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1. Inngangur 
Í aðalnámskrá leiksóla sem gefin er út af Menntamálaráðuneytinu (1999) er kveðið á um 

að hver leikskóli skuli gefa út eigin námskrá sem eigi að varpa ljósi á innra starf 

leikskólans ásamt markmiðum og leiðum “leikskólinn er fyrsta skólastigið og lengi býr að 

fyrstu gerð”. Aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011 segir að meginhlutverk leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla er að stuðla að almennri menntun þegnanna. Skólarnir 

skulu leitast við að haga störfum sínum í sem fyllsta mæli við stöðu og þarfir barna og 

ungmenna. Einnig er tekið fram að menntun sé ævilangt ferli og því sé mikilvægt að 

skólarnir styðji við námshvöt nemenda sinna, rækti námsgleði og vinnuanda og stuðli 

þannig að menntun þeirra. (Aðalnámskrá leikskóla, 2011) 

 

Leikskólastarfsemi á Búðum 

Á Búðum var fyrst opnaður leikskóli þann 21. júní 1978.  Hann var starfræktur á neðri 

hæð gamla barnaskólans við Skólaveg. Árið 1986 var allt húsið tekið undir starfsemi 

leikskólans og var hann þar allar götur til ársins 2007.  Var þá flutt í nýtt húsnæði við 

Hlíðargötu 56. Það hús er teiknað af Zeppelin arkitektum og er hluti af Skólamiðstöð sem 

hýsir einnig Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar, Tónlistaskóla Fáskrúðsfjarðar, og bókasafn 

Fáskrúðsfjarðar. 
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2. Einkunnarorð og uppeldisstefna 
Einkunnarorð Kærabæjar eru Kunnátta – kæti – kærleikur, þau eru til þess að lýsa 

yfirbragði og staðblæ hans. Þau eru höfð til hliðsjónar í öllu starfi og við allar aðstæður. 

 

Kunnátta – Að laða fram hæfileika hvers og eins með fjölbreyttum viðfangsefnum. Hver 

og einn fær að njóta sín á eigin forsendum. 

Kæti – Bernskan á að vera gleðitími. Við vinnum saman glöð í bragði, kát og hress, hér og 

nú.  Að vera glaður og geta glaðst með öðrum er góður eiginleiki sem ýtir undir vellíðan 

og velgengni. 

Kærleikur – Að sýna umburðarlyndi og virðingu gangvart mönnum, umhverfi og dýrum. 

Að lifa og þroskast í sátt og samlyndi. 

 

Hugmyndafræði Kærabæjar tekur mið af, tveimur meisturum, annars vegar bandaríska 

heimspekingnum John Dewey (1859-1952) og ítölsku stefnunni frá Reggio Emilia. John 

Dewey kom fram með þær hugmyndir að börn lærðu mest og best af því að reyna sjálf og 

uppgötva, leikurinn væri leið til að mennta og þroska börn. John Dewey skilgreindi 

reynsluhugtakið og talaði þar um annars vegar virka þáttinn og hins vegar óvirka þáttinn. 

Virki þátturinn er athöfnin þar sem barn er að vinna úr reynslu sinni, sem dæmi um það 

er nemandi sem er að byggja húsið sem hann á heima í. Óvirki þátturinn er að verða fyrir 

einhverju og taka afleiðingunum. Þá upplifir nemandinn til dæmis að bygging sem það 

byggði, hrynur og nemandinn tekur þeirri reynslu og gerir aðra tilraun. Á þennan hátt 

lærir nemandinn af reynslunni sem er fólgin í því að taka eftir afleiðingum gjörða sinna og 

finna orsakatengsl milli athafna og afleiðinga. Samkvæmt Dewey felst frummerking 

hugsunar í því að átta sig á þessum tengslum. Kennari þarf að styðja við vinnu nemendanna, 

leyfa þeim að þróa eigin hugmyndir og verkefni og ljúka sjálf við verkefni sín. Hann vildi að 

nemandinn hugsaði sjálfstætt og að kennararnir ættu ekki að svara spurningum heldur 

að aðstoða við fæðingu nýrra spurninga.  

