
  

 

STARFSMANNAHANDBÓK 
Leikskólinn Sunnuhvoll 

 
 

 



Ágæti starfsmaður, velkominn til starfa við leikskólann Sunnuhvol 

Það er ábyrgðarmikið starf að vinna með börnum á leikskólaaldri og leggjum við ríka áherslu á að starfsfólk 

leikskólans leggi sig fram í starfi og sé tilbúið að takast á við þær áskoranir sem í leikskólastarfinu felast. Hér fyrir 

neðan eru nokkrir punktar sem vert er að hafa í huga þegar þú hefur störf við leikskólann okkar. Væntingar og kröfur 

til þín sem starfsmanns í leikskólanum eru eftirfarandi: 

• Að þú sért stundvís og reglusamur 

• Að þú virðir þagnarheit 

• Að þú sýnir ábyrgð í starfi 

• Að þú kynnir þér skólanámskrá leikskólans 

• Að þú kynnir þér skipulag deildarinnar og fylgir því eftir 

• Að þú leitir upplýsinga og sýnir eftirtekt 

• Að þú sýnir frumkvæði í að leita þér verkefna 

• Að þú sinnir daglegu starfi þínu, sért virkur í starfi 

• Að þú vandir málfar þitt 

• Að þú sýnir börnunum áhuga 

• Að þú takir leiðbeiningum vel 

• Að þú kynnir þig fyrir: 

o Börnum 

o Starfsfólki 

o Foreldrum 

• Að þú kynnir þér: 

o Námsskrá leikskólans 

o Stefnu leikskólans 

o Öryggisreglur leikskólans 

o Dagskipulag deildarinnar 

o Vinnufyrirkomulag deildarinnar 

 



Uppeldis- og menntastarf í leikskóla krefst eftirfarandi færni og þekkingar… 

Almenn færni: Að geta tekið leiðsögn í starfi 

Að sýna sveigjanleika í starfi  

Að taka virkan þátt í starfinu  

Að laga sig að aðstæðum  

Að sýna frumkvæði  

Að fara eftir fyrirmælum  

 

Samskipta- og 

samstarfsfærni: 

Að samskipti byggi á jákvæðni, tillitssemi 

og virðingu  

Að vanda orðaval  

Að nota jákvæð og uppbyggjandi skilaboð  

Að hafa þolinmæði til að hlusta á börn og 

virða tilfinningar þeirra og skoðanir 

 

Hugræn færni: Að sýna almenna dómgreind  

Að vera fær um að leysa úr 

vandamálum  

Að halda einbeitingu og athygli  

Að vera í tilfinningalegu jafnvægi 

 

Líkamleg færni: Að taka þátt í hreyfileikjum inni sem úti  

Almenn umgengni og frágangur  

Að aðstoða börnin við daglegar athafnir 

þeirra og þarfir 

Tjáningarfærni: Að eiga auðvelt með að tjá sig  

Að geta gefið skýr skilaboð  

Að geta gefið leiðbeiningar  

Að geta tjáð sig á íslensku  

Að geta miðlað upplýsingum 

skriflega og munnlega 

Persónuleg 

færni: 

Skipulagsfærni og áreiðanleiki  

Frumkvæði og þolinmæði  

Ábyrgðarkennd og heiðarleiki  

Jákvæðni og sjálfstraust  

Samviskusemi og nákvæmni  

Nærgætni og sveigjanleiki 

 

Fagleg færni  

(fagfólk): 

Að tengja faglega þekkingu við uppeldi og nám barna í leikskóla  

Að hafa þekkingu á þörfum og þroska barna  

Að hafa þekkingu á vinnu að einstaklingsnámskrá  

Að hafa þekkingu og færni á aðferðum og mati á þroska og atferli barna  

Að hafa þekkingu á aðferðum til að meta starfsemi leikskóla  

Að þekkja atferðir til að nýta listgreinar í skapandi uppeldisstarfi  

Að miðla að upplýsingum til foreldra á faglegan hátt  

Að miðla þekkingu til samstarfsfólks og leiðbeina öðrum í starfi  

Að hafa hæfni og öryggi til að leiða barnahóp í leik og starfi 

 

 

 

 

 

 



Starfslýsingar 

Leikskólastjóri Leikskólastjóri stjórnar daglegri starfsemi leikskólans, ber rekstrarlega ábyrgð 

gagnvart yfirmanni og er leiðandi í faglegu starfi. Leikskólastjóri sér um að haldin sé 

viðveruskráning yfir þau börn sem í leikskólanum dveljast og sér um nýtingu vistrýma. 

