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Formáli
Leikskólastarf á Hádegishöfða hófst 1. október 1987. Í leikskólanum eru tvær
deildir Stekkur og Sel. Á Stekk eru yngri nemendur skólans, en á Seli eru þeir
eldri. Hádegishöfði rúmar um 40 nemendur samtímis.
Leikskólinn er mjög vel staðsettur með grunnskólann, tónlistarskólann,
íþróttaaðstöðuna í fjölnotasalnum og gervigrasvöllinn í næsta nágrenni í
Fellabæ. Gott samstarf er við allar þessar stofnanir.
Einkunnarorð Hádegishöfða „Án menntunar hjartans er engin menntun‖ eru
sótt í smiðju heimspekingsins Sókratesar og vísa í þá fullyrðingu að til þess að
maður geti orðið fróður verður maður líka að vera góður. Með þessi orð að
leiðarljósi leggur skólinn sitt af mörkum við að efla siðvit barna
og fullorðinna.
Án menntunar
hjartans er engin
menntun
Sókrates

Hádegishöfði starfar í anda hugmyndafræði Reggio
Emilia. Lögð er áhersla á lýðræði í vinnubrögðum,
takmarkalaust traust auk virðingar fyrir nemendum og
getu þeirra til að afla sér þekkingar og reynslu á eigin
forsendum.
umhverfismennt

Á

Hádegishöfða
og

skapandi

er

sérstök

starf

auk

áhersla

á

markvissrar

dygðakennslu. Hádegishöfði flaggar Grænfána Landverndar.
Hádegishöfði hefur skilgreiningu Kristjáns Kristjánssonar, prófessors í
heimspeki, á hlutverki menntunar að leiðarljósi, en samkvæmt þeirri skilgreiningu
er hlutverk menntunar að „ ... gefa sem flestum kost að ná sem mestum þroska,

að verða sem best eintök af tegundinni maður, miðað við þá möguleika sem búa í
hverjum og einum. Slíkt sé kjarni hins góða lífs.―1
Aðrar hagnýtar upplýsingar um skólastarfið má finna á heimasíðu skólans;
http://www.leikskolinn.is/hadegishofdi/

1

Kristján Kristjánsson 1997:220
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Ytri aðstæður
Yfirstjórn leikskólamála
Fræðslunefnd fer með málefni leik-, grunn- og tónlistaskóla á Fljótsdalshéraði
samkvæmt lögum og reglugerðum, sveitarstjórnarlögum og því
sem bæjarstjórn felur henni að öðru leyti.

Fjölskyldu- og frístundasvið Fljótsdalshéraðs
Fjölskyldu-

og

frístundasvið

Fljótsdalshéraðs

fer

m.a.

með

yfirstjórn

leikskólanna, fjármál, áætlanagerðir, innritun nemenda, skipulagsmál og ráðgjöf.

Fræðslufulltrúi

Fljótsdalshéraðs

er

yfirmaður

fræðslumála

á

Fljótsdalshéraði og framkvæmdastjóri sveitarfélagsins hvað fræðslumál varðar.
Hann annast framkvæmd aðgerða í samræmi við samþykktir sveitarfélagsins
hverju sinni. Fræðslufulltrúi er starfsmaður fræðslunefndar.

Leikskóla- og sérkennslufulltrúi er faglegur yfirmaður leikskólastjóra.
Hann hefur yfirumsjón og eftirlit með faglegu starfi leikskólanna og veitir
ráðgjöf. Auk þess hefur hann yfirumsjón og eftirlit með sérkennslu, sér um
ráðgjöf, fræðslu og eftirfylgd vegna barna er njóta sérfræðiaðstoðar eða
sérkennslu í leikskólunum.

Leikskólaráðgjöf
Fljótsdalshérað

er

eitt

þeirra

sveitarfélaga

Skólaskrifstofu Austurlands sem staðsett er á
Reyðarfirði,

http://www.skolaust.is.

Þar

geta

kennarar og foreldrar leitað eftir aðstoð fagfólks
varðandi

greiningu,

fræðslu

og

ráðgjöf.

Á

skólaskrifstofunni er einnig gott bókasafn með
töluverðu af námsgögnum og fræðsluefni sem m.a.
er lánað út til skólanna.2

2

http://www.ismennt.is/vefir/skolaust/skjol/stosam5.pdf
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Námskrá Hádegishöfða
Forsenda leikskólastarfs
Í leikskóla á að leggja áherslu á skapandi starf og leik barnsins. Ekki
er um beina kennslu að ræða sem stefnir að ákveðinni fræðilegri
þekkingu. Leikskólafræði eru fremur þroskamiðuð en fagmiðuð, með
áherslu á leik barna sem náms- og þroskaleið, uppgötvunarnám. 3

Leikskólinn skal veita öllum börnum umönnun, búa þeim örugg leikskilyrði og
hollt uppeldisumhverfi. Öllum börnum skal gefinn kostur á að taka þátt í leik og
starfi og njóta fjölbreyttra uppeldiskosta barnahópsins. Stuðla skal að
umburðarlyndi og víðsýni barna og jafna uppeldisaðstöðu þeirra í hvívetna.4 Í
leikskóla skal hlúa að öllum þroskaþáttum alhliða þroska barns, efla þá og örva
samspil þeirra. Lífsleikni og námsgengi barnsins byggist á jafnvægi á milli þessara
þroskaþátta.5

3

Aðalnámskrá leikskóla 1999:8

4

Aðalnámskrá leikskóla 1999:7

5

Aðalnámskrá leikskóla 1999:8
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Leikur og leikskólastarf
Nám og kennsla í leikskóla byggir á sérstakri hugmyndafræði sem sækja má í
kenningar ýmissa heimspekinga og uppeldisfrömuða. Í leikskólastarfi er leikurinn
leiðandi hugtak. Fræðimenn eru sammála um að leikurinn sé helsta náms- og
þroskaleið barnsins og rannsóknir sýna að barnið lærir og þroskast best í gegnum
leik. Í leik lærir barnið margt sem enginn getur kennt því. Leikurinn er hornsteinn
leikskólastarfsins og er jafnframt helsta kennsluaðferð leikskólakennarans.
Uppeldi og menntun leikskólabarns er samvinnuverkefni heimilis og skóla, þar sem
allir leggjast á eitt um að skapa barninu gott, hlýlegt og fræðandi
uppeldisumhverfi. Í leikskólastarfi fléttast saman hugtökin leikur – vinna – nám.
Barn í leikskóla lærir fyrst og fremst í gegnum leik og daglegt starf við eðlilegar
og áþreifanlegar aðstæður. Líkamleg og andleg umönnun er forsenda þess að
barnið öðlist öryggiskennd og geti dafnað og lært af umhverfi sínu. Barnið þarf
að njóta sín sem einstaklingur, en jafnframt að læra að vinna með öðrum börnum,
eignast vini og öðlast heilbrigða samkennd. Skipulag og búnaður leikskóla á að
stuðla að því að vekja forvitni barnsins, efla sjálfstæði þess og frumkvæði,
virkni, áhuga og gleði.6

6

Aðalnámskrá leikskóla 1999:11-13
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Hugmyndafræði Hádegishöfða – sýn og stefna
Leikskólastarf í anda Reggio Emilia er ekki stefna eða kenning heldur
leikskólastarf sem hefur verið í þróun frá því 1945 og er enn
í þróun. Það voru ítalskar mæður í bænum Reggio Emilia á
ítalíu sem tóku sig til eftir seinni heimstyrjöldina og

Að vinna með börnum

stofnuðu leikskóla. Hugmyndir þeirra mótuðust ekki síst

er að vinna með
framtíðna.

af þeim hörmungum sem þær og fjölskyldur þeirra

Loris Malaguzzi

höfðu upplifað á stríðstímum. Þannig vildu þær gera
börnin sín hæf til að standa betur vörð um frelsi sitt en
fyrri kynslóðir höfðu gert. Þess vegna töldu þær endurreisn

ekki bara fela í sér að byggja upp híbýli, þær vildu efla von og lýðræði.7
Loris Malaguzzi, sálfræðingur og kennari heillaðist af hugmyndum og krafti
kvennanna og ákvað að taka þátt í uppbyggingastarfi þeirra.8 Malaguzzi

varð

uppeldislegur leiðtogi og hugmyndafræðingur leikskólasrafs í Reggio Emilia. Hann
taldi að skóli og menning aðskildi huga og líkama þar sem
gengið væri út frá því að hugsa án líkama og framkvæma
Ný upplifun er lykill og
þú þarft nýja lykla til
þess að opna nýjar dyr.
Loris Malaguzzi

án

hugsunar.

