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Svör starfsfólks í leikskólunum um hvaða leiðir það telur henta best til 

að stuðla aukinni félagsfærni  
 

Stefna 
 Tryggja að einstaklingurinn fái að njóta sín. 

Starfshættir 

Leikurinn – leikur að læra 

 Skapa aðstæður fyrir frjálsa leikinn – leyfum börnunum að læra í gegnum frjálsa leikinn – 

hann er mikilvægur – gefum honum rými. Börnin geti valið og borið ábyrgð á sínu vali. Gefa 

tíma í umræður. Nýtum aðstæður eins og t.d. frjálsa leikinn, við matarborðið. 

o Í frjálsa leiknum öðlast börn tækifæri til að takast á við tilfinningar sínar og taka tillit til 

annarra.  

o Frjáls og sjálfssprottinn leikur er mikilvægur til að spegla sig í mismunandi aðstæðum.  

 Skipulagður leikur og hópavinna er mikilvæg til að efla samkennd og samvinnu. 

 Börnin læra í gegnum leikinn einfalda leiki þar sem börnin þurfa að skiptast á og bíða. Við 

ræðum við börnin um atvik sem koma upp eins og t.d. að leysa úr ágreiningi. 

 Vinna með leiki sem höfða til ábyrgðar og virkni barnanna 

 Að börnin læri að setja sig í spor annara, kenna gegnum leik og sögur. 

 Við gefum börnunum tækifæri á að velja leik eftir áhugasviði og þroska. Börnin eru hvött til 

að taka ábyrgð og standa við ákvörðun. 

 Mismunandi leikefni. 

 Starfsmenn þurfa að vera til staðar í leik barna. 

 Krefjandi hlutverkaleikir. Börnin leika atvik sem koma upp. 

 Leikþættir, leikir, spil, setja upp stýrðar leikstundir. 

 Nýta efnið Likur að læra. 

 Leikurinn – að allir hafi jöfn tækifæri í leik og starfi. 

 Leikefni sem hentar öllum.  

 Leikþjálfun með kennara, barn fær persónulega þjálfun í leik, í samskiptum fá börnin 

leiðbeiningu um leið og samskiptin fara fram. 

 Hjálpa þeim að vinna úr því sem kemur upp á leik. 

Lýðræðislegir starfshættir 

 Styrkja lýðræðið - styðja börnin í ákvarðanatöku. 

 Með því að börnin taki þátt í að móta reglurnar og styðjast við Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna. 

 Reglulegar og árvissar ráðstefnur í leikskólanum, þar sem börnin skipa pallborðið. 

 Hópavinna - setja upp ímynduð þing þar sem þau leysa verkefni 

 Setja inn í aðalnámskrá að börn fái að taka þátt í skólaþingi. Hver og einn hafi ákveðið 

hlutverk og álit þeirra skiptir máli. 

 Lýðræði, börnin læri að koma sínum skoðunum á framfæri, þau fara frekar eftir sínum eigin 

reglum. 

 Að börnin fái að semja reglur og fái að hafa skoðun á þeim. 

 Leyfum börnum að stjórna samverustund. 
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 Börnin þátttakendur í settningu marka.  

 Viðhorf kennara sé opið og að börn fái tækifæri til að láta rödd  sína heyrast. 

 Ákvarðanir teknar í sameiningu, allir taka virkan þátt. Taka tillit til hinna. Fá þjálfun í að móta 

eigin kringumstæður.   

 Börnin taka þátt í öllum 'byltingum og mótmælum' hverju sinni og svo verði kosið um hvernig 

hlutirnir eiga að vera. 

 Þjálfa börnin markvisst í að taka þátt í lýðræðislegri umræðu. 

 Börnin hafi möguleika á að hafa áhrif á umhverfi sitt hvað varðar val á viðfangsefni, efnivið, 

mat o.fl. 

 Lýðræðislegar kosningar í daglegu starfi.  

 Við erum lýðræðislegur leikskóli og það er pláss fyrir alla. Við leggjum áherslu á lýðræði 

þannig að við hlustum á börnin og börnin fá t.d. að velja á hverjum degi hvað þau vilja leika 

sér með. Börnin velja eftir áhugasviði hvers og eins. 

 Leyfa börnunum að velja um verkefni, mat, hreyfingu, vettvangsferðir eins mikið og þau hafa 

þroska til. 

Tjáning 

 Nemendur fái tækifæri til að tjá tilfinningar sínar. 

