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GLEÐI - VIRÐING - ÖRYGGI

Um leikskólann Klettaborg
Leikskólinn Klettaborg er að Dyrhömrum 5 í Grafarvogi og er einn af borgarreknu leikskólum
Reykjavíkurborgar. Klettaborg tók til starfa 1.júní 1990 og þá sem þriggja deilda leikskóli. Það var svo í
febrúar 2004 sem fjórða deildin bættist við. Í Klettaborg eru að meðaltali 80 börn samtímis og er
aldursblöndunin á milli deilda misjöfn eftir aðstæðum hverju sinni. Deildir leikskólans heita Fálkaklettur,
Arnarklettur, Hrafnaklettur og Kríuklettur. Leikskólinn er í miðju íbúðahverfi og stendur við hliðina á
grunnskólanum. Stutt er í náttúruna sem býður upp á skemmtilega upplifun og reynslu sem nýtt er í námi
barnanna.

Deildin þín heitir _____________________________________________________________________
Deildarstjóri er ______________________________________________________________________
Aðrir á deildinni eru __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Leikskólastjóri er Lilja Eyþórsdóttir
Aðstoðarleikskólastjóri er Anna Kristín Sigurbjörnsdóttir
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Ágætu foreldrar / forráðamenn, við bjóðum ykkur velkomin í
leikskólann Klettaborg með barn ykkar.
Í þessari handbók eru upplýsingar um nokkur grunnatriði sem nauðsynlegt er að foreldrar viti um, ásamt því að lesa
skólanámskrá leikskólans en hana er að finna inn á heimasíðunni www.klettaborg.is
Góð samvinna og traust á milli foreldra og kennara
leikskólans er barninu mikilvægt. Nauðsynlegt er fyrir
kennarana að fá upplýsingar um barnið, um aðstæður
þess, reynslu og áhugasvið. Einnig er mikilvægt að
foreldrar fái upplýsingar um hvernig leikskóladagur
barnsins var og geti þar með stutt við nám þess með
því að spjalla við barnið.
Oft veldur lítil atvik, í leikskólanum eða heima, því að
hegðun barnsins er ekki söm og áður. Geta þá
upplýsingar auðveldað foreldrum og kennurum að
vinna úr þeim málum.
Foreldraviðtöl eru einu sinni til tvisvar á ári, en það er
velkomið að fá viðtal hvenær sem þess er óskað.
Við hverja deild er upplýsingatafla, þar sem skráðar
eru hagnýtar upplýsingar um starfsemi deildarinnar.
Gagnkvæmur trúnaður er forsenda þess að barninu
líði vel í leikskólanum. Allir sem starfa í leikskólanum
skrifa undir sérstakan þagnarheit. Lögð er mikil
áhersla á fullan trúnað er varðar upplýsingar um
börnin og fjölskyldur þeirra.

Þetta vekur til umhugsunar um að hið góða í
skilar sér til barnanna í betri líðan.
Allir
umgangast börn ættu því að temja sér
að hrósa,
skilning og veita barni alúð og
vináttu – er það ekki
sem við viljum öll fá í
samskiptum við

