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1. Um skólann 

1.1. Saga Arakletts 
Leikskólinn  Araklettur var byggður árið 1984 og tók til starfa 

23. september það ár. Hann verður því 35 ára næsta haust 

2019. Áður en leikskólinn var byggður var starfræktur 

gæsluvöllur á sama stað og leikskólinn stendur nú frá árinu 

1965.  Árið 1979 var rekinn leikskóli í andyri félagsheimilis 

Patreksfjarðar. Nafnið Araklettur hlaut leikskólinn á 10 ára 

afmæli sínu þegar efnt var til samkeppni um nafn meðal 

starfsfólks. Nafnið er dregið af  örnefni í grennd skólans. Á 

fyrri hluta síðustu aldar var sjómaður er lagði upp við 

klettadrang sem skagaði fram í sjó fyrir um það bil miðju 

þorpinu. Síðan var kletturinn kallaður Araklettur. Frá þessum 

tíma  hafa orðið miklar breytingar, hluti klettsins sprengdur 

og vegur kominn fyrir framan hann ásamt mikilli uppfyllingu. 

Leikskólinn stendur nú á þessari fyllingu í nálægð við klettinn. Á hinn veginn við leikskólann er svæði 

sem nefnist “Krókur”. Deildirnar þrjár á Arakletti, yngsta deildin Klettur, miðdeildin Krókur og elsta 

deildin Kot. 

 

Námskrá leikskólans byggir á aðalnámskrá 

leikskóla frá 2011, lögum og reglugerðum fyrir 

leikskóla og Skólastefnu Vesturbyggðar 

 

 

 

Leikskólinn Araklettur á Patreksfirði  og Tjarnarbrekka á Bíldudal voru sameinaðir í kjölfar 

sameiningar sveitarfélaganna; Barðastrandarhrepps, Rauðasandshrepps, Patrekshrepps og 

Suðurfjarðahrepps 1994.  1. ágúst 2017 var Tjarnarbrekka sett undir grunnskólann á Bíldudal og er 

Araklettur þá aftur orðinn stakur skóli.  

Araklettur er  í dag (miðað við 3,5m2  nettó leikrými á barn að lágmarki) um það bil 42-44 barna 

leikskóli. Deildirnar eru þrjár: yngsta deildin Klettur og miðdeildin Krókur. Ný deild tók til starfa 

haustið 2012; Kot og er fyrir elstu nemendurna. Leikskólinn varð 35 ára 23. september 2019. 

 

 

 

 

 

 

Námskráin skýrir frá þeim gildum og þeirri 

hugmyndafræði sem farið er eftir í starfi leikskólans 

Tilgangur námskrárinnar er að leikskólastarfið sé 

sýnilegra 
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2. Stefna leikskólans Arakletts 

2.1. Lífsmennt 
Leikskólastarf og leikskólauppeldi byggir á ákveðnum uppeldisaðferðum og ákveðinni 

hugmyndafræði. Þeir sem vinna að leikskólauppeldi sækja og byggja starf sitt á hugmyndum og 

kenningum, viðurkenndum fræðiritum og rannsóknum ýmissa fræðimanna um það hvernig börn læra 

og þroskast. 

Leikskólnn Araklettur starfar í anda námsefnisins Lífsmenntar (Living Values). Námsefnið er ávöxtur 

alþjóðlegs verkefnis sem unnið var í tilefni 50 ára afmælis Sameinuðu þjóðanna árið 1995. Verkefnið 

felst í því að beina athygli barna og starfsfólks að tólf jákvæðum alheimsgildum undir yfirskriftinni, 

Deilum gildum okkar til að skapa betri heim. Leikskólinn Álfaheiði í Kópavogi sem hefur starfað eftir 

lífsmenntastefnunni í þrettán ár og er okkur fyrirmynd, hefur gert þessi orð að einkunnarorðum 

sínum. Lífsmennt er alþjóðlegt námsefni sem byggt er á gildum. Það býður upp á fjölbreytileg 

viðfangsefni og hagnýta aðferðafræði fyrir kennara og aðstoðarfólk sem vilja hjálpa börnum og ungu 

fólki að uppgötva og þroska með sér tólf persónuleg og félagsleg lykilgildi:  

 

 

Með Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi var lagður grunnur að markmiði og hlutverki 

lífsmenntakennslunnar. Skólar sem vinna með gildi leggja aðaláherslu á jákvæðni, gleði og kærleiksrík 

samskipti. Gildunum er fléttað á fjölbreytilegan hátt inn í námið með það að markmiði að undirbúa 

börnin betur undir lífið. (Fengið að láni hjá leikskólanum Álfaheiði í Kópavogi og má víða sjá merki um andblæ frá þeim 

í þessari námskrá). 

Gildin

heiðarleiki

virðing

samvinna

hugrekki

hamingja

einfaldleiki

eining
umburðarlyn

di

auðmýkt

frelsi

kærleikur

friður, 

ábyrgð
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Lífsmennt byggist á þremur lykilforsendum:                                                                                        

❖ Alheimsgildin leggja áherslu á virðingu og reisn allra manna. Ef við lærum þessi gildi eykst 

vellíðan einstaklinganna og samfélagsins. 

❖ Öllum nemendum er annt um gildin og þegar tækifærin gefast hafa þeir allir hæfileika til að 

læra og skapa á jákvæðan hátt.  

❖ Nemendur dafna í gildisríku andrúmslofti í jákvæðu, öruggu umhverfi þar sem gagnkvæm 

virðing og umhyggja ríkir. 

Þegar unnið er með Lífsmennt með 3-7 ára börnum eru notaðar margar mismunandi leiðir til að 

kanna gildin. Í gegnum daglegt starf, leiki, myndlist, söng, hreyfingu og hugarflug læra þau félagslega 

færni, ný hugtök, að deila með sér, að hugsa um og að vera skapandi. 
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Í Skólastefnu Vesturbyggðar er lögð rík áhersla á öflugt og stöðugt umbótastarf og að þróunarstarf 

verði fastur liður í starfi skólanna. Leikskólar Vesturbyggðar fengu styrk frá Sprotasjóði til 

þróunarverkefnisins Lífsmenntar, „Living Values Education“, í júní 2014 og lauk því maí 2016 og var 

ákveðið í farvatninu að leikskólinn gerði Lífsmenntina að stefni skólans  

Við sækjum faglega leiðsögn í 
viskubrunn systurskóla okkar, 
Leikskólann Álfaheiði í Kópavogi 
og er mikill hluti námskrár okkar 
byggður á þeirra  
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Lífsmennt styðst við kenningar Howard Gardner en hann flokkar 

greind manna í átta flokka:  

❖ Málgreind, rök- og stærð-fræðigreind,   

❖ rýmisgreind,  

❖ tónlistargreind,  

❖ líkams- og hreyfigreind, 

❖ sjálfsþekkingargreind,  

❖ samskiptagreind  

❖ umhverfisgreind.  

Hann telur að börn læri á ólíkan hátt allt eftir því hvaða greind er ríkjandi og því mikilvægt að hafa 

námsumhverfi og kennslu eins fjölbreytta og kostur er.  

Málgreind er hæfileikinn til að vinna með tungumál. Fólk með mikla málgreind hefur gjarnan mikinn 

orðaforða, skrifar góðan texta, á auðvelt með að flytja ræður og að læra erlend tungumál. 

Rök- og stærðfræðigreind er hæfileikinn til óhlutbundinnar hugsunar, rökhugsunar og að vinna með 

tölur og mynstur. Rök- og stærðfræðigreindir eru gjarnan góðir í stærðfræði, vísindum og forritun, 

svo dæmi sé tekið. 

Rýmisgreind er hæfileikinn til sjón- og rúmskynjunar. Hafi menn mikla rýmisgreind eiga þeir auðvelt 

með störf þar sem unnið er með liti, lögun, form og svo framvegis, svo sem listir, handverksgerð og 

arkitektúr. 

Líkams- og hreyfigreind er hreyfigeta og færni til líkamstjáningar.                                                          

Dansarar og íþróttamenn falla flestir í þennan flokk. 

Tónlistargreind er hæfileikinn til að vinna með, meta og skapa tónlist. Tónlistargreindir eru 

taktnæmir og hafa gott tóneyra. 

Samskiptagreind er hæfileikinn til að hafa samskipti við og skilja aðra, svo sem að ráða í látbragð 

þeirra og raddblæ. Fólk með háa samskiptagreind sómir sér oft vel sem kennarar, stjórnmálamenn 

eða sölumenn. 

