverfis og hins vegar dyggðum en þær/þeir heita Friðarlundur, 

Vinalundur, Gleðilundur, Gæðalundur, Tryggðarlundur og Kærleikslundur.  

Leikskólinn Kór var vígður Heilsuleikskóli 1. desember 2008 og er kjörorð leikskólans 

„heilbrigð sál í hraustum líkama“.  

Frá opnun leikskólans var mikill áhugi fyrir umhverfismennt en snemma árs 2010 var 

tekin meðvituð ákvörðun um að efla hana enn frekar í leikskólanum. Umhverfismennt 

fellur vel að Heilsustefnunni, að hugsa vel um umhverfi sitt til jafns við líkama og sál.  

Á sex ára afmæli skólans þann 1. júní 2012 fékk skólinn afhentan Grænfánann í 

fyrsta sinn en í annað sinn þann 30. maí 2014.  

Heilsuleikskólinn Kór fékk Umhverfisviðurkenningu árið 2012 frá Umhverfis- og 

samgöngunefnd Kópavogs fyrir framlag sitt til umhverfis og samfélags. Erum við afar 

stolt af þeirri viðurkenningu. 
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Skólar ehf. – stefna og starfsemi 

Öll börn ættu að alast upp við það að virða heilsu sína sem ómetanleg verðmæti og 

grundvöll fyrir auknum lífsgæðum til frambúðar. 

Skólar ehf. hafa frá upphafi (2001) lagt mikla 

áherslu á heilsueflandi skólastarf og endurspeglast 

meginmarkmið og leiðarljós fyrirtækisins í 

yfirskriftinni „Heilbrigð sál í hraustum líkama“. 

Stefna Skóla ehf. miðar að því að gera fyrirtækið og 

starfsmenn þess enn samstilltari og hæfari til að ná 

þessu markmiði. 

Allir leikskólar Skóla ehf. starfa sjálfstætt undir stjórn skólastjóra sem ber ábyrgð á og 

hefur yfirumsjón með daglegum rekstri í hverjum skóla fyrir sig. Þannig getur hver 

skóli skapað sínar eigin áherslur og menningu þó allir starfi þeir samkvæmt sömu 

hugmyndafræði, Heilsustefnunni, og stefni að sameiginlegum markmiðum. Í dag 

rekur fyrirtækið 5 leikskóla með þjónustusamning við viðkomandi sveitarfélög en þeir 

eru: 

 Heilsuleikskólinn Krókur í Grindavík  (2001) 

 Heilsuleikskólinn Kór í Kópavogi  (2006) 

 Heilsuleikskólinn Hamravellir í Hafnarfirði  (2008) 

 Heilsuleikskólinn Háaleiti í Reykjanesbæ  (2008) 

 Ungbarnaheilsuleikskólinn Ársól í Reykjavík  (2008) 

Samkvæmt stefnu Skóla ehf. eru markmið fyrirtækisins að: 

 Vera leiðandi í þekkingu og aðferðafræði heilsueflandi leikskólastarfs með 

heilsu og lífsgæði barna, starfsmanna og nærsamfélagsins að leiðarljósi 

 Skapa aðstæður og umhverfi sem hvetja til heilsusamlegra ákvarðana 

 Starfsemin byggi á vel menntuðu, samstilltu og ábyrgu fagfólki 

 Fyrirtækjabragur Skóla ehf. einkennist af heilsumeðvituðum og ánægðum 

starfsmönnum sem eru stoltir af sínum vinnustað 

 Auka veg heilsueflingar í skólastarfi og fjölga heilsuskólum í náinni framtíð 

 

http://www.skolar.is/um-skola-ehf/stefna-skola-ehf/
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Hlutverk, stefna og leiðarljós 

Hlutverk leikskólans  

Hlutverk leikskólans er að skapa öllum börnum jöfn skilyrði til leiks og náms í 

hvetjandi námsumhverfi, þar sem lögð er áhersla á að styrkja sjálfsmynd barnanna, 

stuðla að velferð þeirra og getu til að leysa mál sín á friðsamlegan hátt (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011). Barnið sem einstaklingur er ávallt haft í brennidepli í skipulagningu 

skólastarfsins á Kór og er lögð áhersla á að starfshættir taki mið af þroska og þörfum 

einstaklinganna. 

Hlutverk kennara er að vera leiðandi í mótun uppeldis- og menntastarfsins, fylgjast 

með nýjungum og miðla þekkingu. Kennarar eiga að vera góð fyrirmynd í starfi með 

börnum og leitast við að styrkja faglegt hlutverk leikskólans. Litið er á kennara sem 

leiðandi samverkamenn barna, foreldra og annarra starfsmanna leikskóla. Þeim ber 

að sjá til þess að hvert barn sé virt að verðleikum og að námsumhverfið sé skipulagt 

á þann veg að börn fái notið bernsku sinnar (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

Hlutverk leikskólastjóra er að vera faglegur leiðtogi og í forystu um þróun 

leikskólastarfsins. Honum ber að leiða lýðræðislegt samstarf og stuðla að jafnrétti og 

uppbyggilegum samskiptum með velferð barna að markmiði. Leikskólastjóri ber 

ábyrgð á að starf leikskólans sé metið reglulega og að niðurstöður séu notaðar til 

úrbóta í þágu starfsins. Honum ber að sjá til þess að starfsmenn fái tækifæri til að 

bæta við þekkingu sína og sé í stöðugri starfsþróun (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Mikil áhersla er lögð á að fagmenn (stjórnendur og kennarar) hafi forystu um að 

skólastarfið sé í stöðugri þróun til að stuðla að framförum og virku lærdómssamfélagi 

til hagsbóta fyrir skólasamfélagið í heild. 

Framtíðarsýn okkar er að styrkja skólabrag okkar og starfið með börnunum með því 

að leita til hugtaksins „Skóli sem lærir“ úr smiðju Peter M. Senge. Hann talar um að 

stofnun sé á góðri leið með að verða stofnun sem lærir þegar áhersla er lögð á að 

stjórnskipulag og starfsreglur séu fáar og skýrar. Upplýsingakerfi og boðleiðir sem eru 

stuttar veitir stjórnendum og öllum starfsmönnum innan stofnunarinnar skilvirkara 

upplýsingaflæði. Dreifing ábyrgðar og verkefna er hluti af menningu stofnunarinnar 

þar sem starfsumhverfi gagnrýnir og metur það starf sem fram fer. Ef árangur 
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stofnunarinnar er mældur reglulega og starfsmenn og nemendur fái jákvæða 

hvatningu þá ýtir það undir sjálfstraust einstaklinganna og áhuga þeirra til lærdóms.  

