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Svör starfsfólks í leikskólum um hvaða leiðir það telur henta best til að 

stuðla að auknu heilbrigði barna 
 

Almenn atriði  
 Skýr stefna 

 Einstaklingsmiðað nám. 

 Samræmdar reglur og kennsla varðandi veikindi og smitsjúkdóma barna. 

 Huga þarf að eflingu hreyfingar innan skólakerfisins (SFS). 

Starfið 
 Auka fræðslu um heilbrigði í dagskipulaginu. 

 Dygðarkennsla. 

 Hafa fæðuhring sýnilegan.  

 Fjölbreytt val. 

 Nota félagsfærnisögur og að starfsfólk leiðbeini börnunum í félagslegum samskiptum. 

 Kynjafræðsla: Fræðsla um kynjaímynd.  

 Jafnréttisfræðsla. 

 Aukin líkamskennsla (um líffæri, líkamsstarfsemi o.s.frv.)  

 Kenna þeim að þjálfa þolinmæði, að vera sjálfum sér nóg. 

 Kenna um fjölbreytileika samfélagsins: Sögur um t.d. fjölskyldugerð, kynhneigð, fatlaða, 

menningu, virða þarfir annarra. 

 Vellíðan: Frelsi til að stjórna sínu námi sjálf – skýr rammi (til að allir viti hvað er í gangi).  

 Vinna í litlum hópum (þarf fleiri starfsmenn) til að vera á hverju svæði.  

 Hvetja börnin til að tjá sig.  

 Slökun – fara með börnunum í gegnum líkamann og læra að slaka á og hlusta á líkamann. 

o Að börn hafi góða aðstöðu til að slaka á og jafnvel koma með jóga og slökun inn í 

leikskólann og hafa stóra púða inni á deildum til að setjast niður og slaka á.  

o Bjóðum upp á jógatíma og slökun einu sinni í viku fyrir hvert barn. 

o Krakkajóga. 

o Hafa ákveðnar hugleiðslustundir. 

 Myndrænt dagskipulag og matseðill. Eins mikið myndrænt og hægt er.  

 Skráning (skráningarbækur t.d.).  

 Við viljum vera með einn þemadag þar sem talað er um heilbrigði. 

 Innleiða Leikur að læra. 

 Vera ekki alltaf að flýta sér - gefa tíma 

 Nota forvarnarefni gegn einelti frá Barnaheillum. 

 Hrósa markvisst og hvetja börnin. Hrósa athöfnum ekki almennt. Hróshringur. 

 Kenna líkamsvirðingu.  

 Þemavikur um hollustu. 

 Vera meðvitaður um hvað til er á leikskólanum og hafa efniviðinn sýnilegan, t.d. fyrir útileiki. 

 Kynheilbrigði - vera ófeimin að ræða þessi mál við börnin og nota rétt orð. Tala hreint út um 

og kenna rétta hegðun án þess að niðurlægja. 
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 Ekki gleyma að hlægja og hafa gaman, jákvætt miðmót, taka vel á móti börnum og sýna þeim 

hlýju og snertingu. 

 Upplýsa börnin um rétt þeirra til heilbrigði og vellíðan: Vefja inn í starfið umræður um 

réttindi barnanna og tryggja rétt þeirra í umhverfi leikskólans. 

 Fá inn flottar fyrirmyndir t.d. íþróttafólk. 

 Umræða um kynheilbrigði /einkastaði. 

o Við ræðum um „einkastaði“ við börnin og þau eiga líkamann sinn sjálf og mega segja 

„nei“. 

 Vetrarfrí í leikskólanum. 

 

Hollt og fjölbreytt mataræði 
 Börnunum sé boðið upp á hollan og fjölbreyttan mat sem er rétt samansettur skv. 

Manneldismarkmiðum með hliðsjón af næringaþörfum barna á leikskólaaldri. 

 Að matur sé eldaður frá grunni í skólum, menntað fólk í mötuneytum skóla.  Stuðla að ísl. mat 

– þ.e. uppruni matar sé frá Íslandi og lífrænn. 

 Huga þarf að heilbrigðu mataræði og viðhorfi til matar. 

