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huga barns í bernsku 

mun það bera ávöxt 

seinna á lífsleiðinni—
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Námskrá endurskoðuð haust 2021  
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SÁ VIDYÁ YÁ VIMUKTAYE  
EDUCATION IS THAT WHICH LIBERATES  

Sönn menntun er það sem frelsar hugann. 
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Um Skólanámskrá.  
 
Skólanámskrá leikskólans er yfirlýsing um þá hugmyndafræði, skipulag, vinnubrögð og gildi sem lögð 
eru til grundvallar í starfi leikskólans. Henni er ætlað að vera stefnumótandi leiðarvísir um uppeldistörf í 
leikskólum og á grundvelli þess á hver leikskóli að gera sína eigin skólanámskrá. Markmið þess er að 
skipuleggja uppeldi og nám barna, stuðla að skilvirkara starfi og gera leikskólastarfið sýnilegt, sem og 
menntun leikskólabarnanna. Til þess að skólanámskrá sé sá leiðarvísir sem henni er ætlað að vera, þarf 
hún að vera endurskoðuð reglulega og taka breytingum í takt við þær áherslur sem ríkja hverju sinni í 
leikskólanum og samfélaginu.  
 
Skólanámskrá tekur mið af sérstöðu leikskóla og skólastefnu viðkomandi sveitarfélags. Skólanámskráin 
er endurskoðuð reglulega. Árlega er gefin út sérstök starfsáætlun sem gerir grein fyrir árlegri starfsemi 
leikskóla, svo sem skóladagatali, áhersluatriðum í uppeldi og menntun barnanna svo og öðru því sem 
varðar starfsemi leikskólans sbr. 14. gr. laga nr. 90/2008. Tengsl á milli skólanámskrár og starfsáætlunar 
eru mikilvæg þar sem starfsáætlun tekur mið af endurmati og umbótum á skólastarfinu sem leiðir til 
breytingar á skólanámskrá leikskólans (Aðalnámskrá, bls. 10- 11). Meginmarkmið uppeldis og kennslu í 
leikskóla eru: 
• að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra,  
• að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku,  
• að hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir hvers og eins svo að 

börnin fái notið bernsku sinnar, 
• að stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra, 
• að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun, 
• að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að styrkja sjálfsmynd þeirra, 

heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta (Lög um leikskóla nr. 90/2008) 
  

Skólanámskrá Sælukots er byggð á skólanámskrám Ný-Húmaniskra skóla erlendis og Aðalnámskrá 
leikskóla 2011. Hún er unnin af stjórnendum og starfsfólki skólans og foreldraráð gefur umsögn og 
tillögur.  
 

1. Leikskólinn Sælukot  
 
Í landi hinna öfgafullu andstæðna, elds og íss er staður þar sem sólin skín endalaust, jafnvel á veturna, en 
það er í björtum augum litlu barnanna okkar sem ljóma og skína jafnvel bjartar en systir okkar sólin.  
Sælukot er einkarekinn leikskóli. Hann er þriggja deilda og getur vistað 72 börn.  Á yngstu deild eru 
Dropar og Regnbogar, á miðdeildinni Blóm og Geislar og á elstu deild heita hóparnir Stjörnur og Sólir. 
Nu tekur skólinn börn frá 12 mánaða aldri.  
  
Sælukot er staðsett í nágrenni við sjóinn, matjurtagarðana og flugvöllinn. Rétt við skólann er líka gróðri 
vaxin klettahæð sem við köllum “holtið”. Umhverfið er fjölbreytt og mjög skemmtilegt. Á leiksvæðinu 
erum við með sandkassa, 5 rólur, klifurkastala með rennibraut, göng, bíl sem 6 börn geta verið í, stjörnu 
vegasalt, rugguhesta, hól sem á er klifurbraut til að klifra upp og rennibraut til að fara niður, mat-
jurtagarð, blómagarð, tré, runna, og hóla sem nýtast vel sem sleðabrekkur á veturna.  
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1.1 Tengsl Sælukots við aðra Ný-Húmaníska skóla.  
 
Ný-Húmanískt skólastarf fer fram í fjölda landa um allan heim. Það fer fram í yfir eitt þúsund 
leikskólum, grunnskólum, framhaldskólum og barnaheimilum sem stofnað hefur verið til á undanförnum 
30 árum. Þessar menntastofnanir eru innbyrðis tengdar með tvennum hætti. Annars vegar með 
sameiginlegri hugmyndafræði Ný-Húmanisma og þeirri menntastefnu sem hefur verið þróuð á 
grundvelli hennar og hins vegar gegnum þá leiðsögn og stjórnun sem skólarnir njóta af hálfu alþjóðlegra, 
sérmenntaðra starfsmanna. Á herðum þeirra hvílir sú ábyrgð að skólarnir uppfylli þær gæðakröfur sem í 
menntastefnu Ný-Húmanisma felast. Auk haldgóðrar þekkingar á Ný-Húmanisma og Ný-Húmanískri 
menntastefnu liggur sérþekking þeirra í kerfisbundinni áralangri ástundun andlegs lífs. Þeir eru 
sérfræðingar í jógavísindum sem slíkum, ástundun þeirra vísinda og leiðsögn. Þessi sérfræði þeirra í 
kenningu og ástundun er lykilþáttur í skólastarfi sem kennir sig við Ný-Húmanisma. Það er því skylda 
hverrar menntastofnunar sem starfar undir merkjum Ný-Húmanisma að lúta leiðsögn þessara 
sérfræðinga.  
 
Nánar um Ný-Húmanískt skólastarf um heiminn: http://www.nhe.gurukul.edu  
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1.2 Saga skólans  
 
Árið 1977 var stofnaður á Íslandi fyrsti Ný-Húmaníski leikskólinn í Evrópu. Hann var stofnaður af 
félögum úr jógahreyfingunni Ananda Marga á Íslandi og gefið nafnið Leikskólinn Sælukot. Nokkrum 
árum síðar kom Didi Ananda Sukriti til Íslands til þess að veita skólanum forstöðu. Didi, eða ”litla 
appelsínugula nunnan” eins og hún var oft kölluð tók mjög virkan þátt í samfélaginu í Reykjavík. Einn af 
núverandi kennurum skólans á bernskuminningar um Didi á ferðinni hér og þar um bæinn. Auk starfs 
Didi við skólann var hún einnig vel þekkt sem “appelsínugula nunnan sem gaf okkur ókeypis súpu”. 
Unglingar héngu gjarnan niðri í bæ og Didi hafði gaman af því að færa þeim mat.  
 
Það voru hin jákvæðu samskipti hennar við félaga Ananda Marga, foreldra, kennara, samfélagið og 
áhrifafólk í samfélaginu sem gerðu henni kleift að byggja skólanum það húsnæði sem hann hefur notið æ 
síðan. Margir lögðu fram ómælda sjálfboðavinnu við skólastarfið og við byggingu skólahússins. Þetta 
uppbyggingarstarf naut velvildar borgaryfirvalda og þáverandi borgarstjóri, Davíð Oddson, sýndi því 
sérstakan áhuga. Skólinn naut velvildar þáverandi forseta Íslands frú Vigdísar Finnbogadóttur, sakir 
góðra tengsla Didi og hennar. Frú Vigdís heimsótti skólann og leikskólabörnin höfðu um árabil að reglu 
að færa forsetanum blóm á afmælisdegi hennar og sungu fyrir hana.  
 
Árið 1995 urðu yfirmannaskipti í skólanum. Didi Ananda Tapatii kom til Íslands og tók við skólanum, en 
“litla appelsínugula nunnan” fór til þjónustustarfa annars staðar í heiminum. Nýja Didi lagði mikla 
atorku í skólastarfið á starfsárum sínum.Sú nýsköpun í skólastarfinu og ekki síst sú ást og umhyggja sem 
hún sýndi börnum skólans, foreldrum þeirra og starfsfólki efldi skólann enn í starfsemi sinni og því áliti 
sem hann naut í samfélaginu. Vegna vinsælda skólans og hversu langur biðlistinn var, tók Didi þá 
ákvörðun að byggja við skólann. Árið 2001 var búið að bæta við skólann stórri leikstofu, nýju 
baðherbergi, tveimur minni herbergjum, sólstofu, íþróttaaðstöðu, nýju grindverki kringum lóðina, 
bílastæði, litlum garði og nýjum leiktækjum á leiksvæðið. Didi starfaði í rúm 10 ár á Íslandi. Fleiri Didiar 
hafa ljáð skólanum krafta sína, Didi Anandamayi, Didi Ananda Nirmala og Didi Ananda Raganuga. 
Núverandi Didi heitir Ananda Kaostubha. Orðið Didi þýðir systir.  
 
Þegar ég hitti fyrrum nemendur skólans sem nú eru orðnir fullorðnir, kennara og foreldra þá sé ég 
hvernig leiðsögn P.R. Sarkars hefur snert og mótað líf þeirra. Sem kennarar sjáum við oft ekki beinan 
árangur starfs okkar í þjóðfélaginu en hérna sést þó skýr merki hans. Fyrir ekki all löngu birtist frétt af 
börnum frá skólanum okkar sem höfðu skipulagt tombólu til styrktar barnaspítalanum. Þau tóku gömlu 
leikföngin sín og aðra hluti og seldu fyrir framan matvörubúð og gáfu allan ágóða til barnaspítalans. 
Börnin voru 8-9 ára og fyrrum nemendur í Sælukoti. Móðir þriggja barna sem öll voru í Sælukoti sagði 
eftirfarandi sögu. Eitt sinn var hún föst í umferðarhnút og mjög ergileg yfir því. Þá byrjaði 3ja ára sonur 
hennar, að kenna henni hugleiðslu. “Lokaðu augunum…. slakaðu á….. og segðu….. Baba Nam 
Kevalam. Ást er allt í kringum mig.”  
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2.Hugmyndafræði  
 
"Þegar hugarfarið sem liggur til grundvallar mannúðarhyggju nær til 
alls, bæði lifandi og lífvana í þessum alheimi þá hef ég nefnt það Ný-
Húmanisma. Þessi Ný-Húmanismi mun lyfta mannúðarhyggju upp til 
alheimshyggju, ást á öllu sköpunarverkinu". (P.R. Sarkar ) 
 

2.1 Ný- Húmanismi (Neo-Humanism)  
 
Ný-Húmanismi er ný siðfræði fyrir nýtt árþúsund. Hann dýpkar 
skilning okkar á því hvað er að vera manneskja með því að skerpa 
meðvitund okkar um tengsl okkar við alheiminn. Með Ný-Húmanisma 
er okkur boðið að sjá inn í óravíddir og leyndardóma lífsins. Leiðandi 
hugsuður Ný-Húmanisma er indverski heimspekingurinn, 
þjóðmálafrömuður og dulspekingur, Prabhat Rainjan Sarkar (1921-
1990). Ný-Húmanismi er heimspekilegur í framsetningu, 
byltingarkenndur í hugsun og andlegur í afstöðu. Hann er hugarfar 
góðvildarinnar. Til að kenna ást verður maður að elska. Til að elska verður maður að sjá allt sem 
guðdómlegt. Til að sjá allt sem guðdómlegt verður maður að hugleiða hið guðdómlega sjálf innra með 
okkur öllum og dansa við guðdóminn á lífsleið okkar.  
 
" Ný-Húmanismi er ný skilgreining á Húmanisma. Húmanismi (Mannúðarstefna) og mannkyn hafa verið 
mjög vinsæl orð síðustu aldirnar en einungis mannkynið hefur fallið undir mannúðarstefnu. Sú 
skilgreining er ekki fullnægjandi- hún svarar ekki kröfum mannlegs samfélags í þróun. Því skyldi ást og 
umhyggja hins þróaða mannshuga einungis taka til mannanna sjálfra en ekki allra lifandi vera þar með 
talið jurta?  
 
Þetta er hin nýja skilgreining á Ný-Húmanisma. Hann nær til alls lífríkisins. En hver er þá staða hins 
lífvana heims innan Ný-Húmanisma. Í grundvallaratriðum er nánast enginn munur á lífi gæddum heimi 
og lífvana. Sumir skýra það svo, að þegar hreyfing á sér stað innan formgerðar þá teljist hún lifandi en 
að öðrum kosti lífvana. En þessi skýring er ekki fullnægjandi vegna þess að það er hreyfing innan bæði 
lifandi og lífvana hluta. Ný-Húmanismi nær þannig til mannvera, dýra, plantna og lífvana tilvistar ekki 
síður, allt niður til smæstu einda atómsins."  
P.R. Sarkar 
 

Ný-húmanísk menntun  

„Fái einstaklingur góða grunnmenntun á mótunarskeiði í upphafi ævi sinnar mun hann sleppa klakklaust 
gegnum storma og stórviðri lífsins. Grænar greinar ungs trés má sveigja að vild en þegar tréið er 
fullvaxið brotna greinarnar ef reynt er að breyta lögun þeirra.“ (P.R. Sarkar).  

Ný-húmanísk menntun er heildræn. Lögð er áhersla á alhliða þroska, það er að þroska líkamlegt, huglegt 
og andlegt svið á jafnvægisfullan hátt. Einn hluti ný-húmanískrar menntunar eru hagnýtar leiðbeiningar 
um góðar lífsvenjur og ástundun heilbrigðra lífshátta. 