 

Rauði þráðurinn í hugmyndafræði Reggio Emilia  er sjónrænt uppeldi sem hvetur til 

skapandi hugsunar. Mikilvægt er að skilja samhengið að baki því sem nemandinn sér með 

eigin augum. Leiðin til þekkingar er gerð að spennandi ævintýri með því að nota opnar 

spurningar, hvað, hvernig, hvers vegna? og gefinn er tími til að hugsa og leita svara. 

Sköpunargáfu öðlast nemandinn fyrir alla vinnu sína við að athuga umheiminn í gegnum 

öll sín skilningarvit.  Allt saman stuðlar þetta að skapandi gagnrýnum einstaklingi. 

 

• Uppeldistefna Fjarðabyggðar og þar með Kærabæjar, er Uppeldi til ábyrgðar – 

uppbygging sjálfsaga. Uppeldisstefnan er byggð upp á fimm grunnþörfum 

mannsins, þær eru öryggi, að tilheyra, að hafa áhrif, frelsi og sýna og upplifa 

gleði. Megináherslan í uppbyggingarstefnunni er á sjálfsuppbyggingu gerandans. 

Ef gerandanum verður á mistök fái hann tækifæri og svigrúm til að byggja sig upp 

til að verða það sem hann vill standa fyrir.  Ætíð að vera heiðarleg í samskiptum. 

Að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og gagnvart ólíkum skoðunum menningu 
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og reynslu. Sýna umburðarlyndi og kærleika í verki.   Jákvæð samskipti er eitt af  

markmiðum sem við leggjum áherslu á að nemendur og starfsmenn tileinki sér. Að 

nemendur séu glöð fái hrós, hvatningu og frelsi til góðra verka. Uppbygging fjallar 

að mestu leyti um að ná aftur jafnvægi og sjálfstrausti (Gossen, 2007). Læra að 

þekkja sinn innri mann og efla sjálfstraust sitt og vera hamingjusöm/samur hér og 

nú.  

3. Nemendahópurinn 
Eins og gefur að skilja er nemendahópurinn í Kærabæ afar mismunandi samansettur ár 

frá ári. Aldursbil nemendanna er að jafnaði frá eins árs til sex ára. Það segir sig sjálft að 

það er öðruvísi að alast upp í hóp heldur en á heimili sem er fámennara. Hvoru tveggja er 

gott fyrir börn. Róin og öryggið, ástin og umhyggjan sem barnið fær heima er mjög 

mikilvæg fyrir alhliða þroska barna. Allt eins mikilvægt er fyrir börn að alast að hluta upp 

í umhverfi þar sem fleiri börn og fullorðnir eru og þarf að taka ríkara tillit. Umgengnis – 

og samskiptareglur þurfa að vera til staðar til þess að allir fái notið sín. Lögð er áhersla á 

að mæta hverju aldursskeiði á þann hátt sem hentar börnum best og á þann hátt er lögð 

rækt við þroska þeirra og menntun. 

 

4. Aðlögun 
Mikilvægt er að börn sem hefja leikskólagöngu fái góða aðlögun.  Að þau fái þann tíma sem 

þau þurfa til að aðlagast nýjum húsakynnum, nýju fólki, börnum og nýjum starfsháttum. 

Leikskólinn hefur aðra uppbyggingu heldur en heimili. Börn, foreldrar og starfsfólk þurfa 

tíma til að kynnast og byggja upp traust. Þegar kemur að því að foreldrar kveðji börn sín 

og þau dvelja daglangt í leikskólanum  er þess gætt að börnum og foreldrum líði vel. Í 

þessum tilgangi er sett upp áætlun í samráði við foreldra, um hvernig aðlögun barns skal 

háttað áður en það hefur skólagöngu. 

