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Inngangur 

 

Ný Aðalnámskrá leikskóla kom út árið 2011 og í kjölfarið hófst vinna við nýja 

skólanámskrá Heilsuleikskólans Hamravalla. Strax í upphafi var ákveðið að hafa 

námskrána mjög myndræna og hófust þá myndaskráningar í tengslum við námssvið 

leikskólans samkvæmt Aðalnámskrá. Sú vinna hélt áfram og einnig fór fram vinna 

meðal starfsfólks við almenna þætti námskrárinnar.  

Skólanámskráin er lifandi plagg og er í stöðugri endurskoðun. Vera má að 

endurbætur verði gerðar eftir því sem starf leikskólans þróast. Við hvetjum nýtt 

starfsfólk til að lesa námskrána og einnig til að rifja upp innihald hennar reglulega. Við 

fögnum því að foreldrar sýni þeirri faglegu vinnu sem fram fer í leikskólanum áhuga 

og hvetjum þá einnig til að lesa skólanámskrána. 
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Grundvöllur leikskólastarfs 

 

Almenn markmið Heilsuleikskólans Hamravalla 

Leikskólinn Hamravellir býður börnunum upp á kærleiksríkt og öruggt umhverfi, þar 

sem einstaklingurinn fær að njóta sín, hver á sinn hátt. Við venjum börnin við 

heilbrigðan lífstíl og vonum við að það muni fylgja þeim inn í fullorðinsárin. 

Leikskólinn starfar eftir hugmyndafræði Heilsustefnunnar. Markmið leikskólans er að 

stuðla að heilsueflingu leikskólasamfélagsins með áherslu á næringu, hreyfingu og 

listsköpun í leik. Öll börn ættu að alast upp við það að læra að virða heilsu sína og 

annarra sem ómetanleg verðmæti og grundvöll fyrir fullnægjandi lífi. Í 

Heilsuleikskólanum Hamravöllum er heilsuefling höfð að leiðarljósi í einu og öllu. 

 

Markmið leikskólastarfs 

Samkvæmt lögum nr. 90/2008 bera sveitarfélög meginábyrgð á rekstri leikskóla. 

Menntamálaráðuneytið mótar uppeldisstefnu leikskóla og sér um að fram fari mat á 

leikskólastarfi. Leikskóli er ekki skyldunám og hefur því nokkra sérstöðu sem fyrsta 

skólastigið. 

 

Aðalnámskrá  

 

Aðalnámskrá leikskóla er sett af menntamálaráðherra með sama hætti og reglugerðir 

og skulu leikskólakennarar og rekstraraðilar taka mið af henni. Á grundvelli 

Aðalnámskrár á sérhver leikskóli að gera eigin skólanámskrá þar sem þroski barnsins 

og þarfir eru þungamiðja. Aðalnámskrá er viðmiðun á mati á leikskólastarfi og 

menntun leikskólakennara og er ætlað að tryggja gæði leikskóla og jafna 

uppeldisaðstöðu barna.  

Leikskólafræði eru fremur þroskamiðuð en fagmiðuð, með áherslu á leik barna sem 

náms- og þroskaleið. Í leikskóla skal rækta alhliða þroska barnsins sem felst m.a. í 

líkams- og hreyfiþroska, tilfinningaþroska, vitsmunaþroska, málþroska, félagsþroska 

og félagsvitund, fagurþroska og sköpunarhæfni, siðgæðisþroska og siðgæðisvitund. Í 

leikskóla ber að hlúa að öllum þessum þroskaþáttum, efla þá og örva samspil þeirra.  
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Grunnþættir menntunar 

 

Sú menntastefna sem birt er í Aðalnámskrá leikskóla er reist á sex grunnþáttum 

menntunar sem eru leiðarljós við námskrárgerðina.  

Þessir grunnþættir eru: 

• læsi,  

• sjálfbærni,  

• heilbrigði og velferð, 

• lýðræði og mannréttindi,  

• jafnrétti,  

• sköpun.  

 

Námssvið leikskólans 
 

Námssvið leikskólans eru: Læsi og samskipti, heilbrigði og vellíðan, sjálfbærni og 

vísindi, sköpun og menning.  
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Læsi og samskipti 

Börn eru félagsverur sem hafa ríka þörf fyrir samskipti við aðra. Auk tungumálsins 

nota börn til dæmis ýmiss konar hljóð, snertingu, látbragð, leikræna tjáningu, tónlist, 

myndmál og dans. Læsi í leikskóla felur í sér þekkingu, leikni og hæfni barna til að 

lesa í umhverfi sitt og tjá upplifun sína, tilfinningar og skoðanir á fjölbreyttan hátt. 

Læsi og samskipti á Hamravöllum: 
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Heilbrigði og vellíðan 

Í heilsuleikskóla eins og Hamravöllum spila heilbrigði og vellíðan stóran sess í 

daglegu starfi. Í leikskóla eiga börn að læra um og tileinka sér heilbrigða lífshætti, 

hollt mataræði, hvíld, hreinlæti og hreyfingu.  

Heilbrigði og vellíðan á Hamravöllum: 
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Sjálfbærni og vísindi 

Frá fyrstu stundu beita börn ýmsum aðferðum við að kanna og reyna að skilja 

umhverfi sitt. Þau horfa, hlusta, snerta, bragða, handleika, flokka, bera saman, 

rannsaka og draga ályktanir. Ung börn læra í gagnvirkum samskiptum við umhverfi 

sitt. Byggja þarf á reynslu barna af umhverfinu og skapa aðstæður fyrir nýja 

merkingarbæra reynslu.  

