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Skólanámskrá Lautar - formáli 

Í maí 2011 var gefin úr ný aðalnámskrá allra skólastiga í stað Aðalnámskrár leikskóla sem var 

gefin út í júní 1999. Fyrri hluti þeirrar nýju er sameiginlegur fyrir öll skólastigin en seinni 

hlutinn fyrir hvert skólastig fyrir sig.  

Á grunni Aðalnámskrárinnar er skólanámskrá Lautar sem nú lítur dagsins ljós unnin. 

Vinnuferlið við hana hófst á haustdögum 2013 og tóku allir starfsmenn þátt í þeirri vinnu og 

er þeirra framlag ómetanlegt.  

Uppbygging nýju námskrárinnar er ólík þeirri eldri og í henni birtist ný menntastefna sem 

hefur að leiðarljósi samþættingu allra skólastiganna sem á að styrkja og styðja vel við 

nemendur. Menntastefnan inniheldur sex grunnþætti sem eru: Læsi, sjálfbærni, lýðræði, 

jafnrétti, heilbrigði og vellíðan og sköpun.  

Nokkur breyting er á námssviðum leikskólans þó innihaldið sé að flestu leyti það sama. Þau 

eru: Læsi og samskipti, heilbrigði og vellíðan, sjálfbærni og vísindi og sköpun og menning.  

Skólanámskráin á að vera lifandi og skal vera í sífelldri þróun og endurmati. Eftir stendur þó 

eins og áður, hinn frjálsi leikur því hann er í senn nám og starf barnsins og uppspretta hins 

skapandi leikskólanáms. 

Saga leikskólans 

Leikskólinn Laut hóf starfsemi sína árið 1977. Lengst framan af starfaði hann sem tveggja 

deilda leikskóli. Árið 1992 var byggt við skólann og starfaði hann um níu ára skeið sem þriggja 

deilda skóli. Vistunartími var 4 til 4,5 tímar en 1992 var boðið upp á sveigjanleika úr 4 tímum 

í 6,5 tíma. Frá árinu 2001 varð Laut tveggja deilda leikskóli með opnunartíma frá 7:45-17:15 

og bauð upp á sveigjanlegan vistunartíma frá 4-9,5 tíma fyrir börn á aldrinum átján mánaða 

til sex ára aldurs.  

 

Þann 22. maí 2006 fékk Laut nýtt húsnæði tæplega 700 fermetra húsnæði og varð fjögra 

deilda leikskóli. Húsnæði er skipt í 4 heimastofur sem bera nafnið, Múli, Eyri,Hagi, Hlíð , Akur 

(íþróttasalur) Skáli ( listaskáli). Sérkennsluaðstaða er fyrir börn sem þurfa á því að halda og er 

öll aðstaða fyrir börnin mjög góð, öll aðstaða fyrir starfsmenn er einnig  mjög góð. 

  

Leikskólinn er aldursskiptur þannig að tvær heimastofur eru með börn á aldrinum átján 

mánaða til þriggja  ára og tvær stofur fyrir börn frá þriggja ára til sex ára.  

Leikskólinn er opinn alla virka daga frá 7:45-17:00. 
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Almennar upplýsingar 
Leikskólinn Laut sími: 426-8396    opnunartími: 07:45-17:00 

Laut 1   veffang: http://www.grindavik.is/laut 

240 Grindavík  netfang:gleik@grindavik.is 

Leiðarljós Lautar 

Leikskólinn Laut hefur sett sér það starfsviðmið að gleði, hlýja og virðing eigi að vera 

leiðarljósið í öllu starfi með börnunum. Námið í leikskólanum tekur mið af því að nemendur 

læri mest og best í gegnum leik og verkefni sem taka mið af áhugahvöt og þroska þeirra 

hverju sinni. Nemendum eru gefnir valkostir t.d. við val á verkefnum og litið er á hvern og 

einn sem hæfileikaríkan, virkan einstakling sem hefur mikið fram að færa. því felst að 

skoðanir og tilfinningar þeirra séu virtar, þeir séu  hvattir til að koma með lausnir á hinum 

ýmsu málum. Samanber Uppeldi til ábyrgðar þar sem börn eru hvött til að leita sjálf lausna. 

Skólastofnunin á að vera gleðiríkur vinnustaður fyrir nemendur og kennara þar sem virðing 

er borin fyrir einstaklingunum.  

Allir starfsmenn eru bundnir trúnaði um allt það sem gerist innan leikskólans, bæði gagnvart 

foreldrum, börnum og öðrum starfsmönnum. Hver starfsmaður skrifar undir skjal þess efnis 

hjá leikskólastjóra áður en hann hefur störf. 

Skipurit  
 

 

Námsumhverfi 

Börn kanna og skilja umhverfi sitt á margbreytilegan hátt. Þau hlusta, bragða, handfjatla, 

flokka, bera saman, rannsaka og draga ályktanir. Allt skipulag og búnaður í leikskólanum á að 

stuðla að því að vekja forvitni barnanna, frumkvæði, virkni, áhuga, gleði og efla sjálfstæði 

þeirra. Umhverfið getur verið breytilegt og boðið upp á fjölbreytta valkosti. Í leikskóla á 

Leikskólastjóri

Deildarstjórar

Kennarar

Fagstjórar Sérkennsla Ræstingar

Aðstoðarleikskólastjóri
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skipulag, hönnun og nýting námsumhverfis að endurspegla þau viðhorf og gildi sem liggja að 

baki leikskólastarfinu hvað varðar húsnæði, búnað, leikvöll og nærumhverfi. Í Laut hafa 

nemendur aðgang að fjölbreyttu leikefni bæði innan dyra sem utan. Starfsmenn hvetja 

börnin til að spyrja spurninga og velta fyrir sér lífinu og tilverunni. Þeir skapa einnig aðstæður 

til tjáningar og sköpunar í leik, máli, myndlist, tónlist, leiklist, hreyfingu og dansi. Þannig gefst 

börnunum tækifæri til að skynja umhverfi sitt, vinna með fjölbreyttan efnivið og öðlast 

margháttaða reynslu.  

Á heimastofunum fer fram margþætt starf og þar er ýmiss konar búnaður og efniviður í boði. 

Má þar nefna búnað til þykjustu- og hlutverkaleikja, kubbar, bækur, spil, tölvur,spjaldtölvur 

og efniviður til skapandi starfa. Lóð leikskólans er stór og fjölbreytt og á henni eru 

útileiktæki,sandur, brekkur og steinar. Á lóðinni eru matjurtagarðar sem börn og starfsmenn 

hugsa um og fylgjast með. Lífrænn úrgangur er á lóðinni en þannig læra börnin um sjálfbærni 

og hringrás náttúrunnar. Nærumhverfi leikskólans, s.s. hraunið,móinn, fjarann og höfnin, 

bjóða upp á skemmtilegar gönguleiðir. Þar hafa börnin yndi af því að leika sér, fylgjast með 

árstíðaskiptum og náttúrunni.  

Leikur og nám 

Leikskólanám á að efla alhliða þroska barnsins og starfshættir eiga að taka mið af þroska og 

þörfum hvers barns. Í leikskólastarfi er barnið í brennidepli. Leikurinn er hornsteinn 

leikskólastarfsins og kennsluaðferð kennarans. Leikurinn í allri sinni fjölbreytni er kjarninn í 

uppeldisstarfi allra leikskóla. Í bernsku er leikurinn, það að leika sér, það sama og að læra og 

afla sér þekkingar. Í frjálsum leik er barnið að skapa leikinn úr eigin hugarheimi, það tekur 

ákvarðanir á eigin forsendum og lærir að leita lausna. Sköpunarþörf, virkni og hugmyndaflug 

barna birtist í leikjum þeirra. Leikskólakennarar þekkja leik barna, þeir virða og hlúa að 

honum, gefa honum rými og skipuleggja leikumhverfið. Í leik taka börn þátt í lýðræðislegum 

athöfnum þegar þau setja fram eigin hugmyndir og virða sjónarmið annarra. 

K-PALS 

Byrjað var að innleiða K-PALS haustið 2014 og sóttu fjórir leikskólakennarar 

réttindanámskeið. 

Markmiðið með K-PALS aðferðinni er að gefa kennurum kost á að örva og þjálfa samtímis 

hóp af börnum 5-6 ára  í hljóða- og stafaþekkingu, lestri og stærðfræði með jafningjamiðlaðri 

nálgun.     

K-PALS samanstendur af tvenns konar verkefnum, hljóðaleikja- og umskráningarverkefnum.  

Hljóðaleikurinn stuðlar að þjálfun hljóðkerfisvitundar.  Markmið umskráningarverkefnanna 

er að styrkja umskráningu og orðaþekkingu.  

Í sep/okt er lagt fyrir elstu börn leikskólans Hljóm-2 sem er tæki til að meta hljóðkerfis- og 

málmeðvitund barna í elsta árgangi leikskólan. Í kjölfar þess er börnunum skipt upp í pör eftir 
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niðurstöðunum, efst á listanum eru börn sem lengst eru komin og neðst þau börn sem styðst 

eru komin. Búinn er til listi yfir börnin sem tekur mið af niðurstöðunum, efst á listanum eru 

börn sem lengst eru komin og neðst þau börn sem styðst eru komin.  Kennarinn parar saman 

barnið sem er efst og barnið sem er efst á neðri hluta listans og svo koll af kolli. 

