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Starfsfólk 

Deildastjóri: Eydís Elva Guðmundsdóttir 

Kennarar og starfsfólk: Þorgerður Sævarsdóttir, Dýrleif Skjóldal, Romana Mendová, Ásdís 

Guðmundsdóttir, Fanney Egilsdóttir, Valborg Stefanía Karlsdóttir, Þorbjörg Níelsdóttir, Karen 

Dögg Geirsdóttir.  

Sérkennslustjóri: María Aldís Sverrisdóttir 

Stjórnendur skólans: Snjólaug Brjánsdóttir skólastjóri og Agnes Bryndís Jóhannesdóttir 

aðstoðarskólastjóri. 

Barnahópurinn 

Í vetur verður deildinn að ungbarnadeild með 22 börn. 17 börn fædd 2021, 3 börn fædd 

2020 og 2 börn fædd 2019. 11 stúlkur og 11 drengir.  

Einkunarorð skólans 

 Vellíðan – Virkni – Velferð 
Vellíðan: Við leggjum áherslu á að öllum líði vel hjá okkur. Ef börnum líður vel eru þau líklegri 

til að blómstra og dafna.  
Virkni: Við viljum efla börnin í eigin námi og starfi. Því börn læra best með því að gera. 

Velferð: Við viljum stuðla að velferð barna með því að leggja góðan grunn svo að 

einstaklingarnir geti notið sín í lýðræðislegu samfélagi í framtíðinni. 

Dagskipulag 

Daglegu lífi í leikskólanum fylgja nokkrar fastar athafnir, þar sem bæði líkamlegum og 

andlegum þörfum barnanna er mætt. Þessar daglegu athafnir eru mikilvægar í þroska 

barnanna og mikilvægt að mæta þörfum hvers og eins eins vel og kostur er.  

Mikið nám felst í daglegum athöfnum fyrir börnin auk þess sem lögð er áhersla á að efla  

sjálfstæði þeirra og sjálfshjálp. Dagskipulagið skapar festu og öryggi sem er ungum börnunum 

mikilvægt og eru rammi utan um starfið í leikskólanum. 



7:45-8:15 Börnin mæta/frjáls leikur 
 
 

8:15-9:00 Morgunverður/frjáls leikur 
 
 

9:00-11:00 Hugarró – ávaxtastund – útivera 
 
 

11:00-11:15 Samverustund 
 
 

11:45-11:45 Hádegisverður 
 
 

11:55-14:00 Slökun/svefn 
 
 

14:00-14:20 Samverustund 
 
 

14:20-14:45 Nónhressing 
 
 

14:45-15:15 Frjáls leikur 
 
 

15:15-16:15 Útivera/börnin fara heim 
 
 
 



Matartímar 

Matartímar hafa mikið uppeldislegt gildi. Kennari situr til borðs með börnunum og skapar ró 

og festu og er börnunum góð fyrirmynd. Matartíminn á að vera notalegur tími þar sem öllum 

líður vel. Lögð er áhersla á hollan og fjölbreyttan heimilismat í leikskólanum. Matseðill hangir 

uppi í fataherbergi skólans.  

Hvíld 

Í erli daglegs lífs er afar mikilvægt að tryggja börnum tíma til hvíldar eða slökunar eftir því sem  

þarfir þeirra og þroski segja til um. Nægjanlegur og reglulegur svefn- og hvíldartími er  

nauðsynlegur til að tryggja börnunum andlega og líkamlega vellíðan. 

Salerni/bleiuskipti  

Bleyjuskipti og salernisferðir eru á föstum tímum yfir daginn auk þess eru bleyjuskipti eftir 

þörfum hvers barns. Börnunum er kennt hreinlæti, s.s að þvo hendur fyrir mat, eftir  

útiveru og eftir salernisferðir. Umræður og málörvun eiga sér stað inn á salerni og við  

bleyjuskipti þar sem kennarar koma orðum á athafnir. 

