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Inngangur 
Námskrár leikskóla byggja á aðalnámskrá leikskóla sem  er stefnumótandi leiðarvísir fyrir 

leikskólastarf.  Hún er ígildi reglugerðar og er ætlað að samræma menntun, uppeldi og umönnun 

leikskólabarna og auk þess að vera farvegur til að tryggja jafnrétti allra barna til menntunar og 

uppeldis í leikskólum. 

Leikskólar Reykjavíkur leggja áherslu á sjálfstæði hvers leikskóla til að móta sína uppeldisstefnu 

og skólanámskrá í samráði við foreldra og börn.  Stefnan skal byggjast á sameiginlegri 

hugmyndafræði starfsfólks og ytri aðstæðum hvers leikskóla. 

 

Hlutverk leikskóla 
Leikskólinn er fyrsta stig skólakerfisins og upphaf formlegrar menntunar einstaklinga. Í lögum um 

leikskóla nr. 90 frá 2008 er fjallað um markmið leikskólastarfsins í 2. gr.   Í aðalnámskrá 

leikskóla er að finna áherslu á gildi leiksins og mikilvægi lýðræðis og jafnréttis í öllu 

leikskólastarfi.  

 

Þar segir meðal annars: „Í leikskólum á velferð og hagur barna að vera leiðarljós í öllu starfi. 

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

og leikskilyrði.“ 

 

Leiðarljós í aðalnámskrá leikskóla 
Starfsmenn leikskóla í samráði við foreldra og börn móta leiðir í starfinu sem skulu taka mið af 

leiðarljósum í aðalnámskrá.  

 

• Starfshættir leikskóla eiga að stuðla að því að börn læri að bera virðingu og umhyggju 

fyrir öðru fólki, þrói með sér samkennd, tillitsemi og vináttu. 

 

• Í leikskóla á að stuðla að því að börn þrói með sér 

jákvæða sjálfsmynd með því að virða sérstöðu og 

sjónarmið hvers einstaklings. 

 

• Starfshættir leikskóla eiga að stuðla að virðingu 

barna fyrir náttúru og umhverfi sínu.  

 

• Starfshættir leikskóla eiga að hvetja börn til að 

tjá sig og hlusta á frásagnir, sögur, ljóð og 

ævintýri. 

 

• Í leikskóla á að nýta þau tækifæri sem gefast í daglegum samskiptum til að efla íslenska 

málvitund þar sem börn læra ný orð og hugtök og þróa tungumálið. 

 

• Í leikskóla á að skapa aðstæður fyrir börn til að leika sér svo að þau fái svigrúm fyrir 

ímyndunarafl sitt og sköpun. 

 

• Í leikskóla á að leggja áherslu á sjálfstæði og frumkvæði og hvetja á hvert barn til að 

taka ábyrgð á sjálfu sér.  

 

• Starfshættir leikskóla eiga að taka mið af umhverfi leikskólans og því samfélagi sem hann 

er í.  Jafnframt á leikskólinn að vera virkur þátttakandi í samfélaginu og hafa áhrif á það.  



Leikskólinn Rofaborg 
Rofaborg er staðsett í Árbæjarhverfi við rætur Elliðaárdalsins sem er ein af fegurstu 

náttúruperlum borgarinnar. Dalurinn nýtur borgarverndar vegna sérstaks náttúrufars og 

útivistarmöguleika. Um dalinn rennur fengsæl veiðiá, 

Elliðaá, sem stundum er nefnd perla Reykjavíkur.    

 

Þegar gengið er um dalinn má sjá fjölbreytt 

gróðurfar dalsins og einnig hæstu tré borgarinnar í 

skógivöxnum árhólmanum, en talið er að trjárækt 

hafi hafist í Elliðaárdal upp úr 1920.  Fuglalíf er 

fjölskrúðugt  og ekki er óalgengt að sjá 

andfuglafjölskyldur á Árbæjarlóni við 

Blásteinshólma.  Í dalnum er einnig að finna 

merkilega sögustaði og friðlýstar minjar. Frá 

Rofaborg er stutt í Árbæjarsundlaugina, 

íþróttamannvirki við Fylkisvöllinn og  minjasafn 

Reykjavíkur, Árbæjarsafnið. 

  

Rofaborg tók til starfa í nóvember 1985. Leikskólinn 

stendur við svokallaðan Selásblett, en fyrir miðja 

síðustu öld var svæðið eitt af sumarbústaðalöndum Reykvíkinga.  Þegar byggð tók að þéttast í 

Árbænum rak Sumargjöf  þar dagheimilið Selásborg.  Fyrstu 10 árin var Rofaborg 3ja deilda, en 

árið 1995 var fjórðu deildinni bætt við þar sem áður var Selásborg. Árið 2008 var tekin í notkun 

320 fm viðbygging með tveimur leikskóladeildum, listaskála (Regnbogi) og sal til hreyfileikja (Iða). 

 

Deildir. Á Rofaborg eru 5 aldursskiptar deildir. Tvær deildir eru fyrir 4-5 ára börn, Krummaland 

og Spóaland, þar eru 25 börn á hvorri deild.  Tvær deildir eru fyrir 2-4 ára börn, Lóuland og 

Þrastaland, þar eru 20 börn á hvorri deild. Ein deild er fyrir yngstu börnin 18. mán. – 3 ára, þar 

eru börnin 20.  Í flestum tilfellum flytjast börn á milli deilda að vori eða í ágúst þegar elstu 

börnin hætta og ný börn byrja.  

Það er markmið í aldursamsetningu á deildum að vera með tvo árganga saman á deild. Með því móti 

hafa börnin fjölbreytt val af  verkefnum sem hæfa aldri þeirra og marga leikfélaga á líkum aldri. 

Við mat á leikskólastarfi hefur komið í ljós að hópasamsetning getur haft áhrif á vellíðan og nám 

barna í leikskólanum.  

 

Húsnæði og garður. Rofaborg  er um 900 fm. Í eldri hluta eru 3 deildir fyrir yngri börn en í 

nýrri  byggingunni eru 2 deildir fyrir 4-5 ára börn auk Regnboga, sem er fyrir skapandi starf og 

Iðu, sem er leiksalur til hreyfileikja.  Allar deildir hafa aðgang að Regnboga og Iðu.  

 
Leikskólastjóri.  Leikskólastjóri er faglegur leiðtogi og í forystu um þróun leikskólastarfsins. 

Hann ber einnig ábyrgð á að skólin sé rekinn innan fjárheimilda.  Hann ber ábyrgð á að starfsmenn 

meti starf leikskólans reglulega og að niðurstöður séu notaðar til úrbóta. Einnig að farið sé eftir 

aðalnámskrá leikóla og lögum og reglugerðum sem snerta leikskólann. 

 

Stjórnendateymi. Leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og deildastjórar sitja í 

stjórnunarteymi skólans. Vikulega eru haldnir stjórnendafundir, þar er vettvangur til að fjalla um 

starf leikskólans og taka lýðræðislegar ákvarðanir um málefni er varða skólann. 



Kennarar og annað starfsfólk. Í leikskólanum starfar fólk með mismunandi menntun og 

bakgrunn. Leikskólakennari á að vera leiðandi í mótun uppeldis- og menntastarfsins, fylgjast með 

nýjungum og í samvinnu við annað starfsfólk á hann að vera leiðandi í því að styrkja faglegt 

hlutverk leikskólans. 

 

Grunnþættir menntunar 
Skipulag náms í leikskóla skal taka mið af grunnþáttum menntunar. Grunnþættirnir eru sameiginleg leiðarljós 

í menntun, uppeldi og umönnun í leikskólum og eiga að fléttast inn í allt leikskólastarfið. (aðalnámskrá 

leikskóla bls. 30.) Grunnþættirnir eiga því að fá rými í öllum námsþáttum og þeir eiga að vera sýnilegir í 

daglegu starfi.  

 

Sköpun 
Sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga og virkja 

ímyndunaraflið og leika sér með möguleika. Sköpun byggir á 

gagnrýnni hugsun og aðferðum sem opnar sífellt nýja möguleika 

og því skiptir ferlið ekki síður máli en afrakstur  verksins. 