 Ferskur matur og eldað á staðnum – allur matur eldaður frá grunni. 

 Ávextir og grænmeti – fjölbreytt úrval og oftar. 

 Draga úr neyslu kolvetna. 

 Fara með börnunum inn í eldhús, þau geta hjálpað, t.d. með því að skera ávexti og grænmeti. 

 Huga betur að framreiðslu matar.  

 Fagfólk í eldhúsin. Menntaður matráður sem eldar frá grunni þannig að lítið er að unnum 

matvörum. 

 Kenna börnunum að borða og smakka matinn.  Fá sér hæfilega á diskinn (kunna sitt 

magamál) 

 Ræktum grænmeti. Greiðari aðgangur að skólagörðum/kennsla fyrir starfsfólk. 

 Að hafa næringafræði menntaða manneskju til að vera í matseðlagerð.  

 Það væri góð hugmynd að nota Eldum rétt conseptið á leikskólum.  

 Nota ekki unna kjötvöru (í lágmarki) og bjóða meira uppá grænmeti og ávexti. 

 Draga úr sykur- og saltneyslu. 

 Miðlægur og staðlaður matseðill. 

 Kenna börnunum að þekkja sitt magamál 

 Auka fjármagn pr. barn varðandi hráefniskaup í eldhúsin. 

 Gefa börnunum tækifæri til að taka þátt í matseðlagerð og matseld. 

 Fræða börnin á því hvaða matur er hollur/óhollur. Fræða börnin um hollustu matar. 

 Auka fræðslu um matarsóun. 

 Metnaður fyrir hollu fæði, peningar, ekki ódýra fjöldaframleiðslu ... 

 Börn og starfsmenn komi að vali á mataræði og matargerð, auðvelt að mæta sérþörfum. 

 Umhverfið skiptir miklu máli að það sé fallegt og býður uppá að börnin geti borðað á sínum 

hraða og valið sína skammta og félaga. 

 Matartíminn nýttur sem kennslustundir þar sem starfsfólk er jákvæð fyrirmynd og gott 

tækifæri til að leggja inn hugtök í smáum hópoum. Auka á sjálfshjálp með viðeigandi 

matarílátum og lengri matarstund. 

 Umhverfisvernd og umhverfisvitund. Moltun og  hringrás lífsins, matarsóun.  

 Börnin hafi val um mat. 
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Vatn  
 Auka vatnsdrykkju. 

 Greiðara aðgengi að drykkjarvatni á deildum. Vatnsbrúsa á deildir.  

 Hvetja börnin til að drekka vel af vatni.  

 Fræðsla um mikilvægi vatns. 

Hreinlæti 
 Heilsusamlegt umhverfi (hreint inni á deildum).  

 Forvarnarfræðsla varðandi hreinlæti. 

 Myndrænt verkferli, t.d. inni á snyrtingu um hvernig á að þvo hendur og fleira. 

 Handþvottur, andlitsþvottur: Hvernig við þvoum okkur og ástæðan fyrir því. 

 Tannheilsa, hreinlæti og snyrting (líkamlegt hreinlæti). 

 Hreinlæti, kenna og hvetja börnin til sjálfshjálpar og almennrar umgengni og umhirðu. 

 Handþvottur fyrir máltíðir, Handþvottur eftir snyrtingu. Börnin taki þátt í að ganga frá, sópa 

o.þ.h. betri umgengni. 

 Öll börn eiga að hafa sér stykki til að þurrka sér á og einnig sitt teppi og kodda fyrir hvíldina. 

 Skipta um bleyjur reglulega og þjálfa börnin snemma á koppinn. 

 Hreinlæti að börn temji sér smám saman viðeigandi hreinlætisvenjur s.s. handþvott. 

  Börnin séu hvött til að ganga vel um og sýna umhverfi sínu virðingu. Þau læri einnig að sína 

líkama sínum virðingu og læri allt um mikilvægi hreinlætis. 

 Líkamshirða: Kanna þeim að þvo sér um hendur. VIð burstum tennurnar á hverjum degi. 