Sjálfbærni og vísindi á Hamravöllum: 
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Sköpun og menning 

Sköpun er mikilvægur þáttur í námi og þroska barna. Sem ein af undirstöðuatriðum 

heilsuleikskóla, er sköpun órjúfanlegur þáttur í starfi leikskólans. Skapandi starf á 

fyrst og fremst að beinast að ferlinu sjálfu, gleðinni, tjáningunni og náminu sem á sér 

stað þegar hugmyndir, tilfinningar og ímyndun fá að njóta sín. Menning er samofin 

öllu starfi leikskóla og tengist leik barna, lýðræði, skapandi starfi og þjóðmenningu. 

kynnast bókmenntum, þulum, sögum og ævintýrum, 

Sköpun og menning á Hamravöllum: 
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Heilsuleikskólinn Hamravellir 

 

Heilsuleikskólinn Hamravellir tók til starfa 16. júní 2008 með tveimur deildum, en í 

dag eru Hamravellir 5 deilda leikskóli fyrir allt að 120 börn. Húsnæði leikskólans er í 

eigu Fasteignafélags Hafnarfjarðar en Hafnarfjarðarbær gerði þjónustusamning við 

Skóla ehf um að reka skólann. Stærð húsnæðisins er samtals 727,5 m2. Heildarstærð 

lóðar er 6070,8 m2. 

Deildir leikskólans eru fimm. Fjórar deildir eru inni í aðalbyggingunni og nefnast þær 

Birkikot, Hraunkot, Hvannakot og Mosakot. Krummakot er í viðbættu húsnæði á 

útisvæði leikskólans. Listasmiðjur eru tvær í leikskólanum. Í miðrými leikskólans er 

fullbúið eldhús, skrifstofur, sérkennslustofa, viðtalsherbergi, starfsmannaaðstaða og 

íþróttasalur. 

Leikskólinn er opinn alla virka daga frá kl. 7:30 – 17:00. Börnin eru með breytilegan 

dvalartíma allt upp í 9,5 klst á dag. Ekki er mælst til þess að yngstu börn skólans séu 

með meira en 8,5 tíma vistun. 

Leikskólinn Hamravellir lokar vegna sumarleyfa í fjórar vikur yfir sumarmánuðina. Sá 

tími er ákvarðaður út frá sumarlokunum leikskóla sem Hafnarfjarðarbær rekur en 

Fræðsluráð Hafnarfjarðar ákvarðar tímasetningu sumarlokana sinna skóla. 

Í upphafi hvers skólaárs er gefið út skóladagatal þar sem merktir eru inn helstu 

viðburðir skólaársins. 

 

Rekstrarumhverfi Heilsuleikskólans Hamravalla 

Skólar ehf., einkarekið fyrirtæki í skólarekstri, er rekstraraðili Heilsuleikskólans 

Hamravalla. Skólar ehf. var stofnað árið 2000 og sér um rekstur fimm leikskóla. Þeir 

eru auk Hamravalla;  

 Heilsuleikskólinn Krókur í Grindavík, 

 Heilsuleikskólinn Kór í Kópavogi,  

 Ungbarna Heilsuleikskólinn Ársól í Reykjavík  

 Heilsuleikskólinn Háaleiti í Reykjanesbæ.  

Leiðarljós og einkunnarorð fyrirtækisins eru „Heilbrigð sál í hraustum líkama.“ 

Framtíðarsýn fyrirtækisins fyrir árið 2016 er að Skólar ehf. verði leiðandi á sviði 

heilsueflingar í leikskólastarfi á Íslandi og viðmið fyrir faglegt starf og rekstur 

heilsuleikskóla. 
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Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar er staðsett við Linnetsstíg 3. Skólaskrifstofan er 

þjónustusvið í þágu menntunar í bæjarfélaginu og þar eru sérfræðingar og ráðgjafar 

sem leikskólar og foreldrar hafa aðgang að. Fræðslusvið þjónustar leikskólana í 

Hafnarfirði og þar eru starfandi m.a. fræðslustjóri, leikskólaráðgjafi, þróunarfulltrúi 

leikskóla og sérkennsluráðgjafi. Fræðslustjóri er yfirmaður leikskólanna í Hafnarfirði. 

Innritunarfulltrúi skólaskrifstofu sér um innritun barna í samráði við leikskólastjóra.  

 

Hornsteinar leikskólastarfs  

 

Dagskipulag 

Starfsemi leikskólans fylgir ákveðnu dagskipulagi. Það er tvískipt, annars vegar fyrir 

eldri börn og hins vegar fyrir yngri börn. Dagskipulagið er þó sveigjanlegt og mótast 

fyrst og fremst af líkamlegum og vitsmunalegum þörfum og þroska barnanna. Hægt 

er að kynna sér dagskipulag hverrar deildar fyrir sig á heimasíðu leikskólans: 

www.leikskolinn.is/hamravellir 

Að koma í leikskólann og fara heim 

Þegar barn kemur í leikskólann leggjum við áherslu á að vel sé tekið á móti því. 

Hverju barni er heilsað og því boðið góðan dag. Foreldrar eru hvattir til að koma inn á 

deild, bæði þegar þeir koma með barnið og þegar það er sótt. Í lok dags er mikilvægt 

að starfsmenn, foreldrar og börn kveðji til að auka öryggi og vellíðan barnsins. 

 

http://www.leikskolinn.is/hamravellir/megin.php?vsnid=19&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3501235716106247&stffval=myndaleit&formadg=myndaleit&tg=lmynd&mynd_flk=1&mynd_dnum=3&mynd_man=11&mynd_ar=2013&mynd_nofn=&tegbirt=2&ml_fr=110&ml_fj=10&naestux=N%E6stu+10+myndir#1131101209
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Leikurinn 

Í Heilsuleikskólanum Hamravöllum leggjum við áherslu á að börnin hafi rúman tíma til 

leikja því hinn frjálsi leikur er aðal námsleið barnsins. Leikur er hornsteinn 

leikskólastarfsins og lífstjáning og gleðigjafi barnsins.  

 

Hópastarf 

Í hópastarfi er börnunum skipt í hópa og unnið er undir leiðsögn hópstjóra. 