  

Founder of Neo-humanism. 
Höfundur Ný-húmanisma  
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Leikskólinn Sælukot starfar eftir ný-húmanískri menntastefnu. Því er nauðsynlegt fyrir alla sem að 
skólanum koma að vita deili á þeirri hugmyndafræði sem þar býr að baki.  Andleg heimspeki er ekki 
sama og jógafræði. Andleg heimspeki er útlistun á því hvernig tilveran er gerð, hvaða lögmál ríkja í 
henni og hvernig maðurinn er gerður og hvernig hann tengist öllum sviðum tilverunnar. Jógafræðin eru 
hinsvegar hagnýtar aðferðir sem menn geta nýtt sér til að hraða sínum andlega þroska. Andlegt líf, er 
jafnvægisfullt líf. Til að lifa jafnvægisfullu lífi verður að fylgja nokkuð ströngum reglum um hegðun, 
mataræði og stunda jóga- og hugleiðsluæfingar reglulega. Reglur um hegðun eru hluti af andlegri þjálfun.  

Andleg heimspeki útskýrir þróunarhring vitundarinnar. Flest þemaverkefnin í Sælukoti fjalla um 
þróunarhringinn. Þau eru: 
• Kærleikur og Guð.      
• Himingeimurinn.      
• Loft.       
• Eldur og stjörnur.      
• Vatn.      
• Steinar, klettar og fjöll.     
• Plöntur, blóm og tré.    
• Dýr í sjónum.     
• Skriðdýr.     
• Skordýr.      
• Fuglar.           
• Villt dýr.    
• Húsdýr.     
• Fólk.  
   
Ný-húmanísk menntun er sprottin upp úr hugmyndum P.R. Sarkars um nýja tegund menntunar. Í ný 
húmanískum skólum sem starfa um allan heim hafa kennsluaðferðir verið þróaðar og mótaðar. 
Kennsluhandbók fyrir leikskóla sem gengur undir nafninu „Circle of Love“ eftir Didi Ananda Mitra er 
aðal handbók ný-húmanískra kennara. Bókin er vegvísir til mannúðlegrar kennslu, að kenna frá hjartanu.  

Gildi leikskólans  

Gott siðferði er grundvöllur heilbrigðs samfélags. Í öllum mannlegum samskiptum er öguð framkoma 
ómissandi. Með því að læra og fylgja nokkrum grundvallarreglum siðferðis getum við lifað í sátt við 
fólkið í kringum okkur, einstaklinga og samfélag.  Í leikskólanum Sælukoti syngja börnin og læra 
siðareglur jóga, Yama og Niyama. 
 
Í siðareglunum felast þau gildi sem starf leikskólans byggist á, eins og samhugur, gleði, góðvild, 
sannsögli, hjálpsemi, hreinlæti, nægjusemi, fyrirgefning og að valda engum skaða.   
 
Kjörorð leikskólans Sælukots eru „Baba Nam Kevalam. Ást er allt í kringum mig.”  
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Lög hugans 

Lög hugans eru þekkt úr fornum jógafræðum og heita á sanskrít „ kosas“. Í heildrænni menntun þarf að 
þróa öll lög hugans. Mannshugurinn hefur 5 lög. Ysta lag hugans er dagsvitundin (e. Conscious Mind) 
sem stjórnar skynfærum og hreyfingu. Næst er undirvitund (e. Subconscious Mind) híbýli visku, 
vitsmuna, rökhugsunar og þekkingar. Þrjú efstu lögin eru lög yfirvitundar (e. Superconcious Mind), 
sköpunar, innsæis og andlegra eiginleika (Mitra,  1987). Þroska þarf alla þætti hvern með sínu móti. Ef 
eitthvert þessara sviða verður útundan veldur það ójafnvægi bæði í persónulegu og félagslegu lífi. Í ný-
húmanískri menntun eru notaðar kennsluaðferðir er hæfa hverju lagi hugans. 

Líkaminn 

Líkaminn er hjúpur fyrir fíngerðari svið mannsins, huga og sál. Fyrir líkamann er áhersla á næringarríkt 
jurtafæði og hreint vatn að drekka. Hreyfingu t.d. göngur, jógaæfingar ásamt útiveru í hreinu lofti og 
sólskini. Næga hvíld og nægan svefn. Hreinlæti með sjálfan sig og umhverfi sitt. Í leikskólanum 
Sælukoti fá börnin næga hreyfingu. Þau styrkja líkamann og liðka í úti og innileikjum, jóga, íþróttum 
og dansi. 

Ysta lag hugans, dagsvitundin 

Dagsvitundin skynjar heiminn í gegnum skynfærin og bregst við áhrifum skynjunar með hreyfingu. 

Hún viðheldur tilveru okkar á líkamlega sviðinu. Dagsvitundin lætur sig mestu varða þörf fyrir fæðu og 

aðrar lífsnauðsynjar og einnig að njóta lífsins. Í ný-húmanískum leikskólum er lögð áhersla á að leyfa 

börnunum hindrunarlaust að æfa öll sín skynfæri. Ung börn læra gegnum reynslu, þau eru virk, þau 

handfjatla, þreifa, velta, taka í sundur, hlusta og stinga upp í sig. Prófa sig áfram á allan hátt, nota 

skynfærin. Því vitsmunirnir þróast samhliða skynjuninni.  

Undirvitund,vitsmunaþroski 

Undirvitundin er híbýli visku, vitsmuna, rökhugsunar og þekkingar. Vitsmunasvið hugans skráir, 

sundurgreinir, túlkar og skipuleggur upplýsingar um heiminn. Hún tjáir sig um veröldina gegnum 

tungumál. Ást og væntumþykkja eru einkenni ný-húmanískra skóla. Áhersla er lögð á að börnunum líði 

vel og séu hamingjusöm. Tilfinningar og líðan hafa mun meiri áhrif á nám en talið var. Sú skipting sem 

var milli huga og hjarta er horfin. Leiðbeina þarf börnum af mildi og ljúfmennsku svo þau læri að 

sækjast eftir innri sannleika en ekki hégóma lífsins. 

Yfirvitund, sköpun  

Í ný-húmanískri menntun er lögð áhersla á fagurfræðilega reynslu, að njóta tónlistar, myndlistar og 

annarra listgreina. Sköpun á að vera hluti af öllu skólastarfinu. Kennari sem er skapandi kveikir 

hugmyndir og gefur nemendum tíma til að hugsa. Hann þarf að vera jákvæður og leyfa hugmyndum 

nemenda að dafna. Þjálfa má nemendur í skapandi hugsun með viðfangsefnum þar sem beitt er innsæi 

og ímyndunarafli og að farið er út fyrir venjurammann. 

Yfirvitund, innsæi 

Vísindamenn sem uppgötva eitthvað nýtt og áður óþekkt nota innsæi. Þeir ná sambandi við alheimslega 

vitund, opna fyrir innsæið og finna með því móti lausnir sem geta orðið mannkyninu og náttúrunni til 

góðs. Fólk sem getur víkkað hugann og náð með innsæi í visku alheimsvitundar getur gert margt 

samfélaginu til heilla. Í ný-húmanískum skólum er innsæið þroskað með hugleiðslu. 

Yfirvitund, andlegir eiginleikar 

Andlega sviðið gefur tilfinningu fyrir einingu án takmarkana. Það er tilfinning fyrir óendanlegri velvild, 

samhyggð og óeigingjarnri ást til alls sem er. Börnin verða glöð, hamingjusöm, full af sælu og gleði 

sem þau deila með öðrum. Djúp, hrein og nærandi þekking getur leitt til fullkominnar sjálfsþekkingar. 

Starf ný-húmanískra kennara (Didia) er fólgið í að lyfta hugum nemenda upp á svið Alheimslegrar 

vitundar. Til þess dugir vitsmunaleg þekking ekki. 
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2.2 Markmið Ný-Húmanisma  
 
• Að þroska hæfileika sérhvers barns, líkamlega, huglæga og andlega. 
• Að vekja hjá barninu löngun að vita og löngun að læra.  
• Að búa nemendur undir hærri menntastig, 

bæði með bóklegri og annarri færni. 
• Að stuðla að persónulegum þroska á 

sviðum eins og siðferði, heiðarleika, 
sjálfstrausti, sjálf-saga og samvinnu.  

• Að efla líkamlega vellíðan og huglæga 
færni með jóga og einbeitingartækni, 
íþróttum og leik.  

• Að þroska fegurðarskyn barnanna og 
vitund fyrir menningu gegnum leiklist, 
dans, tónlist og list. 

• Að hvetja nemendur til að verða virkir og 
ábyrgir þátttakendur í samfélaginu.  

• Að stuðla að vitund um vistfræði í víðasta 
skilningi þess orðs þ.e. að gera sér grein 
fyrir samtengingu allra hluta og hvetja til 
virðingar og umhyggju fyrir öllum lifandi 
verum.  

• Að stuðla að alheimslegu viðhorfi lausu 
við mismunun á grundvelli trúar, kynþáttar 
eða kynferðis.  

• Að viðurkenna mikilvægi kennara og 
foreldra sem fyrirmyndir.  

 

3. Leiðir að markmiðum Ný-Húmanisma 
  
Leiðir að markmiðum Ný-Húmanisma eru leiðir sjálfbærni. Frá sjónarmiði Ný-Húmanisma jafngildir 
sjálfbærni framþróun mannkynsins á grundvelli andlegra gilda, sem gefa mannlegri tilveru á öllum 
sviðum hennar dýpri merkingu: á sviði tilfinninga, siðferðis, vitsmuna og líkama. 
  

 

3.1 Efnisleg sjálfbærni (Physical 
sustainability).  
 
• Vistfræði, að leggja áherslu á samtengingu 
og tengsl -PROUT-hagfræði. Áhersla á 
samvinnu og réttlæti  
• óga ástundun. Samræmdar líkamlegar 
æfingar til að styðja og styrkja líkamann.  
• Mataræði. Neysla fæðu úr jurtaríkinu er 
nauðsynleg, umhverfislega,efnahagslega og frá 
sjónarhóli jóga.  
• Líf-sálfræði (Bio-psycology), hjálpar okkur 
að skilja samspil líkama, hugar og sálar í 
menntaferlinu.  
 
 

Hugsýn þessa er: Athafnir mínar hafa áhrif á jörðina og líkama minn, lát mig stíga létt til jarðar og 
virða fegurðina sem er tilveran sjálf.  
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3.2 Vitsmunaleg sjálfbærni (intellectual sustainability)  
 

• Eins og ég hugsa, þannig verð ég..  
• Hugmyndafræði og skynsemi þurfa að stýrast af góðvild og vera 
fagurfræðilega aðlaðandi, undirstrika manngæsku og hvetja til þáttöku í 
lífinu.  
• Andleg skynsemi dýpkar mannlega vitsmuni með hugleiðslu.  
• Andleg skynsemi gerir dulmögn og hið æðra í tilverunni að 
merkingarbæru, vitrænu rann-sóknarefni.  
 
Hugsýn þessa er: Hvernig ég kenni hefur beina þýðingu fyrir framtíðina. Lát 
kennslu mína vera gædda þeirri ást og fegurð sem er tilveran sjálf. 
  

3.3 Siðferðileg sjálfbærni (ethical sustainability).  
 

• Tengsl eru frumorsök góðvildar í verki.  
• Siðferðileg sjálfbærni er vitsmunalega sjálfbær skynsemi í 

framkvæmd.  
• Siðferðileg sjálfbærni byggir upp heilbrigð félagsleg tengsl.  
• Góðvild sprettur af jákvæðum tengslum okkar við heiminn.  
• Vitsmuni verður að nota í þágu velferðar heildarinnar en ekki í 

persónulegu hagnaðarskyni, þetta tvennt er þó vel samræmanlegt.  
• Vegna tengsla minna við alheiminn ber ég ábyrgð á athöfnum 

mínum.  
 
Hugsýn þessa er: Ég kenni í anda tengsla minna við lífið og tek fagnandi þeim skyldum sem það leggur 
mér á herðar .  
 

3.4 Tilfinningaleg sjálfbærni ( Emotional Sustainability)  
 
• Innblástur og von eru sótt í skapandi og jákvæðar athafnir.  
• Athöfn í þágu lífs verður um leið félagslega virk athöfn og hefur í för með sér samskipti, samstarf 

og samvinnu.  
• Tilfinningalega sjálfbær námsmenning þarf að taka tengsl og tilgangsmiðaða þátttöku í námi fram 

yfir einstrengingslega árangursmiðaða kennsluhætti.  
• Þegar til lengri tíma er litið, þá eru tækifæri barnanna okkar í lífinu í beinu samhengi við 

tilfinningalega sjálfbærni.  
 
Hugsýn þessa er: Ég kenni af hjarta, og þannig tek ég af gleði þátt í að byggja manneskjur upp af 
tilfinningalegum styrk og þroska. 
  