Myndænt skipulag inni á klósetti varðandi þrif. Kenna þeim að þvo andlit eftir hádegismat 

Áhersla og viðhorf 
 Gleði og jákvæðni. Hafa skemmtun, hafa gaman og hrósa. 

 Að fullorðnir séu fyrirmyndir. 

 Mynda góð tengsl við börn.  

 Gleði og jákvæðni í fyrirrúmi: Stundir þar sem börn, starfsmenn koma saman í leik og söng, 

starfsfólk sem hvetur og er meðvitað um hvað gleði skiptir miklu máli. 

 Draga fram það besta í börnunum. 

 Hrós og þolinmæði. 

 Börnin séu virk í ákvarðanatöku um eigið líf.  

 Lög áhersla á að börnin læri og fái tækifæri til að tjá sig um líðan sína. Þeim sé mætt af 

skilningi og líðan þeirra hvers um sig sé viðurkennd.  

 Áhersla á virka hlustun. Passa að allir fái athygli.  

 Hvetjum börnin 

 Brosa meira og brosa til barnanna.  

 Virðing, vinátta, lýðræði og umburðarlyndi einkenni skólastarf.  

 Kenna börnunum að bera virðingu fyrir náunganum. 

 Efla og styrkja sjálfsmynd, gleðina og traustið. 

 Börnum og starfsmönnum líði vel og  finni fyrir öryggi.  

 Kennarar komi til skila mikilvægi holls mataræðis og mikilvægi hreyfingar 

 Hrós, hvatning, orðræðan við börnin: Virðing, virk hlustun, opnar spurningar. 

 Viðurkenning og virðing fyrir menningu, uppruna allra barn, foreldra og starfsfólks.  

 Efla hvern einstakling til að sýna jákvæða og ábyrga hegðun.   

 Viðurkenna fjölbreytileikann.  
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 Virkja samskipti í umræðum og verki. Einstaklingurinn skiptir máli. Góð samskipti. „Þú ert 

frábær eins og þú ert. 

 Vinna alltaf út frá jákvæðu viðhorfi til allra barna. 

 Allir eru samþykktir eins og þeir eru. Þurfa ekki að passa í kassa. 

 Huga þarf að sjálfsmynd og jákvæðum samskiptum barna.   

 Efla umræðu um kynheilbrigði, fjölbreytileika og fjölskyldumunstur. 

 Fullorðnir sýni gott fordæmi með virðingu við börn og starfsmenn. Börn læri að virða sín 

mörk og annarra. Nei þýðir nei. Fara eftir fyrirmælum.  

 Góð umgengni úti og inni. Flokka rusl (hvert fer það?). 

 Það eru hraðar breytingar í samfélagsumræðunni – umræðan þarf að ná inn í skólana. Auka 

þarf umræðu um viðhorf og jafnrétti kynjanna. 

 Mikilvægi vináttu og vinsemdar. 

 Efla sjálfstæði  og sjálfstraust 

 Andleg og félagsleg vellíðan barna þarfa að vera í fyrirrúmi. Starfsfólk þarf að sýna börnunum 

ást og umhyggju og kenna þarf börnunum að sýna hvert öðru umhyggju og börnin þurfa að 

læra að vera sjálfsörugg. 

 Hafa starfið afslappaðra svo við höfum næði til að kenna börnunum. 

 Kenna börnunum að vera sterkir einstaklingar. Kennari gerir fyrst og þau læra.   

 Börn upplifi að allir mega vera allskonar andlega sem líkamlega.  

Hreyfing 
 Ýta undir alhliða hreyfingu. 

 Að börnin fái útrás fyrir hreyfingu í skipulögðu starfi og í frjálsum leik bæði inni og úti. 

 Hreyfing alla daga. Mikilvægt að fara út á hverjum degi. 

 Hreyfing einn til tvo tíma á dag. 

 Hafa fasta leikfimitíma. 

 Kynna fyrir börnunum fjölbreytta möguleika varðandi íþóttaiðkun. 