Verkefnin eru unnin í leikjaformi.  Við vinnum 3x í viku 6 vikur í senn fyrir áramót og aftur 

eftir áramót 3x í viku í 6 viku.  Kláraðar eru 36 kennslustundir í leikskólanum. 

 

ART 

Byrjað var að innleiða ART í leikskólastarfið skólaárið 2014-2015 en fjórir leikskólakennarar sóttu 

réttindanámskeið. Unnið er með nemendur á aldrinum fjögra til sex ára. 

ART stendur fyrir þjálfun í félagsfærni, sjálfsstjórn og siðfræðilegri rökfærslu (Aggression 

Replacement Training). Rannsóknir sýna að með því að vinna markvisst og samhliða með félagsfærni, 

sjálfstjórnun og siðferðisþroska er hægt að kenna börnum og fullorðnum að temja sér betri samskipti.   

 

1. FÉLAGSFÆRNIÞJÁLFUN  

Nemendum eru kennd jákvæð samskipti í daglega lífinu. Unnið er kerfisbundið með tiltekin atriði.  

Þetta er gert með umræðum, hlutverkaleikjum og ýmis konar verkefnum.  

 

2. SJÁLFSTJÓRNUN  

Nemendur læra að bregðast við árekstrum með því að þekkja:  

 hvað kveikir reiði þeirra,  

 hvað gerist innra með þeim þegar þau reiðast,  

 hvernig þau eru vön að bregðast við og  

 hvaða afleiðingar það hefur.  

Þeim er kennt að rjúfa ferlið með ýmsum aðferðum og innleiða nýjar samskiptaleiðir (félagslega 

færni).  

 

3. EFLING SIÐFERÐIS  

Nemendur rökræða undir stjórn þjálfara út frá sögum (klípusögum) þar sem fyrir koma siðferðileg 

álitamál. Þetta eru annars vegar sögur sem tilheyra námsefninu og hins vegar sögur úr reynsluheimi 

barnanna sjálfra. 

Það hefur sýnt sig að börn á aldrinum 4 – 6 ára hafa gott af því að fara í ART. Þetta æfir ekki bara 

börnin í félagslegum tengslum, hvernig eigi að stjórna skapi sínu og hvað er rétt og rangt. Þetta eflir 

einnig þá einstaklinga sem eru feimnir og óframfærnir, styrkir sjálfstraust þeirra og hjálpar 

einstaklingnum til að  hafa meiri trú á sjálfum sér til að takast á við hluti. Þar má tiltaka að leysa 

vandamál og að standa á rétti sínum. 

Þjálfunin fer fram þrisvar í viku í 12 vikur.  
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Lestrarstefna 

Gerð lestrarstefnu fyrir leikskóla er í vinnslu. 

Skóli á grænni grein 

Leikskólinn Laut fékk afhentan Grænfánann í fyrsta skiptið vorið 2011. Við höfum skuldbundið okkur 

til að starfa eftir gildum umhverfisverndar með það að markmiði að börn og fullorðnir tileinki sér 

umhverfisvæna siði og taki ábyrgð á eigin hegðun í umhverfi sínu. 

Markmið Lautar með umhverfismennt: 

o Að flokka úrgang og pappír til endurvinnslu og kaupa minna  inn nýjan efnivið 

o Að nýta okkur náttúruna og nánast umhverfi leikskólans til leikja , uppgötvunar og 

skapandi starfs. 

o Að safna lífrænum úrgangi í þar til gerðar safntunnur 

o Að rækta grænmeti, kartöflur og plöntur í garðinum 

o Að spara raforku og vatn eins og hægt er 

 

Brúum bilið 

Undanfarin ár eða allt frá árinu 1995 hafa Grunnskólinn í Grindavík og leikskólarnir Krókur og Laut í 

Grindavík haft með sér formlegt samstarf sem hefur verið í stöðugri þróun. Mikilvægt er að samstarf 

sé á milli leik- og grunnskóla til að stuðla að samfellu í uppeldi og menntun barnsins og að það upplifi 

grunnskólann sem eðlilegt framhald af leikskólanum. 

Samstarfið tekur til samskipta á milli skólans og leikskólanna og felast m.a. í heimsóknum milli 

skólanna. Stefnt er að því að hvert leikskólabarn fari að minnsta kosti fjórum sinnum í heimsókn í 

grunnskólann og hvert grunnskólabarn heimsæki tvisvar sinnum þann leikskóla sem það var á. 

Einnig fara börnin í ýmsar stofnanir í bæjarfélaginu svo sem heilsugæslu, bæjarskrifstofur, 

tónlistarskóla, Rauði krossinn, Slökkviliðsstöðin, Víðihlíð, Hópið, leikskólann Krók o.fl. 

Sérkennsla  
Leikskóli er fyrir öll börn á leikskólaaldri. Í leikskóla eru börn með mismunandi atgervi og frá ólíkum 

menningarheimum. Leitast er við að hvert einstakt barn fái viðfangsefni við sitt hæfi. Mikilvægt er að 

félagsskapur og samskipti barnanna bindi þau vináttuböndum og styrki samkennd þeirra. Í leikskóla 

er það talinn ávinningur fyrir alla að eiga þar saman fjölbreytt samfélag. 

 Börn með fötlun og börn með frávik í þroska fá sérkennslu samkvæmt reglum sem sveitarfélagið 

setur þar um. Meginreglan er að sérkennslan fari fram í hópnum með öðrum börnum. 
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Matstæki í sérkennslu  

 

 

 

Fjölskyldan og leikskólinn 
Í leikskólanum er lögð áhersla á að samstarf heimilis og skóla byggi á gagnkvæmum skilningi og 

virðingu fyrir viðhorfum og þekkingu hvors annars. Samstarfið byggir á þeirri forsendu að foreldrar 

beri meginábyrgð á uppeldi barna sinna. Mikilvægt er að þessir aðilar geti treyst hvor öðrum, deilt 

sjónarmiðum sínum og tekið sameiginlegar ákvarðanir sem varða börnin. Leitast er við að koma til 

móts við óskir foreldra svo framarlega að það komi ekki niður á gæðum í starfi leikskólans, aðbúnaði 

og umönnun barnanna. Dagleg samskipti og upplýsingastreymi eru mikilvægir þættir til að stuðla að 

jákvæðu og traustu sambandi milli foreldra og leikskóla. Foreldrar eru ævinlega velkomnir í 

leikskólann og geta tekið þátt í daglegu starfi sem og ýmsum uppákomum. Þeir geta leitað til 

deildarstjóra eða kennara ef þeir þurfa upplýsingar sem varða barnið, starfsemina eða til að koma 

óskum sínum á framfæri.  

 

Smábarnalistinn

• Smábarnalistanum 
er ætlað að meta 
þroska 15-38 
mánaða barna 
með því að afla 
upplýsinga frá 
mæðrum þeirra

Íslenski 
þroskalistinn

• Metur þroska 
þriggja til sex ára 
barna með því að 
afla upplýsinga frá 
mæðrum þeirra

EFI2

• Málþroskaskimun 
fyrir börn á fjórða 
ári

ASEBA

•Leggur mat á 
styrk,veikleika 
sem og 
aðlögunarhæfni 
barna

SDQ-Ice

•Könnun á styrka 
og vanda barna

ADHD rating scale

•Skimun á ofvirkni
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Lögð er áhersla á: 

 Að rækta samvinnu og samskipti leikskólans og heimilanna.  

 Að veita foreldrum upplýsingar um starfsemi leikskólans. 

 Að stuðla að þátttöku foreldra í starfi leikskólans.  

 

Trúnaður - tilkynningarskylda  

Leikskólinn Laut leggur áherslu á að fullur trúnaður ríki um allar upplýsingar sem varða börnin og 

foreldra þeirra. Allir kennarar leikskólans undirrita sérstakt þagnarheit sem helst þó látið sé af starfi. 

Hverjum kennara er skylt að gæta þagmælsku um atriði sem hann fær vitneskju um í starfi sínu. 

  

Velkomin í leikskóla  

Samstarf milli heimilis og leikskóla hefst áður en barnið byrjar í leikskólanum. Kynningarrit lautar er 

sent til foreldra og þeir eru boðaðir bréflega á fyrsta fund. Kynningarrit þetta á að auðvelda 

foreldrum að kynnast starfsemi leikskólans. 

 

Þátttökuaðlögun 

Leikskólinn er samfélag þar sem fullorðnir og börn byggja upp þekkingu saman og er staður 

námstækifæra. Barnið tekur virkan þátt í að móta umhverfi  sitt og þekkingu. Í þeim anda er hin nýja 

aðlögun sem nefnd er þátttökuaðlögun. Hún byggist á því að ekki er verið að venja barnið við að vera 

skilið eftir í leikskólanum, heldur er það að læra að vera í nýjum aðstæðum.  

Þátttökuaðlögunin byggir m.a. á þeirri trú að foreldrar yfirfæri eigin öryggiskennd og forvitni í þessum 

nýju aðstæðum, á börnin sín. Með því að foreldrar séu þátttakendur frá fyrsta degi öðlist þeir öryggi 

um dagskipulagið og það nám og starf sem fram fer á leikskólanum. Þeir kynnast kennurum, öðrum 

börnum, foreldrum og starfinu í leikskólanum.  

