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Velkomin í Skýjaborg  

Kæra leikskólabarn og fjölskylda 

Velkomin í leikskólann Skýjaborg. Við erum ánægð að fá ykkur í hópinn og vonum að ykkur 

eigi eftir að líða vel í Skýjaborg.  

Í Skólanámskrá Leik- og grunnskóla Hvalfjarðarsveitar er að finna helstu upplýsingar um lífið 

og starfið í Skýjaborg. Í þessari handbók má finna ýmsar upplýsingar sem varða starfsemi 

leikskólans, eru ekki í skólanámskránni og gott er að kunna skil á.   

Við hvetjum ykkur til að lesa skólanámskránna og foreldrahandbókina yfir áður en aðlögun 

hefst.  

Með von um gott samstarf 

Starfsfólk Skýjaborgar 
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Hagnýtar upplýsingar um skólann  

Leikskólastjóri: Eyrún Jóna Reynisdóttir 
Netfang:  eyrun@hvalfjardarsveit.is  
 
Rekstraraðili leikskólans: Hvalfjarðarsveit.  
Málefni leikskólans falla undir Fræðslunefnd Hvalfjarðarsveitar.  

Heimasíða: http://skoli.hvalfjardarsveit.is  

Heimilisfang: Innrimel 1, 301 Hvalfjarðarsveit.  

Símanúmer: 433-8530.  

Matráður: Guðbjörg Benjamínsdóttir (Gugga) 100% staða og Selma Bríet 14% staða.  

Starfsfólk Regnboga:  

• Sigurbjörg Friðriksdóttir deildarstjóri 100% staða 

• Guðmunda Júlía Valdimarsdóttir leikskólakennari 100% staða 

• Aurelia Solovei leiðbeinandi 100% staða   

• Guðrún Magnúsdóttir leiðbeinandi 57% staða 

• Unnur Tedda Þorgrímsdóttir leiðbeinandi 100% staða 

• Þórdís Þórisdóttir Leik- og grunnskólakennari 15% staða (á fimmtudögum)  

• Selma Bríet Brynjarsdóttir leiðbeinandi afleysing  

Starfsfólk Dropa:  

• Agnieszka Aurila Korpak (Aga) deildarstjóri 100% staða  

• Bára Tómasdóttir leikskólakennari 100% staða 

• Hugrún Björt Hermannsdóttir leiðbeinandi afleysing  

• Árdís Hauksdóttir leiðbeinandi afleysing  

• Lilja Gréta Kristjánsdóttir Norðdahl leikskólakennari 71% staða - orlof 

• Ragna Ívarsdóttir leiðbeinandi 100% staða – orlof  

Sérkennari er Sigrún Vigdís Gylfadóttir og kemur hún til okkar á þriðjudögum.  
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Trúnaður  

Starfsfólk er bundið þagnarskyldu um alla þá vitneskju sem það fær í starfi um málefni barna 

og foreldra. Þagnarskylda helst þó starfsmenn láti af starfi.  

Viljum við biðja foreldra/forráðamenn einnig um að sýna trúnað og þagmælsku gagnvart því 

sem þið verðið áskynja og varðar persónuleg málefni barna, foreldra og starfsmanna í 

leikskólanum. Gagnkvæmur trúnaður er mikilvægur öllum börnum og foreldrum og eykur 

samheldni innan leikskólans.   

Leikskólinn tryggir að eingöngu aðilar, sem til þess hafa heimild, hafi aðgang að upplýsingum 

leikskólans. Leikskólinn tryggir að upplýsingar séu aðgengilegar þeim sem hafa heimild og 

þurfa að nota þær þegar þeirra er þörf.  

Tilkynningarskylda  

Leikskólanum ber skylda til að tilkynna til barnaverndar ef starfsmaður verður var við eða 

hefur grun um að barn búi við óviðunandi uppeldisskilyrði. Ef opið barnaverndarmál er hjá 

barni eru einungis þeir starfsmenn upplýstir sem þurfa þykir, eins fáir og mögulegt er.  

Dvalartími og deildir 

Leikskólinn er fyrir um 40 börn frá 18 mánaða til 6 ára. Deildirnar eru aldursskiptar. Á 

Regnboganum eru 23-25 börn frá 3-6 ára og á Dropanum eru 15-17 börn frá 18 mánaða til 

þriggja ára.  

Í upphafi leikskóladvalar gera foreldrar og leikskóli dvalarsamning þar sem dvalartími barns er 

ákveðin. Leikskólinn er opinn frá 7:30-16:30. Barn má mæta innan umsamins dvalartíma. 