Sjálfsþekkingargreind er þekking á sjálfum sér, svo sem að þekkja styrk sinn og veikleika, tilfinningar 

sínar, hugsanir og langanir, og hæfni til að nýta þessa þekkingu sér til framdráttar. Fólk sterkt á þessu 

sviði hefur gjarnan áhuga á trúmálum og sálfræði. 

Umhverfisgreind er hæfileikinn til að greina og meta hluti í náttúrunni. Fólk með háa 

umhverfisgreind er næmt fyrir umhverfi sínu: Jurtum, dýrum, fjöllum, skýjafari og svo framvegis. Það 

er gjarnt til að velja sér starfsgreinar eins og náttúrufræði og umhverfisfræði. 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=5485 

 

Námsefnið krefst þess að starfsmenn tileinki sér gildin, því börn læra best það sem fyrir þeim er haft 

og eru því móttækilegust þegar þau sjá aðra nota gildin. Kennarar um allan heim eru hvattir til að 

byggja á ríkri menningararfleið sinni þegar þeir flétta námsefnið og gildin inn í starfið og það hefur 

leikskólinn haft að leiðarljósi. 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=5485
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Leikskólinn leggur mikinn metnað í að skapa börnunum  fjölbreytt og öruggt leik- og námsumhverfi í 

virkri samvinnu við forelda. Lögð er áhersla á að nálgast hvert barn 

þar sem það er statt og styrkja það og efla svo það verði virkur 

þátttakandi í samfélagi skólans.  

Börnunum er sýnd virðing og umhyggja ásamt því að leiða þau til 

menntunar og þroska. Að barnið fái að vera það sjálft og að 

uppgötva, tjá sig og skapa á sínum forsendum.  

Börn eru forvitin að eðlisfari, þau eru fróðleiksfús og búa yfir 

mörgum dýrmætum eiginleikum. Þau eru skapandi, umhyggjusöm 

og geta tekið sjálfstæðar ákvarðanir. Í gildisríku umhverfi þrífast 

börn og blómstra. 

 

Leikskólinn er samkvæmt lögum fyrsta skólastigið í formlegri menntun á Íslandi og gegnir 

lykilhlutverki sem tími náms og þroska barna. 

2.2. Lífsmenntastundir / samverustundir 

Lífsmenntastundir gegna mikilvægu hlutverki fyrir félags- og málþroska barnanna. 
Ýmis fræðsla tengd menningu, listum, Barnasáttmálanum og gildunum fer þar fram. 
Lesnar eru sögur, sungið, farið í leiki, hugarflugsæfingar, jógaleiki og rætt saman. 
Fjallað er um heiti daganna og mánaðanna, einnig er veðráttan og tíðarfarið rætt í tengslum við 

árstíðirnar. Með hverju gildi fylgja íhugunaratriði sem eru rædd og skapaðar umræður um í 

barnahópnum og unnið er með hugmyndir þeirra áfram miðað við aldur og þroska barnanna. Einnig 

er stuðst við Vináttuverkefni Barnaheilla.  

Íhugunaratriði um gildin 

• Friður er að hugsa jákvætt um sjálfa/n sig og aðra. 

• Virðing er að vera ánægð/ur með sjálft sig. 

• Kærleikur er umhyggjusemi. 

• Ábyrgð er að hjálpa þeim sem þurfa á hjálp að halda. 

• Hamingja er að gleðjast með vinum sínum. 

• Samvinna er þegar allir hjálpast að við verkin. 

• Heiðarleiki er að segja sannleikann. 

• Auðmýkt á samleið með sjálfsvirðingu. 

• Við erum öll einstök og höfum eitthvað dýrmætt að gefa og deila með öðrum. 

• Einfaldleiki er að læra af jörðinni. 

• Eining er skemmtileg og lætur okkur líða eins og fjölskyldu. 

3. Leikur og nám 
“Þú kynnist persónunni betur með því að leika við hana í klukkustund en að eiga við hana samræðu í ár.” (Plató) 
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Leikur er uppspretta náms. Í gegnum hann læra börn og þroskast. Þau fá útrás fyrir sköpunargleði, 

hreyfiþörf, og hugmyndaflug, fá tækifæri til að tjá sig og eiga jákvæð samskipti við samfélag sitt. 

Börnin yfirfæra reynslu sína og endurspegla það sem hinn fullorðni gerir og því eru starfsmenn 

mikilvægir sem fyrirmyndir þeirra. Lögð er mikil áhersla á að gefa leiknum tíma og rúm í starfi 

leikskólans. 

4. Námsumhverfi 
Í leikskólanum Arakletti hafa börnin aðgang að fjölbreyttu leikefni úti sem inni. Á deildum leikskólans 

er ýmiskonar leik- og námsefni í boði og fer þar fram fjölbreytt starf. Má þar nefna opinn efnivið, til 

dæmis til hlutverkaleikja, ýmiskonar byggingaleikja, sköpunar og tjáningar. 

Utan dyra er lögð áhersla á frjálsan leik og aðgang að fjölbreyttu leikumhverfi. Vísi að útikennslu er á 

lóð Arakletts. Viðhaldsþörf er allnokkur árlega svo lóðin njóti sín. 

5. Námssvið 
Námsvið leikskólans eru: Læsi og samskipti, heilbrigði og vellíðan, sjálfbærni og vísindi, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti, sköpun og menning. Ef börn fá leiðbeiningu og stuðning frá hinum fullorðnu 

læra þau í leik og starfi úti og inni. Námssviðin byggjast á skapandi og gagnrýninni hugsun og tengjast 

leik og daglegum athöfnum í leikskólanum. 

5.1. Læsi  
Læsi, hér notað í víðu samhengi, er undirstöðuþáttur í samskiptum og byggist á 

þekkingu og leikni til að skynja, skilja, túlka, gagnrýna og miðla, eins og; talmál, 

myndmál, ritmál, tölur og önnur kerfi tákna sem hjálpa börnum að lesa í umhverfi sitt 

og til að nota tungumálið á fjölbreyttan hátt.  

5.2. Málrækt  
Tungumálið er mikilvægasta tæki mannsins til boðskipta. Á leikskólaaldri er lagður grunnur að 

málþroska barna. Málrækt fléttast inn í allt starf leikskólans og ýmsar leiðir eru farnar til að efla 

málþroskann, í daglegu starfi, leik, við lestur, sögugerð, myndsköpun. EFI -2 er matskerfi sem skimað 

er með hjá yngri börnum. „Íslenski málhljóðamælirinn“ er smáforrit byggt á „Lærum og leikum með 

hljóðin“ þar sem börnin gera ákveðið verkefni í leik og forritið metur frammistöðuna og gefur 

vísbendingar um hvaða hjóð barn þurfi að æfa sérstaklega (ef þarf). Notast er m.a. við „Markviss 

málörvun“, „Lubbi finnur málbein“ „Lærum og leikum með hljóðin“. 

5.3. Lífsmennt  
Samskiptahæfni er nauðsynleg til þess að geta lifað, starfað og leikið með öðrum í sátt og samlyndi. Í 

leikskólanum læra börnin félagslega færni, ný hugtök og fjölbreyttar leiðir til að tjá tilfinningar sínar, 

skoðanir og líðan. Þau njóta þess að tjá hugsanir sínar og tilfinningar eftir mismunandi leiðum, að 

vera meðtekin og viðurkennd. Börnin læra að gera að sínu reglur, venjur og hefðir sem ríkja í 

leikskólanum, heima og í samfélaginu. Þau læra að að leysa deilur á jákvæðan og friðsamlegan hátt 

og öðlast á þann hátt jákvæða og sterka sjálfsmynd. Við erum þeirrar skoðunar að öll börn eigi að fá 

að njóta sinna styrkleika, þannig byggjum við upp jákvæða og lífsglaða einstaklinga sem lifa í sátt við 

sjálfa sig, aðra og umhverfið.  

5.4. Val  
Val byggist á hugmyndum um áhugahvöt og virkni barnsins. Valið gefur börnum kost á fjölbreyttum 

verkefnum. Það er rammi utan um frjálsa leikinn og velja börnin sér eftir athafnasvæðum eða eftir því 
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hvar félagar þeirra eru að leik. Börnin þjálfast í að bera ábyrgð á vali sínu og taka saman leikefnið eftir 

valtímann og ýtir það undir sjálfstæði þeirra og ábyrgðarkennd.  

5.5. Vinastundir  
Á Arakletti sameinast börn og starfsfólk í vinastund einu sinni í viku á 

Kletti eða Koti eftir aðstæðum þar sem börn og starfsmenn syngja, 

dansa og fara í leiki og hafa gaman. Deildirnar skiptast á að skipuleggja 

vinastundirnar. Lögð er áhersla á virkni og gleði. 