Þannig

veruleikinn

og

hugmyndaflugið,
að

hið

andstæðum.
gagnrýndi

vestræna menningu og skóla
fyrir að upphefja kerfishugsun og afneita þannig
líkama og tilfinningum barna. Þetta útskýrir
Malaguzzi vel í ljóði sem hann orti um barnið, hér
er hluti ljóðsins;

Guðrún Alda 2001:8-9

8

Guðrún Alda 2001:9

9

leikurinn

draumurinn,

innra og hið ytra gert
Malaguzzi

7

væri

og

vísindin

vinnan,
og
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Barn hefur hundrað mál
en frá því eru tekin níutíu og níu.
Skóli og menning
skilja höfuðið frá líkamanum.
Við neyðumst til að hugsa án líkama
og starfa án höfuðs.
Leikurinn og vinnan
veruleikinn og ímyndunaraflið
vísindi og hugarheimar
eru gerð að andstæðum.
(þýðandi:Aðalsteinn Davíðsson)9

Malaguzzi var undir áhrifum margra hugmyndafræðinga í starfi sínu,
þeirra helstu má nefna
Vygotsky,

Erik

Erikson

meðal

Jhon Dewey, Jean Piaget, Anton Makarenko, Levi
og

Urie

Bronfenbrenner.10

Námskenningar hugsmíðahyggju, sem á rætur að rekja til
kenninga þessara fræðimanna, hafa haft mótandi áhrif
á leiksólastarf í anda Reggio Emilia. Þetta eru kenningar
Piaget um vitsmundaþroska, hugmyndir Dewey um virkni
og áhuga nemenda og Vygotsky með áherslur sínar á

"Learning by doing".
John Dewey

mikilvægi félagslegra samskipta í tengslum við nám.11
Kennsluaðferðir sem falla að humyndum hugsmíðihyggju eru:

 Umræðu- og spurnaraðferð: Taka þátt, sýna áhuga, ræða saman
og hlusta á aðra.
9

http://sare.veflist.is/hugmynd/loris_malaguzzi/

10

Edvards, Carolyn, Lella Gandini og Gorge Forman. 1998:59

11

Gordon, Ann Miles og Kathryn Williams Browne. 2000:66
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 Innlifunaraðferðir og tjáning: Innlifun, tjáning og sköpun.
 Þrautalausnir: Taka þátt, ræða saman og brjóta heilann.
 Leitaraðferðir: Taka þátt, skipuleggja, brjóta heilann, sýna áhuga,
halda sér að verki, sýna öguð og fjölbreytt vinnubrögð.
 Hópvinnubrögð: Skipuleggja í samvinnu við aðra, afla upplýsinga,
úrvinnsla og miðlun.
 Sjálfstæð skapandi viðfangsefni: Skipuleggja, hanna og miðla.12

Fjölgreindarkenning Howard Gardner hefur einnig haft mikil áhrif á leikskólastarf
í anda Reggio Emilia.13 Hún gerir ráð fyrir því að greindarhugtakið nái yfir alla getu
fólks til að vinna úr upplýsingum og skapa eitthvað nýtt. Gardner telur að ekki sé
um eina greind að ræða heldur átta í það minnsta og þær sé erfitt að magnbinda og
mæla þess vegna ætti að kanna þær í þeim aðstæðum þar sem við á hverju sinni og
hafa í huga áhrif þeirra á daglegt líf.14
Nærsamfélag skóla sem
starfa í anda Reggio Emilia
hefur mikil áhrif inn í
skólana og má í raun segja
að

ríkjandi

Barnæskan á að vera
skemmtilegt ævintýri
Loris Malaguzzi

menning

endurspeglist í skólastarfi
þeirra.

Þar

er

menningarheimur barns hvers tíma ekki síst
mikilvægur í námi og þroska einstaklings. Viðhorf og
sýn hins fullorða á barnið mótast af þeirri trú og því trausti að sérhvert barn sé
í eðli sínu rannsakandi og mótækilegt fyrir nýrri þekkingu.15

12

Ingvar Sigurgeirsson. 1999:92-146

13

Gordon, Ann Miles og Kathryn Williams Browne. 2000:66

14

Armstrong, T. 2001:24

15

Gordon, Ann Miles og Kathryn Williams Browne. 2000:66 - 67
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Í Reggio Emilia starfi er unnið með opinn og fjölbreyttan efnivið, unnið er með
áhuga og hugmyndaflug barnanna og þau hvött til að nýta sér fyrri þekkingu til
þessa að skapa eitthvað nýtt og auka þannig við þekkingu
Ímyndunarafl er

sína. Lögð er áhersla á að börn og fullorðnir kanni saman
hvað umhverfið hefur upp á að bjóða og nýti alla sína

mikilvægara en þekking.

hæfileika til fullnustu. Kennarinn vekur upp forvitni og

Þekking er takmörkuð en
ímyndunaraflið spannar

áhuga barnsins með opnum spurningum eins og hvað,

alheiminn.

hvernig og hvers vegna. Barnið finnur eigin lausnir og

Albert Einstein

svör, kennarinn hlustar á barnið og ber virðingu fyrir
tilgátum þess. Til að fylgjast með og læra af ferlinu,
nálguninni á forsendum barns sem er mikilvægara en

viðfangsefnið sjálft, eru unnar uppeldisfræðilegar skráningar sem einkanna starf
í anda Reggio Emilia.16 Uppeldisfræðilegar skráningar eru notaðar til gagnaöflunar
sem felur í sér skráningu og athugun á orðum og gjörðum
barns. Þessar skráningar gera innra starf leikskólans
sýnilegt sem oft hefur verið talið ósýnilegt.17 Þau tæki
sem notuð eru við uppeldisfræðilegar skráningar eru
hugur

og

hönd,

penni

og

blað,

myndavélar

og

upptökutæki. Skráning varpar ljósi á leikskólastarf er

Nám er reynsla.
Annað eru upplýsingar.
Albert Einstein

,,rödd barnsins‗‗ gefur innsýn inn í hvernig börn læra og
hvernig félagsþroski þeirra mótast. Þannig er hægt að
fylgjast með styrk og hæfileikum hvers og eins. Skráning minnir börnin á hvað
þau voru að gera og eflir þannig sjálfsvitund þeirra.18

16

Sigríður Síta Pétursdóttir. 2002:14

17

Guðrún Alda Harðardóttir. 2000:69

18

Sigríður Síta Pétursdóttir. 2002:14
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Eins og fram kemur í ljóði Loris Malaguzzi er mikilvægt að barn fái notið
málanna sinna hundrað. Því ætti ekki að hugsa um nám í leikskóla þar sem börn
sitji við borð og kennarinn miðli til þeirra. Barn ætti að læra í gegnum leikinn.
Umhverfið ætti að vera síbreytilegt og bjóða upp á fjölmarga kosti. Í Reggio
Emilía er því talað um að kennararnir séu þrír; kennarinn, barnið og umhverfið.19
Malaguzzi taldi hlutverk kennarans væri að sjá til þess að börn fengju notið
málanna hundrað sem barn gerir með því að kanna sjálft sig og umverfi sitt í
samspili við kennara sem hefur hæfileika til að hlusta og horfa á barnið og sjá og
skynja hvert stefnir.20 Þannig mætast hugmyndir kennara og barns. Samskipti
þeirra snúast um að takast á við verkefni en ekki venjur og afköst.21 Í þessum
samskiptum reynir á þekkingu kennarans á þessum hundrað málum barnsins og þar
er hlustun ekki síður mikilvæg en orð.22
Hugmyndafræði Reggio Emilia tekur tillit til breytinga og þróunar í þjóðfélaginu
og er sífellt í mótun, þar af leiðandi er oft talað um hana sem lifandi
hugmyndafræði. Meginmarkmið hennar er að hvetja börn til að nota öll sín
skilningavit og virkja markvisst frumlega og skapandi hugsun þeirra.23