 Að börnin fái tækifæri til að stunda markvissa útivist með kennara. Útivera, útikennsla, 

útinám.  Kennsla um mikilvægi útiveru.  

o Fá útivist og góða hreyfingu í náttúrulegu umhverfi. 

o Fjöruferðir, vettvangsferðir, borða úti og útileikir. 

o Nýta umhverfið. Útinám og útivera. 

o Þegar farið í útikennslu eða gönguferðir verða alltaf að vera fleiri en einn kennari. 

 Hreyfistundir og útistundir eru mikilvægir þættir. 

o Skipulagðar og markvissar hreyfistundir miðað við aldur og getu, í útivist, í sal og inni á 

deildum. Skapa viðeigandi aðstæður með hópaskiptingu. Fá íþróttafræðing/kennara eða 

sérmenntað starfsfólk. Fjölbreyttar hreyfistundir og leikir þar sem allir fái notið sín. Auka 

við og bjóða uppá fjölbreyttari hreyfingu innan leikskólastarfsins. s.s. dans, yoga, 

fimleika, boltaíþróttir.  

o Fá íþróttakennara (leiðbeinanda) til að aðstoða við skipulagningu hreyfistunda.  

o Reglulegar hreyfistundir og útivera: Hvetjandi, styðjandi starfsfólk og gott rýni þar sem 

börn geta hreyft sig úti og inni. 

o Næg hreyfing í nærumhverfi barnanna í leikskólanum. Hreyfistundir inni þar sem unnið 

er með alla þroskaþætti barna.  

 Börnin fara í íþróttir í sal einu sinni í viku með íþróttakennara. 

 Fá fagmenntað fólk til að kynna sína íþrótt fyrir börnunum. 
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 Ganga, hlaupa, hjóla. 

 Förum í skemmtilega leiki sem krefjast hreyfingar. Kennarar taka þátt í leiknum. 

 Börnin fara í dans einu sinni í viku. 

 Jákvætt hugarfar starfsmanna gagnvart útivist 

 Sýnikennsla að sumri með kynningu á fjölbreyttum íþróttum (fá íþróttafólk til að heimsækja 

börnin og sýna þeim íþróttina sína og segja þeim frá henni). 

 Við hvetjum börnin til að prófa og gera sjálf og sýnum þeim hvernig á að leika sér ásamt því 

að nota hreyfileiki inni, nota markvissar hreyfingar í sal og göngutúra. 

 Íþróttadagur.  

 Kynning á fjölbreyttum íþróttum. 

 Krefjandi umhverfi og leiktæki. 

 Setja fjármagn til að kosta verkefnastjóra fyrir hreyfingu. 

 Fá kynningu á mismunandi íþróttastarfi. 

 Að hreyfing sé í námskrá barnann bæði úti og inni. 

 Auka íþróttir, útiveru, útikennslu, jóga. 

 Góða aðstæðu til að hjóla og hlaupa. 

 Nýta vel svæðin inní  leikskólanum meira. 

 Farið í gönguferðir og börnin fái að upplifa fjölbreytileika náttúrunnar (stokka, steina, hóla og 

hæðir). 

o Börn og starfsmenn í gönguferð fast einu sinni í viku. 

o Vera með markvissar gönguferðir út fyrir leikskólalóð 

Tilfinningar 
 Kennarar fræði um tilfinningar og samskipti. 

 Kenna börnum að tjá tilfinningar sínar og auka tilfinningagreind þeirra. Viðurkenna 

tilfinningar barna. 

 Vinna með tilfinningar með einstaklingum og í litlum hópum - að þau læri að tjá tilfinningar 

sínar 

 Fræðsla um tilfinningar. 

 Nota kennslu efni eins og Stig af stigi um tilfinningar, andlegur sársauki er jafn mikilvægur og 

líkamlegur. 

 Börnin læra að tjá tilfinningar sínar og láta vita ef þeim líður illa.  

 Hvernig orðar maður tilfinningar. Kenna börnunum að það er enginn eins. Kenna börnunum 

að beisla orkuna á réttum stöðum. Kenna börnunum muninn á að vera svangur eða saddur. 

Þekkja muninn á líkamlegum og tilfinningalegum einkennum. Kenna börnunum inn á sitt 

persónulega space.  

