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Tillögur starfshópsins 
 
Tengiliður á Leikskólasviði 
Eitt af skrefunum  í starfsáætlun Leikskólasviðs 2009 er að auka samstarf leikskóla við listaskóla og 
menningarstofnanir m.a. með tilliti til niðurstaðna þessa starfshóps. Því leggur starfshópurinn til að 
ákveðinn leikskólaráðgjafi starfandi á Leikskólasviði fylgi eftir þeim tillögum sem hér fara á eftir og láti 
meta árangurinn að vori 2010. 
 
 
Virkt samstarf - Að komið verðu á virku samstarfi á milli Leikskólasviðs, leikskóla, listaskóla og 
menningarstofnana með því að:  

• Tryggja að upplýsingar frá listaskólum og menningarstofnunum eigi greiðan aðgang til 
leikskóla m.a. á heimasíðu sviðsins 

• Tengiliður sviðsins verði boðaður á fund forstöðumanna safna og listastofnana 
Reykjavíkurborgar að hausti og vori til að tryggja upplýsingagjöf og markvisst samstarf 

• Setja reglulega upp sýningar á verkum leikskólabarna m.a. á skrifstofu Leikskólasviðs 
• Efla samstarf einstakra listamanna við leikskólana með því að tengjast SÍM 
• Vera í samstarfi við hluteigandi aðila vegna Dags leikskólans, Vetrarhátíðar og  

Menningarnætur 
 
 
Miðlun upplýsinga - Að upplýsingaferli frá listaskólum og menningarstofnunum til leikskóla verði bætt 
og gert markvissara meðal annars með því að: 

• Á heimasíðu Leikskólasviðs verði tengill inn á heimasíður listaskóla og menningarstofnana 
Reykjavíkurborgar  

• Leikskólasvið vinni að því í samvinnu við listasöfn og menningarstofnanir að útbúa rafrænan 
fræðslubækling til leikskóla þar sem sýningar og viðburðir eru kynnt ítarlega fyrir leikskólum 
ásamt þeim fræðslutilboðum sem standa leikskólakennurum  til boða  

• Stofnaður verði starfshópur á Leikskólasviði sem hefði það markmið að útbúa handbók um 
safnaheimsóknir, undirbúning þeirra og samvinnu við söfnin 

• Starfsáætlun Menningar og ferðamálasviðs verði kynnt árlega fyrir leikskólastjórum  
 
 
Gagnvirkni í miðlun menningar - Að lögð verði áhersla á þátttöku barna og virkt framlag þeirra til 
menningar í borginni með því að: 

• Leikskólakennarar geti pantað fræðslu á listasöfnum útfrá þemum sem verið er að vinna með í 
leikskólum  

• Hvetja til þess að í tengslum við sýningar verði útbúin aðstaða fyrir börn þar sem þau geta 
skapað og unnið með þau áhrif sem viðkomandi sýning hafði á þau 

• Efla þátttöku leikskólabarna í gagnvirkum verkefnum hjá listaskólum á kvikmyndahátíðum í 
leikhúsum og í samvinnu við skólahljómsveitir 

• Kennarar frá listaháskóla og listaskólum vinni verkefni inni í leikskólum borgarinnar og 
leikskólabörn vinni verkefni í listaskólunum.  

• Hluti af þróunarstyrkjum Leikskólasviðs fyrir 2009-2010 hafi það að markmiði að koma af stað 
samstarfsverkefnum leikskóla og lista- og menningarstofnana 

• Safnakennsla sé markvisst miðuð við leikskólaaldur og að söfnin bjóði upp á 
endurmenntunarnámskeið fyrir starfsfólk leikskóla. 

 
 
Menningarviðburðir- Að leikskólabörn öðlist fjölbreytt tækifæri til þess að upplifa menningarviðburði 
með því að: 

• Haldin verði reglulega opin æfing í Þjóðleikhúsi og/eða Borgarleikhúsi og leikskólabörnum 
boðið á þær, svipað og gert er með Sinfóníuhljómsveit Íslands 

• Haldinn verði barnaleikhúsdagur í samvinnu við leikhúsin í borginni  
• Í tengslum við Alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík verði haldnar kvikmyndasýningar fyrir 

leikskólabörn að degi til  
• Nýta Æringja, bíl Borgarbókasafnsins fyrir önnur söfn. Hægt er að setja upp fjölbreyttar 

sýningar í bílnum frá ólíkum söfnum 