Námssvið leikskóla
Í leikskóla eru ákveðnir áhersluþættir lagðir til grundvallar því starfi sem fram
fer. Þessir þættir eru hreyfing, málrækt, myndsköpun, tónlist, náttúra og
umhverfi og að síðustu menning og samfélag. Allir þessir þættir skarast á
einhvern

hátt

í

leikskólastarfinu

og

eru

á

margann

hátt

samofnir

undirstöðuþáttum leikskólastarfs þ.e. leik, daglegri umönnun og almennri
lífsleikni.24

19

Sigríður Síta Pétursdóttir. 2002:15

20

Gedin, Marika og Yvenne Sjöblom. 1995:99-104

21

Guðrún Alda Harðardóttir. 2001:29

22

Vecchi, Vea. 1998:24

23

Gedin, Marika og Yvenne Sjöblom. 1995:105-110

24

Aðalnámskrá leikskóla 1999:19
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Hreyfing
Börn hafa ríka þörf fyrir hreyfingu og nauðsynlegt er að þeim sé gefinn kostur á
því að hreyfa sig frjálst og óhindrað. Þegar barn tekur þátt í hreyfileikjum eykst
traust þess á eigin getu og það öðlast skilning á styrk sínum. Þegar barn stundar
hreyfingu þá lærir það að meta aðstæður, velja, hafna og þora. Í hreyfileikjum
með börnum er rétt að kenna þeim ýmis stöðuhugtök og að
átta

sig

á

fjarlægðum,

áttum

og

rými.

Margir

hreyfileikir reyna á snerpu og þol barna. Þegar slíkir
leikir eru leiknir þá er mikilvægt að vera með hvíld og

Með hreyfingu er stuðlað

slökun í lokin því þannig skynjar barnið muninn á
spennu og slökun. Útivera spilar stóran þátt í
hreyfingu barna. Þar geta þau hreyft sig frjálst og
óhindrað í sjálfsprottnum ærslaleikjum eða skipulagðri
hreyfingu. Í útivist komast börnin í snertingu við umhverfið
og læra að meta það.25
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Á Hádegishöfða stuðlum við að andlegri og líkamlegri vellíðan með því að
veita börnum útrás og gleði í gegnum fjölbreytta hreyfingu. Við styrkjum
samhæfingu, snerpu og þol og kennum nemendum að skynja og læra á líkama sinn.
Á Hádegishöfða er farið í útivist á hverjum degi og nágrennið nýtt til gönguferða
og hreyfinga. Við förum í leiki bæði inni og úti sem reyna á snerpu og þol. Við
hvetjum til leikja sem spinna saman hreyfingu, tónlist og dans. Það sem reynir á
samhæfingu augna og handa eflir fínhreyfingar, svo sem að perla, teikna, klippa
o.fl. Þess vegna leggjum við á Hádegishöfða áherslu á að mikilvægi þessara þátta í
starfinu. Það gerum við með því að hvetja nemendur til að nota mismunandi efnivið
og verkfæri. Á Hádegishöfða er lögð áhersla á að efla sjálfstæði, það gerum við
meðal annars með því að hvetja nemendur til sjálfshjálpar í daglegum athöfnum
eins og að klæða sig, nota hníf og gaffal við matarborðið, smyrja brauðið og fl.
Þessar athafnir fela í sér fínhreyfingar sem við teljum ekki síður mikilvægt að
huga að og æfa.
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Málrækt
Mikilvægasta tæki manna til boðskipta er tungumálið. Móðurmál fólks tengir það
saman og eflir hjá því samkennd. Mikilvægt er að leggja áherslu á málrækt innan
leikskóla því að móðurmál okkar og bókmenntaarfur tengir saman fortíð
þjóðarinnar og nútíð. Í leikskólum gefast ýmis tækifæri til málörvunar. Mikilvægt
er að spyrja börnin krefjandi spurninga, lesa fyrir þau, segja þeim sögur og kenna
þeim kvæði og þulur. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um að málrækt er hluti af
öllum samtölum þeirra við börnin. Hvetja skal börnin til að segja frá, spyrja og
hlusta af athygli. Málrækt er stór hluti af öllu starfi leikskólans.26

26

Aðalnámskrá leikskóla 1999:20

16

Leikskólinn Hádegishöfði

Skólanámskrá

Á Hádegishöfða vinnum við með sögur, ævintýri, kvæði og þulur með það að
markmiði að efla málskilning, hlustun, orðaforða og tjáningu. Við gerum ritmál
sýnilegt í þeim tilgangi að vekja áhuga nemenda á rituðu máli og teljum mikilvægt
að leggja orð á hluti og athafnir. Áhersla á fjölbreytta leiki með málið t.d.
rímleikir, spil o.fl. auk aðgangs að ritföngum og bókum í leik nemenda teljum við
að efli málþroska þeirra. Því er séð til þess á Hádegihöfða að umhverfið sé
málörvandi og að skipulagðir leikir reyni á málþroska.
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Myndsköpun
Tjáning barna með myndmáli er þeim mjög mikilvæg. Í gegnum frjálsa myndgerð
barna má glöggt greina þroskastig þeirra, reynslu og uppvaxtarskilyrði. Kennarar
þurfa að vera meðvitaðir um að veita börnunum
fjölbreytileg tækifæri til tjáningar með margskonar
efnivið. Þannig læra þau að þekkja ýmis efni, kynnast
eðli þeirra og eigindum og gera með þeim frjálslegar
tilraunir.

Samhæfing augna og handa,

þjálfun

fínhreyfinga og þjálfun í notkun einfaldra verkfæra
og tækja er færni sem barnið þarf að þroska með

„Fullorðið fólk á ekki
að kenna börnunum að
teikan. Það á að læra
af börnunum.“
Picasso

sér. Þessa færni öðlast barnið með fjölbreyttum
tækifærum til myndsköpunar. Sköpunarþörf barna er
mikil og tjá þau tilfinningar sínar í myndsköpun. Mikilvægt er að horfa sterkar til
sköpunarferlisins umfram útkomu verksins því sköpunarferlið er mikilvægur
þáttur í alhliða þroska barna. Ýta skal undir sjálfstæða myndsköpun og forðast að
láta öll börnin vinna eins.27

27
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Á Hádegishöfða leggjum við áherslu á að
nemendur kynnist mismunandi efnivið og eðli
þeirra. Við styrkjum nemendur til að
verða

sjálfstæðir

einstaklingar

auk

og
þess

skapandi
að

Myndlist ungra barna er alls staðar eins.

efla

Hún er af sama toga spunnin og
frumstæð myndlist og notar sömu form

hugmyndaflug og fagurþroska. Það

og finnast þar. Veggir á fornum

gerum við með því að sjá til þess að
efniviður

sé

fjölbreyttur

grafhvelfingum og brot út fornum

og

leirkerum og fingramálning nútíma barna

aðgengilegur. Nemendur eru hvattir

bera öll þess vitni að í myndlist er
mannkynið eitt.

til að skapa sjálfstætt og til að nýta
sér umhverfið til sköpunar. Eins teljum
við á Hádegishöfða mikilvægt að kynna
fyrir nemendum myndsköpun annarra og
kenna þeim að bera virðingu fyrir verkum sínum og
annarra.

19
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Tónlist
Leikskólinn skal veita börnum ríkuleg tækifæri til að iðka tónlist og njóta hennar.
Helstu þættir tónlistar innan leikskóla eru söngur,
hreyfing,

hlustun

og

leikur

með

hljóðgjafa.

