
Ársáætlun fyrir skólaárið 2015-2016 
 

INNGANGUR   

 

Ársáætlunin inniheldur það helsta af  starfi sem unnið er  í leikskólanum Kærabæ, skólaárið 

2015-2016. Upplýsingar um starfið í Kærabæ er að finna í námskrá skólans.  Námskrána og 

aðrar upplýsingar um skólastarfið er að finna á heimasíðu skólans: 

http://www.leikskolinn.is/kaerib. 

  

Þetta er sjötta formlega ársáætlun skólans, framvegis verður hún sett á netið í september / 

október, ár hvert. Áætlunin er til að skerpa á þeim áherslum sem komandi skólaár felur í sér. 

Áætlunin skal höfð til hliðsjónar en má ekki vera svo stíf eða lokuð að frjálsræði og 

uppgötvunarnám nemenda bíði hnekki.  

 

STARFIÐ FRAMUNDAN 

 

Markmið og sérstakar áherslur:  Undanfarinn  níu ár hefur verið unnið með eina dygð á ári. 

Þær eru, frelsi, friður, virðing, kærleikur, ábyrgð, hamingja, samvinna, heiðarleiki og 

umburðalyndi. Í vetur verður haldið áfram að vinna með þessar dygðir, allar dygðirnar 

tengjast uppeldisstefnu Fjarðabyggðar sem er Uppeldi til ábyrgðar. Í vetur verður lögð sérstök 

áhersla á áframhaldandi vinnu við innleiðingu hennar. Er það gert í  samverustund, hópastarfi, 

frjálsum leik og öllum samskiptum milli kennara, kennara og barna, barna og barna.  Byggist 

hún upp á uppbyggingu sjálfsaga og að við fáum tækifæri til að læra af misstökum okkar.  

Námsefni sem stuðst er við í Uppeldi til ábyrgðar eru bækur eftir Diane Gossen þýddar af 

Magna Hjálmarssyni, einnig er sótt námsefni á veraldarvefinn og Lífsmennt og er tekið saman 

af Diane Tillman & Diana Hsu.  

Í janúar 2015 skrifuðu leik-og grunnskólar Fjarðabyggðar undir sáttmála er kallast Bættur 

námsárangur – leið til læsis og stærðfræði. Kennarar Kærabæjar settu sér markmið og leiðir á 

öllum deildum leikskólans til að framfylgja sáttmálanum. Kæribær fékk austur námskeiðið 

Leikur að læra eftir Kristínu Einarsdóttir, til að bæta við þekkingu og hæfni kennara til að 

framfylgja sáttmálanum. 

Frá janúar 2014 hefur Skólasel Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar verið í Kærabæ, þetta er 

tilraunastarf sem felst í því að þau börn sem nýta þessa þjónustu bætast við hópinn sem fyrir 

er á Mánakoti. Það er undir stjórn Elvu Ránar deildarstýru Mánakots ásamt leikskólastýru.  

 

Heilsueflandi skóli  

Stefnt er að leikskólinn gerast heilsueflandi skóli haustið 2016 líkt og grunnskóli hefur nú 

þegar gert. Börnunun er kennt að tileinka sér heilbrigða lífshætti  með hollu mataræði,  

hreinlæti, hreyfingu og hvíld.   

Þennan þátt teljum við mikilvægan í leikskólauppeldi þar sem líðan barna hefur áhrif á 

sjálfsmynd þeirra og menntun.  