Foreldrar eru inni á heimastofu með barninu allan tímann (nema þegar þau sofa). Foreldrar sinna 

barni sínu, skipta á því, gefa því að borða, leika með því og eru til staðar. Kennarar eru virkir 

þátttakendur í aðlöguninni, þeir skipuleggja daginn og deila verkefnum. Á fjórða degi koma börnin 

um morguninn og kveðja foreldrana fljótlega. Einstaka börn þurfa að hafa foreldra sína með sér í 

lengri tíma. 

 

Aðlögunarferli 

Foreldrar koma ásamt barni í hefðbundið viðtal í leikskólann. Leikskólinn er skoðaður, farið er yfir 

samninga og annað sem foreldrar þurfa að fylla út. Heimsóknin stendur yfir í um klukkutíma. 

Dagur 1- Viðvera barns og foreldris frá 9:00-12:00 Barn og foreldri mæta í leikskólann kl. 09:00 að 

morgni og eru í leikskólanum fram yfir hádegismat, borða saman.  

Dagur 2-.  Viðvera barns og foreldris frá 9:00-12:00. Barn og foreldri mæta í leikskólann kl. 09:00 að 

morgni og eru í leikskólanum fram yfir hádegismat, borða saman. 

Dagur 3-. Viðvera barns og foreldris frá 9:00-13:00/14:00. Barn og foreldrar eru saman fram yfir 

nónhressingu. Foreldrar fara ekki með barninu í hvíld en eru til staðar þegar barnið vaknar. 
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Dagur 4- Viðvera barns og foreldris frá 8:00- 15:00. Barn og foreldri mæti í leikskólann kl. 8:00 að 

morgni og eru í leikskólanum saman fram að útiveru. Barnið er í nónhressingu og sótt kl.15:00 

 Formlegri aðlögun er lokið. Einstaka barn þarf aðeins lengri tíma,  það er einstaklingsbundið og metið 

í hvert sinn . Sama á við um ef um eldri börn er að ræða þá er metið út frá hverjum einstaklingi.  

 

Lögð er áhersla á:  

 Að efla öryggiskennd og vellíðan barnanna og foreldra þeirra í nýjum aðstæðum. 

 Að stuðla að gagnkvæmum kynnum á milli fjölskyldu barnanna og leikskólans.  

 Að gefa bæði foreldrum og börnum tækifæri til að kynnast en það er styrkur fyrir barn 

sem kemur nýtt inn í leikskóla að hafa önnur börn með sér sem einnig eru ný. 

 

Aðlögun milli heimastofa  

Kennarar sjá um aðlögun barna milli heimastofa á leikskólanum. Börnin fara í heimsóknir á nýju 

heimastofuna ásamt kennara eða nokkur saman í stutta stund í einu. Viðvera þeirra eykst þar til þau 

eru tilbúin til að flytja sig um set. 

 

Heimasíða  

Leikskólinn heldur úti heimasíðu http://leikdal.simnet.is  þar sem finna má helstu upplýsingar um 

starfið á leikskólanum. 

 

Tölvusamskipti  

Leikskólastjóri og kennarar nýta sér tæknina til að koma auglýsingum og upplýsingum um starfið og 

„uppákomur“ í leikskólanum til skila. Tölvupóstur er sendur á foreldra og einnig tilkynningar á 

Facebooksíðu leikskólans. 

 

Foreldrafundir  

Haldinn er kynningarfundur fyrir nýja foreldra að hausti. Að hausti er sameiginlegur fundur 

foreldrafélagsins og leikskólans þar sem kynnt er starfsáætlun Lautar, starfsemi leikskólans og 

foreldrafélagið er með aðalfund. 

 

Foreldrafundur vegna nýrra barna er haldinn að hausti. Þá er daglegt starf kynnt, 

starfsáætlun,námskrá og gerð er grein m.a. fyrir dvalargjöldum, dvalartímum. Foreldrar eru upplýstir 

um foreldrafélagið og foreldraráð sem starfrækt er við leikskólann. Deildarstjórar sjá um að kynna 

heimastofur  barnanna fyrir foreldrum. 

 

Foreldraviðtöl  

Formleg foreldraviðtöl eru einu sinni á ári en oftar ef þörf krefur eða ef foreldrar óska þess. 

Deildarstjórar/kennarar sjá um viðtölin. Rætt er um almenna líðan barnsins í leikskólanum og heima, 

þroskaþætti barnsins og er þá stuðst við matslista sem leikskólinn notar til að skoða hæfni og getu 

barnsins ásamt skráningu í Ferilmöppu barnsins. Í viðtölum gefst kennurum og foreldrum tækifæri til 

að skiptast á skoðunum og ræða um barnið og starfið í leikskólanum.  

 

 

http://leikdal.simnet.is/
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Foreldraráð  

Samkvæmt lögum um leikskóla skal kjósa foreldraráð við leikskóla og í því skulu að lágmarki sitja þrír 

foreldrar ásamt leikskólastjóra. Kosning fer fram á aðalfundi foreldrafélagsins að hausti á ári hverju. 

Kosið er til eins árs í senn. Foreldraráð hittist að auki eftir þörfum en þó ekki minna en tvisvar sinnum 

á hverju skólaári. Starfsreglur foreldraráðs má sjá hér. 

 

Markmið:  

 Að styðja við starf leikskólans.  

 Að gefa umsagnir til leikskóla og leikskólanefndar um skólanámskrá, þróunarverkefni og 

aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans.  

 Að fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana og kynningu þeirra fyrir 

foreldra.  

 Að gefa umsagnir um allar meiriháttar breytingar á leikskólastarfi. 

 

 Foreldrafélag  

Foreldrafélag er starfandi við leikskólann og eru allir foreldrar aðilar að því. Verkefni foreldrafélagins 

eru margvísleg og getur það stutt mjög vel við starfið í leikskólanum. Það er hagur leikskólans að hafa 

öflugt og virkt foreldrafélag. Foreldrafélag Lautar vinnur samkvæmt lögum foreldrafélagsins og þeim 

markmiðum sem það hefur sett sér.  

 

Markmið:  

 Efla tengsl foreldra og leikskóla.  

 Styðja við starfsemi leikskólans.  

 Hafa frumkvæði að ýmsum uppákomum 

 Taka þátt í starfsemi leikskólans með ýmsum hætti.  

Dagskipulag 
 

Dagskipulag  

07:45 -08:00 Leikskólinn opnar – 
frjáls leikur 

08:00-09:15 Morgunmatur – frjáls 
leikur 

09:20-10:20 Hópastarf – ávextir 

10:30-11:45 Útivera – 
vettvangsferðir 

11:55-12:15 Samvera – söngstund 

12:15-12:40 Hádegisverður 

12:40-13:00  Sögustund / hvíld 

 13:00-14:30 Flæði /val 

14:30 Nónhressing 

14:30-15:30 Frjáls leikur 

15:40-16:00 Samvera /ávextir 

16:00-17:00 Rólegur leikur 

17:00 Leikskólinn lokar 

http://leikdal.simnet.is/Foreldrar%C3%A1%C3%B0/Starfsreglur-Foreldrar%C3%A1%C3%B0s.htm
http://leikdal.simnet.is/Foreldraf%C3%A9lag/foreldrafelag.htm
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Hugmyndafræði 
Námskrá leikskólans Lautar mótast af þeim áherslum sem lagðar eru fram í Aðalnámskrá leikskóla, af 

stefnu leikskólans,skólastefnu Grindavíkurbæjar og af þeim aðstæðum sem hann býr við. Hér er átt 

við ytri aðstæður og umhverfi leikskólans og þann faglega og persónulega bakgrunn sem mótar 

viðhorf leikskólakennaranna og starf. 

Leikskólaperlan 

Leikskólaperlan er líkan af margþættu 

námi barnsins í leikskólanum. Í 

leikskólaperlunni er barnið í brennidepli 

því allt leikskólastarfið snýst um barnið, 

sá flötur er gulur þ.e. litur sólarinnar. 

Þeir þættir sem eru næst barninu og 

unnið er með í daglegu lífi þess í 

leikskólanum eru: Að klæða sig í og úr, 

borðhald, svefn og hvíld, hreinlæti, 

frágangur og snyrtimennska. Litur 

þeirra er appelsínugulur - tákn 

samþættingar á námi og lífi barns.  

Námssvið leikskólans koma næst: Læsi 

og samskipti, heilbrigði og vellíðan, 

sjálfbærni og vísindi, sköpun og 

menning. Litur þeirra er rauður, þ.e. 

glóðin sem í leikskólastarfinu býr og er 

uppspretta samþætts og skapandi 

leikskólastarfs.  

Grunnþættir menntunar eins og þeir 

birtast í sameiginlegum kafla 

aðalnámskrár fyrir öll skólastig koma í 

ysta hring. Litur þeirra er grænn, tákn jarðarinnar, grunnurinn sem allt skólastarf byggist á; Læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun.  

Leikurinn umlykur barnið í öllu starfi þess og námi. Grunnlitur perlunnar er ljósblár, þ.e. litur vatnsins. 

Í því rými flýtur allt það sem tengir hina fjölbreyttu þætti leikskólastarfsins saman, þ.e. samþætting. 

Leikurinn gárar vatnið og kemur öllu á hreyfingu. 

