
Akrasel 
Ketilsflöt 2, 300 Akranesi 
Sími 433 1260 
Heimasíða www.akrasel.is 

Netfang akrasel@akranes.is 
Leikskólastjóri Anney Ágústsdóttir 
Aðstoðarleikskólastjóri Sigurður Sigurjónsson 
 
 Akrasel er sex deilda leikskóli sem tók til starfa 8. ágúst 
2008. Í fagstarfi er lögð áhersla á umhverfismennt og 
jóga undir kjörorðunum:                                                                                                        
NÁTTÚRA — NÆRING — NÆRVERA 
 
Markmið leikskólans eru að börn og starfsfólk fái notið 
náttúrunnar, upplifi og læri að njóta hennar sér til gleði 
og aukins þroska.    

Leikskólinn er í göngufæri við skógræktarsvæði og stutt 
að fara í fjöru. Lögð er áhersla á umhverfismennt og 
útikennslu og var Grænfánanum flaggað á þriggja ára 
afmæli leikskólans.  

 
Sunnuhvoll 
Við Vífilstaði, 210 Garðabæ 
Sími 565 9480 
Heimasíða: www.sunnuhvoll.is  

Netfang: sunnuhvoll@leikskolarnir.is 
Leikskólastjóri Helga Kristjánsdóttir 
Aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Brynjólfsdóttir 
  

Sunnuhvoll hóf starfsemi fyrir ríkisspítala árið 1972 en  
Garðabær tók við rekstrinum þann 1. ágúst 1997.   
Leiðarljós  í starfi skólans eru:                                          
UMHYGGJA — FAGMENNSKA — GLEÐI                                    
þetta þrennt  teljum við að  styðji við hvert annað.  

Leikskólinn  er  tveggja deilda, staðsettur  í yndislegu 
umhverfi  við Vífilstaðavatn þar sem tækifæri gefast til 
að njóta náttúrunnar á fjölbreyttan hátt.  Áhersla er 
lögð á reglulega hreyfingu og hollt mataræði. Viðmót 
Sunnuhvols er  heimilislegt og eru foreldrar, afar og 
ömmur ávallt velkomin. Skólinn aðhyllist  stefnu  sem 
kennd er við uppeldisfrömuðinn John  Dewey þar sem 
rík áhersla er lögð á leikinn. Dewey segir; “leikurinn er 
leið að menntun og þroska“.            

Sunnuhvoll flaggaði Grænfánanum  sumarið 2011.  

Árið 2009 var stofnaður samstarfshópur 
fjögurra leikskóla undir heitinu Birta.  

 
Leikskólarnir eru Akrasel á Akranesi, 

Rauðaborg og Reynisholt í Reykjavík og 
Sunnuhvoll í Garðabæ.    

 
Markmið Birtu er að vinna að lífsleikni 

barna í gegnum jóga. Að auki er 
umhverfismennt, heilbrigði, hreyfing og 
hollt fæði  áberandi í starfi leikskólanna. 

Samstarf leikskóla sem vinna með 
jóga í lífsleikninámi barna. 
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Ábyrgðarmenn: Anney  Ágústsdóttir, Ásta Birna Stefánsdóttir,  

Helga Kristjánsdóttir og Sigurlaug Einarsdóttir. 

Ráðgjafi: Ingibjörg Margrét Gunnlaugsdóttir. 

Höfundur lógós: María Edit Antal. 

Rauðaborg 
Viðarási 9, 110 Reykjavík 
Sími 567 2185 
Heimasíða www.raudaborg.is 
Netfang raudaborg@reykjavik.is 

Leikskólastjóri Ásta Birna Stefánsdóttir 
Aðstoðarleikskólastjóri Unnur Hermannsdóttir 
 
Rauðaborg tók til starfa 21. febrúar 1994. 
Einkunnarorð eru GLEÐI - VIRÐING –  SJÁLFSTJÓRN 

Í skólanum eru þrjár deildir og eru gluggaveggir á alla 
vegu. Áhersla er lögð á hollan og góðan mat og 
hreyfingu inni sem úti. Stuðlað er að því að skapa þægi-
legt andrúmsloft þar sem öryggi og umburðarlyndi ríkir. 
Starfað er samkvæmt High/Scope þar sem áhersla er á 
virkt nám, frumkvæði og jákvæð samskipti.  

 

 
Reynisholt 
Gvendargeisla 13, 113 Reykjavík 
Sími 517 5560 
Heimasíðan www.reynisholt.is 
Netfang:reynisholt@reykjavík.is 

Leikskólastjóri  Sigurlaug Einarsdóttir 
Aðstoðarleikskólastjóri Aðalheiður Stefánsdóttir 
  

Reynisholt tók til starfa 30. nóvember 2005. Frá upphafi 
hefur verið unnið  með lífsleikninám barna í gegnum 
jóga, snertingu og slökun auk þess sem áhersla hefur 
verið á  málrækt í gegnum verkefni sem nefnist Orð af 
orði, orðs ég leitaði. 
 
