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Kæru foreldrar 

Um leið og við bjóðum barnið ykkar velkomið í 

leikskólann, viljum við gefa ykkur upplýsingar um ýmis 

atriði sem tengd eru starfsemi leikskólans. Foreldrar 

þurfa að meðtaka mikið af upplýsingum í byrjun 

skólagöngu og því tilvalið að hafa sem mest af 

upplýsingum á einum stað. Við í Smáralundi hlökkum til 

að vinna með ykkur og börnunum ykkar og vonum að 

þessi handbók komi að góðum notum. 

Einkunarorð skólans eru: 

 

 

 

 

Leikskólinn er opinn frá 7:30—17:00 

Sími: 565-4493 

Netfang: smaralundur@hafnarfjordur.is 

Heimasíða: smaralundur.leikskolinn.is 

 

Leikskólastjóri: Inga Fr íða Tryggvadóttir  

Aðstoðarleikskólastjóri: Dadda Sigr íður         

Árnadóttir 

Deild: 

____________________________________ 

Deildarstjóri: 

____________________________________ 

Starfsmenn deildarinnar eru: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Sérkennslustjóri: Ý r Jónsdóttir  

Afleysing:_____________________________ 

Matráður: Jenný Guðm undsdóttir  

     Hreyfing, hollusta,      

    vellíðan 
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Smáralundur 

Smáralundur hóf starfsemi sína 6. febrúar 1984. 

Leikskólinn er þriggja deilda með sveigjanlegan 

dvalartíma, þ.e. að það er hægt að kaupa frá fjórum og 

upp í 9,5 klukkustund. 

Deildirnar eru aldursskiptar. Á Lundi eru börn á 

aldrinum 1-3 ára, á Holti eru börn á aldrinum 3-5 ára og á 

Brekku eru börn á aldrinum 4-6 ára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Að byrja í leikskóla 

Þegar barn byrjar í leikskóla er nauðsynlegt að hafa í huga 

þær breytingar sem það hefur í för með sér fyrir barnið. 

Áríðandi er að góð samvinna takist strax í byrjun á milli 

foreldra barns og starfsfólks. Gagnkvæmur trúnaður og 

samvinna er forsenda þess að barninu líði vel. Daglegar 

upplýsingar um aðstæður barnsins heima og í 

leikskólanum eru nauðsynlegar því oft geta lítil atvik í lífi 

barnsins valdið breytingum á hegðun þess.  

     Foreldrar eru vinsamlega beðnir 

um að virða þann tíma sem þeir 

kjósa að kaupa og þar með 

vinnutíma starfsmanna leikskólans 

sem eru ráðnir með tilliti til fjölda 

barna á hverjum tíma  
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Mikilvægur þáttur í þessari samvinnu er aðlögunin, þar 

sem lagður er hornsteinn að góðu samstarfi foreldra og 

starfsfólks leikskóla. Góð aðlögun styrkir 

öryggistilfinningu barnsins og leggur grunn að vellíðan 

þess í leikskólanum. Mikil breyting er fyrir barnið að 

byrja í leikskóla: 

Barnið þarf að: 

 Fá nægan tíma til að aðlagast nýju umhverfi 

 Kynnast starfsfólki og börnum 

 Læra að starfa í hóp, læra nýjar reglur o.fl.  

 

Aðlögun 

Þegar barn byrjar í leikskóla er mikilvægt að það gerist 

smám saman svo barnið verði öruggt í nýju umhverfi og 

njóti sín sem best. Í aðlögun kynnist barnið starfsfólki, 

hinum börnunum og húsakynnum leikskólans. 

 

 Á aðlögunartímanum eykst öryggi barnsins smám saman 

og það verður tilbúnara til að vera með í 

leikskólahópnum. Aðlögun er ekki einungis aðlögun 

barns, heldur einnig tími fyrir foreldra og starfsfólk að 

kynnast. Með góðum aðlögunartíma aukast tengslin á 

milli foreldra og starfsfólks. H0rnsteinn er lagður að 

öryggi og vellíðan barnsins og samstarfi heimilis og skóla.  