Hópastarfið fer ýmist fram úti eða inni og tekur mið af áhugasviði barnahópsins hverju 

sinni. Í hópastarfi er leitast við að þjálfa markvisst sem flesta þroskaþætti barnsins og 

koma inn á alla grunnþætti menntunar undir stjórn hópstjóra.  

 

Valtímar 

Markmiðið með vali er að stuðla að sjálfstæði og sjálfræði barnanna og bjóða upp á 

fjölbreytileg viðfangsefni. Börnin bera ábyrgð á eigin vali og læra þar með að sýna 

þolinmæði, tillitssemi og standa við eigin ákvarðanir.  

 

Samverustundir 

Í samverustund hittast öll börnin á deildinni. Fylgst er með dagatalinu, talað um veðrið 

og hvernig við klæðum okkur eftir veðri, lesnar eða sagðar sögur, sungið og farið í 

ýmsa leiki. Börnin æfa framsögn, hlustun og að fara eftir fyrirmælum. 

 

Matmálstímar 

Í matartímum er lögð áhersla á að börnin temji sér almenna borðsiði. Við matarborðið 

skapast oft góð tækifæri til að spjalla saman og hlusta hvert á annað.  

 

Hvíld 

Hvíldarstundin er róleg stund eftir hádegisverð þar sem boðið er upp á svefn eða 

kyrrð á meðan hlustað er á sögur eða tónlist. Börnunum er skipt í hópa eftir aldri.  
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Fataklefinn 

Í fataklefanum er markmiðið að börnin læri að klæða sig sjálf. Þar fá þau hvatningu til 

að gera sem mest sjálf og einnig til að hjálpa hvert öðru og ganga frá eftir sig sjálf. Í 

fataklefanum gefst einnig gott tækifæri til málörvunar og þar eflist félagsþroskinn og 

hjálpsemin. 

 

Útivist 

Í dagskipulaginu er föst útivera einu sinni á dag. Í útiveru komast börnin í snertingu 

við náttúruna. Þar gefast tækifæri til margs konar náms t.d. varðandi hin ýmsu 

fyrirbæri náttúrunnar, bæði innan leiksvæðis sem utan. Í útiveru leika börnin sér frjálst 

og eru saman í hópleikjum. Útivera er börnum holl, styrkir þau og eflir, eykur 

mótstöðuafl og matarlyst. 

 

Söngstund 

Alla föstudagsmorgna er söngstund í íþróttasal leikskólans þar sem öll börn 

leikskólans koma saman og syngja. Deildirnar skiptast á að sjá um söngstundirnar og 

kynna ný lög fyrir hverri annarri. Sungið er fyrir afmælisbörn vikunnar. 

 

Hreinlæti 

Hreinlæti er mikilvægur þáttur í daglegu lífi barnanna. Lögð er áhersla á að börnin 

þvoi sér eftir að þau hafa notað salerni og einnig áður en þau borða. Börnin eru hvött 

til að fara á salerni fyrir útiveru. Yngstu börnin í leikskólanum eru að læra að halda 

sér hreinum og þurrum.  

http://www.leikskolinn.is/hamravellir/megin.php?vsnid=19&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3501235716106247&stffval=myndaleit&formadg=myndaleit&tg=lmynd&mynd_flk=1&mynd_dnum=3&mynd_man=10&mynd_ar=2013&mynd_nofn=&tegbirt=2&ml_fr=320&ml_fj=10&naestux=N%E6stu+10+myndir#1131007013
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Frágangur og snyrtimennska 

Einn liður í uppeldi og menntun barnanna er að þau læri að ganga frá fatnaði sínum 

og leikefni. Börnin eru þátttakendur í undirbúningi og frágangi fyrir og eftir ýmis 

verkefni og leik.  

 

Starf elstu barna leikskólans 

Síðasti vetur barnsins í leikskólanum er sérstakur í huga leikskólabarnsins. Elstu 

börnin eru farin að geta mikið sem hin yngri í leikskólanum ráða ekki við. Það er 

mikilvægt að leikskólinn komi til móts við þarfir elstu nemendanna og ýti undir 

sjálfstæði þeirra. Í Heilsuleikskólanum Hamravöllum nýtum við allt lokaár barnsins í 

leikskólanum í undirbúning fyrir grunnskólann. 

Í leikskólanum fer nám barnanna fram í gegnum leikinn í þekkingarleit sinni, með því 

að læra og með því að framkvæma. Nemendur fara einnig í skipulagða 

verkefnavinnu innandyra þar sem þau gera skólaverkefni. Umhverfi leikskólans býður 

upp á allt það besta sem hægt er að óska sér í grenndarkennslu. Við erum þess 

aðnjótandi að vera innanbæjar en samt í jaðri bæjarins í nánum tengslum við 

ósnortna náttúruna. Elstu börn leikskólans fara reglulega í vettvangsferðir og leggjum 

við ríka áherslu á að börnin þekki vel sitt nánasta umhverfi. Að vori síðasta árs 

barnanna er farið í lengri skipulagðar ferðir a.m.k. einu sinni í viku. 

 

Samstarf Heilsuleikskólans Hamravalla og Hraunvallaskóla 

Heilsuleikskólinn Hamravellir er í samstarfi við Hraunvallaskóla sem er grunnskólinn í 

hverfinu. Skólaheimsóknir elstu barna leikskólans í 1. bekk grunnskólans eru farnar 

tvisvar til þrisvar sinnum yfir veturinn.  

 

Sérþarfir barna 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla er leikskólinn fyrir öll börn óháð andlegu og 

líkamlegu atgervi, menningu eða trú. Leikskólanum ber að taka tillit til sérhvers barns 

svo að það fái notið sín í hópi annarra barna á eigin forsendum. Taka þarf tillit til 

barns sem á einhvern hátt er fatlað eða með tilfinninga- og/eða félagslega erfiðleika 

og mæta þörfum og styrkja sjálfsmynd þess. 

