
Gátlisti um skólanámskrá leikskóla                 Fylgiskjal

Byggt á aðalnámskrá leikskóla 2011, 

reglugerðum um leikskóla og 

starfsáætlun Skóla- og 

frístundasviðs Reykjavíkur 2014
já nei Athugasemdir

Birtist skólanámskrá  á heimasíðu skólans - 

A

Er gerð grein fyrir uppeldisfræðilegri stefnu 

og markmiðum leikskólans - Lul

Er fjallað um þau gildi sem starf leikskólans 

byggir á - A

Er gerð grein fyrir starfsaðferðum 

leikskólans - Lul

Er gerð grein fyrir hvaða leiðir eru farnar til 

að ná markmiðum leikskólans - Lul

Kemur fram að skólanámskráin er útfærsla 

leikskólans á aðalnámskrá - Lul

Kemur fram að skólanámskráin hafi verið 

rædd í foreldraráði - Lul

Kemur fram hvenær skólanámskrá var 

síðast endurskoðuð - Lul

Kemur fram að leikskólakennarar og annað 

starfsfólk hafi tekið þátt í að móta 

skólanámskrá - A

Kemur fram að foreldrar og börn hafi tekið 

þátt í mótun skólanámskrár - A

Er gerð grein fyrir útfærslu skólans á 

grunnþáttum í menntun og námssviðum 

leikskólans: - A

Læsi í víðum skilningi og samskipti

Menntun til sjálfbærni og vísinda

Heilbrigði og velferð/vellíðan

Lýðræði, mannréttindi og jafnrétti

Sköpun og menning

Er gerð grein fyrir hvernig samstarfi milli 

leikskóla og grunnskóla er háttað: - Lul

Er gerð grein fyrir markmiðum, fyrir-

komulagi og uppbyggingu samstarfs og 

tengsla milli skólastiga - A

Mat á leikskólastarfi:  Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur/Björk Ólafsdóttir
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Kemur fram hvernig staðið er að færslu og 

aðlögun barna milli skólastiga - Lul

Er tilgreint hvaða upplýsingar fylgja barni 

þegar það flyst milli leikskóla eða í 

grunnskóla - Rg.

Er þekkingu, leikni og siðferðilegu viðhorfi 

sem stefnt er að í leikskólastarfinu lýst - A

Er fjallað um vinnulag og aðferðir við að 

meta þroska barna, nám, vellíðan og færni - 

A

Er fjallað um hvernig unnið er með 

hæfniþætti í samræmi við aldur og þroska 

barna - A

Birtast upplýsingar um innra mat á árangri 

og gæðum leikskólastarfs: - A

Er gerð grein fyrir aðferðum við innra mat - 

A

Eru birt viðmið fyrir leikskólastarfið til að 

meta út frá í innra mati - A

Er Barnasáttmálinn sýnilegur í námskránni - 

Sta

Koma fram áherslur og leiðir sem leik-

skólinn fer í samskiptum við börn, 

starfsfólk, foreldra og nærsamfélagið - A

Er gerð grein fyrir skipulagi 

sérfræðiþjónustu - Rg

Mat á leikskólastarfi:  Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur/Björk Ólafsdóttir