Foreldrar eru mikilvægastir
Foreldrar bera ábyrgð á uppeldi barna sinna enda eru þeir mikilvægastir fyrir barnið sem fyrirmyndir og
leiðbeinendur. Leikskóli getur aldrei komið í staðinn fyrir foreldrauppeldi, en er góð viðbót við það.
Það að vera foreldri er eitt vandasamasta og mikilvægasta hlutverkið sem einstaklingur fær um ævina. Börn þurfa
ást, umhyggju, öryggi, reglusemi, traust og skýr mörk. Að ala upp barn reynir oft á þolinmæðina. Barn sér og skilur
umhverfið í kringum sig sem barn en ekki eins og fullorðinn einstaklingur.
Börn þurfa jákvæða leiðbeiningu og þeim líður betur og eru öruggari ef þeim eru sett mörk. Misvísandi skilaboð frá
umhverfinu rugla barnið – það veit ekki hvað má og hvað ekki. Foreldrar eiga að vera óhræddir við að fylgja eftir
reglum leikskólans og leiðbeina barninu sínu í leikskólanum þegar þess þarf s.s í umgengni og framkomu.
Í foreldrahúsum læra börn lífsgildi og siðgæði – í leikskólanum eru þau að nota það sem þau eru að læra. Ef upp
koma mál eða vangaveltur í uppeldinu, geta foreldrar alltaf snúið sér til leikskólans og rætt það.
Að leyfa allt er ekki frelsi, heldur ábyrgðarleysi – það á við um alla þá sem koma að uppeldi barna.
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Foreldrar og bernskulæsi
Foreldrar barna á leikskólaaldri geta gert ýmislegt til
að auka líkurnar á því að lestrarnám þeirra verði
farsælt. Rík málleg samskipti á heimilinu og lestur fyrir
börnin vega þar þyngst.
Foreldrar barna sem verða snemma læs hafa jafnan
lesið mikið fyrir þau og gefið sér tíma til að ræða við
börnin um efni bókanna. Þeir hafa enn fremur sinnt
áhuga barna sinna á bókstöfum og ritmáli.
Tekið orðrétt af heimasíðunni www.lesvefurinn.hi.is

Mat á námi barna
Í aðalnámskrá segir m.a.: ,,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… Mat á að beina sjónum að áhuga barna, getu þeirra
og hæfni. Börn sýna getu, þekkingu, hæfni og áhuga á ólíkan hátt. Mat á þar af leiðandi að vera einstaklingsmiðað
og til þess gert að efla hvert barn.”

Í sameiginlega hluta aðalnámskrár er
fjallað um hugtakið hæfni en það felur
meðal annars í sér þekkingu, leikni og
siðferðileg viðhorf, jafnframt því að hæfni
tekur mið af aldri og þroska barna, ásamt
markmiðum menntunar hverju sinni.
Námshneigðir barna byggjast á samspili
þekkingar, leikni og siðferðislegra viðhorfa.
Þetta samspil hjálpar börnum að viðhalda
forvitni sinni og þekkingarleit.
Námshneigðir barna þróast með því að
skoða, hlusta, gera, taka þátt í og ræða um
viðfangsefni sín.
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Ýmis hagnýt atriði sem nauðsynlegt er að fara reglulega yfir
Að byrja í leikskóla
Börn þurfa mismunandi tíma til að aðlagast nýju
umhverfi, kynnast kennurunum og öðrum börnum í
leikskólanum. Við gerum ráð fyrir a.m.k. 4 dögum í
aðlögun hvers barns. Í aðlöguninni kynnast foreldrar
leikskólanum og starfinu sem þar fer fram. Foreldrar
eru með barninu í aðlöguninni og taka virkan þátt í
öllu starfinu með barninu á þessum tíma. Góð

Foreldrar eiga að fylgjast með hvað vantar í kassann og
fylla á eftir þörfum. Lítið því í hólf barnsins daglega og
athugið hvort föt barnsins eru á sínum stað, takið blaut
föt heim og bætið við aukafötum eftir þörfum. Útifötin
eiga að hanga á snögunum og vera í hólfinu.
Leikskólinn lánar ekki fatnað. Ef barni vantar föt þá er
hringt í foreldra og þeir beðnir um að koma með þau föt
sem vantar.
Merkið allan fatnað og skótau.

aðlögun hefur mikla þýðingu fyrir áframhaldandi dvöl
barnsins í leikskólanum.

Á föstudögum ber að tæma hólfið og taka allt með
heim, nema það sem er í kassanum.