3.5 Andleg sjálfbærni. (Spiritual Sustainbality)  
 
• Andleg sjálfbærni gefur öllum mannlegum athöfnum merkingu og tilgang.  
• Andleg sjálfbærni veitir tilfinningalegan styrk í lífsbaráttu einstaklinga og samfélags. Sá styrkur er 

sóttur í þær ráðgátur tilverunnar og þann djúpa skilning á samhengi alls sem mönnum hlotnast við 
hugleiðslu.  

• Djúpur skilningur á andlegum veruleika vaknar hjá þeim sem njóta leiðsagnar og samvista 
manneskju sem stundar andlegt líf. Þennan skilning má vekja á barnsaldri með einmitt nærveru 
andlegs persónuleika.  

 
Hugsýn þessa er: Andlegt líf mitt og kennsla eru eitt og hið sama, með þjónustu minni við mannkyn tjái 
ég af gleði þátttöku mína í lífinu.  
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4. Námskrá  
 
Grunnþættir menntunar samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (maí 2011) eru eftirfarandi: Læsi, sjálfbærni, 
heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun.  
 
Í Aðalnámskrá leikskóla segir: 
 
• Efnisval og inntak náms, kennslu og leiks skal mótast af grunnþáttunum.  
• Starfshættir og aðferðir, sem börn og ungmenni læra, eru undir áhrifum hugmynda sem fram koma í 

umfjöllun um grunnþættina. 
• Vinnubrögð kennara og annarra, sem starfa í skólum, eiga að mótast af grunnþáttunum þannig að 

stuðlað sé að sjálfstæði, frumkvæði og þróun í skólastarfi.  
• Þegar skólastarf er metið þarf að skoða hvort og hvernig grunnþættirnir hafi sett mark sitt á nám, 

kennslu og leik og skólastarfið í heild.  
 

4.1 Læsi 
 
Læsi felst í því að skilja tákn, umræðu og orðnotkun í samfélaginu. Í leikskólanum og 
leikskólaumhverfinu er læsi grunnurinn að samskiptum barnanna, að skilja það sem sagt er við þau og 
lesið fyrir þau, að skilja myndir í leik og reglur í spilum, að skilja þá orðræðu sem birtist í mismunandi 

formum og miðlum. Áætlun leikskólans um framkvæmd byggir á læsisstefnu leikskóla, Lesið í leik.  
Á leikskólaaldri er lagður mikilvægur grunnur að þroska barna sem undirbýr þau fyrir lestrarnám seinna 
meir. Því er nauðsynlegt að skapa umhverfi barna á þann hátt að það hvetji til og styðji við nám þeirra.  
 
Punktar úr læsistefnu leikskóla , um hlutverk leikskóla.  
 
• Að leggja grunn að þróun bernskulæsis (e. emergent literacy) og efla hljóðkerfisvitund  
• Að börnin hafi gott aðgengi að fjölbreyttum 

málörvandi efnivið, skriffærum, bókum og 
tæknimiðlum  

• Að tengja leik og læsi t.d. með því að hafa bækur 
og tölustafi aðgengilega í leik.  

• Að auka möguleika barna á því að þróa með sér 
læsi á eigin tilfinningar og annarra.  

• Stuðla að læsi barna á upplýsingar og umhverfi 
sitt.  

• Skapa aðstæður fyrir þróun í frásögn og tjáningu 
barna.  

• Gefa börnunum tækifæri til að fylgjast með 
öðrum, gera tilraunir og prófa sig áfram  

• Skapa jákvætt viðhorf barna til bóka og lesturs. 
Um leið að kenna þeim góða umgengni við 
bækur. (Lesið í leik, læsisstefna leikskóla, 
Reykjavíkurborg 2013)  

 
Í Sælukoti er lögð mikil áhersla á lestur bóka. Börn á öllum deildum hafa gott aðgengi að bókum og 
mikið er lesið fyrir þau. Þau fá einnig að “þykjustulesa” fyrir framan sinn hóp. Sú hefð hefur skapast í 
leikskólanum að hvert barn gefur skólanum sínum bók í tilefni af afmælinu sínu. Þær eru geymdar á 
sérstökum stað og fá sérlega góða meðferð.  
 
Í morgunhring er mikið sungið og farið með þulur. Börnin segja frá í fréttahring hvað dreif á dagana um 
helgina. Veðurfræðingur athugar veðrið og segir hvernig best er að klæða sig. Við allar daglegar 
athafnir eru sett orð á það sem gert er. Þegar skipt er á yngstu börnum er tækifærið notað til að tala við 
þau um leið. Farið er á Borgarbókasafnið a.m.k. einu sinni eða tvisvar á vetri og hlustað á sögustund.  
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Áhersluatriði í íslensku og tjáskiptum: 
  
• Auka orðaforða, orðaforðaæfingar, orðaspjall, samræður og samskipti gegnum leik 
• Tjáning tilfinninga, þarfa, hugsana, hugmynda og spurninga. 
• Skilja hugtök eins og það sama, andstæður, hátt, lágt, fyrir framan, fyrir aftan o.s.frv.  
• Þroska einbeitingu, hlusta á sögur, söngva, söng- og hreyfileikir 
• Kynnast bókstöfunum, nota sjónræn hjálpargögn 
• Hlustun og tjáskipti gegnum samtal, hlusta og fylgja fyrirmælum. 

 
Fyrir 1-2 ára börn. 
Hafa skal í huga að börn þroskast misfljótt.  
Tala mikið við börnin, hlusta á þau og ná 
augnsambandi. Lesa fyrir börnin einfaldar 
bækur með myndum (t.d. orð og mynd), tala 
um myndirnar. Algengt er að börn vilji fá að 
heyra sömu söguna aftur og aftur. 
Endurtekningin auðveldar þeim að læra orð og 
setningar. Kennsla fer fram í leik eða söng. 
Notuð er þriggja þrepa aðferðin. Fyrst sýna og 
segja heiti, svo láta þau sýna og síðast spyrja 
þau. Þetta er hestur, sýndu mér hestinn, hvað er 
þetta? Tekið er tillit til þess að aldur barna við 
máltöku er mjög breytilegur. 
  
Fyrir 2-3 ára börn. 
Endurtekning á því sem áður er nefnt fyrir 
yngri börn eftir þörfum. Á þessum aldri eykst málþroskinn og orðaforðinn hratt. Börnin fá málörvun með 
stuttum sögum, rími, vísum, þulum og söngtextum. Hér gildir að tala skýrt og hægt, tala vandað mál. 
Lesa daglega fyrir börnin bækur með myndum og stuttum texta. Endurtaka það sem barnið segir og 
útskýra. Leika með hljóð og hljóðfæri, æfa munnstöðu hljóða. Tala um það sem barnið var að gera. 
Leikið með form og liti. 
 
Fyrir 3-4 ára börn 
Það sem áður er nefnt fyrir yngri börn gert ögn þyngra og flóknara. Grundvöllur þess að eiga góð 
samskipti við börn er að hlusta á þau og virða þau. Á þessum aldri hafa börn gaman af að tala og spyrja. 
Samræður við barnið eru notaðar sem kennsluaðferð, setningar eru hafðar stuttar. Þegar barnið hefur tjáð 
sig er nýjum orðum bætt inn í samtalið og leiðrétt varlega. Segja börnunum stuttar sögur og ævintýri. 
Kenna barninu að klappa orð og nafnið sitt, klappa takt í söng og tónlist. Hjálpa barninu að ná hugtökum 
eins og nú, á eftir, og seinna. Lesið er fyrir börnin daglega. Kenna litina, grunnformin og að telja með 
leik og söng. Setja orð um liti, fjölda og form inn í umræðuna. Tveir bílar, rauður og blár. Leikið með 
form, liti, fjölda, tölustafi og bókstafi. Hafa skal í huga að allt námið er leikur og barnið ræður hvenær 
það vill vera í þessum leikjum. 
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Fyrir 4-5 ára börnin  
Á þessum aldri eru börnin farin að tala mikið og skilningur eykst. Setningarnar verða flóknari og oftast er 
framburður og beyging orðin góð. Börnin segja frá yfir hópinn, sýna hlut og lýsa eða lýsa veðrinu. Rím, 
vísur, þulur og söngtextar sem auka orðaforðann. Lesa fyrir börnin daglega og útskýra orð, notuð er 
orðaspjallsaðferð. Segja börnunum sögur og láta þau búa til sögur. Æfa hljóðkerfisvitund að hlusta eftir 

fyrsta hljóði. Finna hluti sem byrja á ákveðnu hljóði. Para saman 
hljóð og hlut sem á hljóðið. Leika með grunnformin og teikna þau 
til undirbúnings fyrir skrift. Nota sandpappírsstafi, æfa með 
vísifingri og löngutöng að draga rétt til stafs.  „Búa til stafinn sinn“, 
lita, mála, leira, skrifa í sand og sauma stafi. Mála með vatni stafi á 
dökkan vegg úti. Skrifa ofan í punktalínustafi, láta börnin skrifa 
frjálst t.d. nafnið sitt, nöfn pabba, mömmu, systkina og vina. Skrifa 
orð og tengja við hlut, leggja alltaf áherslu á hljóðin. Leyfa 
börnunum að skrifa frjálst eftir hljóðum. Á elstu deild skiptast 
börnin á að vera bókavörðurinn. Bókavörðurinn sér um að 
bækurnar í bókahillunni séu í röð og reglu og vel farið með þær. 
 

4.2 Sjálfbærni 
 
„Algengasti skilningur á hugtökunum sjálfbærni og sjálfbær þróun 
felur í sér að við skilum umhverfinu til afkomendanna í ekki lakara 
ástandi en við tókum við því og við leitumst við að mæta þörfum 
samtíðar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að 
mæta þörfum sínum.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2011, bls. 18).  

 
Fyrir leikskólann og leikskólaumhverfið felst þetta í meðvitund um umhverfi sitt, andlegu  viðhorfi til 
alls lífs og umhverfis, að lifa í sátt við umhverfi sitt, sjálfa sig og náungann. 
 

4.3 Heilbrigði og velferð 
 
Heilbrigði er stór þáttur í leikskólaskólastarfinu. Heilbrigði nær yfir andlega, huglega og líkamlega 
þáttinn. Líkamlegi þátturinn spannar hreyfingu, hreinlæti, daglegar athafnir, hvíld, næringu, og 
snyrtimennsku. Hugleg heilbrigði hefur með sjálfsmynd, tilfinningar, ákvarðanatöku og lífsleikni að 
gera,  andleg heilbrigði er undirstaða fyrir skynjun alheimslegrar einingar. 
 

Mat á námi, þroska og velferð 
 
Mat á námi, þroska og velferð barna felur í sér að safnað er upplýsingum um það sem börn fást við og 
hafa áhuga á; hvað þau vita, geta og skilja. Upplýsingarnar eru notaðar til að styðja nám og velferð barna 
við skipulagningu leikskólastarfsins og í samstarfi við foreldra. Markmið matsins er að auka þekkingu og 
skilning leikskólakennara og annars starfsfólks, foreldra og barna á þroska þeirra, námi og líðan. Þegar 
fylgst er með þroska, námi og velferð barna í leikskólanum Sælukoti er lögð áhersla á: alhliða þroska, 
sjálfstæði, áhugasvið, þátttöku í leik úti og inni, félagsfærni og samkennd, frumkvæði og sköpunarkraft, 
tjáningu og samskipti. 
 

4.4 Lýðræði og mannréttindi 
 
„Forsenda lýðræðis er samábyrgð, meðvitund og virkni borgaranna sem gerir þá færa  
um að taka þátt í að móta samfélag sitt og hafa áhrif nær og fjær. [...] Gert er ráð fyrir því að börn og 
ungmenni læri til lýðræðis með því að læra um lýðræði í lýðræði.“ (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 19). 
 
Mannréttindi fela í sér virðingu, bæði gagnvart börnum og fullorðnum. Réttindum sem einstaklingar 
hafa, rétt þeirra á umhyggju, vernd og þátttöku í samfélaginu. 
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Í leikskóla er lýðræðisleg kennsla val barnanna til náms og athafna innan þess ramma sem skólinn setur. 
Í leikskóla felst lýðræði meðal annars í að hlusta. Börn eiga rétt á að á þau sé hlustað, samkvæmt 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Það er leikskóli þar sem frelsi og athafnasemi ríkja, þar sem börnin 
geta sjálf myndað hópa og gert áætlanir.  
 
Okkar markmið í lýðræðislegu uppeldi, eru: 
• Að börnin fái sterka sjálfsmynd. 
• Að börnin fái að velja sér leikefni og viðfangsefni. 
• Að veita verkum barnanna athygli og nýta hvert tækifæri til hvatningar.  
• Hvetja börnin til að taka sjálfstæðar ákvarðanir. 
• Láta hvert barn njóta sín í hópnum. 
• Tillit sé tekið til hugmynda barnanna og þau spurð álits og ráða. 
• Börnin sjálf mynda hópa og gera sínar áætlanir. 
 
Stuðst er við Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

 
4.5 Jafnrétti 
 
„Markmið jafnréttismenntunar er að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, rækta 
hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, víðsýni og 
jafnréttis. “ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 19-20).  
 