 

5. Daglegt líf 
Allar stundir dagsins eru jafn veigamiklar í leikskóla.  Einn sá mikilvægasti þáttur sem 

börn þurfa að þróa með sér eru samskipti og félagsfærni sem fara fram við allar athafnir 

daglegs lífs. Við heilsum öllum í upphafi dags, það er mikilvægt að læra slík 

grundvallaratriði í samskiptum auk þess sem það er góður siður að heilsa fólki. Í lok 

dagsins þá kveðjum við og þökkum gjarnan fyrir samveruna þann daginn, því vissulega 

njótum við samverunnar hvert með öðru. Við gætum að hreinlæti.  Að þvo hendur áður en 

matast er og eftir salernisferðir er nokkuð sem gott er að læra sem fyrst á lífsleiðinni og 

er einnig þáttur í að kenna börnum sjálfshjálp. 

 

6. Matmálstímar 
Í matmálstímum fer fram málörvun ásamt því að læra undirstöðuatriði í almennum 

borðsiðum og um næringu og hollustu fæðunnar.  Börnin læra að matast á snyrtilegan 
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hátt, læra að skammta sér sjálf.  Spjall um daginn og veginn gerir máltíðina að rólegum og 

afslappandi tíma þar sem allir eiga að fá að njóta sín.  

 

7. Hvíld 
Að loknum hádegisverði er hvíld / slökun. Mikilvægt er fyrir öll börn sem starfa daglangt 

við margvísleg verkefni að hvílast. Það krefst úthalds og þreks af börnum að starfa í hóp í 

skóla. Sum börn sofna en önnur hvílast / slaka á við að hlusta á sögu eða tónlist. Búið er 

um nemendurna á dýnum með teppi og kodda og lögð áhersla á að skapa rólegt og 

afslappað andrúmsloft. 

8. Leiðir í uppeldisstarfi 
Í Kærabæ er leitast við að hafa umhverfi og umgjörð alla sem notalegasta og að nám barna 

fari í gegnum leik þeirra. Þar er leitast við að mæta hverjum nemenda á eigin forsendum 

og áhersla lögð á að finna styrkleika hvers og eins. Starfsfólk er hvatt til að nota allar 

stundir sem gefast í athöfnum daglegs lífs til þess að vinna að þeim markmiðum sem lögð 

hafa verið til grundvallar starfinu . Aðferðir sem mest eru notaðar í leikskólastarfi til að 

ná markmiðunum sem sett hafa verið eru hópastarf-  leikurinn – val. 

 

9. Hópastarf 
Kennsla í sínum víðasta skilningi fer fram í hópastarfi þar sem notast er við fjölbreytt 

námsgögn og efnivið. Unnið er með markvissa málörvun.  Í hópastarfi er einnig 

félagsþroski elfdur, nemendum gefst tækifæri til að vinna í jafningjahóp og sjálfstraust og 

jákvæð sjálfsmynd þeirra eflist og styrkist. Í hópastarfinu mótar nemendahópurinn og 

kennarinn þá leið sem hentar hverju sinni.  Allt eftir samsetningu  

 hópsins, áhuga og aðstæðum. Í hópastarfinu gefst einnig tækifæri til að efla einbeitingu, 

úthald, gróf og fínhreyfingar. Hópastarf gefur líka kennaranum tækifæri til að kynnast 

hverjum og einum nemenda betur og fylgjast nánar með þroska hans.  

 

9.1. Markmið 

Í leikskólastarfi eru sett skýr markmið, því að; 

• markmið vísa til árangurs. 

• markmið eru til þess að allir stefni að sama marki og gera starfsfólki kleift að 

forgangsraða verkefnum. Hver deild hefur tækifærri til að fara sína leið að 

markmiðinu, þó innan þess ramma sem Uppbyggingarstefnan segir til um.  

• markmið á að stuðla að þróun. 

 

Markmið með starfi Kærabæjar er að;  

- nemendunum líði vel í Kærabæ. 