  

Leikir og námsefni sem örvar hljóðkerfis- og málvitund barnanna og leikskólinn nota eru m.a.: Lubbi 

finnur málbeinið, myndskynjunarleikurinn: Hvað er ég að teikna?, orða og eftirtektarleikurinn: Hvað 

er ég með? Rím og hryn og teiknitúlkun þar sem fjallað er um söngtexta, ljóð eða sögu, textinn t.d.  

krufinn, sunginn og teiknaður. 

6. Heilbrigði og vellíðan 
Sjálfsmynd barna byggir á samskiptum við börn og fullorðna 

6.1. Matartími 

Lögð er áhersla á að matartíminn sé ánægjuleg og róleg stund. Við sitjum til borðs með börnunum og 

leitumst við að vera þeim góð fyrirmynd. Börnin læra um leið og þau njóta matar síns að sýna kurteisi 

og tillitssemi. Við ræðum um allt mögulegt og minnum á gildi hollrar og næringarríkrar fæðu. 

Nemendur eru hvattir til sjálfshjálpar og er viðleitni þeirra í þeim efnum virt. Lögð er áhersla á hollt 

og gott mataræði.  

6.2. Hreinlæti og snyrtimennska 

Mikilvægt er að kenna börnum hreinlæti og snyrtimennsku. Börnin þvo sér um hendur eftir 

salernisferðir, útiveru og fyrir máltíðir. Þau læra að taka til eftir sig og að ganga snyrtilega og af 

virðingu um skólann sinn.  

Hvíldar- og svefntími 

Yngstu börnin sofna eftir hádegismatinn og eldri börnunum er ýmist boðið að leggja sig eða að eiga 

rólega stund þar sem ef til vill er hlustað á sögur eða rólega tónlist. Mismunandi er eftir hverjum og 

einum hvað hvíldartíminn er langur og er lögð áhersla að mæta þörfum hvers barns eins og kostur er. 

Mikilvægt er fyrir andlega og líkamlega líðan að börnin fái notið svefns og hvíldar. 

Líkaminn minn – Tilfinningar og líðan 

Börnin eru frædd um líkama sinn bæði beint og gegnum leik og starf. Þau teikna sjálfsmyndir haust 

og vor og samhliða þeim er fjallað um tilfinningar og líðan þeirra. Lögð er áhersla á að efla jákvæða 

sjálfsmynd barnanna, styrkja þau í því að þau ráða yfir eigin líkama og geta sagt frá líðan sinni.  

Starfsfólk sinnir börnunum af hlýju og virðingu, með umhyggju og umönnun. Dagskipulag leikskólans 

er fastmótað en einnig sveigjanlegt og  tekur mið af þörfum barnanna. Lögð er áhersla á að barninu 

líði sem best í hvívetna. 
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6.3. Jógaleikir   

Allir þurfa að geta slakað á í dagsins amstri ekki síst börn. Á hverjum morgni fyrir morgunmat er elstu 

börnunum boðið upp á litla jógaæfingu. Síðan er jógastund tvisvar í viku sem tengist sérstaklega 

lífsmenntinni. Í jógastundinni læra börnin að meta friðsæld, hugarró, öndun og slökun. Jógaleikir eru 

styrkjandi, auka einbeitingu og sjálfstraust. Börnin kynnast líkama sínum, skilja betur hvernig þeim 

líður og læra að virða eigin mörk og annarra.  Mikil áhersla er lögð á að leikgleðin fái að njóta sín og 

að börnin séu virkir þátttakendur. Jógaleikir fara fram bæði inndyra og úti í náttúrunni.  

6.4. Gjörhygli Núvitund – Að upplifa og njóta  

Mikilvægt er að börnin kynnist tilfinningum sínum og geti haft orð á 

þeim, staldrað við jákvæða reynslu, hreyft sig meðvitað og eflt 

skynfærin s.s  snertingu, hljóð og lykt. Líðan okkar mótast mjög af 

hugsunum okkar og því er mikilvægt að börnin skynji líðan sína og 

dvelji við líðandi stund í vinsemd og sátt. Stórkostlegir hlutir geta gerst þegar augnablikið er fangað 

og börnin ná að staldra við, taka eftir og njóta. (Gjörhygli er þýðing á enska orðinu mindfulness og 

gjörhygli-hugleiðsla sem mindfulnes meditation, einnig kallað „núvitund“). Gjörhygli á rætur sínar að 

rekja til aldagamallar hugleiðsluhefðar austurlanda. Þar er litið á gjörhygli sem leið til að hjálpa okkur 

að sjá skýrar hvernig hugur okkar starfar og sem leið fyrir hvern sem er til þess að öðlast jafnlyndi og 

hugarró. 

6.5. Hreyfing  

Hreyfing er börnum eðlislæg og stuðlar að vellíðan og gleði. Þau hafa mikla þörf á að hreyfa sig frjálst 

og óhindrað og fer hreyfingin fram úti og  inni. Börnin fara í  hreyfistund í leikskólanum. Í hreyfingu 

læra börn að þekkja og skynja líkama sinn og lögð er áhersla á að þau læri ýmis stöðuhugtök og átti 

sig á rými, fjarlægðum og áttum.  

6.6. Útivera  - gönguferðir  

Útivera býður upp á góða hreyfingu og er mikilvægur þáttur í leikskólastarfinu. Hún er börnum holl, 

styrkir og eflir, eykur mótstöðuafl og matarlyst. Í útiverunni gefast ótal tækifæri til náms, t.d. um 

náttúruna og veðrið. Garður leikskólans er stór og fjölbreyttur og býður  upp á mikla möguleika til 

hreyfingar og leikja. Í útiverunni leika börnin sér mest frjálst en einnig er boðið upp á skipulagða leiki. 

Farið er í styttri og lengri gönguferðir um nágrenni leikskólanna þar sem fléttað er saman útivist, 

náttúruskoðun og hreyfingu. Útikennsla er á dagskrá á útikennslusvæði Arakletts. 

6.7. Dans 

Elstu börn á Arakletti fá danskennslu aðra hverja viku. Börnin læra skemmtilega dansa og þjálfast í 

leiðinni í samvinnu og félagsfærni. 
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7. Sjálfbærni og vísindi 
Leikskólinn leggur áherslu á sjálfbærni og að efla umhverfismennt.  

Araklettur fékk Grænfánann í ágúst 2017 og aftur við úttekt vorið 2019. 

Grænfáninn er alþjóðlegt umhverfismerki og nýtur virðingar víða í Evrópu 

sem tákn um árangursríka fræðslu og umhverfisstefnu í skólum. 

Markmið sjálfbærni er að börn og starfmenn verði meðvituð um að þau vistspor sem sérhver 

einstaklingur skilur eftir sig skiptir máli, í nútíð og um alla framtíð.  

Lýðheilsa, þar sem hver einstaklingur ber ábyrgð á sjálfum sér og sinni heilsu, er hluti af sjálfbærni. 

Markmið 

• að skapa samfélag í leikskólunum sem byggir á jafnrétti og samábyrgð, 
• að umhverfi leikskólanna inni og úti sé heilnæmt, öruggt og hvetjandi fyrir börnin, 
• að börnin þekki og beri virðingu fyrir umhverfi sínu inni og úti, 
• að umhverfismennt sé fléttuð inn í allt starf leikskólans, 
• að draga úr hvers kyns sóun verðmæta, hráefna og myndun úrgangs, 
• að stuðla að endurnýtingu og endurvinnslu, 
• að auka hlut vistvænna innkaupa og umhverfismerktra vara í leikskólanum. 
Lóð leikskólans Arakletts var endurskipulögð og endurbyggð 2014. Þá voru settar niður reyniplöntur 

ásamt birki og útbúnir gróðurreitir í garðsendanum með berjarunnum og gróðurkössum. Á vorin fá 

börnin  tækifæri til að rækta þar grænmeti og blóm. Einnig eru af og til  gerðar tilraunir með ræktun á 

ýmsum ávaxtasteinum s.s. epla-, tómata- og paprikusteinum. Börnunum gefst kostur á að fylgjast  

með vexti gróðursins á lóð leikskólans, hreinsa illgresi, vökva og taka upp að hausti.  