Leikskólastjóri auglýsir lausar stöður, ræður starfsfólk, skipuleggur vinnutíma þess og 

vinnutilhögun í samráði við yfirmenn og rekstraraðila. Það er hlutverk leikskólastjóra 

að sjá til þess að allir starfsmenn séu meðvitaðir um þær kröfur sem til þeirra eru 

gerðar. 

 

Aðstoðar- 

leikskólastjór 

Aðstoðarleikskólastjóri er aðstoðarmaður leikskólastjóra og staðgengill í fjarveru hans 

og starfar þá eftir starfslýsingu leikskólastjóra.  Aðstoðarleikskólastjóri er jafnframt 

deildarstjóri og starfar eftir starfslýsingu leikskólakennara með deildarstjórn. 

 

Leikskólakennari  

með 

deildastjórn 

Leikskólakennari með deildastjórn er faglegur stjórnandi deildar sinnar. Hann ber 

ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og endurmati uppeldisstarfsins á 

deildinni í samráði við leikskólakennara og leikskólastjóra. Hann ber ábyrgð á að 

meðferðaráætlunum sérfræðinga vegna einstakra barna sé framfylgt og skýrslur 

gerðar. 

 

Leikskólakennari Leikskólakennari ber ábyrgð á skipulagningu og framkvæmd uppeldisstarfsins í 

samráði við deildastjóra og leikskólastjóra. Leikskólakennari undirbýr uppeldisstarfið, 

skipulag og framkvæmd í samvinnu við deildarstjóra. 

 

Sérkennsla Leikskólakennari sem annast sérkennslu sér um markvissa örvun og kennslu barna 

leikskólans í samráði við utanaðkomandi sérfræðinga, deildarstjóra og leikskólastjóra. 

 

Leiðbeinendur Leiðbeinendur starfa undir stjórn og handleiðslu leikskólakennara og sinna 

uppeldisstarfinu samkvæmt skipulagi og vinnulýsingu. 

 

Starfsmaður 

eldhúss 

Starfsmaður eldhúss vinnur undir stjórn leikskólastjóra. Starfsmaður eldhúss hefur 

umsjón með og ber ábyrgð á daglegum rekstri eldhúsi leikskólans. Hann ber ábyrgð á, 

ásamt leikskólastjóra, að rekstur eldhússins sé innan ramma fjárhagsáætlunar. Ber 

ábyrgð á að eldaður matur sé hollur og næringarríkur matur fyrir börnin og starfsfólk 

leikskólans og að maturinn sé tilbúinn á tilskipuðum tíma. Starfsmaður þvær óhreint 

tau, brýtur saman hreint og gengur frá því inn á deildar. Innra eftirlit leikskólans byggir 

á Gámes aðferðafræðinni. 

 

Samkvæmt réttindum og skyldum opinberra starfsmanna eru starfsmenn bundnir þagnarskyldu um allt er varðar 

einkamál barna og foreldra þeirra. 



Leikskólinn Sunnuhvoll  

Leikskólinn Sunnuhvoll er við Vífilsstaði. Hann var upphaflega ætlaður börnum starfsmanna ríkisspítala, en þann 1. 

ágúst 1997 tók Garðabær yfir reksturinn. Skólinn hefur verið starfræktur í núverandi húsnæði frá 6.janúar 1978.  

Í janúar 2013 var ákveðið að Sunnuhvoll yrði ungbarnaleikskóli fyrir börn á aldrinum eins til tveggja ára. Þau börn 

sem byrjuð voru á Sunnuhvoli fyrir þann tíma fengu að klára sitt nám í leikskólanum, en frá því í ágúst 2015 hafa 

einungis verið börn á öðru aldursári á leikskólanum. Börnin stunda nám við skólann í 1 ár áður en þau flytjast á aðra 

leikskóla.  

Leikskólinn Sunnuhvoll er tveggja deilda leikskóli með rými fyrir 27 börn, 12 börn eru á Bangsadeild og 15 börn á 

Fiðrildadeild. 