 

Uppeldi til ábyrgðar - Uppbyggingarstefnan 

Laut hefur ákveðið að vinna í anda uppbyggingarstefnunnar ( Restitution ) Höfundur stefnunnar er 

Diana Gossen kanadískur kennari sem starfað hefur við hina ýmsu skóla sem skólastjóri-kennari-

 Grunnurinn af Perlunni er unnin af Hrafnhildi Sigurðardóttur, en 
uppfærð af Sesselju Hauksdóttur í samræmi við lög um leikskóla 
nr.90/2008 ag Aðalnánskrá leikskóla 2011 

http://grindavik.is/gogn/2013/Skolastefna_Grindavikur.pdf
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prófessor og starfað mikið að málefnum frumbyggja í Ameríku. Uppbyggingarstefnan á rætur sínar í 

arfleið frumbyggja í Ameríku og Kanada. 

Uppbygging ýtir undir sjálfstæði og gildismat barnanna og gerir þau hæfari um að breyta samkvæmt 

eigin sannfæringu. Unnið hefur verið með þessa uppeldisstefnu víða erlendis en á Íslandi hefur hún 

verið í þróun í sex ár. 

 

Uppbyggingarstefnan er hugmyndafræði og í henni felst bæði aðferð og stefnumörkun skóla til betri 

samskipta. Meginatriðið er að kenna börnum og starfsfólki sjálfsaga, sjálfstjórn og styrkja sjálfsmynd. 

Uppbyggingarstefnan leggur áherslu á lífsgildi fremur en reglur og ábyrgð frekar en blinda hlýðni. 

Stefnan gerir kröfur á að starfsfólk þekki sínar eigin þarfir og sameinist um lífsgildi. Stefnan miðast við 

að unnið sé með sameiginleg lífsgildi, jákvæðan aga og litið er á að mistök séu til að læra af þeim. 

Uppbyggingarstefnan er viðamikil og tekur til allra þátta í daglegu lífi en í leikskólastarfinu er mest 

unnið með grunnþarfirnar, lífsgildin, jákvæð samskipti og sjálfsstjórn. Hugmyndafræðin lítur svo á að 

öll börn séu í eðli sínu góð og vilji hegða sér vel. Hins vegar hafi börn ekki þann hæfileika í byrjun að 

geta metið hvaða áhrif hegðun þeirra hefur á aðra. Það er hlutverk hinna fullorðnu að kenna þeim að 

öðlast þann skilning í gegnum samskipti þeirra við aðra. Fullorðnir eru því mikilvægar fyrirmyndir í lífi 

barna, orð þeirra og verk. Uppeldi til ábyrgðar ( uppbyggingarstefnan) leggur áherslu á: 

 

 

 jákvæð og uppbyggjandi samskipti og gagnkvæma virðingu  

 ábyrgð hvers og eins á eigin hegðun ( getum stjórnað okkur, ekki öðrum) 

 að það er í lagi að gera mistök en mikilvægt að læra af þeim  

 að finna leiðir til að uppfylla þarfir sínar á jákvæðan hátt án þess að það komi niður á öðrum 

sem í kringum mann eru  

 

Uppbyggingaraðferðin hjálpar til við : 

 að skilja eigin hegðun 

 að læra að jafna ágreining og vaxa af því 

 að leiðrétta eigin mistök og læra af þeim 

 að sættast við aðra  

 að komast fljótt í jafnvægi eftir að hafa misst stjórn á sé 

 

Þarfirnar  

Samkvæmt uppbyggingarstefnunni eru grunnþarfirnar fimm og er hver þörf skilgreind út frá því sem 

einkennir hana. Flestir hafa fleiri en eina ríkjandi þörf og það hafa börnin líka, þótt ung séu. Öll 

hegðun hefur tilgang en þegar við þekkjum þarfir okkar leitum við leiða til að uppfylla þær sem best 

án þess að ganga á þarfir annarra. Þarfirnar fimm  

Öryggi - tengist líkamlegum þörfum sem allir hafa og þurfa að fá 

uppfyllta að einghverju leyti til að dafna í lífinu ( húsaskjól, fæði, 

fatnaður, heilsa, fjölskylda eða hvað annað sem veitir öryggi ). 

Öryggisþörfinni þarf að fullnægja áður en hægt er að sinna öðrum 

þörfum.  

Rík umhyggjuþörf –hefur þörf fyrir að tilheyra félagslega og 

upplifa sig sem hluta af hópi / bekk, vill vera þátttakandi , vill 
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deila með öðrum og blómstrar í samvinnu, á gott með að mynda tengsl og vill að öðrum líki við sig. 

Þörfin er uppfyllt með samskiptum við aðra og að vera samþykktur.  

Rík þörf fyrir áhrifavald – vill standa sig vel, hefur þörf fyrir að vita alveg hvað á að gera áður en það 

er framkvæmt, hefur ríka þörf fyrir hrós og viðurkenningu, skipulagður, stundum stjórnsamur, 

kappsamur, öruggur í fasi og framkomu. Áhrifaþörfin er uppfyllt með góðri frammistöðu og 

viðurkenningu.  

Rík þörf fyrir frelsi - vill hafa valmöguleika, hefur þörf fyrir sveigjanlegt umhverfi og tilbreytingu, 

hefur gaman af sköpun og tilraunum, er sama hvað öðrum finnst, til í að prófa nýja spennandi hluti. 

Frelsisþörfina má helst uppfylla með því að fá frið til að gera og hugsa það sem maður vill en einnig 

með því að læra að taka meiri ábyrgð.  

Rík þörf fyrir gleði og ánægju – gerir oft að gamni sínu og hlær að sjálfum sér og öðrum, áhyggjulaus, 

sáttur við umhverfið og hefur almennt gaman af lífinu, sækir í spennu og er orkumikill. Gleðiþörfinni 

má svala á marga vegu í gegnum leik, nám, sköpun og áskoranir (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og 

Magni Hjálmarsson, 2007). 

 

 

Hjálparsetningar eru notaðir í starfinu á borð við : 

1. Maður má gera mistök  

2. Þú ert ekki sá eini  

3. Hefðir þú getað gert annað verra? 

 4. Getur þú gert betur? Viltu það? 

 5. Hvernig getur þú leiðrétt mistök þín? 

 

Einnig hefur leikskólinn gefið út kynningarbækling um Uppeldi til ábyrgðar sem foreldrar fá afhent við 

upphaf skólagöngu sjá hér 

 

PMTO 
PMTO stendur fyrir Parent Management Training – Oregon aðferð, og er aðferð fyrir foreldra og aðra 

sem koma að uppeldi. PMTO dregur úr hegðunarerfiðleikum barna og unglinga og hefur aðferðin 

verið aðlöguð að íslenskum aðstæðum. PMTO er sannprófað meðferðarprógramm, þróað af Dr. 

Gerald Patterson, Dr. Marion Forgatch og samstarfsfólki á rannsóknarstofnuninni Oregon Social 

Learning Center (OSLC) í Eugene í Oregon í Bandaríkjunum.  

Þar sem foreldrar eru mikilvægustu kennarar barna sinna er áhersla lögð á ítarlega vinnu með þeim 

þar sem þeir fá aðstoð við að rjúfa þann vítahring sem hefur myndast í samskiptum með því að 

tileinka sér nýjar leiðir í uppeldi.  

 Í fyrsta lagi fá foreldrar aðstoð við að nýta kerfisbundna hvatningu til að kenna börnum nýja 

hegðun og til að beina athygli að því sem vel gengur. 

 Í öðru lagi er þjálfun í að setja mörk til að foreldrar geti stöðvað erfiða hegðun barna sinna 

með einföldum og skilvirkum aðferðum.  

http://leikdal.simnet.is/Uppbyggingarstefnan/bæklingur%20í%20smíðum.pdf
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 Í þriðja lagi er farið yfir markvisst eftirlit þar sem foreldrum er kennt að hafa eftirlit með því 

hvar barnið er á hverjum tíma, með hverjum, hvernig farið er á milli staða, hvað það er að 

gera og hver ber ábyrgð. 

 Í fjórða lagi er þjálfað í lausnaleit þar sem foreldrar eru þjálfaðir í aðferðum til að leysa 

ágreining, komast að samkomulagi um reglur og skipulag innan og utan heimilis.  

 Í fimmta lagi er stuðlað að jákvæðri samveru og afskiptum sem felst í ýmsum leiðum foreldra 

til að sýna börnum sínum ást og umhyggju.  

Unnið er með þessa fimm meginþætti og þeir samtvinnaðir sérkennum hverrar fjölskyldu. Jafnframt 

fá foreldrar þjálfun í að nota skýr fyrirmæli og unnið er með tilfinningar og samskiptatækni. Einnig er 

unnið með tengsl heimilis og skóla og til samans má líkja öllum þessum færniþáttum við verkfæri sem 

með réttri notkun stuðla að góðri aðlögun barns ( PMTO.e.d). 

Við leikskólann starfa nú fjórir kennarar   sem hafa setið PMTO fagnámskeið. Foreldrar geta leitað til 

þessara kennara og í sameiningu er unnið við að draga úr hegðunarvanda og stuðla að jákvæðri 

hegðun barnsins.   Þessir kennarar sitja í lausnateymi á leikskólanum sem hittist reglulega.  