Áhersla er lögð á að flétta tónlist inn í

Frá þeim ástlausu flæmir tónlistin

sjálfsprottinn leik barnanna. Í leik syngja

burt allt hatur. Eirðarlausum færir

börn oft mikið og er það merki um ánægju

hún frið og sorgmæddum huggun.
Þeir sem fara villu vegar finna

þeirra og lífsgleði. Rétt er að veita þessum

nýjar leiðir. Og þeim sem öllu

söng athygli og örva hann. Mikilvægt er að

hafna vex nýtt traust og von.

hvetja börnin til að syngjast á og tala við þau í

Pablo Casals

tónum. Söng barna og upplifun þeirra af tónlist
fylgir oft sterk þörf til að hreyfa sig og túlka

tónlistina, rétt er að ýta undir þessa þörf barnsins.28
Á

Hádegishöfða

viljum

við

að

nemendur

kynnist

tónlist

á

sem

fjölbreyttastan hátt og að þeir læri að tjá sig í gegnum tónlist. Við viljum stuðla
að því að nemendur þroski með sér næmni fyrir hljómi, hreyfingu og

hrynjanda.

Það gerum við með því að vinna með fjölbreytta hljóðgjafa og hvetja börn til að
spinna saman tónlist, dans, hreyfingu og söng. Á Hádegishöfða er lögð áhersla á
að syngja fjölbreytta söngtexta og nokkrum sinnum í mánuði koma allir nemendur
og kennarar saman og syngja á söngfundi. Þegar unnið er með tónlist í anda Reggio
Emilia er það ferlið sem skiptir máli ekki afraksturinn. Því teljum við afar
mikilvægt að nemendur Hádegishöfða upplifi það frelsi sem tónlistin felur í sér
svo flestir fái notið hennar.

28
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Náttúra og umhverfi
Lífsafkoma okkar, líf og heilsa er háð náttúrunni og náttúruöflunum. Þekking á
náttúrunni og fyrirbærum hennar er því okkur lífsnauðsynleg. Barn þarf að
kynnast og fá að upplifa og njóta náttúrunnar og fjölbreytileika hennar. Vekja
þarf athygli barns á fegurð náttúrunnar og innleiða hjá því virðingu og
ábyrgðarkennd gagnvart henni. Barn fléttar iðulega upplifun sína og reynslu úr
náttúrinni í leik og myndsköpun.29
Á Hádegishöfða leggjum við áherslu á að nemendur kynnist og upplifi
nánasta umhverfið sitt með því að fara í skipulagðar vettvangsferðir. Leikskólinn
er staðsettur í litlu þorpi þar sem stutt er út í náttúruna því teljum við það
ákveðin forréttindi að geta farið í ferðir út í móa, niður að fljóti og upp á kletta.
Við fylgjumst með náttúrunni, spáum í veðurfar og árstíðaskipti vekjum athygli
nemenda á plöntum og dýrum sem einkenna okkar næsta nágrenni. Þanning eflist
umhverfisvitund nemenda og þau læra að þekkja og virða sitt nánasta umhverfi.
Einnig hefur leikskólinn komið sér upp útikennslustofu í næsta nágrenni skólans
sem nýtt er í útikennslu. Auk þess sem við fléttum hugmyndum og efnivið úr
náttúrunni inn í skapandi starf leikskólans.

29
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Menning og samfélag
Barn kynnist því samfélagi sem það lifir í smám saman. Umhverfi leikskólanna er
mismunandi, í atvinnulegu, félagslegu og menningarlegu tilliti, allt eftir
staðsetningu – í borg eða bæ, við sjó eða í sveit.
Leikskólastarf mótast af því samfélagi og þeirri
menningu sem leikskólinn starfar í. Leikskólanum ber
að nýta þau menningarlegu og félagslegu tækifæri
sem samfélagið sem hann starfar í býður upp á.
Uppeldisskilyrði barna eru misjöfn, fjölskyldugerðir

Markmið uppeldis er að
gera manneskjuna að
meðvituðum þátttakanda
en ekki áheyranda.
Paulo Freire

þeirra eru ólíkar og börnin eru af ólíku bergi brotin.
Leikskólar verða að horfa til þessa og leitast við að hvert
og eitt barn upplifi að það tilheyri samfélaginu og sé hluti af því. Margar leiðir
eru færar í þessum efnum og má þar nefna samskipti við starfsemi utan
leikskólans.30

30
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Á Hádegshöfða leggjum við okkur fram um að nemendur kynnist íslenskum
hefðum og siðum auk þess að vekja vitund þeirra og áhuga fyrir menningu og
hefðum annarra þjóða. Það gerum við með því að halda í gamlar hefðir sem fylgja
almanakinu okkar eins og að blóta þorra og fagna sumri. Á Hádegishöfða höfum
við þann sið að flagga íslenska þjóðfánanum á hefðbundum fánadögum og

á

afmælisdögum nemenda draga þeir fánann að húni. Við vekjum athygli nemenda á
ólíkum tungumálum með því að syngja og hlusta á söng
frá

öðrum

löndum

og

menningaheimum.

Á

Hádegishöfða er unnið með menningu þeirra þjóða

Samkvæmt gamalli

sem nemendur koma frá hverju sinni auk þess sem

þjóðtrú er talið að skrímsli

athygli er vakin á menningu annarra þjóða, ólíkum

hafist við í Lagarfljóti,

fjölskyldumynstur og hefðum innan fjölskyldna. Á
Hádegishöfða er menning nærsamfélagsins fléttuð
inn í starfið. Þess vegna er lögð áhersla á að vinna
sérstaklega með þjóðsögur sem eru tengdar byggðarlaginu
okkar og staðblæ Fljótsdalshéraðs. Eins leggjum við áherslu á að nemendur taki
virkan þátt í menningastarfsemi samfélagsins sem þau tilheyra.
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Hópastarf
Á Hádegishöfða er unnið markvisst í hópum með áður upptalin námssvið sem
Aðalanámskrá leikskóla leggur áherslu á. Hópastarf er

markviss

vinna til að efla alhliða þroska nemandans.
Nemendum er skipt í hópa eftir aldri og
þroska. Einn kennari fylgir hópnum og sér
um að skipuleggja og halda utan um
starf hópsins.
að

ganga

nemenda.

vel

frá

Frágangur

kemst ekki til skila. Til þess að barn

verkum/vinnu
hefur

þraut, sem þarf að leysa, getur
fróðleikurinn orðið rangur, hann

Á Hádegishöfða er lögð áhersla
á

“ ...hafi barnið ekki fyrir framan sig

mikið

uppeldislegt gildi og mikilvægt er að

geti tekið við fróðleik verður að
fylgja spurning sem tengist honum...”
Loris Malaguzzi

merkja og dagsetja verk nemenda til þess
m.a. að sjá þróun þeirra. Þegar verkum/vinnu
nemenda er skilað vel finna þeir að verk þeirra

eru

virt að verðleikum og vinna þeirra er tekin alvarlega. Vinnu nemenda er gerð skil í
bókum sem innihalda vetrarstarf hvers nemanda fyrir sig. Þar má finna
skráningar, myndverk, fróðleik til foreldra og margt fleira. Með þessum hætti
gerum við vinnu nemeda sýnilega bæði þeim sjálfum og foreldrum þeirra.
Nemendur fá bókina afhenta í lok hvers skólaárs á vorhátíð leikskólans.
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Skóli án aðgreiningar
Nemendur með sérþarfir
Leikskóla ber að taka mið af þörfum hvers einstaks barns svo það fái notið sín á
eigin forsendum í hópi annarra barna. Börn koma í leikskólann með misjafna
reynslu, getu og þroska en hafa engu að síður þörf fyrir
umgangast önnur börn.
áhersla

á

að

öll

31

að

Á Hádegishöfða er lögð

börn

fái

notið

sín

í

leikskólastarfinu. Nemendur með sérþarfir fá

Leikskólinn er fyrir öll börn,

stuðning/sérkennslu sem fléttast inn í daglegt

óháð andlegu og líkamlegu

starf eins og hægt er, þannig verður hún

atgervi, menningu og trú.
Aðalnámskrá leikskóla

eðlilegur þáttur í leikskólastarfinu. Auk þess er
unnið með þá nemendur sem þurfa
einstaklingstímum

og

Einstaklingsnámskrá

í

er

sérkennslu í

fámennum

gerð

fyrir

hópum.

nemendur

sem

þarfnast sérstakrar kennslu. Í einstaklingsnámskrá eru sett markmið sem taka
mið af niðurstöðum greiningaraðila. Mikilvægur þáttur í þroskaferli barna er
félagsleg

samskipti

og

er

það

því

einstaklingsnámskrár.

