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1 Leikskólinn Ásgarður 

1.1 Aðaláherslur í leikskólastarfi 

Í Ásgarði er unnið samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla, útgefinni af Menntamálaráðuneytinu 

2011, lög um leikskóla nr 90/2008 og reglugerðum fyrir leikskóla.  

Út frá Aðalnámskrá höfum við mótað markmið og aðaláherslur í daglegu starfi leikskólans og 

samskiptum okkar við aðra. 

Markmið okkar er að skapa aðstæður og umhverfi þar sem einstaklingurinn getur þroskað með 

sér þá hæfileika sem hann býr yfir og hefur áhuga á. Þetta gefur honum sjálfstraust og tækifæri 

til að verða virkur þátttakandi í samfélagi okkar á hverjum tíma. 

1.2 Hugmyndafræði, höfundur 

Mihaly Csikszentmihalyi er ungverskur sálfræðiprófessor fæddur árið 1934. Hann útskrifaðist 

með B.A. gráðu árið 1960 og Ph.D. gráðu árið 1965, báðar frá háskólanum í Chicago. Hann er 

þekktur fyrir rannsóknir sínar á hamingju og sköpunargleði. Þekktastur er hann þó fyrir að vera 

upphafsmaður hugmyndafræðinnar flæði. Hann hefur skrifað fjölda bóka og greina og er meðal 

annars höfundur bókarinnar „Finding Flow“ (Psychology.about.com, e.d.). 

Samkvæmt kenningum Mihaly er flæði þær stundir sem við njótum okkar best. Einstaklingurinn 

er svo niðursokkinn í athöfn að ekkert annað kemst að, verkefnið á hug hans allan og hann 

gleymir jafnvel stund og stað. Hlutirnir virðast gerast án áreynslu og hæfileikar hans eru 

fullnýttir. Reynslan sem einstaklingurinn öðlast í þessu ferli er svo gefandi að hann leggur 

töluvert á sig til að upplifa hana aftur. Hægt er að skapa aðstæður eða ástand þar sem líklegra 

er að einstaklingur geti upplifað flæði, en þá má verkefnið sem hann tekur sér fyrir hendur 

hvorki vera of létt né of erfitt. Þannig viðheldur það áhuga hans. Mikilvægt er að hafa skýr 

markmið vilji maður ná fram flæði. Ekki vegna þess að það eitt og sér að ná markmiðunum sé 

mikilvægt heldur vegna þess að án markmiða reynist mörgum erfitt að einbeita sér og forðast 

truflanir. Hvíld, sköpun, að nærast og að hafa samskipti eru jafn stór þáttur og skilningarvit 

okkar í því hvernig við upplifum lífið (Csikszentmihalyi, 1997). 

Með því að skipuleggja námsumhverfi og viðfangsefni barna út frá kenningum Mihaly leggjum 

við grunninn að því að börnin  læri að þekkja sig sjálf, móta sína eigin sjálfsmynd og finna út 

hver þau eru og að þau læri að taka stjórn á sínu eigin lífi, axla ábyrgð á gjörðum sínum og láti 

ekki erfðir, menningu eða aðra einstaklinga hafa áhrif á líðan sína.  

1.3 Þróunarstarf 

Þróunarverkefnið Leikur er barna yndi var unnið á árunum 2011-2013 og miðaði að 

innleiðingu nýrrar hugmyndafræði, Flæði (fylgiskjal 1) 

Þróunarverkefnið Málþroski og læsi, færni til framtíðar hófst árið 2015. Verkefnið er 

samstarfsverkefni leikskóla í vestur og austur Húnavatnssýslum og Strandabyggð. Verkefnið 

miðar að því að styrkja og efla málþroska allra leikskólabarna með áherslu á læsi í víðum 

skilning (fylgiskjal 2). 

Unnið er að sameiginlegri læsisstefnu í leik-og grunnskólum í Húnaþingi vestra. 
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1.4 Innra umhverfi 

Húsnæði leikskólans er á Hvammstanga og skiptist í átta leiksvæði sem heita Friðargarður, 

Kubbagarður, Listagarður, Sullgarður, Tónlistargarður, Útigarður, Vísindagarður og 

Ævintýragarður. Nemendur skiptast á milli tveggja stiga, eldra stig (4 – 6 ára) og yngra stig (1 

– 3 ára). Aðalbygging leikskólans er á Garðavegi 7 Hvammstanga, á einni hæð ásamt svefnlofti 

undir súð, alls 248 fermetrar að flatarmáli. 

1.5 Ytra umhverfi 

Ásgarður er eini leikskóli sveitarfélagsins Húnaþings vestra og starfar hann á Hvammstanga. 

Íbúafjöldi sveitarfélagsins er 1208, (tölur miðast við febrúar 2020). Hvammstangi stendur við 

Miðfjörð í Húnaþingi vestra. Hér í kring er mikið landbúnaðarhérað og búsældarlegt um að 

litast. Atvinnurekstur er fjölbreyttur í þorpinu og má þar til dæmis nefna Kaupfélag, sláturhús, 

rækju- og fiskvinnslu, prjónaverksmiðju, trésmiðafyrirtæki, tölvu- og bókhaldsþjónustu, 

fjölbreyttar verslanir, veitingastað, söluskála og bensínstöð, Heilbrigðisstofnun Vesturlands, 

heilsugæslustöð (þar sem m.a. starfa sjúkraþjálfi og tannlæknir), hársnyrtistofur, bílasölu, 

bílaverkstæði, pósthús, Landsbanki ásamt fjölmörgum smærri fyrirtækjum. 

Hér er einnig almenningsbókasafn, sundlaug, félagsheimili, handverksgalleríið Bardúsa, 

Verslunarminjasafn og Selasetur Íslands. Skólar á svæðinu eru, auk leikskólans, grunnskóli, 

dreifnám frá Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra, tónlistarskóli og skólabúðir á Reykjum í 

Hrútafirði. Hér er einnig fullkominn fjarfundarbúnaður sem er mikið nýttur til hvers kyns endur- 

og símenntunar. 