Okkar markmið í leikskólanum Sælukoti eru:  
• Að læra að lifa í sátt og samlyndi sem ein heild.  
• Vera vakandi fyrir fjölbreyttum leiðum til náms og leikja.  
• Að öll börnin fái notið sín og sinna hæfileika á eigin forsendum.  
• Gefa börnunum tækifæri til að segja frá sinni heimamenningu og sínu lífi utan skóla.  
• Vera vakandi yfir að öll börnin standi jafnfætis, hafa virðingu að leiðarljósi.  
• Að öll börnin nái árangri í íslensku.  
• Leggja áherslu á gott samstarf við foreldra allra barnanna.  
 
Viðhorf, skoðanir og framkoma starfsfólks gerir hér gæfumuninn. Kennarar og leiðbeinendur ættu að 
vera sér meðvitaðir um að þeir eru fyrirmyndir barnanna. Með eigin framkomu geta þeir haft áhrif og 
fengið fram hjá börnunum þá hegðun sem þeir telja æskilega. Í leikskólanum er jafnréttismenntun hluti 
af daglegu starfi þar sem börnin umgangast starfsfólk af báðum kynjum, með dökkan og ljósan litarhátt, 
þar sem menning margra landa, ólík trúarbrögð, tungumál og þjóðerni koma saman.  
 

4.6 Sköpun 
 
„Í sköpun felst að móta, búa til, gera eitthvað nýtt eða öðruvísi en viðkomandi kann eða hefur gert áður. 
Sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með möguleika. 
Sköpun er að sjá fyrir það óorðna og framkvæma það. Sköpun byggist á forvitni, áskorun, spennu og leit 
“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 22). 
 
Til að sköpun styðji andlega viðleitni þarf hún að vera falleg, fíngerð og lyfta huganum. Í leikskólanum 
er sköpun eðlileg aðferð barnsins, að sjá heiminn ekki eins og allir aðrir sjá hann, heldur eins og það sér 
hann. Að gefa barninu tækifæri til að tjá sig á skapandi hátt ýtir undir ferli sem nýtist því seinna á 
lífsleiðinni. Að þora og vilja fara ótroðnar slóðir. Gegnum fíngerða listsköpun má upplifa andlegar 
víddir.  
 

Myndlist 
 
• Kynnast og nota ýmiskonar efni og aðferðir  
• Kynnast línu, lögun, formi, lit, mynstri og áferð  
• Trölladeig, leir, sköpun úr verðlausum efnum  
• Læra að nota skæri, lím, límband, pensla, liti, blýant  
• Læra að halda á blýanti  
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Tónlist  
 
• Að læra að njóta tónlistar  
• Að læra tungumál og tjáningu gegnum 

tónlist  
• Notkun einfaldra hljóðfæra  
• Söngur í morgunhringnum  
• Hljóðfæri, leikir og dans, hlusta á tónlist af 

geisladiskum  
 

 Leiklist  
 
• Nota leikræna tjáningu til að læra um 

tilfinningar, gildismat og veröldina í kringum okkur  
• Hlutverkaleikir, drama leikir og æfingar  
• Leikhús, leikbrúður, búningar  
 

Frjáls leikur. 
 
Eitt af fyrirheitum frjáls leiks barna lýtur að því atriði að börnin nái að þroska vilja sinn. Við það eitt að 
barnið fær að velja sér viðfangsefni að leika sér með, eða „vinna“ með, sem stundum er og ekki að 
ástæðulausu kallað svo, styrkjum við vilja barnsins. Barnið tekur afstöðu til þeirra kosta sem eru í boði 
og ef vel eða eðlilega tekst til þá stendur það með vali sínu, er ánægt með það og væntir mikils af því.  
 
Þetta eigið val þess á viðfangsefni verður því með öðrum orðum hvöt til athafna. Þegar til þeirra kemur, 
þegar barnið fer að „vinna“ í viðfangsefninu eða að leika sér með það, þá verður sá leikur „frjáls“ í þeim 
skilningi að barnið leikur sér af eigin hvötum. Viðfangsefnið verður því hvatning en um leið gerir það 
kröfur til barnsins. Lítið barn langar til að „byggja“ úr einföldum kubbum. Það hefur einhverja sýn eða 
hugmynd um hvernig sú bygging skuli vera. Til þess að hún verði að veruleika þarf barnið að kunna lag 
á kubbunum. Kubbarnir setja barninu sín eigin skilyrði fyrir umgengni þess við þá og það getur jafnvel 
kostað barnið svita og tár að láta hugsýn sína um þá eða byggingaráform rætast, en líka samsvarandi 
sigurkennd þegar það tekst, jafnvel þótt verulega hafi þurft að slá af kröfunum í sköpunarferlinu.  
 
Vilji barnsins stælist í þessu ferli vegna þess 
að í því þarf barnið að komast yfir 
margvíslegar tálmanir sem viðfangsefnið 
sjálft leggur í götu þess á leiðinni til sigurs. 
En um leið lærist barninu þær takmarkanir 
sem efnisheimurinn setur því í umgengni 
þess við hann og auknum viljastyrk fylgir 
þroski annarra hugrænna og líkamlegra 
bjarga til árangurs, svo sem útsjónarsemi, 
leikni og þolinmæði. Sama á sér raunar stað 
þegar leikur barns þróast til samleiks tvegg-
ja eða fleiri barna í háttbundnum og fyrir-
fram reglusettum leikjum eða frjálsum hlut-
verkaleik. 
 
Glíma barns við hlutveruleikann í leik og samskipti þess við önnur börn í háttbundnum eða frjálsum 
hlutverkaleik kennir þeim að taka tillit til annarra. Kubbar fara ekki að vilja manns nema að teknu tilliti 
til þeirra eigin „vilja“ og það gera leikfélagar ekki heldur. Í leik lærist barni þannig að taka tillit til vilja 
annarra til þess að geta notið þeirra í leik sínum við þá. Til þess að slíkt nám eigi sér stað þarf barnið að 
hafa þörf til athafna, til leiks og samskipta í leik. Kennari þarf því að varast að ætla að stytta barninu leið 
framhjá þeirri lærdómsríku reynslu sem felst í leik þess. Hann verður að vera þess minnugur að það er 
eitt að taka leiðsögn um glímuna við kubbana til að styrkja barnið í byggingaráformi þess og annað að 
taka leiðsögn sem barnið skynjar sem valdboð og á þess kost annað hvort að hlýða eða óhlýðnast. 
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 Hafa verður í huga að barnið er að kynnast veröldinni 
eins og hún birtist í reynslu þess af henni og þess vegna 
er hægt að gera ráð fyrir því að barn undir þriggja ára 
aldri skilji ekki fyrirmæli nema í nánum tengslum við 
þessa reynslu þess. Fyrirmælin verða því að styrkja þá 
innri leiðsögn, þann „innri leiðbeinanda“ sem sú 
reynsla smám saman vekur hjá þeim og hugrænn og 
líkamlegur þroski þeirra gerir þeim mögulegt. 

 
4.7 Kennsluaðferðir  
 
Kennsluaðferðir í Sælukoti byggjast á barnsmiðaðri 
nálgun til menntunar og koma til móts við áhuga og 
námshætti hvers barns. Jafnframt því að skólinn fylgir 
skilgreindri dagskrá til menntunar sem fela í sér 
námssvið Aðalnámskrár leikskóla, þá er lögð áhersla á að búa börnunum þær aðstæður og námsval sem 
hjálpar þeim að þroska og dýpka áhugasvið sín og persónulega hæfileika. Við leggjum eindregna áherslu á 
"að læra gegnum athöfn" (learning by doing), og styðjum börnin í því að taka sínar eigin ákvarðanir, 
einstaklingsbundið og sem hópur. Leikgleði barna er helsti aflvaki athafna þeirra. Því leggjum við ríka 
áherslu á frjálsan leik þeirra sem leið til menntunar og þroska.  
 
Helstu svið kennslunnar fela í sér líkamlega þroskandi athafnir og hreyfingu gegnum leiklist, tónlist, dans, 
útileiki, innileiki, íþróttir og jóga. Vitsmunalegan þroska gegnum þekkingu og skilning á heiminum, 
tungumál og tjáskipti. Félags-, tilfinninga- og persónuþroska með því að leysa vandamál og samskipti í 
morgunhringnum. Sköpun gegnum tónlist, list, handverk, og leiklist. Markmið okkar er að vekja löngun til 
þekkingar og ást á því að læra en á sama tíma að þróa möguleika sérhvers barns.  
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Leiðir að markmiðum  
 
Persónulega, félagslega og tilfinningalega meðvitaður 

Grunnþáttur í ný-húmanískri menntun í Sælukoti er að þroski persónuleikans helst í hendur við 

félagslegan og tilfinningalegan þroska. Þetta endurspeglar lífsstíl og gildi leikskólans. 

• Börnin læra um líkama sinn og huga. Gegnum náin samskipti við vini, kennara og starfsfólk læra þau 
vinatengsl og tengjast tryggðarböndum við sitt nánasta samfélag.  

• Í gegnum leik, listir, söng og sögur læra börnin að skynja líkama sinn, kynnast huga sínum og þróa 
tilfinningar sínar.  

• Með hugleiðslu byggjum við upp sameiginlega kjærleiksríka hjartaorku strax í upphafi skólaársins. 
Hugleiðslan leiðir börnin inn í sínar innstu tilfinningar, ástin og samkenndin vex.  

• Í morgunhring eykst tilfinningaþroski barnanna og orðaforði með samræðum, hlutverkaleikjum, 
brúðuleikhúsi, og myndasýningum sem rætt er um. 

• Börnin læra ný-húmanísk gildi í gegnum leik, frásagnir, ævintýri og skemmtilegar sögur. 
• Starfsfólk aðstoðar og leiðbeinir börnunum á mildan og ástúðlegan hátt.  
• Skólaárið er kvatt með myndasýningu sem sýnir þá vinsemd og ást sem hefur vaxið og dafnað í 

leikskólanum frá hausti til vors.  
 
Alheimsleg viðhorf og þekking á veröldinni 

Í fjölmenningarsamfélagi ný-húmaníska 
leikskólans Sælukots fá börnin fjölbreytta reynslu, 
þar sem lögð er áhersla á að börnin kynnist og 
njóti samvistar við fólk af mismunandi þjóðerni, 
með mismunandi hefðir og tungumál. Börnin 
rannsaka umhverfi sitt og kynnast starfsfólki og 
samfélagi nemenda sem koma frá ýmsum löndum. 
Börnin þroska tilfinningu fyrir alheimslegu 
samfélagi og þjónustu við mannkynið. 

Alheimsleg viðhorf: 

• Börnin, foreldrar þeirra og starfsfólk eru öll 
þátttakendur í að móta kærleiksríkt 
skólasamfélag. 

• Börnin og fjölskyldur þeirra kynna sína 
heimamenningu það líf sem þau lifa utan 
skólans, hefðir, stórfjölskyldu og sýna myndir frá heimaslóðum.  

• Við þróum skilning barnanna á að mannkynið sé ein heild með hugmyndum eins og „við erum öll 
einstök þótt við séum öll ein heild“ og „smábörn stækka og verða skólakrakkar.“ Verkefni um hvernig 
við stækkum og þroskumst. 

 
Þekking á heiminum: 

• Börn þroska persónuleika sinn með leikjum, söng, þrautum, púsluspilum og með samræðum  við 
fullorðið fólk og gesti frá öðrum löndum. 

• Börnin kynnast umhverfi sínu og aðstæðum með því að fylgjast með veðri, læra vikudagana og 
árstíðirnar. Þau fylgjast með störfum fólks, kynnast samgöngum t.d. fara þau í Strætó og gönguferðir 
um nágrennið. 

• Börnin kynnast nærsamfélaginu og skilja að hver einstaklingur hefur sitt hlutverk og er mikilvægur.  
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Líkamlegur þroski 

Hreyfing er mikilvæg fyrir börn. Í leikskólanum Sælukoti læra börnin að beita líkama sínum í leikjum úti 
og inni. Þau upplifa heilbrigði og vellíðan sem eykst jafnt og þétt. Áhersla er lögð á fínhreyfingar þar sem 
börnin handleika hluti, skapa og búa til eigin hugarsmíð. Þau baka og hjálpa til við dagleg störf. 
Grófhreyfingar eru æfðar úti í leikjum og leiktækjum. Þar að auki læra börnin dans og jóga. Elstu börnin 
fá lengri útiveru og meiri áreynslu. Þau læra um mikilvægi þess að hafa heilbrigða sál í hraustum líkama. 

Fínhreyfingar: 
 
• Börnin nota skynfærin til að kynnast umhverfinu. Þau fá fjölbreytta reynslu og margvísleg 

viðfangsefni til að læra af. 
• Börnin auka færni sína í að nota áhöld t.d. skriffæri, skæri, og bursta. 
• Við hnoðum og mótum leir og deig til að styrkja vöðva í höndum. 
• Börnin skapa með perlum og smáum kubbum, púsla og vinna með fíngerða hluti til að æfa skynjun og 

færni fingurgóma. 
• Við æfum samhæfingu augna og handa með grófum saumaskap. 
• Börnin læra um jafnvægi með þrívíddarverkefnum, kubbabyggingum og uppstillingum sem þau skapa, 

þau sjá hvernig þarf að staðsetja hluti svo jafnvægið haldist. 
 