Fatnaður – aukaföt – fatahólfið

Að koma í leikskólann – að fara heim

Leikskólinn er vinnustaður barnanna. Þar fást þau við
ýmisskonar efnivið/verkefni og geta hæglega
óhreinkað föt sín. Einnig getur komið fyrir óhapp og
föt blotnað. Því er mikilvægt að barnið sé í þægilegum
fatnaði og hafi aukaföt með sér. Flesta daga fara
börnin út og þurfa því að hafa með sér fatnað í
samræmi við veður hverju sinni.

Í kassanum fyrir ofan fatahólfið, þarf eftirfarandi
fatnaður að vera:

Þegar komið er með barn í leikskólan á alltaf að fylgja
því inn á sína deild og láta kennara deildarinnar vita af
komu þess. Það sama á við þegar barnið er sótt.
Ef aðrir en foreldra sækja barnið er nauðsynlegt að láta
okkur vita hverjir það eru. Ekki er æskilegt að börn
yngri en 12 ára sæki barn í leikskóla.
Ef barn kemur ekki í leikskólann vegna veikinda eða
annarra ástæðna, þá vinsamlegast látið okkur vita.
Hliðið
Hliðið er öryggistæki hjá okkur og börnunum er ekki
heimilt að klifra í því eða opna það. Mikilvægt er að
foreldrar hafi sömu reglur: Ekki leyfa barninu að opna
hliðið.

•

Nærföt

•

Sokkabuxur, gammósíur

•

Sokkapör

•

Langermabolur eða peysa

Skipulagsdagar

•

Síðbuxur

Kennarar deilda kynna í upphafi fyrir foreldrum
dagskipulag leikskólans og það starf sem verið er að
vinna að. Á haustin er foreldrafundur þar sem
vetrarstarfið er kynnt. Það eru sex skipulagsdagar á ári
fyrir kennara leikskólans. Hægt er að skipta heilum degi
í hluta. Leikskólinn er lokaður þessa daga (hluta).

Í fatahólfinu þarf að vera fatnaður eftir veðri:
•

Úlpa

•

Kuldagalli

•

Regngalli

•

Hlý peysa

•

Vettlingar, húfa, ullarsokkar

•

Stígvél – kuldaskór
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Hefðir og menning

Svefn - útivist á kvöldin

Ýmsar hefðir skapast í leikskólastarfi. Í desember eru
sungin jólalög, skreyttar piparkökur, kveikt á
aðventukransinum
og
fylgst
með
komu
jólasveinanna. Einnig höldum við okkar árlega
jólaball og tveir elstu árgangarnir heimsækja
Grafarvogskirkju og taka þátt í jólahugvekju.

Barn á leikskólaaldri þarf 10 – 12 tíma nætursvefn. Börn
sem eru þreytt eru illa fyrirkölluð, pirruð og njóta sín
ekki í leik og starfi. Ef barn hefur ekki fengið nægan
svefn er gott fyrir kennarana að vita af því, þar sem það
hefur áhrif á líðan barnsins í leikskólanum. Við viljum
minna á að samkvæmt lögum á barn á leikskólaaldri
ekki að vera úti eftir kl.20.00.

Á bóndadaginn höfum við þorrablót í hádeginu. Þá
er hlaðborð með þorramat í Glym.
Fyrir 17.júní og 1.desember er þjóðhátíðarfræðsla.

Handþvottur

Einu sinni á ári fáum við lögregluna í heimsókn sem
fer yfir umferðarreglurnar okkar.

Handþvottur er mikilvægur til að draga úr sýkingahættu.
Undir neglur safnast oft óhreinindi og þar gera leynst
,,óvinir” okkar í kvefmálum. Foreldrar eru beðnir um að
klippa neglur barna sinna reglulega og hjálpa þeim að
nota t.d. naglabursta af og til.

Á öskudaginn er furðufataball í leikskólanum og
koma börnin þá uppábúin að heiman (ath. engin
vopn eða oddhvassir fylgihlutir).
Ein leiksýning/brúðusýning er í leikskólanum yfir
veturinn.