Opnunartími 

Leikskólinn er opinn alla virka daga frá 7:30 – 17:00.  

Leikskólar í Garðabæ eru opnir á sumrin en börnin skulu taka fjórar vikur í sumarfrí samfleytt. Leikskólarnir eru 

lokaðir á skipulagsdögum starfsfólks sem eru 4 dagar á ári. Tillögur um dagsetningu þessara daga skulu lagðar fram 

af skólastjórum í samráði við kennara. Einnig er lokað á aðfangadag, gamlársdag og öðrum rauðum dögum.  

 

 



Áherslur leikskólans 

Sunnuhvoll er heilsueflandi leikskóli og starfar samkvæmt aðalnámskrá leikskóla. Einkunnarorð skólans eru 

fagmennska, umhyggja og gleði og eru það þau gildi sem við höfum til hliðsjónar í öllu okkar starfi.  

Á Sunnuhvoli er áhersla lögð á hreyfingu, góða næringu og vellíðan barna og starfsfólks. Í hverri viku fara börnin í 

skipulagðar hreyfistundir, jóga og útiveru. Einnig leggjum við áherslu á hreinlæti m.a. með því að kenna þeim að þvo 

hendur og kynnum fyrir þeim koppinn.  

 

Hugmyndafræði og gildi  

Á Sunnuhvoli styðjumst við við uppeldisstefnu Johns Dewey. Við leggjum einnig mikla áherslu á hreyfingu og 

næringu og gerum þeim þáttum hátt undir höfðu.  

Framsækin uppeldisstefna er kennd við John Dewey (1859-1952) og hefur lifað í gegnum árin og er enn ríkur þáttur 

í uppeldisstarfi leikskóla. Börn læra í gegnum leik, Dewey segir; „leikurinn er leið að menntun og þroska. Hann verður 

að vera sprottinn frá náttúrulegri hvöt barnsins. Börnin eiga að vera virk og skapandi í leikjum sínum“. Þeir þættir 

sem Dewey lagði áherslur á voru áhugi, virkni og reynsla barnsins. Til að örva þessa þætti gerum við umhverfi 

barnsins áhugavert og lærdómshvetjandi. Við trúum því að skapandi vinna veki áhuga barnanna og leiðir til skýrari 

hugsunar og að börnin læri af reynslunni. Við lítum á leikinn sem frumafl í þroska barnsins. Við höfum að leiðarljósi 

kínverska máltækið „leyfðu mér að fást við það þá skil ég það“.  



Til að skapa þroskavænlegt umhverfi verður að vera rammi um starfið sem barnið þekkir og getur treyst, jafnvel 

þótt sama starfsfólkið sé ekki alltaf til staðar. Á þann hátt getum við veitt börnunum visst öryggi og aðhald. Við 

leggjum mikla áherslu á mannleg samskipi og að vel sé tekið á móti hverju og einu barni, því sýnd hlýja og 

væntumþykja. Börnin verða að læra að fara eftir settum reglum og virða rétt annarra.  

Á Sunnuhvoli er lögð áhersla á að starfsfólkið viðhaldi og bæti við fyrri menntun – kunnáttu til að auðga starfssvið 

sitt sem leiðir til árangursríkara starfs.  

Starfsreglur leikskólans 

Öllu starfsfólki leikskólans er gert að fara eftir starfsreglum skólans. Ef vandamál koma upp er mikilvægt að leysa 

þau strax og leita til stjórnenda eins fljótt og auðið er. Trúnaðarmenn leikskólans eru einnig til taks til þess að 

aðstoða starfsfólk ef vandamál koma upp eða ef spurningar vakna. 

Þegar starfsmaður byrjar í leikskólanum þá er honum skylt að kynna sig fyrir foreldrum, börnum og öðru starfsfólki 

með nafni og hvað hann gerir innan leikskólans. 

Gæðastefna 

Við á Sunnuhvol leggjum mikla áherslu á að annast uppeldi og menntun leikskólabarna, fræða þau í gegnum leik og 

veita þeim hlýju, umhyggju og öryggi. Leikskólinn Sunnuhvoll leggur megin áherslu á:  

• Að búa barninu lærdómsríkt og örvandi uppeldisumhverfi sem eflir alhliða þroska þess. 

• Að efla sjálfstæði og lífsgleði einstaklings og stuðla að því að hver og einn njóti sín sem best í hópnum.  