Vinátta – vináttuverkefni 
 Vinna saman og nota vináttuverkefni.  

 Vinna með vináttuna á öllum skólastigum og huga að kærleikanum. Slík vinna krefst þess að 

starfsfólk sé meðvitað um viðhorf sín og líðan og sé tilbúið vinnu af þessu tagi. 

 Vináttu og samvinnuleikir. 

Hvíld 
 Góður tími þarf að vera til þess að börnin hvílist vel. Skipulagið gefi börnunum tækifæri til 

þess að hvílast vel. 

 Öll börn þurfa hvíld, a.m.k. 30 mín á dag.   
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 Hvíld og slökun. Rólegar stundir – fleiri næðisstundir – draga úr stressi. 

 Hvíld og næðisstund, börn hafa tækifæri til að kúpla sig út úr hópnum. 

 Hvíld og næði: Stærri rými, færri börn svo hægt sé að skapa næðisstaði. Heyrnahlífar. 

Fræðsla – endurmenntun – starfsþróun  
 Auka þekkingu á þessum málefnum fyrir starfsfólk svo þeir séu í stakk búnir til að takast á við 

börn með tilfinnga vandamál. Einnig svo þau læri að þekkja einkenni kvíða og viti hvert eigi að 

senda þau áfram. 

 Þekking á góðri næringu, heilbrigt mataræði, aðgengi að næringarfræðingi og eftirlit með 

matseðlum. 

 Fræðsla fyrir starfsfólk um mikilvægi hvíldar.  

 Fræðsla um tilfinningar barna, andlega líðan, kvíða og geðvernd og geðheilbrigði. 

 Auka fræðslu til barna og foreldra og starfsfólks um: Svefn, tannheilsu, hreinlæti, mataræði, 

hreyfingu, líkamsbeitingu. 

 Efla þekkingu á heilbrigðum lífsháttum og hollustu. 

 Námskeið og aðstoð fyrir matráð og annað starfsfólk eldhúss, s.s. vegna sérfæðis, 

næringagildis, samsetningu matar og fleira. 

 Aukin fræðsla til kennara, foreldra og barna: Hvetja fólk til náms, nýliðafræðsla, 

endurmenntun, starfsdagar.  

 Fræðsla fyrir um kynheilbrigði: Starfsfólk þarf að vita hvað kynheilbrigði barna er.  

 Námskeið fyrir starfsfólk um andlega vellíðan barna, mikilvægi þess og leiðir til þess að allt 

starfsfólk sé fært um að sinna þessu veigamikla hlutverki. 

 Útinám: Fræðsla fyrir starfsfólk og aðgengilegan efnivið. 

 Senda leikskólastarfsfólk á námskeið svo þeir geti verið fyrirmyndir að kenna börnum.  

 Fá fræðslu frá íþróttakennara, sjúkraþjálfara og næringarfræðingi til að styrkja okkur í að 

stuðla að heilsu barnsins 

 Meira af námskeiðum fyrir starfsfólk í eldhúsum. 

 Senda starfsfólk á námskeið þegar rætt er um hreyfingu og leik og virkni með börnum. 

 Fræðsla um heilsusamlegt mataræði fyrir börn og fullorðna. 

 Viðeigandi þjálfun starfsfólks eldhúss í eldamennsku og samsetningu næringarefna. 

 Forvarnarfræðsla. 

 Bjóða þeim starfsmönnum sem hafa áhuga á, upp á útikennslunámskeið. 

 Fá fræðslu í núvitund fyrir starfsmenn þar sem hraðinn í samfélaginu er farinn að smitast 

mikið í börnin og mörg þeirra eirðalaus og utan við sig.  

 Fjölmenning og mikilvægi hennar í nútíma samfélagi. 

Geðvernd 
 Leggja áherslu á andlega heilsu.  

 Huga þarf að geðheilbrigðisþjónustu innan skólakerfisins. . 

 Fylgjast með andlegri líðan barnanna. Grípa snemma inní ef þarf. Styrkja félagsfærni 

barnanna (samskipti þeirra). 