Sérkennsla fléttast inn í daglegt starf barnsins í leikskólanum eins og hægt er, þannig 

verður hún eðlilegur þáttur starfsins. Þess er gætt að barnið einangrist ekki heldur 
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aðlagist barnahópnum. Þó er einnig um að ræða einstaklingsvinnu og hópavinnu 

fárra barna ef það er það sem kemur tilteknum börnum best. Sérkennslustjóri hefur 

umsjón með sérkennslu og sér um skipulagningu, framkvæmd og endurmat á henni, í 

samráði við leikskólastjóra og deildarstjóra. 

Sérkennslustjóri er í samskiptum við foreldra, sérfræðinga og ráðgjafa ásamt 

deildarstjóra viðkomandi barns. 

Einstaklingsnámskrár eru gerðar fyrir börn sem þarfnast sérstakrar kennslu eða 

örvunar á ákveðnum sviðum. Þær eru unnar af deildarstjórum í samráði við foreldra 

og sérkennslustjóra. 

 

Börn af erlendum uppruna 

Börn af erlendum uppruna er sífellt stækkandi hópur í leikskólanum. Leikskólagangan 

leggur mikilvægan grunn að kunnáttu þeirra í íslensku og skilningi á íslensku 

samfélagi. Hér kynnast börnin íslensku tungumáli, íslensku samfélagi, siðum og 

venjum. Börn á leikskólaaldri læra tungumálið fyrst og fremst af raunverulegum 

aðstæðum og fer kennslan því fram í öllu almennu starfi leikskólans, í gegnum 

samskipti milli barna og kennara og í barnahópnum. Auk þess eiga börnin kost á 

sérstakri málörvun sé þess þörf. Lögð er áhersla á að foreldrarnir tali á eigin 

tungumáli við börnin. Boðið er upp á túlkaþjónustu í samráði við foreldra í öllum 

viðtölum sé þess þörf.  

 

 

  

http://www.leikskolinn.is/hamravellir/megin.php?vsnid=19&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3501235716106247&stffval=myndaleit&formadg=myndaleit&tg=lmynd&mynd_flk=1&mynd_dnum=3&mynd_man=10&mynd_ar=2013&mynd_nofn=&tegbirt=2&ml_fr=330&ml_fj=10&naestux=N%E6stu+10+myndir#1131007028
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Upplýsingatækni á Hamravöllum 

 

Í takt við tæknina 

Veturinn 2014 – 2015 vann Heilsuleikskólinn Hamravellir að verkefni sem nefnist „Í 

takt við tæknina – Efling læsis með notkun upplýsingatækni og spjaldtölva“. Verkefnið 

snýr að innleiðingu spjaldtölva í leikskólastarfið með það að markmiði að efla alhliða 

læsi nemenda. Verkefnið hlaut styrk frá Sprotasjóði fyrir starfsárið 2014 – 2015. 

Verkefnið er í sífelldri þróun og stefnt er að því að spjaldtölvur verði orðnar jafn 

sjálfsagður hlutur í kennslu og önnur rótgróin kennslugögn. 

 

 

 

Tónlist skipar stóran sess í leikskólastarfinu og tilvalið er að nýta spjaldtölvur sem 

hjálpartæki í tónlistinni. Börnin fá tækifæri til að skapa sitt eigið margmiðlunarverk þar 

sem tón-, söng-, leik- og myndlist tvinnast saman í eina heild. 

  

http://www.leikskolinn.is/hamravellir/megin.php?vsnid=19&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3501235716106247&stffval=myndaleit&formadg=myndaleit&tg=lmynd&mynd_flk=1&mynd_dnum=3&mynd_man=11&mynd_ar=2013&mynd_nofn=&tegbirt=2&ml_fr=50&ml_fj=10&naestux=N%E6stu+10+myndir#1131111002
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Samstarf heimilis og skóla 

 

Foreldrasamstarf  

Börn dvelja stóran hluta dagsins í leikskólanum og þá skiptir miklu máli að samskipti 

leikskólakennara/starfsfólks og foreldra/forráðarmanna séu opin og virðing sé höfð í 

hávegum. Mikilvægt er að samstarf og gagnkvæmt traust skapist á milli heimilis og 

leikskóla. Foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi og velferð barna sinna en 

leikskólanum ber að veita foreldrum stuðning í uppeldi barna. Mikilvægt er að 

upplýsingaflæði frá leikskólanum sé gott til að foreldrar geti fylgst með því sem þar fer 

fram og hvað barnið þeirra er að gera hverju sinni. 

 

 

 

Markmið með foreldrasamstarfi er að: 

• veita foreldrum upplýsingar um starfsemi leikskólans, 

• veita foreldrum upplýsingar um þroska barnsins og stöðu þess í leikskólanum, 

• afla upplýsinga um aðstæður og uppeldisviðhorf foreldra, 

• stuðla að þátttöku foreldra í starfi leikskólans, 
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• rækta samvinnu og samskipti leikskólans og heimilanna, 

• skapa umræðuvettvang fyrir skoðanaskipti um uppeldi barna. 

Leiðir sem starfsfólk Hamravalla vill fara til að ná markmiðum um foreldrasamstarf: 

• Góð aðlögun, virk heimasíða, auglýsingar og foreldrafundir gefa tækifæri til að  

veita foreldrum upplýsingar um starfsemi leikskólans.  

• Foreldrum boðið að koma í heimsókn og taka þátt í starfi leikskólans, t.d. á 

Bóndadegi og Konudegi og sérstökum litavikum þar sem hver deild á sinn lit 

og býður foreldrum að koma í söngstund. 

• Foreldraviðtöl tvisvar á ári eða oftar eftir því sem þörf þykir eða foreldrar 

sækjast eftir. Þá er tækifæri til að gefa foreldrum upplýsingar um stöðu 

barnsins og afla upplýsinga um aðstæður og uppeldisviðhorf foreldra. 