Tónlistarskólinn er öflugur og fer nemendum fjölgandi, enda fjölskrúðugt tónlistar- og sönglíf 

hér í Húnaþingi. Þar má nefna tónlistarfélag og barna-, kvenna-, karla- og kirkjukóra, 

hljómsveitir o.fl.  

Leikskólinn er staðsettur ofarlega í miðju bæjarins, í nálægð við Grunnskóla Hvammstanga og 

Hvammstangakirkju. 

Gott göngufæri er því til allra átta, hvort sem ferðinni er heitið í Kirkjuhvamminn, miðbæinn 

eða fjöruna. Auðvelt er að vera í góðum tengslum við atvinnu- og menningarlíf Hvammstanga.  

Stór leikvöllur liggur í kringum Ásgarð og er hann búinn nokkrum leiktækjum, sandkassa, 

rólum o.fl. Nýting umhverfisins fer að sjálfsögðu eftir árstíðum og veðri. Einnig er skrúðgarður 

Kvenfélagsins Bjarkar, - Bjarkarás-, í túnfætinum og þar er yndislegt að sitja með nesti og leika 

sér innan um fjölbreyttan gróðurinn. 

1.6 Námsumhverfi 

Námsumhverfi nemenda í Ásgarði er mótað út frá hugmyndafræði Mihaly Csikszentmihalyi og 

Aðalnámskrá leikskóla 2011 með það fyrir augum að nýta betur húsnæði skólans og leikefnivið. 

Með því að gefa frjálsa leiknum aukið vægi teljum við að nemendur upplifi meiri leikgleði. Þeir 

sýni aukið frumkvæði, virkni, einbeitingu og öðlist frekari færni í samskiptum, samvinnu og 

hjálpsemi (Elsa Rut Róbertsdóttir, Guðrún Lára Magnúsdóttir, Sigurbjörg Friðriksdóttir, 2013). 
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1.6.1 Friðargarður 

Komið er inn á öll námssvið Aðalnámsskár leikskóla, en megin áherslan í Friðargarði er á 

Læsi og samskipti og Heilbrigði og vellíðan. 

1.6.2 Kubbagarður 

Komið er inn á öll námssvið Aðalnámsskár leikskóla, en megin áherslan í Kubbagarði er á 

Sjálfbærni og vísindi og Sköpun og menningu. 

1.6.3 Listagarður 

Komið er inn á öll námssvið Aðalnámsskár leikskóla, en megin áherslan í Listagarði er á 

Sköpun og menningu og Læsi og samskipti 

1.6.4 Sullgarður 

Komið er inn á öll námssvið Aðalnámsskár leikskóla, en megin áherslan í Sullgarði er á 

Sjálfbærni og vísindi og Heilbrigði og vellíðan. 

1.6.5 Tónlistargarður 

Komið er inn á öll námssvið Aðalnámsskár leikskóla, en megin áherslan í Tónlistargarði er á 

Sköpun og menningu. 

1.6.6 Útigarður 

Komið er inn á öll námssvið Aðalnámsskár leikskóla, en megin áherslan í Útigarði er 

Heilbrigði og vellíðan og sjálfbærni og vísindi. 

1.6.7 Vísindagarður 

Komið er inn á öll námssvið Aðalnámsskár leikskóla, en megin áherslan í Vísindagarði er á 

Sjálfbærni og vísindi. 

1.6.8 Ævintýragarður 

Komið er inn á öll námssvið Aðalnámsskár leikskóla, en megin áherslan í Ævintýragarði er á 

Læsi og samskipti og Sköpun og menning. 

1.7 Mat á skólastarfi og áætlanir 

1.7.1 Innra mat 

Annað hvert ár er unnið innra mat á skólastarfi Ásgarðs, foreldrar fá sendan spurningalista frá 

Skólapúlsinum með tölvupósti þar sem viðhorf foreldra til skólastarfsins er kannað. Starfsfólk 

fær senda könnun frá Skólapúlsinum annað hvert ár, þar sem upplifun á starfsumhverfi og 

líðan í starfi er könnuð. Starfsmannaviðtöl fara fram árlega og starfsmannafundir eru haldnir 

einu sinni í mánuði. Foreldrafundir eru haldnir í upphafi hvers skólaárs þar sem komandi 

starfsár er kynnt og foreldrum gefið tækifæri til að taka þátt í mótun þess. 

Starfsáætlun/skóladagatal er sett fram fyrir hvert skólaár og ársskýrsla gefin út í lok 

skólaársins. 

1.7.2 Ytra mat 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið og eftir atvikum sveitafélög bera ábyrgð á ytra mati 

leikskóla, samkvæmt reglugerð. 

1.7.3 Áætlanir 

Í Ágarði er unnið eftir eftirtöldum áætlunum: 
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Áfallaáætlun, sem er virkjuð þegar slys, andlát, stærri áföll eða atburðir í samfélaginu eiga sér 

stað er varða börn, aðstandendur þeirra og starfsfólk (fylgiskjal 3). 

Viðbragðsáætlun vegna barnaverndarmála, sem er virkjuð ef grunur vaknar um einhverskonar 

vanrækslu eða ofbeldi í garð barns (fylgiskjal 4). 

Rýmingaráætlun, sem staðsett er í fataklefum er virkjuð ef rýma þarf skólahúsnæði Ásgarðs á 

Hvammstanga (fylgiskjal 5). 

Jafnréttis áætlun, sem er alltaf höfð að leiðarljósi í skólastarfinu (fylgiskjal 6). 

Viðbragðsáætlun Almannavarna fyrir leikskólann Ásgarð, sem er staðsett á skrifstofu 

leikskólastjóra. Viðbragðsáætlunin er í samræmi við Landsáætlun vegna heimsfaraldurs 

inflúensu sem undirrituð var 28. mars 2008 og er að finna á www.almannavarnir.is og 

www.innfluensa.is . Viðbragðsáætlun Almannavarna uppfærð vegna Kórónuveirunnar febrúar 

2020. 