Heilsustefnan 

„Lengi býr að fyrstu gerð“ segir máltækið og hafa rannsóknir sýnt að því fyrr sem við 

byrjum að móta hegðun og viðhorf barnanna okkar þeim 

mun meiri möguleika eiga þau á því að þróa með sér vitund 

um mikilvægi og ábyrgð á eigin heilsu. Það er jafnframt í 

okkar höndum að búa þeim umhverfi og þekkingu sem 

hvetur þau til heilsusamlegra ákvarðana er verða hluti af 

lífsstíl þeirra til framtíðar. Því er heilsuefling höfð að 

leiðarljósi í einu og öllu í starfi heilsuskólanna hjá Skólum 

ehf. og er það jafnframt markmið okkar að stuðla að 

heilsueflingu í skólasamfélaginu. Unnur Stefánsdóttir 

leikskólakennari (1951-2011) var frumkvöðull Heilsustefnunnar og brautryðjandi í að 

stuðla að heilsueflingu í leikskólastarfi. Samtök Heilsuleikskóla var stofnað í Kópavogi 

4. nóv. 2005.  Áhersluþættir Heilsustefnunnar er hægt að kynna sér nánar hér. 

Markmið Heilsustefnunnar er að auka gleði og vellíðan barnanna með áherslu á 

næringu, hreyfingu og sköpun í leik. Hugmyndafræðin er sú að ef barn fær holla 

næringu og mikla hreyfingu þá spretti fram þörf til að skapa.  

Helsta matstæki Heilsustefnunnar er Heilsubók barnsins. Metur hún þroskaframvindu 

einstaka barns, heilsufar og félagslega færni. Þættir sem eru metnir eru hreyfiþroski, 

færni í listsköpun, lífsleikni, sjálfshjálp, heilsufar, næring og svefn, hæð og þyngd. 

Skráð er í hana tvisvar á ári. 

Næring 

Hollt fæði er grunnur að almennri heilsu einstaklings s.s. líkamlegri og andlegri 

vellíðan, þroska, ónæmi og frammistöðu alla ævi. Í æsku er hollt fæði sérstaklega 

mikilvægt vegna þess að á því tímaskeiði fer fram mesti vöxtur og þroski ævinnar. 

Hjá Skólum ehf. starfar næringarfræðingur sem heldur utan næringarstefnu og 

næringargildi á 8 vikna matseðil þar sem áhersla er lögð á að börnin fái ráðlagðan 

dagskammt af þeim næringarefnum sem þau þurfa úr öllum fæðuflokkunum. Í 

uppbyggingu matseðla er lögð áhersla á hollt heimilisfæði þar sem markmiðið er að 

auka grænmetis- og ávaxtaneyslu, en minnka neyslu á fitu, salti og sykri. 

http://heilsustefnan.is/wp-content/uploads/2014/01/ahersluthaettir_Heilsustefnunnar_lokautgafa_2014.pdf
http://heilsustefnan.is/wp-content/uploads/2014/01/ahersluthaettir_Heilsustefnunnar_lokautgafa_2014.pdf
http://www.skolar.is/heilsuefling/naeringarstefna/


Heilsuleikskólinn Kór                                                                                                                       Skólanámskrá 

 

                                                            Heilbrigð sál í hraustum líkama 9 

Næringarfræðingur er einnig stuðningur fyrir matráða og foreldra í tengslum við 

fæðuofnæmi/óþol.  

Megináhersla í næringu er að: 

 borða fjölbreyttan, hollan og næringarríkan mat 

 fjalla um mikilvægi fæðuhringsins 

 börnin verði meðvituð um hollustu og óhollustu 

matar 

 matarhefðir verði í hávegum hafðar 

 

Lögð er áhersla á að hafa rólega og þægilega stund við mataborðið. Þar skapast 

góðar umræður sem stuðla m.a. að auknum málþroska og félagsfærni barnanna fyrir 

borðhald erum við að læra þulur eða vísur. Börnin eru aðstoðarmenn viku í senn og 

er það þeirra hlutverk að leggja á borð með aðstoð kennara/starfsmanns, sækja 

matinn, upplýsa aðra nemendur hvað er í matinn, bjóða til borðs og fara út í 

safntunnurnar með það sem til fellur. Börnin eru einnig að læra að skammta sér sjálf 

á diskana, hella í glösin, nota hnífapör og ganga sjálf frá leirtaui sínu á vagnana eftir 

því sem aldur og þroski þeirra leyfir. Markmiðið er að auka sjálfshjálp og sjálfstæði 

barnanna. 

Sköpun 

Sköpun stuðlar að gleði og vellíðan. Mikilvægt er að vinna með og/eða tengja saman 

fjölbreytt tjáningarform listsköpunar, s.s. myndlist, tónlist og leiklist, með það að 

markmiði að viðhalda forvitni, sköpunargleði, efla sjálfstraust og ímyndunarafl 

barnanna. 

Megináhersla í listsköpun er að: 

 örva sköpunargleði 

 auka hugmyndaflug 

 kynnast mismunandi efniviði og handfjatla 

hann 

 skynja fegurð í umhverfinu 

Vinnustundir hjá fagstjóra í sköpun er viðbót við vinnuna inni á lundum. Unnið er 

markvisst með öllum börnum í minni hópum í 40 mín. í senn einu sinni í viku. Þar er 
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unnið með fjölbreyttan efnivið úr náttúrunni og endurnýtanlegt efni af ýmsu tagi. 

Unnin eru jafnt hópverkefni sem einstaklingsverkefni og ýmist verkefni tengd þema 

hverju sinni eða heilsubók barnsins. 

Markmiðið og lykilorðið er skynjun og tjáning og lögð er áhersla á að vekja forvitni og 

rannsóknarlöngun með því vinna þau út frá eigin hugmyndum. Þar gefast tækifæri til 

að þjálfa upp færni og að læra nýja tækni. Sjálft sköpunarferlið skiptir meira máli en 

útkoman. Fagstjórinn veitir einnig leiðsögn inn á lundum. 