• Kynningarfundur foreldra að hausti 

• Foreldrafélag og foreldraráð þar sem foreldrum er gefinn kostur á þátttöku 

foreldra í starfi leikskólans og þar skapast umræðuvettvangur fyrir  

skoðanaskipti um uppeldi barna.  

• Persónuleg samskipti, góð aðlögun, auglýsingar og fréttabréf á heimasíðu 

auka samskipti heimilis og skóla.  

• Útvega túlk þegar við á. 

Við bendum á heimasíðu leikskólans www.leikskolinn.is/hamravellir 

 

Að byrja í leikskóla – Aðlögun 

Þegar barn byrjar í leikskóla þarf foreldri að vera með fyrstu dagana. Oftast tekur 

aðlögunin u.þ.b. eina viku. Það fer allt eftir þörfum barnsins. Mikilvægt er þó að hafa í 

huga að aðlögun tekur í raun miklu lengri tíma en með þolinmæði, trausti og gleði 

verða börnin öruggari í leikskólanum með degi hverjum. Góð aðlögun gefur foreldrum 

tækifæri til að kynnast leikskólakennurum og starfsemi leikskólans. 

 

Dagur 1 

Foreldri og barn mæta í klukkustundarheimsókn. Foreldri er með allan tímann. 

Dagur 2 
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Mæting kl. 9:00-11:00. Foreldri er með allan tímann. Farið verður út, ef veður leyfir 

svo vinsamlegast mætið klædd eftir veðri, bæði börn og foreldrar. 

Dagur 3 

Mæting kl. 8:00-12:00. (nema ef barn á annan vistunartíma). Morgunmatur byrjar kl. 

8:30 og er lokið kl. 9:00. Foreldri aðstoðar barnið við að borða morgunmat en þegar 

það er komið í leik kveður foreldrið barnið. Mikilvægt er að kveðja barnið og láta það 

vita hvert foreldrið er að fara: „Ég ætla að fara heim að fá mér kaffisopa" ...o.s.frv. 

Best er að hafa kveðjustundina stutta og fara. Kennarar hringja ef með þarf. 

Foreldrum er velkomið að hringja og athuga hvernig gengur. 

Barnið borðar hádegismat sem hefst kl. 11:30 og er sótt kl. 12:00. 

Dagur 4 

Mæting kl. 8:00-14:00 (nema ef barn á annan vistunartíma). Foreldrið kveður barnið 

fyrir morgunverð ef vel gengur. Gott er að barnið sé búið að jafna sig á 

kveðjustundinni áður en morgunmatur hefst og biðjum við því foreldra að koma með 

barnið tímanlega. Barnið fær hádegisverð kl. 11:30 og fer í hvíld kl. 12:00. Barnið er 

svo sótt kl. 14:00 eftir hvíldina. 

Dagur 5 

Mæting kl. 8:00-16:00 (nema ef barn á annan vistunartíma). Heill dagur ef allt gengur 

vel.  
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Aðlögun barna á milli deilda 

Þegar ákveðið hefur verið að barn skuli flytjast á milli deilda fá foreldrar tilkynningu frá 

deildarstjóra þess efnis. Foreldrar fá að vita á hvaða deild barnið fer og núverandi 

deildarstjóri kynnir foreldra fyrir deildarstjóranum á nýju deildinni. Starfsfólk deildanna 

sjá um aðlögunina og láta foreldra fylgjast með því hvernig aðlögun barnsins fer fram. 

Formleg aðlögun tekur oftast um 3-5 daga. Áður en formleg aðlögun byrjar fer barnið 

í stuttar heimsóknir á nýja deild með starfsmönnum fyrri deildar. Þegar aðlögun byrjar 

barnið fer í heimsókn fyrsta daginn en svo smám saman lengist dvölin. Þegar barnið 

er tilbúið fær það að flytja körfuna sína í nýtt hólf í nýjum fataklefa. Þá er barnið 

formlega flutt. Foreldrar eru hvattir til að kynna sér starfsfólk og starfsemi nýju 

deildarinnar. 

 

Trúnaður 

Allt starfsfólk Heilsuleikskólans Hamravalla er bundið þagnarskyldu. En samkvæmt 8. 

gr. III. kafla í Lögum um leikskóla nr. 90/2008 sem fjallar um starfsfólk, segir að 

starfsfólk leikskóla skal gæta fyllstu þagmælsku um hagi barna og foreldra þeirra, 

sem það fær vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum, 

fyrirmælum yfirmanna og eðli máls. Þagnarskylda helst þótt viðkomandi láti af 

störfum. 

 

Tilkynningaskylda 

Í 8. gr. III. kafla í Lögum um leikskóla nr. 90/2008, er einnig kveðið á um 

tilkynningaskyldu, en þar segir að þagnarskylda starfsfólks leikskóla nái ekki til atvika 

sem ber að tilkynna um lögum samkvæmt. Skal leikskólastjóri brýna skyldur þessar 

fyrir starfsfólki og sérstaklega tilkynningarskyldu þess samkvæmt 

barnaverndarlögum. 