1.8 Stjórnsýsla 

Ásgarður er rekinn af sveitarfélaginu Húnaþingi vestra og þar stjórna rekstrinum eftirtaldir 

aðilar: 

Sveitarstjóri/Sveitarstjórn/Fræðsluráð/Leikskólastjóri/Aðstoðarleikskólastjóri/staðgengill 

leikskólastjóra.  

http://www.almannavarnir.is/
http://www.innfluensa.is/
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2 Samþætt og skapandi leikskólastarf 
Börn læra í leik og daglegu starfi í leikskólanum, innandyra sem utan. Þau læra í samvinnu við 

önnur börn og þegar þau fá stuðning og hvatningu frá hinum fullorðna. Námssvið leikskólans 

eiga að vera samþætt og samofin öllu starfi leikskóla og taka mið af sex grunnþáttum 

menntunar. Þau byggjast á skapandi og gagnrýninni hugsun og tengjast leik og daglegum 

athöfnum í leikskólum. 

Námssvið leikskólans eru: Læsi og samskipti, heilbrigði og vellíðan, sjálfbærni og vísindi, 

sköpun og menning (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

2.1Læsi og samskipti 

Í leikskóla ber að skapa aðstæður svo börn fái ríkuleg tækifæri til að: 

 eiga jákvæð og uppbyggileg samskipti í barnahópnum, 

 endurskapa upplifun sína og reynslu í leik og skapandi starfi, 

 tjá sig með fjölbreyttum hætti og með ólíkum efniviði, 

 kynnast tungumálinu og möguleikum þess, 

 njóta þess að hlusta á og semja sögur, ljóð, þulur og ævintýri, 

 þróa læsi í víðum skilningi, 

 öðlast skilning á að ritað mál og tákn hafi merkingu, 

 deila skoðunum sínum og hugmyndum, 

 nýta ólíkar leiðir og margvíslega tækni til að nálgast upplýsingar og setja fram 

hugmyndir sínar, 

 velta vöngum yfir eigin samfélagi og menningu og menningu annarra þjóða. 

 

Okkar leiðir í Ásgarði: 

o Við styðjum börnin í að ræða saman og leysa úr ágreiningsefnum. Við erum fyrirmynd 

þeirra og með jákvæðri og uppbyggilegri framkomu stuðlum við að góðum 

samskiptum þeirra í milli. Lögð er áhersla á að raddir allra fái að heyrast og að börn fá 

tíma og tækifæri til að segja frá sínum upplifunum og skoðunum. 

o Við gefum börnum tækifæri til að njóta leiksins og upplifa hann á eigin forsendum. 

Húsnæði og innra umhverfi leikskólans er skipulagt með tilliti til þess. Við tökum þátt 

í leik og skapandi starfi barnanna á þeirra forsendum. 

o Við leggjum áherslu á að börn fái að tjá sig með fjölbreyttum hætti og með ólíkum 

efniviði, allt eftir því hvert áhugasvið þeirra er t.d. með myndsköpun, leik, táknum, 

söng og tali. 

o Við leggjum áherslu á að börn fái að kynnast tungumálinu á sem fjölbreyttastan hátt í 

leik og starfi. 

o Við sköpum aðstæður og tækifæri fyrir börn til að hlusta á sögur, ljóð, þulur og 

ævintýri og hvetjum þau jafnframt til eigin sköpunar. 

o Við leitumst við að gera umhverfi barnanna lestrarvænt og hvetjum þau til læsis á 

umhverfi jafnt sem aðstæður. 
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o Við höfum ritmál sýnilegt í umhverfi barnanna og hvetjum þau til að gera tilraunir 

með ritmál og tákn í leik sínum. 

o Við sköpum börnum aðstæður til samræðna sín á milli. Við hvetjum þau til að deila 

skoðunum sínum og hugmyndum með öðrum, taka tillit til hvers annars og sýna 

umburðarlyndi. 

o Við sköpum aðstæður til að börnin geti kynnst margvíslegri tækni og þróun hennar. 

o Við leggjum áherslu á að kynna börnunum menningu okkar samfélags í Húnaþingi 

vestra, íslenskri menningu og einnig annarra þjóða. 

2.2 Heilbrigði og vellíðan 

Í leikskóla ber að stuðla að heilbrigði og vellíðan barna með því að leggja áherslu á:  

 umhyggju,  

 persónulega umhirðu, 

 holla næringu, 

 fjölbreytta hreyfingu, 

 ögrandi og krefjandi útivist, 

 slökun og hvíld, 

 tilfinninglegt jafnvægi, 

 jákvæð samskipti, 

 félagsleg tengsl. 

 

Okkar leiðir í Ásgarði: 

o Við leggjum metnað okkar í að innan skólans sé sýnd umhyggja, virðing og 

væntumþykja. Við leitumst við að hlusta á og veita líðan hvers annars athygli. Við 

leggjum áherslu á að vinna traust þeirra sem að skólanum koma og mynda góð og náin 

tengsl. 

o Við leggjum áherslu á hreinlæti og persónulega umhirðu.  

o Við leggjum metnað okkar í að hafa manneldismarkmið og markmið Lýðheilsustöðvar 

að leiðarljósi. Áhersla er lögð á að nemendur tileinki sér góða borðsiði, hófsemi og 

virðingu fyrir matnum. 

o Við leggjum áherslu á fjölbreytta hreyfingu. 

o Við leggjum áherslu á að allir nemendur fari út a.m.k. einu sinni yfir daginn. Við 

gefum nemendum kost á að fara í fjölbreyttar vettvangsferðir um nánasta umhverfi 

skólans.  

o Við leitumst við að skapa aðstæður í daglegu starfi  þar sem nemendum gefst kostur á 

að hvíla sig og slaka á. Eftir hádegisverð er slökun og hvíld allra nemenda í húsnæði 

skólans. 

o Við leitumst við að búa til aðstæður sem auka á öryggi nemenda og skapa 

tilfinningalegt jafnvægi hjá þeim. Við virðum okkur sjálf, aðra og hlutina í kringum 

okkur.  

o Við leggjum áherslu á jákvæðan skólabrag og heiðarleg samskipti. Við leitumst við að 

taka vel á móti nemendum og foreldrum þegar þeir koma til skólans. Við leggjum 
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áherslu á að foreldrar fylgi barni sínu inn í náms- og leikumhverfi skólans og sýni 

viðfangsefni barnsins áhuga.  

o Við leggjum áherslu á að byggja upp vináttu, virðingu og að mynda góð félagsleg 

tengsl. 