Leikföng að heiman og hjól

Þróast hefur skemmtilegt samstarf við grunnskóla
hverfisins, Hamraskóla. Þrír árgangar barna frá
Hamraskóla koma í sérstök verkefni í leikskólanum.
Einnig fara elstu börn leikskólans markvisst í
heimsóknir í grunnskólann.

Ekki er æskilegt að barn komi með leikföng að heiman.
Þó má koma með bækur, spil og hljóðdiska (CD). Engin
ábyrgð er tekin af þessum munum. Reiðhjól að heiman
eru ekki leyfð. Ef barn kemur á hjóli í leikskólann,
vinsamlegast læsið því og geymið fyrir utan hliðið.

Afmæli

Myndataka

Þegar barn á afmæli gerum við okkur glaðan dag á
deildinni. Við gerum kórónu, flöggum og syngjum
fyrir afmælisbarnið, það verður miðdepill dagsins.
Ekki er leyfilegt að barn komi með boðskort, í
leikskólann, til annarra barna. Barnið má hins vegar
koma með ávexti/grænmeti og bjóða í tilefnis
dagsins. Við biðjum foreldra að virða þetta og koma
ekki með annað góðgæti (það er sent til baka). Þessi
ákvörðun var tekin út frá hollustu og vegna ofnæmis
hjá mörgum börnum.

Í leikskólanum er af og til verið að taka upp á myndband
leik og nám barnanna og er tilefnið þá eftirfarandi:

Matur – ofnæmi
Stefna leikskólans er að vera með hollan
heimilismat. Matseðillinn er á heimasíðu leikskólans.
Tekið er tillit til barna sem eru með óþol/ofnæmi
eins og unnt er, leggja þarf fram læknisvottorð.

•

Börnin njóta þess að sjá sig í leikskólastarfinu

•

Sérstakir viðburðir sem er okkur öllum til
ánægju

•

Þegar verið er að skoða og meta starfið,
vinnuaðferðir og aðstæður

•

Hegðun/atferli hjá ákveðnu barni með leyfi
foreldra, þar sem verið er að vinna sérstaklega
með barninu

Ljósmyndir eru teknar af daglegu starfi, þær eru settar
upp á veggi, heimasíðuna og í möppu inn á hverri deild.
Foreldrar fá við sérstök tækifæri að taka myndir af sínu
barni í leikskólanum. Fjölmiðlar og gestir hafa ekki leyfi
til að taka myndir.
Ef foreldrar hafa einhverjar athugasemdir við þetta eru
þeir beðnir um að hafa samband við leikskólastjóra.
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Hegðun og samskipti – áherslur
Jákvæð hegðun, góð samskipti og það að fara eftir
Fusce quis
lacus
reglum
og fyrirmælum
eru þeir þættir sem skipta
miklu máli í félagsþroskanum. Í Klettaborg er lögð
áhersla á jákvæða leiðbeiningu til barnanna, að þau
séu leiðrétt í rétta hegðun (sagt hvað á að gera, í
stað þess sem ekki á að gera) og
hvatningarsamskipti. Einnig eru börnin hvött til að
nota málið ,,nota orðin sín” í samskiptum sínum.

Barn sem ,,ruglast” í hegðun – er með truflandi hegðun – viðbrögð
Við lítum svo á að öll börn geri eins vel og þau geta, bæði í samskiptum við aðra og í öllum aðstæðum. Það eru alltaf
einhver börn sem eru lengur en önnur börn að læra jákvæða/æskilega hegðun. Aðferðir leikskólans byggjast á því að
leiðrétta þau í ,,rétta” hegðun með því að minna þau á ,,rétta” hegðun tímalega og hjálpa þeim að æfa sig.
Stundum þarf að taka barn úr aðstæðum og fara á rólegri stað til að jafna sig, ná áttum og ræða málin. Þegar barnið
er tilbúið og búið að jafna sig, er farið aftur í viðkomandi verkefni og málið útrætt.

