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Inngangur 
Skólanámskráin okkar, „Yfir holt og hæðir“, er unnin samkvæmt aðaláherslum 

Aðalnámskrá leikskóla 2011. Ritið hefur að geyma stefnu Lyngholts, markmið, 

starfshætti, mat á skólastarfi og ýmsar gagnlegar upplýsingar um starfsemina. 

Námskráin er aðgengileg í heild sinni á netinu. Er þetta meðal annars hluti af 

umhverfisstefnu okkar. Til að skoða námskrána er farið inn á heimasíðu skólans.  

Námskráin sýnir starfsgrundvöll okkar. Hún er ætluð til að miðla til foreldra 

upplýsingum um starfsemi leikskólans og efla þannig samstarf heimilis og 

leikskóla.  

Stefna skólans tekur mið af hugmyndafræði Uppeldis til ábyrgðar og ART 

aðferðinni. 

Nýir foreldrar fá í hendur upplýsingabækling um leikskólann og 

starfsmannahandbók er aðgengileg starfsmönnum.  

Foreldrafélag/foreldraráð gefur umsögn til skólans og fræðslunefndar um 

námskrá og áætlanir leikskólans sem og að fylgjast með framkvæmd starfsins. 

Ástúð, umhyggja og virðing fyrir hverjum einstaklingi er grundvöllur góðs 

leikskólastarfs og þegar gleðin er höfð að leiðarljósi eru okkur allir vegir færir. 

 

Saga Lyngholts 
Sumarskóli tók til starfa á Reyðarfirði vorið 1963 og var hann þá til húsa í 

grunnskólanum. Hann var starfræktur með hléum til ársins 1977 en þá var 

starfsemin flutt í Hermes þar sem boðið var upp á fjögurra klst. vistun bæði 

fyrir og eftir hádegi. Hermes er nafn hússins sem nú hýsir Skólaskrifstofu 

Austurlands. Í upphafi var gert ráð fyrir að leikskólinn væri tvísetinn í fjóra 

tíma í senn yfir daginn. Í Hermes var rekinn heilsársskóli allt til haustsins 1984 

þegar flutt var í tveggja deilda leikskóla við Heiðarveg 5. Leikskólinn var hins 

vegar formlega tekinn í notkun og vígður af frú Vigdísi Finnbogadóttur, forseta 

Íslands sumarið 1985 og hlaut þá nafnið Lyngholt. 

Í byrjun var einungis helmingur húsnæðisins nýtt fyrir starfsemi leikskólans, 

hluti húsnæðisins var nýtt af grunnskólanum og um tíma var þar til húsa 

skrifstofa Reyðarfjarðarhrepps. Haustið 1993 fékk svo leikskólinn húsnæðið allt 

til umráða, enda hafði starfsemi hans þá aukist umtalsvert.  

Vorið 2004 var síðan hafist handa við að byggja tvær deildir til viðbótar við 

skólann auk þess sem eldra húsnæði var endurbyggt. Fjórar deildir, rúmgóður 
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salur, listastofa, stórt og vel útbúið eldhús, starfsmannaaðstaða og stór lóð 

skapa ramma utan um starfsemi skólans. Vígsla skólans fór fram 1.desember 

2006. 

Í janúar 2015 var Öðlingasel opnað í grunnskólanum þar sem ekki var lengur pláss 

í Lyngholti til að taka á móti ársgömlum nemendum nema með þessu úrræði. 

Öðlingasel starfaði í grunnskólanum fram í ágúst 2018. Vorið 2018 var ákveðið að 

fara í framkvæmdir í leikskólahúsnæðinu þar sem salnum yrði breytt í deild sem 

myndi hýsa Öðlingana. Þá var svipuð staða í nóvember 2017 þegar ákveðið var að 

fara í framkvæmdir á húsnæði Félagslundar og gera deild þar sem gæti rúmað 

næst elstu nemendur skólans. Þá var Lyngholt orðið yfir fullt og til að hægt væri 

að taka við nýjum nemendum á nýju ári var farið í ofantaldar breytingar.  

Lundarsel var því opnað í janúarbyrjun 2018. Deildin er í hálfum salnum sem og 

kaffisal Félagslundar. Það lá beint við að deildin héti Lundarsel þar sem húsið 

stendur við Lundargötu. Í Lundarseli er pláss fyrir 26 nemendur og er aðstaða 

þar mjög góð. Fræðsluráð óskaði svo eftir því í framhaldinu þar sem stækkanir 

voru framundan á Lyngholti að Félagslundur tilheyrði leikskólanum og yrði nýttur 

sem framtíðarhúsnæði við Lyngholt.  

Veturinn 2017 – 2018 var unnið að teikningum á viðbyggingu við suðurenda 

Lyngholts. Þar á að koma deild fyrir yngstu nemendur skólans, 

starfsmannaaðstaða ásamt því að lokið verður við þær breytingar sem byrjað var 

á í sal leikskólans og viðbyggingu á fataklefanum í Birkiholti. En í þeirri 

viðbyggingu á að rúmast fataklefi fyrir Reyniholt og Birkiholt ásamt 

þurrkherbergi og snyrtingu.  

Ýmis félagasamtök hafa í gegnum tíðina stutt við starfsemi leikskólans m.a. með 

því að gefa til hans ýmsan efnivið, leiktæki, húsgögn og öryggisbúnað. Í tengslum 

við byggingarframkvæmdirnar 2004-2005 stóðu mörg fyrirtæki og félagasamtök 

fyrir myndarlegum gjöfum til leikskólans. Sá stuðningur verður aldrei fullkomlega 

þakkaður. 

Ytri aðstæður 
Leikskólinn Lyngholt er sex deilda leikskóli, rekstraraðili er Fjarðabyggð. 

Leikskólar heyra undir Mennta- og menningarmálaráðuneyti. Fræðslunefnd 

sveitafélagsins fer með málefni leikskólans ásamt fræðslustjóra. Leikskólastjóri 

ber faglega og rekstrarlega ábyrgð og fer með daglega stjórn. 
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Skólaskrifstofa  

Leikskólinn hefur samstarf við starfsfólk Skólaskrifstofu Austurlands varðandi 

greiningu, fræðslu og ráðgjöf. 

Helstu verkefni skrifstofunnar eru samkvæmt stofnsamningi meðal annars 

eftirfarandi: 

• Almenn og greinabundin kennsluráðgjöf, námsráðgjöf og sálfræðiþjónusta 

• Endur – og símenntun kennara, nýbreytni og þróunarstörf. 

• Ráðgjöf í deilumálum. 

• Ráðgjöf vegna eftirlits með framkvæmd grunnskólalaga. 

• Utanumhald læsisverkefna.  

 

Stjórnun og stjórnunarhættir 
Samskipti skipta öllu máli í skólaumhverfi, skólastarfið stendur og fellur með því 

hvernig samskiptunum er háttað. Því er nauðsynlegt að góð tengsl myndist á milli 

starfsmanna innbyrðis sem og allra sem að skólasamfélaginu koma.  

Leikskólastjórinn gegnir lykilhlutverki í þróun leikskólastarfsins, leikskólastjórinn 

skapar aðstæður sem stuðla að því að auka hæfni starfsmanna og betri 

leikskólamenntun barna. Við árangursríka leikskólaþróun er brýnt að leikskólastjóri 

leggi áherslu á umræður um innihald skólanámskrárinnar, sérstakar áherslur í 

leikskólastarfinu og starfsaðferðir. Í umræðum starfsfólks birtast viðhorf og 

lífsskoðanir hvers og eins. Leikskólastjórinn þarf að gera sér grein fyrir hvað það 

er sem hann telur mikilvægt, hvernig hann vill að samskiptum sé háttað og hver 

hans stjórnunarstíll er. Leikskólastjóri ber ábyrgð á að mótuð sé heildarstefna í 

uppeldis- og menntamálum leikskólans, hann sér til þess að áætlanir séu gerðar og 

að það fari fram reglulegt mat á starfi leikskólans. 

Stjórn leikskólans 
Er mynduð af leikskólastjóra, aðstoðarskólastjóra, sérkennslustjóra og 

deildarstjórum. Fundir/dagþingan eru haldnir í hverri viku, eða eftir þörfum.  

Fundir  
Leikskólastjóri ber ábyrgð á að starfsmannafundir séu haldnir og stjórnar þeim, 

leikskólastjóri skapar aðstæður fyrir aðra fundi, s.s. deildarfundi og/eða fagfundi. 
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Starfsmannafundir/fagfundir 

Á fundunum er farið yfir ýmis mál, skipst á upplýsingum og skoðunum, gerðar 

kannanir og mat á skólastarfi. Unnið er að starfsáætlunum og endurmenntun.  