Breytingar á dvalartíma þarf að sækja um hjá skólastjóra fyrir 20. hvers mánaðar.  

Leikskólinn er opinn frá 7:30-16:30. Opnað er á Dropanum kl. 7:30, en Regnboginn opnar kl. 

8:00. Deildirnar sameinast á Regnboganum/Dropanum um 16:00. Börn sem eru vistunartíma 

fyrir kl. 8:00 byrja því daginn á Dropanum og börn sem eru vistunartíma lengur en 16:00 enda 

daginn sinn á Regnboganum/Dropanum. 
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Starfsdagar eru að jafnaði fjórir heilir dagar á ári og fjórir hálfir (frá kl. 12:00). Hálfir 

skipulagsdagar eru settir saman í heila ef mögulegt er. Þessa daga nýtir starfsfólkið til 

skipulagningar, endurmats, sí- og endurmenntun og undirbúnings starfsins. Dagsetningar 

koma fram í skóladagatali ár hvert og því auglýstar með góðum fyrirvara.  

Lokað er á aðfangadag og gamlársdag. Leikskólagjöld eru ekki frádregin þessa daga. 

Leikskólinn er lokaður í 20 virka daga yfir sumartímann. Leikskólagjöld eru ekki greidd þann 

tíma.  

Dagskipulag Dropans 

7:30- Leikskólinn opnar. Opnað er á Dropanum. 
8:30-  Morgunmatur 
9:00-  Hópastarf / Frjáls leikur 

Ávaxtastund / samvera 
Útivera 

11:20-  Hádegismatur 
Hvíld 
Frjáls leikur inni eða úti 

14:45-  Miðdegishressing 
Samvera / frjáls leikur 

16:00- Deildar sameinaðar á Regnbogann/Dropanum. 
16:30 Leikskólinn lokar 
 

Dagskipulag Regnbogans 

7:30-  Leikskólinn opnar. Opnað er á Dropanum. 
8:30- Morgunmatur 
9:00- Hópastarf / Frjáls leikur 

Ávaxtastund / samvera 
Útivera 

11:30- Hádegismatur 
Hvíld / lestur / róleg stund 
Frjáls leikur inni eða úti 

14:45- Miðdegishressing  
Samvera / frjáls leikur 

16:00- Deildar sameinaðar á Regnbogann/Dropanum. 
16:30 Leikskólinn lokar 
 



 

 6 

Leikskólastarf  

Í leikskóla skal leggja áherslu á skapandi starf og leik barna. Ekki er um beina kennslu að ræða 

sem stefnir að ákveðinni fræðilegri þekkingu. Leikskólafræði eru fremur þroskamiðuð en 

fagmiðuð, með áherslu á leik barna sem náms- og þroskaleið, uppgötvunarnám.  

Leikskólastarfið byggir á lögum og reglugerðum um leikskóla, aðalnámskrá leikskóla og 

skólanámskrá Skýjaborgar.  

Leikurinn  

Leikurinn er náms- og þroskaleið í leikskólastarfi. Í bernsku felur leikur í sér nám. Af leik 

sprettur ný þekking, ný tilfinning, nýjar athafnir og leikni. Í leik tjáir barn tilfinningar sínar og 

fær útrás fyrir þær. Sköpunarþörf og hugmyndaflug barnsins birtist í leikjum þess.  

Í Skýjaborg er leitast við að leikurinn fái nægt rými og tíma til að þróast og eflast. Dagsskipulag 

og umhverfi er sett upp með þau markmið í huga.  

Kenningar og starfsgrundvöllur  

Í leikskólanum er unnið skv. hugmyndafræði John Dewey um nám í gegnum reynslu (learning 

by doing). Í leikskólastarfinu er þannig leitast við að auka þekkingu og þroska barna með því 

að þau séu þátttakendur í leikskólastarfinu og fái að reyna við hluti sjálf.  

Starfsaðferðir í leikskólanum markast af kenningum Howard Gardner um fjölgreindir og 

Caroline Pratt um opinn efnivið. Leitast er við að hafa fjölbreytt verkefni sem henta getu og 

áhuga hvers og eins, sem og að efniviður sé þannig valinn að gefi ekki fyrirfram ákveðnar 

lausnir. Á þann hátt fær sköpun og hugmyndaauðgi barnsins að ráða för.  

Markmið  

Í leikskólanum er unnið með gildi sem þeir aðilar sem koma að stefnumótun leikskólastarfsins 

telja mikilvæg. 