• Að efla þekkingu barnsins á umhverfinu og kenna því að umgangast það.  

• Að efla hreyfiþroska og hreyfigleði barnsins og stuðla að vellíðan.  

• Að stuðla að góðri samvinnu foreldra og starfsfólks um uppeldi og menntun barna þeirra.  

• Að skapa hlýju og festu í samskiptum barna.  

Leikskólinn Sunnuhvoll vinnur samkvæmt skólanámskrá Sunnuhvols, þar sem helstu stefnumið eru: 

• Að barnið fái tækifæri til að komast í snertingu við náttúruna, læri að virða hana, njóta hennar og fái tækifæri 

til sjálfsprottinna leikja í margbrotnu umhverfi. 

• Að stuðla að því að barnið læri að una og starfa í hóp, að leysa deilur á farsælan hátt og koma fram við aðra 

sem jafningja. 

• Að auka málskilning og orðaforða barnsins. Hvetja það til þess að tjá sig og stuðla að vönduðu málfari. 

• Að barnið læri að tjá hugsanir og langanir sínar, bera virðingu fyrir öðrum, hlusti á aðra og aðrir hlusti á það. 

 



 

Starfsmannastefna 

Starfsmannastefna Sunnuhvols nær til allra starfsmanna sem ráðnir eru á leikskólann.  

• Lögð er áhersla á að hafa sem hæfustu starfsmenn og leikskólakennara í flestum stöðum. 

•  Á Sunnuhvoli ríkir jákvætt andrúmsloft, þar sem allir fá að njóta sín.  

• Hreinskilni og heiðarleiki er grundvallaratriði.  

• Við höfum áhugasama og trausta starfsmenn sem leggja sig fram við að gera leikskólann sem bestan fyrir 

börnin.  

• Starfsmenn láta í ljós skoðanir sínar á málefnalegan hátt og leiti upplýsinga um starfið á réttum stöðum.  

• Starfsmenn þekkja Gæðahandbók/skólanámskrá Sunnuhvols og vinna samkvæmt henni.  

• Starfsmenn viðhalda og bæta við fyrri menntun/kunnáttu til að auðga starfssvið sitt sem leiðir til 

árangursríkara starfs.  

• Starfsmenn eru hvattir til að viðhalda eigin heilsu eins vel og kostur er, með heilbrigðum lifnaðarháttum.  

• Vel er tekið á móti starfsmönnum og öðrum sem leggja leið sína í leikskólann, svo þeir finni að þeir séu 

velkomnir.  

• Starfsmenn gæta þagmælsku um þau atriði er þeir verða áskynja í starfi sínu. Þagmælskan helst þótt látið 

sé störfum.  

 

 

 



Dagskipulag 

Leikskólinn skiptist í tvær deildir, Fiðrildadeild og Bangsadeild. Deildastjóra ber að upplýsa starfsmenn sína um 

dagskipulag deildanna. Deildastjórar útbúa skipulag þar sem starfsfólk getur séð hvaða verkefnum þeir sinna yfir 

daginn (t.d. bleiuskipti, hvíld, samverustund o.fl.). Verkefnin rúlla á milli starfsmanna yfir vikuna þannig að sem flestir 

fái að taka þátt. Hver deild skipuleggur starf sitt út frá þeim markmiðum sem leikskólinn hefur ásett sér að vinna 

eftir. Dagurinn stjórnast af grunnþáttum eins og: 

• Morgunmat frá 8:30 – 9:00.  

• Bleiuskipti 

• Samverustund 

• Hádegismatur (tíminn breytist með aldri barnanna en á haustin er hann um 10:30 og eftir áramót erum við 

að borða um klukkan 11:00).  

• Hvíld  

• Bleiuskipti 

• Nónhressing (tíminn breytist með aldri og þroska barnanna) 

Á milli þessara þátta vinnum við með börnunum. Það er þó ýmislegt sem hefur áhrif á dagskipulagið okkar og við 

skipuleggjum daginn út frá börnum, veðri og starfsfólki. Hér á Sunnuhvoli hjálpast allir að og ganga í þau verk sem 

þeim er sett fyrir. Ef það eru ekki margir starfsmenn í húsi t.d. vegna veikinda þá eru starfsmenn færðir á milli deilda 

til þess að mæta fjölda barna á hverri deild. Einnig er hægt að færa börn á milli deilda, það er að bjóða barni/börnum 

í heimsókn á hina deildina.  