Leikskólinn er í fallegum trjálundi  í nágrenni við Reynis-
vatn. Staðsetningin gefur mikla möguleika á að börnin 
komist í snertingu við óspillta náttúru. Því er umhverfis-
mennt og útikennsla stór þáttur í starfinu.  
Á árinu 2010 fékk leikskólinn Grænfánann. 

BirtaBirta  
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Hvað gerir jóga fyrir börn? 
Jóga er alhliða lífsspeki sem stuðlar að samtengingu 
líkama og hugar. Jógaástundun með börnum miðar að 
því að þau viðhaldi meðfæddum liðleika, byggi upp 
styrk og auki sveigjanleika, jafnvægi og einbeitingu, auk 
þess að stuðla að spennulosun og innri ró. Þegar börn 
fara í jógastöður þurfa þau að staldra við, beita líkama 
sinn aga og um leið að stjórna hugsun sinni og 
einbeitingu. 
 
Þegar unnið er með jóga í leikskólastarfi er eins og  
endranær lögð áhersla á að börnin hafi af því gleði og 
eru æfingar fléttaðar inn í leiki og sögur eða þeim búin 
umgjörð sem börnunum þykir áhugaverð og skírskotar 
til reynsluheims þeirra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öndun 
Öndunaræfingar eru mikilvægur þáttur í jóga og í vinnu 
með börnum er markmiðið fyrst og fremst að viðhalda 
meðfæddri, djúpri öndun. Það er gert í gegnum léttar 
öndunaræfingar og með því að fá börnin til að veita 
öndun sinni athygli. Slíkt leggur grunn að því að þau geti 
síðar beitt öndun sem tæki til að ná ró í líkama og sál. 
 

 

Snerting 
Snerting er ein af frumþörfum okkar og er nauðsynlegur 
þáttur í þroska barna. Því er unnið á markvissan hátt með 
snertingu í leikskólum Birtu og alltaf á forsendum barn-
anna. Vinsamleg snerting er talin hafa áhrif á öryggistil-
finningu barna, tilfinningatengsl og tilfinningaþroska, auk 
þess sem hún leggur grunn að heilbrigðum samskiptum 
síðar meir og dregur úr streitu. 
 
Í vinnu með vinsamlega snertingu í leikskólanum er lögð 
áhersla á að börnin læri að setja öðrum mörk og virða þau 
mörk sem aðrir setja. Börnin læra að gefa og þiggja og að 
virða tilfinningar og þarfir hvers annars. Þau upplifa þýð-
ingu sína og mikilvægi í samskiptum og á milli þeirra 
skapast traust. Vinna með snertinguna eykur þannig sjálfs-
traust, sjálfsaga og samkennd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slökun 
Í leikskólum Birtu er lögð áhersla á að vinna með slökun til 
að draga úr spennu og stuðla að betra andlegu jafnvægi og 
sjálfsstjórn. Slökunaræfingarnar stuðla einnig að því að 
börnin læri að fylgjast með eigin líðan og hugsunum. 
 

 

 

 

 

 

Umhverfi og náttúra 
Lífsleikni felst m.a. í því að lifa í sátt við umhverfi sitt 
og náttúru. Því er mikilvægt að börn rækti með sér 
virðingu fyrir umhverfi sínu og læri að bera umhyggju 
fyrir og njóta þeirra gæða sem náttúran býður upp á. 
 
 Útivera er börnum holl. Þau eru hvött til að leika sér 
og hreyfa sig á leiksvæðum og út í náttúrunni. Það er 
talið hafa góð áhrif á samskipti, hreyfingu og fjöl-
breytni í leikjum barna og stuðla að betri heilsu, 
líkamsfærni og rúmskynjun. 
  
Í ferðum út fyrir leikskólalóðina eykst umhverfisvitund 
barnanna og þau læra á sitt nánasta umhverfi.  
Sú þekking styrkir sjálfsmynd þeirra auk þess sem slík 
reynsla og upplifun auðgar málþroska og orðaforða. 
 
Skólar á grænni grein 
Samstarfsskólarnir taka allir þátt í verkefninu Skólar á 
grænni grein, sem er alþjóðlegt umhverfisverkefni. 
Þátttakan felur í sér að skólarnir setji sér skýra stefnu 
með áherslu á umhverfismennt. Skólar á grænni grein 
miðar að því að auka umhverfisvitund barna og þekk-
ingu þeirra og allra sem koma að leikskólastarfinu á 
hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hollar neysluvenjur 
Góð næring skiptir miklu máli fyrir líðan barna og því 
er í leikskólum Birtu lögð áhersla á hollar neysluvenjur 
og góða samsetningu fæðunnar. M.a. er horft til þess 
að vinna mat sem mest frá grunni, bjóða daglega upp 
á grænmeti og ávexti, auka notkun spelts, heilhveitis 
og hýðishrísgrjóna en halda sykurneyslu í lágmarki. 