Lausnateymið tekur fyrir stöðu mála og tilvísanir frá deildastjórum.  Starfsmenn eru kallaðir á fund 

teymis þar sem farið er lausnaleit. Gerð er áætlun um næsta skref. Foreldrum er boðið á þrjá fundi í 

handleiðslu, síðan er skoðað hvort málin þurfi að senda lengra s.s. foreldranámskeið.  Einnig er unnið 

í sameiningu við skólann, ef börn hafa verið í handleiðslu á leikskólanum þá hittast fulltrúar PMTO frá 

grunnskólanum og leikskólanum og skólinn heldur áfram með mál barnsins. Tvisvar yfir veturinn er 

haldinn fundur með deildum og börnin skoðuð út frá hegðun og sett í þríhyrning (neðsta lag, mið lag, 

efsta lag). Þau börn sem fara í mið og efsta eru boðið í þriggja viðtala handleiðslu.   

 

 

 

Grunnþættir menntunar 

Grunnþættirnir  snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru, einnig um 

framtíðarsýn, getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu, 

breyta því og þróa. Þeim er ætlað að undirstrika meginatriði í almennri menntun, stuðla að 

samfellu í skólakerfinu og ná til starfshátta, inntaks og námsumhverfis á öllum skólastigum. 
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•Læsi snýst um samkomulag manna um 
málnotkun og merkingu orða í málsamfélagi og 
er því félagslegt í eðli sínu. Það er háð hefð og 
er því ekki færni sem einstaklingar geta öðlast 
og beitt óhað stað og stund, menningu og 
gildum.

• Meginmarkmið læsis er að börn séru virkir 
þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn 
með því að skpa eigin merkingu og bregðast á 
persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir 
lesa með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er 
á (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).

Læsi

•Tungumálið er okkar helsta tæki til náms og 
samskipta. Læsi á ritmál og umhverfið er 
grunnur að góðum samskiptum. Læsi á ritmál er 
aukið með merkingum á öllum hlutum 
leikskólans og haft sýnilegt í námsumhverfinu.

• Lestur bóka er mjög mikilvægur til að efla 
málþroska og skilning barna með því að útskýra 
erfið hugtök og tilfinningar sem koma fram í 
textanum. Eftir lesturinn er hægt að opna 
umræðum um efni bókarinnar og gefa 
börnunum tækifæri að tjá upplifun sína. 

•Með markvissri málörvun er verið að efla 
málþroska og skilning barna sem er grunnurinn 
að frekari námi. Einnig er mikilvægt að nýta 
allar stundir í starfinu til að leggja orð á hluti og 
skapa aðstæður til samræðna

Læsi í 
leikskólastarfinu
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•Í lýðræðisríki þurfa borgararnir að búa við 
mannréttindi og ráða öllum meiriháttar málum 
sínum sameiginlega. Forsenda lýðræðis er 
samábyrgð, meðvitund og virkni borgaranna 
sem gerir þá færa um að taka þátt í að móta 
samfélag sitt og hafa áhrif nær og fjær.

• Virðing fyrir manngildi og heilbrigði barna felur 
bæði í sér virðingu fyrir mannréttindum þeirra 
og viðurkenningu á hæfileikum þeirra og 
þroskamöguleikum. 

•Leikskólum ber að rækta það viðhorf að 
samfélagið eigi að vera lýðræðislegt og 
einstaklingarnir gagnrýnir og með framtíðarsýn.

• Lýðræði er mikilvægt á vettvangi leikskólans. 

•Í fyrsta lagi þurfa leikskólar að taka mið af því að 
börn taka þátt í lýðræðissamfélagi og því er 
mikilvægt að börn læri um þess háttar 
samfélög.

• Í öðru lagi þurfa leikskólar að taka mið af því að 
borin sé virðing fyrir manngildi hvers og eins. 

•Umhyggja fyrir fólki, dýrum, umhverfi er einnig 
hluti lýðræðismenntunar og á heima í öllum 
námsgreinum. Í ljósi þess þarf að gera ráð fyrir 
virku samstarfi við heimili barna og samstarfi 
við grenndarsamfélag innan sveitarfélags eða 
hverfis en slíkt samstarf er einnig einn af 
lykilþáttum sjálfbærni (Aðalnámskrá leikskóla, 
2011, bls.19).

Lýðræði og 
mannréttindi

•Markmið lýðræðis í Laut er að allir eru jafnir og 
allir hafa rétt á sínum skoðunum. Lýðræði eru 
mannréttindi og þar skiptir einstaklingsmiðað 
nám öllu að koma til móts við ólíkar þarfir 
nemenda. 

•Börn af erlendu bergi aðlagast að námsumhverfi 
og menningu til jafns við aðra, rödd þeirra er 
jafn mikilvæg og íslenskra barna. 

•Það eru margar leiðir sem fléttar eru inn í 
leikskólastarf. 

•Mikilvægt er að fjölmenningin fái að njóta sín og 
að allir séu jafnir. Við berum virðingu fyrir 
ólíkum menningum og sjónarmiðum.

• Við teljum mikilvægt að nemendur okkar fái að 
velja sér viðfangsefni við hæfi . 

•Hægt er að nýta öll svæði í leikskólanum til þess 
að leyfa lýðræðinu að njóta sín, mikilvægt er að 
hlusta á og virða börnin fyrir það sem þau eru. 

•Beita virkri hlustun og virkja nemendur í 
samverustundum og búa til reglur sameiginlega 
til þess að allir eigi þátt í gerð þeirra. 

•Mikilvægt er að nota allar stundir sem gefast til 
þess að ræða málin.

• Það er okkur mikilvægt að nemendur upplifi 
lýðræði og mannréttindi í leikskólastarfinu og 
eru því nokkrir þættir sem við notumst við sem 
eru:

•að nemendur upplifi að þeir hafi val, að 
nemendur vinni með lífsleikni með 
markvissum hætti, 

•að nemendur taki þátt í að móta lýðræðið og 
taki þátt í mati á starfinu sem fram fer í 
leikskólanum, 

•að nemendur upplifi að þeir eru virtir eins og 
þeir eru og komið til móts við þá á 
jafnréttisgrundvelli.

Lýðræði og 
mannréttindi í 
leikskólastarfinu
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•Nám á sér stað þegar einstaklingur vinnur 
með áreiti, tengir það fyrri þekkingu og 
skapar nýja. Þannig er menntun í rauninni 
sjálfssköpun, leið upplýsts einstaklings til 
að verða ,,meira í dag en í gær“. 

•Sköpunarþrá á sér rætur í meðfæddri 
forvitni, athafnaþrá og stuðlar að 
frumkvæði einstaklingsins. 

•Sköpunargleði leiðir til námsáhuga þegar 
börn og ungmenni skynja merkingu 
viðfangsefnanna og gildi þeirra. 

•Í sköpun felst að móta viðfangsefni og 
miðla þeim, búa til, gera eitthvað nýtt eða 
öðruvísi en viðkomandi kann eða hefur 
gert áður. 

•Sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni 
og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér 
með möguleika. 

•Sköpun er að sjá fyrir það óorðna og 
framkvæma það. Þótt sköpun í almennum 
skilningi sé vissulega nátengd listum og 
listnámi er sköpun sem grunnþáttur ekki 
bundin við listgreinar fremur en aðrar 
námsgreinar og námssvið. 

•Sköpun sem grunnþáttur skal stuðla að 
ígrundun, persónulegu námi og frumkvæði 
í leikskólastarfi (Aðalnámskrá leikskóla, 
2011).

Sköpun

•Við getum fléttað sköpun á margan hátt í 
gegnum allan leik inni og úti, meðvitað og 
ómeðvitað og þannig eflum við sköpunina 
mest og best. Sköpun er fyrst og fremst 
ferli, en þegar líður á rennur ferlið og 
afurðin í eitt. 

•Við nýtum vel samveruna og hópavinnu til 
samræðna við nemendur og opnum fyrir 
hugmyndaflæði þeirra. 

•Úti eru vettvangsferðir mikilvægar til þess 
að ýta undir sköpunarhæfni nemenda sem 
gefur þeim meiri sýn og hugmyndir að 
nýjum hlutum til að vinna úr. 

•Með notkun á opnum efnivið eins og t.d. 
einingarkubbum er ýtt undir 
sköpunarhæfni og gleði nemenda. 

•Þau nýta svo fyrri reynslu og upplifun á 
sköpun sinni með þeim efnivið sem þau 
vinna með hverju sinni

Sköpun í 
leikskólastarfinu
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•Algengasti skilningur á hugtökunum 
sjálfbærni og sjálfbær þróun felur í sér að 
við skilum umhverfinu til afkomendanna í 
jafngóðu eða betri ástandi en við tókum 
við því og við leitumst við að mæta þörfum 
samtíðar án þess að skerða möguleika 
komandi kynslóða til að mæta þörfum 
sínum. 

•Menntun til sjálfbærni miðar að því að 
gera fólki kleift að takast á við viðfangsefni 
sem lúta að samspili umhverfis, félagslegra 
þátta og efnahags í þróun samfélags. 

•Í leikskólastarfi má leggja áherslu á að 
margt smátt gerir eitt stórt, ekki þarf að 
bíða eftir stóru breytingunum til að geta 
fagnað þeim smærri. 

•Umhverfið og þar með náttúran umlykja 
allt mannlegt samfélag. Þannig þurfa 
börnin að þekkja, skilja og virða náttúruna. 
Í samfélagslegu tilliti snýst 
hugmyndafræðin um jöfnuð, innan 
kynslóðar og á milli kynslóða.