Aðlögun er höfð stutt fysta daginn og lengd svo frá degi til 

dags til þess að barnið fái gott tækifæri til að meðtaka 

breyttar aðstæður. Einnig er það nauðsynlegt til að draga 

úr þreytu og spennu.  

Aðlögun er alltaf einstaklingsbundin og getur tekið 

mislangan tíma. Foreldrar fylgja börnum sínum í aðlögun 

sem er skipulögð í samstarfi við deildarstjóra og 

starfsfólk.  
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Foreldrar þurfa að ætla sér u.þ.b. vikutíma í aðlögun. 

Ágætt er að gera ráð fyrir að heildaraðlögun geti tekið allt 

að 6 –8 vikur.  

Venjan er að hver deild taki tvö til fjögur börn á viku í 

aðlögun. Aðlögun tveggja ára barna er að lágmarki 7 

dagar.  

 

Dæmi um aðlögun yngstu barnanna: 

 Dagur 1: Barn og foreldri kom a í heim sókn og 

dvelja saman á deildinni í um það bil eina 

klukkustund. 

 Dagur 2: Barn og foreldri kom a í heim sókn kl. 

9:00 og dvelja saman á deildinni í eina til tvær 

klukkustundir. 

 Dagur 3: Barn og foreldri m æta kl. 8:30 og 

borða morgunmat og eru með í samverustund/

frjálsum leik. Foreldri hjálpar barninu að klæða sig út. 

Ef barn er ánægt getur foreldri farið frá í stutta stund 

en lögð er áhersla á að foreldri láti barn vita og kveðji. 

Foreldri er komið aftur fyrir 11:00. 

 Dagur 4: Ef allt gengur vel á  þriðja degi þá er  

hafður sami háttur á fjórða degi nema foreldri kemur 

kl. 11:30 og borðar hádegismat með barninu. 
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 Dagur 5: Nú er  tekið  m ið af líðan barns. Ef allt 

hefur gengið vel má skilja barn eftir strax kl. 8:30 og 

barnið dvelur fram yfir hádegismat. Alltaf verður að 

vera hægt að ná í foreldri í síma. 

 Dagur 6 og 7: Barn dvelur  frá um söm dum  

mætingartíma og fram yfir hádegismat ef allt hefur 

gengið að óskum. 

 Hvíld: Þegar  barnið hefur  ver ið  í aðlögun í sex 

daga og allt gengur að óskum þá fer það að fara í hvíld. 

Æskilegt er að sækja barnið strax eftir hvíldina fyrsta 

daginn sem það hvílir sig og einnig er gott að hafa í 

huga að hafa daginn ekki of langan fyrir barnið fyrstu 

dagana ef foreldrar hafa möguleika á.  

 Þegar kemur því að barn færist á milli deilda sjá 

starfsmenn um þá aðlögun. Hún er í flestum tilfellum 

styttri, því þá þekkja börnin leikskólann og kannast við 

börn og starfsfólk á öðrum deildum.  

 

Markmiðið er hins vegar alltaf það sama: 

 

 

 

 

 

 

     Að barn verði öruggt í nýju 

umhverfi þannig að það fái notið 

sín til fulls. 
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Skólastefna Hafnarfjarðar 

Leikskólinn starfar samkvæmt Aðalnámskrá fyrir 

leikskóla frá árinu 2012 

Skólastefna Hafnarfjarðar var gefin út árið 2005 og 

endurskoðuð 2008. Markmið skólastefnu 

Hafnarfjarðarbæjar er að draga fram þau áhersluatriði í 

uppeldi og menntun sem samfélagið vill hafa í 

brennidepli. Skólastefna Hafnarfjarðar er leiðarvísir um 

skólastarf í Hafnarfirði. Notagildi skólastefnunnar felst í 

því að hún er leiðarvísir um að hverju skuli stefnt en hún 

er ekki framkvæmdaráætlun með skilgreinda mælikvarða 

eða fastar tímasetningar. Markmiðið er að efla sjálfstæði 

stofnanna fræðslusviðs og gefa þeim frelsi til að þróa 

starfsemi sína út frá eigin forsendum og þeim 

fagmönnum sem þær hafa á að skipa. Hægt er að nálgast 

skólastefnuna í heild sinni á slóðinni: 

www.hafnarfjordur.is/ibuar/skolar-og-born/

grunnskolar/skolastefna-hafnarfjardar/ 

 