 



Námsþættir: Allt nám í leikskóla fer fram í gegnum leikinn.  

Leikurinn er einn af hornsteinum leikskólastarfs. Leikskólakennarinn þarf að sýna leik barnsins áhuga og virðingu 

enda er leikskólinn fyrsta námsumhverfi barnsins utan heimilisins.  

Við leggjum áherslu á að nýta öll rými skólans, bæði úti og inni, til að gefa hverju og einu barni eins mikið pláss og 

hægt er. Við bjóðum upp á fjölbreyttan efnivið sem hæfir þessum ungu börnum.  

Leikfimi/ 

Hreyfistund 

Tvisvar í viku eru hreyfistundir. Hreyfistundirnar skiptast í skipulagða hreyfistund 

þar sem börnin taka þátt í fyrirfram ákveðnum verkefnum og hins vegar frjálsa 

hreyfistund þar sem börnin fara frjálst á milli stöðva. Í þeim er farið í helstu þætti 

hreyfingar eins og jafnvægi, samhæfingu, úthald, þrek og slökun. Með þessu eru 

börnin að styrkja líkamann og auka hreyfifærni sína. 

 

 

Jóga Eftir áramót fara börnin í jóga. Þar læra þau alls kyns söngva, jógastöður, slökun og 

öndun. Þetta eru notalegir og góðir tímar og yndislegt að sjá hvað börnin eru fljót 

að tileinka sér æfingarnar. 

 

Hópatímar Þar er farið í málörvun og fínhreyfivinnu ásamt skynjun og upplifun. Þar er m.a. lesin 

saga, sungið, farið með þulur, púslað, perlað, pinnað og spilað, sullað með hrísgrjón 

og í vatni og leikið á hljóðfæri. 

  

 



Frjáls leikur Hér á Sunnuhvoli gefum við frjálsa leiknum gott rými í dagskipulaginu enda ein 

besta námsleið sem er í boði fyrir lítil börn. Í frjálsa leiknum læra börnin svo margt 

eins og að deila leikföngum, skiptast á og samvinnu. Í leiknum lærir barnið athafnir 

daglegs lífs, að leysa vandamál, takast á við tilfinningar, lærir samskipti við aðra, 

setja sig í spor annarra o.fl. Í frjálsum leik fá börnin að velja sjálf efnivið, leikrými og 

leikfélaga. Í frjálsa leiknum efla þau reynslu sína, áhuga og félagsfærni. 

 

Myndlist/sköpun Börnin komast í kynni við myndlist af ýmsu tagi og prófa sig áfram með allskyns 

efnivið. Þau m.a. mála, lita, klippa og líma. Börnin nýta sér allskyns verkfæri til 

listaverkagerða eins og pensla og svampa en oft er lang mest spennandi að nota 

fingurna, tásurnar eða jafnvel kroppinn allan. 

 

Könnunarleikur Könnunarleikurinn á sér fastan stað í dagskipulagi leikskólans. Þar fá börnin að 

kanna verðlausan efnivið úr daglega lífinu s.s. keðjur, dósir, lykla og fleira sem til 

fellur. Börnin fá að upplifa á eigin forsendum án afskipta kennara. 

 

 

 



Útvera Útivera er stór þáttur af leikskólastarfinu. Börnin fara út a.m.k. 1x á dag þegar veður 

leyfir. Farið er með börnin í fataherbergið í litlum hópum svo hægt sé að sinna 

hverju og einu. Í útiverunni efla börnin allan hreyfiþroska. Markmiðið með útiveru 

er að gefa börnunum tækifæri til að hreyfa sig í nægu rými, hreinu lofti og fá útrás 

fyrir leikgleði sína í frjálsum eða skipulögðum leik. Mikilvægt er að starfsmenn séu 

virkir í leik með börnunum, sýni börnunum hlýju, veiti þeim aðstoð ef þarf og tryggi 