 

Uppeldisstefna Fjarðabyggðar /Kærabæjar er Uppeldi til ábyrgðar  

 

Uppeldi til ábyrgðar er byggt á kenningum Glassers um mannlega hegðun sem 

byggir í stórum dráttum á því að fólk beri ábyrgð á eigin vali, ákvörðunum og 

markmiðum og þar með almennri líðan sinni. Að okkur sé ekki stýrt af ytri 

áreitum nema að við kjósum að láta þau stýra okkur. Þetta er sjötti veturinn okkar þar sem við 

vinnum eftir þessari stefnu.  Sí- og endurmenntun kennara er stór þáttur í því að bæta 

þekkingu þeirra. Þann 12.október 2015 hélt Fjarðabyggð námskeið fyrir leik-og grunnskóla 

http://www.leikskolinn.is/kaerib


Fjarðabyggðar í Uppeldi til ábyrgðar, fyrirlesari var Cindy Brown. Hún var með 

framhaldsnámskeið fyrir stýrihópa 13.okt.2015 og fóru þrír kennarar á það námskeið. 

Hér má kynna sér Uppeldi til ábyrgðar: http://netla.khi.is/greinar/2007/003/index.htm 

 

 

 

 

Umhverfisvernd og sjálfbærni  
 

Kæribær leggur  áherslu á umhverfismennt, leikskólinn fékk Grænfánann fyrst árið  2009 og 

aftur 2012. Grænfáninn er viðurkenning Landverndar á umhverfismennt í skólum. Hann þarf 

að endurnýja á tveggja ára fresti. Markmið umhverfismenntunar er að efla umhverfisvitund 

barna með umhyggju fyrir umhverfi sínu og hæfileika til að greina samhengi mannlegra 

athafna og náttúru. Lögð er áhersla á menntun til sjálfbærrar þróunar þar sem leikskólabörn fá 

tækifæri til þátttöku í verkefnum, sem stuðla að sjálfbærni. Með hugtakinu sjálfbær þróun er 

átt við að athafnir okkar og gjörðir í dag hafi sem minnst áhrif á komandi kynslóðir.  

 

Umhverfissáttmáli deilda: 

 Við flokkum rusl. 

 Setjum lífrænan úrgang í sérstakar fötur á deildum sem fara í safnkassa. 

 Spörum rafmagn. 

 Spörum vatn.  

 Stillum sápunotkun í hóf. 

 Mælumst til við foreldra / starfsfólk að drepa á bílum sínum. 

 Endurvinnum ýmsan efnivið. 

 

Kæribær hefur ekki sótt um endurnýjun á Grænfánanum, leikskólinn er engu að síður að vinna 

eftir hugmyndafræðinni sem talin er upp hér að ofan. Tvisvar á ári er farið yfir markmið og 

stefnu í umhverfismálum Kærabæjar, í Kærabæ er starfandi umhverfishópur.  

 

 

Hreyfing  

 

Börn hafa ríka hreyfiþörf, því er mikilvægt að gefa þeim tækifæri til að efla hana,  fá útrás 

fyrir hana, óhindrað í gegnum leik. Öll hreyfing stuðlar að andlegri og líkamlegri vellíðan, 

börn eru fljót að tjá sig í hreyfingu. Hreyfing hefur áhrif á geðheilsu,  snerpu og þol. Barnið 

eflir sjálfstraust sitt og styrkir líkamlega getu. 

Í Kærabæ er lögð áhersla á fjölbreytta hreyfingu fyrir nemendur. 

 

Það er gert m.a. með: 

 

 Hreyfileikjum. 

 Dansi.  

 Útivist. 

 Vettvangsferðum. 

 Skipulögðum hreyfistundum. 

 Morgunleikfimi. 

 

Leikir sem reyna á líkama barna veitir útrás, byggir upp samhæfingu, jafnvægi og öryggi 

eykst. Í öllum hreyfileikjum lærir barn að meta aðstæður og lærir að velja, hafna og þora. 

http://netla.khi.is/greinar/2007/003/index.htm


Lögð er áhersla á að barnið læri hugtök og að það öðlist þekkingu á að lesa úr rými, 

fjarlægðum, hæðum og áttum. Hlaupaleikir  reyna á þrótt barnsins og úthald, örva hjartslátt. 

Í lok kraftmikilla leikja er mikilvægt að börnin fái tækifæri til að slaka á. 

Hafa þarf í huga fjölbreytni í vali á leikjum, sem og staðsetningu og við látum 

hugmyndarflugið ráða för. 