 

2.3 Sjálfbærni og vísindi 

Í leikskóla á að skapa aðstæður svo börn fái tækifæri til að vinna með og velta vöngum 

yfir: 

 umgengni sinni og virðingu fyrir náttúrulegu og manngerðu umhverfi, 

 hvernig vistspor þeirra og nærsamfélags geta stuðlað að sjálfbærri þróun, 

 hringrásum og fyrirbærum í náttúrunni, 

 margvíslegum auðlindum náttúrunnar, 

 nýtingu náttúrunnar, 

 upplýsingamiðlun, framsetningu og gildi upplýsinga, 

 stærðfræðilegum viðfangsefnum, s.s. tölum, táknum og mynstrum, 

 lífverum í umhverfinu og lífsháttum þeirra, 

 eðli ýmissa krafta og birtingamyndum þeirra í umhverfinu, 

 eiginleikum ýmissa efna og hluta, 

 möguleikum og takmörkunum tækninnar, 

 rými, fjarlægðum og áttum. 

 

Okkar leiðir í Ásgarði: 

o Við vinnum markvisst að því að börn, starfsfólk og skólasamfélagið í heild tileinki sér 

þá hugsun að vera ábyrgur gagnvart umhverfi og náttúru samanber umhverfissáttmála 

Ásgarðs (fylgiskjal 7). 

o  Við leggjum áherslu á að börnin fái að takast á við verkefni sem stuðla að sjálfbærri 

þróun og hvetjum þau til gagnrýninnar hugsunar á eigin gjörðum. 

o  Við leggjum áherslu á að börnin fái að kynnast hringrásum, fyrirbærum í náttúrunni 

og margvíslegum auðlindum á áþreifanlegan hátt. 

o Við sköpum aðstæður og tækifæri fyrir börnin til að upplifa hvernig nýta má náttúruna 

og það sem hún hefur upp á að bjóða. 

o Við sköpum aðstæður fyrir börnin til að velta vöngum yfir á hvern hátt megi koma 

upplýsingum á framfæri til þeirra sem þær eru ætlaðar, á hvaða hátt má setja þær fram 

og hver er tilgangur þeirra. 

o Við sköpum aðstæður og tækifæri fyrir börnin til að takast á við stærðfræðileg 

viðfangsefni í gegnum leik, sköpun og skipulagðar vinnustundir. 

o Við nýtum umhverfi og menningu staðarins til að vekja athygli barnanna á lífverum í 

umhverfinu og lífsháttum þeirra. 

o Við sköpum og nýtum okkur sjálfsprottnar aðstæður þar sem börnin fá tækifæri til að 

kynnast og rannsaka eðli ýmissa krafta og birtingamyndum þeirra í umhverfinu, 
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eiginleikum ýmissa efna og hluta, möguleikum og takmörkunum tækninnar, rými, 

fjarlægðum og áttum. 

2.4 Sköpun og menning 

Í leikskóla á að vera rými fyrir sköpunarferli og fagurfræðilega tjáningu þar sem börn: 

 njóta þess að taka þátt í skapandi ferli, 

 finna til ánægju og gleði yfir eigin sköpunarkrafti, 

 kanna og vinna með margvíslegan efnivið, 

 nýta fjölbreytta tækni, 

 kynnast bókmenntum, þulum, sögum og ævintýrum, 

 læra texta og taka þátt í söng, 

 skapa og tjá upplifun sína, s.s. í myndlist, tónlist, dansi og leikrænni tjáningu, 

 njóta fjölbreyttrar menningar og lista, 

 taka virkan þátt í að móta menningu leikskólans með hátíðum og viðburðum sem 

tengjast barnamenningu, 

 kynnast og vinna með listafólki á hinum ýmsu sviðum menninga og lista. 

 

Okkar leiðir í Ásgarði: 

o Við leitumst við að skapa aðstæður þar sem nemendur fá tækifæri til að taka þátt í 

skapandi ferli með það fyrir augum að þau öðlist fullnægju og lífsgleði. 

(Csikszentmihaly, M., 1997). Skapandi starf á fyrst og fremst að beinast að ferlinu og 

að nemandi fái notið sín. 

o Við leggjum áherslu á að nemendur hafi aðgang að fjölbreyttum efnivið sem ýtir undir 

frumkvæði þeirra og áhuga á sköpun. 

o Við vinnum með margvíslegan efnivið og endurnýtum það sem til fellur innan 

skólans.  

o Við gefum nemendum færi á að kynnast fjölbreyttri tækni og ólíkum aðferðum  í 

skapandi starfi. 

o Við leggjum áherslu á að nemendur fái tækifæri til að kynnast bókmenntum, þulum, 

sögum og ævintýrum.  

o Við leitumst við að kenna nemendum fjölbreytta texta og hvetjum þá til þátttöku í 

söng. 

o Við leitumst við að skapa aðstæður þar sem einstaklingurinn fær notið 

sköpunarhæfileika sinna. 

o Við notum hvert tækifæri sem býðst til að fara á leiksýningar fá tónlistafólk í 

heimsókn ásamt öðru listafólki.  

o Við tökum virkan þátt í að móta menningu leikskólans með hátíðum og viðburðum 

sem tengjast barnamenningu. 
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3 Að byrja í Ásgarði 

3.1 Innritunarreglur 

Um umsóknir gilda þær reglur að farið er eftir dagsetningu þeirra á biðlista, þegar barnið hefur 

náð aldri og leikskólarými leyfir. 

Reglur um forgangsröðun eru: 

1. Nývistanir í leikskólann Ásgarð eiga sér aðallega stað frá maí til september ár hvert, en á 

þeim tíma hætta börnin sem eiga að hefja grunnskólanám að hausti. Skilyrði fyrir leikskóladvöl 

er að viðkomandi eigi lögheimili í Húnaþingi vestra. Farið er eftir upplýsingum um búsetu og 

hjúskaparstöðu eins og þær eru í þjóðskrá. Þeir sem hyggja á flutning til Húnaþings vestra geta 

sótt um leikskóladvöl og komist á biðlista þó svo að þeir hafi lögheimili utan sveitarfélagsins. 