Grófhreyfingar: 
 
• Ungabörnin skynja líkama sinn og ná tökum á honum með því að velta sér, hossa sér, detta og rekast á. 
• Við æfum yngstu börnin í að ganga og þau eldri í að stikla á steinum og rekja spor. 
• Við æfum jafnvægið, göngum á línu, göngum eftir planka og förum í skollaleik. 
• Við æfum börnin í að kasta, grípa og sparka. 
• Börnin klifra, hanga á höndum og reyna á líkamann að vild. 
• Börnin læra að leika sér saman í hópleikjum og hópvinnu t.d. í boltaleikjum og vinnu þar sem hjálpast 

er að. 
• Eltingarleikir úti eru spennandi og reyna á líkamann.  
• Við leikum úti í náttúrunni (upp í holti) þar sem steinar verða fjöll og pollar úthöf.  
• Með skapandi hreyfingum eins og dansi, leiklist, látbragðsleik og að líkja eftir náttúruöflunum æfa 

börnin líkamann. 
• Við njótum að fara í könnunarferðir og göngutúra. 
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Læsi, list og leikur 

Leikskólinn Sælukot leggur áherslu á leiki og list til að efla alhliða íslensku. Að efla orðaforða,  
hljóðkerfisvitund, framburð, tjáningu, lestur og skrift. Endurtekning auðveldar börnunum að læra orð og 
setningar. Kennslan fer fram í leik, leikið er með hljóðin, búin til taktur, notaðar fingrabrúður og 
brúðuleikhús.  

Mælt mál: 

• Börnin þróa mælt mál með því að hlusta á sögur, frásagnir og ævintýri. Með söng og  samskiptum 
við fullorðna, í leikjum og samtölum við önnur börn, vini og þá sem þau umgangast. 

• Börn sem þurfa örvun til máls fá sérstaka umhyggju og starfsfólk ræðir mikið við þau. Ef grunur 
leikur á að barn sé með sérstaka örðugleika fáum við foreldra til að vinna með okkur við að koma 
barninu í greiningu og fá viðhlýtandi aðstoð í kjölfarið. 

• Í morgunhring læra börnin meðal annars að taka þátt í samræðum, segja frá og svara spurningum. 
Þau búa til sögur, segja frá eigin hugmyndum og reynslu. Þannig leggja þau sitt af mörkum í 
sögustund og morgunhring. 

• Til að efla sjálfstraust barnanna fá þau að hafa frumkvæði, hefja umræður og tjá sig í samskiptum 
við kennara og starfsfólk. 

• Börnin þróa færni til að skipuleggja í munnlegum og sjónrænum leikjum, með leikbrúðum, með 
myndum og í ímyndunarleikjum. 

• Börnin auka orðaforða sinn með því að hlusta á sögur, segja sögur, læra vísur, þulur og söngtexta. Í 
samræðum við fullorðna, samræðum sem hvetja börnin til að tjá sig í orðum og hlusta eftir orðum. 

• Börnin þróa og bæta hæfileikann til að hlusta með að hlusta eftir takti, klappa takt, ríma, í söng og 
með að læra vísur eða þulur.  

• Þau tengja saman tilfinningar, hreyfingar og takt í látbragðsleik og munnlegri tjáningu. 
 
Ritun: 

• Við æfum hljóðkerfisvitund barnanna í leikjum með hljóðin. Þegar barnið er tilbúið æfum við hljóð 
og staf, segjum hljóðið og tengjum saman hljóðið og stafinn. Við sýnum hvernig á að skrifa stafinn.  

• Barnið æfir að draga rétt til stafs með því að fara með tveim fingrum eftir sandpappírsstaf. 
• Börnin æfa skrift með hentugum skriffærum svo gripið verði rétt.  
• Börnin æfa að skrifa í rétta átt (lestrarátt) og fylgja línu. 
• Við æfum börnin í að ná innihaldi þess sem lesið er fyrir þau og öðlast skilning með leikjum, 

spurningum, myndum og sögum fyrir byrjendur. 
• Börnin spyrja hvernig á að skrifa orðin, við segjum hljóðin og þau skrifa stafina. Þannig búa þau til 

sínar eigin bækur og virkja sköpunarmátt sinn.  
• Gegnum leikinn öðlast börnin skilning og færni til frekara náms. 
• Börnin læra hugtök um rúmmál, tíma og lengd. Þau bera saman, telja og búa til myndir. 
• Á óveðursdögum þegar ekki er hægt að fara út leika börnin sér í margskonar spilum og læra 

spilareglur. 
•  
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Hugræn list, vitrænn þroski 

Til að styrkja vitrænan þroska og hugræna listsköpun beinum við sjónum að hlutbundinni stærðfræði, 
landafræði í formi púsluspila og leikja, rýmisfræði með formum og kubbum og þrautum sem örva 
rökrænar ályktanir. Vitsmunirnir þróast samhliða skynjuninni, börnin læra gegnum reynslu, þau eru virk, 
þreifa á hlutum, skoða, smakka, snerta og hlusta. Á þann hátt fá börn næga æfingu í hlutbundnum leikjum, 
þau fá hindrunarlaust að æfa öll sín skynfæri. Þau fá að handleika áhöld og efni til að byggja upp verklega 
færni. Í leik setja þau sér ögrandi viðfangsefni sem eykur vitsmunaþroska þeirra.  

Námið er fléttað inn í leiki dagsins og dagsskipulag. Í leikskólanum Sælukoti notum við skapandi leiki, 
púsluspil, sögur, hreyfingu og tónlist til kennslu. 

• Börnin leika sér með þroskandi leikföng og örva með því huglega getu þar með talið rökhugsun og 
stærðfræðilegan skilning. Þau flokka hluti eftir stærð, lögun og litum og skerpa minnið með 
minnisleikjum. 

• Börnin læra að telja, skynja fjölda, þekkja táknin og skrifa tölustafina. 
• Við könnum lögun hluta, þyngd og stærðfræðilega eiginleika í leik maður á mann og leysum þrautir í 

sameiningu. 
• Við styrkjum og æfum rökrétta hugsun, bæði munnlega og sjónrænt með að bera saman ályktanir 

barnanna og réttar niðurstöður. Þannig fá börnin tækifæri til að æfa rökhugsun.  
• Börnin æfa að bæta við (samlagningu) og að taka af (frádrátt) í lausnaleit og leik.  
• Form og rúmskynjun  er æfð hlutbundið á þann hátt læra börnin að þekkja lögun og heiti forma. 

Þrívíddar kubbabyggingar, uppstillingar og flísalögn eru aðferðirnar. 
• Börnin skoða og leysa ýmsar rúmfræðilegar þrautir með kubbabyggingum. Þau skoða og kanna 

möguleika á mismunandi gerðum og tengsl milli mismunandi bygginga. 
• Við höfum ánægju af að skoða innihald, taka í sundur og setja saman. Þegar verið er að baka mælum 

við, vegum og skiptum.  
• Börnin flokka hluti og leikföng, raða, búa til munstur og raða myndum eftir atburðarás. 

 

Umhverfisvitund 

Samhliða því að skoða og njóta náttúrunnar kynnast börnin í Sælukoti  hugmyndum um verndun 
náttúrunnar og sjálfbæra þróun. Vakin er áhugi barnanna á náttúrunni með því að kynnast og njóta 
dásemda hennar. Þau sá og rækta, matbúa síðan og borða uppskeruna. Þau kynnast endurvinnslu. Hlusta á 
sögur um jörðina, stjörnur og alheiminn. Þau læra um dýr og jurtir. Allt er þetta fléttað inn í leik, 
þemaverkefni og tilraunir. 
 
• Börnin gera tilraunir og skoða niðurstöður tilraunanna. 
• Börnin kynnast gegnum frásagnir náttúruöflunum, eldi, vatni, jörð og lofti. 
• Við lesum um alheiminn, reikistjörnur, sólina, mánann og jörðina og sýnum börnunum myndir. 
• Áhugi á jurtum og dýrum er vakinn hjá börnunum. 
• Við ræðum um árstíðir, ský, hringrás vatns, höf, fjöll, eldfjöll, jarðskjálfta og þrumuveður. 
• Við kennum börnunum að annast og vökva blóm og jurtir. 
• Í sameiningu reynum við að finna leiðir til að vernda náttúruna. 
• Börnin taka þátt í endurvinnslu og verkefnum er lúta að sjálfbærni. 
• Við venjum börnin á að láta sig varða umgengni um náttúruna t.d. 

með því að hreinsa upp rusl. 
• Eftirtekt barnanna er vakin á umhverfismálum t.d. með því að 

forðast einnota vörur, spara pappír, láta ekki loga ljós að 
ástæðulausu, skrúfa fyrir vatnið og endurnýta. 

•  
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Jóga 

• Með jógaæfingum fá börnin aukna næmni fyrir líkama sínum. Þau 
samstilla huga og líkama með öndun og jógaæfingum.  

• Börnin læra hvernig gera á mismunandi jógaæfingar. 
• Börnin fá að heyra sögur af andlegum jógum, leika sögurnar og 

búa til jógadans. 
• Slakandi og jafnvægisfull áhrif jógaæfinga geta aukið námsgetu. 
• Börnin nota öndun til að slaka á og slökunaræfingar sem auka 

einbeitingu, þannig ná þau tilfinningalegu jafnvægi. 
• Áhrif  jógastellinga og hreyfinga (Mudras) koma fram í tjáningu 

tilfinninga og líkama. 
 
Vitund um andlegan veruleika 

Grundvallar þáttur í daglegu starfi leikskólans Sælukots er að vekja andlega næmni barnanna, æfa jafnvægi 
hugans og tengast alheimslegrivitund. Aðferðir ný-húmanískrar menntunar eru dagleg hugleiðsla, jóga og 
tónlist. Börnin læra auk þess siðferðileg gildi sem þau æfa í daglegu lífi. 
 
• Kennarar fylgjast með börnunum í hugleiðslustundum og 

hjálpa þeim að ná innri ró, djúpöndun og slökun. 
• Börnin þróa hæfileika sinn til að vera í ró og dvelja innra með 

sér. Þau ná slökun og geta farið inn á við þegar þau eru beðin 
um. 

• Börnin læra að taka tillit til og sýna öllum lífverum 
umhyggju. 

• Í ný-húmanískum skólum leggjum við áherslu á að rækta 
velvild í samskiptum. Börnin þróa umhyggju fyrir öðrum og 
nota kærleiksríkt orðfæri í samskiptum við leikfélaga.  

• Hafa skal í huga að gefa öðrum svigrúm til tjáningar og 
athafna á öllum sviðum mannlífsins. 

• Börnin þroska sína næmni samhliða innra jafnvægi og 
hugarró. 

 
Andlegur þroski  
 
• Að örva eiginleika eins og samhugur, gleði, góðvild, sannsögli, hjálpsemi, hreinlæti, nægjusemi, 

fyrirgefning og að valda engum skaða.  
• Lotning og ást á öllu lifandi og lífvana.  
• Efla ást og virðingu fyrir sjálfum sér  
• Að veita börnum tækifæri til að upplifa samhljóm gegnum stundir þar sem alger friður og ró ríkir. 

Hugleiðsla í morgunhring.  
• Samlyndi við náttúruna  
• Vernda börnin gegn öfgafullri sölumennsku og standa vörð um rétt þeirra til auðugrar og 

merkingarbærrar bernsku með því að efla eðlislæga hrifningu þeirra af töfrum alheimsins.  
• Skapa tilfinningu fyrir alheimslegri fjölskyldu  
• Kennarinn sem kærleiksrík fyrirmynd  
• Alhliða sjálfsuppbygging kennarans  
• Notaðar sögur, söngvar, hlutverkaleikir, leikhús, tónlist, listsköpun og föndur  
• Hljóð stund í morgunhring  
• Notaðar jákvæðar staðhæfingar  
• Viðurkenning á styrk barna og viðleitni  
• Nota jákvætt tal þegar barn er leiðrétt og eins í aðstæðum þegar beita þarf aga. Forðast neikvæða 

gagnrýni  
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5. Þemavinna  
 
Þegar við vinnum þemaverkefnin byrjum við á að setja okkur markmið um ferlið ekki útkomuna. 
Lykillinn að gleði barnanna eru viðfangsefni sem vekja áhuga þeirra, góð samskipti við starfsfólk og 
önnur börn. Barnið er alltaf í brennidepli. Í Leikskólanum Sælukoti er innlögnin oftast saga sem við 
lesum, segjum eða leikum með leikbrúðum allt eftir aldri og úthaldi barnanna. Við skoðum bækur, 
sýnum myndir, segjum frá, syngjum, gerum tilraunir og búum til listaverk. Listaverkin geta verið að lita, 
klippa og líma, dans og jógaæfing eða jafnvel fjall í sandkassa. Við tökum myndir af ferlinu en ekki 
útkomunni því útkoman þarf ekki að vera sýnileg. Jafnvægi þarf að vera milli áhuga starfsfólks á 
viðfangsefninu og hróss. Kennarinn/starfsmaðurinn þarf að gefa sér tíma til að ræða við og hlusta á 
barnið og hafa í huga að leikurinn verði málörvandi. Ef kennari /starfsmaður tekur þátt í leik barnanna 
eykur það leikgleði þeirra. Meginverkefni kennarans /starfsmannsins er að vera fyrirmynd og glæða leik 
barnanna fróðleik, gleði og ýta undir jákvæðar hugmyndir svo börnin læri gegnum leikinn. Kennarar og 
starfsmenn ákveða hvað þeir vilja leggja áherslu á í þemavinnunni hverju sinni, úr mörgu er að velja. 
 