Deildafundir 
Á deildafundum eru rædd mál sem varða hverja deild, unnið að skráningum nemenda 

og gerðar áætlanir og fleira. Deildarstjóri stýrir fundunum. 

Dagþingan 
Dagþingan er haldið vikulega 1 klst. í senn. Þar eru ýmis mál rædd er varða innra 

starf leikskólans, skipulag o.fl. Þessir fundir eru einnig ætlaðir til að koma 

upplýsingum áleiðis og til að fylgja eftir skóladagatali. Dagþingan sitja 

leikskólastjórnendur, sérkennslustjóri og deildarstjórar. 

Starfsmannastefna 
Í Lyngholti er hæft, áhugasamt og traust starfsfólk sem sýnir börnum og 

foreldrum hlýtt viðmót. 

Leikskólakennarar og leiðbeinendur við leikskólann Lyngholt þurfa að: 

• vera stundvísir og sýna ábyrgð í starfi, skapa og viðhalda jákvæðri 

ímynd skólans. 

• skrifa undir þagnarskyldu, kynna sér nákvæmlega í hverju hún felst 

og halda trúnað í hvívetna jafnt innan leikskólans sem utan. 

• vera færir um að starfa eftir markmiðum Aðalnámskrár leikskóla og 

uppeldisstefnu sveitafélagsins.  

• gera sér grein fyrir að leikskólinn er 1. skólastigið. Leikurinn er 

náms- og þroskaleið barnsins og því þarf að nýta hann sem 

kennslutæki. 

• sýna börnum og samstarfsfólki virðingu og umburðarlyndi. Taka og 

setja fram gagnrýni á málefnalegan hátt. 

• gera sér grein fyrir að baktal og undirróður gagnast engum. 

Ágreining skal reynt að leysa sem fyrst. Takist það ekki skal leitað 

til næsta yfirmanns. Skólastjóri skal alltaf fá að vita um ágreining 

sem upp kemur. 

• tileinka sér virka hlustun, virða einstaklingsmun þ.e. mismunandi 

þarfir og styrkleika hvers barns. 

• leitast við að eflast í starfi m.a. með því að leita sér fagþekkingar 

eftir því sem kostur er og vera opinn fyrir nýjungum. 
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Starfslýsingar 
Allir starfsmenn við leikskólann starfa samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla 

og öðrum lögum er við eiga, Aðalnámskrá leikskóla og stefnu Fjarðabyggðar.  

Leikskólastjóri 
Ber ábyrgð á rekstri og daglegri stjórnun leikskólans. Er faglegur leiðtogi og ber 

að kynna sér nýjungar í starfi og miðla þekkingu til starfsmanna. Hann leiðir 

lýðræðislegt samstarf ólíkra hópa sem starfa innan leikskólans, stuðlar að 

jafnrétti og uppbyggilegum samskiptum með velferð barna að markmiði. Hann deilir 

verkefnum og ábyrgð til starfsmanna í samræmi við skólanámskrá.  

Aðstoðarskólastjóri  

Er aðstoðarmaður leikskólastjóra og ber ásamt honum ábyrgð á rekstri leikskólans. 

Vinnur ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun leikskólans og skipulagningu 

uppeldisstarfsins. Er staðgengill í fjarveru leikskólastjóra og starfar þá 

samkvæmt starfslýsingu hans. Hann sinnir að öðru leyti þeim verkefnum sem 

leikskólastjóri felur honum.  

Sérkennslustjóri 
Ber ábyrgð á og stjórnar skipulagningu, framkvæmd og endurmati sérkennslu í 

leikskólanum ásamt leikskólastjóra. Auk þess annast hann stoðkennslu leikskólans 

og er faglegur umsjónarmaður hennar. Þá annast hann frumgreiningu og ráðgjöf 

til annarra starfsmanna leikskólans.  

Deildarstjóri 

Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagi og framkvæmd faglegs starfs á deildinni. Tryggir 

að sérhvert barn fái menntun og uppeldi við hæfi. Auk þess sér hann um að 

skipuleggja samvinnu við foreldra/forráðamenn.  

Leikskólakennarar  

Vinna að uppeldi og menntun barna. Fylgjast með velferð þeirra og hlúa að þeim 

andlega, félagslega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers barns.  

Leikskólaleiðbeinendur 

Sinna þeim verkefnum sem deildarstjórar fela þeim. Fylgjast með velferð 

nemenda og hlúa að þeim andlega, félagslega og líkamlega. 
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Iðjuþjálfi/þroskaþjálfi 

Aðstoðar einn eða fleiri nemendur sem þurfa sérstaka aðstoð. Starfið miðar 

fyrst og fremst að því að auka færni og sjálfstæði þessara nemenda, félagslega, 

námslega og í daglegum athöfnum. 

Matráður og aðstoð í eldhúsi 

Sjá um matreiðslu, bakstur, innkaup og ýmis störf sem tilheyra eldhúsi, þvottahúsi 

og kaffistofu.  

Starfsmannasamtöl 

Formleg starfsmannasamtöl eru tekin á vorönn. Að vori snýst samtalið um gengi 

starfsmannsins og óskir hans um næsta skólaár. Starfsmaður og skólastjóri setja 

niður markmið starfsmannsins í starfi. Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri skipta 

með sér viðtölunum. Stjórnendur skólans nýta niðurstöður úr Skólapúlsinum til að 

ræða úrbætur í starfsmannasamtölum. 
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Leiðarljós leikskóla  
 

Einkunnarorð Lyngholts 

Við í Lyngholti völdum okkur sem einkunnarorð: ALLIR GETA EITTHVAÐ, ENGINN 

GETUR ALLT. Við sköpum örvandi námsumhverfi þar sem hver og einn nálgast nám 

sitt á eigin forsendum og fær notið sín sem einstaklingur.  

 

Leikur og nám 

Leikurinn er gríðarlega mikilvægur fyrir börnin fyrstu æviár þeirra. Leikurinn er 

hornsteinn leikskólastarfsins, lífstjáning og gleðigjafi barnsins. Frjáls og 

sjálfsprottinn leikur er hið eðlilega tjáningarform því þar endurspeglast reynsla 

barnsins. Í gegnum leikinn skapar barnið og stjórnar, það lærir samskiptareglur, 

nýja þekkingu, tilfinningar, athafnir og leikni. Í gegnum leikinn læra börnin að sjá 

hlutina út frá öðrum en sjálfum sér. Þau læra að stjórna eigin tilfinningum og setja 

sig í spor annarra. Öll skynfærin eru notuð í leiknum og eru það þeirra leiðir til þess 

að efla vitsmuna-, hreyfi- og félagsþroska sinn. 

 

Skyn- og hreyfileikir 

Skyn og hreyfileikir einkennast af því að líkaminn og skynjun er virkjuð á ýmsan 

hátt. Börnin nota öll sín skynfæri til að uppgötva heiminn á sínum forsendum og 

hraða. Ýmsir hópleikir þjálfa samhæfingu líkama og skynjunar. Barnið þarf gott 

rými til hreyfingar og til könnunar á umhverfinu. 

 

Byggingaleikur 

Í leikskólanum er fjölbreytt úrval af ýmsum kubbum og öðrum efniviði til að byggja 

og skapa úr. Í byggingaleikjum ráða börnin ferðinni og þau fá útrás fyrir 

sköpunargleðina og þörfina fyrir að skapa. Í gegnum byggingaleiki læra börnin hin 

ýmsu stærðfræðihugtök og vísindi með því að handfjatla kubba og prófa sig áfram.  

 

Regluleikir  

Regluleikir byggja á ákveðnum reglum sem lærðar eru og leiða leikinn. Borðspil með 

teningum og myndagátur eru einkenni þessarar leikja. Þeim er ætlað að kenna á 

einfaldan máta grunnreglur sem gilda allsstaðar, eins og að fara eftir röð. 

Athyglisgáfan er virkjuð og einbeitingin þjálfuð. 
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Hlutverk kennara í leik  

Kennarinn gegnir mikilvægu hlutverki í leik barna. Hann þarf að skapa 

fjölbreytilegt leikumhverfi og vera vakandi fyrir þeim tækifærum sem gefast til 

að leiðbeina og kenna. Hann kemur inn í leikinn á forsendum barnanna, fylgist með 

og getur gripið inn í með spurningum eða aðstoðað þau börn sem þurfa leiðbeiningar 

við. Kennarinn verður að vera góð fyrirmynd þar sem börn fylgjast með athöfnum 

og skoðunum fullorðinna og herma eftir þeim. Kennarinn getur einnig fylgst með 

samskiptum barnanna í gegnum leikinn, hann skráir hjá sér og vinnur úr því. 