Leiðarljós Smáralundar 

Starfsmenn leikskólans hafa sammælst um að hafa 

heilsueflingu að leiðarljósi í starfi leikskólans og fléttast 

leiðarljósin inn í alla starfs – og kennsluhætti hans.  

Kennarar eru fyrirmynd barnanna og þurfa þar af 

leiðandi að tileinka sér heilbrigðan lífstíl og jákvætt 

viðhorf gagnvart heilsu og hreysti þar sem það eykur 

vellíðan þeirra í starfi. Þeir þurfa að vera jákvæðir 

gagnvart leiðarljósinu og mikilvægi þess að temja sér 

heilbrigðan lífsstíl. 
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Við horfum til kenningar Vygotsky um nám og félagslega 

hugsmíði ásamt kenningum um hlutverk vitrænnar 

togstreitu. Samkvæmt þeim kenningum er litið á nám sem 

félagslega athöfn þar sem samvinna við aðra einstaklinga 

gegnir lykilhlutverki (Vygotsky, 1978). Við viljum að barnið 

kynnist leik og leikgleði og öðlist færni í samskiptum við 

önnur börn og fullorðna. Vinnuumhverfi sem býður upp á 

ánægju og hreysti, eflir gagnkvæma virðingu, sjáfstraust, 

samkennd og samstöðu allra á vinnustaðnum bæði 

fullorðinna og barna.  

 

Einkunnarorð skólans eru: Hreyfing, Hollusta og 

Vellíðan. 

Hreyfing: Við leggjum  áherslu á daglega 

hreyfingu og markvisst hreyfiuppeldi. Með því er 

lagður grunnur að líkamlegri, andlegri og félagslegri 

velferð til lífstíðar. Við eflum hreyfifærni og sköpum 

öruggt umhverfi sem hvetur alla til hreyfingar. 

Hollusta: Stuðlum að heilsusamlegu fæðuvali með 

fræðslu og góðu framboði á fjölbreyttum mat. 

Vellíðan birtist í að  börnin hafa trú  á sjálfum  

sér og eigin getu og hafa jákvæða sjálfsvitund. Einnig 

birtist hún í því að börn og foreldrar komi glöð í 

skólann og fari ánægð heim í lok dags 

Lögð er áhersla á hlýju, öryggi, 

tillitsemi og virðingu í samskiptum 

barna á milli og á milli starfsfólks og 

barna. 
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Daglegt starf 

Í daglegu starfi okkar eru nokkrir fastmótaðir þættir: 

Lífsleikni 

Áhersluþættir eru m.a. 

 Læsi 

 Sjálfbærni 

 Heilbrigði og velferð 

 Lýðræði og mannréttindi  

 Jafnrétti  

 Sköpun  

Börnin vinna að skipulögðum verkefnum í aldursskiptum 

hópum. Þau eru allan veturinn í sama hópi með sama 

kennara. 

Val 

Leikstofunni er skipt í nokkur svæði þar sem í boði er 

frjáls leikur. Börnin velja sér svæði til að leika sér á.  

 

Samverustund 

Daglega er samverustund allra barna á viðkomandi deild 

þar sem ýmis málefni eru rædd, sungið, lesið o.fl. 

Sameiginleg söngstund og skemmtun 

Sameiginleg söngstund er einu sinni í viku. Þá safnast 

allir saman á sal og syngja saman og oft er boðið upp á 

heimatilbúin skemmtiatriði. 