2. Leikskólaplássum er að öðru jöfnu úthlutað eftir aldri barns og aldursröð umsókna. Þó njóta 

eftirtaldir hópar forgangs við úthlutun: 

a) 5 ára börn njóta ávallt forgangs um leikskólapláss vegna undirbúningsnáms fyrir 

skólagöngu. 

b) Börn einstæðra foreldra og námsmanna (þar sem a.m.k. annað foreldrið er í námi fjarri 

heimahögum) njóta forgangs um leikskólapláss. Námsmenn leggi fram vottorð um 

skólavist. 

c) Börn sem búa við fötlun, þroskahömlun, ófullnægjandi uppeldisskilyrði og/eða aðrar 

félagslegar aðstæður sem hefta þroska þeirra, njóta forgangs ef til þess liggja 

fullnægjandi rök eða vottorð frá sérfræðing. Mörg þessara barna eiga rétt á 

stuðningsaðila eða stoðþjónustu í leikskólanum og er þörfin metin hverju sinni 

samkvæmt greiningu sérfræðinga á heilbrigðis- eða félagssviði. 

Vistun leikskólabarna miðast við eins árs aldur og getur vistun hafist í þeim mánuði sem barnið 

nær þeim aldri. Nemendur geta sótt leikskóla fram að grunnskólabyrjun. Gagnkvæmur 

uppsagnarfrestur er fjórar vikur og miðast við mánaðarmót eða miðjan mánuð. Heimilt er að 

krefjast fjögra vikna greiðslu hafi reglum um uppsagnarfrest ekki verið fylgt. Leikskólagjöld 

eru innheimt af rekstraraðila, þ.e. skrifstofu sveitarfélagsins, og foreldrar fá senda greiðsluseðla. 

Þetta á einnig við þegar gera þarf breytingar á vistunartíma barns. 
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3.2 Aðlögun og skipulag á aðlögun 

Aðlögun miðast við 5 daga en sjálfsagt er að fjölga dögunum ef þurfa þykir. Mjög mismunandi er hve 

fljótt börn tileinka sér nýja siði og verða örugg í ókunnu umhverfi. Sum hafa jafnvel ekki verið áður svo 

lengi burtu frá foreldrum sínum! 

 

Kennari sem sinnir aðlögun_______________________ 

 

1.____________dagur: Barnið kemur í heimsókn ásamt foreldri. Skoðar leikskólann 

bæði utan- og innandyra. 

Heimsókninni er ætluð u.þ.b. 1 klst. 

2.____________dagur: Barnið er í leikskólanum kl.______-______. 

Foreldri er með barninu allan tímann. Heimsókninni er ætluð u.þ.b. 2. klst. 

3.____________dagur: Barnið er í leikskólanum kl.______-______. 

Foreldri fer frá barninu smá stund þegar hentugt tækifæri gefst og ræðir við  

leikskólastjóra. Meðal annars er foreldrahandbók kynnt, dvalarsamningur undirritaður. 

4.____________dagur: Barnið er í leikskólanum kl.______-______. 

Foreldri fer heim en við þurfum að geta náð í það í síma. 

5.____________dagur: Barnið er í leikskólanum kl.______-______. 

Foreldri er með barninu til að byrja með en fer svo heim þegar barnið hefur öðlast smá öryggi. 

 

Frá sjötta degi er barninu ætlað að vera sinn vistunartíma. Foreldrar skulu ætla barninu góða stund fyrstu 

vikurnar til að heilsa börnunum og starfsfólki deildarinnar og kveðja þau síðan þegar þau eru farin að 

leika sér. Þessi tími styttist síðan smám saman. Mikilvægt er að fara með barnið inní leikrýmið að morgni 

þegar komið er til skóla og kveðja það þar. Einnig er gott að sækja þau aðeins fyrr fyrstu vikuna, ef 

foreldrar hafa tök á því. Mikilvægt er að láta barnið vita þegar þú ferð frá því og kveðja það. Starfsfólkið 

tekur síðan við og veitir barninu öryggi með návist sinni og umönnun. Mörg börn gráta hátt þegar 

mamma/pabbi fara og það getur verið erfitt að skilja barnið sitt eftir hjá einstaklingum sem barnið þekkir 

lítið. Foreldrar eru hvattir til að hringja til okkar og athuga hvernig gengur, við hringjum líka í þig ef 

barninu fer ekki fljótlega að líða betur. 

Síminn í Ásgarði er 451-2343. 

 

Með von um gott samstarf 

Starfsfólk Ásgarðs 
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3.3 Útbúnaður 

Þar sem leikskólinn er vinnustaður nemenda er nauðsynlegt að þeir séu í fötum sem má sjá á. 

Nemendur skulu hafa með sér nauðsynlegan klæðnað s.s. regnföt og stígvél, þykka peysu, 

vettlinga, ullarsokka, úlpu/kuldagalla, skó og húfu. Einnig eru aukaföt nauðsynleg þar sem 

leikskólinn lánar ekki föt. Munið að merkja vel öll föt og aðrar eigur barnanna. 

3.4 Umhverfi leikskóla 

Fólki er bent á að virða umhverfið og hreina loftið og drepa á bílum sínum á meðan farið er inn 

í leikskólann. Mikilvægt er þegar farið er út úr bílnum að venja börnin á að fara beint upp á 

gangstéttina fyrir ofan bílastæði leikskólans þar er gangstétt sem liggur að hliði skólans.  

Vinsamlega lokið hliði leikskólans þegar gengið er um það.  

3.5 Opnunar-, matar- og hvíldartími 

Leikskólinn opnar kl 7:45 og lokar kl 16:15. Foreldrar eru minntir á að virða vistunartíma 

barna sinna. Vinnutími starfsmanna er skipulagður með tilliti til vistunartíma nemenda. Ekki 

er leyfilegt að koma með nemanda í leikskólann eða sækja hann milli kl. 11:30 og 13:00 nema 

um annað sé samið fyrirfram. Á þessum tíma er matar- og hvíldartími hjá börnunum. Gott væri 

ef foreldrar hringdu ekki inn í leikskólann á þessum tíma, nema nauðsyn beri til. Matmálstímar 

skólans eru morgunmatur kl 8:15 – 9:00, hádegismatur kl 11:30 – 12:00, síðdegishressing kl 

14:15 – 15:00.  