31
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Nemendur af erlendum uppruna
Ísland er þátttakandi í fjölbreytilegu samfélagi þjóða og innan leikskólans eru oft
á tíðum börn frá mörgum löndum. Leikskólanum ber að nýta samskipti og tengsl
milli þjóða og ólíkra menningarsvæða því að slík samskipti verða æ tíðari og
nánari.32 Á Hádegishöfða teljum við mikilvægt að börn læri að hver þjóð hefur sín
sérkenni og sína sérstæðu menningu og að slíkt beri að virða. Við leggjum áherslu
á að kenna börnum að bera virðingu fyrir öðrum, hver sem
uppruni þeirra, lífsviðhorf, tunga eða trúarbrögð
kunna að vera. Hjá okkur kynnast börn af erlendum
uppruna íslenskri tungu, íslensku samfélagi, siðum
og venjum. Tungumálið læra þau fyrst og fremst
af raunverulegum aðstæðum og fer nám þeirra
því fram í öllu almennu starfi leikskólans í

Börn þurfa að læra að hver
þjóð hefur sín sérkenni og sína
menningu. Að þótt þjóðir
heimsins séu ólíkar þá ber okkur
að lifa í sátt og samlyndi við

samskiptum við kennara og nemendur. Eins er
fylgst vel með málþroska tvítyngdra barna og þeim

aðrar þjóðir.
Aðalnámskrá leikskóla

séð fyrir málörvun. Lögð er áhersla á að foreldrar
sinni málörvun barna sinna á þeirra tungu því það að efla
þau á sína tungu hjálpar þeim við annað tungumál. Með aðstoð foreldranna gerum
við móðurmál og menningu barnsins sýnilegt, þannig viljum við sjá til þess að
menningarlegur margbreytileiki þess samfélags sem við búum í endurspeglist í
leikskólanum.

32
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Agi
Agi er það áhald sem við þekkjum til að beita á vandamál tilverunnar, hann er
birting félagsþroska líkt og tal er birting málþroska. Agi er að fara eftir reglu og
viðbrögð annara við hegðuninni ákvarðar hvers konar
regla lærist. Agi er ekki bara til að taka á erfiðri
hegðun, heldur það að veita börnum leiðsögn um

Nútímasamfélag hefur fyrst og

hvað er rétt og hvað er rangt í hegðun og

fremst þörf fyrir að þegnar þess
séu færir um að hafa taumhald

samskiptum. Á Hádegishöfða trúum við því að

á sjálfum sér að vera færir um

umbun

að hafa samúð með öðrum.

fyrir

æskilega

hegðun

sé

besta

hegðunarmótunar aðferðin og til að koma í veg

Daniel Golemann

fyrir óæskilega hegðun leggjum við okkur fram um
að vera með skýrar reglur, skýr fyrirmæli, notum
hvatningu og lýsandi hrós.33 Til þessi að styðja við þetta

markmið

Hádegisöfða hefur sú ákvörðun verið tekin í leikskólanum að

innleiða SMT/skólafærni sem er sú aga-stefna sem Fljótsdalshérað hefur
ákveðið að tekin verði upp í sveitafélaginu. Markmið
SMT er að skapa gott andrúmsloft í leikskólanum
og tryggja öryggi og vellíðan allra sem þar dvelja.
Í SMT skólafærni er lögð áhersla á að koma í
veg fyrir og draga úr óæskilegri hegðun með því
að kenna og þjálfa félagsfærni og gefa
jákvæðri

hegðun

markvissum

hætti.

barnanna
34

Auk

gaum
þess

með

Agi er sama og frelsi og
raunverulegt frelsi er
vitsmunalegt, hæfni til að hugsa
og velta hlutnum fyrir sér og
skoða frá mörgum

vinnur

sjónarhornum.
John Dewey

Hádegishöfði með námsefnið Lífsleikni í Leikskóla
sem hefur það markmið að efla siðvit; félagsþroska,
siðferðisþroska og tilfinningaþroska, barna og fullorðinna í

gegnum

markvissa dygðakennslu með það að markmiði að við verðum bæði góðar og fróðar
manneskjur.35

33

http://www.heilsugaeslan.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=3661

34

http://www.hafnarfjordur.is/pmt_forsida/smt/

35

Handbók fyrir kennara 2007:15-17
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Aðgerðir gegn einelti
Í leikskólum Fljótsdalshéraðs er lögð áhersla á jákvæð og uppbyggjandi
samskipti. Einelti eða annað ofbeldi verður ekki liðið. Starfsmönnum leikskólanna
ber að koma í veg fyrir að þær aðstæður skapist að einelti geti átt sér stað og
vinna gegn því.
Einelti er endurtekið ofbeldi, andlegt eða líkamlegt sem stýrt er af
einstaklingi eða hóp og beinist að einstaklingi eða jafnvel einstaklingum sem ekki
eru færir um að verja sig. Stríðni, átök og einstakur ágreiningur milli jafningja
telst ekki til eineltis. Við úrlausn eineltismála vinnur leikskólinn eftir ákveðnu
ferli sem fram kemur í eineltisáætlun Hádegishöfða.36

36

http://www.leikskolinn.is/hadegishofdi/skjalasafn/hadegishofdi37.pdf
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Daglegt líf í leikskólanum
Daglegt líf í leikskólanum er mótað af föstum athöfnum er varða líkamlegar
þarfir barnanna og heilsu þeirra. Mikilvægt er að í skipulagi leikskólastarfsins
ríki jafnvægi á milli mismunandi þátta þannig að upplifun barnsins og reynsla af
leikskólastarfinu verði sem fjölbreyttust. Þær föstu athafnir sem móta
leikskólastarfið eru dýrmætar í þeim tilgangi að styrkja tengslin við börnin og
kenna þeim ákveðna siði sem tengjast daglegum athöfnum. Barn þarf að finna
hlýju kennara þegar það kemur í leikskólann og upplifa að það sé velkomið á
hverjum degi. Einnig þarf að kveðja sérhvert barn þegar það býst til heimferðar.
Þetta tvennt getur haft áhrif á líðan barnsins í leikskólanum.37
Áherslur Hádegishöfða hvað varðar daglegt líf
Að gagnkvæm virðing ríki milli starfsmann, barna og foreldra þeirra auk
hlýju og vinsemdar
Að börnum sé tryggð fagleg og ábyrg umönnun
Að umhverfið sé hlýlegt þar sem börn læra félagslega færni og samhjálp
Að skapa börnum nægan tíma til daglegra athafna, með því læra þau að
hjálpa sér sjálf og sjálfsbjargarviðleitni
þeirra eflist sem og sjálfstraust.
Að gæta þess að ætíð sé unnið út frá
aldri

og

ólíkum

þörfum

barnanna

leikskólanum
Að í leikskólanum ríki gleði og jákvæðni

37

Aðalnámskrá leikskóla 1999:17-18
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Leikskólanám
Leikskólanám á að efla alhliða þroska barnsins, þ.e. að efla mikilvægustu
þroskaþætti sem samtvinnast hjá barninu. Þessir meginþættir og samspil þeirra
varða líkamsvöxt barnsins og hreyfifærni, tilfinningalíf, vitsmuni, málþroska,
félagsvitund og félagshæfni, fegurðarskyn og sköpunarhæfni, siðgæði og
lífsviðhorf. Í leikskólastarfi er barnið í brennidepli og starfshættir eiga að taka
mið af þroska og þörfum hvers barns. Leikskólanám er samþætt nám þar sem
námssvið og námsþættir fléttast saman í daglegu lífi og leik barnsins.
Nám

í

leikskólastarfi.

leik
Í

Leikurinn í allri sinni fjölbreytni er kjarninn í öllu
gegnum

leikinn

eflist

tilfinninga-,

félags-,

mál-

og

siðgæðisvitund barnanna. Auk þess fær hugmyndaflug og sköpunarhæfni þeirra
að njóta sín. Leikskólakennarar þekkja leik barnsins, þeir virða hann, hlúa að
honum, gefa honum rými og skipuleggja leikumhverfi. Fullorðinn og barn eru hluti
af því umhverfi. Leikskólafræðin leggur áherslu á mikilvægi leiksins sem náms- og
þroskaleiðar.
Nám í daglegu lífi í leikskóla Leikskólanám er samþætt nám þar sem
barnið lærir við mismunandi aðstæður. Leikskólakennarar nýta öll tækifæri til að
örva nám barnsins, t.d. í matartímum, fataklefa og á snyrtingu. Umönnun er
mikilvægur þáttur í leikskólastarfi, í henni felst að annast barnið líkamlega og
andlega, af hlýju, áhuga og ábyrgð. Með því skapast tilfinningatengsl og
trúnaðartraust.
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Nám í samskiptum Hæfni í samskiptum er forsenda þess að taka þátt í
lífi, starfi og leik í sátt og samlyndi við aðra. Leikskólakennarar stuðla að því að
öll börn njóti sín í samskiptum og læri að taka tillit til annarra. Sjálfsmynd barns
mótast hvað mest í samskiptum við annað fólk, bæði fullorðna og börn. Samvinna,
samkennd, tillitssemi og ábyrgð eru mikilvægir þættir í félagsþroska barns.
Leikskólakennarar eru fyrirmyndir barnsins í orði og athöfnum.