 

Uppbyggingarstefnan 

Leikskólinn Lyngholt tileinkar sér vinnuaðferðir sem eru í anda hugmyndafræði 

Uppeldis til ábyrgðar. Meginatriði hugmyndafræðinnar er að kenna börnum 

sjálfsaga, sjálfsstjórn og að ýta undir sjálfstraust. Uppbygging sjálfsaga leggur 

áherslu á jákvæð samskipti, ábyrgð og virðingu. Uppbyggingarstefnan þjálfar 

börnin í að byggja upp skýra sjálfsmynd og sýna sjálfum sér og öðrum virðingu 

með hegðun sinni. Það styrkir börnin að hafa sameiginlega mynd um góð samskipti 

í leikskólanum. Uppbygging byggir á skýrum mörkum sem þarf að standa vörð um 

og sameinast um: 

• Fáar skýrar reglur sem allir geta sameinast um.  

• Við vinnum með reglurnar heima og reglurnar í leikskólanum. 

Við ræðum við börnin um reglurnar og ófrávíkjanlegu reglurnar og viðurlögin 

þegar reglur eru brotnar. Áherslu á samskipti sem ýta undir frelsi en gefa 

jafnframt skýr mörk. Munum að við getum aðeins stjórnað okkur sjálfum og 

engum öðrum! Samkvæmt uppbyggingarstefnunni hefur barnið fimm grunnþarfir 

þ.e. að lifa við öryggi, þörf fyrir ást og umhyggju, eigið áhrifavald, gleði og 

ánægju og valfrelsi og sjálfstæði. Við vinnum með börnunum út frá þörfinni um 

ást og umhyggju, gleði og ánægju, frelsi, og áhrifavald. 

 

ART   

Unnið hefur verið með ART aðferðina í Lyngholti undanfarin ár með næstelstu og 

elstu nemendum skólans. Það þykir hafa gefið góða raun í að minnka erfiða hegðun 

einstakra nemenda og æfa þau í aukinni samskiptafærni. ART aðferðin stendur 

fyrir Aggression Replacement Training og er uppeldisfræðilegt þjálfunarmódel 

sem hefur það að markmiði að fyrirbyggja óæskilega hegðun og kenna aðrar leiðir 
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til að leysa samskipta-, tilfinninga- og hegðunarvanda. Í ART aðferðinni þjálfast 

nemendur í félagsfærni og sjálfsstjórn, það er meðal annars gert með 

sýnikennslu, hlutverkaleik, jákvæðri styrkingu, æfingum og umræðum. 

 

Grænfáninn  

Umhverfissáttmáli Lyngholts 

• Við ætlum að útskrifa nemendur sem eru með sterka umhverfisvitund 

• Við ætlum að flokka sorp og endurnýta það sem hægt er 

• Við ætlum að tileinka okkur umhverfisvænar og sparlegar neysluvenjur 

• Við ætlum að gefa nemendum tækifæri til að njóta útivistar og skipulagðra 

gönguferða og útileikja 

• Við ætlum að gefa nemendum og kennurum góðan tíma til að upplifa og 

njóta útiveru á eigin forsendum 

 

Daglegt líf í leikskólanum 

Nemenda lýðræði 

Það er mikilvægt að börn taki þátt í daglegu starfi í leikskólanum. Með því öðlast 

þau færni til að taka þátt í hinum ýmsu hlutverkum daglegs lífs. Eftir því sem 

færni þeirra og þroski eykst fjölgar tækifærum til þátttöku. Öll tækifæri eru 

nýtt til að örva færni barnanna t.d. á snyrtingu, í fataklefa og í matartímum. Lögð 

er áhersla á sjálfstæði og ábyrgð, auk þess sem börnin taka þátt í ýmsum 

ákvörðunum sem snúa að daglegum athöfnum. Nám í leikskóla er samþætt nám þar 

sem börn læra við mismunandi aðstæður. 

 

Mætingar og brottfarir 

Hvert barn þarf að finna að það sé velkomið þegar það mætir í skólann. Við 

fögnum hverju barni og hlökkum til að vinna með því yfir daginn. Tekið er á móti 

börnunum á viðkomandi deild. Foreldrar skulu ávallt gæta þess að starfsmaður 

viti af komu barnanna. Mikilvægt er að vistunartími sé virtur og á það bæði við 

um komur sem og brottfarir.  



Leikskólinn Lyngholt 
-Allir geta eitthvað, enginn getur allt- 

 

14 
 

Í leikskólanum er hvíldartími á milli kl. 11–13, á þeim tíma stendur yfir 

hádegismatur og hvíld. Mikilvægt er að halda áreiti í lágmarki á þessum tíma og 

biðjum við foreldra að virða það.  

Þegar börnin ljúka sínum degi í leikskólanum þykir okkur sjálfsagt að kveðjast og 

þakka fyrir samveruna. Bæði er það sjálfsögð kurteisi og eins verður starfsfólk 

að vita af því þegar barn er sótt, öryggisins vegna. Það er auk þess gott að 

kveðjast og hlakka til næsta dags. 

Ekki er leyfilegt að börn yngri en 12 ára sæki systkini eða vini í leikskólann. Láta 

skal vita ef aðrir en foreldrar sækja barnið/börnin. 

 

Fataherbergi 

Hvert barn á sitt hólf, merkt með nafni þess. Í hólfi hvers barns er síðan box 

undir aukaföt sem þau geyma í leikskólanum. Útivistarfatnað þarf að taka með 

heim á föstudögum.  

Lögð er áhersla á að fara fram með börnin í litlum hópum þegar farið er út, bæði 

til að skapa þeim tíma og svigrúm til að hjálpa sér sjálf og eins til að tíminn í 

fataherberginu sé á rólegu nótunum. 

 

Matartímar 

Í Lyngholti leggjum við áherslu á hollustu og heilbrigði og tekur matseðillinn mið 

af því. Hér æfum við okkur að bragða á öllum mat. Þjónn dagsins nær í 

matarvagninn og leggur á borð. 

Morgunverður er kl. 8:15-8:45 og samanstendur af hafragraut, súrmjólk, 

kornflögum og mjólk. Alla daga er í boði lýsi. 

Hádegisverður hefst kl. 11:15 á yngri deildum og kl. 11:30 á eldri deildum og að 

honum loknum eru nemendur annað hvort í rólegri stund eða hvíld a.m.k. til kl. 

13:00.   

Nónhressing hefst um kl. 14:15 Þá er í boði mjólk og vatn. Borið er fram 

heimabakað brauð eða bakkelsi, ávextir og grænmeti. 
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Hvíld/róleg stund 

Að loknum hádegisverði leggja yngstu nemendurnir sig. Gott er að hafa meðferðis 

,,huggudót” sem þau eru vön að leggja sig með heima, t.d. snuð, bangsa, kodda 

o.s.frv. Tekið er mið af óskum foreldra varðandi lengd svefntímans. Þó er 

nemendum  aldrei boðið upp á skemmri tíma en 30 mínútur í svefn. 

Eldri börnin hlusta á sögu eða geisladisk og velja sér síðan viðfangsefni. 

 

Samverustundir 

Á hverjum degi er farið í samverustund, þar er lesið, sögð saga, sungið eða 

spjallað. Unnið með markvissa málörvun og spilað. Þessar stundir eru mikilvægar í 

starfinu þar sem öll börn fá tækifæri til að tjá sig og segja frá því sem á þeim 

brennur. 

 

Útivera/útinám 

Mikil áhersla er lögð á útivist. Öll börn þurfa að fara út a.m.k. einu sinni á dag. 

Börnin eiga því að vera með fatnað við hæfi hverju sinni. Í útivist eru börnin mest 

í frjálsum leik en einnig er farið í hringleiki og ýmsa hópleiki. Ekki er farið út ef 

aðstæður á lóð leyfa það ekki. 

 

Vettvangsferðir 

Farið er í styttri og lengri ferðir í hópastarfstímanum. Einnig reynum við að hafa 

einn dag í viku sem sérstakan útivistardag og er þá verið úti í jafnvel 2-3 

klukkutíma. Í vettvangsferðum gefst gott tækifæri til að æfa 

umferðarreglurnar og til náttúruskoðunar. Jafnframt eru ýmis námssvið fléttuð 

inn í vettvangsferðir svo sem stærðfræði, málörvun, lífsleikni og íþróttir. 