• Efla sjálfstraust, sjálfsálit, sjálfstæði og öryggistilfinningu  
• Þroska jákvætt viðhorf gagnvart fólki með mismunandi menningarlegan bakgrunn  
• Læra að fara eftir fyrirmælum  
• Efla vináttu og vinna í hópum 
• Gera listræn verkefni   
• Þroska skilning á sínum eigin menningarlega bakgrunni og fjölskyldu   
• Söngur og tónlist, syngja lög við texta sem hæfa verkefninu 
• Læra samvinnu í leik og að deila með öðrum  
• Hlustun og tjáskipti gegnum samtal  
• Læra að þekkja og tjá tilfinningar, leysa vandamál og vinna með öðrum 
• Frjáls leikur og nám gegnum leik 
• Kynnast mismunandi menningu   
• Læra ný orð og auka orðaforða  
• Skoða bækur, skiptast á fréttum og tala saman 
• Skilja stærðfræðilegar aðgerðir svo sem að flokka, para saman, telja og mæla 
• Kynnast tölustöfunum, bókstöfunum og hljóðum stafanna 
• Leika sér með form, mynstur og liti 
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5.1 Þemu 2020 - 2021: 
  

Ég sjálf/ur (Myself) 23. ágúst - 3.september 

Fjölskyldan mín (My family) 6.september - 17.september 

Fólkið í kringum mig og vinnan þeirra (People around us) 20.september - 1.október 

Fólk alls staðar að úr heiminum (People from all over the world) 4.október - 15.október 

Kærleikur og Guð (Love and God) -- 18.október - 29.október 

Himingeimurinn (The universe) -- 1.nóvember - 12.nóvember  

Loft (Air)- - 15. nóvember - 26.nóvember 

Eldur og stjörnur (fire and star) -- 29.nóvember - 10.desember 

Jólaundirbúningur (Christmas preparation) -- 10.desember - 23.desember 

Vatn (Water) -- 3. janúar – 14.janúar 

Steinar, klettar og fjöll (Stones, rocks, and Mountains) -- 17. janúar - 28.janúar 

Skriðdýr (Raptiles)  - - 31.janúar - 11.febrúar 

Dýr í sjónum & Villt dýr (Wild animals)  (sea creatures)—14.febrúar - 25.febrúar 

Húsdýr (Farm animals) - - 28.febrúar - 11.mars 

Fuglar og páskaundirbúningur (Birds and easter preparation) - - 14. mars - 25.mars  

Skordýr (Insects)- - 4.apríl - 13.apríl 

Plöntur, blóm og tré (Plants, flowers and trees)— 25.apríl - 6.maí  

Umhverfið (Our environment) - - 9.maí - 25.maí 

Yama - - 30.maí - 16.júní  

Niyam - - 20.júní - 30.júní 
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5.2 Þemu og markmið  
 
1. Ég sjálf/ur  
Markmið: 
• Efla sjálfstraust barnanna og kenna þeim mikilvægi þess að vera sáttur við sjálfan sig.  
• Sjálfsþekking: allir eru einstakir og allir hafa einhverja hæfileika.  
• Að börnin þekki líkama sinn og líkamshluta.  
• Að börnin læri að þekkja tilfinningar sínar, gleði, reiði, sorg o.s.frv.  
• Að börnin læri um hreinlæti  
 
2. Fjölskyldan mín  
Markmið: 
• Að börn öðlist skilning á hugtakinu fjölskylda  
• Gera grein fyrir mikilvægi þeirra sem standa okkur næst og okkur þykir vænt um  
• Að börn beri virðingu fyrir fjölskyldu sinni  
• Gera börnum grein fyrir mismunandi fjölskyldumynstrum  
 
3. Fólkið í kringum mig og vinnan þeirra  
Markmið: 
• Öðlast skilning á mikilvægi og tilgangi mismunandi starfa.  
• Að börnin kynnist mismunandi störfum  
• Að börnin öðlist skilning á samvinnu og ávinningi hennar  
• Að börnin skilji mikilvægi þjónustu við samfélagið  
 
4. Fólk alls staðar að úr heiminum  
Markmið:  
• Að börnin kynnist mismunandi menningarheimum  
• Að börnin þrói með sér vitund um eigin menningu  
• Að börnin þrói með sér jákvætt viðhorf og 

umburðarlyndi gagnvart mismunandi menningu.  
• Að börnin skilji að þó við séum frá ólíkri menningu 

erum við á vissan hátt öll eins og eigum eitthvað 
sameiginlegt  

 
5. Kærleikur og Guð  
Markmið:  
• Að börnin þrói með sér virðingu og ást gagnvart hvert öðru, dýrum plöntum og hinum lífvana heimi.  
 
6. Himingeimurinn  
Markmið:  
• Að leyfa börnum að átta sig á hvað heimurinn er stór  
• Kynna börnin fyrir mismunandi hljóðum  
• Kynna eldri börnin fyrir plánetunum  
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7.Loft  
Markmið:  
• Fræða börnin um mikilvægi fersks lofts  
• Vinna með snertiskyn t.d. heitt og kalt  
• Tala um vindinn  
 
8. Jólaundirbúningur  
Markmið:  
• Kynna hefðir jólanna  
 
9. Eldur og stjörnur  
Markmið:  
• Kenna börnunum um eldinn, tilgang hans og hættur  
• Fræða um eldgos og eldfjöll  
• Kenna um sólina, tilgang hennar og hættur  
 
10. Vatn  
Markmið:  
• Að börnin skilji mikilvægi vatnsins fyrir allar lífverur á jörðinni  
• Kenna börnunum hvernig hlutir sökkva og fljóta  
• Að börnin læri um mismunandi tilgang vatns s.s. 

sundlaugar, drykkjarvatn o.s.frv.  
• Börnin læri um sérstöðu íslensk vatns. Hreint vatn 

og heitt vatn úr jörðinni.  
• Fræða börnin um snertiskyn; heitt, kalt, mjúkt, hart, 

slétt, hrjúft.  
• Fræða börnin um bragðskyn salt, sætt, súrt og beiskt.  
 
11. Steinar, klettar og fjöll  
Markmið:  
• Að börnin kynnist hinum ýmsu steinum  
• Fræða börnin um fjöll á Íslandi  
• Kynna álfatrú á Íslandi  
 
12-13-14-15-16 og 18. Dýrin  
Markmið:  
• Kenna börnum að öll dýr hafa tilgang og við verðum að virða þau. Þau eru ekki til fyrir okkur að nota.  
• Að börn skilji að dýr hafa tilfinningar  
• Að börn þrói með sér samúð með dýrum  
• Kenna börnum að hugsa vel um og umgangast dýr  
Þetta á við um öll dýraþemun. Í þessum þemum getum við fengið dýr í heimsókn og farið og séð dýrin.  
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17. Plöntur, blóm og tré  
Markmið:  
• Að börn læri hvernig á að sjá um plöntur  
• Að börn læri hvernig plöntur og blóm lifa, ljóstillífun  
• Hvaða plöntur við borðum  
• Læra um lækningamátt plantna, t.d. aloe vera plantan  
• Læra um mikilvægi plantna fyrir mennina, þ.e. súrefni  
• Plöntur þurfa væntumþykju, sjá vel um þær og sjá hvenær þær eru að deyja.  
 
19. Umhverfisþemað  
Markmið:  
• Fræða börn um mikilvægi þess að sjá vel um náttúruna og umhverfið  
• Kynna endurvinnslu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Daglegt líf í leikskólanum.  
 
Daglegt líf í leikskóla markast af föstum athöfnum og er dagskipulagið sniðið að þörfum barnanna, aldri 
þeirra og þroska. Hér á eftir er fjallað um þá þætti er varða daglegt líf í leikskólanum eins og að koma og 
fara, morgunhringurinn, hreinlæti, máltíðir, klæða sig úr og í , snyrtimennska og frágangur og hvíld.  
 

6.1 Dagsskipulag á Sælukoti  

 

Klukkan 8:00- 8:55      Morgunmatur/frjáls leikur 

Klukkan 9:15- 9:45      Morgunhringur 

Klukkan 9:45-11:00     Hóptímar 

Klukkan 11:15-11:45   Hádegismatur 

Klukkan 11:45-12:10   Samvera/sögustund/hvíld 

Klukkan 12:30-14:30   Útivera 

Klukkan 15:00-15:30   Miðdegishressing 

Klukkan 15:45-16:30   Val 

Klukkan 16:30-17:00   Róleg stund 
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6.2 Samskipti og hegðun 

 

Alheimur, Vetrarbraut og Geimur (yngstu deildir). 
 
Fullorðið fólk getur ekki ráðið hvenær barn nær þroska til að fara að fyrirmælum eða virða reglur. Til þess 
að geta það þarf barnið að hafa þroskað vilja sinn, hafa öðlast viljastyrk. Sé ekki tekið tillit til þessa getur 
ótímabær áhersla á hlýðni barns leitt til þess að vilji þess þroskast hægar og geta þess til að taka leiðsögn 
og fylgja reglum láti á sér standa. Möguleikar kennarans, í þessu samhengi, liggja í því að greiða fyrir 
leikferlinu með leiðsögn sinni, uppörvun og leiðréttingum eftir þörfum, hafandi þó í huga að drifkrafturinn 
í ferlinu öllu er leikgleði barnsins sjálfs.  

 
Við getum sagt að við ættum að greiða barninu leið þess að náttúrunnar til þroska. Ef við hins vegar 
segjum barni að gera eitthvað sem er í andstöðu við þess „innri leiðbeinanda“ um samskipti þess við 
heiminn mun barnið ekki hlýða sjálfviljugt. Við getum þvingað barnið til að hlýða okkur en við höfum ef 
til vill í leiðinni firrt okkur tækifærinu til að kenna barninu að umgangast heiminn af virðingu. Því þarf að 
vera jafnvægi milli þess aga og frelsis sem barninu veitist. Það er auðsagt en því verður einungis náð í 
þeim smáatriðum sem daglegt líf kennara og barns samanstendur af. Við reynum því að koma fram við 
barnið eins og við viljum að komið sé fram við okkur. Við segjum barninu hvað við ætlum að gera fyrir 
það áður en við framkvæmum, eins þótt barnið sé ótalandi. Við spyrjum „á ég að hjálpa þér?“ þegar við 
förum að klæða það í eða úr. Við reynum þannig í framkomu okkar við börnin og samskiptum að styrkja 
þá innri leiðsögn þeirra sem þau eiga allt undir að þroskist. Það krefst af kennaranum árvekni, þolinmæði, 
hófstillingar, dómgreindar og af umhverfinu góðs en sveiganlegs skipulags. 

 

Himinn (mið deild). 

Sum börn vilja dunda sér í ró og næði, mikilvægt er að þau hafi aðstöðu til þess. Önnur sækjast eftir að 
vera virk og athafnasöm. Við höfum ekki trú á aga sem bælir lífsgleði og leik þessa aldurs. Börnum er ek-
ki eðlilegt að vera hljóð og hreyfingarlaus. Þau þurfa að fá að leika með tilheyrandi hávaða og athaf-
nasemi en án árekstra. Við lítum svo á að barn sé agað þegar það hefur sjálfsaga. Sjálfsagi er undirstaða 
þess að geta fylgt reglum á fullorðinsaldri. Þegar börn eru eins og þeim er eðlilegt ná þau sambandi við 
sinn „innri leiðbeinanda“ og átta sig á hvað er rétt og hvað er rangt. Okkar hlutverk er að búa barninu eðli-
legar aðstæður svo barnið geti notið sín. Við setjum þeim mörk en gefum þeim næg tækifæri til jákvæðra 
athafna. Hægt er að setja mörk og takast á við óæskilega hegðun án þess að hækka róminn eða skamma. 
Þegar við greiðum úr árekstrum milli barna segjum við upphátt það sem við sjáum. Við segjum bara 
staðreyndir án þess að dæma, við erum að “lýsa” eins og fréttamaður lýsir atburðarás á vettvangi. Oft er 
það nóg til að barnið átti sig á aðstæðum, róist og skipti um stefnu.   

 

Við setjum börnunum skýr mörk af ró og öryggi. Við reynum að 
standa við mörkin sem við setjum og fylgjum þeim eftir. Við 
viðurkennum tilfinningar barnanna þegar þau eru ósátt eða eiga 
erfitt og erum ekki hrædd við viðbrögð barnsins þegar við setjum 
mörk. Hægt er að koma í veg fyrir ranga hegðun með réttum in-
ngripum, ef rýmið er vel skipulagt og starfsmaðurinn er vel un-
dirbúinn.  
 
Skýr mörk: 

• Ekkert ofbeldi (ekki skaða aðra á neinn hátt).  
• Ekki skemma eða taka það sem maður á ekki. 
• Ekki trufla aðra sem eru að vinna eða læra. 
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Stjörnur og sólir (elsta deild). 