Nám í skapandi starfi og skapandi hugsun Að skynja, skilja og skapa er
hæfni sem barn þróar með sér. Allt skipulag og búnaður í leikskólanum skal stuðla
að því að vekja forvitni barnsins, frumkvæði, virkni, áhuga, gleði og efla
sjálfstæði þess. Leikskólakennarar hvetja barnið til að spyrja spurninga og velta
fyrir sér lífinu og tilverunni. Þeir skapa einnig aðstæður til tjáningar og sköpunar
í leik, máli, myndlist, tónlist, leiklist, hreyfingu og dansi. Þannig gefst barninu
tækifæri til að skynja umhverfi sitt, vinna með fjölbreyttan efnivið og öðlast
margþætta reynslu.38

38

Aðalnámskrá leikskóa 1999:11-15
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Leikskólaperlan
Leikskólaperlan er líkan af margþættu námi barns í leikskólanum. Í perlunni er
barnið í brennidepli því allt leikskólastarf snýst um það, sá flötur er gulur, sem
tákn um geislandi einstakling. Þeir þættir sem næst barninu eru og unnið er með í
daglegu lífi þess í leikskólanum eru: Að klæða sig í og úr, borðhald, svefn og hvíld,
hreinlæti og frágangur og snyrtimennska. Námssvið leikskólans eru: Málrækt,
hreyfing, tónlist, myndsköpun, náttúra og umhverfi auk menningar og samfélags,
þau eru á rauðum fleti sem tákn um glóðina sem í starfinu býr. Grunnlitur
perlunnar er ljósblár, litur himins og hafs. Í því rými svífur/flýtur allt það sem
tengir hina fjölbreyttu þætti leikskólastarfsins saman. Leikurinn umlykur barnið í
öllu starfi þess og námi. Leikurinn gárar vatnið og kemur öllu á hreyfingu, hann er;
hornsteinn leikskólastarfsins, kennsluaðferð leikskólakennarans og námsleið
barnsins.39 Þetta er það líkan sem Hádegishöfði vinnur eftir og segir meira en
mörg orð um það nám sem fram fer í leikskólanum.

39

Sesselja Hauksdóttir og Hrafnhildur Sigurðardóttir 2000:81-82
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Samstarf heimilis og leikskóla
Á Hádegishöfða er lögð rík áhersla á að skapa náið
samstarf og gagnkvæmt traust milli heimilis og
leikskóla þar sem samvinna og gagnkvæmur
trúnaður er talin forsenda þess að barninu líði
vel í leikskólanum. Foreldrar þekkja barn sitt
best, þeir hafa þekkt það frá fæðingu og
fylgst

með

þroskaferli

þess

og

líðan.

Leikskólakennari kynnist barni í leikskólastarfi
og þekkir þroska þess, færni og viðbrögð í

Foreldrar bera frumábyrgð
á uppeldi og velferð barna
sinna en leikskólanum ber
að veita foreldrum stuðning
í uppeldi barna.
Aðalnámskrá leikskóla

barnahópi.40 Starfsfólk Hádegishöfða er bundið
þagnarskyldu.
Foreldrar eru velkomnir á Hádegishöfða til þess að taka
þátt í starfinu í samráði við deildarstjóra. Þeir eru
sérstaklega boðnir í samtöl tvisvar á ári þar sem rætt

Rannsóknir benda til

er um líðan barnsins, hæfni þess og þroska til að

þess að tengsl séu á milli

takast á við verkefni og kröfur o.fl. Þar fyrir utan

virkni foreldra og betri
námsárangurs barna og

geta foreldrar alltaf óskað eftir samtölum við

betri líðan þeirra í skóla.

kennara

og/eða

stjórnendur

skólans.

Á

Hádegishöfða leggjum við áherslu á opin dagleg
samskipti þar sem við teljum þau forsendu árangursríks
og farsæls foreldrasamstarfs.

40

Aðalnámskrá leikskóla 1999:30
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Stjórnun og stjórnunarhættir
Þegar skólanámskráin er öllu starfsfólki ljós, þarf leikskólastjórinn ekki
stöðugt að hafa áhyggjur af stefnumiðunum og hvort starfsmannahópurinn
fylki sér um þau í samstíga göngu. Hann getur á hinn bóginn létt á göngunni
með því að ryðja hindrunum úr vegi, útvegað efnivið, hvatt til dáða og unnið að
nauðsynlegum stjórnunarverkefnum. Hann getur notið þess að skynja
samhuginn á leiðinni, samfagnað þegar ferðalaginu lýkur og sagt til um næsta
áfangastað. Gangan sér um sig sjálf.41

Leikskólastjóri gegnir lykilhlutverki í þróun leikskólastarfs og ber að skapa
aðstæður sem stuðla að aukinni hæfni starfsmanna og betri leikskólamenntun
barna. Á Hádegishöfða er lögð áhersla á gott samstarf og dreifða ábyrgð meðal
allra starfsmanna, stuðlað er að þátttöku allra bæði í ákvörðunartöku og
verkefnum, auk þess að virkja ýmsa leiðtoga til forystu í ákveðnum tímabundnum
verkefnum.

Fundir
Leikskólastjóri Hádegishöfða ber ábyrgð á að starfsmannafundir séu haldnir og
stýrir þeim. Hann ber jafnframt ábyrgð á að skapa aðstæður fyrir aðra þá fundi
sem þörf er á hverju sinni. Áætlanir yfir fundi vetrarins eru skráðar á
skóladagatal starfsmanna fyrir skólaárið og er þar með öllum starfsmönnum kunn.
Starfsmannafundir eru haldnir 6 sinnum á ári, tvo til fjóra tíma í senn, flestir
eru á dagvinnutíma. Markmið fundanna er að efla samstarf og vinna saman að
skipulagi og uppbyggingu faglegs starfs í skólanum. Sameiginlegar ákvarðanir eru
teknar og upplýsingar veittar á milli aðila. Stundum er boðið upp á fyrirlestra eða
námskeið á þessum fundum. Fundargerðir eru ritaðar á þessum fundum og eru
þær í fundargerðarbók leikskólans.

41

Sergiovanni, Leikskólastefna FÍL 2000:41
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Deildarfundir eru haldnir tvisvar í mánuði einn klukkutíma í senn. Markmið
fundanna er að halda utan um faglegt starf deildarinnar, skapa aðstæður fyrir
starfsmenn deildarinnar til að ræða um börnin og starfið og meta það. Einnig eru
þeir nýttir til skipulags- og ákvarðanatöku varðandi innra starf deildarinnar.
Deildarstjórafundir eru haldnir vikulega einn klukkutíma í senn. Markmið
fundanna er að tryggja gott upplýsingaflæði og samstarf milli deilda, samvinnu
deildarstjóra og skapa vettvang samráðs deildarstjórneneda og skólastjóra.
Fagfundur er haldinn einu sinni á ári, tvo klukkutíma í senn. Fagfundinn sitja
leikskólakennarar og er markmið fundanna að skapa faglegan umræðugrundvöll um
innrastarf Hádegishöfða. Farið er m.a. yfir hugmyndafræði skólans og
áframhaldandi þróun hennar, áherslur í skólastarfinu, og skólanámskrána auk
þess sem matsleiðir eru ígrundaðar. Fundinum er einnig ætlað að skapa grundvöll
til að ígrunda þróun faglegs starfs á Hádegishöfða og tryggja áframhaldandi
þróun þess.