- búa nemendunum skapandi uppeldisskilyrði í hlýlegu umhverfi. 

- stuðla að markvissri málörvun. 
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- Skapa nemendunum aðstæður til lesturs og ritunar 

- nemendur tileinki sér hagnýtra þekkingu og færni fyrir lífið sjálft. 

- nemendur öðlist sjálfstæði. 

- örva og styrkja frjálsan leik nemenda. 

- efla hæfileika nemanda til að sýna hluttekningu og umburðarlyndi. 

- styrkja sjálfsmynd og sjálfstraust nemenda með það fyrir augum  að þau 

verði sjálfstæðir einstaklingar með örugga framkomu. 

9.2 Námþættir:  

Grunnþættir menntunnar ( Aðalnámskrá leikskóla 2011) eru sex, þeir eru; 

•  læsi, 

•  sjálfbærni, 

•  heilbrigði og velferð, 

•  lýðræði og mannréttindi,  

•  jafnrétti, 

•  sköpun.  

Grunnþættir menntunar eru þeir áhersluþættir sem hafðir eru að leiðarljósi í 

leikskólauppeldi.  Grunnþættir tengjast og eru háðir hvor öðrum og þannig eru þeir 

samofnir undirstöðuþáttum leikskólastarfsins: leik, kennslu og daglegri umönnun 

nemenda.   

 

10.Leikurinn er  námsleið barna í Kærabæ 
 

10.1 Læsi 

Læsi er margþætt hugtak. Í rauninni snýst læsi um allt það sem við tökum okkur fyrir 

hendur. Læsi á bókstafi, tölustafi, myndlæsi, umhverfislæsi, menningarlæsi, 

samskiptalæsi, tilfinningalæsi, tungumálalæsi og vísindalæsi svo eitthvað sé nefnt.   

 

-   Unnið er með snemmtæka íhlutun og Lubba námsefni.  

- Snemmtæk íhlutun eru sérstök vinnubrögð og verkferlar sem skólinn setur sér til 

að nemendurnir nái hámarksárangri hvað varðar mál, tal, boðskipti og læsi í víðum 

skilningi. Að þessi undirbúningur skili nemendunum betur undirbúnum inn í 

grunnskóla.  Lögð er áhersla á að hver nemandi fái íhlutun við hæfi og að kennsla í 

grunnskólum byggi á niðurstöðum og áherslum í kennslu frá leikskólanum. 

 

Námsefið Lubbi,- námið er byggt á Hljóðanámi í þrívídd ,  

hugmyndafræðilegri nálgun er höfundar hafa þróað og felur í sér 

samþættingu skynleiða; sjón-, heyrnar- og hreyfi-/snertiskyns sem 

auðveldar og hraðar tileinkun málhljóðanna og vistun þeirra í minni.  

Markmið og leiðir í læsi 

- nemandinn fái tækifæri til að læra í gegnum leikinn á sínum forsendum. 
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- efla málþroska og  lestur. Unnið er í sérstökum málörvunar tímum. 

-  leggja inn rím og söngva spil, að hljóða stafi í orð ( R-

Á-N >S-Ó-L ), hafa ritmálið sýnilegt upp á veggjum. 

- stærðfræði, útikennslu og félagsleg samskipti sem 

fram fara í gegnum leik.  

Aðrir þættir læsis: 

 

• Menningarlæsi: þorrablót. Dagur íslenskrar tungu, 

afmælisdagar o.fl. 

• Samskiptalæsi: 

- Geta hlustað og tjáð sig – framkoma, þekkja sín takmörk og hlutverk. 

• Umhverfislæsi: 

- Vettvangsferðir, efniviður, ólíkar aðstæður. 

• Tilfinningalæsi: 

 -Kunna á grunnþarfir sínar og annarra, geta sett sig í spor annarra sjálfsstjórn – 

sjálfstraust. 