 

Fréttir, auglýsingar og myndir  

Allar helstu fréttir og auglýsingar er varða starf leikskólans eru settar inn á vef 

leikskólans: www.leikskolinn.is/hamravellir. Þar er hver deild með sitt svæði þar sem  

lýsingu á deildinni, myndir, upplýsingar um kennara og afmælisdagatal barnanna er 

að finna. Foreldrar hafa aðgang að foreldrasíðu á heimasíðu, þar sem einnig má 

nálgast myndir af starfi deildarinnar. Vikulega skrifar deildarstjóri fréttir fyrir foreldra, 

annað hvort á heimasíðu eða sendir með vefpósti, þar sem sagt er frá helstu 

viðburðum vikunnar sem og auglýsingar um viðburði. 
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Netföng 

Hver deild hefur sitt netfang:  

• Birkikot – birkikot@skolar.is  

• Hraunkot – hraunkot@skolar.is  

• Hvannakot - hvannakot@skolar.is  

• Krummakot - krummakot@skolar.is  

• Mosakot – mosakot@skolar.is  

 

 

 

Foreldrafélag 

Foreldrafélag er starfandi í Heilsuleikskólanum Hamravöllum. En samkvæmt IV. kafla 

í Lögum um leikskóla, segir að leikskólastjóri skuli stuðla að samstarfi milli foreldra og 

starfsfólks leikskóla með velferð barnanna að markmiði. Foreldrum allra barna 

leikskólans er boðið að vera í foreldrafélaginu og kosið er í stjórn félagsins á hverju 

hausti. Foreldrafélagið skapar vettvang þar sem börn og foreldrar geta hist utan 

leikskólans og foreldrafélagið hefur boðið börnunum uppá einhverjar uppákomur í 

leikskólastarfinu. Aðstoðarleikskólastjóri situr fundi með foreldrafélagi sem fulltrúi 

leikskólans. 

 

http://www.leikskolinn.is/hamravellir/megin.php?vsnid=19&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3501235716106247&stffval=myndaleit&formadg=myndaleit&tg=lmynd&mynd_flk=1&mynd_dnum=3&mynd_man=10&mynd_ar=2013&mynd_nofn=&tegbirt=2&ml_fr=190&ml_fj=10&naestux=N%E6stu+10+myndir#1131017032
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Foreldraráð 

Foreldraráð er starfandi í Heilsuleikskólanum Hamravöllum. En samkvæmt IV. Kafla í 

Lögum um leikskóla segir að kosið skuli í foreldraráð við leikskólann og skal 

leikskólastjóri hafa frumkvæði að kosningu í ráðið. Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír 

foreldrar. Skal kosning til foreldraráðs fara fram í september á ári hverju og skal kosið 

til eins árs í senn. Foreldraráð setur sér starfsreglur. Leikskólastjóra ber að starfa 

með foreldraráði. 

 

Símenntun starfsmanna 

Símenntun er réttur og skylda starfsmanna. Skylt er að gefa starfsmönnum tækifæri 

til símenntunar. Hafnarfjarðarbær gefur út bækling með námskeiðum og getur 

starfsmaður valið sér námskeið sem hann vill sækja sér að kostnaðarlausu að því 

gefnu að pláss sé. Að auki er starfsfólk hvatt til að sækja námskeið á vegum annarra 

stofnana til að auka og viðhalda þekkingu sinni. Símenntunaráætlun er hluti af 

starfsáætlun leikskólans, sem finna má á heimasíðu skólans. 

 

Mat á leikskólastarfinu 

Í reglugerð um starfsemi leikskóla segir að sérhver leikskóli skuli móta aðferðir til að 

meta uppeldisstarf, stjórnunarhætti og samskipti bæði innan leikskólans og utan. Mat 

skal gert með hliðsjón af lögum, reglugerð og Aðalnámskrá leikskóla. Sérstaklega 

skal gera grein fyrir framkvæmd og niðurstöðum matsins. Mat á leikskólastarfi er skipt 

í innra og ytra mat. Með innra mati er átt við sjálfsmat leikskólans og skal það 

framkvæmt af starfsmönnum hans. Með ytra mati er átt við úttekt á starfsemi 

leikskólans sem gerð er af utanaðkomandi aðila. 

 

Mat á stöðu leikskólabarna 

Mat á stöðu og þroska barna er framkvæmt af leikskólakennara eða öðru fagfólki 

skólans og er ávallt gert í samráði við foreldra og þeim kynntar niðurstöður. 

Heilsubók barnsins: Leikskólakennari metur almennan þroska barnsins með viðmið 

Heilsubókarinnar til hliðsjónar. Þetta mat er lagt til grundvallar í foreldraviðtölum sem 

eru á hverju hausti og vori . 

Íslenski þroskalistinn: Er matstæki sem er notað til að meta alhliða þroska 

einstakra barna eftir því sem þurfa þykir. 
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HLJÓM – 2: Börn leikskólans í elsta árgangi gangast undir HLJÓM-2, sem er 

greiningartæki sem metur hljóðkerfisvitund þeirra. Tækið er talið geta spáð fyrir um 

getu barna til lestrarnáms. 

TRAS: Tvisvar á ári frá 3ja ára til 6 ára er málþroski allra barna í leikskólanum metinn 

skv. TRAS málþroskalista. Listinn hjálpar starfsmönnum að meta hvort grípa þurfi inní 

og óska eftir frekari aðstoð er kemur að málþroska barnanna. 

Orðaskil: Foreldrar fylla út orðaforðalista þegar börnin eru 3ja ára. Orðaskil aðstoðar 

starfsfólk skólans til að átta sig á hvort fylgjast þurfi sérstaklega með orðaforða 

barnanna. 

 

 

 

Starfsfólk Hamravalla og starfslýsingar 

 

Starfsmannafjöldi leikskólans ákvarðast af barngildum og sérkennslustundum á ári 

hverju. Leikskólastjóri er yfirmaður leikskólans og ber faglega og rekstrarlega ábyrgð 

á leikskólastarfinu. 

Aðstoðarleikskólastjóri er staðgengill leikskólastjóra að honum fjarverandi og er 

honum til ráðuneytis um tilhögun innan leikskólans. 