 

 

 

Fjölmenning  

 

Veturinn 2015-2016 verða nemendur frá 5 þjóðlöndum.  

 

Mikilvægt er að leikskólastarf í nútíma samfélagi endurspegli þann margbreytileika mannlífs. 

Fjölmenningarlegt leikskólastarf tekur mið af, að enginn er eins en allir fá tækifæri til að vera 

á sínum forsendum. Í Kærabæ er starfandi fjölmenningarhópur sem fylgist með þegar ný 

þjóðerni bætast í hópinn. 

 

Í því felst meðal annars að: 

 

•Styrkur samfélagsins felst í fjölbreytni sem við fögnum og lærum af.  

•Við samþykkjum og viðurkennum  að við erum ólík í háttum og útliti.  

•Nám, kennsla og samskipti eru án fordóma.  

•Starfsfólk leikskóla vinnur með eigin viðhorf.   

•Starfsfólk fer fjölbreyttar leiðir í samskiptum við fjölskyldur og fjölbreytt  fjölskylduform eru  

viðurkennd.  

•Borin er virðing fyrir einstaklingnum og trúarbrögðum hans.  

•Börn læra um heimamenningu hvers annars.  

•Lögð er áhersla á að efla samvinnu, samkennd  og skilning í barnahópnum.  

•Leitast er við að byggja upp jákvæða sjálfsmynd allra barna svo þau geti nýtt styrkleika sinn 

og þekkingu.  

•Reynt er að bjóða upp á fjölbreytni í leikefni og umhverfi barnanna. 

•Unnið er með ólík tungumál og ritmál.  

•Kennarar þekkja leiðir til að kenna íslensku sem annað mál. 

 

 

Jafnrétti  

 

Gerð er jafnréttisáætlun sem er á heimasíðu leikskólans.  

Markmið hennar er að: 

 

 - laða fram hæfileika hvers og eins með fjölbreyttum efnivið og viðfangsefnum óháð 

uppruna, þroska, trú eða kynferði 

 

 - auka viðsýni barnanna og benda á margbreytileika lífsins 

 

 - börnin læri að rökstyðja viðhorf sín og skoðanir  

 

 - börnin læri að virða viðhorf og skoðanir annarra  

 

 -börn hafa tækifæri til leikja og athafna óháð kyni eða trú. 



 

 

 Markmið með verkefninu Jafnrétti í skólum..... sjá kynningarbækling 

http://jafnretti.felagsmalaraduneyti.is/ 

  

 

Sérstakir viðburðir: 

 

 Öðruvísi dagar verða alltaf fyrsta föstudag í mánuði nema annað sé tekið fram. 

Öðruvísi dagar eru til að brjóta upp hefðbundið starf.  Á öðruvísi dögum getur verið að 

valinn verði ákveðinn litur, þá reyna allir að mæta í einhverju eða skreyta sig með 

þeim lit. Rugldagur er þegar við höfum opið á milli deilda og starfsfólk og börn 

blandast á milli.  Börnin mega ætíð koma með bækur eða geisladiska í leikskólann. 

Leikföng mega börnin koma með þegar dótadagur er auglýstur sérstaklega. Er það gert 

til að koma á móts við þarfir nemenda til að fá að koma með leikföngin sína að 

heiman, sýna þau, leika með, tala um, leyfa öðrum að prófa. Þetta eflir og styrkir  

sjálfsmynd þeirra og öryggi, og styrkir tengsl leikskólans við heimili barnsins. 

 Síðasta föstudag í mánuði höldum við upp á afmæli barna sem eiga afmæli í þeim 

mánuði. 

 6. febrúar er Dagur leikskólans. Við höldum upp á hann með því að gera 

leikskólastarfið sýnilegt á margvíslegan hátt.  

 Þann 27. apríl er afmælisdagur  Kærabæjar í núverandi húsnæði á Hlíðargötu, flutt var 

inn í það húsnæði árið 2007. 