Börn með sérþarfir
Í leikskólanum eru alltaf einhver börn með þroskafrávið og/eða fatlanir. Hegðun þeirra og geta er oft á einhvern hátt
frábrugðin hegðun annarra barna. Gott er að hafa þetta í huga þegar við verðum vör við hegðun sem vekur athygli
okkar og sjáum að er ekki alltaf ,,rétt eða viðeigandi.”
Þagmælska meðal foreldra
Foreldrar eru vinsamlegast beðnir um að gæta þagmælsku og ræða ekki það sem þeir heyra eða sjá varðandi
persónuleg málefni annarra barna en sinna í leikskólanum.
Ef barn slasast í leikskólanum
Ef barna slasast í leikskólanum og talin er ástæða til að fara með það í aðhlynningu á heilsugæslustöð/slysavarðstofu,
þá er hringt í foreldra. Kennari sem þekkir barnið vel fer með það í aðhlynningu og foreldrar koma þangað, taka við
barninu og fylgja því áfram.
Lyf
Trúnaðarlæknir barna hjá skóla- og frístundasviði hefur beint þeim tilmælum til leikskóla að ekki séu gefin lyf í
skólanum, nema í algjörum undantekningum og þá í samráði við leikskólastjóra. Hætta er á mistökum við lyfjagjafir
og einnig er geymsla á lyfjum ekki örugg.
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Fáliðun – viðbrögð leikskólans
Það
getur
komið
Fusce
quis
lacusupp sú staða í leikskólanum að það sé
ekki nægilegt starfsfólk til staðar, t.d. vegna veikinda
eða ekki tekst að ráða í lausar stöður. Í leikskólanum er
viðbragðsáætlun ef starfsmannafjöldinn fer undir
ákveðið lágmark miðið við barnafjölda. Það er gert til
að tryggja öryggi barna. Ef fyrirsjáanlegt er að morgni
að starfsmannafjöldi verði ekki nægur yfir daginn, þá er
hringt í foreldra barna eftir ákveðnu kerfi og þau beðin
að sækja barn sitt. Nánari upplýsingar veitir
leikskólastjóri.

Foreldraráð og foreldrafélag
Í leikskólanum er starfandi foreldraráð samkvæmt lögum um leikskóla nr.90/2008. Foreldraráð er kosið að hausti. Í
ráðinu eru a.m.k. þrír fulltrúar foreldra (formaður foreldrafélagsins situr í ráðinu) og frá leikskólanum eru
leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri. Hlutverk foreldraráðsins er að gefa umsögn um drög að starfsáætlun og á
sama hátt að koma að mati á vetrarstarfinu. Ráðið fundar tvisvar til þrisvar á ári. Þessi vettvangur er góð leið til að
ræða um ýmis mál er varðar starfsemi leikskólans.
Foreldrafélag hefur verið starfandi frá upphafi leikskólans. Stjórnin er skipuð tveim fulltrúum frá hverri deild og
einum fulltrúa frá leikskólanum.
Tilgangur foreldrafélagsins er að efla tengsl barna og foreldra utan hefðbundins leikskólatíma. Foreldrafélagið gefur
út fréttabréf. Starf félagsins byggist á velvilja og áhuga foreldra.
Foreldrar eru hvattir til að taka virkan þátt í foreldraráði og/eða foreldrafélagi leikskólans.

Skemmtisjóður barna
Frá upphafi hafa foreldrar greitt í skemmtisjóð barna. Þessi sjóður stendur straum af kostnaði vegna t.d. leiksýninga,
jólagests á jólaballið, rútuferða o.fl. Skemmtisjóðurinn er innheimtur af foreldrafélaginu.
Símaskrá barna
Við höfum gefið út símaskrá barnanna að hausti fyrir börn á eldir deildum. Þar eru upplýsingar um nafn, heimilisfang
og símanúmer. Ef einhver vill ekki vera með í símaskránni er viðkomandi beðinn að hafa samband við leikskólastjóra
og auðvitað er tekið tillit til þess.
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