 Kynningar fyrir framan hóp. Börnin gætu t.d. sagt frá fjölskyldu sinni, sungið eða sagt sögu og 

æfð í að hlusta þolinmóð á aðra. Öll börn þjálfast í að tjá sig og skiptast á skoðunum við aðra.  

 Börnin þjálfist í að tjá skoðanir og að hlusta á skoðun annarra. Þau læri að ein skoðun er ekki 

endilega réttari en aðrar. 

 Kenna börnum að hlusta og segja frá sjálfum sér. 

 Við kennum börnum að stoppa og hlusta á aðra. Einnig að spyrja má ég fá? Viltu rétta mér?  

 Kenna þeim að hlusta og taka tillit til vilja annarra í hópnum. 

Sjálfsefling  

 Styrkja sjálfsálitið: Til dæmis með því að standa fyrir framan aðra og segja frá. 

 Byrja á yngstu deild að efla sjálfstraust og vinna upp. 

 Að börnin fái tækifæri til að kanna sjálf. 

 Efla börn sem eru óörugg. 

 Hvetja börnin til að prófa hluti. Vera meðvitaður um hverjir þurfa aðstoð og aðstoða jákvætt. 

Tilfinningalæsi: 

 Kennum þeim að þekkja tilfinningar sínar.  

o Tilfinningaspjöld, bækur um tilfinningar, klípusögur, lausaspjöld, námskeið í 

tilfinningafærni.  

 Leiðbeinum börnunum og ræðum við þau um tilfinningar. Kennum þeim að tilfinningar eru 

mismunandi og ræðum hvernig þær tengjast líkamanum, s.s. svipbrigði og líkamsstaða.  

 Yngri börn; að börn læri um mismunandi tilfinningar. Nefna/orða tilfinningar í aðstæðum. 

 Að börn æfist og læri að setja orð á tilfinningar sínar og með auknum þroska öðlist færni í að 

setja sig í spor annara.  Að starfsfólk tileinki sér að endurspegla og viðurkenna tilfinningar 

barna. 

 Aðstoðum ngri börnin við að setja orð á tilfinningar, eflum samkennd og hjálpum þeim að 

setja sig í spor annara.  

Hrós 

 Hrósa fyrir jákvæða hegðun og hunsa það neikvæða. 
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 Hrósa markvisst og uppbyggjandi. 

 Kenna börnum að hrósa hvert öðru. 

 Hrósleikir: Fara í leiki (t.d. að sitja í hring og hrósa næsta barni). 

 Hróshringur. 

 Hrósa fyrir styrkleika og gjörðir ekki fyrir föt eða útlit (sjálftraust fyrir styrkleika). Verðum 

fyrst að kenna þeim ábyrð á sjálfum sér áður en við kennum þeim samfélagslega ábyrgð. 

 Þau hrósi hvert öðru, séu hjálpsöm, tali fallega til hvers annars.  

Vináttuverkefni 

 Kenna vináttu. Hjálpa börnunum að eignast vini. 

 Vináttuverkefni; Blær, „Fri for mobberi“, vináttuverkiefni Barnaheilla. 

 Samskipti og vinátta: Efla vináttu meðal barna og þau æfist í samskiptum þannig að þau eigi 

árangagursrík samskipti við bæði börn og fullorðna. 

Út í samfélagið:  

 Efla tengls við eldri borgara. 

 Hreinsa nærumhverfi. 

 Starfskynningar. 

 Fræða börnin um umhverfið. Flokkun rusls, týna rusl.   

 Svigrúm til samstarfs við nærumhverfi, s.s. aðra leikskóla, starf eldri borgara og íþróttafélaga. 

Samræða 

 Læra að skiptast á í samræðum. Að þora að taka þátt í samræðum.  

 Virkja börn í að segja sína skoðun og virða skoðanir annarra.  

 Nýtum samverustundir til að ræða mál sem koma upp í starfinu, t.d. ef eineltismál kemur 

upp.  

 Að starfsfólk grípi ekki frammí, að börn læri að bíða meðan aðrir segja frá. Tækifæri til að 

segja frá því sem þau vilja. 

 Vinna í litlum hópum þar sem börn fá að tjá sig og virða aðra (hlusta) – kenna þeim að hafa 

skoðanir. 

 Hlusta á aðra og virða ólíkar skoðanir.  

 Hópastarf þar sem umræða fer fram og allir fá að tjá sig. 

 Vera tilbúin að svara þegar börn spyrja, eru með vangaveltur. 

Vinna með litlum hópum. 

