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Námskrá Sólborgar 

Námskrá leikskólans Sólborgar er ætlað að uppfylla ákvæði laga um leikskóla nr. 90/2008, 

en þar segir að leikskólum sé skylt að gefa út skólanámskrá sem sé ítarlegri útfærsla af 

aðalnámskrá leikskóla. Námskráin er leiðarvísir starfsfólks um innra starf leikskólans og 

einnig veitir hún foreldrum og öðrum upplýsingar um leikskólastarfið. Í námskránni koma 

fram markmið og leiðir ásamt viðhorfum sem hafa þróast í leikskólanum frá því að hann 

tók til starfa. Námskráin kom fyrst út árið 2002 og einstakir kaflar hafa verið 

endurskoðaðir reglulega, en heildarendurskoðun samkvæmt nýrri aðalnámskrá frá árinu 

2011 lauk haustið 2016. Sú endurskoðaða námskrá var síðan lag-og stílfærð haustið 2021. 

Stefnt er á heildarendurskoðun hennar skólaárið 2022/23. 

Námskráin skiptist í fimm kafla. Í fyrsta kafla er leitast við að skilgreina þá ytri umgjörð 

sem lög, reglugerðir, aðalnámskrá leikskóla og stefna Skóla- og frístundasviðs 

Reykjavíkurborgar setja leikskólastarfinu. Einnig er fjallað um uppeldisstefnu og 

starfsgrundvöll Sólborgar. Í öðrum kafla er hugmyndafræði og megináherslur leikskólans 

skýrðar ásamt helstu áhersluþáttum í starfinu. Í þriðja kafla er sjónum beint að 

undirstöðuþáttum leikskólastarfsins og þeim áhersluþáttum sem unnið er að með 

leikskólauppeldi. Þar er sagt frá því hvernig uppeldisstarfið er skipulagt til að tryggja að 

markvisst sé unnið að settum markmiðum. Auk þess eru kynntar starfsaðferðir sem 

starfsfólk beitir við vinnu að settum markmiðum. Fjórði kaflinn fjallar um ýmsar áherslur 

í leikskólastarfinu, t.d. foreldrasamstarf, samstarf við grunnskóla, námsefni í leikskólanum 

og athuganir og mat í leikskólastarfinu. 

Sólborg heyrir undir Skóla og frístundasvið (SFS) Reykjavíkur. Leiðarljós SFS er: Að 

börnum og ungmennum í borginni líði vel, þeim fari stöðugt fram og að þau öðlist uppeldi og 

menntun fyrir líf og starf. Skóla- og frístundasvið leggur áherslu á sjálfstæði hvers leikskóla 

við að móta uppeldisstefnu sína í samráði við foreldra og börn. Stefna hvers leikskóla skal 

byggja á sameiginlegri hugmyndafræði starfsfólks og ytri aðstæðum hvers leikskóla. 
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1 Umgjörð leikskólans 

1.1 Leikskólinn Sólborg 

Leikskólinn Sólborg er staðsettur við Vesturhlíð 1. Leikskólinn tók til starfa vorið 1994. 

Leikskólinn er fjögurra deilda leikskóli. Leikskóladeildirnar heita Birkistofa, Furustofa, 

Víðistofa og Reynistofa. Reynistofa er staðsett í færanlegri kennslustofu í húsi sem nefnt 

er Skógarhús. Í Sólborg dvelja í mesta lagi 75 börn hvert skólaár. 

1.2 Áhersluþættir 

Í Sólborg felst sérhæfing í að mæta þörfum heyrnarskertra og heyrnarlausra barna. Þessi 

sérhæfing hefur áhrif á allt starf leikskólans og fá öll börnin í Sólborg tækifæri til að 

kynnast máli og menningu heyrnarlausra. Í mars 2009 veitti mennta- og 

menningarmálaráðuneytið Sólborg í fyrsta sinn styrk til að veita leikskólum á landsvísu 

ráðgjöf vegna heyrnarlausra og heyrnarskertra barna. Markmið ráðgjafarinnar er að veita 

leikskólastarfsfólki handleiðslu um umhverfi barnanna, áhersluþætti í námi og kennslu og 

hlutdeild barnsins í leikskólastarfinu.  

Í Sólborg fá börnin tækifæri til að kynnast íslensku táknmáli. Öll börn og starfsfólk fá 

nafnatákn þegar þau byrja í Sólborg og eru táknmyndir settar á hólf barnanna með mynd 

og rituðu nafni. Börnin læra nafnatákn hvers annars svo og tákn fyrir ýmislegt í 

umhverfinu. Íslenskt táknmál er víða sýnilegt í leikskólanum, t.d. á veggspjöldum. Tákn 

eru sett við söngtexta og þannig eru söngstundir aðlagaðar svo öll börnin fái notið hinna 

þroskandi áhrifa að læra texta. 

Markmið hvað varðar íslenskt táknmál eru að: 

• börn sem hafa íslenskt táknmál að móðurmáli njóti sömu málörvunar og börn sem eru 

með íslensku að móðurmáli. 