Lögð er áhersla á að ýta undir forvitni og vísindalega hugsun barnanna þar sem rannsökuð eru tengsl, 
orsök og afleiðing í gegnum leik og daglegt starf. Börnin læra um ýmis öfl, krafta og birtingarmyndir 
þeirra í umhverfinu og gera margvíslegar skemmtilegar tilraunir.   
Þau fylgjast m. a. með gangi sólar og hvernig dagarnir lengjast og styttast eftir árstíðum. 
Nándin við náttúruna og margbreytileika hennar er þýðingarmikil fyrir þroska barna. Því er mikilvægt 
að þau fái að upplifa hana af eigin raun og læri að njóta hennar sér til yndisauka. 
Börnin á Arakletti hafa nokkuð góða aðstöðu til að kynnast náttúrunni, fuglunum og öðru dýralífi, 
veðurfarinu og árstíðunum. 
Árstíðirnar hafa áhrif á þau viðfangsefni sem eru í boði hverju sinni og börnin fylgjast með hringrás 
tímans og náttúrunnar. 
Allt rusl er flokkað og því skilað í gáma á gámasvæðum sveitarfélagsins. 
Eldhúsúrgangurinn fer ýmist í moltugerð eða til hænsnanna í sveitinni. 
Endurnýtanlegur efniviður er auk þess nýttur í leiknum, í ýmislegt skapandi starf og við 
kennslugagnagerð.  
Í nærumhverfi leikskólans og á leikskólalóðinni fer fram útinám og kennsla. Farið er í lengri og styttri 
gönguferðir og vettvangsferðir um nágrenni leikskólans. 
Þessar ferðir eru stundum árstíðabundnar og tengjast gjarnan því sem verið er að vinna með hverju 
sinni, menningu og samfélagsnámi barnanna. 
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8. Sköpun og menning 
Sköpun og menning er samofin öllu starfi leikskólans og tengist leik barna og  

barnamenningu, lýðræði, skapandi starfi og þjóðmenningu. Gera skal 

börnunum kleift að nálgast viðfangsefni frá mörgum hliðum og á eigin 

forsendum. Má þar nefna myndlist, tónlist, leiklist, dans, málrækt og skapandi 

hugsun 

8.1. Myndsköpun 

Börn hafa ríka þörf fyrir að tjá sig með myndmáli og byggist sköpun barna á skynjun þeirra og reynslu. 

Í leikskólanum er lögð áhersla á að börnin tjái sig frjálst og að sköpunargleðin fái að njóta sín. Sjálft 

sköpunarferlið skiptir meira máli en útkoman. Efniviður náttúrunnar og endurnýtanlegur efniviður er 

nýttur í skapandi starf og hugmyndaflugið látið njóta sín. Lögð er áhersla á að börnum verði tamt að 

tjá sig á fjölbreyttan máta.  

8.2. Tónlist 

Áhrif tónlistarinnar nær alveg frá kóðum í erfðaefnum okkar, í gegnum hugsanir okkar og líkama og út 

í það hvernig við tengjumst í samfélagi við aðra. Tónlist er ríkur þáttur í allri þjóðmenningu. Börn 

öðlast tónlistarþroska með því að fá fjölbreytta reynslu af tónlist og að kynnast hljóðum, tónum og 

hreyfingu í leik og starfi. Tónlistaruppeldi í leikskólanum felst í söng, hlustun og hreyfingu sem fram 

fer í  skipulögðu- og daglegu starfi. Í samverustundum er sungið alla daga og oft eru valin 

árstíðarbundin lög. Við hlustum á slökunartónlist og er það einn liður í því að skapa rólegt og kyrrlátt 

andrúmsloft. Leikskólinn á ýmis hljóðfæri og skemmtilegt námsefni sem tengist tónlist. 

9. Lýðræði og jafnrétti  
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. Virðing fyrir manngildi og heilbrigði barna og ungmenna felur bæði í 

sér virðingu fyrir mannréttindum þeirra og viðurkenningu á hæfileikum 

þeirra og þroskamöguleikum. Viðhorf, gildismat og siðferði eru ríkir þættir 

í lýðræðismenntun jafnframt því sem þau atriði fléttast saman við aðra 

grunnþætti menntunar. Skólum ber að rækta það viðhorf að samfélagið eigi að vera lýðræðislegt og 

einstaklingarnir gagnrýnir og með framtíðarsýn.     

http://www.menntamalaraduneyti.is/media/forsidumyndir/lokadrog-leiksk_vefur.pdf 

Lýðræði er mikilvægt á vettvangi skólanna. Í fyrsta lagi þurfa skólar að taka mið af því að barna og 

ungmenna bíður að taka þátt í lýðræðissamfélagi og því er mikilvægt að börn læri um þess háttar 

samfélög. Í öðru lagi þurfa skólar að taka mið af því í öllum starfsháttum að borin sé virðing fyrir 

manngildi hvers og eins. Gert er ráð fyrir því að börn og ungmenni læri til lýðræðis með því að læra 

um lýðræði í lýðræði. 

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 29. Grein,   Markmið menntunar segir: 

„Menntun á að gefa börnum tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og 

undirbúa þau til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, jafnréttis 

kynjanna og vináttu allra þjóða og þjóðernishópa. Stuðla ber að virðingu fyrir mannréttindum, 

mismunandi menningarlegri arfleifð, tungu og gildismati, öðru fólki og náttúrulegu umhverfi 

mannsins“. 

http://www.menntamalaraduneyti.is/media/forsidumyndir/lokadrog-leiksk_vefur.pdf
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Í Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna segir í 27. grein:    Lífsskilyrði 

„Börn eiga rétt á að búa við aðstæður sem stuðla að líkamlegum, andlegum og félagslegum þroska og 

bera foreldrar höfuðábyrgð á lífsskilyrðum og framfærslu barna sinna. Aðildarríki skulu tryggja 

foreldrum fjárhagsaðstoð og stuðningsúrræði ef þörf krefur. Jafnframt skulu aðildarríkin tryggja 

hverju barni innheimtu framfærslueyris frá þeim sem ber fjárhagslega ábyrgð á barninu, hvort sem 

viðkomandi býr innanlands eða í útlöndum“ 

10.  Jafnrétti  
Leikskólinn leggur áherslu á að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin 
forsendum, að efla hæfileika sína og lifa lífi í frjálsu, ábyrgu lífi í lýðræðis samfélagi 
þar sem skilningur, friður, umburðarlyndi, víðsýni og jafnrétti ríkir. Allir taka skulu 
allir taka beinan og óbeinan hátt þátt í að skapa samfélag jafnréttis og réttlætis. 
Jafnréttismenntun felur í sér gagnrýna skoðun á viðteknum hugmyndum í 
samfélaginu og stofnunum þess í því augnamiði að kenna börnum og ungmennum 
að greina þær aðstæður sem leiða til mismununar sumra og forréttinda annarra. 
Þetta er gert í öllu starfi leikskólans, í leik og samveru, við  matarborðið og á 

salerninu og hvar  sem tækifæri gefst. 

 

11. Fjölskyldan og leikskólinn 
Við upphaf leikskólagöngu barns er lagður hornsteinn að 

samstarfi foreldra og starfsmanna leikskólanna. Lögð er áhersla á 

að samstarfið byggi á gagnkvæmum skilningi og virðingu þar sem 

umhyggja og velferð barnanna er í fyrirrúmi. Samstarf þetta 

byggir á þeirri forsendu að foreldrar beri meginábyrgð á uppeldi 

barna sinna. Mikilvægt er að starfsmenn leikskólans og foreldrar 

geti treyst hvert öðru, deilt sjónarmiðum sínum og tekið 

sameiginlegar ákvarðanir börnunum til heilla. 

Í aðlögun gefst foreldrum tækifæri á að kynnast starfsmönnum og starfi 

leikskólans. Foreldrar eru ávallt velkomnir í heimsókn í leikskólann. 

11.1. Foreldrasamtöl 

Boðið er upp á foreldrasamtöl einu sinni til tvisvar á ári þar sem rædd er líðan barnsins, nám þess og 

þroski, heima og í leikskólanum.  

11.2. Foreldrafélag 

Foreldrafélagið er samstarfsvettvangur foreldra sem eiga börn í leikskólanum en markmið þess er að 

tryggja sem best velferð barna í leikskólanum og að styðja og styrkja það uppeldisstarf sem þar er 

unnið. Hefðir hafa skapast fyrir þeim verkefnum sem foreldrafélagið stendur fyrir á hverju ári.  

11.3. Foreldraráð 

Foreldraráð er lögboðinn vettvangur foreldra til að koma skoðunum sínum á framfæri við 

skólastjórnendur um innihald, áherslur og skipulag skólastarfsins. Hlutverk foreldraráðs er að gefa 

umsagnir til leikskóla og skólanefndar um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi 

leikskólans. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiriháttar breytingar í leikskólastarfinu og 

fjallar um ýmiss mál tengd leikskólastarfinu. 
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Foreldrar kjósa fulltrúa í foreldrafélag og foreldraráð leikskólans á aðalfundi foreldrafélagsins að 

hausti.  