 Hópverkefni – láta börn vinna verkefni án stýringar – að þau fái þjálfun í að vinna með ólíkum 

einstaklingum. 

 Vinna í litlum hópum, allir fá að láta ljós sitt skína.  Alltaf kennari með hverjum hóp.  

 Vinna flest verkefni í hópastarfi með minni hópa (fimm börn í hóp).  

 Vinna með leiki sem efla samskipti og hópavinnu. Vinna markvisst með leiki/hópleiki. 

Jafningjakennsla 

 Skapa hefðir í skólum að börn fái hlutverk að hjálpa börnum, sem eru ný í bekk eða á deild. 

 Mentor (lærimeistari): Börn fái það hlutverk að leiðbeina öðrum. 

 Eldri hjálpa yngri. Félagslega sterkir hjálpa þeim sem eru minna félagslega sterkir. 

 Fá þau til að hjálpa þeim sem eru yngri. Kenna þeim. Í fataklefanum er hægt að benda þeim á 

að aðstoða hvort annað. Barn vikunnar/aðstoðarmaður dagsins. 

 Kenna þeim jákvæða leiðtogahæfni, t.d. með því að eldri börnin hafi markvisst hlutverk 

gagnvart þeim yngri (skólavinur) – minnka spennu á milli aldursstiga. 
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Ýmsar hugmyndir 

 Hlutverk: Umsjónarmenn, veðurfræðingar, þjónar.  

 Efla sögugerð barna 

 Virk hlustun. Við hlustum á börnin af athygli og spyrjum opinna spurninga og notum HV 

spurningar (Hvað, hver, hvernig).  

 Kenna börnunum að sýna virðingu með því að hlusta á hvert annað. 

 Þátttaka í verkefnum eins og Jól í skókassa. 

 Nota Stig af stigi. 

 Umræður um einelti og afleiðingar þess. Engin tekur þátt í einelti.  

 Lesa dæmisögur. 

 Lesa bækur og kenna þeim vísur og lög.  

 Nota tákn með tali 

 Leyfa börnunum oftar að vinna að sameiginlegum verkefnum.  

 Vera vakandi fyrir þeim börnum sem eru með slæma félagsfærni og styðja þau. 

 Unnið markvisst með dygðir og vináttu. 

 Nýtum loðtöflusögur til að ræða um hjálpsemi, hrós, virðingu, góðvild, leiðtogahæfni o.s.frv. 

Spyrjum börnin jafnóðum út í söguna. 

 Virkja börn, sýna þeim að allir skipta máli, skapa, vinna verkefni, skapa tækifæri, allir hafa 

rödd. 

 Nýta fræðsluefni / fræða börn um t.d. samskipti. 

 Kenna börnum nýtingu verðlausra efna í meira mæli.  Setja sér betri stefnu varðandi það. 

 Að börnin hjálpist að við verkefnin.  

 Kenna börnunum að ákvarðanataka þeirra hefur áhrif á aðra en eingöngu þau, umhverfið og 

náungann. 

 Huga að hópaskiptingu, stundum getuskipta, stundum þvert á getu, sníða kennsluefni eftir 

getu nemenda og áhuga, í málörvun, frjálsum leik og sögustundum.  

 Meiri tími í umræður við börnin, lesa bækur og vinna með þær á fjölbreyttan hátt, nota 

hugmyndafræði PBS lífsleikni og forvarnarverkefnis í starfi með börnunum. 

 Kenna börnunum að hjálpast að, allir eru góðir í einhverju. 

 Hvetja börnin til að mynda sér skoðanir og bera virðingu fyrir þeim og skoðunum annarra. 

 Börnin læri að komast að sameiginlegri niðurstöðu þegar það á við. 

 Sjálfstyrkingaæfingar 

 Innleiðing Barnasáttmálans. Hann sé sýnilegur og um hann skapist umræður og vitnað sé í 

hann þegar það á við. 

 Kenna þeima að bera ábyrgð á eigin dóti, og bera virðingu fyrir sínu dóti og annarra. Minna 

þau á ef þarf, annars er best að gefa þeim tíma til að átta sig á að ganga frá eigin dóti, 

myndrænar lýsingar í fataklefa, hvetja þau til að fara vel með eigin eigur. Ekki gera allt fyrir 

þau.   

 Gefa þeim tíma þó það sé fljótlegra að kennarinn geri þetta. 

 Skapa rólegt umhverfi og tíma. Spila og tala saman, skiptast á og læra kurteisi og reglur. 

 Samverustundir. Samverustundir, með söng og lestri.  