 Í september eru stundum óvæntar heimsóknir t.d. frá Harmonikufélagi Austurlands. 

 Í október fer fram kynning á vetrarstarfinu, dagur „tónlistar fyrir alla“, dagur bleiku 

slaufunnar og íþróttadagur. 

 Dagar  myrkurs, eru í október, börn og starfsfólk kveikja á kertum úti, leikið er með 

ljós og skugga, með myndvarpa, vasaljósum og endurskyni,  borðaður ýmiss konar 

,,draugamatur” 

 Dagur íslenskrar tungu er 16.nóv. Við höldum upp á hann á föstudegi fyrir eða eftir 

þann 16.  Að venju höldum við upp á hann í Kærabæ með flutningi  nemenda á 

ýmsum atriðum. Eldri borgurum er boðið að koma í heimsókn, þiggja veitingar og 

hlýða á skemmtiatriði nemenda.  

 Desember: morgunaðventukaffi fyrir foreldra. Farið er á Kaffi Sumarlínu í kakó og 

smákökur, börnin búa til fallega gjöf í þakklætisskyni fyrir þetta kærleiksríka boð 

þeirra Óðins og Bjargar á Sumarlínu. 

 Desember: Sungið fyrir heimilisfólk á Uppsölum og eldri borgara í Glaðheimum. 

 Desember: Jólaball.  

 Jólamáltíð þar sem við gæðum okkur á jólahangikjöti og meðlæti. 

 28.janúar: lætur sólin sjá sig í bænum. Haldið er upp á það með sólarpönnukökum. 

 Febrúar: Þorrablót, unnið með gamla tímann og endað með þorrablóti.  

 Febrúar: Tannverndarvika,  þá er vakin athygli á mikilvægi þess að hirða vel um 

tennurnar, hollusta o.fl. 

 Mars: Bolludagur, sprengidagur og öskudagur. 

 Mars: Ljóða- og þuluvika. 

 Apríl: Dagur umhverfis. 

 Maí: Ræktunarmánuður, vorsýning (söngur, leikrit og útskrift). 

 Maí Sveitaferð. 

 Maí Útskriftarferð elstu barna.  

 Júní: Umhverfismánuður, lýðveldisvinna.  

 

http://jafnretti.felagsmalaraduneyti.is/


Mat framundan  

 

 Skólaárið 2015-2016 lögð er áhersla á endurmat og símat og reynt er að bregðast strax við ef 

á þarf að halda eins og mögulegt er. 

 

 Október: Hljóm-2 lagt fyrir Snillingahóp. 

 Foreldraviðtöl eru í afmælismánuði barnsins.  Nemendur fá sinn vitnisburð og er 

færnisskemi lagður fyrir nemendur, kennurum og foreldrum til stuðnings.  

 Nóvember: Broskarlamat lagt fyrir á Mánakoti um þætti í dagsskipulaginu. 

 Desember: Er könnun um mætingu nemenda á milli hátíða. 

 Febrúar: Könnun foreldra á ýmsum þáttum í starfinu. Spurningar útbúnar af skólastýru 

og aðstoðarskólastjóra.  

 Febrúar: Hljóm-2 lagt fyrir þá nemendur sem þess þurfa 

 Lagt er EFI-2 fyrir börn á aldrinum 3;1:17-3;10:16 

 Febrúar :Starfsþróunarsamtöl, þar er farið í að kanna líðan í starfi, ánægju/óánægju, 

markmið og sýn á komandi ári. 

 Maí: Endurmat á deildar- deildarstjóra- og starfsmannafunum. Farið er yfir málefni 

deilda sem snýr að börnum og starfsfólki. 

 Maí/Júní: Drög lögð að skóladagatali næsta skólaárs. 

 September/ okt. : Ársáætlun. 