 

Læsi 
Með læsi er ekki einungis átt við stafi og merkingu orða heldur 

er nú horft á læsi í mun víðara samhengi. Læsi nær til almennrar 

þekkingar jákvæðni og uppbyggileg samskipti við aðra. Einnig 

leikni og hæfni til að lesa í umhverfi sitt, tjá upplifanir, 

tilfinningar og skoðanir og jafnframt að örva alla þætti 

móðurmálsins s.s. tal – hlustun – orðaforða – málskilning – lestur 

og ritun. 

 

Sjálfbærni 
Menntun til sjálfbærni nær til viðfangsefna er lúta að samspili mannsins og umhverfis sem og samspili 

félagslegra og efnahagslegra þátta. Markmiðið er að koma á þróun sem gerir okkur kleift að mæta þörfum 

okkar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta sínum þörfum.  Sjálfbærni snýst að miklu 

leiti um hegðun og hugarfar. 

 

Lýðræði og mannréttindi 
Lýðræði með börnum snýst um að börn fái tækifæri til að hafa áhrif á  ákvarðanatöku um daglegt líf í 

leikskólanum eftir því sem aldur og þroski segir til um.  Lýðræði  kallar á samtal barna og fullorðinna. Þar eru 

lykilþættir gagnrýnin hugsun, ígrundun og hæfni kennarans í samtali við börnin.  Lýðræði með börnum þýðir 

ekki endilega að þau eigi að ráða heldur er það innihald samtalsins sem skiptir miklu máli og er einn af 

lykilþáttum í   þróun vitræns  þroska barna og hæfni þeirra seinna meir.  Það skiptir máli að börnin finni að 

sjónarmið þeirra séu rædd,  þó niðurstaðan sé stundum önnur en börnin áttu von á.  Leikskólar þurfa að taka 

mið að því að barna bíður að taka þátt í lýðræðissamfélagi. Börn þurfa því að læra um  lýðræði og það þarf að 

kenna þeim að skilja það.  

Mannréttindi barna lúta að því að þau eiga rétt á öruggu 

umhvefi, vernd og upplýsingum.  Börn  eiga einnig að hafa 

frelsi til að tjá sig og segja sína skoðun um leið og hlustað er 

á þau.   

Lýðræði og mannréttindi helst í hendur við Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna sem var lögfestur hér á landi 2013. 

Sáttmálinn tryggir börnum  vernd, umönnun og viðurkenningu 

á því að þau hafi réttindi og  séu sjálfstæðir einstaklingar og 

fullgildir þátttakendur í samfélaginu.  

 

 

 



Jafnrétti 
Öll börn eiga að hafa  tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í 

frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, umburðalyndis, víðsýni og jafnréttis. Jafnrétti er regnhlífarhugtak 

sem nær til margra þátta  og inntak kennslu, námsaðferða og námsumhverfis skal vísa til jafnréttis.  

 

Heilbrigði og velferð 
Heilbrigðir lífshættir, hollt mataræði, hvíld, hreinlæti, uppbyggjandi samskipti og hreyfing eru einkum þeir 

þættir sem börn í leikskóla læra um og tileinka sér. Forvarnarstarf og fræðsla nær einnig til heimila og 

nærumhverfis sem börnin alast upp í.  

 

 

Aðkoma foreldra að námskrá. 
Foreldrar í Rofaborg komu með sín sjónarmið og hvernig þeir vildu að grunnþættir menntunar kæmu fram í 

starfinu með börnunum. Það var í gegnum ábendingagátt á heimasíðu leikskólans, þar komu meðal annars 

eftirfarandi atriði fram:  

 

Læsi – Hvað er læsi í leikskólanum? 

• Að það sé lesið reglulega fyrir börnin 

og þau fái tækifæri til að ræða 

upplifun sína.  

• Börn þurfa vandað, skýrt og rólegt 

málumhverfi og  kynnast gömlum og 

góðum orðum sem íslenskan hefur að 

geyma.  

• Nota tákn með tali og hafa myndræn 

skilaboð upp á vegg. 

• Efla orðaforða barna á öðrum 

tungumálum. 

 

Lýðræði - Hvernig  kennum við börnum lýðræði? 

• Láta börnin kjósa, t.d. um lag sem á að syngja eða hvert gengið er í gönguferð. 

• Gera börn meðvituð um að það hafa ekki allir sömu skoðun.  

• Með því að leiðbeina hvernig þau vilja koma fram við aðra. 

• Láta börn vinna saman í hóp og leysa verkefni saman. 

• Kenna þeim að lýðræði  snýst m.a. um að bera virðingu fyrir skoðunum annarra og fyrir hvert öðru. 

• Kenna börnunum að skiptast á, velja og gera sjálf. 

 

Sjálfbærni - Hvers konar menntun þarf til að lifa í sátt við umhverfið? 

• Kenna börnum að ef við látum vatnið renna lengi, verður minna vatn fyrir aðra og líka fyrir fiskana í 

sjónum..  

• Læra að eiga samskipti við aðra og taka tillit til annarra.  

• Virða eigur annarra, kenna þeim hugtakið vistspor s.s. sýna fram á að hver einasti hlutur á sér sögu. 

• Læra að taka tillit til hvers annars, setja sig í spor annarra.  

• Flokka rusl, endurvinna hluti. 

 



Sköpun - Hvernig stuðlum við að skapandi einstaklingum? 

• Kynna börnum efnivið,  gefa þeim tíma, fyrirmyndir og leiðbeiningar.  

• Nota umhverfið til að skapa.  

• Nota göngutúra um hverfið til að fá hugmyndir að skapandi hugsun.  

• Hjálpa börnum að vera dugleg að nota ímyndunaraflið með því að hvetja þau til að búa til sína sögu.  

• Samvinna er góð leið til að vera skapandi, börnin læra hvert af öðru. 

• Leyfa þeim að gera hluti sjálf, kanna og læra af mistökum og leiða þau í rétta átt 

Lýðræði og mannréttindi - Hvernig kennum við börnum um mannréttindi? 

• Aðgreina ekki hópa t.d stelpur og strákar og hvítir og brúnir húðlitir. Hér er fullorðna fólkið 

fyrirmynd.  

• Við þurfum að læra að bera virðingu fyrir hvert öðru.  

• Við erum ólík en bætum hvert annað upp.  

 

Heilbrigði og velferð - Hvernig er stuðlað að heilbrigði og velferð? 

• Með hreyfingu, útiveru og hollum mat. 

• Sleppa sykri.  

• Með því að skapa góðar venjur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hugmyndafræði leikskólans  

    
Uppeldi og menntun barna á Rofaborg byggir á þekkingu og reynslu starfsmanna skólans á því 

hvernig ung börn þroskast best.  Reynsluheimur barna og virkni þeirra, ásamt góðri sjálfsmynd, 

vellíðan og jákvæðum aga eru þar mikilvægir þættir og undirstaða alls náms barna á þessum aldri. 

 

Starf leikskólans fellur vel að stefnu Bandaríkjamannsins John´s Dewey.  Dewey lagði áherslu á 

að börnin ættu að vera virk  í leikjum sínum og umhverfi þeirra frjótt og skapandi ásamt hrósi og 

hvatningu frá fullorðna fólkinu. Sjálfssprottinn leikur barnsins væri í senn nám barnsins og 

útfærsla á reynsluheimi þess. Dewey fræðin eru gömul en inntak þeirra á fyllilega erindi inn í 

nútíma samfélag.  

 

Dewey vildi að börnin væru virkir þátttakendur í samfélaginu og sýnileg innan þess. Hann lagði 

ríka áherslu á lifandi tengsl milli skólans og samfélagsins, þar sem barnið væri fært nær heimi 

fullorðna fólksins. Hugmyndir Dewey´s um virðingu fyrir manngildum, heilbrigði barna og virkni 

þeirra í samfélaginu tengjast vel hluta af grunnþáttum menntunar, mannréttinda og lýðræðis.  