Hreyfing 

Hreyfing stuðlar að líkamlegri og andlegri vellíðan, gleði, snerpu og þori. Umhverfið 

þarf að bjóða upp á möguleika bæði til gróf- og fínhreyfinga til að styrkja barnið 

líkamlega, andlega og félagslega bæði úti og inni. 

Megináhersla í hreyfingu er að: 

 auka vitneskju um líkamann 

 styrkja sjálfsmynd 

 stuðla að betri hreyfifærni og þroska 

 auðvelda samskipti 

 læra hugtök 

Öll börn fá markvissar hreyfistundir 1 - 2 sinnum í viku undir leiðsögn fagstjóra í 

hreyfingu. Unnið er með aldurskipta hópa sem auðveldar að bjóða upp á verkefni við 

hæfi. Lögð er áhersla á að vinna með viðmið fyrir hvern aldur úr Heilsubók barnsins 

tengt grófhreyfingu, styrk, þrek og þol. Hreyfing leiðir af sér aukna félagsfærni og 

leikgleði sem eflir vináttubönd. 

Markmiðið er að börnin öðlist gott úthald, örvi hjartslátt og blóðrás. Styrkja 

samhæfingu hreyfinga, jafnvægi og auka öryggi. Börn átti sig á rými, fjarlægðum, 

afstöðum og áttum en þannig nær barnið þroska í rúmskynjun. Börnin læra að skynja 

líkama sinn og ná stjórn á hreyfingum sínum, læra leikreglur, samvinnu og stundum 

erum við sigurvegarar og stundum ekki. Áhersla er lögð á slökun í lok hverrar 

stundar. Markmið með slökun er meðal annars að róa líkama og huga. Mikilvægt 

atriði í slökun og slökunarleikjum er að finna mun á spennu og slökun og því sé 

stjórnað markvisst. Mikilvægt er að kennarar sýni gott fordæmi í orði og verki og nýti 

hreyfingu í daglegu starfi þar sem tækifæri gefast. 
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Leiðarljós og sýn á nám leikskólabarna 

Leikskólinn er ansi stór hluti af tilveru fjölmargra barna og fjölskyldna í okkar 

samfélagi. Velferð og hagur barna á að vera leiðarljós í öllu skólastarfi. Þar er 

mikilvægi leiksins óumdeildur enda er hann hornsteinn hans, kennsluaðferð kennara 

og helsta náms- og þroskaleið barna. Í samstarfi við foreldra á leikskólinn að 

kappkosta að veita öllum börnum hvatningu og tækifæri til að njóta bernsku sinnar 

ásamt því að stuðla markvisst að öryggi þeirra, vellíðan og lífsgæðum. Leggja ber 

áherslu á styrkleika barna og hæfni þeirra til að taka fullan þátt í starfi leikskólans. Í 

leikskólastarfi mynda hugtökin uppeldi, umönnun og menntun eina heild þar sem 

börnum er sýnd virðing og umhyggja.  

 

 

 

Í dag er leikskólinn viðurkenndur sem fyrsta skólastig barnsins. Veita á börnum 

umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms- 

og leikskilyrði. Í leikskólastarfi er barnið í brennidepli og starfshættir eiga að taka mið 

af þroska og þörfum hvers barns. Leikskólanám á að efla alhliða þroska barna og efla 

samspil mikilvægustu þroskaþátta þeirra, s.s. líkamsvöxt og hreyfifærni, tilfinningalíf, 

vitsmuni, félagsvitund og félagshæfni, fegurðarskyn og sköpunarhæfni, siðgæði og 

lífsviðhorf. Umönnun er stór hluti af leikskólastarfinu og er fólgin í því að annast 

börnin líkamlega og andlega af hlýju, áhuga og ábyrgðarkennd. Með slíkri umönnun 

skapast tilfinningatengsl og trúnaðartraust.  

Allt starf í leikskólum byggir á sérstakri hugmyndafræði og sérstökum 

uppeldisaðferðum þar sem leikurinn, í allri sinni fjölbreytni, er kjarni starfsins. Uppeldi 

og menntun leikskólabarna er samvinnuverkefni allra kennara/starfsmanna í 

viðkomandi leikskóla þar sem hugmyndir eru sóttar til kenninga, rita og rannsókna 

ýmissa fræðimanna um það hvernig börn læra, þróast og þroskast.  
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Hugmyndafræði 

Í uppeldisstarfi Heilsuleikskólans Kórs er stuðst við kenningar nokkurra 

uppeldisfræðinga.  

Samkvæmt þroskasálfræðingnum Jean Piaget 

skiptist vitsmunaþroski barnsins í fjögur megin 

þroskastig sem koma í ákveðinni röð og að 

einstaklingurinn færist af einu stigi yfir á annað. 

Piaget lítur fyrst og fremst á leikinn sem þátt í 

hugsun barnsins og vitsmunaþroska og segir að 

barnið fái sína þekkingu í gegnum eigin upplifanir. 

Erik H. Eriksson þroskasálfræðingur sagði að leikurinn væri besti og virkasti þáttur í 

þroska og lífi barnsins. Í leiknum skapar barnið sér aðstæður til að ná valdi á sjálfu 

sér og umhverfinu. Samkvæmt kenningu hans er leikurinn besta leiðin til að ná 

jafnvægi í daglegu lífi og efla sjálft sig og styrkja. Erik var fyrsti kenningasmiðurinn 

sem varð þekktur fyrir að setja fram kenningu um allt æviskeiðið frá vöggu til grafar. 

 

John Dewey heimspekingur og menntunarfræðingur lagði mesta áherslu á að vekja 

áhuga barnsins með leik og starfi og þannig virkja hina miklu athafnaþörf þess. Hin 

fleygu orð hans „learning by doing“, að læra með því að fást sjálf við viðfangsefnin, 

urðu einkunnarorð hans. Hann lagði til að unnið væri með ákveðið þema á 

afmörkuðu tímabili og hvatti kennara til að samþætta námsgreinar. Hugmyndir um 

heildtæka skólastefnu og blöndun fatlaðra og ófatlaðra barna er í samræmi við 

hugmyndafræði hans.  