Afmæli 

Þegar börnin eiga afmæli gerum við okkur glaðan dag, 

börnin velja sér borðbúnað til að hafa yfir daginn og svo 

bjóða börnin upp á heimatilbúinn ávaxtaís. 
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Skólahópar 

Öll börn á leikskólanum eru í skólahóp síðasta veturinn 

sinn í leikskólanum. Markmiðið með skólahóp er að 

auðvelda börnunum að færast milli skólastiganna. Við 

erum í samstarfi við Hvaleyrarskóla og Öldutúnsskóla og 

förum í heimsóknir þangað. 

Sérkennsla 

Það er starfandi sérkennslustjóri við leikskólann. 

Hlutverk hans er að skipuleggja og sjá um sérkennslu í 

samvinnu við Skólaskrifstofu og deildarstjóra. 

Sérkennslustjóri gerir einstaklingsáætlun fyrir þau börn 

sem njóta sérkennslu, aðstoðar deildarstjóra við 

skipulagningu og sér um ýmiskonar þjálfun sem tengist 

sérkennslu. 

Fatnaður 

Í leikskólanum þarf að vera: 

Aukaföt í plastboxi: Næ rföt, sokka r/

sokkabuxur, peysa og buxur.                     

 

Hlífðarfatnaður: Polla g a lli, stíg vél, v ettling a r , 

ullarsokkar, húfa, og hlý peysa. Að auki útigalli og 

kuldaskór yfir vetrartímann. 

Daglega á að yfirfara fatnaðinn. Blaut og óhrein föt skal 

taka heim. Skór eiga að vera á rimlum neðst í hólfi. Á 

föstudögum er mikilvægt að taka allt sem tilheyrir 

barninu heim. Pollagalla og annan hlífðarfatnað á að taka 

heim og þvo eftir þörfum. 

Börnin ganga sjálf um hólfin sín og er það liður í að 

kenna þeim að hjálpa sér sjálfum. Mikilvægt er að 

foreldrar setji í hólf barnanna daglega þau föt sem þau 

vilja að barnið noti þann daginn. þetta flýtir fyrir að 

klæða börnin út ásamt því að börnin eiga auðveldara með 

að klæða sig sjálf. 

 

 

 

Nauðsynlegt er að merkja allan 

fatnað barnanna vel. 
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Klæðnaður barnanna 

Leikskólinn er vinnustaður barnanna og þess vegna þurfa 

börnin að koma í leikskólann í þægilegum vinnufatnaði 

sem þolir hnjask og má óhreinkast. Klæðnaður barnanna 

þarf að vera í samræmi við veðurfar og hafa ber í huga að 

veður getur breyst snögglega. 

Dagskipulag 

Í leikskólanum er skipulögð dagskrá. Það er gott fyrir 

börnin að hafa ákveðna rútínu og vita hvað gerist næst, 

það er grundvöllur að öryggistilfinningu. Með þekktri 

dagskrá vita börnin að hverju þau ganga á degi hverjum 

og skipulagið kemur í veg fyrir óþarfa biðtíma og árekstra 

í samskiptum. Á haustin fá foreldrar skóladagatal fyrir 

veturinn þar sem fyrirkomulag hvers mánaðar er kynnt í 

grófum dráttum. 

 

Foreldrasamvinna 

Uppeldi og menntun barnanna í leikskólanum er 

samvinnuverkefni starfafólks leikskóla og foreldra. 

Við leggjum metnað okkar í að gott upplýsingaflæði sé til 

foreldra og liður í því er eftirfarandi: 

 Foreldrafundir: Eru ha ldnir  1– 2 sinnum á 

ári 

 Foreldraviðtöl: Tvö for eldra viðtöl eru á  

ári, í fyrra viðtalinu er rætt við foreldra um líðan 

barnsins og væntingar foreldra til starfsins. Seinna 

viðtalið er með formlegu sniði. Leikskólakennari 

fyllir út TRAS þroskalista fyrir hvert barn og farið 

er yfir þann lista sem og rætt um starfið og líðan 

barnsins í leikskólanum.  
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 Heimasíða:  Slóðin á  heima síðu leikskóla ns 

er smaralundur.leikskolinn.is. Þar er að finna 

ítarlegar upplýsingar um leikskólann og fá fréttir af 

starfinu.  