• öll börnin virði og geri sér grein fyrir að íslenskt táknmál er móðurmál heyrnarlausra á 

Íslandi. 

• börnin kynnist og beri virðingu fyrir máli og menningarheimum hvers annars. 

• heyrnarlausir foreldrar geti átt dagleg samskipti við starfsfólk á sínu máli. 

Það hefur verið stefna Sólborgar að allt starfsfólk fari á táknmálsnámskeið og kynnist 

þannig máli og menningarheimi heyrnarlausra. 
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Að öðru leyti vinnur leikskólinn Sólborg eftir heildtækri skólastefnu, eins og aðrir 

leikskólar Reykjavíkurborgar. Sá grundvöllur var lagður fram með Salamanca-

yfirlýsingunni árið 1994. Sérkennsla í leikskólum byggir á lögum um leikskóla frá 1. 

október 2008, aðalnámskrá leikskóla frá 2011, sem og stefnu Reykjavíkurborgar í 

menntamálum. Börn, sem vegna fötlunar, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika þurfa 

sérstaka aðstoð og þjálfun, eiga rétt á henni í leikskólanum undir handleiðslu sérfræðinga. 

1.3 Gildi 

Gildi leikskólans Sólborgar eru þrjú. Einkunnarorð Sólborgar eru virðing, samvinna og 

leikni. 

1. Virðing: Að stuðla að jafnrétti, gildi og virðingu einstaklingsins. 

2. Samvinna: Að þróa leikskólastarf byggt á eiginleikum starfsmannahópsins. 

3. Leikni: Að börnin fá tíma, rými og opinn efnivið til þess að stunda leikskólanám. 

1.4 Starfsmannastefna 

Fjöldi starfsmanna í Sólborg tekur mið af settum reglum um barnafjölda sem hverjum 

leikskólastarfsmanni er ætlað að hafa umsjón með, auk starfsfólks í eldhúsi og við 

stjórnun. Vegna barna með sérþarfir, sem þurfa táknmálsaðstoð og heyrnarþjálfun, er þar 

að auki ráðið starfsfólk með tilheyrandi sérþekkingu. Stefnt er að því að ráða hæfasta fólk 
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sem völ er á hverju sinni. Áhersla er einnig lögð á að í starfsmannahópnum séu 

táknmálstalandi og döff starfsfólk sem verða málfyrirmyndir döff barna og einnig er 

áherslan á að menning heyrnarlausra sé hluti af skólasamfélaginu. 

Eitt af markmiðum starfsmanna er að móta og þróa leikskólastarf sem byggir á samvinnu 

Samvinna er mjög mikilvæg við að móta leikskólastarf. Í ljósi þess hve þýðingarmikið og 

gott samstarf verður í Sólborg, er sérstök áhersla lögð á samskipti og samskiptaleiðir í 

starfi leikskólans. Vettvangur samstarfs eru skipulagsdagar, starfsmannafundir, 

deildarfundir og deildarstjórafundir. Starfsfólk starfar jafnvel saman í teymum þvert á 

stofur að viðfangsefnum hverju sinni. Í daglegu starfi er lögð áhersla á að starfsfólk 

einskorði sig ekki við sína stofu heldur taki þátt í uppeldi allra barnanna, til dæmis á 

sameiginlegum svæðum skólans og í opnum rýmum.  

1.5 Starfsþróun og stjórnun 

 

Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri eru faglegir og rekstarlegir leiðtogar leikskólans. 

Deildarstjórar eru fjórir og bera ábyrgð á daglegri stjórnun á sínum stofum. 

Sérkennslustjórar eru tveir. Í Sólborg er gerð áætlun um starfsþróun í formi fræðslu sem 

fram fer innan leikskólans og tekur mið af viðfangsefnum skólaársins. 

Leikskóla-

stjóri 

Aðstoðar-

leikskólastjóri  

Deildarstjóri Deildarstjóri Deildarstjóri Deildarstjóri Deildarstjóri 

Kennarar 

Sérkennslu-

stjóri 

Táknmáls-

túlkur 

Kennarar Kennarar Kennarar Kennarar 
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Þekking og sköpunarkraftur starfsfólks er mikilvægur við útfærslu á aðferðum og 

hugmyndafræði leikskólans. Skapandi starfsfólk styðst við fjölbreyttar kennsluaðferðir og 

vinnubrögð og sameinar þætti úr ólíkum kenningum og aðferðum í þágu barnanna og er 

ekki bundið af veggjum skólans við útfærslu verkefna. Starfsfólki er einnig gefið færi á 

starfsþróun sem tengist sérstökum verkefnum og áhugasviðum viðkomandi. 

1.6 Starfsáætlun 

Leikskólar gera starfsáætlun þar sem fjallað er um árlega starfsemi leikskólans. Þar er birt 

skóladagatal og ýmsar aðrar hagnýtar upplýsingar um skólahald hvers leikskóla. 

Áætlunin þarf að fá umsögn foreldraráðs áður en skóla- og frístundaráð tekur hana til 

afgreiðslu samkvæmt lögum um leikskóla. 

Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með 

árangursmiðuðum markmiðum og umbótamiðuðu innra mati. Hún á að sýna starfsfólki, 

foreldrum og rekstraraðilum hvernig starf leikskólans gekk á síðasta leikskólaári og 

hvernig unnið verði að umbótum og nýjum verkefnum á því næsta.  

1.7 Starfsgrundvöllur 

Starfsgrundvöllur Sólborgar byggir á þremur meginþáttum:  

1) Markmiðum og áherslum Bank Street-uppeldisáætlunarinnar,  

2) Fjölgreindakenningum Dr. Howard Gardner 

3) Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna.  

Meginmarkmið Bank Street-áætlunarinnar er að „örva alhliða þroska barnsins“. Sérstök 

áhersla er lögð á að efla færni/leikni barnsins, sérstöðu þess og sjálfskennd, stuðla að 

félagsmótun þess og fá þroskaþætti barnsins til að spila saman og styðja hver annan.  

Dr. Howard Gardner hefur sett fram kenningar um fjölbreytileika greindar. Hann leggur 

áherslu á að í stað þess að verja tíma í að flokka börn, ættum við að nýta tímann til að 

hjálpa þeim að gera sér grein fyrir eðlislægum hæfileikum sínum og náðargáfum og kenna 

þeim að leggja rækt við slíkt.  

Starfsgrundvöllur allra leikskóla byggir ekki síst á heildtækri skólastefnu, þar sem börn 

læra hvert af öðru og með hvert öðru. Þessi réttur barnanna er studdur í Barnasáttmála 
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Sameinuðu þjóðanna, ásamt öðrum alþjóðasamþykktum, sem Ísland á aðild að og íslensk 

lög og reglugerðir byggja á. 

Meginmarkmið Sólborgar, byggt á starfsgrundvelli hans, eru eftirfarandi: 

1. Jafnrétti til náms eru mannréttindi og öll börn hafa rétt til að alast upp saman, læra 

hvert af öðru og með hvert öðru án tillits til andlegs eða líkamlegs atgervis. 

2. Markvisst leikskólastarf þýðir að starfsfólk hefur hugfast að hvaða markmiðum er stefnt 

fyrir hvern einstakling. 

3. Hver einstaklingur býr yfir hæfileikum á mörgum sviðum sem hlúa ber að og leggja rækt 

við, þannig að jákvæð sjálfsmynd eflist og trú á eigin getu til náms aukist. 

4. Börnin ráða ferðinni. Áhersla er lögð á vinnubrögð þar sem fram koma markmið, leiðir 

og mat með það að leiðarljósi að sníða starfið að þörfum barnsins, en ekki barnið að 

starfinu.  

5. Lýðræðislegt leikskólastarf byggir á jafnrétti, fjölbreytileika, samstöðu og virðingu fyrir 

ólíkum sjónarmiðum. Foreldrar, starfsfólk og börn eru samstarfsaðilar þar sem virðing 

er borin fyrir innsæi, reynslu og þekkingu allra. Samstarfið er mikilvægur þáttur í 

starfsemi leikskólans Sólborgar. Þegar hugað er að þörfum hvers einstaklings er 

nauðsynlegt að hafa í huga að hann er hluti af stærri heild, fjölskyldu sinni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Markmið leikskólans Sólborgar er að bjóða upp á 

leikskólalíf þar sem börn ráða ferðinni í leik og 

sköpun og starfsfólki líði vel. 
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2 Hugmyndafræði og megináherslur 

2.1 Skóli án aðgreiningar 

Meginmarkmið leikskólans er að móta skóla sem mætir þörfum allra barna í sameiginlegu 

umhverfi. Skóli án aðgreiningar er í senn ferli og markmið, hugsjón og áskorun í 

nútímasamfélagi. Skóli án aðgreiningar leggur áherslu á mikilvægi þátttöku og hlutdeildar 

allra í samfélaginu, hafnar aðgreiningu og hvetur til og kemur með hugmyndir um hvernig 

skapa á sameiginlegt námsumhverfi fyrir alla, saman. Skóli án aðgreiningar snýst um 

aðgang allra, aðgengi allra, menningu og samskipti. 

Leikskólinn leggur áherslu á að viðurkenna og virða breytileika hjá börnum og vinna með 

tilliti til ólíkra þarfa þeirra. Í skólanum er stöðugt leitað að áhrifaríkari aðferðum við 

undirbúning, kennslu, mat og skipulag á leikskólastarfi og er þessi leit eitt aðaleinkenni 

hans. Skóli án aðgreiningar byggir á gildum um jöfn mannréttindi fyrir alla og snýst um 

rétt allra barna til að fá bæði náms- og félagslegum þörfum sínum mætt í 

skólasamfélaginu.  

Einstaklingsnámskrá er unnin í leikskólanum fyrir börn með skilgreindar sérþarfir. Hún er 

unnin með þátttöku foreldra og í samráði við aðra sérfræðinga sem koma að máli barnsins. 