Fjölgreindarkenning Howard Gardner þroskasálfræðings byggir á því að greind 

mannsins samanstandi af sjö eða fleiri jafngildum greindarsviðum. Þessi svið 

þroskast mismunandi og á ólíkum tíma hjá hverri manneskju. Þau eru samtengd, það 
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er ef eitt greindarsvið þróast þá þroskast hin. Einstaklingar læra ólíkt eftir því hvaða 

greindarsvið eru sterkust og undirstrikar mikilvægi þess að koma til móts við þarfir 

hvers og eins. 

Ingrid Pramling prófessor segir að til þess að þroska skilning barna á umhverfi sínu 

þurfi að hafa sjónarhorn barnsins að leiðarljósi. Uppalendur, hvort sem það eru 

foreldrar eða kennarar þurfa að leggja eigin viðhorf til hliðar og huga að því hvernig 

börn hugsa og hjálpa þeim að gera hugsanir sýnilegar. Hún leggur áherslu á að 

ritmál og lesmál sé sýnilegt í umhverfi barns og að leikið sé með stærðfræði í 

daglegu starfi.  

Lýðræði og jafnrétti í leikskólastarfi  

Leikskóli er vettvangur þar sem leggja á áherslu á gildi og starfshætti sem renna 

stoðum undir lýðræðislegt samfélag. Í leikskóla eru börn, foreldrar og 

kennarar/starfsmenn samstarfsaðilar og þar fá börn tækifæri til að læra að leysa 

deilur á jákvæðan hátt, gleðjast með öðrum, lifa í sátt við sig og umhverfi sitt.  

Virða skal rétt allra óháð kynferði, bakgrunni, aðstæðum eða getu og er lögð áhersla 

á það í daglegu starfi leikskóla að börn finni að þau séu hluti af hópi og samfélagi þar 

sem virðing og umhyggja er borin fyrir öðrum. 

Jafnframt er lögð áhersla á að þau þrói með sér 

samkennd, tillitssemi, umburðarlyndi og vináttu og 

þeim séu sköpuð tækifæri til að upplifa 

lýðræðisleg vinnubrögð og samskipti í daglegu 

starfi. Börnin eru hvött til að taka þátt í 

ákvörðunum sem varða líf þeirra og leik, eftir því 

sem aldur og þroski þeirra leyfir, auk þess sem efla skal frumkvæði barnanna og 

sjálfstæði. Þannig verða þau hæfari til að taka virkan þátt í lífi og starfi í 

lýðræðissamfélagi þar sem grunnur að velferð einstaklinga, fjölskyldna, atvinnulífs og 

samfélagsins alls er lagður.  

Leikur og nám 

Leikurinn er hornsteinn og kjarni alls leikskólastarfs enda er hann meginnámsleið 

barna. Hann er sjálfsprottinn, kallar fram gleði, veitir vellíðan og eflir vitræna og 
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skapandi þætti. Leikurinn, í allri sinni fjölbreytni, skapar börnum tækifæri til að skilja 

og læra á umhverfi sitt, tjá hugmyndir sínar, tilfinningar og reynslu og þróa félagsleg 

tengsl. Í leik taka börn þátt í lýðræðislegum athöfnum þegar þau setja fram eigin 

hugmyndir og þurfa jafnframt að virða sjónarmið annarra. Hann getur einnig virkjað 

sköpunarkraft barna og löngun þeirra til að læra og afla sér þekkingar. 

 

 

 

Hlutverk kennara/starfsmanna er að styðja við leik barna á margvíslegan hátt, virða 

og hlúa að honum, gefa honum rými og skipuleggja leikumhverfið. Mikilvægt er að 

börnum sé gefinn nægur tími, stuðningur og rými til að hreyfa sig, þróa leikinn og 

dýpka. 

Námsumhverfi  

Börn kanna og skilja umhverfi sitt á margbreytilegan hátt. Þau hlusta, bragða, 

handfjatla, flokka, bera saman, rannsaka og draga ályktanir. Því þarf skipulag, 

hönnun og nýting námsumhverfis leikskólans, bæði innan 

dyra og utan, að taka mið af þeim markmiðum, viðhorfum 

og gildum sem liggja að baki skólastarfinu. Umhverfið þarf 

að henta fjölbreyttum hópum, vera heilsusamlegt og öruggt 

og að sama skapi aðlaðandi og hvetjandi. Til þess að 

styrkja námsumhverfið enn frekar er mikið notað sjónrænt 

skipulag sem gerir umhverfið og allar aðstæður skiljanlegri 

því börn muna oft betur það sem þau sjá en heyra. 

Kennarar/starfsmenn skapa fjölbreytilegt og hvetjandi leikumhverfi sem vekur forvitni 

barna og ýtir undir ímyndunarafl þeirra, sköpunarkraft og tjáningu þannig að 

hugmyndir þeirra fái notið sín. Í leikskóla hafa börn að sama skapi aðgang að 
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hvetjandi og margbreytilegu leikefni sem höfðar til mismundandi skynjunar þeirra og 

örvar þau til rannsókna, kannana og frekari þekkingarleitar.  

Nám án aðgreiningar – sérkennsla 

Leikskólinn er fyrir öll börn á leikskólaaldri. Í leikskóla eru börn með mismunandi 

atgervi og frá ólíkum menningarheimum. Leitast er við að hvert einstakt barn fái 

viðfangsefni við sitt hæfi. Mikilvægt er að félagsskapur og samskipti barnanna bindi 

þau vináttuböndum og styrki samkennd þeirra. Í leikskólanum er það talinn ávinningur 

fyrir alla að eiga þar fjölbreytt samfélag.  

Heilsuleikskólinn Kór leggur áherslu á að börn með 

sérþarfir fái að njóta sín í öllu starfi. Stuðningur og 

sérkennsla fléttast inn í daglegt starf barnsins. 

Leiðsögn og stuðningur tekur mið á þörfum hvers 

barns og er í nánu samráði við foreldra. Börn með 

frávik í þroska fá sérkennslu samkvæmt þeim reglum sem Kópavogsbær ákveður. 

Samþætt og skapandi leikskólastarf – námssvið leikskóla 

Börn læra í gegnum leik og hið daglega starf á leikskólanum, innandyra sem utan. 

Þau læra í samvinnu við önnur börn og þegar þau fá stuðning og hvatningu frá hinum 

fullorðnu. Eftirfarandi námssvið taka mið af grunnþáttum menntunar og byggjast á 

gagnrýninni og skapandi hugsun.  Þau eru samþætt og samofin öllu starfi leikskólans.  