• Til þess að ná jöfnuði þurfum við að 
viðhafa lýðræðisleg vinnubrögð, hafa 
skilning á fjölbreytileika mannlífs og tryggja 
að fjölbreyttri menningu mismunandi hópa 
sé gert jafn hátt undir höfði (Aðalnámskrá 
leikskóla, 2011)..

Sjálfbærni

•Markmið okkar er að skila umhverfinu eins 
og við tókum við því og gera nemendur 
okkar meðvitaða um mikilvægi þess að 
bera virðingu fyrir umhverfi sínu til jafns 
við aðra. 

•Leiðir að markmiðum er að fara í 
vettvangsferðir, týna blóm, rusl og lauf til 
að nota í skapandi starf og kynna 
nemendur fyrir nærumhverfi sínu. 

•Leikskólinn Laut er Grænfánaleikskóli og 
unnið er að allt skólaárið með hin ýmsu 
verkefni svo sem gróðursetningu og 
ræktun á grænmeti.

• Í leikskólanum er lögð áhersla á að flokka 
rusl og endurnýta pappír. 

•Kynna nemendum ólíka menningarheima 
og virða margbreytileikann. 

•Jól í skókassa er dæmi um verkefni þar sem 
við tengjum ólíkar aðstæður í heiminum. 

Sjálfbærni í 
leikskólastarfinu
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•Heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og 
félagslegri vellíðan. 

•Allt leikskólastarf þarf að efla heilbrigði og 
stuðla markvisst að velferð og vellíðan 
enda verja börn stórum hluta dagsins í 
leikskóla.

• Í leikskólum þarf að skapa jákvæðan 
skólabrag og heilsueflandi umhverfi þar 
sem markvisst er hlúð að þroska og 
heilbrigði frá ýmsum hliðum. 

•Helstu þættir heilbrigðis sem leggja þarf 
áherslu á eru:

•jákvæð sjálfsmynd

• hreyfing

•ögrandi og krefjandi útivist

•næring

• slökun og hvíld

•andleg vellíðan

• jákvæð samskipti,

•öryggi

• hreinlæti og skilningur á eigin 
tilfinningum og annarra (Aðalnámskrá 
leikskóla, 2011).

Heilbrigði og 
velferð

•Í Laut er  lögð áhersla á  að efla heilbrigði 
og vellíðan í leikskólastarfi. 

•Með því að upplýsa börnin um heilbrigða 
lífshætti og vera þeim góð fyrirmynd. 

•Unnið er markvisst með hreyfingu innan-
og utandyra sem fagstjóri hreyfisal heldur 
utan um ásamt deildarstjórum

•. Áhersla er á fjölbreytileika og hollustu í 
matarræði. 

• Mikilvægt er að vekja nemendur til 
umhugusnar um eigið heilbrigði, næringu 
og hreinlæti.

Heilbrigði og 
velferð í 
skólastarfinu
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•Markmið jafnréttismenntunar er að skapa 
tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin 
forsendum, rækta hæfileika sína og lifa 
ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda 
skilnings, friðar, umburðarlyndis, víðsýnis 
og jafnréttis. Jafnrétti er regnhlífarhugtak 
sem nær til margra þátta. 

•Hér á eftir er upptalning nokkurra þeirra í 
stafrófsröð: Aldur, búseta, fötlun, kyn, 
kynhneigð, litarháttur, lífsskoðanir, 
menning, stétt, trúarbrögð, tungumál, 
ætterni og þjóðerni. 

•Á öllum skólastigum á að fara fram 
menntun til jafnréttis þar sem fjallað er um 
hvernig ofangreindir þættir geta skapað 
mismunun eða forréttindi í lífi fólks. 

•Áherslu ber að leggja á að drengir og 
stúlkur eigi sem víðtækasta og jafnasta 
möguleika. 

•Hvergi í skólastarfinu, í inntaki né 
starfsháttum, ættu að vera hindranir í vegi 
hvors kynsins.

• Í grunnþættinum jafnrétti er lögð áhersla 
á að fram fari nám um menningu, þjóðerni, 
tungumál, trúarbrögð og lífsskoðanir og 
með jafnrétti er einnig lögð áhersla á 
félagslegan skilning á því hvað felst í fötlun. 

•Áskoranir fólks með fötlun eiga ekki síður 
rætur í umhverfinu en í skerðingu 
einstaklings. 

•Leggja skal áherslu á skóla án aðgreiningar 
í öllu leikskólastarfinu (Aðalnámskrá 
leikskóla, 2011, bls.19-20). 

Jafnrétti

•Markmið Lautar í að stuðla að jafnrétti í 
leikskólastarfi byggir á því að veita öllum 
jafna möguleika óháð aldri, búsetu, fötlun, 
kyni, kynhneigð, litarhætti, lífsskoðunum, 
menningu, stétt, trúarbrögðum, tungumáli, 
ætterni og þjóðerni. 

•Lögð er áhersla á gott upplýsingaflæði til 
allra sem koma að leikskólanum. 

•Í daglegu leikskólastarfi er áhersla á að það 
ríki jafnrétti á meðal kynja og skal leggja 
áherslu á að útrýma staðalímyndum. 

•Leggja þarf áherslu á skilning á fötlun 
meðal allra aðila skólans og vinna 
samkvæmt skóla án aðgreiningar. 

•Börnin læra að við erum ólík og verðum að 
virða hvern einstakling eins og hann er. Í 
samverustundum tölum við um 
margbreytileika mannlífsins, lesum bækur, 
eigum samræður við börnin og í þeim 
leikaðstæðum sem við á. 

•Kynning á landi og menningu barna af 
erlendur bergi fer fram á síðasta ári 
barnsins í leikskólanum.

Jafnrétti í 
skólastarfinu
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Námsvið leikskóla 

Námssvið leikskóla eru áhersluþættir í öllu leikskólauppeldi. Þau skarast og eru samofin 

undirstöðuþáttum leikskólastarfs eins og leik, sköpun, daglegri umönnun og almennri 

lífsleikni. Námssviðin eru þessi: Heilbrigði og vellíðan, Læsi og samskipti, Sköpun og menning 

og Sjálfbærni og vísindi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Heilbrigði og vellíðan 

Heilbrigði byggir á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan án tillits til félagslegrar stöðu. 

Það ræðst af flóknu samspili einstaklings, aðstæðna og umhverfis. Allt skólastarf þarf að efla 

heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og andlegri vellíðan enda verja börn og ungmenni 

stórum hluta dagsins í skóla. Veita þarf fræðslu um hreyfingu, efla hreyfifærni og skapa 

öruggt umhverfi sem hvetur alla til hreyfingar. Í leikskólaumhverfinu þarf á sama hátt að 

stuðla að heilsusamlegu fæðuvali með fræðslu og góðu framboði á fjölbreyttum mat.  

 

 

Læsi og samskipti 

Meginmarkmið læsis er að börnin séu virkir þátttakendur í að búa til sína eigin merkingu í 

umhverfið og bregðist við á persónulegan og skapandi hátt við því sem þau lesa með hjálp 

þeirra miðla og tækni sem völ er á. Sem fyrr skiptir það miklu máli að börn nái tökum á 

tiltekinni lestrar- og ritunartækni en athyglin beinist nú jafnframt að allri þeirri tækni sem 

Markmið

Að stuðla að heilsusamlegu fæðuvali með 
fræðslu og framboði á fjölbreyttum mat.

Börn fái nægan tíma við borðhald.

Öll börn fái tækifæri til slökunar og hvíldar.

Efla sjálfsmynd barna.

Hvert barn fái tækifæri til daglegrar hreyfinga.

Stuðla að aukinni færni barna í daglegri og 
persónulegri umhirðu.

Leiðir

Stuðla að tannvernd, tannverndarvika.

Bjóða upp á hreyfileiki bæði inni og úti.

Hlusta á sögu,tónlist í slökun og hvíld.

Stuðla að rólegu umhverfi í matartímum

Vettvangsferðir fyrir öll börn leikskólans a.m.k. 
einu sinni í viku.

Börnum sé kennt almennt hreinlæti bæði í leik 
og starfi.

Börn aðstoði við að leggja á borð, nota hnífapör 
og viðhafi almenna borðsiði. 

Ekki er um tæmandi lista að ræða

Matstæki

Viðhorfkannanir nemenda

Viðhorfskannanir foreldra

Ecers

Ferilmappa barnsins
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Markmið

Að tónlist sé daglegur hluti af hverjum degi 
bæði í leik og í námi.

Skapandi starf beinist að ferlinu sjálfu, 
gleðinni, tjáningunni og náminu sem á sér 
stað þegar hugmyndir, tilfinningar og 
ímyndun fá að njóta sín.

Efla fræðslu um menningu annara þjóða 
ásamt okkar.

Skapa aðstæður fyrir skapandi leik.

Leiðir

Börn fái aðgang að fjölbreyttum efnivið og 
hvernig unnið sé úr honum.

Boðið sé upp á opinn efnivið.

Markviss vinna á öllum leikskólanum með 
hljóðfæri,tónlist,þulur,söngtexta og 
hreyfisöngva.

Fræðast um uppruna barna af erlendu bergi 
brotnu .

Vettvangsferðir t.d. á bókasafn, söfn o.fl.

Fá sýningar á leikskólann, setja sjálf upp 
okkar eigin sýningar.