Fyrr á tímum tíðkaðist í mörgum skólum að þröngva aga upp á börn. Barnið átti að hlýða kennaranum án 
þess að mögla. Slíkt er í andstöðu við Ný-húmanisma. Við sækjumst eftir sönnum aga. Sannur agi kemur 
innan frá og það tekur mun lengri tíma að þróa innri aga hjá barni en að skipa því fyrir. Innri agi er mun 
heillavænlegri bæði fyrir barnið og umhverfi þess í framtíðinni. Barnið lærir að hugsa, vega og meta 
möguleika og taka skynsamlegar ákvarðanir um sína hegðun. Náin tengsl barns við foreldra og umönnuna-
raðila stuðla að innri aga og öryggi. Í gegnum þau tengsl fær barnið að vita að:  

• Ég sé þig, ég skil þig, ég heyri. Ég stend með þér og er hér til að styðja þig. 
• Ég treysti þér til þess að takast á við þetta sjálf/ur, finna lausn eða einfaldlega að skilja eftir óklárað 

verk  – Verkefni sem við erum að læra eða æfa okkur í þurfa ekki endilega að klárast strax, eða fara 
eins og við sáum fyrir okkur það tekur tíma og æfingu að komast upp á lagið með nýja hluti. 

• Ég held ró minni þegar þú átt erfitt með eitthvað eða upplifir pirring og erfiðar tilfinningar. Það er eðli-
legt að verða stundum pirraður og eiga erfitt með verkefni, aðstæður eða samskipti sérstaklega þegar 
við erum að gera eitthvað nýtt og krefjandi. 

• Þegar vandamál koma upp eða eitthvað gengur ekki hjá okkur þá er gott að stoppa, hugsa og skoða 
hvaða skref við viljum taka næst – taka meðvitaða ákvörðun um framhaldið eða nota hugmyndaflugið 
til að finna nýjar lausnir. 

 

Mikilvægt er að setja börnum skýr mörk og leiðbeina þeim svo þau festist ekki í að sýna af sér óæskilega 
hegðun eða gera hluti sem eru hættulegir þeim sjálfum, umhverfinu eða öðrum.  
 
Við segjum börnunum satt og reynum ekki að fara á bak við þau, því börn sjá oft og vita ef verið er að 
segja þeim ósatt. Reglurnar þurfa að vera sanngjarnar til að barnið vilji fylgja þeim. Ríkja þarf traust og 
virðing á milli barns og kennara. Gott samband og sterk tengsl skapa umhverfi þar sem barn vill vera í 
samvinnu við kennara sína og vill standa sig vel, ekki til þess að þóknast heldur af því að það er raunveru-
legt val þeirra. 
Við treystum því og trúum að börn séu alltaf góð og vitum það að þegar þau sýna af sér óæskilega hegðun 
þá sé það vegna þess þau eigi einfaldlega erfitt með sig og vanti aðstoð eða hjálp frá okkur. Við höfum 
athyglina á börnunum, búum þeim öruggt, einfalt og nærandi umhverfi þar sem allir geta slakað á og verið 
þeir sjálfir í friði. Stundum getur verið erfitt að halda dagsskipulagi með börnunum en reglur og skipulag 
búa þeim öruggan ramma sem þau venjast. Við erum minnug þess að reglur og skipulag eru leiðir okkar að 
æðra markmiði. Bæði skipulag og reglur þurfa því að vera í bakgrunni þeirra athafna sem þau þjóna. Það 
eru þær sem gilda, hvað við gerum. Við erum því á sama tíma sveigjanleg og færum rök fyrir ákvörðunum 
okkar með því að vísa til þess sem skipulag og reglur þjóna en ekki til bókstafs þeirra. Þau þjóna menntun 
og þroska barnanna og með þeim stuðlum við að því andlega flæði sem við sækjumst eftir í Leikskólanum 
Sælukoti.  
 
Kennarar og annað starfsfólk þurfa alltaf að hafa í huga að þeir eru fyrirmyndir barnanna. Þegar þeir eru 
að kenna barninu eitthvað er gott að sýna barninu hægt og rólega hvernig á að gera. Ekki nægir að útskýra 
eingöngu með orðum fyrir svo ungum börnum. Þegar við höfum sýnt barninu hvernig á að gera biðjum við 
barnið að sýna okkur hvernig það gerir. Barnið fyllist stolti og sjálfstraustið eykst. Til að barn geti einbeitt 
sér þarf áhuginn að vera fyrir hendi. Fyrst þarf að þjálfa barnið í að beina huga sínum inn á við til að ein-
beiting geti átt sér stað. Þegar barn hefur náð ein-
beitingu getur það sjálfviljugt tileinkað sér kennslu 
kennarans. Til að við getum sagt að við komum 
fram við börnin af virðingu og heiðarleika eigum 
við að koma fram við börnin eins og við viljum að 
komið sé fram við okkur.  
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Að leiðrétta hegðun 
Forðast skal að leiða barnið út í afsakanir, ásakanir, skammir, tuð og uppgjöf. Mestu er umvert  hvað 
barnið ætlar að gera næst. Við notum opnar spurningar til að leiða börnin áfram að uppbyggilegum verkef-
num og lausnum á vandamálum. Gott er að vera hugmyndarík/ur, nota setninguna „nú ætla ég að leyfa 
þér.“ Þegar börnin spyrja hvort þau megi þetta eða hitt er mjög gott að nota já- en regluna. Í stað þess að 
segja nei er æskilegt að segja Já en ……….eða já ef…………….. 

Betra er að svara játandi og bæta skilyrði við. Til að byggja upp jákvæða sjálfsmynd barna eru til margar 
leiðir, s.s. með því að veita leik barnsins athygli, hrósa og hvetja, með jákvæðri umfjöllun um verk barnan-
na og með því að stuðla að vináttusamböndum. Við leitum til „Sérfræðiþjónustu leik- og grunnskóla í Ves-
turbæ, Miðborg og Hlíðum, leikskóladeildar“ ef  um alvarleg hegðunarvandkvæði er að ræða. 

 
6.3 Að koma og fara  
 
Áhersla er lögð á að taka hlýlega á móti hverju barni svo það finni sig velkomið í leikskólann. Í lok 
dagsins er þakkað fyrir daginn og "sjáumst á morgun". Mikilvægt er að börnin fari glöð heim og hlakki til 
næsta dags. Mikilvægt er líka að láta vita strax að morgni ef börn koma ekki í leikskólann vegna veikinda 
eða annars. Í leikskólanum er hugsað og rætt um þá sem eru fjarverandi.  
 

6.4 Morgunhringurinn  
 
Morgunhringurinn (Circle of love) er hornsteinn dagskipulagsins í Sælukoti. Á föstudögum er hann 
sameiginlegur fyrir allar deildir en hina dagana er morgunhringurinn á hverri deild og fer eftir deildum 
hversu langur hann er. Hugleiðslan er fastur hluti af morgunhring. Þá setjast börn og fullorðnir saman í 
hring á gólfið, stundum með eithvað fallegt t.d. blóm í miðjunni. Sungin er mantra Baba Nam Kevalam, 
sem þýðir ást er allt í kringum mig. Síðan sitja allir með krosslagða fætur og hendur í kjöltu og loka 
augunum smástund. Það fer eftir aldri barnanna hversu löng sú stund er. Oftast skapast alger kyrrð og 
samhljómur þótt stutt sé og markmiðið er að börnin upplifi þá einstöku tilfinningu sem því fylgir.  
 
Á eftir hugleiðslunni er sunginn sérstakur "góðan dag" söngur. Sá/sú sem lokar augunum fallega fær að 
standa upp og telja hvað börnin eru mörg. Síðan tekur við ýmiskonar dagskrá, sniðin að aldri barnanna. 
Söngur, hreyfileikir, fréttaflutningur, standa upp fyrir framan alla og syngja, þulur, rím, veðurfræðingurinn 
athugar veðrið og merkir inn á kortið hvernig á að klæða sig út, og margt margt fleira. Hringnum er lokað 
með sérstökum söng þar sem við köllum á sólina: „Sól úti, sól inni, sól í hjarta, sól í sinni, sól bara sól“. 
 
Á föstudögum er sameiginlegur hringur og hann er alltaf sérstakur og skemmtilegur. Þá skiptast deildirnar 
á að æfa eitthvert leik eða söng atriði og sýna fyrir áhorfendur af hinum deildunum. Morgunhringurinn er 
hornsteinn dagskipulagsins og mikilvægt að börnin mæti tímanlega til að taka þátt í byrjun hvers dags í 
hugleiðslu sem samstillir okkur í skólanum um að láta gott af okkur leiða.  
 

6.5 Máltíðir  
 
Lögð er áhersla á friðsæla stund í matartímanum. Börnin læra að biðja kurteislega um að rétta sér við 
borðið, rétta öðrum og að þakka fyrir matinn. Umsjónarmenn úr öllum aldursstigum fara með kennara 
fram í eldhús að sækja matarvagnana. Elstu börn leggja á borð. Allir leiðast fyrir máltíðina og syngja 
"þakklætissönginn": 
 
„Þakka Guði fyrir fæðuna,  
þakka Guði fyrir vinina,  
þakka guði fyrir fuglasönginn,  
þakka Guði fyrir allt saman,  
og blessa máltíðina. „ 
  
Starfsfólk og börn borða saman inni á deildum. Maturinn er fjölbreyttur og hollur og eingöngu er boðið 
uppá vegan grænmetisfæði. Möndlumjólk, haframjólk, hrísgrjónamjólk, brauð og korn, reynt er að hafa 
sem flest lífrænt. Hvert barn kemur daglega með einn ávöxt sem fer á sameiginlegan disk í 
síðdegishressingunni. Allir fá því daglega gnægð ávaxta.  
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6.6 Fataklefi 
 
Í fataklefa læra börnin að verða sjálfbjarga um að klæða sig. Elstu börnin klæða sig að mestu sjálf og æfa sig í 
að hneppa, reima, renna og smella. Markmiðið er að þau verði sjálfbjarga með klæðnað áður en skólagangan 
hefst. Yngstu börnin fá þá hjálp sem þau þurfa en eru örvuð til að hjálpa sér sjálf. Einnig er tekin sérstök stund 
í að læra að klæða sig inni á deild. 
  

6.7 Svefn og hvíld 
 
Hvíld er börnunum mikilvæg. Öll börn fara í hvíld eftir hádegisverðinn. Yngstu börnin sofna við róandi tónlist 
og notalega nærveru hinna fullorðnu. Foreldrar þeirra þurfa að koma með lak, kodda, teppi eða sæng á 
hverjum mánudegi. Á föstudögum fer þetta heim til þvotta. Allt á að vera merkt og líka snuð ef börnin nota 
svoleiðis. Eldri börnin hvíla sig og hlusta á sögu.  
 

6.8 Útivera 
 

Í útiveru æfa börnin grófhreyfingar þar sem þau fara í atorkusama leiki. Þau upplifa þá vellíðan sem það 

gefur og kanna hinnar ýmsu leiðir á því hvernig maður getur notað líkama sinn til hreyfinga. Smátt og 

smátt fara þau að finna til öryggis í hreyfingu og geta notað áhöld og tæki sem eru á útivistarsvæðinu. Þau 

læra samstarf við aðra í leikjum. Hlaupa, stökkva, klifra, halda jafnvægi, kasta og framkvæma aðrar 

grófhreyfingar með aukinni færni og sjálfstrausti, nota tæki eins og rólur, hjól, vegasalt, klifurkastala, 

rennibraut o.þ.h. Daglegur útivistartími eru tvær klukkustundir ef veður leyfir. Á góðviðris dögum er farið 

í gönguferðir. 

 

6.9 Frágangur og snyrtimennska.  
 
Einn liður í uppeldi og menntun barna er að þau læri að ganga frá fatnaði sínum, leikföngum og leikefni 
sem þau hafa verið að vinna með. Lögð er áhersla á að ganga vel frá og setja allt á sinn stað eftir notkun. 
Til þess að svo megi vera eiga foreldrar að merkja öll föt og skófatnað barnanna. Börnin nota inniskó og 
koma með þá að heiman. Fyrir þremur árum var ákveðið af foreldrum barna í Sælukoti að innleiða 
skólabúninga. Ástæða  þessarar ákvörðunar er fyrst og fremst sá heildarsvipur sem skapast, við erum öll 
jöfn, enginn er í flottari fötum en aðrir. Þetta er líka sparnaður fí fatakaupum yrir foreldra, jafnvel þó þeir 
greiði fyrir skólabúninginn. 
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7. Hefðir og hátíðir í leikskólanum  
 
Ýmsar hefðir hafa skapast í leikskólanum og eru í heiðri hafðar: 
• Afmæli barnanna. Haldið er upp á afmæli barnanna í leikskólanum í samráði við foreldra. Barnið fær 

fallega kórónu og afmælissöng í morgunhringnum einnig í sídegishressingunni. Venjan er að barnið 
býður sinni deild upp á eitthvað einfalt og gott, t.d. ávexti, þurrkaða ávexti, popp o.þ.h. Ekki er ætlast 
til að barnið komi með sætindi og kökur. Sú hefð er að skapast núna að afmælisbarnið færir 
leikskólanum sínum eina bók að gjöf. Þessar bækur eru sérstaklega merktar og geymdar á sérstökum 
stað.  
 