 Passa betur upp á andlega hlið barna (og starfsfólks), tala um tilfinningar við þau, læra að 

þekkja einkenni kvíða og annarra geðsjúkdóma.   

 Núvitund: Gera alla meðvitaða um stundina og njóta hverrar stundar alltaf.  

 Börn og ungmenni fái markvissa fræðslu um geðheilbrigði og tryggða sálfræðiaðstoð.  

 Leikskólinn skapi barninu aðstæður og umhverfi sem stuðli að góðri andlegri líðan og góðri 

sjálfsmynd. 
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 Tryggja þarf að börnum líði vel í sínu umhverfi og fái tækifæri til að glíma við tilfinningar sínar 

með skilningi. 

 Greiðari aðgangur að geðheilbrigðisstarfsmönnum og sálfræðiþjónustu. 

Starfsmenn 
 Starfsfólk þarf að sýna gott fordæmi í orði og á borði. Starfsmenn séu fyrirmyndir með því að 

taka þátt í leik og starfi. 

 Þjálfa starfsfólk í að bregðast við og  vera í góðu jafnvægi. 

 Ánægt starfsfólk í góðu starfsumhverfi. Stöðuleiki mikilvægur, sem felst í mannauðnum . 

 Heilsuefling fyrir starfsfólk. Bæta andlega og líkamlega heilsu.  

 Að hafa einn eða tvo heilsufulltrúa innan hvers leikskóla sem miðla af reynslu af námskeiðum 

og fyrirlestrum til starfsfólks á starfsdögum. 

 Starfsfólk fái styrki til heilsuræktar til þess bæði að vera fyrirmyndir og vera betur í stakk búin 

til að sinna líkamlegri og andlegri heilsu barnanna. 

 Bæta aðgengi að sálfræðiþjónustu. 

 Kennarar eru fyrirmyndir og tileinka sér jákvæð samskipti. 

 Ráða íþróttakennara / -fræðing til starfa í leikskólum. 

 Hækka laun til að koma í veg fyrir mikla starfsmannaveltu og að starfsfólk geti verið 

fyrimyndir og notið sín í starfi. 

 Eiga kost á ráðgjöf frá fagaðilum. 

 Við bjóðum kennurum upp á bólusetningu (infúensa). 

 Að hjúkrunarfræðingur og sálfræðingur verði í föstu starfshlutfalli líkt og í grunnskóla. 

Samstarf 
 Gott samstarf milli deilda og samskipti milli deilda þvert á húsið. Allir vinna saman. 

 Góð samskipti og gott skipulag starfsmanna. Nýta hæfileika hvers og eins og virða hvert 

annað.  

Foreldrar – heimili og skóli 
 Samstarf og samskipti, milli heimilis og skóla. Ef gott samstarf og samvinna er við heimilin þá 

skapast betri leið til að auka vellíðan og heilbrigði. 

 Gott gagnkvæmt upplýsingaflæði 

 Virkja á foreldra í að tala við börnin um það sem verið er að fræða þau um í leikskólanum, t.d. 

þegar verið er að fræða þau um hollt / óhollt mataræði og gildi hreyfingar fyrir þau. 

 Gefa sér tíma til  daglegra samtala við foreldra og tveggja viðtala. 

 Nota tölvupóst til samskipta milli skóla og heimilis. 

 Samvinna heimilis og skóla um velferð barna. Samvinnuvettvangur heimilis og skóla um 

heilsueflandi skólastarf. 

Skipulag 
 Meira flæði milli deilda og jákvæð samskipti allra kennara við öll börn. 

 Stofna heilbrigðisnefnd í leikskólanum.  

 SFS ákveði hvaða tæki verði notuð til skimunar fyrir öll börn í borginni. 

 Stytta viðverutíma barnanna. 

 Bjóða upp á hámark 8 stunda viðveru og minnka þannig álag á börnunum. 

 Móttaka barna á morgnana: Samræma vinnubrögð starfsmanna. 

 Styttri viðvera barna í skólum (styttri vinnuvika). 
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Skóli án aðgreiningar 
 Aukinn stuðning við börn með frávik. 