 

Læsi og samskipti  

Börn eru félagsverur sem nota ýmsar aðferðir til að tjá sig 

og eiga samskipti við annað fólk. Læsi í víðum skilningi þess 

orðs er mikilvægur þáttur samskipta og tjáningar því auk 

tungumálsins nota börn t.d. snertingu, hljóð, tónlist, látbragð 

og leikræna tjáningu, dans og myndmál í þeim tilgangi. Læsi 

í leikskóla felur því í sér þekkingu, leikni og hæfni til að 

skynja, skilja, lesa, túlka, gagnrýna og miðla á fjölbreyttan 

hátt hvort sem um er að ræða umhverfi, upplifun, tilfinningar 

eða skoðanir. 
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Markvissa málörvun 

Er höfð að leiðarljósi í öllu daglegu starfi með börnunum og er hvert tækifæri nýtt. 

Samverustundirnar, borðhald, rólegu stundirnar 

eftir hádegismat og síðdegishressingu, frjálsi 

leikurinn, verkefnavinnan og vettvangsferðir eru 

notaðar til þess að lesa sögur, syngja, kenna þulur 

og vísur. Einnig er farið í ýmsa orða- og 

hugtakaleiki, tjáningu, rím, hlustun, orðskilning og 

fl. Það námsefnið sem er nýtt fyrir markvissa 

málörvun eru málörvunar- og spilakassar sem ganga á milli lunda til að auka aðgengi 

og fjölbreytileika en einnig skapast sú tilfinning að við séum að fá ný verkefni á 

lundina á sex vikna fresti. 

Heilbrigði og vellíðan  

Í leikskóla skal daglegt starf stuðla að líkamlegri, andlegri og félagslegri heilsu og 

vellíðan. Þar læra börn um og tileinka sér heilbrigða lífshætti sem byggjast m.a. á 

hollu og fjölbreyttu mataræði, hreyfingu, slökun og hvíld, hreinlæti, tilfinningalegu 

jafnvægi, félagslegum tengslum og jákvæðum samskiptum.   

Lífsleikni / hjálparhendur  

Með lífsleikni er átt við hæfni til að takast á við lífið sjálft og má því segja að 

leikskólanámið sé í raun samfellt lífsleikninám. Til að öðlast lífsleikni þarf barnið að 

læra umburðarlyndi í samskiptum, að bera virðingu fyrir öðrum og umhverfi sínu. 

Lífsleikni felst einnig í því að tileinka sér lífsgildi og reglur sem ríkja heima, í 

leikskólanum og í samfélaginu í heild. Vinátta og samkennd er dýrmætt veganesti og 

góður undirbúningur undir virka þátttöku í félagslífi og samstarfi síðar í lífinu.  
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Markmið með lífsleikni er að starfsmenn séu meðvitaðir um aðferðir sem beita má til 

að draga úr streitu og hraða í umhverfinu og að stöðugt sé haft að leiðarljósi 

mikilvægi þess að skapa traust og öryggiskennd meðal barna og fullorðinna. Líðan 

barns hefur mikil áhrif á sjálfsmynd þess, t.a.m. hvort það er áhugasamt, hefur trú á 

eigin hæfni, vilja og getu til að takast á við mismunandi viðfangsefni. Að börnin 

kynnist „hvað er ?“ og „hvers vegna eigum við að tileinka okkur“ dyggðir eins og  

vinsemd, virðingu, kurteisi og hjálpsemi. Einnig er unnið með verkefnið hjálparhendur 

sem stuðlar að því að börn fái sterkari tilfinningu fyrir að tilheyra og tengjast öðrum og 

örva jákvætt og kærleiksríkt viðhorf gagnvart félögunum.   

Sjálfbærni og vísindi  

Frá fæðingu beita börn ýmsum aðferðum við að skynja, kanna og skilja umhverfi sitt.  

Mikilvægt er að þau þrói með sér vitund og virðingu fyrir umhverfi sínu, bæði 

náttúrulegu og manngerðu og geri sér grein fyrir því hvernig vistspor sérhvers 

einstaklings geta haft áhrif á og stuðlað að sjálfbærri þróun í nútíð og framtíð. 

Ýtt er undir forvitni, vangaveltur, ígrundun og vísindalega hugsun barna og þau 

aðstoðuð við að sjá tengsl, orsök og afleiðingu hluta og fyrirbæra í umhverfi sínu.  

Það er jafnframt hlutverk kennara/starfsmanna að styrkja skilning þeirra á 

hugmyndum og hugtökum.  

 

 

 

 

 

 

Börnin sá sumarblómum og kryddi í potta, þá er kartöflum, grænmeti og kryddjurtum 

komið fyrir í matjurtagarðinum. Á haustin sjá börnin um uppskeru í matjurtagarðinum 

og að tína rifsber. 
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Nærsamfélagið vettvangsferðir  

Börnin fara í vettvangsferðir með kennurum sínum og tengjast þær gjarnan því 

námsefni eða þema sem verið er að fjalla um 

hverju sinni. Vettvangsferðir út í náttúruna, 

nærumhverfi og á söfn gefur börnunum reynslu 

sem hægt er að vinna úr, til dæmis í skapandi 

starfi. Þetta er hluti af menningu og samfélagsnámi 

barnanna. 

Markmið með vettvangsferðum er að börn upplifi náttúruna af eigin raun og læri að 

njóta hennar sér til ánægju. Farið er í vettvangsferðir í nánasta umhverfi þar sem 

náttúran, söfn og menningarlíf er skoðuð, ýmsu safnað sem þar finnst og unnið með í 

leikskólanum. Vettvangsferðir og útikennsla er einn liður í Grænfánaverkefni skólans 

þar sem áherslan er lögð á lýðheilsu og átthaga. 

 

Útikennsla  

Er eitt af einkennum skólans en á sumrin breyta fagstjórar í sköpun og hreyfingu um 

takt og fara með starfið sitt út ásamt starfsmönnum leikskólans. Tveir elstu hóparnir 

fara reglulega í Magnúsarlund en yngri hóparnir fara út í móa og í gönguferðir um 

nánasta umhverfi.  