• Afmælisdagur Baba er 6 maí og við höldum upp hann með köku og afmælissöng. Við minnumst hans 
með þakklæti. Hann er sá fræðimaður gúru sem gaf okkur farsælar leiðir að fara í lífi okkar t.d. í formi 
hugleiðslu, söngva-möntru, fæðuvals og hegðunar í garð hvors annars og allra lífvera. Þess njótum við 
daglega í skólanum.  
 

• Dagur íslenskrar tungu. 16 nóvember. 
 

• Jólaundirbúningur. Snemma í desember er jólaföndur fyrir börnin og foreldrana á vegum 
foreldrafélagsins. Elstu börn heimsækja þjóðminjasafnið og kynnast íslensku jólasveinunum.  
 

• Jólaskemmtun. Um miðjan desember er haldin jólaskemmtun, þar sem börnin sýna ýmis söng- , leik- 
og skemmtiatriði. Dansað er kringum jólatré og jólasveinninn kemur í heimsókn.  
 

• Öskudagur. Allir mæta í búningum og popp slegið úr tunnunni úr stórum bréfpoka, sem börnin hafa 
búið til.  
 

• Bolludagur. Heimabakaðar rjómabollur í síðdegishressingu. 
  

• Sumarhátíð er haldin í lok maí eða byrjun júní. Þar fer fram hátíðleg útskrift elstu barnanna. Að þessu 
tilefni fá þau afhent viðurkenningarskjal, rós og sérstakan "útskriftarhatt".  

 
• Sveitaferð. Í byrjun júní er farin sveitaferð á vegum foreldrafélagsins.   
 
• Gisting útskriftarbarna. Sú hefð hefur skapast gegnum árin að útskriftarbörnin fá að gista eina nótt í 

leikskólanum ásamt kennurum, einhverntímann í júní. Þá fara þau ekki heim á föstudegi eftir skóla og 
eru sótt næsta morgun. Það er gert ýmislegt sér til skemmtunar, göngutúr eða hjólatúr, borðað saman 
og svo kvöldvaka á eftir. Næsta morgun er foreldrum boðið í morgunverð þegar þau koma að sækja 
börnin.  

 
• Vinnuhelgi. Frá stofnun Sælukots hefur það verið hefð að foreldrar leggi fram sjálfboðavinnu sem er 8 

klst. á fjölskyldu á ári. Þá er komið saman eina helgi í júní og málað, smíðað, lagfært og bætt. Illgresi 
reytt og garðurinn snyrtur. Þetta þjónar margvíslegum tilgangi, börnin og foreldrar þeirra upplifa að 
þau tilheyri leikskólanum og hann sé þeirra heimili. Foreldrar kynnast vel og allt lítur svo miklu betur 
út á eftir. 

 
• Brúðubíllinn heimsóttur þegar hann heldur sýningu uppi á "holtinu".  
 
• Dótadagur. Síðasta fimmtudag í mánuði fá börnin að taka með sér eitt leikfang að heiman. 

Stríðsleikföng ekki leyfð.  
 
• Barnamenningarhátíð. Undanfarin ár hefur leikskólinn tekið þátt í Barnamenningarhátíð og staðið 

fyrir viðburðum í Ráðhúsi Reykjavíkur  
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• Pabbakaffi. Pabbar velkomnir í heimsókn  
 
• Mömmukaffi: Mömmur velkomnar í heimsókn 
 
• Ömmu- og afakaffi: Ömmur  og afar velkomin í heimsókn. 

 
8. Samstarf heimilis og skóla  
 
Nauðsynlegt er við upphaf leikskólagöngu að gefa barninu góðan aðlögunartíma. Miðað er við að aðlögun 
taki um það bil viku. Smám saman er þá styttur viðverutími foreldra. Á þessari viku fær starfsfólkið 
góðan tíma til að kynnast bæði barni og foreldrum og foreldrar kynnast starfi leikskólans.  
 
Mikilvægt er að náið samstarf og gagnkvæmt traust ríki í samskiptum starfsfólks og foreldra. Gott er fyrir 
starfsmenn að vita um líðan barns og venjur heima fyrir á sama hátt og nauðsynlegt er fyrir foreldra að fá 
upplýsingar um það hvernig dagurinn í leikskólanum gengur fyrir sig. Oft veldur lítið atvik því hvort sem 
er í leikskólanum eða heima að hegðun barns er ekki söm og áður. Geta upplýsingar auðveldað foreldrum 
og starfsmönnum að vinna úr þeim málum. 
  
Gagnkvæmur trúnaður milli foreldra og starfsfólks er forsenda þess að barninu líði vel í leikskólanum.  
 
Athugið að allt starfsfólk leikskólans er bundið þagnarskyldu og þær upplýsingar sem starfsmaður fær um 
barnið eru trúnaðarmál. Þagnarskylda helst þó að starfsmaður láti af störfum.  
 
Lögð er áhersla á að dagleg samskipti við foreldra séu góð. Upplýsingatöflur hanga uppi á vegg við 
inngang allra deilda þar sem sagt er frá því helsta sem gerst hefur yfir daginn. Á yngstu deild er einnig 
sett á töflu hvernig börnin hafa borðað og sofið. Í lok hverrar viku eru send rafræn fréttabréf til foreldra 
og mikilvægt að foreldrar fylgist vel með þessum vikupósti. Kennarar senda skilaboð og myndir í þessum 
pósti og treysta á þá boðskiptaleið. Skóladagatalið er aðgengilegt á heimasíðu skólans, við mælum með að 
foreldar hengi það upp á góðum stað á heimilinu. 
  

8.1 Foreldraviðtöl  
 
Þegar barn hefur leikskólagöngu eru foreldrar boðaðir í ítarlegt viðtal þar sem gefnar eru upplýsingar um 
leikskólann. Foreldraviðtöl eru við alla foreldra í október og mersþar sem foreldrar eru upplýstir um stöðu 
og líðan barnsins í leikskólanum og færni þess og þroska í leik og starfi. Foreldrum gefst einnig tækifæri 
til að gefa upplýsingar um hagi barnsins.  
 
Rætt er um: alhliða þroska, sjálfstæði, áhugasvið, þátttöku í leik úti og inni, félagsfærni og samkennd, 
frumkvæði og sköpunarkraft, tjáningu og samskipti barnsins. Auk almennra spurninga spyrja foreldrarnir 
oft spurninga sem gaman er að ræða t.d. við hvern barnið leikur sér, hvað það getur gert sjálft án hjálpar. 
Hvort einhver huggi það ef það meiðir sig. Hvort leikskólakennarar leiki við börnin og þá hvaða leiki  
helst.  
 

8.2 Foreldrafélag Sælukots.  
 
Í leikskólanum er starfandi foreldrafélag og verða foreldrar meðlimir um leið og barnið byrjar í 
leikskólanum. Mikilvægt er að foreldrar þekki starf leikskólans og að á milli þeirra og kennaranna /
starfsmanna ríki raunverulegt traust. Ein leið til að tryggja það er að foreldrar séu vel inn í því sem fram 
fer í leikskólanum, þekki starfið og starfsfólkið. Almennur foreldrafundur er í október ár hvert þar sem 
sagt er frá starfi leikskólans og foreldrum gefst tækifæri til að ræða saman og spyrja um starfsemi skólans.  
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8.3 Foreldraráð Sælukots.  
 
Foreldraráð er starfandi í Sælukoti. Það er ráðgefandi um margvísleg málefni er lúta að skólanum og fer 

yfir bæði starfsáætlun og námskrá. Foreldrar kjósa fulltrúa í foreldraráð.  Kosningar fara fram á almennum 

foreldrafundi að hausti. Foreldraráð er skipað foreldrum og hefur það hlutverk að gefa umsagnir til 

leikskólans og fræðslusviðs um skólanámskrá og aðrar áætlanir og fylgjast með framkvæmd þeirra. Einnig 

hefur foreldraráðið umsagnarrétt um allar meiriháttar breytingar á leikskólastarfinu. Foreldraráð er 

vettvangur fyrir foreldra til að fylgjast með því starfi sem fram fer í leikskólanum, koma með hugmyndir 

og hafa áhrif (sbr. 11. gr. laga um leikskóla nr. 90/2008).  

 
9. Samstarf leikskóla og grunnskóla  
 
Mikilvægt er að brúa bilið milli leikskóla og grunnskóla og að samfella skapist í námi barnsins frá einu 
skólastigi til annars. Leikskólabörnin í Sælukoti heimsækja hverfisskólann sinn á vorönn og fá að vera í 
kennslustund og frímínútum. Einnig fá þau að fara í íþróttatíma. Í Sælukoti eru börn úr ýmsum hverfum 
borgarinnar og einnig af Seltjarnarnesi. Hins vegar heimsækja nemendur okkar Melaskóla þar sem hann er 
hverfisskólinn okkar. 
 

10. Mat á leikskólastarfinu  
 
Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 eru ákvæði um mat og eftirlit sveitarfélaga með leikskólastarfi. Markmið 
mats og eftirlits með gæðum starfs í leikskólum eru samkvæmt lögunum að:  
• veita upplýsingar um leikskólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks leikskóla, 

viðtökuskóla og foreldra, 
• tryggja að starfsemi leikskóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár leikskóla, 
• auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum, 
• tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á samkvæmt lögum.  
 

10.1 Ytra mat 
 
Starfsfólk skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar mat starfið í leikskólanum Sælukoti veturinn 2020-
2021. Að mati loknu hófust umbætur þeirra þátta sem betur máttu fara. Þeirri vinnu verður haldið áfram í 2 
ár. Hér eru nokkrir þættir sem verið er að vinna með: 
 
 
• Elstu börn skólans munu oftar fara í vettvangsferðir umhverfis skólann, á söfn, bókasöfn og  

dvalarheimili.  
• Kennarar allra deilda munu fá þjálfun í flóknari yogastöðum fyrir nemandur til þess að þróa áfram og 

styrkja yogakennsluna  
• Koppaþjálfun verður styrkt með aukinni og markvissari þjálfun  
• Auka þarf tíðni skráningu á þroska, líðan og hegðun nemenda og munu stjórnendur sjá til þess að þeim 

sé sinnt að jöfnu yfir skólaárið.  
• Starfsfólk leggur sig fram um að kynnast börnunum og þekkja til þess lífs sem þau lifa utan skólans. 
• Leitast er við að veita sköpun barnanna sérstaka athygli. Þetta tengist  þeirri viðleitni að styrkja 

persónulega nærveru barnsins. 
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10.2 Innra mat 

 
Samkvæmt Aðalnámsskrá leikskóla á hver leikskóli að móta aðferðir til að meta uppeldisstarf, 
stjórnunarhætti og samskipti innan leikskólans. Í sælukoti fer mat fer á starfsmannafundum, og 
skipulags-dögum. Þar fara fram umræður og skráning um einstaka þætti starfsins og samskipti innan 
leikskólans. Ræddar eru leiðir til úrbóta ef þörf er á. Á starfsdögum í febrúar eru undirbúin 
foreldraviðtöl og farið er yfir gátlista fyrir hvert barn til að meta stöðu þess og þroska. Viðhorfskönnun 
foreldra er gerð ár hvert í maí-júní.  

 
11. Sérfræðiþjónusta  
 
Sérfræðiþjónusta sem leikskólinn veitir börnum vegna hverkyns sérþarfa sem þau kunna að hafa er í 
samvinnu við Sérfræðiþjónustu leik- og grunnskóla í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum, leikskóladeild. 
Sérþarfir geta verið vegna málþroska, fötlunar, þroska- og hegðunarvanda, tilfinningalegra frávika auk 
sérstakra aðstæðna barna. Þjónustan miðast við að gera börnum unnt að njóta sín í hópi annarra barna á 
eigin forsendum og styrkja þau á sem fjölbreyttastan hátt. að koma til móts við þarfir barna 
  

12. Lokaorð  
 
Það er von okkar í Sælukoti að þessi námskrá gefi góða mynd af starfinu sem þar fer fram. Námskrá 
þarf þó að vera í sífelldri endurskoðun þar sem tímarnir breytast.  
Námskrá endurskoðuð haust 2017.  
 
Yama og Niyama söngurinn.  
Lag: Grænt, grænt,grænt er grasið út í haga.  
 
Við sköðum ekki á neinn veg  
Tölum mál hins elskandi sannleika  
Tökum ekki það sem ekk’ er okkar  
Vitum að einfalt líf er gott.  
Við skulum elska birtu Guðs í öllu  
Öllu því sem andar vex og syngur  
Nettu og hreinu’ að innan sem utan  
Vera sátt við allt sem við eigum  
Við þjónum öllum verum ef við megum  
Lesum góðar bækur sérhvern dag  
innra með okkur skín skært ljós  

Í hugleiðslu þekkjum við guð  

 
Leikskólinn Sælukot  
Þorragötu 1  
101 Reykjavík  
Sími 5628533/8448275  
Netfang: saelukot@gmail.com/
saelukot.leikskolastjori@gmail.com  

Heimasíða: www.saelukot.org   