Ekki er um tæmandi lista að ræða

Matstæki

Viðhorfkannanir nemenda

Viðhorfskannanir foreldra

Ecers

Ferilmappa

þau geta notað í samskiptum, námi og merkingarsköpun – í þágu sjálf síns og samfélagsins.

 

Sköpun og menning 

Skapandi starf og menning er stór þáttur í leikskólastarfi. Í sköpun felst að móta viðfangsefni 

og miðla þeim, búa til, gera eitthvað nýtt eða öðruvísi en viðkomandi kann eða hefur gert 

áður. Sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér 

með möguleika. Sköpun brýtur hefðbundin mynstur, reglur og kerfi og veitir nýja sýn á 

fyrirbæri og viðteknar hugmyndir. Sköpun byggir á gagnrýnni hugsun og aðferðum sem opna 

sífellt nýja möguleika og því skiptir sköpunarferlið ekki síður máli en afrakstur verksins. Í 

sköpun felst einnig hagnýting hugmynda. Vinnubrögð í listsköpun og vísindum einkennast oft 

af sköpunargleði, frumkvæði og frumleika. Þannig vinnubrögð er gott að sjá í öllu námi og 

skólastarfi. 

 

 

Markmið

Að efla hlustun og tjáningu nemenda 

Efla tilfinningu fyrir ritmáli og táknum. Ritmál er sýnilegt í öllum 
leikskólanum.

Að öll börn nái góðu valdi á íslenskri tungu.

Efla færni barna til jákvæðra og uppbyggilegra samskipta i daglegu 
starfi leikskólans.

Börnin beri virðingu fyrir sér og öðrum.

Efla sjálfstæði barna sem og sjálfsmynd.

Efla félagslega færni í leik og starfi.

Leiðir

Leikurinn sé ávallt í fyrirrúmi bæði félagslegur- og hlutverkaleikir.

Setja orð á hluti á athafnir í daglegur starfi, huga að virkri hlustun, 
máltjáningu og orðaforða.

Ritmál sýnilegt í öllum leikskólanum.

Nota TMT – Tákn með tali með öllum börnum.

Myndrænt skipulag á öllum heimastofum.

Mál og læsisörvandi efniviður aðgengilegur fyrir börnin.

Lesið sé fyrir börnin daglega, bækur aðgengilegar fyrir börnin.

Ferðir á bókasafn.

Börnin hafi val um að velja sér verkefni

Vinna með félagsfærnisögur

Vinna með leikræna tjáningu

KPALS

ART

Ekki er um tæmandi lista að ræða

Matstæki

Viðhorfkannanir nemenda

Viðhorfskannanir foreldra

Ecers

Ferilmappa barnsins

Hlljóm2

Efi2

TRAS
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Sjálfbærni og vísindi 

Sjálfbærni snýst um að hugsa um samspil umhverfis, efnahags, samfélags og velferðar. 

Sjálfbærni er þátttaka í lífinu sjálfu. Sjálfbærni og sjálfbær þróun felur í sér að við skilum 

umhverfinu til afkomendanna í ekki lakara ástandi en við tókum við því og við leitumst við að 

mæta þörfum samtíðar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta þörfum 

sínum. 

 

Mat og eftirlit 

Mat á skólastarfi hefur þann tilgang að tryggja að réttindi barna séu virt svo þau fái þá 

menntun og þjónustu sem þeim ber samkvæmt lögum. Mat á skólastarfi er tvíþætt, annars 

vegar mat sem skólar framkvæma sjálfir og hins vegar mat sem utanaðkomandi aðili vinnur á 

vegum sveitarfélasins, mennta og menningarmálaráðuneytis eða annarra aðila. Mat á 

skólastarfi er meðal annars ætlað að fylgjast með að ákvæði laga, reglugerða og 

aðalnámskráa sé fylgt eftir. Í öðru lagi er markmiðið að auka gæði skólastarfsins og stuðla að 

umbótum, tryggja að réttindi barnanna séu virt og að börn fái þá þjónustu sem þau eiga rétt 

á samkvæmt lögum. Að lokum er tilgangur mats á skólastarfi að veita upplýsingar um 

skólastarfið, árangur þess og þróun (Aðalnámskrá leikskóla, 2011 bls. 26 -27 og 5). 

Ytra mat á skólastarfi 

Menntamálaráðuneytið eða sveitarfélagið sér um ytra matið sem á að felast í úttektum á 

skólastarfinu eða einstökum þáttum þess. Fræðslunefnd hefur eftirlit með því að starfsemi 

leikskóla samræmist leikskólalögum, reglugerðum og aðalnámskrá leikskóla. Það er meðal 

annars gert með því að kalla eftir starfs- og símenntunaráætlunum, skóladagatölum og 

öðrum forvarnaráætlunum er við á hverju sinni. Fræðslunefnd ber ábyrgð á að skólastarfið 

Markmið

Börn fái aukin tækifæri til að uppgötva og rannsaka.

Að auka virðingu barna fyrir lífríki jarðar og nýtingu 
náttúrunnar.

Auka skilning barna á umhverfi sínu.

Að vekja börnin til umhugsunar um ýmis málefni sem 
tengjast náttúru og umhverfi.

Leiðir

Börn fái tækifæri í starfinu að horfa,hlusta , rannsaka 
og bera saman

Nota efnivið úr umhverfinu

Vettvangsferðir um nánasta umhverfi.

Heimspekilegar umræður og fræðsla um umhverfið , 
orsök og afleiðing.

Tína rusl  á Degi náttúrunnar, ganga snyrtilega um 
bæði leikskólann og umhverfi.

Flokkanir og endurvinnsla á sorpi á heimastofum

Gróðursetning

Veðurathuganir, veðurfræðingur dagsins

Börn fái fræðslu um rafmagn,vatn og hvernig hægt 
sé að spara á þeim grundvelli

Matstæki

Viðhorfkannanir nemenda

Viðhorfskannanir foreldra

Ecers

Ferilmappa

Grænafáninn

Ferilmappa barnsins
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sé metið með hliðsjón af aðstæðum og sérstöðu hvers leikskóla og að skólinn meti innra starf 

sitt með marvissum hætti. Reglulega eru lagðar fyrir foreldra viðhorfakannanir um líðan og 

menntun barnanna sem og könnun lögð fyrir starfsmenn þar sem þeir leggja mat á 

starfsaðstæður sínar. Mennta- og menningarmálaráðuneytið ber ábyrgð á því að fylgjast 

með því að sveitarfélög uppfylli lögbundnar skyldur sínar gagnvart skólum. Aðalnámskrá 

myndar grunn viðmiða sem skólastarfið hvílir á en í skólanámskrám útfærir skólinn nánar 

þau markið og viðmið sem sett eru fram í aðalnámskrá. Innra- og ytramat á skólastarfi á að 

ná til allra lögbundinna marmiða skólastarfsins, þ.m.t. hlutverk skóla að styrkja börn til 

þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi, efla frumkvæði og sjálfstæða hugsun þeirra, samskiptahæfni 

og fleiri atriði sem tengist meðal annars grunnþáttum menntunar (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011, bls. 28 og 55). 

Innra mat á skólastarfi  

Í Aðalnámskrá leikskóla,2011, bls. 27, 54 og 55 er kveðið á um að við innra mat skuli gerð 

grein fyrir tengslum við þau markmið sem sett eru fram í skólanámskrá og að aðferðirnar taki 

mið af viðfangefnunum sem unnið er að hverju sinni. Innra matið á að byggjast á 

kerfisbundnum aðferðum sem birtast hér í þessari skólanámskrá. Í Aðalnámskrá er lagt til að 

innra matið fléttist saman við daglegt starf og að það eigi að ná til allra þátta skólastafsins, 

svo sem stjórnunar, starfs- og kennsluhátta og samskipta innan og utan deilda. Þá er lögð 

áhersla að allt skólasamfélagið taki þátt í mati á skólastarfinu. Innra matið veitir upplýsingar 

um styrkleika í starfi leikskólans og það sem betur má fara. Í ljósi niðurstaðna innramats er 

gerð áætlun um umbætur og skilgreindar leiðir að þeim. Leikskólinn birtir opinberlega 

upplýsingar um niðurstöður innra mats og áætlanir um umbætur. Við í Laut vinnum með 

Eceers kvarðann sem stendur fyrir Early Childhood Environment Rating Scale, þetta er kvarði 

sem metur í heild umhverfi leikskólans og starf leikskólakennara. Einnig er hægt að nota 

kvarðann til að meta einstaka þætti starfsins. Meginmarkmið með matinu er að auka gæði í 

starfinu með börnunum. Eftirfarandi atriði eru lögð til grundvallar varðandi matsþætti :  

 Hvað þarf hvert barn í leikskóla til þess að þroskast andlega, félagslega, tilfinningalega og 

vitsmunalega ? 

 Hvernig skipuleggja leikskólakennarar umhverfið þannig að það mæti sem best þörfum 

barnsins ?  
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Mælitæki – innra mat 

Þau mælitæki sem notuð eru við innra mat í leikskólanum Laut eru :  

 

 

Mat barna  

Allt leikskólastarf snýst fyrst og síðast um börnin okkar. Það er okkur mikilvægt að börnunum 

líði vel í leikskólanum og því er nauðsynlegur þáttur starfsins að fá börnin til þess að meta 

ýmsa þætti í námi sínu í leikskólanum. Einu sinni á ári leggjum við fyrir börnin myndrænan 

spurningalista þar sem meðal annars er skoðað líðan barna í leikskólanum við mismunandi 

iðju.  