 

Námsskrá 
 

Ný námsskrá hefur verið gefin út af Menntamálaráðuneytinu og er leik- og grunnskólum gert 

að innleða hana á næstu þrem árum. Unnið er að endurskoðun námskrárinnar, henni er senn 

lokið. Á meðan stendur fyrri námskrá og hana er hægt að skoða hér: 

www.leikskolinn.is/kaeribaer.is 

 

Starfsmannahópurinn 
 

Kæribær státar af metnaðarfullum og samviskusömum starfsmönnum. 

Fimm leikskólakennarar starfa við skólann, ein með grunnskólakennaramenntun. Ein með 

aðrar háskólagráður og leiðbeinendur eru sex.  Starfsreynsla fólks er frá fjórum mánuðum upp 

í 30 ár og í missjöfnu starfshlutfalli. Stöðugildi  leikskólans eru 9,70. Tveir starfsmenn eru í 

eldhús, þeir og  húsvörðurinn eru starfsmenn Skólamiðstöðvar.  

 

Faghópar  
 

Starfsmenn eru í hinum ýmsum faghópum, sem ætlaðir eru til efla þekkingju okkar og 

skilning á hinum ýmsum málefnum sem varðar alla. Hóparnir eru þrír: 

 

Lýðheilsuhópur:  Hans hlutverk er að fylgast með nýjungum sem viðkemur heilsu 

einstaklingsins bæði andlegri og líkamlegri. Það sem mest snýr að andlegri heilsu er svefn og 

hvíld. Hvíld þarf ekki að þíða svefn aðeins slökun frá amstri dagsins. Í leikskólanum er boðið 

upp á heilsusamlegt fæði, hér er allur matur eldaður á staðnum.  

  

Umhverfishópur: Fræðsla er um það sem snýr að náttúru Íslands, dýralífi og öllu því sem er í 

umhverfinu.  

  

http://www.leikskolinn.is/kaeribaer.is


Fjölmenningarhópur: Við búum í fjölmenningar samfélagi. Við lærum að bera virðingu fyrir 

einstaklingum óháð því hvaðan þeir koma,trú, litarhætti, menningu og siðum.  

 

 

 

Starfs- og skipulagsdagar: 
 

Starfsdagar eru fimm í ár. Skólinn er lokaður á þessum dögum. Starfsfólk nýtir dagana m.a. til 

að vinna að innleiðingu námskrár sem gefin var út 2011, þróun á uppeldi til ábyrgðar og 

annarrar undirbúningsvinnu, sem tengist leikskólastarfinu. Sjá í kafla Starfið framundan.  

 

Foreldrasamstarf: 

 
Við leggjum áherslu á gott og öflugt samstarf við foreldra/foráðamenn. 

Upplýsingastreymi til þeirra er með daglegum samskiptum, töfluskrifum, tölvupósti og einnig  

fréttum á heimasíðu leikskólans. Kynningarfundur er í október, þar sem vetrarstarfið er kynnt, 

boðið er upp á kaffi og með því. Einnig er þetta góður vettvangur fyrir foreldra að koma 

sínum hugmyndum á framfæri í almennu spjalli. Nýir foreldar fara í innritunarviðtal þar  sem 

þeim eru kynntar helstu áhersluþættir leikskólastarfs Kærabæjar og foreldrar fara yfir það 

helsta sem snýr að barninu. 

Á vorin er opið hús, þá er foreldrum, bæjarbúum og öðrum boðið í heimsókn og skoða 

afrakstur vinnu barnanna yfir veturinn. 

Lögð er áhersla á samstarf við stjórn foreldrafélags sem stuðlar að því að gott starf verði enn 

betra. Foreldrafélag Kærabæjar á stóran þátt í því að leikföng í leikskólanum séu endurnýjuð. 

Það hefur gefið hljóðfæri, íþóttadót myndavélar og fleira. Einnig hefur það borgað fyrir rútur í 

þeim ferðum sem farnar eru.  Það fær bestu þakkir fyrir.  

 

 

 

 

        Ásta Eggertsdóttir leikskólastýra. 

 

 