Góður málþroski er undirstaða lestrarnáms. Því betri málþroska sem börn hafa, því betur eru þau í 

stakk búin til að takast á við lestrarnám. Börn læra best þegar þeim líður vel og segja má að 

grunnurinn sé lagður heima í notalegri lestrarstund með foreldrum sínum. Lögð er áhersla á góða 

samvinnu við foreldra í sambandi við eflingu málþroska barna eins og aðra þætti. Hægt er að fá 

bækur að láni í leikskólunum til að lesa heima með börnunum.  

11.4. Aðlögun að nýju samfélagi 

Í leikskólanum dvelja börn og fjölskyldur sem eru að aðlagast íslensku samfélagi. Í nýju samfélagi 

vakna oft margar spurningar bæði stórar og smáar sem geta varðað allt frá innkaupum, menningu, 

matvöru, tungumáli eða hvað svo sem fjölskyldan gæti þarfnast aðstoðar við. Vonir standa til að 

koma á samstarfi íslenskra fjölskyldna „vinafjölskyldum”, sem vilja aðstoða þá sem þess óska til að 

gera dvöl þeirra og aðlögun að nýju samfélagi eins gæfuríka og mögulegt er. 

 

12. Mat á vellíðan og námi 
Mat á vellíðan og námi barna felur í sér að safnað er fjölbreyttum 

upplýsingum um það sem börn eru að fást við í leik og starfi. 

Mat beinir sjónum að áhuga barna, getu þeirra, hæfni og styrk 

sem þau sýna á ólíkan hátt. 

Mat er einstaklingsmiðað og til þess gert að efla hvert barn. 

Á grundvelli matsins skal veita hverju og einu barni námstækifæri 

og stuðning við hæfi svo að þau geti notið leikskóladvalar sinnar.  

 

Mikilvægt er að mat byggist á þátttöku og samvinnu leikskólakennara, 

annarra starfsmanna, foreldra og barna. 

Þegar fylgst er með þroska, námi og velferð barnanna er lögð áhersla á: 

•  alhliða þroska, 

•  sjálfstæði, 

•  áhugasvið, 

•  þátttöku í leik úti og inni, 

•  félagsfærni og samkennd, 

•  frumkvæði og sköpunarkraft, 

•  tjáningu og samskipti. 
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13. Tengsl skólastiga 
Börnin taka þátt í mati á starfi leikskólans með ýmsum aðferðum t.d. með umræðum, teikningum og 

ljósmyndum. 

Samstarf er gott á milli leikskólans og grunnskólans. Samvinna við grunnskólann er mikilvægur þáttur 

í leikskólastarfinu og það auðveldar börnunum að flytjast á milli skólastiga.  

Meginmarkmið samstarfsins er að mynda samfellda heild í námi barna þannig að sú þekking og 

viðfangsefni sem börnin fást við í leikskólanum verði  grunnurinn sem grunnskólanámið byggir á. 

Tengsl leikskóla og grunnskóla er samstarfsverkefni barna, foreldra og kennara, þar sem velferð, 

þroski og menntun barna er í brennidepli. 

Foreldrar eru mikilvægir tengiliðir milli skólastiga. Þeir miðla upplýsingum um börn sín og 

leikskólagöngu þeirra og eiga rétt á að fá vitneskju um þau gögn sem fylgja þeim úr leikskóla.  

13.1. Skilafundir eru milli leik- og grunnskóla að vori. 

Þegar börn flytjast á milli leikskóla eða fara í grunnskóla sjá deildarstjórar elstu barna um að 

nauðsynlegar upplýsingar fylgi þeim með tryggum hætti. Börnin heimsækja grunnskólann á vorönn á 

Arakletti. Vegna breyttra aðstæðna 2019 verður að koma í ljós síðar hvernig skilum verður háttað 

milli leikskólans og grunnskólans vegna þeirra barna sem fara í 0 bekk grunnskóla. 

14. Starfsáætlun/mat á starfsáætlun 
Gerð er starfsáætlun og er faglegum áherslum og komandi starfsári  lýst og fellur mat á starfsseminni 

frá líðandi skólaári þar inn í.  Áætlunin fær umsögn foreldraráðs áður en Fræðslunefnd Vesturbyggðar 

tekur hana til afgreiðslu samkvæmt lögum um leikskóla. 

15. Mat á leikskólastarfi 
Mat á leikskólastarfi hefur þann tilgang að tryggja að réttindi leikskólabarna séu virt og þau fái þá 

menntun og þjónustu sem þeim ber samkvæmt lögum um leikskóla. 

Mat á skólastarfi er tvíþætt: 

15.1. Innra mat 
Leikskólinn framkvæmir sjálfur innra mat og er því ætlað að veita upplýsingar um starfshætti 

leikskólans, stuðla að umbótum, þróun og auknum gæðum. Tekið er tillit til sjónarmiða kennara, 

annarra starfsmanna, barna og foreldra. 

15.2. Matsaðferðir: 

Notað var síðast Sjálfsmat leikskóla sem var samvinnuverkefni Skólaskrifstofu Suðurlands og 

leikskólastjóra á Suðurlandi. Það metur umhverfi leikskólans og tekur til flestra þátta 

leikskólastarfsins. Nýtt mat er í vinnslu og verður tekið í notkun á skólaárini 2019. 

•  Matslistar þar sem starfsmenn meta störf sín, samstarf og samskipti við vinnufélaga og mat á 

stjórnun leikskólans. 

•  Foreldrar meta starfsemi leikskólans og gefa niðurstöður matsins kennurum góða vísbendingu um 

hvað foreldrar eru ánægðir með og hvað betur mætti fara. Hver matsaðferð er notuð að minnsta 

kosti annað hvert ár og eru niðurstöður matsins og umbótaáætlun birtar í starfsáætlun leikskólans. 
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15.3. Ytra mat 
Ytra mat er mat sem utanaðkomandi aðili vinnur á vegum sveitarfélags, ráðuneytis mennta- og 

menningarmála eða annarra aðila. Fræðslunefnd Vesturbyggðar hefur eftirlit með því að starfsemi 

leikskólans samræmist leikskólalögum, reglugerðum og aðalnámskrá leikskóla. 

16. Upplýsingar um helstu þætti 
Leikskólinn gefur út leikskskóladagatal þar sem fram koma dagsetningar á föstum þáttum í starfinu. 

Mánaðaráætlun er bæði sett á netið og til foreldra. Á heimasíðu leikskólans Arakletts:   araklettur.is 

eru fréttir, myndir og helstu upplýsingar um starfið. Einnig  er opin síða á Facebook sem  hægt er að 

eiga samskipti um málefni tengd leikskólanum. 

https://www.facebook.com/groups/1581037792203936/?ref=bookmarks 

17. Ný viðfangsefni/skólaþróun 
17.1. Vináttuverkefni 

Vinátta eða  Fri for mobberi  byggir á nýjustu 

rannsóknum á einelti og á ákveðinni hugmyndafræði 

og gildum sem skulu samofin öllu skólastarfinu auk 

raunhæfra verkefna fyrir nemendur, starfsfólk og 

foreldra.  

Vináttuverkefnið fellur vel að Lífsmentarstefnu 

leikskólans. 

Leikskólastarfsmenn fóru á námskeið sl. haust og hafa 

því leyfi til að nota það. 

17.2. Umhverfisverkefni 

Leikskólinn er umhverfisvænn skóli og er með  Grænfánann  

17.2.1. Græn skref 
Araklettur tekur þátt í umhverfisverkefninu „græn skref“ í samvinnu við Vestfjarðastofu. 

17.3. Heilsueflandi leikskóli 

Leikskólinn Araklettur  er þáttakandi í Heilsueflandi leikskóla 

 Í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 eru heilbrigði og velferð skilgreind sem einn af sex 

grunnþáttum menntunar sem leikskóli á að hafa að leiðarljósi og innleiða í öllu sínu starfi. 

Mikill samhljómur er með Heilsueflandi leikskóla og grunnþættinum um heilbrigði og 

velferð. Heilsueflandi leikskóli mun því nýtast leikskólanum sem verkfæri til að innleiða 

grunnþáttinn heilbrigði og velferð. 

  

 

 

https://www.facebook.com/groups/1581037792203936/?ref=bookmarks
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Heilsueflandi leikskólar  leggja sérstaka áherslu á að vinna með átta lykilþætti sem tengjast 

skólastarfinu.  