 Ró og næði.  

 Gagnrýnin hugsun - æfingar 

 Lesa og segja sögur.  
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 Lögð sé áhersla á að gerður sé  sáttmáli um samskipti (starfsfólk og börn). Hvatt sé til þess að 

allir sýni hjálpsemi, virðingu og náungakærleik og auka þannig samfélagslega ábyrgð. Slik 

vinna krefst þess að starfsfólk sé mjög meðvitað um sín viðhorf og skoðanir og að allir séu 

tilbúnir í slíkar umræður. Góðar fyrirmyndir er það sem gildir í samskiptum við börnin. 

 Ræða samkennd. 

 Vinna með lífsleikni.  

 Auka núvitund hjá börnum. 

 Gefa börnunum fastan tíma til að sýna þeim að þau fái hlutina aftur. Minna þau á að skiptast 

á.  

 Hafa áhugamál allra í boði. 

 Kenna börnum þolinmæði og biðlund. Kennarar tala fallega við hvrrt annað og við börnin.  

 Efla öryggi í gegnum söngstundir, samveruna og matarstundir 

 Fara með börnin í slökun eða yoga.  

 Aðstoða við að leysa úr ágreiningi án þess þó að grípa fram fyrir hendurnar á þeim. 

o Leyfa börnunum að útkljá árekstra ekki leysa málin fyrir þau 

o Leiðbeina í gegnum ágreining. Gefa börnum öguleika á að leysa ágreining sem upp. 

kemur án afskipta fullorðinna. Leysa ágreining stig af stigi. 

o Börnin þurfa að læra að leysa vandamál sem upp koma, hafa stjórn á sér, vita hvernig 

þau eiga að biðja um aðstoð og hvernig á að lesa í umhverfið og aðstæður.   

o Að börn leysi sjálf úr vandamálum sem upp koma þeirra á milli. Að vera ekki of fljót 

að stökkva til, leyfa börnum að bregðast við og leysa úr vanda.  

 Að kenna börnum viðeigandi tjáskipti við upphaf leikskólagöngu og það er byggt ofan á það 

eftir því sem líður á leikskólagönguna: Að leggja áherslu á börn æfist í viðeigandi hegðum og 

tileinki sér boðskiptaleiðir við fjölbreyttar aðstæður í daglegu starfi og viti sömuleiðis hvað er 

ætlast til af þeim við mismunandi aðstæður. 

 Félagsfærnihópar, æfa börnin í jákvæðum samskiptum og að leysa deildur. Kenna góð 

félagsleg samskipti. 

 Með dygðarkennslu. Taka dygð fyrir og vinna vel með hana. Allir starfsmenn þurfa að vera 

samtaka og vinna með hana. Kenna hvað dygðin þýðir og hvernig hún virkar. 

 Læra um réttindi og skyldur sem við þurfum öll að kunna til að verða ábyrgir 

samfélagsþegnar. 

 Tala um hvernig börnum líður á mismunandi í aðstæðum. Sýna samúð þegar það á við. 

 Kenna barninu um virðingu. Bera virðingu fyrir einstaklingum, barninu og samstarfsmanni, 

bera virðingu fyrir vinnu barnanna og vinnu fullorðna. 

 Við blöndum börnum saman í hópa eftir kyni, þjóðerni, fatlaður / ófatlaður. Hvetjum börnin 

til að velja ekki alltaf það sama, bjóðum upp á fleiri krefjandi verkefni. Hvetjum börn til að 

stíga út fyrir þægindarammann. 

 Nota peresónubrúður. 

 Auka færni í samskiptum með því að lesa félagsfærnisögur í samveru.  

 Klípusögur, lausnasett, hlutverkahugmyndir. 

o Sýna börnum að það er allt í lagi að vera öðruvísi. Segja sögur, hlutverkaleikur o.fl. 

 Markviss kennsla í lífsleikni / félagsfærni sem felst m.a. í kennslu í að setja sig í spor annarra, 

sýna öðrum og umhverfinu virðingu, umburðarlyndi og elfa færni til þess að taka 

lýðræðislegar ákvarðanir.  

 Æfingar , námskeið og fræðsla í lífsleikni / félagsfærni.  



Menntastefna Reykavíkurborgar 
Vinnuskjal: Hvernig stuðlum við að félagsfærni leikskólabarna? 
IS – janúar 2018 
 

6 
 

 Sjónrænn stuðningur, t.d. í samverustundum þar sem kemur skýrt fram hvað er ætlast til af 

börnum við þessar aðstæður.  