Útivera 

Í leikskólanum er meginreglan sú að farið er út tvisvar á dag, að morgni og í lok dags ef veður 

leyfir. Útivera er hluti af námi barna og áhersla er lögð á að börn njóti útiverunnar og fái 

tækifæri til að skoða umhverfið, samfélagið og náttúruna. Við eigum stóra kerru sem tekur 5 í 

sæti en við munum líka láta reyna á gönguþolið og auka það eftir því sem börnin styrkjast. 

Leikurinn 

Í bernsku er leikur aðal tjáningarmáti barnsins og gleðigjafi. Leikurinn er einnig megin náms- 

og þroskaleið barns. Leikurinn hjálpar barni að rannsaka umhverfi sitt, tjá tilfinningar og leysa 

vandamál sem gerir það að verkum að barnið þroskast og styrkir persónuleika sinn. Í leik fá 

börn tækifæri til að læra og skilja umhverfi sitt, tjá sig og þróa félagsleg tengsl við önnur börn.   

Málörvun 

Tungumálið er eitt mikilvægasta tæki manna til boðskipta. Í frumbernsku og á leikskólaaldri er 

lagður grundvöllur að málþroska barnsins. Barnið lærir að tala með því að prófa sig áfram, sum 

börn byrja fyrr en önnur. Til þess að barn læri að tala þarf það að heyra talað í kringum sig. 

Segja má að málörvun gangi því eins og rauður þráður í gegnum allt leikskólastarfið í Koti. 

Kennarar eru meðvitaðir um að vera góðar málfyrirmyndir og í gegnum allar daglegar athafnir 

fer fram málörvun. Í samveru notum við meðal annars námsefnið Lubbi og málbeinin hans og 

við syngjum, lesum og leikum saman og nýtum umhverfið til að örva og efla málþroskann.  

Lífsleikni 

Markmiðið með lífsleikni er að kenna börnum góða siði til að þau geti þróað með sér góða 

eiginleika til að vera góð og fróð í samfélagi með öðrum. Þá er lögð áhersla er á að kennari 

ræði við börnin og hjálpi þeim að skilja ýmiskonar hegðun og tilfinningar. Börn þurfa að læra 

hver mörkin eru og þurfa að læra að hafa sjálfsstjórn. 

 



Hugarró – núvitund 

Við lítum svo á að börn þurfi aukna ró í sitt daglega líf. Börn eiga að geta lifað í núinu og notið 

þess. Við viljum stuðla að því með að gera dagskipulagið einfalt, uppbrotstímar verði sem 

fæstir og við lærum saman að ná ró í líkama og sál í gegnum ýmsar æfingar s.s. öndunar- og 

jógaæfingar.  

Hópavinna 

Markmiðið með hópavinnu er að skapa gott börnum næði og umhverfi til að læra og leika. 

Gefum þeim tækifæri til að takast á við fjölbreytt verkefni til að efla alla þroskaþætti. Í 

hópavinnu lærir barnið að vinna og leika í hópi og myndar tengsl við jafningja sína. Hópavinna 

gefur kennurum einnig gott tækifæri til að fylgjast náið með þroska og getu hvers barns og 

hefur heildarsýn yfir hópinn. Verkefnin í hópavinnu tengjast námsviðum í Aðalnámskrá 

leikskóla. 

Á mánudögum munum við leggja áherslu á listir og fínhreyfingar. Leikum okkur með liti, 

málingu og fleira. Á þriðjudögum leggjum við áherslu á tónlist og hreyfingu. Eflum 

grófhreyfingar með leikjum og æfingum.  Miðvikudaga vinnum við með mál- og skynörvun. 

Notum bækur, hluti og söngva í málörvun og könnunarleikinn nýtum við til að efla skynvitund. 

Þá leikum við með margvíslegan óhefðbundinn efnivið með ólíka áferð, lögun og eiginleika. 

Fimmtudaga ætlum við að hafa opið á milli svæða þar sem börnin geta farið á milli og leikið. Á 

föstudögum leikum við frjálst. 

 

September 2022 

Eydís Elva Guðmundsdóttir 