 Opið hús: Í desember  er  foreldra ka ffi. Þá  g eta  

foreldrar komið í heimsókn og málað piparkökur með 

börnunum sínum. Einnig er opið hús ár hvert á 

afmæli skólans/Degi leikskólans.  

 

Foreldrafélag 

Í leikskólanum er starfrækt foreldrafélag en ekki er 

skylda að ganga í félagið. Foreldrafélagið stendur fyrir 

nokkrum uppákomum ár hvert eins og t.d. heimsókn 

jólasveins með jólapakka, leiksýningu og sumarhátíð. 

Að lokum hvetjum við foreldra að hafa samband við 

okkur ef það er eitthvað sem betur má fara.  

 

 

 

 

 

Foreldrum er að sjálfsögðu alltaf velkomið 

að óska eftir fundi við deildarstjóra eða 

leikskólastjóra. 

Tekið skal fram að allt starfsfólk 

leikskólans er bundið þagnarskyldu. 
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Ýmsar upplýsingar 

 Sumarleyfi: Leikskólinn loka r  í fjóra r  

vikur. 

 Veikindi: Veikindi ber  a ð tilky nna  í 

leikskólann og það er góð og gild regla að miða við 

að börn skuli vera hitalaus heima í einn dag eftir 

veikindi. Algengt er að börn sem hefja skólagöngu 

fái fjölmargar pestir fyrsta hálfa árið. 

 Komur og brottfarir: Na uðsy nleg t er  a ð 

láta starfsfólk vita þegar komið er með barn á 

leikskólann og að sama skapi þegar barn er sótt  

 

 

 Slys og óhöpp: Sly s og  óhöpp g eta  a llta f á tt 

sér stað. Ef slíkt kemur fyrir munum við strax hafa 

samband við foreldra og farið er með barnið á 

slysadeild eða tannlæknis ef þörf krefur. 

 Skipulagsdagar: Skipu la g sda g a r  eru  fimm 

á ári og þá er leikskólinn lokaður. Foreldrum er 

tilkynnt um þessa daga með fyrirvara með 

auglýsingu sem hengd er upp í fataklefa, í 

skóladagatali og á vefsíðu skólans. 

 Barnavernd: Lög u m sa mkvæ mt ber  okkur  

að tilkynna hvers konar vanrækslu eða misnotkun 

til Barnaverndarnefndar. Tilkynning okkar er alltaf 

undir nafni. 

 Máltíðir: Leikskólinn sér  u m morg u nma t, 

hádegisverð og síðdegishressingu. Leitast er við að 

hafa hollan og góðan mat á borðum. Brauð er 

bakað á staðnum, hafragrautur er þrisvar í viku og 

börnin fá ávexti þrisvar á dag. Látið deildarstjóra 

strax vita ef barn hefur ofnæmi fyrir einhverjum 

fæðutegundum. 

Þetta er mikilvægt öryggisatriði. 
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 Aðkoma að leikskólanum: Aðkoma  a ð 

leikskólanum er að ofanverðu og eru 

bifreiðastæðin þar ætluð foreldrum. Góð regla er 

að slökkva á vél bílsins þar sem pústið er oftast 

beint í hæð barnanna og óþarfa mengun hlýst af bíl 

sem hafður er í lausagangi. 

 

 

 

 

Að lokum 

Við vonum að þessi bæklingur hafi svarað einhverjum af 

þeim fjölmörgu spurningum sem geta vaknað þegar börn 

byrja í leikskóla. Hægt er að nálgast ítarlegri upplýsingar 

á heimasíðu skólans. 

Einnig viljum við að foreldrar láti okkur vita ef þeim 

finnst einhverju í starfi leikskólans ábótavant. 

Þá er auðveldara fyrir okkur að bregðast við og koma með 

úrbætur. Að sama skapi er auðvitað allaf gott að heyra ef 

foreldrar eru ánægðir. 

Með ósk um gott og gæfuríkt samstarf 

                      Starfsfólk Smáralundar 

 

 

 

                                                    Smáralundur 

  