 

Lögð er áhersla á sjálfshjálp barnsins eða virkt nám (e. learning by doing). Virkt nám í orði, verki, 

hugsunum og samskiptum við barnið er einn af grunnþáttum í námi ungra barna. Um leið og barnið 

uppgötvar getu sína öðlast það sjálfsstyrk og gleði sem er mikilvægur efniviður til að öðlast góða 

sjálfsmynd.  Einnig er leitast við að virða sjálfsákvörðunarrétt barnanna með því að bjóða þeim að 

velja sér viðfangsefni, innan ákveðins ramma, og útfæra  síðan efniviðinn út frá sínum 

hugmyndum.  Í daglegum athöfnum á leikskólanum,  eins og í fataklefanum og við matarborðið, eru 

börnin hvött til að hjálpa sér sjálf eftir því sem aldur þeirra og þroski leyfir.   

 

Starfsmenn leikskólans og þeir fullorðnu aðilar sem umgangast börnin eru ávallt fyrirmynd 

barnanna og sjálfsmynd þeirra mótast að miklum  hluta  í samskiptum við þá. Þess vegna er  hlýtt 

viðmót og falleg samskipti við börn og fullorðna mikilvægir þættir í daglegum athöfnum 

leikskólans. Stefna skólans er að  annast börnin af  umhyggju og hlýju  sem tekur mið af þörfum 

hvers  einstaklings. Þannig öðlast börnin þekkingu og reynslu um leið og þau fá öryggi, traust og 

jákvæða sjálfsmynd.   

 

Leikurinn er aðal námsleið leikskólans enda besta leiðin til að ná fram stöðugum framförum í 

þroska barna. Leikurinn er vinna og nám barnsins og er lögð áhersla á leikinn í námi og uppeldi 

barna á Rofaborg.  Leikurinn er eins og rauður þráður í gegnum allt starfið á leikskólanum og er 

miðaður við aldur og þroska barnsins hverju sinni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Markmið leikskólans. 
Markmið leikskólans byggja á hugmyndafræðinni og eru; 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Að fylgjast með og efla þroska og velferð barna
•Á fyrstu æviárum barna þurfa að vera jafnar og stöðugar framfarir í öllum 
þroskaþáttum. Hreyfiþroski, málþroski, félags- og tilfinningaþroski eru samverkandi 
þættir sem styðja við hvorn annan og eru forsenda fyrir námi og velferð barna.

• Að barnið njóti gleði, öryggis og vellíðunar í leikskólanum
•Vellíðan í skólastarfi er mikilvægur þáttur fyrir farsælt nám barna. Barnið þarf að öðlast 
öryggi í framandi umhverfi og kynnast nýju fólki sem það þarf að læra að treysta. Að 
líða vel í eigin skinni og finna til gleði á hverjum degi er forsenda fyrir farsælli og 
eftirminnilegri leikskólagöngu

• Að starfsfólk hafi gefandi og falleg samskipti við börnin.
•Samskipti barna og fullorðna eiga að einkennast að  væntumþykju, hlýju og gleði. Þar 
eru starfmenn ávallt fyrirmynd barnanna. Hvatning og hrós eru mikilvægir þættir í 
samskiptum við börnin sem og skýr skilaboð og einfaldar reglur..

• Að stuðla að jákvæðri sjálfsmynd og sjálfstrausti 
barnanna

•Eitt mikilvægasta veganesti barna þegar þau ljúka leikskólanámi er sterk sjálfsmynd. 
Þar eru einkunnarorðin ég kann og ég get afar mikilvæg. Að hafa trú á eigin getu og að 
vilja standa sig vel eru nauðsynlegir þættir fyrir áframhaldandi námi.



 

Einkunnarorð Rofaborgar 

eru 

leikur – gleði – vinátta 

 
 

 
 

 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuðlum að vináttu allra  
• höfum falleg samskipti við hvert 

annað 

• verum fær í að umgangast hvort 

annað 

• lærum að lesa í tilfinningar  

• sýnum vort öðru umhyggju og hlýju 

 

 

 

 

 

Leikur barna er mikilvæg náms og 

þroskaleið 
• leikur er vinna og nám barnsins 

• í leiknum fer fram mikilvæg sköpun 

• börn þurfa að sýna frumkvæði og 

vera  virk í leiknum 

 

 

 

 

 

 

 

Gleði er rauður þráður í starfi  

og daglegum athöfnum 
• öllum á að líða vel í leikskólanum 

• verum jákvæð gagnvart hvert öðru 

• að gera sjálfur veitir gleði 

• hvetjum og hrósum hvert öðru 
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Námssvið leikskóla – Markmið og leiðir í starfi Rofaborgar. 
Gildi leiksins fyrir vitsmuna- og reyndar alhliðaþroska barnsins  á fyrstu æviárunum  er löngu 

viðurkennt og staðfest á fræðilegum grunni. Leikur  og starf í  leikskóla er um leið  vinna og nám 

barnsins.   Í leikskólanum lærir barnið að ná tökum á margs konar daglegum athöfnum og færni 

um leið og það öðlast þekkingu á nánasta umhverfi sínu.   Námsumhverfið þarf að vera örvandi og 

vekja forvitni barna, áhuga þeirra og trú á eigin getu sem er forsenda að hæfni þeirra. 

 

Frjáls og sjálfsprottinn leikur er ekki aðeins gleðigjafi, hann er barninu einnig nám og starf.  Það 

er nauðsynlegt að hafa það hugfast í öllu uppeldi og skólastarfi að leikurinn er náms- og  

þroskaleið, leið til þekkingar, sjálfstjáningar og sjálfsnáms - barnið þroskast best í gegnum 

leikinn.  Námssvið leikskólans fléttast inn í allt daglegt starf. 

 

Læsi og samskipti 
Markmið með yngri börnum, 1 – 3 ára 

 

• Að börnin öðlist góðan málþroska, bæði máltjáningu og málskilning 

• Að börnin læri að bera virðingu hvert fyrir öðru  

• Stuðla að góðri sjálfsmynd barnanna 

• Að barnið læri að vera einstaklingur í hóp. 

 

Á þessu aldursskeiði eru börn mjög sjálflæg í samskiptum við önnur börn sem og í leikjum sínum.  

Þau eru að læra að deila  og taka tillit til annarra.  Þau bregða sér í hlutverk manna og dýra  og 

vilja líkja eftir því sem fullorðna fólkið er að gera. Oft eru þau fljót að skipta um leik og félaga. 

 
Góður málþroski barna er grunnur að læsi. Á fyrstu  æviárum er lagður grunnur að málþroska. Í 

samskiptum við fullorðna og í leik með öðrum börnum örvast tjáning smátt og smátt, samhliða því 

sem  orðaforðinn eykst.  Á Rofaborg er notað tákn með tali (TMT) sem hjálpartæki til að örva 

málvitund og málskilning yngstu barnanna.  TMT  er ætlað heyrandi börnum og er ávallt notað 

samhliða tali. Það nýtist sérstaklega börnum sem eru að ná tökum á tungumálinu, því þau muna 

betur það sem þau sjá en heyra.  Til að stuðla að góðum málþroska barna leggjum við áherslu á; 

 

• vandað og skýrt málumhverfi  

• að börn séu hluti af málumhverfi fullorðinna 

• setja orð á athafnir daglegs lífs 

• að lesa daglega fyrir litla og stóra hópa 

• syngja daglega, læra texta og laglínur 

• læra hugtök, orðasambönd, liti og form 

• Gera ritmálið sýnilegt í leikskólanum 

• Að örva málþroska og læsi barna í gegnum leik og 

umönnun. 

• Í öllu daglegu starfi er lögð áhersla á sanngirni og 

réttlæti  

• Æfa félagslegt læsi með leik   

• Þegar farið er út þarf læsi til að meta hvernig skal klæðast, lesa í umhverfið og veðrið.   

• Í útikennslu er þeim kennt um náttúruna og að lesa í hana.  

• Við máltíðir viljum við að börnin verði læs á hversu mikið þau þurfa að borða með því að 

hjálpa sér sjálf 

 



Nú er læsi skilgreint í mun víðara samhengi og er átt við almenna þekkingu, jákvæð og uppbyggileg 

samskipti við aðra og leikni. Einnig  hæfni til að lesa í umhverfi sitt og tjá upplifanir, tilfinningar 

og skoðanir. En markmiðið með auknu læsi barna er fyrst og fremst að efla eftirfarandi 

læsisþætti; 

 

 

Markmið með eldri börnum 3-6 ára. 