Boðleiðir
Skólastjóra ber að kynna sér nýjungar í starfi og miðla þekkingu og upplýsingum
til starfsmanna. Skólastjóra ber einnig að sjá til þess að boðleiðir séu skýrar
innan skólans.
Upplýsingatafla er fyrir starfsmenn og ber öllum að lesa hana á hverjum morgni.
Þar eru meðal annars skráð ýmis skilaboð, auglýsingar og veikindi og fjarverur.
Dagbækur eru á hverri deild, þar eru skilaboð og aðrar upplýsingar skráðar
reglulega.
Deildarstjórar skrá alla deildarstjórafundi og leggja fundargerðir fram fyrir
aðra starfsmenn til aflestrar að loknum fundum. Fundargerð hangir einnig á
upplýsingasöflu.
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Verkaskipting og ábyrgðarsvið
Skólastjóri Hádegishöfða stjórnar daglegri starfsemi skólans og ber rekstrarog faglega ábyrgð. Á Hádegishöfða er lögð áhersla á að virkja aðra stjórnendur
innan skólans til þátttöku og ábyrgðar í rekstrarlegum umræðum og ákvörðunum
til að auðveldara sé að gæta hagræðis í rekstri án þess að það rýri gæði
starfsins.
Skólastjóri stjórnar daglegri starfsemi skólans og ber
rekstrarlega ábyrgð gagnvart yfirmönnum. Hann ber ábyrgð á að
mótuð sé stefna í uppeldis- og menntamálum skólans og er
leiðandi í faglegu starfi.
Næstu
yfirmenn
skólastjóra
eru
leikskólafulltrúi
og
fræðslufulltrúi.
Aðstoðarskólastjóri er aðstoðarmaður skólastjóra og staðgengill í fjarveru hans.
Hann er ekki í föstu starfi á deild heldur sinnir ýmsum ákveðnum verkefnum og
leysir einnig af á deildum þegar þörf er á. Af 100% starfshlutfalli er
aðstoðarskólastjóri Hádegishöfða með 20% í stjórnun með skólastjóra og sinnir
einnig 50% stöðu sérkennslustjóra.
Næsti yfirmaður aðstoðarskólastjóra er skólastjóri.
Deildarstjóri er faglegur stjórnandi á sinni deild. Deildarstjóri vinnur að uppeldi
og menntun barna í skólanum og ber ábyrgð á að fylgst sé með þroska hvers
barns. Deildarstjóri þjálfar og handleiðir starfsmenn í
réttum vinnubrögðum og sýnir gott fordæmi.
Næsti yfirmaður deildarstjóra er skólastjóri.

Starfsmannasamtöl
Í starfsmannasamtölum eru ræddar kröfur og væntingar af beggja hálfu, það er,
skólans og starfsmannsins. Skólastjóri tekur samtöl við aðstoðarskólastjóra,
deildarstjóra og starfsmann í eldhúsi auk afleysinga. Deildastjórar taka samtöl
við starfsmenn á deildum. Í starfsmannasamtölum gefst tækifæri til þess að
veita stuðning og gefa uppbyggilega gagnrýni. Einnig gefst starfsmanni tækifæri
til að koma á framfæri skoðunum sínum í góðu tómi með næsta yfirmanni sínum.

36

Leikskólinn Hádegishöfði

Skólanámskrá

Mat á skólastarfi
Mat á starfi Hádegishöfða er liður í þróun og vexti skólans og tengist sýn hans,
stefnumiðum, markmiðum og leiðum. Mat þetta skal taka mið af lögum, reglugerð,
aðalnámskrá leikskóla og skólanámskrá Hádegishöfða.42

Sjálfsmat
Mat leggur faglegan grundvöll að endurbótum í starfinu og er leið til að vinna
kerfisbundið að því að auka gæði skólastarfsins og gera það skilvirkara.
Viðmið fyrir sjálfsmat
Matið þarf að vera:
 Formlegt
 Altækt
 Áreiðanlegt
 Samstarfsmiðað
 Stofnana- og einstaklingsmiðað
 Greinandi
 Lýsandi
 Opinbert43
Hægt er að setja matið í þrjá höfuðflokka:
 Mat á leikskóla sem stofnun
 Mat á uppeldis- og menntastarfi
 Mat á einstaklingum og hópum
Við innra mat á leikskólastarfi skulu eftirfarandi þættir skoðaðir samkvæmt
Aðalnámskrá leikskóla:

42

Aðalnámskrá leikskóla 1999:39-41

43

Aðalnámskrá leikskóla 1999:39-41
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 Börn

 Stjórnunarhættir

 Starfsmenn

 Samskipti og tengsl utan

 Samskipti

leikskólans

 Líðan

 Samstarfsverkefni og

 Leikur

þróunarstarf

 Námssvið leikskóla

 Húsnæði, útileiksvæði og búnaður

 Skólanámskrárgerð

 Samstarf heimilis og leikskóla

Á Hádegishöfða er unnið innra mat á skólastarfinu með því að leggja fyrir
Ecerskvarðann (Early Childhood Environment Rating Scale). Þessi vinna fer fram
á vorönn og eru niðurstöðurnar kynntar starfsmönnum skólans og foreldraráði og
hafðar til hliðsjónar við skipulagningu komandi skólaárs, með úrbætur í huga.
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Þróunarstarf
Markmið þróunarstarfs er að leita leiða sem miða að endurbótum og nýbreytni í
skólastarfi. Þróunarverkefni felur í sér afmarkað og tímabundið viðfangsefni með
vel skilgreindum markmiðum. Þegar hugað er að þróunarstarfi er nauðsynlegt að
setja niður fyrir sér þann starfsgrundvöll sem aðhyllst er. Þróunarstarf hefur
m.a.

verið

skilgreint

sem

uppeldislegt

þróunarstarf

þ.e.

samheiti

yfir

nýbreytnistarf sem felur m.a. í sér allt frá því að reyna nýjar aðferðir og leikefni
til framkvæmda kerfisbundinna áætlana.44
Undanfarin ár höfum við á Hádegishöfða lagt eftirfarandi þætti markvisst inn í
starfið sem hluta af nýbreytni- og þróunarstarfi:
Samstarf Hádegishöfða og Fellaskóla
Samstarf er milli Fellaskóla og Hádegishöfða sem felst í því að nemendur á
síðasta ári í leikskólanum fara í grunnskólaheimsóknir einu sinni í mánuði og fá að
kynnast grunnskólanum. Eins koma nemendur fyrsta bekkjar í heimsóknir í
leikskólann m.a. á þorrablót leiskólans á bóndadegi. Einnig er vorskóli á hverju
vori þar sem nemendur á síðasta ári leikskólans eru tvo skóladaga í Fellaskóla.
Tilurð þessa samstarfs er þróunarverkefni sem unnið var í samstarfi skólanna
sem hafði það að markmiði að skapa ákveðna samfellu og auðvelda nemendum að
flytjast á milli skólastiganna.45

44

Pettersen 1991:31

45

Ásta María Hjaltadóttir 2000:1-4
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Grænfáni Landverndar Grænfáninn er umhverfismerki sem nýtur virðingar víða í
Evrópu sem tákn um árangursríka fræðslu og umhverfisstefnu í skólum.
Hádegishöfði sótti um að gerast skóli á grænni grein vorið 2008 og hóf þá um
haustið að vinna að skrefunum sjö sem uppfylla þarf til að geta flaggað
Grænfánanum. Í skrefunum sjö felast ákveðin verkefni sem eiga að efla vitund
nemenda,

kennara

og

annarra

starfsmanna

skólans

um

umhverfismál.46

Hádegishöfði tók við Grænfána Landverndar vorið 2009 og hafði þá á tæpu ári
náð að uppfylla öll þau skilyrði sem að baki honum liggja. Grænfánanum er
úthlutað til tveggja ára í senn.