,,Staðurinn minn” er dæmi um verkefni þar sem öll námssvið fléttast inn í eitt 

verkefni. 

 

Hagnýtar upplýsingar  
• Leikskólinn er sex deilda, einsetinn skóli og hér starfa nemendur á aldrinum 

1-6 ára í 4-9 klukkustunda vistun. Hámarksleikskólatími er 9 klukkustundir. 
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• Leikskólinn er opnaður kl. 7.30 f.h. og tekið er á móti nemendum sem eru 

með þann tíma á einum stað í skólanum. Allar aðrar deildar opna svo kl. 7:45  

Kl. 16:30 er skólanum lokað. 

• Leikskólinn er starfræktur allt árið að undanskilinni fjögurra vikna 

sumarlokun. Nemendur eiga rétt á og skulu taka fjögurra vikna samfellt 

sumarfrí að lágmarki. 

• Gert er ráð fyrir að nemendur komi og séu sóttir innan þeirra marka er 

vistunartími segir til um. Hægt er að sækja um viðbótartíma eða aðrar 

breytingar hjá leikskólastjóra/aðstoðarskólastjóra. Ósk um breytingu á 

vistun þarf að berast fyrir tuttugasta hvers mánaðar og tekur þá gildi 

fyrsta dag næsta mánaðar á eftir ef mönnun í húsinu leyfir.  

• Leikskólaplássi ber að segja upp með eins mánaðar fyrirvara og er miðað við 

fyrsta hvers mánaðar. 

• Greiðsla leikskólagjalda er innheimt af Fjarðabyggð. Greitt er mánaðarlega, 

fyrirfram og er gjalddagi fyrsta hvers mánaðar og eindagi þann þrítugasta. 

• Fari skuld fram yfir tvo mánuði er litið svo á að leikskólaplássi sé sagt upp. 

 

Klæðnaður 

Klæðnaður nemenda þarf að miðast við að þeir geti tekið þátt í öllu því starfi sem 

fram fer. Unnið er meðal annars með leir, lím og málningu og þótt reynt sé að vernda 

fatnað barnanna með svuntum eða skyrtum tekst það ekki alltaf. Nauðsynlegt er 

að nemendur hafi ávallt föt til skiptanna (buxur, peysu, nærföt, sokka og 

sokkabuxur). Auk þess eiga nemendur að hafa viðeigandi útivistarfatnað. Mikilvægt 

er að foreldrar merki fatnað barna sinna. 

 

Veikindi og fjarvistir  

Vinsamlegast látið vita ef nemandi mætir ekki í leikskólann vegna veikinda eða af 

öðrum ástæðum. Að öðru leyti er reiknað með að barnið geti tekið þátt í öllu starfi 

leikskólans, úti sem inni, þegar það mætir. Kennarar sjá ekki um lyfjagjafir í 

leikskólanum nema í undantekningartilfellum. Hafi barn verið fjarverandi vegna 

veikinda í a.m.k. 1 mánuð er heimilt að fella niður dvalargjöld um helming gegn 

framvísun læknisvottorðs. Ef barn er fjarverandi í tvær vikur samfellt eða meira 

fellur fæðisgjald niður sé fjarvera tilkynnt með fyrirvara. 
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Umhverfið 

Hliðin og bílaumferð 

Foreldrar og aðrir sem ganga um hliðin inn á leikskólalóðina skulu ávallt loka þeim á 

eftir sér. Nemendum er ekki heimilt að klifra upp á hliðin til að opna og loka þegar 

þau koma eða eru sótt. Óheimilt er að skilja bíla eftir í lausagangi við leikskólann 

því við metum hreina loftið mikils.  

 

Afmæli 

Við gerum okkur glaðan dag hér í Lyngholti á afmælisdögum barnanna. Þá setja 

afmælisbörnin upp kórónu og sunginn er fyrir þau afmælissöngurinn.  

 

Boðskort  

Ekki er leyfilegt að setja boðskort í hólf barnanna. 

 

Hamingjudagar  

Síðasta föstudag hvers mánaðar brjótum við upp starfið með ýmsum hætti. Við 

höfum bókadag, búningadag, náttfataball, dótadag o.fl. skemmtilegt og er dagurinn 

auglýstur fyrirfram. 

 

Starfsdagar og endurmenntun kennara 

Starfsdagar eru sex á hverju skólaári og eru þeir auglýstir fyrirfram. Starfsdagar 

notast til skipulagningar á starfinu, kynnisferða og til að sækja námskeið. 

Leikskólinn er lokaður á starfsdögum. Þá reynum við einnig að senda starfsmenn á 

námskeið sem tengjast þeirra störfum inn í skólanum sem haldin eru aðra daga en 

starfsdagana.  

 

Samstarf heimilis og skóla  
Traust og gott samstarf milli heimilis og leikskóla er grundvöllur þess að barni líði 

vel og njóti sín í leikskólanum. Foreldrar þekkja barn sitt best og bera að sjálfsögðu 

frumábyrgð á uppeldi og velferð þess. Leikskólakennari kynnist barni í 
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leikskólastarfi og þekkir þroska þess, færni og líðan í barnahópi.  Leikskólanum ber 

að veita foreldrum stuðning við uppeldið. 

Samstarf heimilis og leikskóla hefur verið í nokkuð föstum skorðum undanfarin ár. 

Hefð hefur skapast fyrir ýmsum uppákomum og ber þar hæst sumarhátíð 

leikskólans í júní. Sem nemendur, foreldrar og starfsfólk undirbúa. Þar gera allir 

sér glaðan dag saman og skoða afrakstur vetrarstarfsins og hlusta á söng nemanda. 

Foreldrar hafa einnig verið fúsir til aðstoðar þegar þess hefur verið óskað svo sem 

við ferðir og heimsókn ákveðins aðila á jólaskemmtun o.s.frv. 

 

Dagleg samskipti 

Í leikskólanum er lögð áhersla á jákvæð dagleg samskipti. Foreldrar eru og eiga að 

finna að þeir eru alltaf velkomnir í skólann. Við reynum að miðla upplýsingum með 

samtölum, ýmist í viðtölum eða eins og sagt er, á hlaupum. Þá hefur aðgengi að 

starfsmönnunum aukist með tilkomu skilaboðakerfis Karellen.  

Námskrá skólans er á netinu, foreldrahandbók afhent þegar barn byrjar í skólanum 

og daglega er síðan ritað á töflu í anddyri það helsta sem var á döfinni þann daginn. 

Heimasíða skólans lyngholt.leikskolinn.is er einnig nýtt undir upplýsingamiðlun. 

 

Aðlögun 

Það er stórt skref í lífi hvers barns að byrja í leikskóla. Þegar barn byrjar í 

skólanum er ákveðinn tími tekinn í að aðlaga það að þessu nýja umhverfi. Það er 

einstaklingsbundið hversu langan tíma aðlögun tekur og þó vel gangi í byrjun megum 

við alltaf búast við einhverju bakslagi síðar. Fyrstu daga skóladvalar barnsins fylgir 

foreldri barninu og kynnist í leiðinni aðstæðum og starfsháttum í skólanum.  

 

Foreldrasamtöl 

Föst foreldraviðtöl eru eftirfarandi: 

1. Viðtal við deildarstjóra og skólastjóra í upphafi aðlögunar. 

2. Viðtal við deildarstjóra að vori. Þar hittast foreldri/foreldrar og 

viðkomandi deildarstjóri. Þá er farið yfir helstu þroskaþætti, hvar 

styrkur hvers og eins liggur og hvað þarf að leggja áherslu á. Þarna er 

einnig vettvangur skoðanaskipta og upplýsingamiðlunar milli heimilis og 

skóla. Hvetjum við þó foreldra til að hafa samband eins oft og þurfa 

þykir.  
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3. Örviðtöl að hausti. Nýtast til að skoða nýja deild og hitta nýjan 

deildarstjóra og fara yfir það sem framundan er hjá nemandanum.  

Viðtöl eru einnig tekin í annan tíma, allt eftir óskum hvers og eins.  