Á þessum aldri er lögð mikil áhersla á vináttu, að 

barnið læri að umgangast önnur börn af virðingu og 

sem jafninga og að þau læri að virða skoðanir annarra 

og leysa deilur á farsælan hátt. Þau læra að virða 

reglur sem gilda í samskiptum við aðra jafnt utan sem 

innan leikskólans. Ennfremur þarf barnið að læra að 

vera ábyrgur meðlimur í hóp og jafnframt að njóta sín 

sem einstaklingur án tillits til kynferðis og kynþáttar. 

 

Eftir því sem börnin eldast og þroski þeirra eykst 

þróast leikurinn úr samhliðaleik í samleik, um leið og 

börnin hafa náð aukinni færni í málþroska og í 

samskiptum við aðra.  Þeir læsisþættir sem lagt er 

áherslu á fyrir yngri börnin eiga einnig við fyrir eldri aldurshópinn en það eru einkum þrír þættir 

sem þarf að hafa í huga þegar málþroski barna er metinn, fjölbreyttur orðaforði, skýr 

framburður og góður skilningur á því hvað orðin merkja. Til að efla alla þætti læsis er markmiðið 

að börnin; 

 

• Öðlist tilfinningalæsi og læri að tjá upplifanir, tilfinningar og skoðanir 

• Öðlist umhverfilæsi, hafi leikni og hæfni til að lesa í umhverfi sitt 

• Læri vísur, rím, sögur bæði lesnar og sagðar, þulur og fjölbreytta leiki með orð, andheiti,  

hugtakaskilning, takt og fleira 

• þroski með sér náungakærleika, umburðarlyndi og virðingu fyrir rétti annarra. 

• öðlist sterka sjálfsmynd og hafi sjálfstraust. 

• sýni frumkvæði og áræðni í leik  

• hafi jákvæð og uppbyggileg samskipti við aðra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heilbrigði og vellíðan 
 

Markið með yngri börnum 

Strax við upphaf leikskólagöngunnar er lagður grunnur að heilbrigði og vellíðan barnanna. Þar eru 

daglegar athafnir ríkur þáttur.  Börnin hreyfa sig, matast og hvíla sig á ákveðnum tímum.  

Mikilvægt er að starfsfólk og foreldrar hafi samvinnu um svefn- og matarvenjur barnsins og leggi 

þannig grunninn eins vel og kostur er. Hreinlætisþjálfun er stór þáttur í daglegu lífi ungra barna. 



Til að þjálfunin gangi vel og áfallalaust fyrir sig sinnir starfsfólkið hverjum einstaklingi af alúð og 

natni.  Þannig öðlast börnin öryggi og traust  og tilfinningatengsl við starfsfólkið eykst.   Það má 

ekki gera meiri kröfur til barnanna á þessu sviði en þau ráða við.  Aldrei má refsa börnum eða 

lítillækka þau ef illa tekst til.  Mikilvægt er að hrósa fyrir hvert skref sem tekið er.  Til að börn 

öðlist heilbrigði og vellíðan leggjum við áherslu á; 

 

• daglega útiveru jafnt sumar sem vetur 

• gönguferðir og útikennslu í umhverfi leikskólans 

• hollt matarræði án sykurs og aukaefna 

• gott hreinlæti og handþvott 

• rólegar stundir og leiki 

• hvíld eftir máltíðir 

• hvetja börnin að gera sjálf til að efla sjálfsmynd þeirra 

• skipta börnunum í litla og stærri leikhópa 

 

Markmið með eldri börnum 3-6 ára. 

 

Hreyfing, hollt mataræði og stuðla að 

hreysti barna eru hér lykilættir.  Fram að  6 

ára aldri þróast hreyfifærni þeirra mjög 

mikið. Góður hreyfiþroski barna stuðlar að 

vellíðan þeirra, þau verða öruggari félagslega 

og sjálfstraust eykst. Hreyfing stuðlar að 

andlegri og líkamlegri vellíðan barna og veitir 

þeim útrás.  Með hreyfiuppeldi er líkamlegur 

þroski barna efldur um leið og ýtt er undir  

heilbrigði og aukið  þrek.  Í uppvextinum þurfa börn krefjandi umhverfi, bæði heima og í 

leikskólanum, sem býður upp á fjölbreytt hreyfinám til þess að þau geti fullnægt hreyfiþörf sinni.  

 

Með eldri börnunum koma frekari markmið; 

 

• Lengri og meira krefjandi gönguferðir í nærumhverfinu 

• Efla umræðu um heilbrigt mataræði  

• Efla sjálfshjálp barnanna 

• Stuðla að jákvæðri sjálfsmynd barna  

• Efla fræðslu og þekkingu fyrir börn, foreldra og kennara  

• Efla útinám enn frekar 

• Vinna með  vináttu og samskipti  

• Elstu börnin fara í fjallgöngu á 

Úlfarsfell 

Sjálfbærni og vísindi 

 

Markmið með yngri börnum 

 

Menntun til sjálfbærni felst í að skapa 

samábyrgt samfélag með virkum borgurum 

sem eru meðvitaðir um gildi, viðhorf og tilfinningar sínar gagnvart jarðarbúum, náttúru og 



umhverfi.  Börn þurfa að læra að við þurfum að fara sparlega með gæði náttúrunnar og umgangast 

hana af virðingu og hógværð svo aðrir fái einnig nóg.  

 

• Rannsaka og upplifa náttúruna  

• Auka vitund barna um umgengni við náttúruna 

• Nýting á matvælum, skammta sér mátulega og henda minna 

• Spara orku og vatn 

• Hugsa vel um nærumhverfið 

 

Markmið með eldri börnum 

 

Mikilvægt er að börnin kynnist 

margbreytileika náttúrunnar af eigin raun um 

leið og  brýna ber fyrir þeim að umgangast 

náttúruna af virðingu og ábyrgð. Útivera, 

vettvangsferðir og útikennsla eru vel til þess 

fallnar og er farið í  skoðunar- og 

vettvangsferðir um nágrennið eftir því sem 

aldur og þroski barna gefur tilefni til meðal 

annars að grenndarsvæði leikskólans sem heitir Krókódílatjörn sem er í hlíðum dalsins.  Að skoða 

lífríki dalsins er einstök upplifun og dýrmætt veganesti fyrir öll börn sem búa í borg.  

 

• Nýta náttúruna allt árið um kring sem leiksvæði  og efnivið til skapandi starfs og leikja. 

• Að stuðla að betri nýtni og endurvinnslu í leikskólanum í stað þess að kaupa nýjan efnivið. 

• Útikennsla á grenndarsvæði og í nærumhverfi leikskólans 

• Efla vísindastarf 

• Ræktun 

• Almenn kynning á sjálfbærni, út á hvað hún gengur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sköpun og menning 

 
Markmið með yngri börnum 

 

Frjálsi leikurinn er mikilvæg námsaðferð og opnar víddir þar sem sköpunargleði barna fær 

notið sín. Sköpun er könnun og rannsókn,  börn þurfa að spyrja, prófa og við þurfum að hafa 

trú á að þau geti. Sköpun er ekki einungis listgreinar, það hefur nú víðari merkingu en áður. 



Sköpun er virkt nám í orði, verki, hugsun, framkomu og samskiptum. Það  gerir barnið að 

uppfinningarmanni.    

• Efla frjálsan og sjálfsprottinn leik 

• Kynna börnunum margskonar efnivið til myndsköpunar 

• Nýta fjölbreyttan efnivið í leik barnanna 

• Hlusta eftir áhuga barnanna og grípa hugmyndir þeirra 

 

Markmið með eldri börnum 

 

Börn hafa sterka þörf fyrir að tjá sig á skapandi hátt.  Myndsköpun og teikningar eru mikilvægur 

tjáningarmiðill ungra barna.  Þess vegna er lagt  upp úr því að börnin hafi alltaf aðgang að efnivið 

til frjálsra teikninga.  Í myndgerðinni ganga börnin í gegnum ákveðinn þroska, frá krotstigi til 

táknmyndar. Þroskastig barna endurspeglast í teikningum þeirra, en eftir því sem þau eldast bera 

myndirnar meiri svip af reynsluheimi þeirra og menningu. 