46

http://landvernd.is/graenfaninn/yflokkar.asp?flokkur=1055
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ReMida Til áframhaldandi þróunar í skapandi starfi í anda Reggio Emilia
hugmyndafræðinnar var ákveðið að innleiða ―ReMídu - skapandi efnisveitu‖ í
leikskólann. Nafnið er sótt í söguna um Midas konung, sem hafði fengið þá ósk sína
uppfyllta, að allt sem hann snerti breyttist í gull. ReMida byggir á þeirri

grundvallarsýn að með samvirkni menningar og lista, skóla og frumkvöðla sé
mögulegt að finna afgangshlutum nýja notkun og merkingu og þannig breyta þeim í
auðlind. ReMida leggur áherslu á frumkvæði og nýja framsýna leið til að tengja
umhverfishyggjuna og sköpun nýrra hluta. Með nýtingu afgangshluta er stuðlað að
nýjum tækifærum til samskipta og virkjunar sköpunargáfu með það að leiðarljósi
að virða umhverfi, mannfólk og hluti. Helsta hlutverk ReMida er samskipti við
fyrirtæki og stofnanir um útvegun afgangshluta.47 Verkefni Hádegishöfða fólst í
að innleiða ReMidu og koma á samstarfi við fyrirtæki og stofnanir á svæðinu. Með
slíku samstarfi er mögulegt að stíga stórt skref í átt að umhverfisvænni
leikskóla og samfélagi, þar sem efniviður sem ekki flokkast sem úrgangur er
nýttur til skapandi starfs innan leikskólans.

47

http://www.congress.is/remida/index.asp?q=kynning
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Könnunarleikur könnunarleikur er aðferð yngstu nemendanna til að rannsaka
umhverfi sitt þar sem undirstaðan er fyrst og fremst þeirra eigin forvitni og
skynjun. Umhverfið þarf að vera skipulagt á þann hátt að það styði við og hvetji
rannskóknarþörf nemendanna. Í könnunarleik nota nemendur flest skynfæri sín,
þeir t.d. skoða, snerta og hlusta, eins ígrunda þau ýmis hugtök og æfa jafnvægi,
kanna rými og afstöðu hluta. Í könnunarleik er notaður ýmiskonar skapandi
endurnýtanlegur efniviður s.s. rör, hólkar, keðjur, krukkulok, steinar og fleira
sem vekur áhuga barna.48

48

http://books.google.is/books?id=AS2jHaPVdxkC&dq=people+under+three&pg=PP1&lpg=PP1&sig=A
CfU3U24RxgRYS4kEDjkuTJEr3tl6uvQ1Q&q=heuristic+play#PPP12,M1.

42

Leikskólinn Hádegishöfði

Skólanámskrá

Lífsleikni í leikskóla hefur það meginmarkmið að efla siðferðisvitund barna og
fullorðinna í þeim tilgangi að við verðum bæði góðar og fróðar manneskjur. Lagt
er upp með markvissa dygðakennslu þar sem horft er til þess að dygð sé
persónueinkenni sem leiði af sér rétta hegðun eða breytni og tilfinningar. Þessir
þættir eru sammannlegir og gera okkur að góðu fólki.49 Lífsleikni er rauði
þráðurinn í öllu starfi Hádegishöfða hún þarf að fara fram alla daga allan daginn
ekki bara meðan dvalið er í leikskólanum, því er áhersla á gott samstarf heimilis
og leikskóla.

49

Handbók fyrir kennara 2007:15-17
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SMT – skólafærni
SMT - skólafærni er útfærsla á bandarísku aðferðinni Positive Behavior Support
/PBS. SMT er hliðstæð aðferð og PMT - foreldrafærni (Parent management
training) þar sem lögð er áhersla á að koma í veg fyrir og draga úr hegðunarvanda
með því að kenna og þjálfa félagsfærni, umbuna fyrir æskilega hegðun og
samræma vinnubrögð starfsfólks gagnvart nemendum sem sýna óæskilega
hegðun.50 Á Hádegishöfða er hafin innleiðing SMT-skólafærni eða jákvæðum
stuðningi við hegðun nemenda sem er í samræmi við stefnu Fljótsdalshéraðs
varðandi agastjórnun í sveitafélaginu og er góður stuðningur við vinnu okkar með
Lífsleikni í Leikskóla.
Það þróunarstarf sem unnið hefur verið á Hádegishöfða fléttast allt einkar vel saman
og styður hvert við annað þannig að góður stígandi hefur verið í starfi og þróun
leikskólans. Könnunarleikurinn er lagður inn á yngri deildinni og áherslan á ReMiduna
meiri á þeirri eldri, allir koma með einum eða öðrum hætti að grænfánavekefninu og
lífsleiknin er síðan límið sem límir saman alla þætti skólastarfsins þar sem við lærum
m.a. að bera virðingu fyrir sjálfum okkur og umhverfinu auk þess að rækta og sýna
vinsemd.

50

http://www.hafnarfjordur.is/pmt_forsida/smt/
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Öryggismál
Á Hádegishöfða er lögð áhersla á að tryggja öryggi barnanna af fremsta megni
meðan á dvöl þeirra stendur. Öryggistrúnaðarmaður og öryggisvörður eru við
skólann sem gæta þess að farið sé eftir tilsettum verklagsreglum og lýsingum.
Árlega fer fram úttekt eftirlitsaðila og ber að greiða eins fljótt og vel úr þeim
athugasemdum sem fram kunna að koma.

Áfallahjálp
Á Hádegishöfða er starfandi áfallaráð sem hefur það hlutverk að vinna
starfsáætlun svo brugðist verði við af öryggi og vinnubrögð verði fumlaus þegar
áföll hafa orðið sem líkleg eru til að kalla fram áfallastreitu og eða
sorgarviðbrögð.

Í

áfallaráði

Hádegishöfða

sitja

deildarstjórar

ásamt

skólastjórnendum. Áfallaáætlun Hádegishöfða verður lögð fram á vorönn 2010.

Brunavarnir
Til að tryggja öryggi á Hádegishöfða er unnin rýmingaráætlun sem farið er yfir
með starfsmönnum leikskólans að hausti ár hvert. Leikskólastjóri kynnir nýjum
starfsmönnum áætlun þessa og greinir honum frá hvar slökkvitæki og
útgönguleiðir skólans er að finna. Öryggistrúnaðarmaður og öryggisvörður bera
ábyrgð á því að útgönguleiðir séu ávallt færar. Skólastjóri ber ábyrgð á að
slökkvitæki séu yfirfarin árlega. Allir starfsmenn bera jafna ábyrgð á að rýma
húsnæðið.
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Eftirlit með öryggisþáttum
Allur búnaður, húsnæði og lóð eru skoðuð árlega af löggildum aðila og úrbætur
unnar eftir þörfum. Annað eftirlit fer fram daglega hjá starfsmönnum skólans.
Unnið hefur verið áhættumat samkvæmt stöðlum frá Vinnueftirliti ríkisins.
Öryggistrúnaðarmaður og öryggisvörður hafa eftirlit með því að öryggisþættir
leikskólans séu í lagi.
Öryggistrúnaðarmaður Hádegishöfða er: Sólveig Anna Jóhannsdóttir
Öryggisvörður Hádegishöfða er: Guðmunda Vala Jónasdóttir

Óhöpp/slys og tryggingar
Í barnahópi geta alltaf orðið óhöpp eða slys, ef slíkt kemur upp er strax haft
samband við foreldra og farið með barnið á slysadeild ef þörf er talin á.
Slysaskráning er í skólanum sem foreldrar og viðkomandi kennari undirrita. Þurfi
starfsmenn eða foreldrar að fara með börn á slysadeild úr leikskólanum greiðir
leikskólinn fyrstu heimsókn en síðan foreldrar ef þörf er á frekari meðferð.
Fljótsdalshérað

er

með

tryggingu

fyrir

öll

börn

í

leikskólum

sveitarfélagsins sem felur í sér að allir skráðir nemendur eru tryggðir á
leikskólatíma og í vettvangsferðum eða ferðalögum á vegum leikskólans.
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