Þeir eru: hreyfing, mataræði, geðrækt, öryggi, tannheilsa, fjölskylda, 

nærsamfélag og starfsfólk. 

Gert er ráð fyrir að Heilsueflandi leikskóli setji sér heildræna stefnu um 

heilsueflandi skólastarf, ásamt tímasettri aðgerðaáætlun, og að í 

skólanámskrá sé tekið mið af stefnunni. Sú vinna er eftir. 

18. Ferilmappa 
Stofnuð er ferlimappa um hvert nýtt barn sem kemur inn í leikskólann og mun sú mappa fylgja 

barninu milli deilda alla leikskólagönguna og efni hennar getur síðan fylgt barninu upp í grunnskóla. Í 

þessari möppu verða meðal annars matsblöðin sem rætt er um hér að framan ásamt t.d. dæmum um 

þróun í teikningu, hæð og þyngd frá ári til árs og fl.  

19. Snemmtæk íhlutun 
Leikskólinn Arakletturleggur áherslu á snemmtæka íhlutun, það þýðir að gripið er 

snemma til aðgerða í lífi barnsins ef þörf krefur. Markmiðið með snemmtækri 

íhlutun er að ná fram árangri í framvindu þroska barns  eins fljótt og auðið er. 

Árangur snemmtækrar íhlutunar fer að miklu leyti eftir þátttöku foreldra og 

samvinnu fagfólks sem að barninu kemur. Mikilvægt er því að íhlutun hefjist um 

leið og grunur vaknar um frávik í þroska. Vanda ber til skipulags og vinnubragða og gera þarf ráð fyrir 

heildstæðri þjónustu og markvissum aðgerðum þar sem unnið er eftir viðurkenndum aðferðum í 

kennslu og þjálfun.  

 

20. Leikskólaráðgjöf  
Ýmis ráðgjöf er veitt foreldrum um starfsemi leikskóla vegna stuðnings, sérúrræða og 

sérkennslu. Ráðgjöfin getur verið við starfsmenn leikskóla og/eða með aðkomu 

ráðgjafa sem starfa fyrir skóla í Vesturbyggð 

Boðið er upp á almenna ráðgjöf til foreldra og ráðgjöf vegna sérstuðnings/sérkennslu 

í leikskólanum. Ráðgjöf til foreldra er veitt endurgjaldslaust. Það sem fram fer í 

viðtölum er trúnaðarmál. 

Araklettur  nýtur þjónustu talmmeinafræðinga og atferlisfræðings hjá Tröppu sem 

býður upp á greiningar og talþjálfun fyrir börn og fullorðna í gegnum fjarbúnað. 

Framvinda þegar foreldrar/forráðamenn ræða áhyggjur sínar við starfsfólk leikskólans. 

1. Foreldri/forráðamaður/starfsmaður kemur með athugasemd/beiðni til deildarstjóra eða 

leikskólastjóra. 

Deildar- eða leiskólastjóri skráir athugasemdir sem fara í persónumöppu barnsins. 

2. Deildarstjóri og leikskólastjóri skoða málið með sérkennslustjóra  og/eða fulltrúa úr þjónustuteymi 

leikskóla ef þörf krefur. 
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3. Deildarstjóri eða leikskólastjóri upplýsa foreldri/forráðamenn um vinnslu málsins og fylgja því eftir. 

Jafnframt er þess gætt að upplýsingar um málið séu skráðar skilmerkilega í persónumöppu barnsins. 

4. Sérfræðiteymi vinnur eftir atvikum með mál viðkomandi barns í samvinnu við 

foreldra/forráðamenn, og greina vandann ef hann er fyrir hendi, eru ráðgefandi um framhaldið og 

sinna eftirfylgni og endurmati. 

20.1. Skóli án aðgreiningar  
Araklettur má kallast skóli án aðgreiningar og við kjósum nú einnig að nefna „skóli 

margbreytileikans“, sem er ögrandi og áhugavert hugtak  þar sem ólíkar fræðilegar víddir skarast og 

spretta af félags- og menningarlegum, sögulegum, sálfræðilegum, siðfræðilegum og 

stofnanabundnum þáttum og varða einstaklinga, hópa og félagsfesti. 
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21. 1. Fylgiskjal 

1. REGLUGERÐ UM SÉRKENNSLU 
REGLUGERÐ UM SÉRFRÆÐIÞJÓNUSTU SVEITARFÉLAGA VIÐ LEIK- OG GRUNNSKÓLA    

REGLUGERÐ 

um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum. 
I. KAFLI 
Skyldur sveitarfélaga og skilgreining sérfræðiþjónustu. 
1. gr. 
Gildissvið.                                                                                                                                                              
Reglugerð þessi tekur til sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og til 
nemendaverndarráða í grunnskólum. 
 
Sé ekki annað tekið fram er með nemendum átt við börn í leikskólum og nemendur í grunnskólum. 
Foreldrar samkvæmt reglugerð þessari teljast þeir sem fara með forsjá barns í skilningi barnalaga. 
Reglugerð þessi tekur einnig til sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla sem reknir eru af öðrum 
aðilum en sveitarfélögum. 
 
2. gr. 
Inntak og markmið sérfræðiþjónustu. 
Sérfræðiþjónusta tekur annars vegar til stuðnings við nemendur í leik- og grunnskólum og foreldra 
þeirra og hins vegar stuðnings við starfsemi skóla og starfsfólk þeirra. 
 
Markmið með sérfræðiþjónustu sveitarfélaga er að kennslufræðileg, sálfræðileg, þroskafræðileg og 
félagsfræðileg þekking nýtist sem best í skólastarfi. 
 
Sérfræðiþjónusta skal beinast að því að efla skóla sem faglegar stofnanir sem geti leyst flest þau 
viðfangsefni sem upp koma í skólastarfi og veita starfsfólki skóla leiðbeiningar og aðstoð við störf 
sín eftir því sem við á. 
 
Þegar fjallað er um mat í reglugerð þessari er átt við mat á færni og stöðu nemenda og 
nemendahópa. Viðeigandi matstæki geta til dæmis verið samræmd könnunarpróf, skimunarpróf, 
greiningartæki, kannanir, athuganir og skoðun á einstaklingum eða nemendahópum sem nýtast til að 
ná markmiðum reglugerðarinnar. 
 

II. KAFLI 
Skipulag og framkvæmd sérfræðiþjónustu. 
3. gr. 
Hlutverk sveitarfélaga og framkvæmd sérfræðiþjónustu. 
Fræðsluyfirvöld í hverju sveitarfélagi skulu fylgjast með og stuðla að því að nemendum og skólum sé 

tryggður aðgangur að sérfræðiþjónustu.  

Sveitarfélög skulu tryggja að viðeigandi sérfræðiþjónusta sé veitt í leik- og grunnskólum, ákveða 
fyrirkomulag hennar og stuðla að því að hún fari fram innan skóla. Sveitarfélög bera ábyrgð á að 
þjónustan sé veitt og kostnaði við hana. Sveitarfélög skulu mæla fyrir um það í skólastefnu sinni 
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hvernig markmiðum þessarar reglugerðar verði náð. Við framkvæmd sérfræðiþjónustu skulu 
sveitarfélög leggja áherslu á: 

 

❖ forvarnarstarf til að stuðla markvisst að velferð nemenda, 
❖ snemmtækt mat á stöðu nemenda og ráðgjöf vegna námsvanda, félagslegs og sálræns 

vanda með áherslu á að nemendur fái kennslu og stuðning við hæfi í skólum án 
aðgreiningar, 

❖ að sérfræðiþjónusta mótist af heildarsýn á aðstæður og hagsmuni nemenda, óháð 
starfsstéttum sérfræðinga og hver veitir þjónustuna, 

❖ að styðja á fjölbreyttan hátt við starfsemi og starfshætti í leik- og grunnskólum og 
starfsfólk þeirra, 

❖ stuðning við foreldra með ráðgjöf og fræðslu,  
❖ viðeigandi túlkaþjónustu til að tryggja að upplýsingar/ráðgjöf nýtist foreldrum og 

nemendum, 
❖ góð tengsl leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla með samfellu og heildarsýn í skólastarfi 

að leiðarljósi. 
❖ Við gerð símenntunaráætlana skv. 7. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla og 12. gr. laga nr. 

91/2008 um grunnskóla skal lögð áhersla á að efla þekkingu starfsfólks leik- og grunnskóla 
á því að leysa viðfangsefni samkvæmt reglugerð þessari innan skólanna. 