 

Leikskólar eiga ekki að einangra sig frá þjóðfélaginu heldur kappkosta að vera í tengslum við 

umhverfi sitt og menningu.  Með skoðunarferðum út í samfélagið og þátttöku í hefðum og hátíðum 

er sjóndeildarhringur barnanna víkkaður. Það vekur forvitni og gleði barna að komast í tengsl við 

menningar- og þjónustustofnanir í borginni. 

 

• Í mynd- og listsköpun barna er það ferlið sem skiptir mál en ekki niðurstaðan 

• Lesa þjóðsögur og ævintýri 

• Kynna bönunum menningu annarra þjóða 

• Fara á söfn og aðrar menningarstofnanir í samflélaginu 

 

Framkvæmd stefnuþátta úr læsisstefnu Skóla- og frístundarsviðs. 

 
Rofaborg er með læsisstefnu sem byggir á læsisstefnu Skóla-og frístundarsviðs. Við leggjum 

áherslu á eftirtalda þætti; 

 

Leiðir að markmiðum – daglegt líf í Rofaborg 

Daglegt líf í leikskóla 

markast af  athöfnum sem 

lúta að líkamlegum þörfum 

barna og leikjum á 

ákveðnum tímum sem gefa 

leikskólastarfinu festu og 

öryggi. 

 

 

 

 

Að heilsa og kveðja 

Að heilsa og kveðja skapar 

jákvæðni í samskiptum 

fólks. Það er mikilvægt að 

heilsa og taka hlýlega á 

móti hverju barni og foreldrum þess þegar komið er í leikskólann. Börnin þurfa að finna að þau séu 

velkomin og skipti máli.  Á sama hátt er mikilvægt að kveðja hvert barn að degi loknum þannig að 



barnið fari sátt heim og geti hlakkað til næsta dags.  Jákvæð samskipti fullorðinna og barna er 

mikilvæg fyrirmynd barnanna í framkomu sinni við börn jafnt sem fullorðna.    

 

 

Dagskipulag  
Í leikskólastarfi þarf að skipuleggja daginn út frá aldri og þörfum barnahópsins. Taka þarf tillit 

til venjubundinna athafna eins og matartíma, salernisferða og hvíldartíma.   Í leikstundum 

barnanna þarf að ríkja jafnvægi milli frjálsra og 

skipulagðra leikja, inni og úti.   Skipulag á 

ákveðnum þáttum gefur leikskólastarfinu festu 

og hjálpar börnunum til að átta sig á tíma og 

rými.  Þau átta sig til að mynda fljótlega á 

hvenær er tími til að taka saman áður en næsti 

þáttur hefst og hvenær degi er tekið að halla.   

  

Dagskipulag er rammi utan um uppeldisstarfið og 

dagleg verkefni  þess eru tímasett nákvæmlega. 

Það fer eftir deildum og aldri barnanna hvaða 

daglegum verkefnum börnin sinna hverju sinni.  

Dagskipulagið á að vera einfalt og sett upp á aðgengilegan hátt til að börnin eigi auðvelt með að 

læra það. Þess vegna er skipulagið sett fram myndrænt. 
 

Útivera 
Með því að leggja áherslu á útiveru og hreyfingu aukum við hreyfiþroska barnanna og styrkjum um 

leið heilbrigði, snerpu og þol þeirra.  Lögð er áhersla á að 

börnin fari út að öllu jöfnu, minnst einu sinni á dag ef veður 

leyfir. Vettvangsferðir um nágrennið eru síðan liður í því að 

börnin kynnist náttúrunni og sínu nánasta umhverfi. 

Staðsetning Rofaborgar við Elliðaárdalinn veitir börnunum 

tækifæri til að kynnast hinu einstaka útivistarsvæði sem er 

í túnfætinum.  Þar höfum við aðgang að óspilltri náttúru 

sem gefur óendanlega marga möguleika til leikja og 

uppgötvunarnáms 

Að klæða sig úr og í 

Í fataklefanum er lögð áhersla á að hvetja börnin til sjálfshjálpar þannig að þau öðlist færni í að 

klæða sig  sjálf úr og í.  Aukin færni barnanna til sjálfshjálpar eykur sjálfstraust þeirra og 

stuðlar að jákvæðri sjálfsmynd. Þegar börnin klæða sig sjálf öðlast þau aukna hreyfifærni um leið 

og þau læra ýmis líkamsheiti og einnig mismunandi liti fatnaðar.  

Í fataklefanum er einnig efldur alhliða þroski barnanna. Þau læra að taka tillit hvert til annars, 

mikil málörvun á sér stað og þau þjálfa rökhugsun með því að skipuleggja í hvað skal fara hverju 

sinni og í hvaða röð, háð veðri.   
Samverustundir 
Í samverustundum eiga börnin notalega og 

uppbyggjandi stund saman þegar frjálsum leik er 



lokið og áður en ný verkefni hefjast.  Það eykur samkennd og samheldni hópsins að allir séu saman.  

 

Markmiðið með samverustundum er að  börnin læri að sitja kyrr og hlusta ásamt því að taka þátt í 

samræðum og svara krefjandi spurningum. Þau læra að hlusta hvert á annað og bíða þangað til 

röðin kemur að þeim. Í samverustundum er lögð áhersla á málrækt, málörvun og hlustun og þar 

með er málskilningur og málþroski þeirra efldur. 

   

Ofangreint markmið má nálgast eftir ýmsum leiðum. Það eru  lesnar sögur fyrir börnin daglega.  

Sögurnar eru ávallt valdar með tilliti til aldurs og þroska barnahópsins.  Í sögustundum er 

barnahópnum skipt í smærri hópa. Eftir því sem hóparnir eru minni verður auðveldara að ná til 

hvers einstaklings og þannig fá börnin meira út úr sögulestrinum.  Gömul íslensk og erlend 

ævintýri eru einnig lesin fyrir þau og þannig er varðveittur gamall menningararfur og viðurkennd 

gildi ævintýra fyrir börn.  Tákn með tali er æft í samverustundum og til að gera söguna enn 

myndrænni og spennandi eru stundum notaðar loðtöflur. Í samverustundum er einnig sungið, farið 

með þulur og unnið með framsögn.  

 

Matmálstímar 
Boðið er upp á morgunverð, hádegisverð og síðdegishressingu í leikskólanum auk þess sem boðið er 

uppá ávexti milli morgun- og hádegisverðs í „ávaxtastund“.  Lagt er upp úr hollu og næringarríku 

fæði og máltíðirnar sniðnar að þörfum barnanna. Manneldismarkmið sem eru sett fram af 

Manneldisráði eru höfð til hliðsjónar.   Matseðill er útbúinn fyrir hvern mánuð.  

 

Markmiðið er að börnin læri góða borðsiði, hafi falleg og góð samskipti við hvert annað og bragði á 

öllum mat. Leitast er við að hafa rólega og notalega stund í matmálstímum um leið og börnin læra 

að bjarga sér sem mest sjálf. 

 

Hvert barn á sitt sæti í matmálstímum og eftir aldri og getu skiptast þau á að vera “þjónar.”  

“Þjónarnir”  leggja á borðið,  sækja matinn  og bjóða síðan hinum börnunum til sætis og að gjöra 

svo vel. Til að skapa ró á matmálstímum byrja öll börnin að borða á svipuðum tíma og sitja kyrr 

þangað til máltíðinni er lokið.  

 

Hreinlætisvenjur 
Það er mjög einstaklingsbundið hvenær börn hætta með bleiu. Algengt er að börn geti haldið sér 

hreinum og þurrum á aldrinum 2-3 ára. Hreinlætisþjálfun barna byggir á líkamlegum þroska 

þeirra, samhliða því að  þurfa að ná valdi á vöðvum í þvagblöðru og endaþarmi.  Það er ekki hægt að 

kenna börnum að halda sér þurrum og hreinum fyrr en þessum þroska er náð.   

   

Í leikskólanum eru börnin hvött til að þvo sér um hendurnar þegar ástæða þykir til.  Sérstaklega 

er lögð áhersla á góðan handþvott fyrir máltíðir og eftir klósettferðir.  Góður handþvottur er 

lykilatriði í góðu almennu hreinlæti og til að stemma stigu við sýkingum.  