 

Foreldrafélag 

Við skólann er starfandi foreldrafélag. Stjórn þess er skipuð fimm fulltrúum 

foreldra auk þess sem leikskólastjóri situr stjórnarfundi. Foreldrafélagið styður 

dyggilega við starfsemi skólans, tekur þátt í að skipuleggja ferðir, skemmtanir og 

fleira. Félagið er einnig með uppákomur og ferðir á eigin vegum og hefur skipulagt 

og séð um sýningar ýmissa farandleikhúsa. Aðalfundur er haldinn að hausti. Stjórn 

foreldrafélagsins sér um að sinna skyldum foreldraráðs. 

Foreldraráð setur sér starfsreglur. Skólastjóra ber að starfa með ráðinu. 

Hlutverk þess er að gefa umsagnir til leikskóla og fræðsluráðs um skólanámskrá og 

aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með að unnið 

sé eftir skólanámskrá og öðrum áætlunum innan leikskólans og kynningu þeirra 

fyrir foreldrum. 

Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á 

leikskólastarfinu. 

Nemendaverndarráð starfar við leikskólann. Í því sitja leikskólastjóri, 

aðstoðarleikskólastjóri, sérkennslustjóri, fulltrúi frá félagsþjónustu 

Fjarðabyggðar, fulltrúi frá Skólaskrifstofu Austurlands og fulltrúi frá HSA. 

Ráðið starfar samkvæmt lögum https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-

raduneytum/mennta--og-menningarmalaraduneyti/nr/16592. Hlutverk 

nemendaverndarráðs er að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við 

nemendur varðandi skólaheilsugæslu, náms- og starfsráðgjöf og 

sérfræðiþjónustu og vera skólastjóra til aðstoðar um framkvæmd áætlana um 

sérstaka aðstoð við nemendur. Samstarfið getur verið bæði vegna einstakra 

nemenda og forvarnarstarfs. 

 

Samþætt og skapandi leikskólastarf 

Grunnþættir menntunar 
 

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/mennta--og-menningarmalaraduneyti/nr/16592
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/mennta--og-menningarmalaraduneyti/nr/16592
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Læsi 

Læsi er margþætt og þýðir meðal annars að vera læs á umhverfi sitt, samfélagið 

og ritmál. Það þýðir einnig að kunna að tjá tilfinningar sínar og langanir, færa rök 

fyrir máli sínu og eiga samskipti við aðra. Tungumálið er ein dýrmætasta eign okkar. 

Það er boðskiptatæki, eflir samkennd fólks, auk þess sem móðurmálið og 

bókmenntaarfurinn tengja saman fortíð og nútíð. Hér fyrir neðan má sjá nokkra 

þætti sem tilheyra læsi í leikskólum. 

Tákn með tali  

Tákn með tali (TMT) er tjáskiptaaðferð sem þróuð var fyrir börn með mál- og 

þroskaröskun. Aðferðin byggir á einföldum hreyfitáknum, notuðum á markvissan 

hátt til stuðnings töluðu máli og nýtist öllum ungum börnum sem eru að ná tökum á 

málinu. Lykilorð hverrar setningar er táknað í stað allra orða líkt og í táknmáli. 

Kennarar nota TMT markvisst í daglegum athöfnum, leik og starfi: 

• Tákn eru kynnt reglulega yfir skólaárið 

• Tákn eru sett á ýmsar merkingar í leikskólanum 

• Hver nemandi fær úthlutað sínu eigin tákni 

• Heimasíða TMT er http://tmt.is/  

 

Málörvun og lestrarhvetjandi umhverfi 

Málörvun gengur út á að byggja upp orðaforða og ýta undir hlustun barna. 

Málörvun getur farið fram hvar sem er og hvenær sem er. Kennarar eru 

meðvitaðir um að grípa tækifærin þegar þau gefast og gera umhverfi barnanna 

lestrarhvetjandi. Dæmi um málörvandi og lestrarhvetjandi umhverfi má sjá hér 

fyrir neðan.  

• Ritað mál og nöfn nemenda eru gerð sýnileg 

• Upplýsingar sem nemendur geta nýtt sér eru í augnhæð þeirra 

• Tölu- og bókstafir hanga uppi á veggjum allra deilda 

• Aðgengi að bókum, lestrar- og skriftartengdum verkefnum er gott 

• Markviss málörvun fer fram í leik og daglegu starfi.   

• Kynning á menningararfi okkar fer fram í gegnum lestur, sögur, þulur, 

söngva, leikrit og ljóð 

▪ Kennarar eru góðar málfyrirmyndir sem bera virðingu fyrir móðurmálinu, 

tala fallegt og rétt mál.  

▪ Kennarar leggja grunn að lestrarnámi og efla málþroska  

http://tmt.is/
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▪ Talþjálfun eru í boði fyrir þá sem þurfa á henni að halda. Leikskólinn nýtir 

sér þjónustu fjarþjálfunar fyrirtækið Tröppu. Sjá nánar á trappa.is. 

 

Hreyfing og útivera 

Grunnurinn að lífsvenjum og heilbrigði á fullorðinsárum er lagður í æsku. Hreyfing 

stuðlar að andlegri og líkamlegri vellíðan og er börnum nauðsynleg fyrir eðlilegan 

vöxt og þroska. Barn skynjar líkama sinn og nær smám saman aukinni hreyfifærni. 

Í hreyfileikjum öðlast barn skilning á styrk sínum og getu og sjálfstraust þess vex. 

Þá eykst einnig samhæfing þeirra, jafnvægi og öryggi. Hreyfingu er skipt niður í 

gróf- og fínhreyfingar og nauðsynlegt er að örva hvort tveggja. Hreyfing utandyra 

er öllum börnum nauðsynleg. Útivera sem felur í sér hreyfingu er árangursrík leið 

til að kynna börn fyrir sínu nánasta umhverfi og gefa þeim kost á að takast á við 

ýmis viðfangsefni með virkum hætti. 

• Kennarar flétta hreyfingu inn í allt starf leikskólans og stuðla að jafnri 

þátttöku allra 

• Hreyfing í leikskólanum er bæði skipulögð og sjálfssprottin 

• Nemendum er boðið upp á útinám og vettvangsferðir 

• Nemendur fara í útivist daglega, hversu oft ræðst af veðri og aðstæðum. 

 

Næring 

Markmið okkar er að veita nemendum góða næringu. Allur matur í leikskólanum er 

unninn frá grunni úr hollu og næringarríku hráefni þar sem unnið er með íslenskar 

matarhefðir í bland við rétti frá öðrum löndum.  

• Nemendur eru hvattir til að bragða á öllu því sem í boði er  

• Kennarar leggja áherslu á að nemendur tileinki sér góða borðsiði og hreinlæti 

• Kennarar eru góðar fyrirmyndir í þeirri félagslegu athöfn sem 

matmálstíminn er. 

 

Hreinlæti 

Markmið okkar er að kenna nemendum almennar hreinlætisreglur. Hreinlæti er 

fyrirbyggjandi aðgerð gegn veikindum og smithættu.  

 

• Nemendur læra að þvo sér um hendur fyrir máltíðir og eftir salernisferðir  

• Nemendur aðstoða kennara við frágang og þrif á borðum, leikföngum og taui 

• Nemendur eru hvattir til að þrífa upp eftir sig sjálfir þegar þeir sulla niður 
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Andleg líðan og hvíld.  

Barn sem fær gott atlæti í æsku hefur góðan grunn til að líða vel sem fullorðinn 

einstaklingur. Sjálfsþekking og sjálfstraust er hluti af þessari andlegu vellíðan. 

Börn þurfa að finna væntumþykju, fá uppbyggjandi aga og fá að hafa áhrif á líf 

sitt. Í gegnum Uppbyggingarstefnuna læra börnin að þekkja sínar eigin þarfir og 

að taka tillit til annarra. Með skipulagðri hvíld og slökun fæst næði sem annars 

gefst ekki.   

• Kennarar leggja áherslu á að nemendur læri að þekkja sig sjálfa, tilfinningar 

og getu í gegnum leik og starf 

• Nemendur læra samskiptaleiðir og færni í gegnum leik og starf 

• Yngri nemendur sofa og eldri nemendur hvíla sig daglega  

• Hvíldartími skólans er skilgreindur á milli kl. 11-13 og þá er lögð áhersla á að 

lágmarka áreiti í húsinu. 

 

Lýðræði 

Lýðræði er rauður þráður í gegnum skólastarfið. Allir sem vilja geta haft áhrif á 

það starf. Foreldrar í gegnum foreldrafélög og foreldraráð og almennir borgarar 

í gegnum fræðsluráð. Innan veggja leikskólans velja börnin viðfangsefni og hafa 

áhrif á daglegt starf, undir handleiðslu kennara.  