 Bínubækurnar eru góðar til að leggja inn viðeigand  boðskiptaleiðir fyrir yngstu börnin og 

hugsanlega væri ein leið að Ásthildur Snorradóttir væri með námskeið/innlögn fyrir þá sem 

starfa með yngstu börnum. 

 Skráning, leita eftir þeirra hugmyndum. 

 Auknar skráningar og gefa tíma til úrvinnslu þeirra. 

 Vinna að sameiginlegum verkefnum eins og í listgreinum.  

Inntak námsins 
 Kynna börnin fyrir mismunandi menningarheimum og bera virðingu fyrir öllum. 

 Kynna fyrir börnunum fjölbreytileika lífsins í allri sinni mynd. Börnin læri um upprunalönd 

barna af erlendum uppruna, s.s. lífshætti, umhverfi, aðbúnað o.fl. Börnin læri t.d um ólík 

fjölskylduform, aðstæður fólks og útlit þannig þau mæti fjölbreytileikanum á sem 

fordómalausastan hátt. 

 Fræðsla um mismunandi menningu.  Í mismunandi löndum; menningarmót. 

 Vinna með fjölmenningu. Gott námsefni og kynning á menningu annarra þjóða.   

 Fræðsla um virðingu á öllum skólastigum. 

 Fræða um lýðræði og lýðræðisþátttöku. Gefa öllum börnum rödd og hlusta. 

Foreldrar 
 Allir foreldrar þurfa að koma að því að ræða menningu og gildi á fundum. 

 Vinna vel með heimilum barnanna. 

 Góð upplýsingagjöf frá skóla til heimila um hvaða gildi og orðræða er viðhöfð í skólanum. 

 Ýta undir gæðastundir fjölskyldu (án snjalltækja). Endurskoða fjölskyldustefnu Reykjavíkur. 

 Námskeið fyrir foreldra leikskólabarna sem tengist félagsfærni barna. 

Starfsfólkið 
 Glatt starfsfólk!  

 Stöðuleiki í starfsmannahópnum. 

 Að hafa góða starfsmannastefnu því starfsmenn eru fyrirmyndir barnanna í samskiptum og 

samstarfi.  

 Minnkun álags á starfsfólki með skriffinnsku svo þau geti sinnt starfinu inni á deild.  

 Starfsmenn skoði sjálfa sig inn á við og bæta sig hvað varðar hrós og hvatningu þar sem við á. 

 Að starfsfólk komi fram við hvert og eitt barn og fjölskyldur af umburðalyndi og virðingu. 

 Starfsmaður ávallt á svæði þar sem vinna / leikur fer fram.  

 Kennarar séu meðvitaðir um jafnréttismál. 

 Minnka streitu og þreytu í börnum og starfsfólki. 

 Aðgangur að sérfræðingum á ýmsum sviðum.  

 Nota hrós meira við samstarfsfólk og börn.  

 Fullorðnir sýni gott fordæmi og að fullorðnir fái fræðslu í að efla góð samskipti. 

 Gott skipulag, mikilvægt að kennarar fái undirbúning, og alltaf tveir fari saman í útikennslu. 

 Mikilvægt er að efla starfsandann, m.a. með því að styðja og hlúa að hverjum og einum 

starfsmanni. Efla liðsheild t.d. með því að starfsmenn geri eitthvað skemmtilegt og 

uppbyggilegt saman.  

 Með því að við kennarar sýnum virðingu í samskiptum við alla. Hvernig við tölum, hvaða tón 

við notum – vingjarnleg samskipti. 
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 Að starfsfólk öðlist þekkingu og færni í fjölbreyttum leiðum í starfi með börnum og jafnvel 

mætti hugsa sér með áherslu á fjölmenningu. Að starfsfólk fái tækifæri til að kynnast hverju 

barni og þeirra fjölskyldum, þ.e. góð samvinna við foreldra. 

 Efla þarf lýðræðisvitund starfsmanna og fræða um lýðræði og kennsluaðferðir. 

 Starfsmenn þurfa að meiri tíma saman til að tala um annað en vinnuna. 

 Ánægðir kennarar í góðu jafnvægi, minna álag í starfi / veikinda afleysing, og undirbúnings 

afleysing. 

 Efling starfsmannahópsins með virkara samtali milli starfsfólks. Að starfsfólk leiki sér saman. 

 Vinna í litlum hópum með fagfólki.  

 Að starfsfólk noti virka hlustun. Sýna áhuga á því sem barnið er að segja.  