 

 

 

Hvíld 
Nægur svefn og hvíld er öllum börnum nauðsynlegur, ekki síst fyrstu árin þegar vöxtur og þroski 

er sem örastur.  Svefn- og hvíldartímar eru því nauðsynlegir í leikskólanum til að tryggja andlega 

og líkamlega vellíðan barnanna. Er þetta sérstaklega mikilvægt þar sem börn dvelja oft allan 

daginn í leikskólanum.  Svefnvana og þreytt börn eru gjarnan illa á sig komin andlega og líkamlega.  

Hætta er á að þau verði viðkvæm og vanstillt og eigi oft erfitt með að sofna á kvöldin.  



 

Eftir því sem börnin eldast minnkar svefnþörfin yfir daginn.  Svefntími allra yngstu barnanna fer 

eftir þörfum hvers einstaklings en eldri börnin fara í hvíld að hádegisverði loknum. Þar eiga þau 

stund með sjálfum sér, þau læra að slaka á og hlusta á rólega tónlist eða sögu.  Við teljum að öllum 

börnum sé nauðsynlegt í erli dagsins að leggjast niður og hvíla sig. 

 

 

Dagleg verkefni í Rofaborg 
 

Hópastarf 

Í hópastarfi öðlast börnin skilning á mikilvægi samvinnu og þroska með sér samkennd og 

ábyrgðartilfinningu.  Í samskiptum við önnur börn í hópnum eykst félagslegur þroski og reynsla 

barnanna. Markmiðið með hópastarfinu er að   styrkja tengsl barnanna og stuðla að samvinnu 

þeirra. Það eykur samkennd og félagslegan þroska barnanna  að tilheyra ákveðnum hóp. 

 

Börnunum er skipt í litla  hópa sem eru  

aldursskiptir, ef þess er einhver kostur. 

Börnin velja nafn á hópinn fá til liðs við sig 

hópstjóra sem sér um vinnu hópsins allan 

veturinn.  Leitast er við að flétta 

námsþætti leikskólans inn í hópastarfið um 

leið og verkefnin taka mið af aldri og 

þroska barnanna. Hópastarf er einu sinni í 

viku 

 

  

 
Hreyfistundir 

Í hreyfistundum kynnast börnin margs konar íþróttagreinum sem og knattleikjum, hreyfitjáningu, 

leikfimisæfingum og hreyfileikjum. Æfingar og leikir taka mið af aldri og þroska barnanna.  Mikil 

áhersla er lögð á leikánægju, virkni  og gleði í hreyfistundunum.  

 

Útikennsla 

Vera barna úti í náttúrunni hefur jákvæð áhrif á þroska, heilsu og líðan barna.  Á leikskólum er 

mikilvægt að stuðla að aukinni útiveru og  virðingu fyrir náttúrunni. Rannsóknir benda til þess að 

hreyfiþroski barna aukist í náttúrulegu umhverfi en manngerðu og sjálfstraust, einbeiting og 

félagsfærni taki framförum. Útikennsla getur farið fram á leikskólum allan ársins hring. 

Verkefnin þurfa að miðast við aldur og þroska barnanna og geta komið inn á  öll námsvið leikskóla.  

Mikilvægt er að vinna verkefnin í samvinnu við börnin þannig að þau geti prófað og upplifað hlutina 

á sínum forsendum.  Úrvinnsla verkefna getur verið með ýmsu móti og bæði farið fram úti í 

náttúrunni eða þegar heim á leikskólann er komið. Veður á í flestum tilfellum ekki að hafa áhrif á 

það hvort útikennsla geti farið fram eða ekki við þurfum aðeins að klæða okkur betur. 

 

Könnunarleikur 

Könnunarleikur (e. heuristic  play 

with objects) er aðferð til kennslu 

fyrir yngstu börnin. Könnunarleikur 

felur í sér að börnin leika á 

afmörkuðu svæði með verðlausan 



efnivið eins og t.d. dósir ýmis konar, kökubox, eggjabakka, plastflöskur, pappahólka, keðjur, lykla, 

og fl.  

Markmiðið með leiknum er að börnin fái útrás fyrir meðfædda forvitni, læri að nota  hugtök og 

efli einbeitingu og skynjun. Börnin fá tækifæri til að þroska athyglisgáfu sína og einnig felur 

leikurinn í sér mikla örvun á málþroska þar sem barnið lærir að tengja orð við hluti með því að 

kynnast eðli hvers hlutar fyrir sig í gegnum öll skilningarvitin. 

 

 

Vísindastarf 

 

Skólahópur 
Sérstakir verkefnahópar eru  fyrir elstu börnin á leikskólanum eða þegar þau eru u.þ.b. fimm ára. 

Börnunum er skipt í 10-16 barna hópa sem eru fjórum sinnum í vikur og heita skólahópur.  Fjöldi 

hópanna ræðst af stærð árgangsins hverju sinni.  

 

Markmiðið með skólastundum er að undirbúa börnin undir áframhaldandi nám og stuðla að farsælli 

skólagöngu þeirra. Auk þess er stundunum ætlað að efla sjálfsöryggi barnanna. Margs konar leikir 

og verkefni sem fela í sér hvatningu til þess að læra að lesa og skrifa skipa stóran sess í 

skólahópum. Hjá börnunum vaknar síðan fljótt áhugi á að vinna áfram með ritmál og tölustafi. 

Stundunum er einnig ætlað að auka  vináttu og virðingu barnanna í garð hvers annars og stuðla að 

samkennd þeirra.  

 

Í skólahópum er lögð áhersla á: 

 

• Málrækt og læsi, s.s að  ríma og læra þulur.  

• Hlustað er á framhaldssögu 

• Hljóðgreiningu. 

• Orðaleiki, til að auka orðaforða og 

hugtakaskilning. 

• Að vinna með ritmál og gera það sýnilegt 

fyrir börnunum. 

• Tjáningu og rökhugsun. 

• Þjálfun í hópfyrirmælum 

• Stærðfræði og notkun hugtaka sem tengjast stærðfræði. 

• Vettvangsferðir á lista- og menningasöfn, auk heimsókna í ýmsar stofnanir í borginni. 

• Samstarf og heimsóknir milli leikskóla og grunnskóla. 

• Útikennsla í Elliðaárdalnum 

 

 

Sérkennsla í Rofaborg. 
Í leikskólanum eru börn með margs konar og sértækar þarfir.  Ef grunur er um frávik í þroska 

leitar leikskólinn til sérfræðinga á þjónustumiðstöð Árbæjar- og Grafarholts. Í slíkum tilfellum 

er alltaf haft samráð við foreldra.  Börn sem greinast með frávik í þroska fá sérkennslu  í 

leikskólanum. Unnið er eftir einstaklingsnámskrá sem byggir á athugun sérfræðinga á barninu.  

Þjálfun barna fer fram í hópum eftir þörfum hvers og eins þannig að þau einangrist ekki frá 

öðrum börnum.  Börn læra mikið hvert  af öðru og eru þess vegna mikilvæg fyrirmynd hvert fyrir 

annað. Í Rofaborg er sérkennslustjóri sem er ábyrgðarmaður sérkennslu og hefur yfirumsjón með 

þjálfun og kennslu starfsmanna. Sérkennsla  barna í leikskólanum er alltaf unnin í samráði við 

foreldra. 



 

Snemmtæk íhlutun 
Snemmtæk íhlutun (e. early intervention) er þjálfun eða kennsla sem á sér stað snemma í daglegu 

lífi barns.  Leitast er við að hafa áhrif á þroskaframvindu barns ef grunur er um frávik í þroska. 

Íhlutunin beinist að barni og fjölskyldu þess og vísar frá fæðingu til 6 ára aldurs. Lögð er áhersla 

á  þverfaglega nálgun þar sem samvinna 

er á milli leikskóla, heimilis og annarra 

stofnanna. 

 

 

Fjölskyldan og leikskólinn 

Á Rofaborg er lögð áhersla á góða 

samvinnu við foreldra.  Mest er lagt upp 

úr vinsamlegum og jákvæðum daglegum 

samskiptum foreldra og starfsmanna því 

þannig  byggist upp traust sem til þarf 

svo áframhaldandi samvinna þessara aðila  

verði góð. Lagt er upp úr rafrænum 

samskiptum leikskólans við foreldra.  