Deildarstjórar eru fimm og bera ábyrgð á leikskólastarfinu, barnahópnum og 

foreldrasamstarfi á sinni deild. Þeir annast einnig daglega verkstjórn, þjálfun nýrra 

starfsmanna og bera ábyrgð á að miðla upplýsingum innan skólans og til foreldra. 

http://www.leikskolinn.is/hamravellir/megin.php?vsnid=19&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3501235716106247&stffval=myndaleit&formadg=myndaleit&tg=lmynd&mynd_flk=1&mynd_dnum=3&mynd_man=10&mynd_ar=2013&mynd_nofn=&tegbirt=2&ml_fr=370&ml_fj=10&naestux=N%E6stu+10+myndir#1131002023
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Leikskólakennarar og annað fagfólk vinnur í samstarfi við deildarstjóra að uppeldi og 

menntun barnanna. Þeir fylgjast með velferð barnanna svo þau fái notið sín sem 

einstaklingar og eru í nánu samstarfi við foreldra. 

Leiðbeinendur vinna í samstarfi við deildarstjóra að uppeldi og menntun barnanna. 

Þeir fylgjast einnig með velferð þeirra svo þau fái notið sín sem einstaklingar. 

Sérkennslustjóri ber ábyrgð á og stjórnar skipulagningu, framkvæmd og endurmati 

sérkennslu í leikskólanum ásamt leikskólastjóra. Vinnur náið með deildarstjórum og 

foreldrum barna sem njóta sérkennslu. 

Fagstjóri íþrótta ber ábyrgð á íþróttakennslu í skólanum og skipuleggur hana. Í 

heilsustefnunni er unnið markvisst með hreyfingu á þann hátt að öll börn fái 

skipulagðar stundir með sérhæfðum kennara 1-2 í viku. Þessi íþróttakennsla tengist 

þeim þáttum sem prófaðir eru í Heilsubók barnsins og áherslum leikskólans. 

Fagstjóri lista ber ábyrgð á kennslu í listum í skólanum og skipuleggur hana. Í 

heilsustefnunni er unnið markvisst með listir á þann hátt að öll börn fái skipulagðar 

stundir með sérhæfðum kennara 1-2 í viku. Þessi kennsla í listum tengist þeim 

þáttum sem prófaðir eru í Heilsubók barnsins og áherslum leikskólans. 

Matráður í eldhúsi sér um alla eldamennsku og innkaup fyrir eldhús. Gerður hefur 

verið sameiginlegur matseðill fyrir alla heilsuleikskóla Skóla ehf. Skólar ehf. leituðu 

aðstoðar næringarfræðings við gerð matseðilsins þar sem markmið Lýðheilsustöðvar 

um næringu barna voru höfð að leiðarljósi.  

Aðstoðarmaður matráðs starfar undir leiðsögn matráðs, aðstoðar við matargerð, 

vaskar upp og þvær þvotta. 

 

Hagnýtar upplýsingar 

 

Leikskólagjöld 

Skólar ehf. er einkarekið fyrirtæki í skólarekstri og er rekstaraðili Heilsuleikskólans 

Hamravalla. Skólar ehf. innheimta leikskólagjöldin samkvæmt gjaldskrá 

Hafnarfjarðarbæjar en hana má sjá á vef Hafnarfjarðar, www.hafnarfjordur.is 

Leikskólagjöldin eru greidd fyrirfram og er gjalddagi 1. hvers mánaðar. 

Systkinaafsláttur á leikskólagjöldum er 30% fyrir annað barn, 60% fyrir þriðja barn og 

100% fyrir fjórða barn. Afsláttur reiknast alltaf af gjaldi eldra systkinis. 
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Uppsögn þarf að fara fram með eins mánaðar fyrirvara og þarf að fylla út þar til gert 

eyðublað sem skilað er til deildarstjóra eða leikskólastjóra. 

Breytingar á dvalartíma skal einnig fara fram hjá deildarstjóra og/eða leikskólastjóra á 

þar til gerðum eyðublöðum. Breytingar á dvalartíma skulu berast leikskólastjóra fyrir 

15. hvers mánaðar og tekur gildi um næstu mánaðarmót. 

Flutningur milli leikskóla eru gerðar í gegnum íbúagáttina á heimasíðu Hafnarfjarðar, 

www.hafnarfjordur.is 

Niðurfelling leikskólagjalda vegna veikinda. Ef barn hefur verið frá leikskóladvöl 

vegna veikinda samfellt í tvær vikur er heimilt að fella niður hálft mánaðargjald að 

ósk foreldra. Ef um langvarandi veikindi er að ræða er hægt að sækja um frekari 

niðurfellingu. Allar beiðnir um niðurfellingu eru metnar af leikskólastjóra og 

fræðslustjóra. Þá ber að skila inn læknisvottorðum. 

Ef barn fer í samfellt frí frá leikskóla í lengur en tvær vikur er einnig heimilt að fella 

niður matargjald. Formleg ósk um slíkt skal berast leikskólastjóra fyrir 15. dag 

mánaðar áður en leyfi hefst. 

 

Fjarvistir, veikindi og slys 

Frí og veikindi skal tilkynna til leikskólans. Öll veikindi barna eru skráð í heilsumöppu 

sem hvert barn á en það er einn liður í starfi heilsuleikskólans Hamravalla. Mikilvægt 

er að reyna að ná sambandi við starfsfólk deildarinnar svo að skráningin verði sem 

nákvæmust. Æskilegt er að tilkynna fjarvistir barns eins snemma morguns og unnt er. 

Ef barn veikist í leikskólanum er haft samband við foreldra og þess óskað að barnið 

verði sótt. Ef barn verður fyrir minni háttar slysi er strax haft samband við foreldra. Ef 

um meiriháttar slys er að ræða er unnið eftir slysaferli og samband haft við 112.  
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Innivera eftir veikindi 

Útivera er mikilvæg til að uppfylla skilyrði fyrir aukna hreyfiþörf leikskólabarna en 

hreyfing er einn námsþáttur af mörgum sem skilgreindir eru í Aðalnámskrá leikskóla. 

Þar segir að í útiveru geti barnið hreyft sig frjálst og eflt hreyfiþroska sinn. Hamravellir 

eru heilsuleikskóli sem leggur áherslu á aukna hreyfingu og listsköpun og því höfum 

við útiveru í miklum hávegum. 