Vellíðan, virðing, metnaður og samvinna eru einkunnarorð skólans og leggur skólinn þau til 

grundvallar í starfi sínu. Í öllu starfi er leitast við að rækta og efla virðingu, sjáfstæði, samvinnu, 
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metnað, sjálfshjálp, jákvæð samskipti, kurteisi og umburðarlyndi. Unnið er með þessi gildi í 

öllu starfi leikskólans og geta kennarar ávallt spurt sjálfa sig að því hvort starf þeirra eða 

viðbrögð samræmist uppeldissýn leikskólans. 

Leikskólinn hefur fengið leyfi til að flagga Grænfánanum sem er alþjóðlegt verkefni til að auka 

umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í skólum. Verkefnið samræmist gildum 

leikskólans vel, þar sem við leggjum áherslu á að bera virðingu fyrir umhverfi okkar. Einn af 

þáttum Grænfánaverkefnis okkar er útinám og er því reynt að tryggja góða útiveru á hverjum 

degi.  

Frjáls leikur hefur mikið vægi í daglegu starfi þar sem hann er hornsteinn leikskólastarfsins. 

Frjáls og sjálfsprottinn leikur er hið eðlilega tjáningarform barnsins og greinist hann frá öðru 

atferli í því að hann er skapandi og barnið stjórnar honum sjálft.  

Almennar upplýsingar  

Að byrja í leikskóla  

Mikilvægt er að barn fái góðan tíma til að aðlagast leikskólanum. Aðlögunartími er skipulagður 

í samvinnu og samráði við foreldra. Foreldrar fá tækifæri til að dvelja með barninu og kynnast 

starfsfólki og starfinu í leikskólanum í aðlögunarferlinu. Smám saman er dregið úr viðveru 

foreldra í leikskólanum og barnið aðlagast leikskólanum. Að öllu jöfnu tekur aðlögun um 

vikutíma. (sjá fylgiskjal með aðlögunarplani) 

Að koma og fara  

Við leggjum áherslu á að vel sé tekið á móti barninu og láta það finna að það sé velkomið í 

leikskólann og í lok dags sé barnið kvatt og því þakkað fyrir daginn. Mikilvægt er að foreldrar 

fylgi börnum sínum til starfsfólks þegar komið er í leikskólann. Það varðar öryggi barnanna að 

þau komist í öruggar hendur áður en þau eru kvödd. Jafnmikilvægt er að kveðja í lok dags. Það 

er gott að gefa barninu tíma til þess að ljúka við vinnu sína og kveðja starfsfólkið þegar það 

fer heim.  

Börn yngri en 12 ára er að jafnaði ekki heimilt að sækja börnin. Við biðjum foreldra að virða 

það.  
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Börn fara ekki heim í lok dags með öðrum börnum og foreldrum þeirra nema leikskólanum 

hafi verið tilkynnt um það af viðkomandi foreldri.  

Við viljum minna foreldra á að loka alltaf hliðinu og á öllum tímum. Börn eiga það til að vilja 

opna og loka hliðinu þegar komið er með þau og þau eru sótt. Vinsamlegast brýnið fyrir 

börnunum að það séu bara fullorðnir sem eiga að opna og loka hliðinu. Ef börnin þjálfast í að 

opna hliðið getur orðið úr því hættulegur leikur á skólatíma.  

Vinsamlegast stöðvið bílvélina fyrir utan leikskólann.  

Forföll 

Foreldrar eru beðnir um að tilkynna um allar breytingar á viðveru barnsins, t.d. veikindi eða 

frí. Óskað er eftir að foreldrar hringi og tilkynni um veikindi eða fjarverur barnsins til starfsfólk 

deilda eða sendi skilaboð í gegnum Karellen kerfið (nánar má lesa um Karellen hér aftar).  

Það er gert ráð fyrir að börnin taki þátt í öllu starfi leikskólans úti sem inni. Þess vegna getum 

við ekki tekið á móti veiku barni eða barni sem er að veikjast. Útiveru er ekki sleppt nema í 

undantekningar tilvikum. Veikist barn skal það dvelja heima þar til það hefur verið hitalaust í 

a.m.k. 1-2 sólarhringa og smithætta er liðin hjá.  

Viðmið við veikindi: Við hringjum í foreldra ef barn er óeðlilega slappt og tekur ekki þátt í 

starfinu og metum stöðuna með foreldri. Þegar hiti er komin í 38°C þarf foreldri að sækja 

barnið sem og ef barnið er með niðurgang eða ælu.  