• Með því að bjóða nemendum upp á val tryggja kennarar að börnin fái að 

hafa áhrif á hvað þau gera 

• Valið er rammi utan um frjálsa leikinn og innan hans læra börnin 

lýðræðisleg vinnubrögð eins og t.d. að skiptast á, fara eftir leikreglum og 

virða skoðanir hvers annars  

• Nemendur bera ábyrgð á sínu eigin vali og eru hvattir til að standa við það 

• Nemendur hafa bein áhrif á þætti í skólastarfinu á borð við val á 

hamingjudögum og verkefnum í hópastarfi. 

Jafnrétti 

Börn eru í eðli sínu fordómalaus og leikskólinn leggur áherslu á að það 

fordómaleysi viðhaldist. Þar sem við búum í fjölmenningarsamfélagi leggjum við 

áherslu á að þau kynnist menningu barna sem koma annarsstaðar frá. Virða skal 

rétt allra barna óháð kynferði, bakgrunni, aðstæðum, tungumáli eða getu.  

• Kennarar veita nemendum jöfn tækifæri til virkrar þátttöku í 

skólastarfinu og leggja áherslu á að verkefni séu ekki kyngreind 
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• Með gagnvirku foreldrasamstarfi aðstoða kennarar þá foreldra sem þurfa 

á hjálp að halda í uppeldishlutverkinu  

• Nemendur læri að hlusta hver á annan og virða fjölbreytileika og ólík 

sjónarmið 

 

Sköpun  

Sköpun í leikskóla á að beinast að sköpunarferlinu, tjáningunni, gleðinni og náminu 

sem fer fram þegar tilfinningar, hugmyndir og ímyndun fær að njóta sín. Skipulag 

og búnaður í leikskólanum á að stuðla að því að vekja forvitni barnsins, virkni, áhuga, 

frumkvæði, gleði og efla sjálfstæði þess. Hlutverk kennara er að velja leiðir sem 

hvetja til sjálfstæðra vinnubragða og skapandi hugsunar. Lögð er áhersla á opinn 

efnivið, hann hefur óendanlega möguleika og enga rétta eða ranga lausn. Undir það 

fellur til að mynda leir, kubbar, sandur og annar náttúrulegur efniviður. Oftar en 

ekki er sköpun tengd við þau viðfangsefni eða þemaverkefni sem eru í gangi hverju 

sinni. Þar er lögð meiri áhersla á ferlið heldur en afurðina.   

• Nemendur hafa m.a. aðgang að litum, málningu og penslum til 

myndlistarsköpunar 

• Nemendur semja sögur og leikrit í gengum leikinn. 

 

Sjálfbærni  

Sjálfbærni er mannleg starfsemi sem fullnægir þörfum samtímans án þess að 

draga úr möguleikum framtíðarkynslóða til að fullnægja sínum þörfum. Markmið 

sjálfbærni er að nemendur og starfsfólk  átti sig á að þau vistspor, sem sérhver 

einstaklingur skilur eftir sig skipta máli – í nútíð og framtíð.  

Náttúran – Umhverfismennt 

Vekja skal áhuga nemenda fyrir náttúrunni og efla virðingu fyrir henni og 

ábyrgðarkennd. Forsenda náttúruverndar er fræðsla og þekking. Mikilvægt er að 

kenna börnum að bera virðingu fyrir umhverfi sínu og náttúru og skapa þeim 

tækifæri til að upplifa og njóta. Börn nota ýmsar aðferðir við að kanna og skilja 

umhverfi sitt og kennurum ber að ýta undir forvitni þeirra og vangaveltur.  

• Leikskólinn Lyngholt er Grænfánaleikskóli og vinnur samkvæmt þeim 

markmiðum 

• Nemendur eru hvattir til að spyrja spurninga og leita mismunandi lausna 

• Lögð er áhersla á að nemendur safni sér efniviði úr náttúrunni m.a. til 

sköpunar, rannsókna og tilrauna.  
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• Með fræðslu og góðu fordæmi er umhverfisvitund nemenda efld. 

Umhverfissáttmáli okkar er: 

• Við ætlum að útskrifa nemendur sem eru með sterka umhverfisvitund 

• Við ætlum að flokka sorp og endurnýta það sem hægt er 

• Við ætlum að tileinka okkur umhverfisvænar og sparneytnar neysluvenjur 

• Við njótum útivistar, vettvangsferða og útináms 

Vísindi-stærðfræði  

Til að ná árangri í námi sem og lífinu sjálfu er mikilvægt fyrir börn að ná góðum 

tökum á stærðfræði strax á leikskólaaldri, enda er hún er samofin öllu okkar 

daglega lífi. Stærðfræðilæsi er ein tegund læsis sem er mikilvæg til þess að geta 

verið virkur þjóðfélagsþegn og skilja nánasta umhverfi sitt. Mjög mikilvægt er að 

nýta þau tækifæri sem gefast í daglegu lífi barnsins til heimspekilegra umræðna 

um stærðfræði. Markmiðið með stærðfræðikennslu í leikskólum er að efla 

rökhugsun, talnaskilning og rúmskynjun nemenda svo eitthvað sé nefnt. Kennsluefni 

á borð við einingakubba og Numicon henta einkar vel til allrar stærðfræðikennslu 

þar sem nemendur uppgötva og læra án mikillar stýringar.   

• Í vettvangsferðum skoða nemendur ólík form og lögun hluta í 

nærumhverfinu ásamt því að læra hin ýmsu stærðfræðihugtök 

• Nemendur hafa aðgang að efnivið á borð við kubba, spil og púsluspil í 

frjálsum leik 

Námsáætlanir Lyngholts 
Sumarið 2019 voru námsáætlanir leikskólans endurskoðaðar og samræmdar milli 

deilda. Þar eru áherslur skólans og námsmarkmið á hverju aldursbili skilgreind 

nákvæmlega. Deildastjóri hverrar deildar fer yfir á haustin áætlunina fyrir sína 

deild og fyllir inn í. Þannig er grunnurinn eins og byggt ofan á þá þekkingu sem 

fyrir er og kunnátta ár frá ári eykst í samræmi við aukinn þroska.  
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Námsáætlun Lyngholts 

2019 - 2020.   
 

 
Uppbyggingarstefnan 

- Uppeldi til ábyrgðar - 
 

• Samkvæmt Uppbyggingarstefnunni höfum við öll fimm grunnþarfir, þær 

eru öryggi, að tilheyra, að hafa áhrif, gleði og frelsi. Þarfirnar eru 

missterkar hjá hverjum og einum einstaklingi. Uppbyggingarstefnan 

miðar að því að koma til móts við þarfirnar með fjölbreyttum leiðum. 

 

• Til að styðja við þarfir barnanna og efla tilfinningaþroska þeirra gerum 

við eftirfarandi: 

• Búum hverju barni umhverfi með öryggi, hlýju og festu. 

• Kennum börnum að bera virðingu fyrir sjálfu sér og öðrum. 

• Eflum sjálfstraust barna og trú á eigin getu. 

• Veitum barni frelsi til að tjá tilfinningar sínar. 

• Veitum barni aðstoð í erfiðleikum þess. 
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Skólanámskrá Lyngholts 

 

Yfir holt og hæðir 

 
Læsi og samskipti 

Læsi: Myndrænt skipulag, Markviss málörvun (bók), TMT, MiMi, deildarbangsi, 

Bína, ART, PALS-læsi. 

Hver deild fyllir inn í fyrir sig og sína, þ.e. tekur út það sem er ekki unnið með á 

deildinni og leyfir því að vera sem unnið er með   

 

Börn eru félagsverur og til þess að eiga samskipti við aðra nota þau ýmsar 

aðferðir. Læsi í leikskóla felur í sér þekkingu, leikni og hæfni barna til að lesa í 

umhverfi sitt og tjá upplifun sína, tilfinningar og skoðanir á fjölbreyttan hátt. 

 

Myndrænt skipulag: 

• Við notumst við myndrænt skipulag sem byggir á hugmyndafræði 

TEACCH. 

• Með myndrænni framsetningu eru skilaboð gerð einfaldari og skýrari, 

meira aðlagandi og jákvæð. 

• Við notum myndrænt skipulag til að styðja við skrifleg og munnleg 

skilaboð, það gerir þau áhrifameiri. 

 

Tákn með tali:  

• Tákn með tali er tjáningarform byggt á látbragði, svipbrigðum, táknum 

og tali. 

• Táknin eru alltaf notuð samhliða töluðu máli, lykilorð hverrar setningar 

eru táknuð.  