Mat starfsmanna  

Fræðslunefnd Grindavíkurbæjar leggur fyrir starfsmannakönnun á vegum Skólapúlsins annað 

hvert ár. Einnig er Eccers kvarðinn lagður fyrir starfsmenn á hverju ári. En hann 

samanstendur af sjö þáttum  sem skiptast í rými, búnað skólans,umönnun og daglegt líf, mál-

Eccerskvarðinn

•Metur aðstæður 
og starfshætti í 
leikskólanum

Starfsmannaviðtöl

•Markmiðssetning

•Endurmenntun

Fjárhagsáætlun

•Yfirsýn og aðhald 
á útgjöldum

Hljóm2

•Metur hljóðkerfis-
og málmeðvitund 
barna

•Aldursbundin 
skimun í elsta 
árgangi 
leikskólans

MOT 4-6

•Metur 
hreyfiþroska 
barna 4-6 ára

•Jafnvægi,einföld 
og flókin 
samhæfing

•Samhæfing augna 
og handa o.fl.

Ánægjukönnun 
barna

•Myndræn könnun 
um líðan barna í 
leikskólanum

TRAS

•Skimunarlisti til 
skráningar á 
málþroska ungra 
barna

Ferilmappa 
nemenda

•Efla ígrundun og 
mat á námi og 
þroska nemenda

•Upplýsingar til 
fjölskyldu 
nemanda
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og hugtakaskilning, leikur og viðfangsefni, samskipti og skipulag og svo starfsmenn og 

foreldra.  

Mat foreldra 

Fræðslunefnd Grindavíkurbæjar leggur fyrir foreldrakönnun á vegum Skólapúlsins annað hver ár.  

Fyrirkomulag öryggis og slysamála 

Öll slys er skráð á þar til gert eyðublað og fylgt er eftir verkferli hvað varðar að kalla til 

foreldra o.fl. Inn á hverri heimastofu má finna viðbragðsáætlun og rýmingaráætlun. Unnið er 

að endurbættri viðbragðsáætlun í samráði við slökkviliðsstjóra. 

Viðbragðsáætlun Lautar 

Viðbragðsáætlun Lautar  er unnin af leikskólastjóra ásamt aðstoðarleikskólastjóra. Áætlunin 

er kynnt á starfsmannafundi . Viðbragðsáætlunin er aðgengileg í undirbúningsherbergi 

kennara, skrifstofu leikskólastjóra og heimasíðu sjá hér. 

Rýmingaráætlun Lautar 

Rýmingaráætlun Lautar er unnin af leikskólastjóra ásamt aðstoðaleikskólastjóra. Áætlunin er   

kynnt á starfsmannafundi. Rýmingaráætlun er aðgengileg á heimastofum, við útganga, 

skrifstofu leikskólastjóra og á heimasíðu leikskólans, sjá hér. 

 

Jafnréttisstefna Lautar 

Í Laut starfar fjölbreyttur hópur starfsfólks og nemenda. Til að tryggja að komið verði til móts 

við ólíkar þarfir þessa stóra hóps og að allir njóti sanngirni og réttlætis var ráðist í gerð 

jafnréttisstefnu Lautar sem byggir í grunninn á jafnréttisstefnu Grindavíkurbæjar  

Stoðþjónusta 

Hlutverk 

Hlutverk skólaskrifstofu er að fylgast með framkvæmd skólahalds og hefur eftirlit með  

áætlanagerð og almennu skólastarfi. Hún fylgir eftir skólastefnu Grindavíkurbæjar og styður 

við þróun, úrbætur og nýbreytni í skólastarfi í samvinnu við skólastjórnendur. Skólaskrifstofa  

Grindavíkur veitir sérfræðiþjónustu við leikskóla skv. lögum um leikskóla og reglugerð um  

sérfræðiþjónustu sveitarfélaga. Sérfræðiþjónusta tekur annars vegar til stuðnings við 

nemendur og foreldra þeirra og hins vegar stuðnings við starfsemi skóla og starfsfólk þeirra. 

Markmið með sérfræðiþjónustu er að kennslufræðileg, sálfræðileg, þroskafræðileg og 

félagsfræðileg þekking nýtist sem best í skólastarfi. Það er m.a. gert með því að : 

 

a) Forvarnarstarf til að stuðla markvisst að velferð nemenda 

http://leikdal.simnet.is/Uppl%C3%BDsingar/New_Folder/Vidbragds%C3%A1%C3%A6tlun_Almannavarna_-_Laut.pdf
http://leikdal.simnet.is/Uppl%C3%BDsingar/New_Folder/r%C3%BDmingar%C3%A1%C3%A6tlun%20Laut%20-%202012.pdf
http://leikdal.simnet.is/Uppl%C3%BDsingar/Jafnr%C3%A9ttisstefna%20leiksk%C3%B3lans%20Lautar.pdf
http://grindavik.is/jafnrettisstefna
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b) Snemmtækt mat á stöðu nemenda og ráðgjöf vegna námsvanda,félagleg og sálræns 

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

aðgreiningar. 

c) Að sérfræðiþjónusta mótist af heildarsýn á aðstæður og hagsmuni nemenda,óháð 

starfsstéttum sérfræðinga og hver veitir þjónustuna. 

d) Að styðja á fjölbreyttan hátt við starfsemi og starfshætti í leik-grunnskólum og 

starfsfólki þeirra. 

e) Stuðning við foreldra með ráðgjöf og fræðslu. 

f) Viðeigandi túlkaþjónustu til að tryggja að upplýsingar/ráðgjöf nýtist foreldrum og 

nemendum. 

g) Góð tengsl leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla með samfellu og heildarsýn í 

skólasstarfi að leiðarljósi. 

Sérfræðingar skólaskrifstofu 

Á skólaskrifstofu starfa sviðstjóri, sérkennslufulltrúi, sálfræðingur, félagsráðgjafi og 

leikskólaráðgjafi. Þá er boðið upp á þjónustu talmeinafræðings í leikskólanum aðra hverja 

hverju viku, hálfan dag í senn. 

Tilvísunarferli 

Sálfræðingur gerir þroskamat og ýmsar athuganir á börnum og veitir kennurum og foreldrum  

sálfræðilega ráðgjöf og eftirfylgd eftir því sem við á.  

Beiðnir um sálfræðiþjónustu þurfa að berast á þar til gerðum eyðublöðum sem útfyllt eru í  

samstarfi foreldra og starfsfólks leikskólans. Samþykki foreldra fyrir beiðni þarf ætíð að liggja  

fyrir. Kennurum og foreldrum er frjálst að hafa samband við starfsfólk án þess að tilvísun liggi 

að baki. 

Starfsáætlun 

 Starfsáætlun leikskólans er lög fyrir í ágúst á ári hverju og sýnir þau verkefni og áætlanir sem 

verða framkvæmdar næsta skólaár. Starfsáætlun byggir á endurmati síðasta skólaárs. 

Áætlanir eru stöðugt í þróun og trúlega verða einhverjar breytingar þegar á reynir. 

Starfsáætlun er ætluð foreldrum, fræðsluyfirvöldum og rekstaraðilum til kynningar á 

skólastarfi fyrir komandi ár. Starfsáætlunin  er handbók fyrir starfsmenn leikskólans og 

kynningarrit fyrir nýja starfsmen 

Ársskýrsla 
Í ársskýrslu er skólastarfi liðins skólaárs gerð skil með margvíslegum hætti þar sem stuðst er við 

niðurstöður úr innra mati. Markmiðið er að auka gæði náms, stuðla að umbótum og tryggja að unnið 

sé eftir þeim viðmiðum sem skólinn hefur sett sér.. 
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Að lokum 
Það er von okkar að námskrá þessi verði okkar leiðarljós í starfinu um ókomin ár. En jafnframt verður 

námskráin í sífelldri endurskoðun eftir því sem skólastarfið  þróast og eflist.  Vegferðin að vinnslu 

hennar hefur verið góður grundvöllur til ígrundunar um starfið. Hvað hefur verið vel unnið og hvað 

má betur fara. Við tökumst á við þau verkefni sem bíða okkar um okkar um ókomna tíð með eftir 

eftirvæntingu og metnaði til að gera betur í dag en í gær. 

 

Fyrir hönd starfsmanna í leikskólanum Laut 

Fríða Egilsdóttir 

leikskólastjóri 

Grindavík júní 2015 

 

Umsögn Foreldraráðs 
Vel unnin námskrá sem er upplýsandi um starfsemi og markmið leikskólans. Gefur góða yfirsýn yfir 

þau verkefni sem börnin eru að gera í leikskólanum og rök fyrir því hvers vegna ákveðnar leiðir eru 

farnar. Foreldrafélaginu og samstarfi við heimili og skóla eru gerð góð skil og fær jákvæða umfjöllun. 

Áhugaverð nýjung er ART en hún tekur á mörgum og mikilvægum þáttum. Einnig ber að fagna 

innkomu KPALS sem er verkefni sem veita nemendum öruggulega jákvæða upplifun af kennslu og 

undirbýr þau fyrir næsta skólastig. Vonandi heldur þessi jákvæða þróun áfram. 

 

Fyrir hönd Foreldraráðs 

Telma Rut Eiríksdóttir 
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