 

4. gr. 
Skipulag sérfræðiþjónustu. 
Sveitarstjórn í samráði við skólastjórnendur skipuleggur sérfræðiþjónustu. Um ráðningu sérhæfðs 
starfsfólks sem henni sinnir fer eftir því sem við á samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga og nánari 
fyrirmælum í samþykktum sveitarfélags. 
 
Sveitarfélög geta rekið sérfræðiþjónustu á eigin vegum sem sjálfstæða einingu, innan eða utan skóla, 
sameinast um slíkan rekstur með öðrum sveitarfélögum eða gert þjónustusamninga við önnur 
sveitarfélög, stofnanir eða aðila sem veita þá þjónustu sem þörf er á hverju sinni. Þegar um slík 
þjónustukaup er að ræða skal sveitarstjórn fylgjast með því að sérfræðiþjónusta uppfylli fyrirmæli 
laga og reglugerða. 
Gera skal sérstaklega ráð fyrir rými í leik- og grunnskólum til að veita sérfræðiþjónustu þegar á þarf 
að halda vegna nemenda með sérþarfir, stuðnings og þjálfunar, óháð því hver veitir þjónustuna. 
Heimilt er að reka sameiginlega sérfræðiþjónustu fyrir leikskóla og grunnskóla. 
Nánar skal kveðið á um skipulag sérfræðiþjónustu í skólanámskrá leik- og grunnskóla. 
 
5. gr. 
Samhæfing sérfræðiþjónustu. 
Sveitarfélög skulu hafa frumkvæði að samstarfi sérfræðiþjónustu á vegum sveitarfélaga við aðila sem 
annast sérhæfð greiningar- og meðferðarúrræði á vegum ríkisins vegna einstakra nemenda. Einnig 
skulu sveitarfélög tryggja gagnkvæma upplýsingamiðlun milli aðila á mismunandi þjónustustigum 
eftir því sem við á í samráði við foreldra og geta sett viðmið um hvernig slík þjónusta er nýtt. 
Skólastjórar skulu hafa frumkvæði að samstarfi við sérfræðiþjónustu sveitarfélags, félagsþjónustu, 
barnaverndaryfirvöld og heilbrigðisþjónustu innan sveitarfélagsins vegna málefna einstakra nemenda 
með sérþarfir og langvinn veikindi. 
Til að stuðla að sem mestri samfellu í þjónustu við nemendur með sérþarfir skal samkvæmt gildandi 
reglugerð um nemendur með sérþarfir veita viðkomandi framhaldsskóla upplýsingar um stöðu 
einstakra nemenda eftir því sem við verður komið. Samráð skal haft við nemendur í samræmi við 
stöðu þeirra, að fengnu samþykki foreldra. Fylgja skal málinu eftir til framhaldsskóla. 
 
6. gr. 
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Aðgangur foreldra að upplýsingum í vörslu sérfræðiþjónustu. 
Foreldrar geta kynnt sér gögn eða fengið afrit af gögnum í vörslu sérfræðiþjónustu með 
persónulegum upplýsingum um eigin börn. Skólar og sérfræðiþjónusta sveitarfélaga skulu fara með 
allar slíkar upplýsingar í samræmi við gildandi lög um persónuvernd. 
Um miðlun upplýsinga milli skólastiga og skóla innan sama skólastigs fer samkvæmt reglugerðum við 
16. gr. laga um leikskóla og 18. gr. laga um grunnskóla. 
Um rétt foreldra sem ekki fara með forsjá barns til upplýsinga samkvæmt reglugerð þessari fer 
samkvæmt fyrirmælum 52. gr. barnalaga nr. 76/2003. 
 
7. gr. 
Samningar um aukið hlutverk sérfræðiþjónustu. 
Sérfræðiþjónusta sveitarfélaga getur á grundvelli samþykktar sveitarstjórnar tekið að sér aukið 
hlutverk umfram skilgreiningar í lögum um leik- og grunnskóla um tiltekin verkefni og verklag, t.d. 
hvað varðar ítarlega greiningu og meðferð á grundvelli þjónustusamninga við greiningarstofnanir og 
þjónustustofnanir á landsvísu. 
Sveitarfélög geta gert samning við þjónustustofnanir um að þær annist sérfræðiþjónustu vegna 
tiltekinna nemendahópa þar sem sérfræðiþekking er ekki til staðar hjá sérfræðiþjónustu 
sveitarfélaga. 
Sveitarfélög geta tekið að sér sérfræðiþjónustu í framhaldsskólum með þjónustusamningum við 
framhaldsskóla eða mennta- og menningarmálaráðuneyti. 
 
III. KAFLI 
Starfshættir sérfræðiþjónustu. 
8. gr. 
Starfsfólk sérfræðiþjónustu. 

❖ Starfsfólk sem sinnir sérfræðiþjónustu sveitarfélaga skal hafa sérfræðimenntun á sviði 
kennslu-, uppeldis- eða félagsmála. Starfsfólk skólaheilsugæslu getur einnig talist til 
sérfræðiþjónustu sveitarfélags hvað varðar athugun, greiningu og ráðgjöf og einnig eftir 
atvikum fagfólk á vegum ung- og smábarnaverndar. Starfsfólk sérfræðiþjónustu vinnur störf 
sín samkvæmt því fyrirkomulagi sem sveitarstjórn ákveður í samræmi við VII. kafla laga nr. 
90/2008 um leikskóla og IX. kafla laga nr. 91/2008 um grunnskóla. 

❖ Óheimilt er að ráða starfsmann til að sinna sérfræðiþjónustu sem hlotið hefur refsidóm fyrir 
brot á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga. Við afgreiðslu umsóknar um starf 
sérfræðings skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild sveitarstjórnar til þess að afla upplýsinga 
úr sakaskrá sbr. 3. mgr. 6. gr. laga um leikskóla og 3. mgr. 11. gr. laga um grunnskóla. 

❖ Starfsfólk sérfræðiþjónustu skal gæta fyllstu þagmælsku um hagi barna og foreldra þeirra 
sem það fær vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum, fyrirmælum 
yfirmanna og eðli máls. Þagnarskylda helst þótt viðkomandi láti af störfum. Þagnarskylda nær 
ekki til atvika sem ber að tilkynna um lögum samkvæmt. 

 
9. gr. 
Stuðningur við starfsfólk. 
Í stuðningi við starfsfólk skóla felst m.a. ráðgjöf vegna kennslu og umönnunar nemenda og ráðgjöf 
vegna náms nemenda með sérþarfir. Stuðningur við starfsfólk felst einnig í ráðgjöf vegna starfshátta 
skóla, nýbreytni- og þróunarstarfa og starfsumhverfis. 
 
10. gr. 
Stuðningur við forvarnarstarf. 
Í forvarnarstarfi leik- og grunnskóla felst m.a. fræðsla, mat og verkefni fyrir nemendur, starfsfólk 
skóla og foreldra með það að markmiði að skólaganga nemenda gangi sem best og að skólabragurinn 
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verði sem jákvæðastur. Nemendur sem kunna að eiga í líkamlegum, sálrænum eða félagslegum 
vanda fái viðeigandi stuðning og námsaðstoð við hæfi til að þeir geti tekið virkan þátt í skólastarfi. 
 
Í leik- og grunnskólum skal starfsfólk skóla meta hvaða nemendur kunna að eiga í erfiðleikum með 
lestrarnám eða lestur, eða aðra námsörðugleika, með viðeigandi matstækjum, bregðast við því með 
kerfisbundnum hætti og sjá til þess að allir nemendur fái nauðsynlega aðstoð. Fylgst skal reglulega 
með framförum og brugðist við jafnóðum.  
Sé þörf á nánari athugun og greiningu á grundvelli mats, skv. 2. mgr., skal skólastjóri eða fulltrúi hans 
óska eftir sérfræðiaðstoð. Starfsfólk sérfræðiþjónustu skal aðstoða starfsfólk leik- og grunnskóla við 
greiningu á nemendum sem kunna að eiga í líkamlegum, sálrænum eða félagslegum vanda sem geta 
haft áhrif á námsframvindu. Einnig skal sérfræðiþjónusta aðstoða starfsfólk leik- og grunnskóla við 
greiningu á námsaðstæðum, veita ráðgjöf um hvernig brugðist skuli við og vísa á viðeigandi úrræði. 
Starfsfólk sérfræðiþjónustu skal fylgjast með að viðeigandi matstæki séu tiltæk, útvega slík matstæki 
eftir því sem þörf krefur og aðstoða við framkvæmd og eftirfylgni í samstarfi við fræðsluyfirvöld.  
Allar athuganir á vegum sérfræðiþjónustu sem varða einstaka nemendur skulu gerðar í samráði við 
og með formlegu samþykki foreldra og óheimilt er að taka gjald fyrir slíkar athuganir. 
 