Markmið útinámsins er að börnin öðlist meira 

úthald, aukinn kraft og betra jafnvægi. Að vera úti í 

náttúrunni hefur jákvæð áhrif á þroska, heilsu og 

líðan barna en einnig benda rannsóknir á að 

hreyfiþroski barna aukist meira í náttúrulegu 

umhverfi en manngerðu. Hreyfing leiðir af sér 

aukna félagsfærni og leikgleði sem eflir vináttubönd 

og því þykir okkur mikilvægt að stuðla að aukinni 

útiveru og virðingu barna fyrir náttúrunni. Í útináminu fá börnin tækifæri á að upplifa 

náttúruna á sinn hátt í gegnum frjálsan leik, náttúruleiki, sköpun og rannsóknir. 

Verkefnin miðast við aldur og þroska barnanna og tengjast inn á öll námsvið 

leikskólans.  
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Umhverfismennt Grænfáni 

Áhersla er lögð á átthaga og lýðheilsu þar sem þessir þættir 

samræmast og samtvinnast áherslu skólans að 

Heilsustefnunni, útikennslu og vettvangsferðum. Í 

leikskólanum er stuðlað að virðingu barnanna fyrir náttúrunni 

og náttúruvernd og er þeim séð fyrir fjölbreyttum 

möguleikum til að kynnast henni, veðrinu og árstíðunum í 

fjölbreytileika sínum. Börnin fara út í safnkassa eða í brúnu 

tunnuna með það sem fellur til af ávöxtum og grænmeti af 

lundunum til endurvinnslu. Þegar það sem fer í safnkassana 

er orðið að mold er henni blandað við gróðurmoldina fyrir ræktun. Einnig er lögð 

áhersla á endurvinnslu, að nýta vel allan efnivið og finna honum nýtt hlutverk t.d. í 

sköpun eða nota hann sem efnivið í útiveru. Annars er hann settur út í 

flokkunartunnunnar.  

Sköpun og menning 

Sköpun í leikskóla á fyrst og fremst að beinast að sköpunarferlinu sjálfu, könnuninni, 

tjáningunni, náminu og gleðinni sem á sér stað þegar 

ímyndun, hugmyndir og tilfinningar fá að njóta sín.   

Hlutverk kennara/starfsmanna felast m.a. í því að velja 

leiðir sem hvetja til sjálfstæðra vinnubragða og skapandi 

hugsunar barnanna og gera þeim kleift að nálgast 

viðfangsefnið eftir mismunandi leiðum á sínum eigin 

forsendum. 

Menning 

Menning er samofin öllu starfi leikskóla og tengist leik barna, skapandi starfi, lýðræði 

og þjóðmenningu. Maðurinn er óhjákvæmilega 

þátttakandi í því samfélagi sem hann býr í. Hefðir 

eru ákveðin menning og tengsl við sögu okkar og 

tíð. Í leikskólanum hafa með tímanum myndast 

ákveðnar hefðir sem er mikilvægur hluti af 

menningu hans til dæmis afmæli barnanna, 

afmælisdagur leikskólans, dagur íslenskra tungu, þorrablót, öskudagur, útskrift, 

útskriftarferð, sumarhátíð, heimsókn á söfn og tónleikar. Í hefðum felst öryggi og 
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oftast eitthvað sem gleður hjartað, það að gera sér dagamun. Í leikskólanum geta 

verið ólíkir menningarheimar sem bera þarf virðingu fyrir.  

Frjálsi leikurinn  

Eflir hlutverka– og ímyndunarleik barnanna. Hann er flókið ferli þar sem börnin takast 

á við eigin tilfinningar, vinna úr eigin reynslu og læra að setja sig í spor annarra. 

Hlutverk kennarans/starfsmanna er að bjóða upp á 

efnivið sem býður upp á rannsóknir og sköpun. Í 

leikskólanum er lögð áhersla á að börnin tjái sig 

frjálst og að sköpunargleði þeirra fái notið sín. Sjálft 

sköpunarferlið skiptir meira máli en útkoman. Til að 

auka fjölbreytileikann við val á efnivið erum 

verkefnakassar sem og málörvunar-/spilakassar 

sem ganga á milli lunda hálfsmánaðarlega. Með þessu fyrirkomulagi ættu öll börn að 

finna eitthvað við sitt hæfi svo sköpunargleði þeirra og hlutverka- og ímyndunarleikur 

fái notið sín.  

Fjölskyldan og leikskólinn 

Mikilvægur liður í því að hafa heildarsýn yfir vellíðan og velferð barna er að eiga góð 

og jákvæð samskipti við foreldra þeirra og 

fjölskyldur. Foreldrar bera ábyrgð á uppeldi barna 

sinna og því er leikskólanám viðbót við uppeldið en á 

engan hátt ætlað að koma í stað þess. Á þessum 

grundvallaratriðum byggist foreldrasamvinna. 

Mikilvægt er að á milli þessara aðila ríki trúnaður og 

traust, þeir geti deilt sjónarmiðum sínum, tekið 

sameiginlegar ákvarðanir er varða börnin og hafi í öllum tilvikum umhyggju og velferð 

barnsins að leiðarljósi. 

Trúnaður – tilkynningarskylda 

Leikskólinn leggur áherslu á að fullur trúnaður ríki um allar upplýsingar er varða 

börnin og foreldra þeirra. Hverjum starfsmanni er skylt að gæta þagmælsku um atriði 

er hann fær vitneskju um í starfi sínu. Allir starfsmenn leikskólans undirrita sérstakt 

þagnarheit sem er í gildi þó starfsmaður láti af störfum. Ef deildastjóri/stjórnendur 
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skólans telja að líkamlegum og/eða andlegum þörfum barns sé ekki sinnt, ber að 

tilkynna það barnaverndaryfirvöldum Kópavogsbæjar samanber 13. grein laga um 

málefni barna og ungmenna. 

Foreldrafundur með nýnemum og aðlögun 

Þegar barnið fær leikskólavist eru foreldrar boðaðir á foreldrafund þar sem 

leikskólastjóri kynnir áherslur í starfi leikskólans. Sérkennslustjóri og fagstjórar í 

sköpun og hreyfingu eru einnig með kynningu á 

sínu starfi. Foreldrar fara síðan inn á lundina með 

deildastjóra þar sem starfið á lundinum er kynnt og 

farið er yfir þátttökuaðlögunina. Leikskólastjóri 

sendir síðan foreldrum almennar upplýsingar um 

starfið og fyrirkomulag aðlögunarinnar þeim til 

stuðnings. Þegar aðlögun hefst eru foreldrar barnsins með barninu allan tímann og 

sinna því í öllum athöfnum leikskólans. Kennarar/starfsmenn eru virkir þátttakendur í 

aðlöguninni og leggja sig fram við að stuðla að góðu samstarfi við foreldra. 