Í einstaklingsnámskrá barnsins kemur fram staða þess, ásamt þeim markmiðum sem 

stefnt er að og leiðum sem taldar eru færa barnið nær markmiðunum. Endurmat á 

markmiðum fer fram reglulega og meta þá starfsmenn hvernig gengur. Námskráin verður 

þannig virk vinnuáætlun allra þeirra sem umgangast barnið í leikskólanum. Áhersla er 

lögð á að sérkennslan felist í að tryggja barninu þá aðstoð og aðlögun leikskólastarfsins 

svo það geti átt hlutdeild í því sem fram fer og notið þeirra góðu leikskólamenntunar sem 

börnunum er búin. Í Sólborg er vaxandi hópur barna af erlendum uppruna sem hefur 

íslensku sem annað mál. Sá hópur fær málörvun í samræmi við það. 

Lagt er áhersla á að skapa gott andrúmsloft í Sólborg og tryggja öryggi og velferð 

nemenda og starfsfólks. Reynt er að koma í veg fyrir og draga úr óæskilegri hegðun með 

því að kenna og þjálfa félagsfærni, gefa jákvæðri hegðun gaum með markvissum hætti og 

samræma viðbrögð starfsfólks. Skýr fyrirmæli, hvatning og mörk eru verkfæri sem stuðst 

er við í félagsmótuninni. Mikil áhersla er á hvatningu, hrósa börnunum fyrir það sem vel 

er gert.  
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3 Grunnþættir menntunar, námssvið leikskólans 

Í þessum kafla er sjónum beint að undirstöðuþáttum leikskólastarfsins og þeim þáttum 

sem áhersla er lögð á í leikskólauppeldi. Fjallað er um það hvernig uppeldisstarfið er 

skipulagt til að tryggja að markvisst sé unnið að settum markmiðum. Auk þess eru 

kynntar starfsaðferðir sem starfsfólk beitir við vinnu að settum markmiðum. 

Við skipulagningu leikskólastarfs skal samkvæmt aðalnámskrá leikskóla taka mið af 

leiðarljósum leikskóla, grunnþáttum menntunar og námssviðum leikskóla. Námssvið 

leikskóla eiga að vera samþætt og samofin öllu starfi leikskólans og taka mið af sex 

grunnþáttum menntunar. Námssviðin byggjast á skapandi og gagnrýninni hugsun og 

tengjast leik og daglegum athöfnum í leikskólum. Starfsgrundvöllurinn tekur mið af 

grunnþáttum menntunar. Þessi grunnþættir koma fram í Aðalnámskrá leikskólanna 

(Menntamálaráðuneytið, 2011) og endurspegla leiðarljós hennar. Þeir eru: 

• Heilbrigði og vellíðan 

• Jafnrétti 

• Lýðræði, menning og mannréttindi 

• Læsi og samskipti 

• Sjálfbærni og vísindi 

• Sköpun 

3.1 Leikur og skapandi starf sem námsleið 

Leikurinn í allri sinni fjölbreytni er kjarninn í uppeldisstarfi allra leikskóla því leikur er líf 

barnsins og starf. Segja má að í bernsku sé það að leika sér það sama og að læra og afla sér 

þekkingar. Fjölþætt reynsla elur af sér nýja þekkingu, tilfinningar, athafnir og leikni. 

Allar leikstofur leikskólans hafa að geyma leikefni sem gefur skapandi hugsun og 

ímyndunarafli barnanna byr undir báða vængi. 
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Sköpun er mikilvægur þáttur í starfi 

okkar í Sólborg og birtist hún víða í 

daglegu starfi,  hugsun og leik 

barnanna. Börn eru í eðli sínu skapandi 

og er leikurinn hluti af þeirra sköpun. 

Leikur gegnir lykilhlutverki í námi og 

starfi æskuáranna. Leikurinn er bæði 

markmið og leið í uppeldisstarfi, þar 

sem hann eflir alhliða þroska barnsins. 

Við leggjum áherslu á að leikurinn fari 

fram bæði úti og inni. Í leiknum notar 

barnið ímyndunaraflið, lærir m.a. að 

setja sig í spor annarra, taka tillit til 

annarra og tjá tilfinningar og 

upplifanir. Mikilvægt er að hafa í huga 

að sköpun og leikur eiga að veita gleði 

og ánægju og að upplifunin er 

mikilvægust í því samhengi og að það 

má gera mistök. 

Markmið okkar í sköpun og menningu eru að:  

• auka sjálfstæði, sjálfstraust, þor og forvitni 

• veita gleði í leik og starfi þar sem upplifun er mikilvægari en afraksturinn  

• nota ýmsan efnivið til sköpunar og endurvinnslu 

• þjálfa ímyndunarafl og skapandi hugsun  

• örva umræður, leita svara, spyrja 

• Í myndsköpun tjá börn tilfinningar sínar og upplifun, þjálfa samhæfingu augna og 

handa og efla sjálfstraust og þor. 