 Kennarar beri virðingu fyrir börnum og veri góðar fyrirmyndir. 

o Vera besta útgáfan af sjálfum okkur, taka þátt, sýna áhuga á börnunum, þeirra 

hugmyndum og vinnu, nýtni, samvinna, fræðsla og áhugi. 

o Kennari þarf að vera góð fyrirmynd í tali og hegðun gagn vart stóru sem smáu. 

o Kennarar eru góð fyrirmynd í samskiptum. Kennari tekur þátt í leik og sýnir fyrirmyndar 

félagsfærni. 

o Vera góðar fyrirmyndir og kenna þeim hvað sé æskilegt og óæskilegt. 

o Vera góð fyrirmynd hvað varðar jákvæð samskipti og hlýju.  Vera til staðar. 

o Hinir fullorðnu eru fyrirmyndir barnanna í leikskólastarfinu: Börnin sjái í daglegum 

samskiptum starfsfólks sín á milli að þeirra samskipti einkennist m.a. af virðingu.  

 Fjölga sérfræðingum, sérkennsla leikskóla falli undir þjónustumiðstöðvar. 

 Vantar hæft starfsfólk með uppeldismenntun. 

 Að starfsfólk leikskóla komi sér saman um og / eða taki höndum saman í því að vanda sig í 

samskiptum hvert annað. 

 Þarf áhugasama og lýðræðislega þenkjandi kennara. 

 Styttri biðtími eftir aðkomu sérfræðinga til að leiðbeina. 

 Samstillt vinnubrögð starfsfólks . SMT hugmyndafræðin. Deildafundir allra starfsmanna 

saman. 

Viðhorf og áherslur 

Virðing – hjálpsemi – samkennd  

 Starfshættir einkennist af virðingu fyrir félögum og umhverfi. Að börnin sýni hvert öðru 

virðingu, geti sett sig í spor annarra og virði hvað fólk og menningarheimar eru fjölbreytilegir. 

o Virðing fyrir sjálfum sér.  

o Sýna öðrum virðingu, hjálpsemi og umhyggju.  

o Virðing - fjölbreytileiki, ekki allir eins.  

o Kurteisi, jafnrétti, hjálpsemi, góð samskipti. 

o Víðsýni og umburðarlyndi. 

 Að læra að lifa í sátt og samlyndi við aðra. Skoða menningu annara. 

 Kenna tillitssemi. Taka tillit til annarra og geta sett sig í spor. 

 Starfshættir eru byggðir á hjálpsemi og góðvild.   

 Kenna samkennd og læra að setja sig í spor annarra.  

 Náungakærleikur, samkennd, umburðarlyndi; kennum væntumþyggju, góðmennsku og 

hjálpsemi. 

 Hjálpsemi – æfa börnin í samhjálp í athöfnum daglegs lífs  
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 Undirstaða góðra samskipta er hlustun, umburðalyndi, jákvæðni og gleði. 

 Fjölbreytni eflir samkennd og umburðarlyndi og sjálfstraust.  

Viðhorf til barnsins 

 Efla sjálfsöryggi -> Leiðtogi. Skýr hvatning. 

 Forðast að vanmeta börn / Börn eru getumikil. 

 Ýta undir styrkleika þeirra. 

 Mæta hverju barni þar sem styrkur þess liggur. 

 Styrkja sjálfshjálp. 

 Hafa trú á getu barnanna 

Sjálfstæði og ábyrgð 

 Ábyrgð, samfélagsleg. Þú berð skyldur gagnvart samfélaginu, ekki bara réttindi, standa með 

sér og sínum. 

 Kenna börnum ábyrgð og sjálfstæði. 

 Láta börnin taka ábyrgð á sjálfum sér 

 Að barn læri að bera ábyrgð á eigin gjörðum og setja sjálfum sér og öðrum mörk. 

 Efla börn í að standa með sínum skoðunum.  

 Kjarkur til að fara sína leið  standa með eigin hugmyndum. 

Reglur 

 Skýrar reglur um samskipti við börnin. 

 Skýrar reglur fyrir kennara og starfsfólk. Settar yrðu saman reglur um samskipti við börn og 

samstarfsfólk og samræmd vinnubrögð í tengslum við aga. 

 Mörk: Setja mörk- fara eftir mörkum.  

 Kenna aga og reglur. 

Ýmis viðhorf og áherslur 

 Kenna börnunum að meta hvað þau hafa. 

 Efla málnotkun. 

 Vinna með réttlætiskend og tilfinningar í auknum mæli.  