Í framhaldinu styðja kennarar einnig foreldra í uppeldishlutverkinu með reglulegum 

viðtölum og opnum samskiptum. Lögð er áhersla á gott upplýsingaflæði þar sem 

notast er við bæði upplýsingatöflurnar fyrir framan hvern lund og heimasíðu 

leikskólans.  

Foreldraviðtöl 

Formleg foreldraviðtöl eru einu sinni á ári en foreldrar geta óskað eftir viðtali ef þörf 

þykir. Í foreldraviðtölum er farið yfir heilsubók barnsins, líðan barnsins í leikskólanum, 

þroska þess og áhugasvið. Skráð er í Heilsubók barnsins tvisvar sinnum á ári. 

Foreldrum er boðið í viðtal eftir seinni skráninguna en fyrr ef þurfa þykir. Heilsubók 

barnsins er í öllum tilfellum trúnaðarmál og eign sérhvers barnsins. 

Foreldrafundir og aðalfundur foreldrafélag leikskólans 

Á haustin eru haldnir foreldrafundir í samvinnu við foreldrafélag leikskólans sem 

heldur aðalfund foreldrafélagsins. Fundurinn hefst með því að foreldrar fara á 

deildafund inn á lundi síns barns/barna og farið er yfir starfsáætlun og áherslur á 

starfi leikskólans á komandi skólaári ásamt því að fara yfir hagnýtar upplýsingar til 

foreldra.  
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Síðan er fundur með leikskólastjóra í sal þar sem fari er yfir það sem vel hefur gengið 

og hvað er framundan. Í lokin er haldinn aðalfundur foreldrafélagsins. Þar er farið yfir 

reikninga félagsins, hvað hefur verið gert og hvað er framundan. Einnig er kosið í 

stjórn félagsins ef svo ber undir. 

  

Foreldrafélag 

Foreldrafélag er skipað átta til níu foreldrum. Markmið þess er að tryggja hagsmuni 

og velferð barnanna í leikskólanum. Verkefni 

foreldrafélagsins eru margvísleg og getur félagið 

stutt vel við starfið í leikskólunum og því er það 

hagur leikskólans að hafa öflugt og virkt 

foreldrafélag. Báðir foreldrar eru hvattir til að taka 

virkan þátt í starfi foreldrafélagsins. 

Foreldraráð 

Samkvæmt lögum um leikskóla er foreldraráð starfandi á Heilsuleikskólanum Kór. 

Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskólans og leikskólanefndar bæjarins 

um skólanámskrá, ársáætlun og endurmat á henni ásamt öðrum áætlum er varða 

leikskólastarfið. Einnig er það hlutverk ráðsins að fylgja eftir framkvæmd 

skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans. Foreldraráð hefur 

umsagnarrétt um allar meiriháttar breytingar á leikskólastarfinu. Í foreldraráði sitja 

þrennir foreldrar og leikskólastjóri.  

Heimasíða 

Upplýsingar til foreldra fara að stórum hluta fram í gegnum dagleg samskipti við 

kennara/starfsmenn. Deildastjórar eru ábyrgir fyrir 

slíkum samskiptum og er foreldrum bent á að snúa 

sér til þeirra með margvísleg málefni sem snerta 

börnin og dvöl þeirra í leikskólanum. Upplýsingar 

um kennara/starfsmenn, matseðil, skóladagatal, 

dagskipulag, tilkynningar og myndir úr starfinu 

birtast á heimasíðu skólans sem er http://www.leikskolinn.is/kor/. Í fataherbergi og við 

hvern lund eru einnig upplýsingatöflur þar sem kennarar/starfsmenn skrá helstu 

viðburði hvers dags auk orðsendinga til foreldra. 

 

http://www.leikskolinn.is/kor/
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Tengsl skólastiga 

Skólaganga barna á að mynda samfellda heild þannig að þekking þeirra, viðfangsefni 

og reynsla úr leikskólanum séu grunnur þess sem 

grunnskólanámið byggir á. Þar fái þau síðan 

tækifæri til að byggja ofan á þann grunn, öðlast nýja 

reynslu og takast á við krefjandi og ögrandi 

verkefni. Tengsl leikskóla og grunnskóla er 

samstarfsverkefni barna, foreldra og kennara þar 

sem velferð barnsins, menntun þess og þroski eru í 

fyrirrúmi. Mikilvægt er fyrir leikskólann að vera í virku samstarfi við nærsamfélag sitt 

og stuðla á þann hátt að sameiginlegum skilningi á því sem er mikilvægt fyrir vellíðan 

og velferð barnanna okkar. Slíkt samstarf getur jafnframt stuðlað að sameiginlegum 

lausnum helstu viðfangsefna og leiðum til úrbóta og árangurs. Á þennan hátt er 

stuðlað að því að nærumhverfið styðji á heillavænlegan hátt við þróun og þroska 

barnanna þar sem allt samfélagið leggur hönd á plóg. 

Leikskólinn hefur ávallt verið í mjög góðu samstarfi við grunnskóla hverfisins og gott 

samstarf verið milli elstu barna leikskólans og yngstu barna grunnskólans. 

Samvinnan felst í heimsóknaverkefni milli skólastiga þar sem unnið er eftir verkefninu 

,,Leikur að læra“ þar sem áhersla er á að blandað saman námi og hreyfingu með 

fjölbreyttum kennsluháttum þar sem nærumhverfið er notað. Einnig er lögð mikla 

áhersla á líkamsvitund barnanna.  

Starfsáætlun og endurmat 

Leikskólar gera árlega starfsáætlun þar sem starfinu, verkefnum og faglegum 

áherslum komandi skólaárs er lýst. Áætlunin byggir m.a. á innra mati og 

umbótaráætlun frá fyrri starfsáætlun skólans en þar má einnig finna upplýsingar um 

stefnu, hlutverk og framtíðarsýn leikskólans, hagnýtar upplýsingar, ýmsar tölulegar 

staðreyndir, áætlun um þróunar- og nýbreytnistarf, símenntunaráætlun og 

skóladagatal.   