    •       Rýmislæsi: 

- Að hafa hæfileika til að lesa úr því rými sem þú ert staddur í hverju sinni 

með það fyrir augum að nýta það á sem bestan hátt.  

• Tungumálalæsi:  

- Kynnast tungumálum og eiginleikum þeirra.  Sögur – ljóð- þulur og 

ævintýri. 

• Vísindalæsi: 

- Learning by doing, eða „að læra með því að framkvæma“  áhugi á að 

rannsaka og uppgötva (sjálfstæð- og skapandi hugsun) ,,John Dewey“.   

- Tölvulæsi, Iphad 

• Heiðarleiki og virðing í orðum og gjörðum.   

 

11. Sjálfbærni 
 Menntun með sjálfbærni miðar að því að gera fólki kleift að takast á við viðfangsefni sem 

lúta að samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags. Í Kærabæ 

vinnum við að sjálfbærni með því að kenna börnum að;  

• Nýta gjafir náttúrunnar og  nota hana sem efni til að föndra úr.  Rækta matjurtir og 

gera moltu úr úrgangi af mat. 

• Fara í gönguferðir og kenna börnunum að ganga vel um og hirða það rusl sem á 

vegi okkar verður, flokka  það og nýta í starfinu. 

• Að flokka endurvinnanlegt efni og spara vatn, pappír og sápu. Nota fjölnota 

handklúta og munnþurrkur. 

• Nota dagsbirtuna þegar hún gefst, draga fyrir gluggana þegar heim er farið með 

þessu spörum við rafmagn. 
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• Allir eiga jafnan rétt hvar sem þeir búa í heiminum 

eins og 2 .gr. Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna 

hveður á um.  

• Í gegnum kennsluna læra kennarar og nemendur 

með því að uppgötva nýjar leiðir og hluti ☺ 

 

 

12. Heilbrigði og velferð 
Heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Skólastarf á að efla 

heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og vellíðan, enda verja börn stórum hluta 

vökutíma síns í skólanum. Við í Kærabæ stuðlum að heilbrigði og vellíðan með því að 

leggja áherslu á: 

• Persónulega umhirðu  

• Holla næringu 

• Umhyggju 

• Hrósi 

• Sjálfsstæði 

• Fjölbreytta hreyfingu innan og utan dyra 

• Krefjandi, ögrandi og fjölbreytt verkefni innan sem utandyra.  

• Slökun og hvíld 

• Tilfinningalegt jafnvægi 

• Jákvæð samskipti 

• Félagsleg tengsl 

 

13. Lýðræði og mannréttindi 

Í lýðræðisríki þurfa borgararnir að búa við mannréttindi og ráða öllum meiriháttar málum 

sínum sameiginlega. Kenna einstaklingnum samábyrgð, meðvitund og virkni sem gerir þá 

færa um að taka þátt í að móta samfélag og umhverfi sitt og hafa áhrif. 

Í Kærabæ er nemendum kennt að bera virðingu fyrir öðrum, hver sem uppruni þeirra, 

lífsviðhorf, tunga eða trúarbrögð eru. Við tölum um að hver þjóð hafi sína menningu og 

sérkenni sem ber að virða þó þau séu ólík okkar eigin. Settir eru uppá vegg þjóðfánar 

þeirra þjóðarbrota sem eiga fulltrúa sinn í Kærabæ, við minnumst þjóðhátíðardags þeirra 

og reynum að halda í heiðri siðum og menningu. Við eigum að geta lifað saman í sátt og 

samlyndi. 

 Í lýðræðismenntun leggjum við áherslu á að bera virðingu fyrir:  

       •   Hæfileikum 

• Ólíkum þroska leiðum 

• Manngildi og heilbrigði 

• Fjölbreytileika 

• Þörfum annarra 

• Viðhorfi, skoðunum og eigum annarra 
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• Öllu í umhverfinu 

 

14. Jafnrétti 
Jafnréttismenntun felur í sér gagnrýna skoðun á viðteknum hugmyndum í  

samfélaginu og stofnunum þess í því augnamiði að kenna börnum að greina þær  

aðstæður sem leiða til mismununar sumra og forréttinda annarra. Með  

jafnréttismenntun viljum við: 

• Skapa tækifæri til að þroskast á eigin forsendum. 