Óhöpp – slys  

Leikskólinn er ábyrgur fyrir barninu þann tíma sem það dvelur í leikskólanum. Verði barn fyrir 

óhappi eða slysi er hringt í foreldra til að láta þá vita og gefa þeim kost á að fara með barn sitt 

á slysastofu ef með þarf. Öll slík óhöpp eða slys eru tilkynnt foreldrum og skráð á sérstök 

eyðublöð í leikskólanum.  

Sérfæði og lyf  

Ef barn þarf sérfæði vegna fæðuóþols, ofnæmis eða sjúkdóms þarf foreldri að skila 

læknisvottorði frá viðeigandi sérfræðingi.  
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Lyf eru ekki gefin í leikskólanum, nema það sé óhjákvæmilegt, s.s. þegar taka þarf lyf að 

staðaldri eða astmalyf. 

Útbúnaður 

Við leggjum áherslu á að börnin séu í þæginlegum fötum sem börnin eiga auðvelt með hreyfa 

sig og klæða sig í og úr þegar sjálfshjálp þeirra eykst. Einnig er töluvert um sull með vatn og 

málningu sem gæti smitast í fötin.  

Klæðnaður barnanna þarf að vera í samræmi við veðurfar og hafa ber í huga að veður getur 

breyst snögglega. Nauðsynlegt er að hafa aukafatnað meðferðis í leikskólann. Aukafötin eru 

geymd í glærum plastkössum fyrir ofan hólf barnanna. Foreldrar eru vinsamlega beðnir að 

fylgjast vel með og fylla á kassann eftir þörfum.  

Foreldrar eru beðnir að aðstoða starfsfólk deilda með því að:  

• Merkja allan fatnað eins og kostur er, sérstkalega útiföt, þá eru minni líkur á að fötin 

glatist.  

• Ganga frá fatahólfi barns og setja skófatnað sem skilja á eftir í skóhillu. Óhrein föt þarf 

að taka heim og þvo. 

• Tæma fatahólf barnsins í vikulok til að auðvelda þrif (fatnaður og skór).  

Foreldrafélag / foreldraráð 

Það er starfandi eitt foreldrafélag við Leik- og grunnskóla Hvalfjarðarsveitar og heitir það 

Foreldrafélag Leik- og grunnskóla Hvalfjarðarsveitar. Í aðalstjórn félagsins eru sex fulltrúar, 

þrír fyrir hönd leikskólans og þrír fyrir hönd grunnskólans. Foreldrafélagið kemur að skipulagi 

ýmissa viðburða í leikskólastarfinu, s.s. jólaföndri, vorhátíð og leiksýningu.  

Samkvæmt lögum um leikskóla 2008, skal kosið í foreldraráð í september á hverju ári, til eins 

árs í senn. Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír foreldrar. Leikskólastjóra ber að starfa með 

foreldraráði. Þeir þrír foreldrar sem sitja í Foreldrafélaginu eru í foreldraráði enda vinnur 

foreldrafélagið þau störf sem foreldraráð á að gera samkvæmt lögum. 
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Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4.gr., um 

skólanámskrá og aðrar áætlanir er varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með 

framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir 

foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiriháttar breytingar á leikskólastarfi.  

Fréttir og upplýsingar til foreldra  

Í fataherbergjum eru upplýsingatöflur þar sem hengdar eru ýmsar upplýsingar upp. Fréttir og 

myndir koma inn á heimasíðu leikskólans; http://skoli.hvalfjardarsveit.is. Skólastjóri og 

deildarstjórar senda út fréttir og tilkynningar í tölvupósti. Til gamans má einnig geta að 

leikskólinn heldur úti like-síðu á facebook, https://www.facebook.com/leikskolinnSkyjaborg, 

en hún er eingöngu notuð til fréttatilkynninga og fróðleiks. Ekkert persónulegt fer þar inn.  

Leikskólinn notar kerfi sem heitir Karellen og hægt er að nálgast allar helstu upplýsingar um 

það á https://karellen.is. Til að fá aðgang að karellen fara foreldrar inn á 

https://my.karellen.is, setja netfangið sitt og ýta á “virkja aðgang”. Karellen heldur úti appi 

sem hægt er að sækja og setja inn í símann sinn. Með Karellen geta foreldrar séð 

viðveruskráningu, máltíðarskráningu, svefnskráningu, matseðil, viðburðardagatal, myndir af 

barninu og átt skriflegt samtal við skólann.  