Notast er við stefnukort til að sýna á myndrænan hátt stefnu skólans og markmið 

varðandi skólasamfélagið, starfshætti, mannauð, fjármál og áætlanir. Út frá 

stefnukortinu er sett fram verkefnaáætlun. Í starfsáætluninni er einnig að finna 
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umbótaáætlun sem byggð er á mati síðasta skólaárs. Foreldraráði ber að vera 

umsagnaraðili um starfsáætlunina en hún er ætluð foreldrum, rekstraraðilum og 

fræðsluyfirvöldum til kynningar á skólastarfi fyrir komandi ár auk þess að vera 

leiðarvísir fyrir kennara/starfsmenn leikskólans. Hún er einnig hluti af innra mati 

leikskólans og er mjög gott tæki til að fylgjast með framgangi verkefna. 

Mat á leikskólastarfi  

Mat á leikskólastarfi hefur þann tilgang að tryggja að réttindi leikskólabarna séu virt 

og þau fái þá menntun og þjónustu sem þeim ber samkvæmt lögum um leikskóla. 

Mat á skólastarfi er tvíþætt, annars vegar er um að ræða mat sem leikskólarnir 

framkvæma sjálfir (innra mat) og hins vegar mat sem utanaðkomandi aðili vinnur á 

vegum sveitafélags, ráðuneytis mennta- og menningarmála eða annarra aðila (ytra 

mat).  

Innra mat 

Kennarar eru í lykilhlutverki við skipulagningu og framkvæmd innra mats en því er 

ætlað að veita upplýsingar um starfshætti leikskólans, stuðla að umbótum, auknum 

gæðum og þróun í skólastarfi.  

Leikskólinn hefur þróað fjölbreyttar aðferðir við að safna, skipuleggja, skrá og greina 

upplýsingar um þroska barna, færni, nám og vellíðan. Mikilvægt er að mat byggi á 

þátttöku og samvinnu kennara/starfsmanna, foreldra og barna. 

Í skólanum eru m.a. eftirfarandi matstæki notuð:  

 Heilsubók barnsins 

 ECCERS kvarðinn  

 Starfsáætlun 

 Endurmat 

 Verkefnabók 

 Árangursáætlun 

 Vinnustaðagreining 

 Foreldrakönnun 

 Nemendakönnun 
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Einnig eru sérstakir og styttri spurningalistar til að meta einstaka þætti í 

leikskólastarfinu sem hver leikskóli nýtir eftir hentugleikum. Niðurstöður innra mats og 

umbótaráætlun er birt í starfsáætlun leikskólans.  

Mat á námi og velferð barna  

Mat á námi, þroska og velferð barna á að beina sjónum að áhuga þeirra, getu, 

skilningi, hæfni og styrk. Mat á að vera 

einstaklingsmiðað þar sem börn sýna hæfileika sína 

á mismunandi hátt en er í öllum tilfellum gert með 

það fyrir augum að efla sérhvert barn. Á grundvelli 

þess skal styðja við þroska, styrkleika, nám og 

velferð sérhvers barns svo það geti tekið virkan þátt 

í skólastarfinu. Helsta matstæki Heilsustefnunnar er Heilsubók barnsins en í hana er 

skráð tvisvar á ári. 

Ytra mat  

Skólar ehf. reka leikskólann með þjónustusamningi við Kópavogsbæ. Sú nefnd sem 

fer með málefni leikskóla í umboði sveitarfélagsins hefur því eftirlit með því að 

starfsemi viðkomandi leikskóla samræmist leikskólalögum, 

reglugerðum og aðalnámskrá leikskóla. Ytra mat er 

framkvæmt af menntamálaráðuneytinu í samstarfi við 

námsmatsstofnun og Samband íslenskra sveitafélaga. 

Skólar ehf. framkvæmda vinnustaðagreiningu fyrir sína 

leikskóla annað hvert ár. Sú greining greinir styrkleika og 

áskoranir í innra umhverfi leikskólanna með því að meta 

viðhorf starfsmanna til stjórnunar, ferla, líðan, samskipta, 

samvinnu, væntinga, stefnu o.fl. Kópavogsbær gerir foreldrakönnun annað hvert ár.  

Sérfræðiþjónusta 

Samkvæmt lögum um leikskóla ber hverju sveitafélagi að reka sérfræðiþjónustu fyrir 

leikskóla. Það er á hendi hvers sveitafélags að ákveða hvaða fyrirkomulag verði á 

sérfræðiþjónustu við leikskólana en lögð er áhersla á að sú þjónusta fari sem mest 

fram innan leikskólans. 
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Leikskólinn fær stuðning og ráðgjöf varðandi börn með sérstuðning frá stoðþjónustu 

Kópavogs en er einnig í nánu samstarfi við:  

 sálfræðinga  

 talmeinafræðinga  

 iðjuþjálfa  

 Ung- og smábarnavernd heilsugæslunnar  

 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

 Þroska- og hegðunarstöð 

 Æfingastöðin – styrktarfélag lamaðra og fatlaðra 

 

Á Heilsuleikskólanum Kór er sérkennslustjóri í 75% stöðu og eru meginverkefni hans 

að halda utan um skipulag, framkvæmd og endurmat á sérkennslu ásamt 

leikskólastjóra. Einnig sér hann um skýrslur og fundasetur með foreldrum og 

stuðningsteymum barnanna. Sérkennslustjórinn er einnig faglegur umsjónarmaður 

sérkennslu og sér um frumgreiningu ásamt því að veita deildarstjórum og öðrum 

starfsmönnum ráðgjöf.  

 

 

Við stefnum alltaf upp á við eitt skref í einu  
og saman gerum við gott starf betra  
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Lokaorð 

Nú er búið að yfirfara og búa til nýja námskrá fyrir Heilsuleikskólann Kór og kemur 

hún út í þriðja sinn eftir að leikskólinn opnaði og fyrsta sinn eftir að ný aðalnámskrá 

kom út 2011.  

Mikið hefur gerst og breyst frá því að leikskólinn opnaði 2006. Þessi námskrá á að 

vera lifandi og breytileg eftir þörfum þannig að starfið speglist í henni.  

Vil ég þakka öllum sem hafa komið að gerð þessarar námskrár og munum við halda 

áfram að þróa okkur áfram í starfinu og aðlaga okkur að breyttum aðferðum. 

 

Bjarney Kr. Hlöðversdóttir, leikskólastjóri Heilsuleikskólans Kórs. 

  

 

 

 

 