• Að fram fari nám um menningu, þjóðerni, tungumál, trúarbrögð og lífsskoðanir 

• Að einstaklingur eigi sem víðtækasta og jafnastan möguleika í skólastarfinu. 

• Byggja á jafnrétti og virðingu fyrir margbreytileika mannlífs og öðrum 

menningarheimum. 

• Líta á börn sem virka borgara og þátttakendur þar sem hver og einn fær tækifæri 

til að leggja sitt af mörkum og hafa áhrif á umhverfi sitt. 

• Skapa nemendum tækifæri til að upplifa lýðræðisleg vinnubrögð í daglegum 

samskiptum. 

• Að börn og fullorðnir skiptist á skoðunum og virði sérstöðu og sjónarmið hvers og 

eins, finni lausnir og miðli málum.  

 

15. Sköpun 
Sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með 

möguleika. Sköpun brýtur hefðbundin mynstur, reglur og kerfi og veitir nýja sýn á 

fyrirbæri og viðteknar hugmyndir. Sköpun er meðal annars: 

• Innsæi.  

• Að treysta á eigin hugmyndir og getu. 

• Ímyndunarafl:  

- Býr í öllum skynfærum  

• Hafa kjark til að sleppa fram af sér beislinu 

- Bulla – gretta sig - hreyfa sig – syngja – tala 

• Forvitni: 

- Hafa áhuga eykur þátttökugleði 

• Frumleiki: 

- Að stíga út fyrir þægindarammann 

• Gildi: 

- Endurskoða og endurmeta einn eða með öðrum 

• Kennarinn: 

- Gefur svigrúm og frelsi til skapandi athafna 

(Reggio Emilia) 
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16. Leikurinn 
Leikurinn er lífstjáning barna, það form tjáningar sem börnum er eðlislæg. Leikurinn er 

virkasta og besta námsleið barna, hann eykur sköpun, virkni og hæfni. Börn fá útrás fyrir 

tilfinningar sínar og langanir í gegn um leikinn. Leikurinn eflir og styrkir félagsþroska,  

þau læra að taka tillit til hvers annars og vinna úr fyrri reynslu og upplifun. Í leiknum 

þroskast þau og dafna og fá tækifæri til að æfa sig í hinum ýmsu hlutverkum. Í raun má 

segja að leikurinn sé hornsteinn leikskólastarfsins.  

 

17. Val 
Í vali, líkt og nafnið ber með sér, velja nemendurnir sér viðfangsefni. Kennarinn tekur  

ákvörðun um þau viðfangsefni sem í boði eru, nemendur fá tækifæri til að koma með 

uppástungur um það.  Síðan er valið eftir fyrir fram ákveðnu kerfi sem gerir það að verkum 

að börnin velja í mismunandi röð og er það gert til að hafa sem minnst áhrif á val þeirra. 

Tilgangurinn með valinu er að kenna börnum orsök og afleiðingu og að ýta undir 

sjálfstæði þeirra og ábyrgð, að standa við val sitt.  

 

18. Snillingar  
Snillingar er hópur nemenda sem er á lokaári í leikskólanum Kærabæ. Markmiðið með 

þessum hóp er formlegur undirbúningur fyrir grunnskólanám. Í þessu starfi er áherslan 

lögð á hljóðkerfisvitund, að fara eftir fyrirmælum og öguð vinnubrögð.  Snillingarnir fara 

í heimsókn í 1. bekk með reglulegu millibili Markmiðið er að gera skilin milli grunn – og 

leikskóla eins auðveld og kostur er. Nemendur fyrstu bekkjar grunnskólans koma einnig 

í reglubundnar heimsóknir í Kærabæ (skólaskipti).  