• Í hópastarfi er unnið með sköpun og gagnvirkum umræðum 

• Skapa fjölbreytilegt og skapandi umhverfi í leik sem eykur forvitni, ímyndunarafl og 

áhuga barnanna 
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3.2 Útikennsla 

Útivera er öflugur þáttur í leikskólastarfinu, þar 

gefst tækifæri til að vinna að öllum námssviðum 

námskrárinnar. Börnin læra að lesa í umhverfið 

sitt eins og breytingar í náttúrunni sem tengjast 

árstíðum. Þau læra að bera virðingu fyrir 

náttúrunni og umhverfi sínu. Lögð er áhersla á 

að efniviður sé opinn og ýti undir ímyndunarafl 

og sköpun. Þau taka þátt í verkefnum sem vekja 

forvitni og hvetja þau til að rannsaka, upplifa og 

njóta. Þá taka þau þátt í verkefnum sem 

tengjast sjálfbærni, vísindum og sköpun. Lögð er 

áhersla á heilbrigði og vellíðan með daglegri 

útiveru, fjölbreyttri hreyfingu, á útisvæði 

leikskólans og í gönguferðum og útinámi í nágrenni leikskólans. Í útiveru gefst börnunum 

tækifæri til fjölbreyttra samskipta, hópleikja ásamt einleikja. Þau njóta frjálsræðis í 

sjálfsprottnum athöfnum sem auka vellíðan og gleði í öruggu umhverfi. Leikskólalóðinni 

er skipt í nokkur svæði. 

Útikennsla er hluti af námsleiðum skólans fyrir öll 

börnin þar sem áhersla er á einstaklingsmiðað nám og 

virðingu fyrir náttúru og umhverfi í fjölbreyttu 

nærumhverfi skólans. Allar stofur leikskólans nýta 

þetta skemmtilega kennsluform og fara í útikennslu 

einu sinni í viku. Safnað er saman í hugmyndabanka 

kennsluleiðbeiningum úr starfsáætlun skólans. Allar 

stofur velja sér leiðir sem henta aldri, áhuga og getu 

barnanna. Við vinnum með umhverfið og til þess að 

auka skilning okkar á því notum við umhverfi skólans 

fyrir yngri börnin. Þau eldri fara lengri ferðir, skoða 

t.d. stofnanir, vinnustaði og söfn og vinna úr því.  
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3.3 Læsi og samskipti 

Börn hafa ríka þörf fyrir samskipti við aðra. Þau nota ýmsar leiðir til samskipta; m.a. 

tungumálið, snertingu, ýmiss konar hljóð, látbragð og myndmál. Í gefandi samskiptum og 

leik eykst félagsfærni og sjálfsmynd styrkist. 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.  

Öll börnin hittast vikulega í söngstund á sal, auk þess sem sungið er daglega inni á 

deildum. Í gegnum tónlist eflum við málþroskann með fjölbreyttum textum, æfum 

hlustun, kynnumst hljóðfærum, hreyfum okkur, aukum samkennd og upplifum gleði. 

Markmiðin eru að börnin: 

• eigi jákvæð og uppbyggileg samskipti 

• endurskapi upplifun sína og reynslu í leik og starfi 

• tjái sig með fjölbreyttum hætti og með ólíkum efniviði 

• kynnist tungumálinu og möguleikum þess 

• þrói læsi í víðum skilningi 

• öðlist skilning á að ritað mál og tákn hafi merkingu 

• velti vöngum yfir eigin samfélagi og menningu og menningu annarra þjóða. 

• Orð séu sett á hluti og athafnir í daglegu starfi með yngstu börnunum. 

• Við lestur bóka er börnunum kennt að hlusta af athygli á sögur því þannig geta þau 

tekið þátt í umræðum um söguna og myndað sér skoðanir. 

• Í söngstundum eru sungin viðeigandi lög er henta hverjum aldri og einnig eru lögin 

valin eftir árstíðum. 

• Í samverustundum læra börnin að taka tillit til hvers annars, hlusta á hvert annað, tjá 

sig og svara spurningum. 

3.4 Heilbrigði og vellíðan 

Í Sólborg eiga börn að læra um og tileinka sér heilbrigða lífshætti, hollt mataræði, hvíld, 

hreinlæti og hreyfingu. Hreyfing er börnum eðlislæg og stuðlar að vellíðan. Hreyfing getur 

haft í för með sér gleði og ánægju og í gegnum hana læra börn. Börn eiga að fá tækifæri til 

að hreyfa sig frjálst, samhliða því sem þau taka þátt í skipulagðri hreyfingu. Hreyfing og 
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vellíðan hafa jákvæð áhrif á samskipti barna, umgengni þeirra við umhverfi sitt og hæfni 

þeirra til að takast á við daglegt líf og nýjar aðstæður. 

Líðan barns hefur áhrif á sjálfsmynd þess, t.a.m. hvort það hefur trú á eigin hæfni, er 

áhugasamt og sýnir vilja og getu til að takast á við mismunandi viðfangsefni. Daglegar 

athafnir í Sólborg eiga að stuðla að líkamlegri vellíðan barna og góðri heilsu. Í þeim felst 

að annast börnin líkamlega og andlega af hlýju, áhuga og ábyrgðarkennd. Allt eru þetta 

þættir sem markast af föstum athöfnum sem lúta að líkamlegum þörfum barna og heilsu. 