• Tákn með tali örvar málvitund og málskilning barna. 

• Við lærum ný tákn aðra hverja viku. Við notum tákn með tali við allar 

daglegar athafnir t.d. við matarborðið, í fataklefa, samverustundum o.fl.  

 

MiMi bækurnar er málörvandi efni fyrir öll ung börn þar sem áhersla er lögð á 

að tákna lykilorð hverrar setningar.  

 

Bína: Bækurnar um Bínu miða að því að styrkja boðskiptafærni og efla 

málþroska hjá ungum börnum. Í bókunum kennir Bína færni eins og að sitja 

kyrr, hlusta, passa hendur, bíða, skiptast á o.fl. 

 

Deildarbangsinn: Er samstarfsverkefni á milli heimilis og skóla. Á hverri deild 

fer bangsinn til skiptis heim með börnunum yfir eina helgi. Með honum fylgir 

bók þar sem foreldrar stikla á stóru í rituðu máli eða myndrænu, um hvað 

bangsinn upplifði yfir helgina. Í samverustund eftir helgina les kennari úr 

bókinni og barnið segir jafnframt frá því hvað það gerði með bangsa. 
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PALS, lestrar- og stærðfræði: Hefur verið kallað ,,Pör að læra saman“ á 

íslensku. Aðferðin er til að þjálfa lesfimi, lesskilning og stærðfræði. PALS er 

viðbót við hefðbundna kennslu, nemendur vinna í pörum með mismunandi 

hlutverk, þ.e. þjálfari og leikmaður. 

 

Hver deild fyllir inn í fyrir sig og sína hvernig unnið er með markvissa málörvun 

 

 

Markviss málörvun í daglegu starfi: 

•  

•  

•  

 

 

 



Skólanámskrá Lyngholts 

 

Yfir holt og hæðir 

 

Heilbrigði og vellíðan 
Persónuleg umhirða, holl næring, fjölbreytt hreyfing, slökun og hvíld, 

tilfinningalegt jafnvægi, jákvæð samskipti og félagsleg tengsl. Blær, ART... 

Hver deild fyllir inn í fyrir sig og sína, þ.e. tekur út það sem er ekki unnið með á 

deildinni og leyfir því að vera sem unnið er með   

 

 

Heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Það ræðst af 

flóknu samspili einstaklings, aðstæðna og umhverfis. Allt skólastarf þarf að 

efla heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og vellíðan, enda verja börn og 

ungmenni stórum hluta dagsins í skóla. 

 

Umhyggja skipar stóran sess í Lyngholti og mikilvægt er að starfsfólk 

leikskólans leitist við að mynda góð og náin tengsl við börnin. 

 

Slökun og hvíld:  

• Áhersla er lögð á að börnin fái tækifæri til þess að hvílast í amstri 

dagsins. Á öllum deildum Lyngholts er hvíldartími á milli kl. 11-13. Þau 

börn sem sofna, fá að sofa að minnsta kosti í 30 mín áður en þau eru 

vakin. 

 

Blær, vináttuverkefni Barnaheilla: 

• Byggir á fjórum gildum: 

• Umburðarlyndi 

• Virðingu 

• Umhyggju  

• Hugrekki  

 

• Við vinnum að því að móta góðan skólabrag, eigum góð og jákvæð 

samskipti og höfum jákvætt viðhorf til allra. 

 

ART er aðferð til að hjálpa börnum og fullorðnum m.a. að bæta félagærni, læra 

að stjórna reiði sinni, efla siðferðisþroska og draga úr árásargjarnri hegðun.  

 

Hver deild fyllir inn í fyrir sig og sína hvernig unnið er með hreyfingu, 

heilbrigði og vellíðan  

Hreyfing:  
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Sjálfbærni og vísindi 

Grænfáninn, stærðfræðileg viðfangsefni, tilraunir/skynjun, umhverfislæsi, 

Logi og Glóð, PALS-stæ, Numicon. 

Hver deild fyllir inn í fyrir sig og sína, þ.e. tekur út það sem er ekki unnið með á 

deildinni og leyfir því að vera sem unnið er með   

 

Börn beita ýmsum aðferðum við að kanna og reyna að skilja umhverfi sitt. Þau 

horfa, hlusta, snerta, bragða, handleika, flokka, bera saman, rannsaka og draga 

ályktanir.  

Hlutverk leikskóla er að styðja við þau í þeirra vegferð.  

Börn skulu fá tækifæri til að kanna og ræða samhengi fyrirbæra í umhverfi sínu. 

Ýta þarf undir forvitni, ígrundun og vangaveltur barna og hvetja þau til að spyrja 

spurninga og leita mismunandi lausna. Jafnframt ber að ýta undir vísindalega 

hugsun og aðstoða börn við að sjá tengsl, orsök og afleiðingu og styrkja skilning 

þeirra á hugmyndum og hugtökum. Mikilvægt er að kenna börnum að bera virðingu 

fyrir umhverfi sínu og náttúru og skapa þeim tækifæri til að upplifa og njóta. 

 

Grænfáninn:  

Leikskólinn Lyngholt er Grænfánaskóli. Grænfánaverkefnið er alþjóðlegt 

verkefni til að auka umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í skólum. 

Leikskólar sem taka þátt í þessu verkefni gera umhverfissáttmála. 

Umhverfissáttmáli okkar er:  

• Við ætlum að útskrifa nemendur sem eru með sterka umhverfisvitund.  

• Við ætlum að flokka sorp og endurnýta það sem hægt er.  

• Við ætlum að tileinka okkur umhverfisvænar og sparneytnar 

neysluvenjur. 

• Við njótum útivistar, vettvangsferða og útináms.  

 

Umhverfislæsi: 

• Vettvangsferðir. 

• Á hverjum degi verður unnið með dagatal sem samanstendur af: 

o Vikudegi 

o Mánaðardegi 

o Mánuði 

o Ári  

o Veðri og viðeigandi fatnaði 

 

• Börnin fá góðan tíma í fataherberginu og njóta stuðnings og þolinmæði 

hinna fullorðnu svo þau megi öðlast sjálfstæði í að klæða sig í og úr 

útifötunum og ganga frá eftir sig.   
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Numicon er hannað með það í huga að nýta þrjá af meginstyrkleikum ungra 

barna og hjálpa þeim um leið að skilja tölur. Meginstyrkleikar þeirra eru 

eftirfarandi: lærdómur í leik, eftirtekt og sterk tilfinning barna fyrir 

mynstrum. 

 

Slökkviálfarnir Logi og Glóð eru sérstakir aðstoðarmenn Slökkviliðsins. Þeir 

fræða elstu börn leikskólans um eldvarnir á hverju ári. 

 

Hver deild fyllir inn í fyrir sig og sína hvernig unnið er með stærðfræði  

 

Stærðfræði:  

•  
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Sköpun og menning 
Fjölbreytt sköpun, hátíðisdagar, tyllidagar, hefðir og venjur. 

Hver deild fyllir inn í fyrir sig og sína, þ.e. tekur út það sem er ekki unnið með á 

deildinni og leyfir því að vera sem unnið er með   

 

Sköpun er mikilvægur þáttur í námi og þroska barna. Skapandi starf beinist 

fyrst og fremst að ferlinu sjálfu, gleðinni, tjáningunni og náminu sem á sér stað 

þegar hugmyndir, tilfinningar og ímyndun fá að njóta sín. Umhverfi leikskóla 

örvar skynjun og styður við sköpunarkraft barna. 

 

Hver deild fyllir inn í fyrir sig og sína hvernig unnið er með sköpun og menningu 

 

 

• Dagar myrkurs. 

• Í nóvember og desember er jólaþema. 

• Í janúar og febrúar er þorra- og góuþema. Þá er haldið uppá Bóndadag og 

Konudag. 

 

 

Hamingjudagar eru flesta föstudaga, þá brjótum við upp starfið með ýmsum 

hætti. Við höfum t.d. bókadag, búningadag, náttfataball, dótadag o.fl. 

skemmtilegt. Dagarnir eru auglýstir með fyrirvara. 

 

Tyllidagar:  

• 3. október - Afmæli Lyngholts  

• 16. nóvember - Dagur íslenskrar tungu 

• 6. febrúar – Dagur leikskólans 

• 17. júní - Þjóðhátíðardagur Íslendinga 
 

•  – Bóndadagur 

• – Konudagur 

• – Bolludagur 

• – Sprengidagur 

•  – Öskudagur 

• - Páskar 

• - Jól 
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Samstarf leik- og grunnskóla: 

 

Þau verkefni sem unnin eru í samstarfi við grunnskólann eru: 

• Vinadagur í kringum daga myrkurs. Grunnskólanemendur og nemendur 

leikskólans hittast, mynda vinakeðju og syngja nokkur lög saman. 