Matseðlar, fréttabréf og ársskipulag er sent í tölvupósti til foreldra.  

 

Aðlögun nýrra barn 

Nægur tími fyrir  aðlögun barnsins stuðlar að farsælli leikskólagöngu. Á aðlögunartíma barnsins 

er lagður  grunnur að góðu samstarfi við foreldra sem er mjög mikilvægt fyrir  vellíðan barnsins í 

leikskólanum.  Gert er ráð fyrir að aðlögun nýrra barna taki að minnsta kosti viku og allt upp í 

hálfan mánuð hjá yngstu börnunum. Foreldrar þurfa  að gefa sér tíma til þess að vera með barni 

sínu fyrstu dagana í leikskólanum.  Þessi tími er ekki síður mikilvægur fyrir foreldrana því þá 

gefst þeim tækifæri til að kynnast starfsfólkinu og mynda gagnkvæmt traust  og síðast en ekki 

síst að styðja barnið sitt við að öðlast öryggi í nýju umhverfi. 

 
 

 

Viðtal við upphaf leikskólagöngu 

Áður en  barnið byrjar í aðlögun koma foreldrar í viðtal án barnsins til leikskólastjóra og 

deildarstjóra viðkomandi deildar. Þar er gerður skriflegur vistunarsamningur um viðverutíma 

barnsins í leikskólanum.  Viðtalið hefur tvenns konar tilgang. Leikskólinn fær upplýsingar um 

barnið, þroska þess og venjur og síðan er foreldrum barnsins veittar upplýsingar um leikskólann.  

  

 

Foreldrafundur 

Foreldrafundir eru að  hausti með  foreldrum og starfsfólki leikskólans. 

 

 

Foreldraviðtöl 

Foreldraviðtöl eru einu sinni til tvisvar á ári. Þar fyrir utan er foreldrum  ávallt velkomið að fá 

viðtal við  leikskólastjóra eða deildarstjóra. Viðtölin eru mikilvægur vettvangur til að ræða um  

líðan barnsins í leikskólanum, ásamt framförum í þroska.   

 

 



Opið hús 

Sú hefð hefur skapast að hafa opið hús í leikskólanum á vorin. Þá er tækifæri til að kynnast 

leikskólanum betur og skoða vinnu og myndlistasýningu  barnanna.  

 

Foreldraráð 

Samkvæmt lögum skal foreldraráð vera starfandi við hvern leikskóla. Hlutverk foreldraráðs er að 

fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og framkvæmd annarra áætlana innan leikskólans og að 

þær séu kynntar fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar 

breytingar á leikskólastarfinu. Foreldraráð fjallar ekki um málefni einstakra barna eða 

starfsmanna. Skipa skal í nýt foreldraráð á hverju hausti.  

 

 Foreldrafélag 

Á Rofaborg er starfandi foreldrafélag.  Stjórn félagsins  er skipuð einum/tveimur  fulltrúa/um 

frá hverri deild skólans.  Stjórn 

félagsins ákveður fundi og störf 

félagsins ásamt því að ákveða 

félagsgjald. Stjórnin skipar formann 

og gjaldkera árlega. Formaður 

heldur utan um starf 

foreldrafélagsins, sér um að auglýsa 

viðburði og er talsmaður 

foreldrafélagsins. Sjóðurinn er í 

höndum gjaldkera félagsins og sér 

hann um innheimtu.  

 

Barnavernd  

Samkvæmt barnaverndarlögum nr. 

80 frá 2002 er öllum skylt að 

tilkynna til barnaverndarnefndar 

sveitarfélagsins ef þeir hafa ástæðu til að ætla að barn búi við óviðunandi aðstæður. Ríkari 

skyldur eru lagðar á þá sem starfa með börnum og ungmennum 

 

Leikskólinn og nærumhverfið 

 

Samstarf við grunnskóla 
Rofaborg hefur um nokkurra ára skeið haft markvisst samstarf við yngra stig Árbæjarskóla. 

Þátttaka og kynning barna skólahóps dreifast á haust- og vorönn með ýmsu móti.  Markmiðið með 

samstarfinu er að brúa bilið milli skólastiganna og stuðla að farsælu námi barnanna. Eftirfarandi 

leiðir eru farnar með elsta árgangi: 

• Samráðsfundir leikskólakennara, grunnskólakennara og skólastjórnenda beggja skólastiga. 

• Heimsókn 6 ára barna úr Árbæjarskóla í leikskólann að hausti. 

• Þátttaka barna úr Rofaborg á degi íslenskrar tungu í Árbæjarskóla. 

• Sögustund á bókasafni Árbæjarskóla. 

• Jólaheimsókn í Árbæjarskóla  

• Heimsókn í leikfimissal Árbæjarskóla. 

• Heimsókn  í  kennslustundir Árbæjarskóla í fylgd leikskólakennara 

• Smiðjudagur í Árbæjarskóla 

• Dagur stærðfræðinnar í Árbæjarskóla. 

• Vorheimsókn barna með foreldrum, skipulagt af Árbæjarskóla 



 

Upplýsingar milli skólastiga. 

Samkvæmt lögum ber að veita grunnskóla  persónuupplýsingar, sem fyrir liggja um hvert einstakt 

barn í leikskóla og nauðsynlegar eru fyrir velferð og aðlögun þess í grunnskóla.  Krafist er fullrar 

þagnarskyldu og málsmeðferðar í samræmi við gildandi lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga. Foreldrum skal gerð grein fyrir þessari upplýsingamiðlun.  

 

Samstarf við frístundarheimili 

Elsti árgangur heimsækir og dvelur við 

leik í frístundarheimilinu Töfrasel.  Að 

öllu jöfnu eru þær heimsóknir eftir 

áramót. 

 

Bókasafn 

Tveir elstu árgangar fara í heimsókn í 

minni hópum á Ársafn. Þar tekur 

starfsmaður bókasafnsins á móti 

börnunum, kennir þeim umgengni og 

meðferð bóka og les sögu fyrir hópinn. 

 

Íþróttafélag 

Nokkuð samstarf er við Fylki eftir því sem efni og ástæður leyfa hverju sinni.  

 

Árbæjarsafn 

Vettvangsferðir á Árbæjarsafni er þáttur í sumarstarfinu. Börnin fara ýmist gangandi eða með 

strætisvagni.  Þar eru húsdýr sem hægt er að skoða að ógleymdum gömlum húsum, húsbúnaði og 

leikfangasafni.   

 

Samstarf starfsfólks 
Starfsfólk Rofaborgar leggur áherslu á að hafa gott samstarf sín á milli, með hrósi, hvatningu og 

styðjandi umhverfi.  Það sem lagt er til grundvallar í samstarfinu er jákvæðni, heiðarleiki, vilji til 

samstarfs og virðing fyrir störfum annarra. Það stuðlar að góðum starfsanda sem skilar sér í 

betri samskiptum fólks og meiri gæðum í starfinu með börnunum.  Lögð er áhersla á að nýta 

mannauðinn til góðra verka.  Gott er að geta leitað í smiðju hvers annars og með því er gefið og 

þegið af mismunandi þekkingu og reynslu starfsmannahópsins.   

 

 

 

 

Áherslur í stjórnun leikskólans 
Opin samskipti, fagmennska og lýðræðisleg ákvörðunartaka eru leiðarljós í stjórnun skólans.  

Lögð er áhersla á reglulega fundi stjórnunarteymis skólans. Þar er stefna, starfshættir og 

málefni líðandi stundar til umfjöllunar. 

 

Skipulagsdagar 
Sex virka daga á ári er leikskólinn lokaður. Þessa daga nota starfsmenn til samstarfs og 

endurmenntunar. Samkvæmt lögum eiga starfsmenn að endurmeta starfið reglulega og einnig er 



gerð krafa um að allir starfsmenn komi að námskrárgerð, áætlunargerð sem og ákvarðanatöku um 

ýmsa þætti starfsins. 

 

Menning og hefðir 
Í Rofaborg er mikið sungið, daglega er sungið á 

deildum og á föstudögum er sameiginleg söngstund í 

Iðu með þátttöku allra barna. Lögð er áhersla á að 

syngja gömul íslensk þjóðlög og dægurlög sem hafa 

lifað með þjóðinni frá því á síðustu öld ásamt 

hreyfisöngvum, dýrasöngvum og árstíðarbundnum 

sönglögum.  