3.6 Sumarlokun/frídagar 

Leikskólinn er lokaður 4 vikur (20 virka daga) á sumri. Þá er sumarfrí nemenda og starfsfólks. 

Sumarfrí getur verið frá 1. júlí til 15. ágúst. Það er auglýst sérstaklega hvaða tími er hverju 

sinni. Einnig er lokað á nýársdag, skírdag, föstudaginn langa, annan í páskum, sumardaginn 

fyrsta, 1. maí, uppstigningardag, annan í hvítasunnu, 17. júní, frídegi verslunarmanna, jóladag 

og annan í jólum. 

3.7 Starfsdagar 

Samkvæmt kjarasamningum á starfsfólks leikskóla rétt á 4 starfsdögum árlega. Þessa daga eru 

nemendur heima, en starfsfólk sækir endurmenntun og skipuleggur skólastarfið. Þessir dagar 

eru auglýstir að hausti á skóladagatali, en það má sjá á heimasíðu skólans 

www.leikskolinn.is/asgardur Foreldrum eru kynntir þessir dagar með a.m.k. 3 vikna fyrirvara. 

3.8 Afmæli nemenda 

Afmælisdagur er stór dagur í lífi hvers einstaklings. Nemandi hefur sérstakt hlutverk þann dag 

í leikskólanum t.d. stjórnar söngstund og útbýr sína eigin afmæliskórónu. Í matartíma fær 

nemandi sérstakan disk og glas. Afmælissöngurinn er sunginn fyrir nemanda í samverustund. 

Á Ásgarði er sú regla að ekki er leyfilegt að setja afmælisboðskort í hólf barnanna. Ekki er 

ætlast til að nemandi komi með veitingar að heiman. 

3.9 Öðruvísi dagar – sjá skóladagatal 

Fyrsta þriðjudag hvers mánaðar eru “öðruvísi dagar,, í leikskólanum. Þessir dagar eru auglýstir 

að hausti á skóladagatali, en það má sjá á heimasíðu skólans www.leikskolinn.is/asgardur . 

Vinsamlega athugið að ekki er leyfilegt að koma með leikföng í skólann nema á auglýstum 

dótadögum.  

http://www.leikskolinn.is/asgardur
http://www.leikskolinn.is/asgardur
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3.10 Veikindi 

Ef nemandi er með hita eða smitandi sjúkdóm getur hann ekki komið í leikskólann. Miðað er 

við að nemandi sé hitalaus í að minnsta kosti einn sólarhring áður en hann kemur aftur í skólann. 

Fastur daglegur útivistartími er milli klukkan 15 -16 og ef barn getur ekki verið úti eftir veikindi 

er hægt að sækja barnið klukkan 15. Á föstudögum er einnig útivera milli klukkan 10 og 11 og 

gilda því sömu reglur og áður er getið eftir veikindi. Ef barn getur ekki tekið þátt í skipulagðri 

útiveru leikskólans þá daga sem íþróttahús er, fer það ekki í íþróttahús. Ef nemandi þarf að taka 

lyf er mikilvægt að haga lyfjagjöf þannig að þau séu gefin heima en ekki í leikskólanum nema 

annað sé nauðsynlegt. Ef nemandi kemur ekki í leikskólann vegna veikinda eða af öðrum 

ástæðum, látið starfsfólk vinsamlegast vita að morgni dags. Ef nemandi hefur greinst með óþol, 

ofnæmi, astma eða annað sem krefst sérstakrar meðhöndlunar í leikskóla, skal skila 

læknisvottorði því til staðfestingar. 

3.11 Óhöpp 

Verði óhapp eða slys munum við strax hafa samband við foreldra. Ef þurfa þykir hringjum við 

í 112 eða förum með barnið á Heilbrigðisstofnun Vesturlands. Ef greiða þarf fyrir heimsókn á 

heilbrigðisstofnun vegna slysa sem verða á meðan á dvöl barnsins stendur í leikskólanum þá 

greiðir leikskólinn fyrir það. Börn í Ásgarði eru tryggð samkvæmt skilmálum VÍS. Við 

undirritun dvalarsamnings (fylgiskjal 8) samþykkja foreldrar að starfsfólki Ásgarðs sé heimilt 

að aka barni á heilbrigðisstofnun í einkabíl. 

3.12 Hreyfing 

Börn eiga að fá tækifæri til að hreyfa sig frjálst jafnframt því að taka þátt í skipulagðri 

hreyfingu (aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

3.12.1 Íþróttahús 

Farið er í Íþróttamiðstöð Húnaþings vestra tvisvar í viku, 40 mínútur í senn. Íþróttakennari 

grunnskólans hefur yfirumsjón með tímunum og skipuleggur þá í samráði við starfsfólk 

leikskólans. Öll börn sækja íþróttatíma nema yngsti árgangur. 

3.12.2 Jóga 

Jógakennari kemur í leikskólann einu sinni í viku og er með 60 mínútna jógatíma fyrir tvo 

elstu árganga skólans. 

3.12.3 Útivera 

Frjáls útivera er á meðan flæði er í leikskólastarfinu til viðbótar við fasta útiveru á stundaskrá 

sem hægt er að nálgast á heimasíðu Ásgarðs www.leikskolinn.is/asgardur/deildir . Nemendur 

hafa því kost á að fara í útiveru á lóð skólans eða í skipulagðar vettvangsferðir hafi þeir áhuga 

á því. Starfsmenn leikskólans skipta með sér að sjá um og skipuleggja þessa útiveru. 

3.13 Málörvun 

Í Ásgarði er unnið markvisst að því að styrkja og efla málþroska barna með áherslu á læsi í 

víðum skilningi. 