 Hafa meiri tíma fyrir hópastarf og málörvun og að foreldrar vinni að sömu hlutum heima með 

börnunum.   

 Skólabragur einkennist af samkennd þar sem fólk tekur tillit til hvers annars og er fært að 

vinna í hóp. 

 Mikilvægt að allir séu vinir. Með aukinni samkennd og litlum samvinnuverkefnum á það að 

takast.  

 Efla börn í félagsfærni og samskiptum með jákvæðri hvatningu því þá veita þau  hana frekar 

til annarra. 

 Efla hlustun. 

 Umræða um jákvæð samskipti og gildi í skólum  – réttindi einstaklingsins og annara –

handbækur sendar heim - hvernig haga ég mér í skólanum og hvernig haga ég mér við vini 

mína ...  

 Að takast á við erfiða hegðun barna þannig að með inngripi leikskólakennara æfist börnin í að 

hafa stjórn á eigin hegðun. 

 Með aukinni sérkennslu mætum við þörfum barnanna. 

o Sum börn þurfa meiri aðstoð en önnur til þess að ná því markmiði og því þarf sérkennsla 

/ úrræði að vera í boði fyrir þau um leið og þörfin fyrir það uppgötvast. 
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 Börnin læri að setja eigin mörk í samskiptum og virða mörk annarra.  

 Jákvæður agi. 

 Að sýna börnum umhyggju til þess að þau læri að gefa hana. 

 Styðja við jákvæð samskipti barn-barn, fullorðinn-barn, fullorðin-fullorðin. 

 Fræðsla, kennsluefni og umhverfi sem hvetur til víðsýni . 

 Efla réttlætishugsnun barna hvort sem það snýr að þeim sjálfum, öðru fólki eða umhverfinu. 

 Allir fái tækifæri til að taka þátt sama hver staða þeirra er. 

 Kenna orsök og afleiðingu og viðeigandi hegðun. 

 Kenna börnunum að deila með öðrum.  

 Skapandi námsumhverfi er mikilvægt til að móta frjóa og skapandi einstaklinga sem taka þátt 

í að þróa og móta samfélagið síðar meir.  

 Hafa jafnrétti að leiðarljósi. Velja bækur þar sem jafnrétti er gert hátt undir höfði.  

 Efla félagshæfni barna með því að auka samskiptafærni. 

 Leggja áherslu á að við erum ólík og höfum ólíkar þarfir og tilfinningar.  

 Að geta sett sig í spor annarra. 

 Fyrirmyndir í samfélaginu og ábyrgð þeirra, leyfa að bera ábyrgð og læra af mistökum. 

 Traust milli barns og starfsfólks sé það mikið að barnið vilji prófa nýja hluti og gera sjálft. 

 Skólastarf einkennist af samvinnu og þátttöku allra.  

 Styrkja jákvæða hegðun. 

 Passa upp á hvernig orðbragð og látbragð er notað við börnin. 

 Við kennum börnunum að allir eru einstakir, allir eru áhugaverðir. Við erum öll ólík.  

 Undirstaða góðra samskipta er hlustun, umburðalyndi, jákvæðni og gleði. 

 Í gegnum leik og söng er hægt að kenna tillitssemi.  

 Í leikskólanum æfast þau í að taka til eftir sig og gangi vel um eigur leikskólans. Þau læra að 

deila með hvert öðru. 

Fræðsla – endurmenntun - starfsþróun 
 Fræðsla fyrir foreldra og starfsfólk – aukin fræðsla.  

 Námskeið fyrir starfsfólk og foreldra í félagsfærni. 

 Að starfsmenn fái fræðslu um starfsmannastefnu vinnustaðarins þannig að þeir geti verið 

fyrirmyndir barnanna. 

 Námskeið og hópefli fyrir kennara 

 Starfendarannsóknir. 

 Meiri endurmenntun í praktískum sönglögum, leiklist, tjáningu.  

 Fá fræðslu um ýmsar aðferðir, t.d. Art. 

 Námskeið fyrir starfsfólk leikskóla um samskipti á vinnustað.  

 Námskeið og fyrirlestrar fyrir starfsfólk og foreldra til að efla samstarf heimilis og leikskóla. 

 Námskeið fyrir leikskólakennara / starfsfólk í félagsfærnisögum 

 Námskeið um kvíða barna. 

 Að starfsfólk fái leiðbeiningu og öðlist þekkingu í að takast á við erfiða hegðun með því að fá 

kennslu og bæti við sig þekkingu á þeim leiðum og námsefni sem hjálpar þeim að takast á við 

erfið hegðun barna. 