Hlýleg og traust umönnun er forsenda þess að börnin geti unað, leikið sér og lært í 

leikskólanum. 

Í Sólborg stuðlum við að heilbrigði og velferð barna með því að leggja áherslu á: 

• Þátttökuaðlögun 

• Móttöku barna og foreldra að morgni og 

kveðju í lok dags 

• Huga að fjölbreyttri hreyfiþörf barna, gefa 

þeim rými til að leika 

• Hvetja þau til sjálfshjálpar 

• Takast á við áskoranir og hindranir 

• Umhyggju 

• Holla næringu 

• Ögrandi og krefjandi útivist 

• Slökun og hvíld 

• Jákvæð samskipti 

• Félagsleg tengsl 

3.5 Sjálfbærni og vísindi 

Sjálfbærni snýst um að hugsa um samspil umhverfis og velferðar. Sjálfbærni felur í sér að 

við skilum umhverfinu til afkomendanna í ekki lakara ástandi en við tókum við því. 

Hugtök eins og hófsemi, sanngjörn skipting, framleiðsla og neysla eru mikilvæg. Í Sólborg 

kennum við börnunum að kunna sér hóf í því sem þau gera, með því að sóa engu og ganga 

vel um náttúruna. Mikilvægt er að kenna börnum að bera virðingu fyrir umhverfi sínu og 
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náttúru og skapa þeim tækifæri til að upplifa og njóta. Leikskólinn Sólborg starfar í 

umhverfismálum samkvæmt gildum umhverfisverndar. Markmið okkar er að börn og 

fullorðnir tileinki sér umhverfisvæna siði og taki ábyrgð á eigin hegðun í umhverfi sínu. 

Leikskólinn Sólborg tekur mið af umhverfisvernd varðandi flokkun sorps, endurvinnslu, 

notkun efna, orku og vatns. Við nýtum umhverfið okkar til fræðslu og ræktum matjurta 

innan leikskólalóðar. Börn læra að lesa í umhverfið sitt í daglegri útiveru þær breytingar 

sem eiga sér stað í náttúrunni sem tengjast árstíðunum. 

• Börnin læra að bera virðingu fyrir náttúrunni, plöntum, dýrum og gróðri í daglegri 

útiveru og útikennslu í nærumhverfi skólans. 

• Börnin taka þátt í verkefnum í útiveru sem hvetja þau til að rannsaka og kanna, 

upplifa og njóta. 

• Börnin læra að ganga vel um hluti og leikefni í skólanum og fá fræðslu um hvaðan 

hlutirnir koma og hvernig þeir eru búnir til. 

• Börnin læra að fara vel með matinn í matartímum og fræðast um hann. 

• Börnin taka þátt í moltugerð með því að safna matarafgöngum og fylgjast með 

moltuferlinu. 

• Börnin fara reglulega með umbúðir í flokkunargáma. 

3.6 Lýðræði, menning og mannréttindi 

Í daglegu starfi leikskóla skal leggja áherslu á umhyggju, tillitsemi og samhjálp meðal 

allra í leikskólanum. Stuðla ber að jafnrétti og virkri þátttöku barna með því að skapa 

þeim tækifæri til að upplifa lýðræðisleg vinnubrögð og samskipti í daglegu starfi. Einnig er 

mikilvægt að rými sé fyrir skapandi og gagnrýna hugsun meðal barna og kennara. Virða 

skal innsæi, reynslu, færni og skoðanir barna og leggja áherslu á sérstöðu og sjónarmið 

hvers einstaklings og veita börnum stuðning í daglegum samskiptum. 

Í starfsgrundvelli leikskólans er megin áhersla á að jafnrétti til náms eru mannréttindi og 

öll börn hafa rétt til að alast upp saman, læra hvert af öðru og með hvert öðru án tillits til 

andlegs eða líkamlegs atgervis. Í Sólborg er áhersla lögð á að viðurkenna og virða öll börn 

í leikskólanum og vinna með tilliti til ólíkra þarfa þeirra. Leggja þarf rækt við hvern 

einstakling með tilliti til sérstöðu hans og hæfileika. Í leikskólanum er leitast við að greina 
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hvar hæfileikar og áhugasvið barna liggja og hvaða aðferðir og viðfangsefni geta best leitt 

til aukins þroska, þannig að jákvæð sjálfsmynd eflist og trú á eigin getu aukist. 

Í Sólborg stuðlum við að lýðræði og mannréttindum með því að allir: 

• Taka virkan þátt í samræðum um daglegt líf 

• Hlusta hver á annan og skiptast á skoðunum 

• Læra að bera ábyrgð á sjálfum sér og gjörðum sínum 

• Læra að vinna saman og aðstoða hver annan 

• Hafa val um verkefni og vinnubrögð 

• Hafa raunverulega hlutdeild til að takast á við fjölbreytt verkefni á eigin forsendum 
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4 Aðrar áherslur 

Í síðasta kafla þessarar námskrár er fjallað um ýmsar áherslur í leikskólastarfinu í 

Sólborg, t.d. foreldrasamvinna, samstarf við grunnskóla, starfsáætlun, búnaður, athuganir 

og mat. 