 

Rofaborg tekur þátt í hátíðum og hefðum sem 

tengjast menningu okkar Íslendinga.  Markmiðið með 

því er að efla þjóðarvitundina. Þar til viðbótar hefur 

leikskólinn skapað sér ákveðnar hefðir sem gefa tilefni 

til að gera sér dagamun. 

 

Þorrablót 

Haldið er í þá gömlu hefð að blóta þorra.  Þennan dag tala börnin gjarnan um að þau séu að borða 

gamlan mat. Börnin eru jafnframt frædd um verkunaraðferðir matarins eins og þær gerðust í 

gamla daga. 

 

Konudagu- og bóndadagur 

Sú hefð hefur skapast að stúlkurnar  gera vinarbönd handa drengjunum  á bóndadaginn og svo 

gera drengirnir vinarbönd handa  stúlkunum  á konudaginn um leið og þau  fræðst um siði sem 

tengjast þessum dögum. 

 

Bolludagur og sprengidagur 

Á bolludaginn fá allir bollu í leikskólanum með síðdegiskaffinu og saltkjöt og baunir á sprengidag. 

 

Öskudagsball 

Öskudagsball er haldið í salnum og allir mæta í furðufötum eða grímubúningum. Kötturinn er 

sleginn úr tunnunni. 

 

Páskaundirbúningur 

Tekið er þátt í páskaundirbúningi með einum eða öðrum hætti og fræðast börnin um 

páskahátíðina. 

 

 

 

Fjölmenningravika 

Markmið með fjölmenningarlegri viku er að sýna og kenna börnunum sögu og menningu mismunandi 

landa. 

 

Þingvallaferð 

Elstu börnin í leikskólanum fara í dagsferð til Þingvalla í maí.  Á Þingvöllum tekur leiðsögumaður á 

móti hópnum og fræðir hann um sögu staðarins og sýnir börnunum merkar minjar.  Í þá ferð er 

tekið með nesti og farið er í leiki.  



 

Sumarhátíð og 17. júní 

Síðasta virka dag fyrir 17. júní gerum við okkur dagamun, fögnum 17 júní og sumarkomu með 

skrúðgöngu um nágrenni leikskólans  og á eftir er farið í íþróttaleiki og Rofaborgarhlaupið þreytt.  

 

Fjölskylduhátíð foreldrafélagsins 

Foreldrafélagið sér um fjölskylduhátíð sem er í garðinum við Rofaborg  

síðdegis í byrjun júní.  

 

Útskrift elstu barna. 

 Í lok maí er haldin hátíðleg útskriftarathöfn fyrir 5 ára börnin og foreldra þeirra. Þá er komið 

sama í Iðu (sal leikskólans) og börnin syngja og fara með þulur fyrir gesti.  Á eftir eru veitingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferð á Árbæjarsafnið  

Farið er á Árbæjarsafnið í júní eða júlí en sú ferð er háð veðri þar sem nesti er tekið með og 

drukkið úti. Gömlu húsin og húsdýrin eru skoðuð og börnin njóta þess einnig að vera úti í 

náttúrunni.  Í desember fara elstu börn leikskólans í vettvangsferð á safnið og fræðast um 

gamlar jólahefðir.  Leiðsögumaður tekur á móti hópnum og fræðir börnin um líf og störf fólksins í 

gamla daga.   

 

Náttfataball 

Náttfataball er í leikskólanum að hausti.  Þá mega börnin koma með náttföt og bangsa og haldið er 

ball í salnum. 

 

Jólaball og kirkjuferð 

Jólaball er haldið í leikskólanum á virkum degi. Farin er vettvangsferð í kirkju fyrir jólin.  

 

 

 

Leiksýning 

Í samvinnu við stjórn foreldrafélagsins er fengin leiksýning í leikskólann.  Það getur verið gömul 

íslensk þjóðsaga, ævintýri eða frumsamið leikrit.  Leiksýningin skapar stemningu og gleði í 

leikskólanum og börnin fá að upplifa menningarviðburð. 

 

 

Dagur leikskólans 



Degi  leikskólans er fagnað í febrúar.  Þá gerum við okkur dagamun og gerumeitt og annað 

skemmtilegt. 

 

Mat á leikskólastarfinu 
Leikskólastarf er þróunarstarf sem á að vera í stöðugri endurskoðun og þróun til þess að 

markmiðum sé náð.  Leikskólinn  er opin stofnun sem þarf að þróast í takt við þá samfélagslegu 

krafta sem eru í umhverfinu.   

 

Innra mat 

Til þess að geta gert umbætur á starfinu tekur starfsfólkið reglulega þátt í  sjálfsmati (innra 

mati).  Jafnt og þétt yfir veturinn er gert mat á einstaka þáttum starfsins. Að vori er unnið  

endurmat á vetrarstarfinu og leitað leiða til umbóta ef niðurstöður matsins gefa tilefni til. Matið 

byggir á upplýsingum frá starfsmönnum sem er gert með spurningum sem starfsmenn svara í 

hópum. Jafnframt fer fram reglulegt endurmat  á starfsmannafundum. Við framkvæmd matsins 

er lögð áhersla á að ígrunda starfið af gagnrýni og 

heiðarleika.  

 

 

 

 

Matsáætlun 

Allir þættir leikskólastarfsins eru metnir markvisst og 

reglulega. Matið er samstarfsverkefni allra sem starfa í 

leikskólanum og hagsmunaaðila. 

 

 Ár 1.– Nám í gegnum leikinn                                      Vinnusiðfræði leikskólans 

• Gæði náms                                                                *Starfsandi 

• samskipti barna og starfsfólks                                * Jafnrétti 

• Að mæta þörfum barna                                            * Samvinna starfsmanna 

                                                                                * Tengsl við aðra skóla og stofnanir 

 

Ár 2.  - Þroski og framfarir barna                              Námsumhverfi leikskólans 

• Framfarir barna í þroska og námi                       *Húsnæði og búnaður 

• Stuðningur við börn og fjölskyldur                     *Efniviður og námsgögn 

• Stuðningur við börn með sérþarfir                     *Hæfni starfsmanna og starfsþróun 

 

Ár 3. Námskrá leikskólans                                           Stjórnun og samskipti 

• Gæði námskrár                                                 

*Sjálfsmat starfsmanna 

• Áætlanir                                                          *Framganga stjórnenda 

• Dagskipulag                                                      *Virkni starfsmanna                       

 

 

 

 

 

 

 



 

Endurmat frá börnunum. 

 

Maturinn er góður – sérstaklega fiskur og grænmetissúpa. Hakk og spaghetti er líka gott. 

Við viljum fá oftar hangikjöt og Pizzur 

 

Það er leiðinlegt þegar önnur börn og fullorðnir hlusta ekki á mann. Það er líka leiðinlegt þegar 

önnur börn hætta ekki þegar maður biður þau um að hætta.  

 

Þeim finnst nauðsynlegt að börn sýni hvort öðru tillitsemi og leiki saman. Aftur var einelti nefnt og að 

það að setja eitthvað ógeðslegt í skóna hjá manni væri einelti. Þau sögðust einnig eiga góða vini í 

leikskólanum og þar væru góðir kennarar. Eitt barn vildi geta búið til leir og svo búið til fugla úr 

leirnum. 

 

 

 

Ytra mat 

Annað hvert ár er gerð foreldrakönnun sem unnin er af leikskólum Reykjavíkur.  Foreldrar fá 

spurningalista um marga þætti leikskólastarfsins sem lúta að þjónustu, samskiptum og 

námsþáttum leikskólans.  Niðurstöður foreldrakönnunarinnar eru kynntar leikskólastjóra sem 

síðan leggur þær fyrir stjórn foreldraráðs. Niðurstöðurnar eru einnig kynntar öllu starfsfólki 

leikskólans, sem notar niðurstöðurnar til að vinna að umbótum ef með þarf.  Það er gott að fá 

umsagnir frá foreldrum um það sem vel er gert í leikskólanum ekki síður en það sem betur mætti 

fara.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