11. gr. 

Beiðni um athugun, greiningu og ráðgjöf. 
Foreldrar nemenda í leik- og grunnskóla geta óskað eftir athugun, greiningu og ráðgjöf fyrir börn 
sín. Auk þess geta skólastjórnendur, kennarar, náms- og starfsráðgjafar, eða eftir atvikum annað 
starfsfólk skólans eða skólaheilsugæslu, lagt fram ósk um slíka sérfræðiaðstoð í samráði við og með 
samþykki foreldra. Beina skal beiðnum til skólastjóra. 
Allar greiningar á nemendum og námsaðstæðum þeirra skulu gerðar í samráði við og með 
samþykki foreldra og skulu þeir upplýstir um niðurstöðuna. 
Sveitarstjórn skal á grundvelli umsagnar fræðsluyfirvalda sveitarfélaga setja verklagsreglur um 
meðferð beiðna samkvæmt þessari grein. 
Verkferlar skóla og sérfræðiþjónustu sveitarfélaga vegna sérfræðiaðstoðar við nemendur skulu 
vera aðgengilegir. 
 

 
12. gr. 
Ráðgjöf, eftirfylgni og mat á árangri. 
Að fenginni athugun eða greiningu gerir starfsfólk sérfræðiþjónustu sveitarfélags tillögu um 
viðeigandi úrræði með starfsfólki skóla, svo sem ráðgjöf og fræðslu til kennara og foreldra og 
viðeigandi stuðning við nemendur eða nemendahópa. Eftirfylgni og mat á árangri er í höndum 
sérfræðiþjónustu í samstarfi við viðkomandi skóla. 
 
13. gr. 
Stuðningur sérfræðiþjónustu við foreldra. 
Sérfræðiþjónusta sveitarfélaga skal eftir því sem aðstæður leyfa gefa foreldrum kost á almennri 
ráðgjöf og fræðslu, svo sem vegna skólagöngu barna þeirra, samstarfs heimila og skóla og hegðunar 
barna þeirra.  
Jafnframt skal sérfræðiþjónusta sveitarfélaga veita foreldrafélögum, foreldraráðum leikskóla og 
skólaráðum grunnskóla ráðgjöf og stuðning vegna lögbundinnar starfsemi þeirra. 
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14. gr. 
Sérstök aðstoð og þjálfun. 
Telji skólastjóri og foreldrar að barn þarfnist sérstakrar aðstoðar eða þjálfunar til að geta notið 
leikskóla- eða grunnskólagöngu sem best, ber þeim að hafa samráð um hvort unnt sé að leysa málið 
innan skólans og/eða hvort leitað skuli til sérfræðiþjónustu sveitarfélags eða annarra sérfræðinga. 
Verði aðilar sammála um að leita eftir slíkri þjónustu hlutast skólastjóri til um að sú þjónusta sé veitt. 
Skólastjóri ábyrgist að gerð sé áætlun sem byggir á markmiðum aðalnámskrár í samræmi við metnar 
sérþarfir. 
 
Sveitarfélög skulu stuðla að því að þjálfun sem nemendur þurfa reglulega fari sem mest fram innan 
leik- og grunnskóla hjá viðeigandi sérfræðingum þótt aðrir aðilar en sveitarfélög veiti þjónustuna. 
Sveitarstjórn gerir sérstakan samning um þjónustuna. 
 
IV. KAFLI 
Samræmingarhlutverk leikskóla. 
15. gr. 
Samræmingarhlutverk skólastjóra leikskóla. 
Skólastjóri leikskóla skal samræma innan hvers leikskóla störf þeirra sem sjá um málefni einstakra 
barna er lúta að sérfræðiþjónustu skv. 21. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla. 
 
Jafnframt skal skólastjóri leikskóla stuðla að samráði við félagsþjónustu sveitarfélags og 
barnaverndaryfirvöld vegna málefna einstakra barna eftir því sem þurfa þykir. 
 
Sveitarstjórn er heimilt að stofna ráð eða teymi í leikskólum vegna þessarar samræmingar og ákveða 
hlutverk, skipan, samsetningu og starfshætti þess. 
 
VI. KAFLI 
Önnur ákvæði. 
21. gr. 

Kæruheimildir. 
Ákvarðanir um rétt einstakra nemenda í leikskóla, sem teknar eru á grundvelli 22. gr. laga nr. 
90/2008 um leikskóla um rétt til sérstakrar aðstoðar og þjálfunar, eru kæranlegar til mennta- og 
menningarmálaráðherra samkvæmt fyrirmælum 30. gr. sömu laga. 
 

 
Ákvarðanir sem teknar eru af hálfu sveitarfélags í samráði við foreldra, í framhaldi af niðurstöðu 
greiningar, eru ekki kæranlegar til ráðherra, þ.e. ákvarðanir um úrræði og aðra eftirfylgni greiningar. 
 
23. gr. 
Gildistaka. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 21. gr. og 22. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla og 40. gr. 
laga nr. 91/2008 um grunnskóla og öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi reglugerðir um 
sérfræðiþjónustu skóla nr. 386/1996, reglugerð um nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 388/1996 
og reglugerð um starfsemi leikskóla nr. 225/1995 begin_of_the_skype_highlighting              225/1995      
end_of_the_skype_highlighting. 
 
 
Mennta- og menningarmálaráðuneytinu, 25. júní 2010. 
Katrín Jakobsdóttir. 
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2. Breytingar og starfsmenn 
Þann 1. ágúst 2017 varð Araklettur  einn stakur leikskóli Helga Bjarnadóttir þáverandi 

leikskólastjóri hætti þá störfum og var Hallveig Guðbjört Ingimarsdóttir ráðin leikskólastjóri í 

hennar stað. Tjarnarbrekka sameinaðist Bíldudalsskóla. Skólastjóri þar er Ásdís Snót 

Guðmundsdóttir. Vorið 2019 var ákveðið að færa elsta árgang leikskólans upp í patreksskóla 

og verður við það til 0 bekkur. Skólastjóri Patreksstkóla er Gústaf Gústafsson. Börn á 

Arakletti verða því frá aldrinum 14 mánaða til 4 ára en ekki 5 ára.  

Starfsfólk Arakletts eins og það er sumar 2019 

Araklettur 

Leikskólastjóri: Hallveig Ingimarsdóttir netf: araklettur@vesturbyggd.is  halla@vesturbyggd.is 
Sérkennslustjóri og staðgengill leikskólastjóra: Vala Dröfn Guðmundsdóttir netf: vala@vesturbyggd.is 
Nöfn deilda: Klettur/Krókur/Kot.  
Deildarstjóri Kletts: Aníta Haraldsdóttir 
Aðrir starfsmenn: Justina Bartkowiak, Sara Guðrún Þorkelsdóttir 
Deildarstjóri Króks: Gígja Þöll Rannveigardóttir netf. gigjatholl@gmail.com                                                 
Aðrir starfsmenn: Elín Dóróthea Sveinsdóttir Marcelina Osraszewska, Ingibjörg Haraldsdóttir 
Deildarstjóri Kots: Thelma Rún Matthíasdóttir netf: thelma@vesturbyggd.is 
Aðrir starfsmenn: Kristín Ósk Matthíasdóttir 
Sérstuðningur: Ólöf Sigríður Pálsdóttir 
Stuðningur: Jóhanna Linda Jóhannsdóttir  
Afleysing: Ewa Czubaj                                                                                                                      
Matráður Arakletti: Ana Cristina C. Cardoso Pestana                                                                                                             
Aðrir starfsmenn: Martyna J. Czubaj, Rósa Guðmundsdóttir 
Pólskukennsla með meiru: Iwona Ostazewska netf: iwo.ost@wp.pl                                                                        

 

 

 

 

Við erum allskonar og það er allt í lagi! 

 

 

 

 

 

mailto:araklettur@vesturbyggd.is
mailto:halla@vesturbyggd.is
mailto:vala@vesturbyggd.is
mailto:gigjatholl@gmail.com
mailto:thelma@vesturbyggd.is
mailto:iwo.ost@wp.pl


 

Hallveig Guðbjört Ingimarsdóttir haust 2017, yfirfarið og endurbætt sumar 2018 og aftur vor 2019 

VIÐ ERUM ALLSKONAR OG ÞAÐ ER SKO ALLT Í LAGI! 

 

 