öryggi þeirra. Starfsmenn eiga að hafa yfirsýn yfir allt útisvæðið. Starfsmenn sem 

eru í útiveru bera ábyrgð og hafa eftirlit með öllum börnunum hvort sem börnin 

tilheyra deild starfsmannsins eða ekki. Fyrsti starfsmaður sem fer út tryggir að hlið 

séu lokuð, opnar leikfangaskúrinn og tekur út leikföng ásamt því að fylgjast með 

börnunum. Starfsmenn og börn hjálpast að við að taka saman leikföngin í lok 

útiveru og koma þeim snyrtilega fyrir 

 

Skynjun Í skynjun prófa börnin sig áfram og örva skynfærin á einn eða annan hátt. Þau 

komast í kynni við alls kyns efnivið og fá að sjá, snerta, heyra, lykta og jafnvel 

smakka. Skynjunartímarnir hvetja börnin til að rannsaka og uppgötva á eigin hraða 

og eigin forsendum. Dæmi um slíka stund er t.d. að leira, sulla í hrísgrjónum eða 

vatni, mála á bleiunni eða jafnvel labba/skríða á tásunum yfir kornfleks. 

 



 

Leikföng 

Mikilvægt er að við hugsum vel um dótið okkar svo að það endist sem lengst. Starfsmenn geta farið á milli deilda og 

óskað eftir að fá ákveðið dót að láni því að úrvalið er mismunandi. Mikilvægt er að yfirfara hvort eitthvað vanti þegar 

leikföngum er skilað á næstu deild.  

Börnin mega ekki leika sér með grænu dótakassana s.s. fara ofaní þá eða setjast/standa á þeim. Þeim er hinsvegar 

velkomið að leika sér með svörtu og hvítu körfurnar. Í svörtu og hvítu körfunum er dót sem starfsmenn skipta út 

reglulega. Þessar körfur eru geymdar á gólfinu til þess að ákveðin leikföng séu aðgengileg börnunum. Með þessu 

gefum við börnunum val um hvaða dót þau leika sér með. 

Bækur á bókasafni (sem staðsett er frammi á gangi) og bækur sem eru geymdar í hillum inn á deildum eru fyrir 

starfsfólk til þess að lesa fyrir börnin. Börnin hafa aðgengi að öðrum bókum sem þeim er velkomið að lesa sjálf.  

Hefðir leikskólans 

Allir viðburðir leikskólans sem ákveðnir eru í upphafi skólaárs eru settir inn á skóladagatal. Áminning um sérstaka 

daga er send með fréttabréfi til foreldra áður en tilsettur dagur fer fram. Einnig ber að skrifa upp á töflur deildanna 

(sem staðsettar eru frammi í forstofu) og töflu starfsmanna (sem staðsett er við fatahengi starfsmanna) til 

áminningar daginn fyrir. Dæmi um sérstaka daga eru m.a. jólaball (haldið í desember) þar sem börn og starfsmenn 

ganga í kringum jólatré og syngja jólalög, lopapeysudagurinn (haldinn á bóndadag) þar sem haldið er upp á þorrann 

og börn og starfsmenn mæta í lopafötum, öskudagurinn þar sem börn og starfsmenn mæta í búningum og deildirnar 

sameinast í gleðskap og útskrift (haldin í lok maí). 

Starfsmenn hittast að minnsta kosti tvisvar sinnum á ári utan vinnutíma, einu sinni á vori og um jólin. Skemmtinefnd 

sér um að skipuleggja starfsmanna hittinga. 

Undirbúningstímar 

Undirbúningstímar leikskólakennara eru 7 tímar á viku miðað við fullt starf. Undirbúningstíma skal nota þannig að 

hann nýtist starfsemi leikskólans til góðs. Undirbúningstími leikskólakennara er nýttur til áætlanagerðar, 

Tákn með tali Tákn með tali er tjáningarform sem var þróað fyrir heyrandi einstaklinga sem áttu 

við mál- og talörðugleika að stríða, en það örvar bæði málvitund og málskilning 

þeirra sem það nota. Börnin hér á Sunnuhvoli eru að stíga sín fyrstu skref í 

tungumálinu. Við teljum að Tákn með tali efli þau í að tileinka sér tungumálið og 

hvetji þau til að tjá sig þrátt fyrir að orðin sjálf séu ekki komin. Við notum Tákn með 

tali mest við matarborðið, í samveru og í leik með börnunum.  



foreldrasamstarfs, atferlisathuganna, kynnisferða, símenntunar og annarskonar starfsemi sem snýr að starfi 

leikskólans. Undirbúningstímar skulu teknir á vinnustað og á vinnutíma að svo miklu leyti sem hægt er. 