Heitt kakó og kleinur eru svo í lokin. 

• 7. bekkur kemur og les fyrir leikskólabörnin og er þetta liður í 

æfingum fyrir Stóru upplestrarkenninga sem þau taka þátt í. 

• 5. bekkur fylgir Öðlingum í heimsókn í Reyðarfjarðarkirkju þar sem 

við eigum notalega stund saman á aðventunni. 

• 8. bekkur fer með öðlingum í útikaffihús á aðventunni. 

• Öðlingar fara í skólaheimsóknir til 1. bekkjar og eyða með þeim 

einum morgni. Hópnum er skipt niður á daga frá jólum og fram á vor. 

Endar svo allur Öðlingahópurinn í heimsókn í einu og reynt er að hitta 

væntanlegan umsjónarkennara. 
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Mat á námi og velferð barna 
Hver deild fyllir inn í fyrir sig og sína, þ.e. tekur út það sem er ekki unnið með á 

deildinni og leyfir því að vera sem unnið er með   

 

Skimanir:  

• TRAS, skráning á:  

• Samleik/félagsfærni, tjáskiptum/samskiptum og athygli/einbeitingu. 

• Málskilningi og málvitund. 

• Framburði, orðaforða og setningamyndun. 

 

• EFI- 2, málþroskaskimun fyrir börn á fjórða ári. 

• Hljóm – 2, aldursbundin skimun sem er lögð fyrir til að meta hljóðkerfis- 

og málmeðvitund barna í elsta árgangi leikskólans í því skyni að greina þau 

börn sem eru í áhættu fyrir síðari lestrarerfiðleika. 

• AEPS matskerfið, er hagnýtt tæki sem nýtist við gerð 

einstaklingsnámskrár. 

 

Allir starfsmenn Lyngholts eru duglegir við skráningar, myndrænar og ritaðar. 

 

Niðurstöðum skimana er skilað til Skólaskrifstofu Austurlands. 

 

Námskráin er unnin upp úr Skólanámskrá Lyngholts og Aðalnámskrá leikskóla, 

2011. 
 

 

Mat á skólastarfi  
Leikskólastarf er þróunarstarf sem þarf að vera í stöðugri endurskoðun og þróun 

til þess að markmiðum séð náð.  

Skv. lögum nr. 90/2008 er markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í 

leikskólum að:  

a) veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til 

fræðsluyfirvalda, starfsfólks leikskóla, viðtökuskóla og foreldra. 



Skólanámskrá Lyngholts 

 

Yfir holt og hæðir 

b) tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og 

aðalnámskrár leikskóla. 

c) auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum. 

d) tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga 

rétt á samkvæmt lögum.   

Hverjum skóla er jafnframt skylt að meta með kerfisbundum hætti árangur og 

gæði skólastarfs með virkri þátttöku starfsmanna, barna og foreldra eftir því sem 

við á. Birta skal upplýsingar um innra mat skólans, tengsl þess við skólanámskrá og 

áætlanir um umbætur. 

 

Sjálfsmat- innra mat 

Á starfsmanna- og deildarfundum sem haldnir eru u.þ.b. hálfsmánaðarlega eru 

ýmsir þættir í starfseminni og aðstæður í leikskólanum ræddar og metnar. 

Óformlegt daglegt mat er einnig sífellt í gangi. 

Reglulega er gerð könnun meðal foreldra, elstu nemenda og starfsmanna á 

viðhorfum þeirra til ýmissa þátta í starfinu. Niðurstöður kannananna eru hafðir 

til hliðsjónar við þróun starfsins. 

Starfsmannastefna leikskólans skal höfð til viðmiðunar við sjálfsmat 

starfsmanna. 

Ársskýrsla er gefin út að vori, byggð á þeim könnunum sem gerðar hafa verið yfir 

veturinn og að hausti er unnin aðgerðaáætlun út frá ársskýrslunni. 

 

Einstaklingsmat 

Við höfum yfir að ráða nokkrum eyðublöðum og matskvörðum til að meta ákveðna 

þroskaþætti. Þau eru: 

• Færnisskema 0-6 ára: Skráningarblað sem fært er inn á færni, hegðun 

og líðan barnsins í leikskólastarfinu 

• HLJÓM-2, athugun á hljóð- og málvitund  5 ára gamalla barna, lagt fyrir 

í október ár hvert og aftur í febrúar ef þörf reynist. 

• Orðaskil 

• EFI 2, málþroskapróf fyrir 3 - 4 ára börn. 

• TRAS, 2 – 5 ára.  
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EFI 2, TRAS og Hljóm er lagt fyrir hvern nemenda fyrir sig. Aðrir matslistar eru 

lagðir fyrir eftir þörfum. Foreldrum eru ávallt kynntar niðurstöður. 

Öryggismál 
Við leikskólann er starfandi öryggisráð. Það sér um að fara yfir öryggismál 

leikskólans reglulega og kemur með ábendingar um lausn mála.  

Slys og tryggingar 

Öll slys og óhöpp sem eiga sér stað í leikskólanum eru skráð rafrænt hjá TM . 

Ávallt er reynt að ná í foreldra ef leikskólakennari metur að barnið þurfi til læknis, 

en ef ekki næst í foreldra er farið með barnið frá leikskólanum. 

Í gildi er samningur á milli Fjarðabyggðar og TM um tryggingar leikskólabarna í 

leikskólum Fjarðabyggðar. Tryggingin veitir öllum börnum í skólunum tryggingu 

gegn slysum. Skilmálarnir eru: 

• Slysatrygging skólabarna tekur til allra skólanemenda sem skráðir eru í 

leikskólana, enda séu þessar stofnanir reknar af sveitarfélaginu einu eða í 

samvinnu við aðra. Aldur skólabarnsins skiptir ekki máli. 

• Slysatrygging skólabarna gildir þann tíma sem leikskólarnir eru starfræktir. 

Er hér um að ræða venjulegan skólatíma og þess utan þann starfstíma sem 

ákvarðaður er af stjórnendum leikskólanna. 

• Slysatrygging skólabarna tekur til hvers skólabarns, sem verður fyrir slysi 

í eða við leikskólana og til eða frá heimili að leikskólunum. Jafnframt gildir 

tryggingin á ferðalögum innanlands á vegum leikskólanna, hvert sem farið er 

og í hvaða skyni sem er. 

• Slysatrygging skólabarna tekur til hvers skólabarns, sem verður fyrir 

líkamstjóni eða dauða af völdum slyss, hvernig svo sem slysið ber að, hver 

svo sem á sök á því og hvort sem slysið verður við nám eða leik. 

• Slysakostnaður er eingöngu greiddur að því marki, sem hann fæst ekki 

greiddur úr öðrum vátryggingum eða frá Tryggingastofnun ríkisins. 

• Slys ber að tilkynna til skólayfirvalda og tryggingafélags svo fljótt sem 

auðið er. 

• Mjög mikilvægt er að gerð sé skýrsla um öll óhöpp og slys sem verða í 

leikskólum. 

 

Áfallahjálp 

Við leikskólann er starfandi áfallaráð. Starf þess er að hafa yfirumsjón með ef 

áföll koma upp í leikskólanum og/eða í nánasta umhverfi nemenda. Ráðið getur leitað 
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eftir aðstoð ef það telur þess þörf, þá er það hjá sóknarpresti, sálfræðingi og/eða 

heilsugæslu. Mikilvægt er að leikskólastjóri fái vitneskju um ef breytingar verða 

á högum nemenda sem sækja leikskólann.  

 

Brunavarnir 

Brunaæfing á að vera einu sinni á ári í leikskólanum. Slökkvitæki eru yfirfarin einu 

sinni á ári. Annar útbúnaður er brunaslöngur og neyðarlýsingar. Brunaslöngur eru 

prófaðar árlega og farið yfir staðsetningu slökkvitækja og hvort ljós virki á 

brunaboðum með Öðlingum. Neyðarútgönguleiðir eru kynntar fyrir börnunum og 

þeim sýnt og sagt hvert á að fara ef eldur brýst út í leikskólanum. Við leikskólann 

starfar eldvarnarráð auk vinnu nemenda og kennara við verkefnið Loga og Glóð.  