Málörvun fer fram öllum stundum í leikskólastarfinu. Áhersla er lögð á virkar samræður við 

börnin, að nefna heiti hluta og atburða sem koma fyrir í daglegum samskiptum, hlusta á 

börnin og svara þeim á viðeigandi hátt og örva þannig málnotkun þeirra. Skipulagðar 

málörvunarstundir eru daglega til viðbótar við þá almennu málörvun sem á sér stað í starfinu. 

http://www.leikskolinn.is/asgardur/deildir
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Þessar stundir eru skipulagðar með það fyrir augum að örva hljóðkerfisvitund og aðra 

málþroskaþætti sem leggja grunninn að lestrarfærni. Stuðst er við viðurkennt málörvunarefni í 

stundunum. Foreldrar eru hvattir til að lesa fyrir börn sín því að það stuðlar að auknum 

málþroska og leggur grunnin að lestrar námi barna. 

3.14 Tónlistarstarf 

Skipulagðar söngstundir eru einu sinni í viku, þar koma öll börn og kennarar skólans saman. Í 

stundunum er áhersla lögð á söng, leiki, dans, sköpun og framkomu. Með sköpun er átt við að 

börnin fái að uppgötva og njóta, örva forvitni þeirra og áhuga og virkja ímyndunarafl þeirra. 

Samstarf er við Tónlistarskóla Húnaþings vestra og koma tónlistarkennarar í Ásgarð með það 

markmið að vekja áhuga barna á tónlist og margvíslegum hljóðfærum. Barnakór er starfræktur 

við skólann og er honum stjórnað af tónlistarkennara. 

3.15 Elstu nemendur 

Þau börn sem eru á síðasta vetri í leikskólanámi fá að takast á við verkefni sem miða að því að 

brúa bilið milli leik-og grunnskóla. Samvinna er á milli Ásgarðs og Grunnskóla Húnaþings 

vestra um aðlögun barna þar á milli (fylgiskjal 9). Vinnustundir með barnahópnum eru a.m.k. 

kosti einu sinni í viku frá september og fram í maí. Að vori er farið í útskriftar ferð með 

börnin. 

3.16 Foreldraviðtöl 

Foreldraviðtöl eru einu sinni á ári og eru þau tekin í kringum afmælisdaga barnanna af 

deildarstjóra hvorrar deildar. Velkomið er fyrir foreldra að fá viðtal oftar ef þess er þörf af 

einhverjum ástæðum. Einnig óskar starfsfólk leikskólans eftir viðtali við foreldra ef ástæða 

þykir til. Stuðst er við niðurstöður úr TRAS skráningu, sjá kafla 3.14 Skimanir. Ásamt faglegu 

mati kennara í foreldraviðtölum. Foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi og velferð barna sinna en 

leikskólastarfið er viðbót við það uppeldi sem börnin fá á heimilum sínum. Mikilvægt er að 

náið samstarf, gagnkvæmt traust og virðing skapist á milli heimilis og leikskóla.  

3.17 Skimanir 

3.17.1 TRAS  

TRAS er skráningartæki sem ætlað er til að skrá málþroska ungra barna frá 2-5 ára í daglegu 

leikskólastarfi. Þau færnisvið sem greind eru með TRAS eru: Samleikur/félagsfærni, 

tjáskipti/samskipti, athygli/einbeiting, málskilningur, málvitund, framburður, orðaforði og 

setningamyndun. TRAS er ætlað til stuðnings fyrir fagfólk leikskóla til að það geti, á 

markvissan hátt, skipulagt málörvun í daglegu starfi leikskóla. Kennarar sækja námskeið til að 

öðlast réttindi til notkunar á skráningartækinu. 

3.17.2 EFI-2  

EFI-2 er málþroskaskimun sem kannar málskilning og tjáningarfærni barnsins. Sérstök 

áhersla er lögð á málskilningarhlutann. Notast er við EFI-2 í einstaka tilfellum ef grunur 

vaknar um slakan málskilning barns. Kennarar sækja námskeið til að öðlast réttindi til 

notkunar á skráningartækinu. 

3.17.3 HLJÓM-2 

HLJÓM-2 kannar ákveðna þætti hljóðkerfis- og málmeðvitundar fimm til sex ára barna 

varðandi  síðari lestrarfærni þeirra. Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um á hvern hátt við 
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getum betur komið til móts við barnið í því að undirbúa það fyrir komandi lestrarnám. 

Niðurstöður eru afhentar grunnskóla Húnaþings vestra eftir að leikskólagöngu lýkur. 

Kennarar sækja námskeið til að öðlast réttindi til notkunar á skráningartækinu. 

3.17.4 Orðaskil 

Orðaskil er málþroskapróf eftir Elínu Þöll Þórðardóttur. Prófið kannar orðaforða 3 ára barna. 

3.18 Skimanir á heilsugæslu 

3.18.1. PEDS (Parents Evaluation of Developmental Status) 

PEDS er lagt fyrir foreldra í tveggja og hálfs árs skoðun á heilsugæslu og byggir á mati 

foreldra á þroska barna. Niðurstöður eru sendar til leikskóla ef ástæða þykir til. 

3.18.2. BRIGANCE 

BRIGANCE er þroskaskimunarpróf sem lagt er fyrir börn í tveggja og hálfs árs og fjögurra 

ára skoðun á heilsugæslu. Prófið skiptist í þrjú svið: Skólafærni/forskólafærni, samskiptafærni 

og hreyfifærni. Niðurstöður eru sendar til leikskóla ef ástæða þykir til. 

3.19 Heimasíða, netföng og símanúmer 

Heimasíða Ásgarðs: http://asgardur.leikskolinn.is   

Netfang skólastjóra: leikskoli@hunathing.is 

Netfang aðstoðarskólastjóra, sérkennslustjóra: gudny.kristin@hunathing.is  

Netföng deildastjóra Hvammstanga: blaigardur@hunathing.is , raudigardur@hunathing.is  

Símanúmer Ásgarðs, Hvammstanga: 451-2343. 

3.20 Aðrir sem tengjast skólastarfinu 

Náin samvinna er við hinar ýmsu stofnanir í sveitafélaginu, má þar nefna Grunnskóla 

Húnaþings vestra, Tónlistarskóla, Íþróttamiðstöð, Slökkvilið, Lögreglu, Heilbrigðisstofnun 

Vesturlands, Héraðsbókasafn vestur Húnavatnssýslu, Kaupfélag vestur Húnavatnssýslu og 

Þjóðkirkjuna. 