 Fullorðnir fái fræðslu í að efla samskipti með jákvæðri hvatningu. 

 Ítarleg og góð námskeið haldin reglulega og að allir fái leiðsögn / mentor á sinn vinnustað 

eftir námskeið. 

 Fullorðnir þurfa að fá fræðslu og tileinka sér sjálfir núvitund. 
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Aðstæður og aðbúnaður 
 Fleira faglært starfsfólk og færri börn til að geta sinnt einstaklingnum betur. 

o Fækka börnum á deild per starfsmann til að lágmarka m.a. hávaða og áreiti og til að 

auðvelda starfsfólki að vinna með fámennum barnahópum sem við teljum vera leið til 

árangurs í viðeigandi tjáskiptum barna sem sömuleiðis myndi auðvelda starfsfólki að 

takast á við erfiða hegðun einstakra barna. 

 Aukið fjármagn inn í leikskólana fyrir fræðslu, kennslugögn, aðbúnað og laun.  

 Gott rými til leiks og starfs. 

 Gera fleiri svæði aðgengileg fyrir börnin. 

 Hærri laun. 

 Hafa spilakost þannig að hann ýti undir færni barna í rökhugsun og að taka ákvarðanir. 

 Það vantar fjölbreyttara kennsluefni til að þjálfa félagsfærni t.d. spil og leiðbeinandi myndir.  

 Bæta hönnun á húsnæði, tekið mið af þörfum barna og starfsmanna. 

 Hafa eldri og yngri deild nálægt hvor annarri. 

 Aukið námsefni til að auka félagsfærni barna 

 Börnin fái gott aðgengi að leikefni. Allt leikefni verði í hæð barnanna og aðgengilegt þeim. 

 Hverfa frá niðurskurði í sérkennslu. 

 Hugsa um hvað við bjóðum börnunum upp á hvað varðar leikföng, efnivið, skapandi efnivið 

o.fl. t.d. bækur. 

 Nýta rými skólanna eins vel og hægt er og skipta barnahópnum í minni hópa. 

Skipulag 
 Sveigjanlegt dagskipulag. 

 Skipuleggja fasta tíma í félagsfærnivinnu. 

 Hægja á dagskránni og gefa sér meiri tíma með börnunum. 

 Styttri vinnuvika án skerðingar launa. 

 Styttri vistun barna í leikskóla sem þýðir meiri gæðastund með uppalendum / foreldrum. 

Samfélagsleg samþykkt fyrir styttingu.  

 Styttri viðvera / betri líðan /minni kvíði og streita. Viðvera barna verði að hámarki 8 stundir. 

 Gott skipulag, litlir hópar, sveigjanlegir kennarar, undirbúningstímar, greina hópinn sinn 

reglulega, finna hlutverk og stöðu hvers og eins, snúa við neikvæðum leiðtogum eins og 

Vanda kenndi á námskeiði. 

 Hafa plan um hvað á að gera ef vantar starfsmann (plan B). 

 Halda skipulagningu. Hafa fasta svæðisskiptingu og hópaskiptingu. 

 Meiri tíma til undirbúnings – tíma til að undirbúa starfið.  

 Gott skipulag og samræming vinnubragða 

 Getubreiðir hópar. 

 Styttri vinnuvika barna og fullorðinna. Minna samviskubit foreldra. 

 Næði og tími í verkefni. 

 Að börnin fari í heimsókn / taki þátt í verkefnum með öðrum börnum   

 Að börnin fari milli deilda í leikskólanum í verkefni og vinna í hópum. 

Ýmislegt 
 Efla þarf hópefli bæði hjá börnum og starfsfólki, til að bæta andrúmsloftið og starfsandann. 

 Fá námsgögn t.d. frá hegðunarráðgjafa.  

 Vera meðvitaður hvernig þú talar við aðra. 
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 Skólastarf byggist á ábyrgð á gjörðum, umhverfi og við lausn ágreiningsmála 

 Börnunum verði kennt að segja STOPP ég vil þetta ekki og þeim verði einnig kennt að virða 

þegar sagt er stopp.  

 Börnin fái góða aðstoð og nægilegar leiðbeiningar frá starfsfólki. 

 Læra að lesa í líkamlega tjáningu, t.d. svipbrigði, og líkamsstöðu til að skilja hvað aðrir eru að 

segja. 

 Minnka kröfur og leggja áherslu á hópefli hjá börnum.   

 

  