 

19. Samverustundir 
Eins og nafnið ber með sér eru þetta stundir samveru. Reynt er að hafa ró og frið yfir 

þessum stundum, þar er lesin bók, sögð saga, sungið og spjallað. Segja má að hjarta 

leikskólans slái í samverustundunum því að þar er farið svolítið inná við og lögð áhersla á 

að sú tjáning sem þar fer fram sé friðsæl um leið og hún er örvandi fyrir ímyndunaraflið 

og hugann. 

 

20. Samstarf  leik – og grunnskóla 
Kæribær er undir sama þaki og Skólamiðstöð Fáskrúðsfjarðar, ásamt honum er 

Grunnskólinn, Tónlistarskólinn og Bókasafn Fáskrúðsfjarðar, sem gerir allt samstarf milli 

þessara skólastiga mjög svo auðvelt. Samgangur er á milli yngsta stigs í grunnskólanum 

og nemenda úr Kærabæ. Fer þessi samvinna fram á ýmsan hátt eins og í sameiginlegum 

söngstundum, í ýmsum uppákomum, nemendaskiptum og fleira. Þá teygir þetta ágæta 

samstarf sig upp í eldri bekki Grunnskólans þar sem nemendur koma og kynnast starfi 

með börnum á leikskólaaldri. Samstarf leik – og grunnskóla er mikilvægt. Það að gera 
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brúna á milli skólastiga greiðfæra er börnum ómetanlegt því eðlilegast er að öll 

skólaganga barna sé ein samfella því að í raun er ekki grundvallarmunur á starfi leik – og 

grunnskóla heldur aðeins stigsmunur rétt eins og á milli grunn- og framhaldsskóla. 

 

21. Heiltæk skólastefna 
Börn hafa mismunandi getu, reynslu og þroska. Leikskólinn á að taka tillit til þarfa hvers 

barns svo það fái notið sín í hópi annarra barna á eigin forsendum. Í Kærabæ höfum við 

yfir að ráða úrræðum til handa þeim börnum sem þurfa á sérkennslu eða stuðningi að 

halda. Við höfum aðgang að sérfræðingum sem aðstoða við greiningu og gerð 

starfsáætlana og leggjum okkur fram um að sinna þörfum hvers og eins á faglegan hátt. 

 

22. Starfsmannastefna 
Í Kærabæ er rekin starfsmannastefna sem gengur út á virðingu, jafnrétti, jákvæðni og 

heiðarleika. Við leggjum okkur fram um að virða starfshætti hvers annars, deila 

hugmyndum og gæta jafnræðis. Lögð er áhersla á opin og hreinskilin samskipti um leið og 

við sýnum hvert öðru umburðarlyndi. Við gætum þess að sýna öllum; foreldrum,  börnum 

og samstarfsfólki, tilhlýðilega virðingu í orðum og gjörðum. Á þennan hátt er lagður 

grunnur að samfélagi sem er jákvætt, uppbyggilegt og gleðiríkt og þar er gott að vera. 

 

23. Foreldrasamstarf 
Áhersla er lögð á gott samstarf við foreldra og forráðamenn nemenda í Kærabæ, enda 

teljum við að  samvinna sé ein af undirstöðunum að góðu leikskólastarfi. Kæribær reynir 

að vera í takt við samfélagið og nútímann með því að nota nútímatækni eins og kostur er. 

Heimasíða leikskólans er vettvangur fyrir samskipti, einnig fara samskipti fram með 

tölvupósti og í gegnum  Iphad, þessi samskipti auðvelda foreldrum  að fylgjast með því 

sem börnin eru að gera í leikskólanum. Flest og mikilvægustu samskipti starfsfólks og 

foreldra fara þó fram í daglegum samskiptum. Þessi persónulegu tengsl milli leikskólans 

og foreldra / foráðamanna  eru afar mikilvæg. 