3.21 Stoðþjónusta 

Sérkennslustjóri starfar við skólann og hefur yfirumsjón með þeirri stoðþjónustu sem þar er 

veitt. Þroskaþjálfi sem ráðinn er við Grunnskóla Húnaþings vestra yfirumsjón með 

teymisvinnu og kemur einnig að stoðþjónustu. Sálfræðingur starfar hjá Húnaþingi vestra og 

kemur að málefnum barna í leikskólanum. Talmeinafræðingur kemur í skólann eftir þörfum. 

3.22 Hefðir/hátíðir 

Þorrablót er haldið á þorranum. Nemendur fræðast um gamla tíma, hefðir sem tengjast 

þorranum og gæða sér á þorramat. 

Danskennsla er í febrúar fyrir tvo elstu árganga skólans, sameiginleg danssýning með 

nemendum grunnskóla er að lokinni kennslu. 

Bolludagur, við borðum fisk- eða kjötbollur í hádeginu og rjómabollur í kaffinu. 

Sprengidagur, matráður eldar saltkjöt og baunir í hádegisverð. 

http://asgardur.leikskolinn.is/
mailto:leikskoli@hunathing.is
mailto:gudny.kristin@hunathing.is
mailto:blaigardur@hunathing.is
mailto:raudigardur@hunathing.is
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Öskudagur, börnin mega koma í furðufötum í leikskólann, köttur er sleginn úr tunnu og haldið 

er furðufataball í sal skólans. Foreldrafélagið hefur séð um að skaffa góðgæti í tunnuna. 

Ömmu- og afadagur, ömmur og afar eru boðin velkomin í heimsókn í leikskólann til að taka 

þátt í starfinu með barnabörnum sínum. Ef ömmur og afar eiga þess ekki kost að mæta, er 

öðrum aðstandendum gefinn kostur á að mæta í þeirra stað. 

Leiksýningar, sameiginlegar leiksýningar eru á milli leik- og grunnskóla (1.- 4. bekkur). 

Skipst er á að halda sýningarnar í húsnæði skólanna. 

Páskar, börnin eiga þess kost að útbúa páskaföndur í flæðinu. Þeim er einnig boðið að fara í 

kirkjuheimsókn þar sem sóknarprestar Breiðabólstaðar- og Melstaðarprestakalls taka á móti 

okkur og fræða okkur um páskaboðskapinn. 

Vorhátíð er í apríl. Aðstandendum barnanna er boðið að koma og gleðjast með okkur um leið 

og við ljúkum vetrarstarfi skólans. Börnin æfa söng og leikrit sem flutt er við hátíðlega athöfn 

í sal skólans. Elstu nemendur skólans eru útskrifaðir, þau fá gjöf og útskriftarskjal frá 

skólanum. Gestum vorhátíðar er boðið upp á veitingar og listaverk nemenda prýða skólann. 

Hjóladagur, börnunum er boðið að koma með hjólin sín á fyrirfram auglýstum dögum í 

upphafi og lok skólaárs. Hluta af Garðavegi er lokað og lögreglunni er boðið að koma og hitta 

börnin. 

Sumarhátíð, er í júní. Farið er í skrúðgöngu um bæinn. Skemmtun er á lóð skólans að 

skrúðgöngu lokinni, fjöldasöngur og leikir. Foreldrafélagið sér um veitingar á hátíðinni og 

einnig hefur það fært leikskólanum gjöf ásamt því að lauma litlum sumarglaðningi til 

barnanna. 

Afmæli Ásgarðs, 13. ágúst árið 1994 var húsnæði skólans vígt og höldum við daginn 

hátíðlegan ár hvert. 

Alþjóðlegur bangsadagur er haldinn 27. október. Dagurinn er valinn sem alþjóðlegur bangsa-

dagur vegna þess að hann er fæðingardagur Theodore Roosevelts Bandaríkjaforseta. Sagan 

segir að forsetinn, sem jafnan var kallaður Teddy, hafi farið eitt sinn á bjarnarveiðar í 

Missisippi árið 1902 en þegar kom að því að skjóta bjarndýr hafi hann neitað að gera það 

sjálfur. Úr þessari sögu varð til skopteikning í bandaríska blaðinu The Washington Post þar 

sem björninn var orðinn að litlum húni. 

Aðventan, börnin útbúa jólagjafir handa foreldrum sínum með aðstoð kennara, þau eiga þess 

kost að útbúa jólaföndur í flæðinu. Bakaðar eru piparkökur sem börn og foreldrar skreyta 

saman. Við leggjum áherslu á söngva sem tengjast jólunum og höfum það notalegt saman í 

skammdeginu. Börnunum er einnig boðið að fara í kirkjuheimsókn þar sem sóknarprestar 

Breiðabólstaðar- og Melstaðarprestakalls taka á móti okkur og fræða okkur um 

jólaboðskapinn. 

Jólatrésskemmtun er haldin í desember. Við klæðum okkur upp í tilefni dagsins og dönsum í 

kringum jólatré. Jólasveinar koma og syngja með okkur og færa börnunum glaðning frá 

foreldrafélagi. Við borðum hátíðarmat í hádeginu. Síðdegis sama dag eru foreldrar boðnir 

velkomnir í síðdegishressingu. 
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3.23 Foreldraráð og foreldrafélag 

Við leikskólann eru starfandi foreldraráð og foreldrafélag, nánari upplýsingar á heimasíðu 

skólans www.leikskolinn.is/asgardur . 

 

  

http://www.leikskolinn.is/asgardur
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4 Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 – Leikur er barna yndi 

Fylgiskjal 2 – Málþroski og læsi, færni til framtíðar 
Í vinnslu. 

Fylgiskjal 3 – Áfallaáætlun 

Fylgiskjal 4 – Viðbragðsáætlun barnaverndarmála 

Fylgiskjal 5 – Rýmingaráætlun 

Fylgiskjal 6 – Jafnréttisáætlun 

Fylgiskjal 7 – Umhverfissáttmáli 

Fylgiskjal 8 – Dvalarsamningur 

Fylgiskjal 9 – Samstarf leikskóla og grunnskóla 
 