4.1 Foreldrasamvinna 

Forsenda þess að barninu líði vel í leikskólanum er að samstarf foreldra og starfsfólks sé 

gott. Gott samstarf byggir á gagnkvæmu trúnaðartrausti og upplýsingamiðlun. Í upphafi 

leikskóladvalar eru foreldrar beðnir um að fylla út upplýsingablað þar sem fram koma 

ýmsar hagnýtar upplýsingar um barnið. 

Aðlögunartími barnsins er mjög mikilvægur því þar er grunnur lagður að góðu samstarfi 

við foreldra. Gert er ráð fyrir því að foreldrar séu a.m.k. í þrjá daga í þátttökuaðlöguninni. 

Foreldrar og barn fái innsýn inn í starf leikskólans. 

 

Foreldraviðtöl 

Allir foreldrar eru boðaðir í tvö formleg einkaviðtöl, annars vegar að hausti og vor. Í 

haustviðtalinu deila foreldrar með starfsfólki upplýsingum um barnið og því sem foreldrar 

telja að leggja beri sérstaklega rækt við hjá barninu hverju sinni. Í seinna viðtalinu er 

skriflegum upplýsingum um barnið í leikskólanum deilt með foreldrum. Foreldrar barna 
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með sérþarfir sitja slíka fundi oftar, eftir því sem þurfa þykir. Allir foreldrar eiga rétt á 

túlkun og leikskólinn býður upp á táknmálstúlkun í viðtölum, á fyrirlestrum og 

kynningarfundum.  

Foreldra- og fræðslumorgnar eru haldnir í Sólborg að hausti en markmið þeirra er að 

kynna foreldrum leikskólastarfið og treysta samstarf. Leikskólastjóri fer yfir sameiginleg 

markmið vetrarins og starfsfólk deilda kynnir áhersluþætti vetrarins. Upplýsingar um 

daglega viðburði í leikskólanum og framkvæmd starfsáætlunar fá foreldrar í tölvupóstum 

ásamt gagnvirkum samskiptum í lok dags við starfsfólk og stjórnendur leikskólans. 

Foreldraráð 

Í leikskólum skal vera starfrækt foreldraráð og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að 

stofnun þess og kosningu í ráðið. Foreldraráð starfar skv. ákvæðum 11. gr. laga um 

leikskóla nr. 90/2008. Foreldraráð er skipað þremur foreldrum og skal kosning fara fram í 

september ár hvert og kosið til eins árs í senn. Hlutverk foreldraráðs leikskóla er 

eftirfarandi: 

• Að gefa umsagnir um skólanámskrá og aðrar áætlanir er varða starfsemi leikskólans 

• Að fylgjast með framkvæmd áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir 

foreldrum 

• Að hafa umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi 

4.2 Stoðþjónusta 

Leikskólinn á samstarf við ýmsa sérfræðinga utan leikskólans sem veita barninu þjónustu. 

Þar má nefna sérkennsluráðgjafa, sálfræðinga og félagsráðgjafa Þjónustumiðstöðvar 

Vesturbæjar, Miðborgar- og Hlíða. Skólinn á einnig samstarf við sérfræðinga Heyrnar-og 

talmeinastöðvar Íslands, Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og -skertra ásamt Þjónustu- 

og þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda, sjónskertra og daufblinda einstaklinga. 

Sjúkraþjálfarar koma reglulega í leikskólann til að vinna með börnum sem þeir sinna og 

eiga samráð við starfsfólk leikskólans. 

4.3 Forvarna- og viðbragðsáætlanir 

Í Sólborg eru í gildi verklagsreglur sem hafa verið unnar sérstaklega fyrir leikskólann. Þær 

eru leiðarvísir fyrir starfsmenn og foreldra og innihalda skýrar verklagsreglur um hvers 
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háttar atburði. Starfsfólki leikskólans er skylt að fylgja þessum reglum sem byggja, á 

lögbundinni tilkynningaskyldu. Í slíkum tilvikum er mikilvægt að skipulega sé tekið á 

málum frá byrjun. Leikskólastjóri ber ábyrgð á að tilkynna mál til barnaverndar 

samkvæmt tilkynningaskyldu barnaverndarlaga. 

4.4 Samvinna við grunnskóla 

Samstarf milli skólastiga er mikilvægt svo tryggja megi eðlilega samfellu í námi barnsins. 

Samstarf þetta felst í upplýsingamiðlun og gagnkvæmum heimsóknum barna og kennara 

á milli skóla. Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 ber starfsfólki leikskóla að skila 

upplýsingum um börnin milli skólastiga. Hlíðaskóli er hverfisgrunnskóli Sólborgar og er 

samstarf leik- og grunnskóla með hefðbundnum hætti. Upplýsingamiðlun milli skólastiga 

er í ákveðnu formi. Starfsfólk fyllir út eyðublað um og þar koma fram styrkleikar barnsins 

ásamt helstu áhersluþáttum úr foreldraviðtali barnsins. Börnum með sérþarfir er fylgt 

nánar eftir í grunnskólann með fundum þar sem fulltrúar frá þjónustumiðstöð sitja einnig.  