 

Lyfjagjöf í leikskólanum 

Það er óæskilegt að gefa þurfi börnum lyf í leikskólanum. Sýklalyf getur barnið fengið 

heima áður en það fer í leikskólann og aftur eftir leikskólatíma. Ef um 

langtímaveikindi er að ræða kemur leikskólinn til móts við þarfir barnsins og kennarar 

gefa barninu lyf. Deildarstjóri er þá ábyrgur fyrir móttöku og varðveislu lyfjanna. Við 

biðjum foreldra um að virða þessa reglu. 

 

Fatnaður 

Innifatnaður er vinnufatnaður barnins í leikskólanum og skal miða klæðnað barnsins 

við þá starfsemi sem þar fer fram. Hafa skal hugfast að börnin fara í hreyfistundir í 

íþróttasal a.m.k. einu sinni í viku og einnig fá þau mörg tækifæri til að leika með 

ýmiskonar efnivið í listaskála. Fatnaður barnanna þarf þannig að vera bæði 

þægilegur og þannig að sullast megi niður á hann. Útifatnað skal miða við veður 

hverju sinni. Mikilvægt er að barnið sé með auka inniföt til skiptanna, sem geymd eru 

í körfu í hólfi barnsins. Foreldrar fylla fatahólf barnsins af nauðsynlegum fatnaði á 

mánudögum. Hólfin eru svo tæmd á föstudögum. Foreldrar bera ábyrgð á því að 

yfirfara fatahólf barnanna daglega. Nauðsynlegt er að merkja fötin vel með nafni 

barnsins. Merkt föt komast frekar til skila. 

Foreldrar koma sjálfir með bleiur og þurrkur fyrir börn sín. Sett er tilkynning í hólf 

barnsins í tíma þegar það er að klárast. 

 

Afmæli 

Haldið er upp á afmæli barnanna í Heilsuleikskólanum Hamravöllum. Börnin búa til 

sína eigin kórónu fyrir afmælisdaginn og þau velja sér afmælisdisk og afmælisglas 

sem þau nota í hádegismat og nónhressingu. Þau fá að vera umsjónarmenn á 

afmælisdaginn og hjálpa til við undirbúning matartíma. Afmælissöngurinn er sunginn í 

samverustund fyrir barnið og einnig í fjöldasöng á sal þann föstudag í þeirri viku sem 

afmælisdagurinn er. Veitingar að heiman eru ekki leyfðar. 
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Skipulagsdagar 

Á hverju skólaári eru 5 skipulagsdagar og eru þessir dagar skráðir á skóladagatalið 

strax á haustin og einnig auglýstir með fyrirvara. Þá er leikskólinn lokaður. 

 

 

Áætlanir og skýrslur 

Allar áætlanir, stefnur og skýrslur sem hér eru nefndar má finna á heimasíðu skólans; 

www.leikskolinn.is/hamravellir 

Starfsáætlun 

Á hverju vori er gefin út starfsáætlun fyrir næsta skólaár. Í starfsáætlun er m.a. að 

finna stefnukort skólans, verkefnaáætlun, símenntunaráætlun og umbótaáætlun, auk 

skóladagatals, upplýsinga um innra og ytra mat, starfsfólk og fleira. 

Jafnréttisstefna 

Í jafnréttisstefnu leikskólans er kveðið á um hver markmið hans eru í jafnréttismálum, 

gagnvart starfsfólki, börnum og foreldrum. 

Eineltisáætlun 

Eineltisáætlun er ætlað að stuðla að forvörnum við einelti og í henni er að finna 

viðbragðsáætlun ef upp kemur grunur um einelti.  

http://www.leikskolinn.is/hamravellir/megin.php?vsnid=19&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3501235716106247&stffval=myndaleit&formadg=myndaleit&tg=lmynd&mynd_flk=1&mynd_dnum=3&mynd_man=10&mynd_ar=2013&mynd_nofn=&tegbirt=2&ml_fr=260&ml_fj=10&fyrrix=Fyrri+10+myndir#1131011084
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Öryggishandbók 

Í öryggishandbók er að finna upplýsingar um öryggi barna og slysavarnir í 

leikskólanum. 

Starfsmannahandbók 

Starfsmannahandbók Heilsuleikskólans Hamravalla hefur að geyma gagnlegar 

upplýsingar fyrir starfsfólk. Í henni er stefnu skólans lýst, kröfum og væntingum sem 

starfsstaðurinn ber til starfsfólks og aðrar gagnlegar upplýsingar. 

Viðbragðsáætlun 

Í viðbragðsáætlun við slysum annars vegar og rýmingu húsnæðis hins vegar er að 

finna verklagsreglur þegar slys ber að höndum eða þegar rýma þarf húsnæði vegna 

bruna. 

Ársskýrsla 

Í ársskýrslu má finna samantekt á starfsemi síðastliðins starfsárs. 

Móttökuáætlun nýrra starfsmanna 

Móttökuáætlun er leiðarvísir fyrir starfsfólk og stjórnendur  um hvernig taka ber á móti 

nýjum starfsmönnum. Tilgangur áætluninnar er tvíþættur; annars vegar hvernig 

stjórnendum ber að taka á móti nýjum starfsmönnum og hins vegar stutt kynning fyrir 

nýja starfsmenn um hvers er ætlast af þeim í starfi og atriði til umhugsunar. 

Viðverustefna Skóla ehf. 

Leikskólarnir sem reknir eru af Skólum ehf. hafa unnið í sameiningu viðverustefnu 

fyrir starfsfólk. Viðverustefnunni er ætlað að bæta hag og lífsgæði starfsfólks með 

aukinni vellíðan og góðu vinnuumhverfi. Tilgangurinn er jafnframt sá að starfsmenn 

og stjórnendur hafi skýra og ákveðna verkferla í kringum tilkynningar, skráningar og 

viðbrögð við fjarvistum.  