Foreldraviðtöl  

Foreldraviðtöl eru einu sinni á ári, í kringum afmælisdag barnsins. Foreldrar geta ávallt óskað 

eftir viðtali við deildarstjóra og/eða leikskólastjóra og er þá fundinn tími.  

Leikföng að heiman  

Leikföng eru leifð á sérstökum dótadögum sem haldnir eru öðru hvoru. Á öðrum dögum viljum 

við að leikföngin séu geymd heima. Undantekning getur verið í aðlögun (fyrstu vikur barnsins), 

því það getur vakið öryggiskennd hjá yngstu börnunum að hafa með sér leikfang að heiman. 

Bangsar í hvíld er í lagi. Bækur að heiman eru velkomnar alla daga ársins og viljum við minna 

á að merkja þær. Leikskólinn bætir ekki tjón sem getur orðið á þessum munum sem koma í 

leikskólann.  
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Afmæli  

Afmælisdagur er stór dagur í lífi barns. Á afmælisdaginn fær barnið að gera kórónu, vera 

þjóninn, það er sungið fyrir það og það fær sérstakt afmælismatarsett til að borða með. Einu 

sinni í mánuði er sameiginlegt afmæli þar sem allir í leikskólanum koma saman, syngja fyrir 

afmælisbörnin og fá eitthvað góðgæti sem búið er til í leikskólanum, ísklaka eða köku.  

Við viljum vekja athygli á að leyfilegt er að bjóða í afmæli í leikskólanum ef öllum á deildinni 

er boðið eða öllum í hóp/árgangi barnsins. Annars skal afmælisboð fara fram fyrir utan 

leikskólann.  

Starfsáætlun og skóladagatal  

Leikskólinn gerir starfsáætlun þar sem fjallað er um árlega starfsemi, skóladagatal og ýmsar 

aðrar hagnýtar upplýsingar um skólaárið. Áætlunin gildir frá 1. september til 31. ágúst ár 

hvert. Á skóladagatalinu má sjá dagsetningar á föstum viðburðum leikskólans. Hægt er að 

nálgast þessar upplýsingar á heimasíðu leikskólans.  

Hátíðir, hefðir og siðir 

Í leikskólanum er haldið upp á hefðbundna hátíðisdaga skv. dagatali auk sérstakra daga sem 

leikskólinn nýtir til að vinna að ákveðnum náms- eða þroskamarkmiðum. Þessir dagar eru: 

dagur leikskólans, dagur íslenskrar tungu, jól, þorri, páskar, útileikfangadagur, íþróttadagur, 

dagur umhverfisins, öskudagur, hjóladagur, dagur læsis, alþjóðlegi bangsadagurinn, dagur 

stærðfræðinnar og bókadagurinn.  

Skipulag þessara hátíðisdaga er kynnt fyrir foreldrum í skóladagatali, mánaðardagatali, á 

heimasíðu og/eða skilaboðatöflum í leikskólanum.  

Stoðþjónusta  

Við Leik- og grunnskóla Hvalfjarðarsveitar starfa sérkennari, talmeinafræðingur, sálfræðingur 

og hjúkrunarfræðingur. Þjónusta þeirra miðar að því að stuðla að eðlilegum framförum í leik, 

þroska og námi. Leitast er við að hafa sveigjanleika í öllu skipulagi til að mæta þörfum allra 

sem við skólann starfa. Þannig er stefnt að því að allir geti fundið verkefni sem hæfa aldri og 
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þroska innan síns deildar en að þeir sem þurfa aðstoð við auka færni sína sérstaklega geta 

fengið tækifæri til þess á einstaklingsforsendum sé þess þörf.  

Sérkennari er einn dag í viku í leikskólanum. Talmeinafræðingur kemur 1x í mánuði í 

leikskólann. Aðrir í stoðþjónustu koma ef óskað er eftir því.  

• Birgir Þór Guðmundsson, sálfræðingur.  

• Ragnheiður Dagný Bjarnadóttir, talmeinafræðingur.  

• Lilja Jónsdóttir, skólahjúkrunarfræðingur.  

• Ólöf Guðmundsdóttir, sérkennari/þroskaþjálfi.  

• Katrín Rós Sigvaldadóttir, náms- og starfsráðgjafi.  

Lokaorð  

Það er von okkar að þessi handbók hafi orðið til þess að auka innsýn ykkar foreldra í starfið í 

Skýjaborg. Ef einhverjar spurningar vakna eru foreldrar hvattir til að leita sér frekari 

upplýsinga í leikskólanum.  

Foreldrar eru ávallt velkomnir í leikskólann! 

 