4.5 Námsumhverfi 

Þar sem leikskólinn er sérhæfður skóli fyrir heyrnarskert og heyrnarlaus börn er hugað að 

hljóðvist skólans. Við höfum því hljóðeinangrun í sal, fataklefa og kaffistofu starfsfólks. 

Við vinnum gegn hávaðamengun með hljóðdempandi boltum undir alla stóla skólans, 

mottur á gólfum og dúka á borðum skólans þar sem börn leika sér og matast. Við 

skipuleggjum stofur með það fyrir augum að þar sé börn geta leikið sér í ró og næði. 

Við viljum að skólinn okkar sé bjartur og aðlaðandi. Við leggjum áherslu á að geta boðið 

upp á vandað og gott leikefni. Við höfum lagt áherslu á að vinna með kubba og erum við 

með aðgengi að einingakubbum og fleiri vinsælum gerðum kubba. Við bjóðum upp á 

efnivið fyrir hlutverkaleik, listsköpun og fín- og grófhreyfingar. 

Útisvæði skólans er mjög fjölbreytilegt og gróðursælt  sem bíður upp á mikla möguleika í 

leik. Það sama er hægt segja um nærumhverfi skólans þar sem skólinn liggur að Öskjuhlíð 

sem er  vinsælt útivistarsvæði og Nauthólsvík. 
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4.6 Mat á leikskólastarfinu 

4.6.1 Athuganir og mat á börnum 

Meginmarkmið með athugunum og mati á börnum í Sólborg er að fylgjast vel með 

þroskaframvindu hvers barns. Lög um leikskóla kveða á um að efla skuli alhliða þroska 

barna, greina frávik í þroska og mæta þörfum barna þar sem þau eru stödd. Mat og 

athuganir eru meginleið til að uppfylla ákvæði laga og skipuleggja markvisst 

leikskólastarf. Starfsfólki ber einnig að veita foreldrum upplýsingar um stöðu barnsins og 

líðan í leikskólanum. 

Í Sólborg leggur starfsfólk áherslu á að nota fjölbreyttar matsaðferðir, meta reglulega og 

deila skráningu og niðurstöðum með foreldrum. Við athuganir byggir starfsfólk á 

fyrirliggjandi þekkingu sinni á börnunum og þeirri staðreynd að börnin eru öll 

mismunandi einstaklingar sem þroskast hver á sínum hraða. Við athuganir byggir 

starfsfólk m.a. á upplýsingum af upplýsingablaði sem foreldrar hafa fyllt út um barnið 

sem og munnlegum upplýsingum foreldra um heilsufar og fleira. Þá eru notuð ýmis önnur 

viðurkennd matstæki, sem starfsfólk hefur þjálfun og réttindi til að nota, til að meta 

þroskastöðu og færni barna. Niðurstöður úr athugunum á börnunum eru teknar saman 

einu sinni á ári og skipulagt hvaða þætti skuli leggja áherslu á fyrir hvert barn. Þessar 

upplýsingar eru síðan skráðar á foreldraviðtalsblað og deilt með foreldrum í árlegu viðtali. 

Komi upp grunur um frávik frá eðlilegum þroska er rætt við foreldra viðkomandi barns 

um málið við fyrsta kost og byrjað að örva þroskann í samráði við foreldra. Í samráði við 

foreldra er einnig hægt að vísa barninu til nánari athugunar til sérfræðiþjónustu skóla á 

þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða. Því fyrr sem kortlagning á vanda 

barnsins liggur fyrir, þeim mun meiri tími gefst fyrir markvissa vinnu í leikskólanum. 

4.6.2 Innra mat  

Innra mat er framkvæmt samkvæmt matsáætlun leikskólans þar sem afmarkaðir þættir 

eru metnir með reglubundnum hætti. Matið fer fram með ýmsum hætti, svo sem, 

spurninga- og gátlistum, rýnihópum, vettvangsathugunum og rökræðumati. Í 

starfsáætlun er starfið metið og gerð umbótaáætlun fyrir næsta ár. 
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4.6.3 Ytra mat  

Ytra mat er framkvæmt af aðilum sem ekki starfa í leikskólanum. Skóla- og frístundasvið 

sér um ytra mat leikskóla. Foreldrakannanir eru einnig liður í ytra mati. 

Menntamálaráðuneytið stendur einnig fyrir úttekt og mati á leikskólastarfi og er einn 

leikskóli í Reykjavík metinn á ári hverju. 

Markmið leikskólans Sólborgar er að bjóða upp á leikskólalíf þar sem 

börn ráða ferðinni í leik og sköpun og starfsfólki líði vel. 

 

Markmið leikskólans Sólborgar er að bjóða upp á leikskólalíf 

þar sem börn ráða ferðinni í leik og sköpun og starfsfólki líði 

vel. 

 