 Auka fjármagn til sérkennslu og efla skimun á börnum. 

Aðstaða og aðbúnaður 
 Færri börn í rými 

 Aðgangur að sal – leikfimisal. 

 Aukið fjármagn. 

 Leggja áherslu á bætta vinnuaðstöðu starfsmanna.  

 Gera leikvöllinn ævintýralegan. Fara í lýðræðislega vinnu með að breyta honum i samvinnu 

við foreldra. 

 Heilbrigt húsnæði, viðhald sé í lagi. 

 Stytting vinnuviku. 

 Nýta vel öll / flest svæði leikskólans.  

 Hafa rými út af deildinni fyrir einstaklingsvinnu og hópavinnu. 

 Skapa aðstæður þar sem börnin fá næði og hljóðvist sé boðleg.  

 Setja hljóðdempandi einangrun í rými og færri börn (minni streita, glaðari börn og starfsfólk). 

 Skapa rými fyrir kennara að skipuleggja hreyfingu í frjálsum stundum og með skipulögðum 

hreyfistundum inni og úti. 

 Passa upp á hávaða; gera hljóvist enn betri. 

 Aðstaða og búnaður úti og inn þarf að vera öruggur og í lagi. Reglulega 

 Færri börn í rými þannig kennarinn hafi tækifæri til að veita stuðning og  hvetja börnin áfram 

í samskiptum. 

 Mælistöðvar fyrir loftmengun við leikskólalóðir. 

 Garður við hæfi. 

 Fá fleiri heyrnarhlífar. 

 Nýta íþróttahús grunnskólanna og íþróttafélaganna í hverfinu betur. 

 Betri aðbúnað í eldhúsin. 

 Ögrandi umhverfi á útisvæði og hreyfisvæði. 

 Þurfum fleiri áhöld til íþróttaiðkunar og meira geymslurými fyrir íþróttatengda hluti. 

 Bæta ræstingar eða skipta um aðila. 

 Umhverfi stuðli að vellíðan. 

 Fjölga salernum inni á eldri deildum  

 Góð loftræsting í hverju herbergi. 

 Hönnun nýbygginga þannig að börn hafi rými og starfsmenn til að vera ekki alltaf í fjölmenni 

og geti fengið hvíld yfir daginn. 

 Aðgangur barna að fjölbreyttu úrvali bóka.  

 Búa til rými með því að dreifa sér og nýta öll rými. 

 Útisvæðið sé fjölbreytt, krefjandi og skemmtilegt. 

 Vantar fjölbreyttari íþóttaáhöld inn í leikskólann. 

 Kynlaus klósett.  

 

Tannvernd 
 Tannvernd: Samstarf milli leik- og grunnskóla og tannlækna.  

 Tannburstun eftir hádegismat. 
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 Fræða börnin um nauðsyn tannverndar (tannverndarvika). 

o Vinna fjölbreytt verkefni í tannverndarviku. 

 Áhersla á fræðslu um tannheilsu. Tölum við börnin um mikilvægi tannhirðu. 

 Samstarf á milli heilsugæslu, tannlækna og leikskóla 

Svefn 
 Börnin þurfa að fá nægan svefn . 

 Ræðum um mikilvægi svefnsins sem er undirstaða góðar heilsu. 

Ýmislegt 
 Fá nuddara inn á leikskólasvið sem fer á milli leikskóla. 

 Vinnutími/vistu barna skilgreindur, 

 Aukinn tími - fjölskylduvænna samfélag. 

 Styttri vinnuvika. 

 Skapa möguleika á góðu upplýsingaflæði með því að hafa kerfin sem unnið er með 

notendavæn. 

 Hér þarf meira val um tómstunda og frístundaiðkun innan skólakerfisins (SFS).   

 Að börn séu búin í skóla / vinnu áður en kl. 17:00.  

 Afmæli barnsins snúist um barnið en ekki þær veitingar sem það kom með. 

 Við aðstoðum fjölskyldur sem standa höllum fæti félagslega. Vísum þeim á rétta aðila. 

 Hafa leiðarljós leikskólans sýnilegri til að minna okkur á. 

  

   

  

  

  


