
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur 

1. Nýársdagur 

 
 
 

2. 
Skipulagsdagur  
8-16  
Skólinn lokaður 

3.  
Hópavinna 

4. 
Hópavinna 
Aaron Örn 3 ára 
Hjaltey Birna 2 ára 

5. 
Hópavinna 
 

6. Þrettándinn 
Söngsalur 
 
Víkingur Jens  2 ára 

7. 

8. 
 
 

9. 
Íþróttir í Síðuskóla 

10. 
Hópavinna 
 
 
 

11.    Hópavinna 
         Grár dagur  
 
 
 

12. 
Hópavinna 
 

13. 
Bangsastund  
Í salnum 

14. 
 
 

15. 
 
 

16. 
Opið á milli deilda 

17. 
Hópavinna 
 
Móeiður Þóra 3 ára 

18. 
Hópavinna 
 

19. 
Hópavinna 
 
 

20. 
Bóndadagur 
Þorrablót 
Söngsalur 

21. 
 
 

22. 
 

           

23. 
Íþróttir í Síðuskóla 
 

24. 
Hópavinna 
 
 
 

25. 
Hópavinna 
 
Rugludagur 
         

26. 
Hópavinna 
 

27. 
Söngsalur 
  

28. 

29. 30. 31.     

 
Námskrá Trölladeild 

Janúar 2023 

Kurteisi er:  

Prúðmennska og hófstilling í 

framkomu og fasi  

Leikskólinn Hulduheimar 
Kjalarsíða 3 
Sími: 595-8034 
GSM: 864-8034  
hulduheimar.karellen.is 



Trölladeild 

  Lífsleikni í leikskóla 
 
Við hefjum nýja árið á því að tileinka okkur dygðina kurteisi í 

lífi, í leik og starfi. Að vera kurteis er að sýna góða siði og vera 
háttprúður. Það er að taka tillit til annarra og vera vingjarnlegur. 
Kurteis framkoma gefur þeim, sem henni mæta, þá tilfinningu að þeir 
séu metnir, virtir og njóti umhyggju. Kurteisi er notuð þegar við viljum 
koma vel fyrir. Hún er nauðsynleg gagnvart öllum sem 
við umgöngumst, jafnt þeim sem við þekkjum ekki og þeim sem 
standa okkur næst. Að hlusta á aðra og grípa ekki fram í, sýnir að 
okkur þykir það sem aðrir hafa að segja þýðingarmikið og jafn       
mikilvægt og það sem við höfum að segja.                                                                                
 

2. foreldraboðorð 
Vertu góð fyrirmynd 

Tökumst á við það. Það er hluti af því að vera foreldri. Í raun komumst 
við aldrei hjá því hvort sem það leiðir til hins betra eða verra. Nútíma 
sálfræði hefur komist að sömu niðurstöðu og reynsla aldanna hefur 
sýnt að maðurinn lærir fyrst og fremst af þeim fyrirmyndum sem í 
kringum hann eru. Hann lærir ekki eingöngu að ganga og tala á þann 
hátt heldur lærir hann einnig siðferðisleg gildi 

 
Við óskum börnum og fjölskyldum þeirra 
gleði og gæfu á komandi ári með 
kæru þakklæti fyrir samskiptin á 
liðnu ári.    
Starfsfólk í Hulduheimum Seli 

                                            SMT 

 Í janúar hefst regluinnlögn hjá árngangi 2020, foreldrar 
fá tölvupóst með nánari upplýsingum þegar nær dregur 
innlögn.   

Hugarró 
 

Kurteisi er samskiptaform sem auðveldar 
tjáskipti milli tveggja eða fleiri einstaklinga.  

Kurteisisátak 
 
Kæru foreldrar, á næstu vikum 
ætlum við að fara af stað með átak í 
Kurteisi í tilefni af því að við erum að 
leggja inn dygðina Kurteisi hjá   
börnunum. Við leggjum áherslu á að 
allir heilsi og bjóði góðan dag að 
morgni dags og kveðji og þakki fyrir 
daginn í lok dags. Mikilvægt er að 
við höfum öll í huga að í þessu sem 
og öðru erum við fullorðna fólkið 
mikilvæg fyrirmynd fyrir börnin.   

Að læra að þekkja tilfinningar sínar og kunna að bregðast við þeim er gott 
veganesti út í lífið. Allar tilfinningar eiga rétt á sér en mikilvægt er að börn 
læri viðeigandi leiðir til að takast á við þær. Þetta á sérstaklega við um  
neikvæðar tilfinningar líkt og reiði, það er eðlilegt að reiðast en að láta 
eigin reiði bitna á öðrum endar sjaldnast á farsælan hátt. Þess í stað er 
gott að kunna að róa sig niður til dæmis með því að nota öndunaræfingar 
eða með aðstoð annarra.  
Gott er að hafa í huga að tilfinningar okkar geta verið smitandi.  
Á árinu 2023 ætlum við að halda áfram að smita gleði og kurteisi út frá 
okkur.  