Jólakaffi er fyrir foreldra á aðventunni, vorhátíð og fleiri uppákomur sem eru allar í þeim 

tilgangi að styrkja böndin milli þríeykisins: foreldrar- börn – starfsfólk. Afar mikilvægt er 

að öllum þessum aðilum líði vel í afslöppuðum og jákvæðum samskiptum. Kynningar á 

vetrastarfinu eru að hausti, á þeim er farið yfir vetrastarf  skólaársins. 

Boðið er uppá foreldraviðtöl, einu sinni á ári, reynt er að hafa þau í afmælismánuði 

nemandans. Í viðtölunum er farið yfir þroska og framfarir nemendans.  Foreldrum og 

foráðamönnum er ætið velkomið að fá viðtalstíma yfir allt skólaárið þegar þeim hentar. 

 

Við Kærabæ er starfrækt foreldrafélag, er það ómetanlegur stuðningur við starf 

leikskólans. Foreldrafélagið hefur verið óþreytandi í að gleðja börnin með uppákomum, 

s.s. íþróttadagar, pilta-og stúlknadagar, leikhús og fleira. Einnig hefur það gefið 

leikskólanum dýrmætar gjafir í gegnum árin.  Að hafa virkt og gott foreldrafélag er gulli 

betra.  
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24. Hefðir og hátíðir 
Þegar leikskóli hefur verið starfræktur jafn lengi og Kæribær hafa skapast margar 

hefðir eins og: sveitaferð að vori, vorhátíð skólans þar sem afrakstur vetrarstarfsins er 

sýndur og elstu nemendurnir eru útskrifaðir á formlegan hátt úr námi. Haldið upp á Dag 

íslenskrar tungu í nóvember, Dagar myrkurs hafa einnig markað sér hefð. Börn og 

starfsfólk Kærabæjar hafa haft þá ánægu að gleðja eldri borgara með söng og 

gagnkvæmum heimsóknum. Á aðventunni er foreldrakaffi. Þeir dagar sem tengjast 

íslenskum þjóðsiðum höldum við upp á  eins og bónda- og konudag, bolludag, sprengidag 

og öskudag svo eitthvað sé nefnt.  Að gera sér dagamun er nauðsynlegt til þess að taktur 

lífsins breytist öðru hvoru. 

 

25. Mat og endurmenntun skólastarfsins 
Gott er fyrir skólastofnun að þróa með sér aðferðir til að meta uppeldisstarf skólans. Mat 

er gert í þeim tilgangi að auka gæði skólastarfsins og á einnig að leiða í ljós hvort 

markmiðum hafi verið náð. Í Kærabæ fer fram símat sem þýðir að verkefni, aðferðir og 

markmið eru metin jafnóðum og þau eru framkvæmd.  Matið fer fram á fundum þar sem 

ákveðin mál eru til meðferðar. Skipulags- og námskeiðsdagar eru fimm á ári, þeir eru til 

þess að kennarar og starfsfólk hafi tækifæri til að sækja sér endurmenntunar.  Reynt er að 

leggja kannanir fyrir foreldra og starfsfólk annað til þriðja hvert ár. Tvisvar á skólaárinu 

er lögð könnun fyrir elsta aldurshópinn í leikskólanum. Er það gert með umræðu við 

hvern og einn nemanda, svokallað broskallamat. 
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26. Niðurlag 
Er það einlæg von starfsfólks Kærabæjar að lesandi þessarar námskrár verði margs vísari 

um það starf sem fram fer í leikskólanum . Aldrei er hægt að skrá nákvæmlega alla þá þætti 

sem koma við sögu í skóla sem þessum því það eru jú manneskjur sem við vinnum með 

og þær er ekki hægt að setja í form og farvegi sem fara eingöngu á einn veg og það viljum 

við heldur ekki. Ef þú lesandi góður hefur nokkuð skýra mynd af innra starfi Kærabæjar 

þá er tilganginum náð.  

 

 