Leikskólakennari útfyllir eyðublað um undirbúningstíma sína einu sinni í viku á. 

Fatnaður 

Starfsmenn fá kuldagalla og regngalla hjá leikskólastjóra sem þeir merkja sér og geyma í leikskólanum. Gallarnir eru 

hengdir upp í fatahengi starfsmanna sem er í fataherbergi deildanna. Ganga skal frá yfirhöfnum eftir hverja útiveru 

og skór settir í skóhillu við inngang deildar. Starfsmenn þurfa að koma sjálfir með annan búnað líkt og húfur og 

vettlinga sem þeir geta geymt í fataherbergi sinnar deildar.  

 

Starfsmenn fá afnot af skáp þar sem þeir geta geymt sína persónulegu muni á meðan þeir eru í vinnu líkt og síma 

og veski. Mikilvægt er að halda fatahengi starfsmanna sem snyrtilegustu með því að ganga frá sínum persónulegu 

munum inn í skáp, hengja yfirhöfn upp og raða skóm í skóhillu.  

Síminn 

Þegar svarað er í símann segjum við „Leikskólinn Sunnuhvoll“ og síðan nafnið okkar. Starfsmenn eru minntir á það 

að persónuleg símtöl eru ekki leyft á vinnutíma. Starfsmenn eru beðnir um að biðja sína nánustu um að hringja ekki 

nema nauðsyn þyki.  



GSM símar starfsmanna eiga ekki að vera sýnilegir inn á deildum heldur eiga þeir að vera stilltir á hljóðlaust og 

geymdir inn í skáp starfsmanns. Notkun þeirra í starfi með börnunum er stranglega bönnuð.  

Kaffitímar, skrepp og stytting vinnuvikunnar 

Stytting vinnuvikunnar er 280 mínútur sem starfsmenn taka á tveggja vikna fresti. Kaffitímar eru því 20 mínútur 

miðað við 100% starf, einu sinni á dag á tímabilinu 11:00-14:00. Þeir sem eru í hlutastarfi fá kaffitíma í hlutfalli við 

vinnu t.d. 10 mínútur miðað við 50% starf. Mikilvægt er að virða tímann svo skólastarfið fari ekki úr skorðum.  

 Láta skal vita ef það þarf að skreppa úr húsi í kaffitímanum. Ef starfsmaður þarf að fá að skreppa úr vinnu (t.d. vegna 

læknistíma) þá þarf að láta deildastjóra eða leikskólastjóra vita. Þegar starfsmenn skreppa úr vinnu er mikilvægt að 

skrifa fjarverutíma upp á starfsmannatöflu.  

Vinnustund Garðabæjar 

Starfsmenn skrá sig inn og út úr vinnu í gegnum stimpilkerfi vinnustundar. Leikskólastjóri útvegar nýjum 

starfsmönnum notandanafn og lykilorð. Undirbúningstíma þarf að skrá sérstaklega inn á vef Vinnustundar en þar 

geta starfsmenn einnig  skoðað og lagfært færslur í viðverukerfinu (www.stund.gardabaer.is). Inn á Vinnustund er 

sótt um orlof. 

Leyfi/Orlof 

Þegar óskað er eftir orlofi eða launalausu leyfi skal það gert með góðum fyrirvara. Óskir um launalaus leyfi 5 daga 

eða lengur þarf að sækja um skriflega á þar til gerðum eyðublöðum. Allar óskir um leyfi verða að berast 

leikskólastjóra í gegnum Vinnustund. Styttri leyfi eins og t.d. vitjanir til læknis skal sækja um til deildarstjóra en 

leikskólastjóri skal vera upplýstur um alla fjarveru starfsmanna. 

Veikindi starfsmanna 

Tilkynna ber fjarveru vegna veikinda tímanlega til leikskólastjóra eða aðstoðarleikskólastjóra fyrir kl 8:30 eða áður 

en starfsmaður á að hefja störf. Veikindi skal tilkynna í síma: 

 

 

Starfsmenn tilkynna veikindi á fyrsta degi og hringja síðan daglega á með á veikindum stendur nema um annað sé 

samið. Allar fjarvistir vegna veikinda á að tilkynna, þar með talið vinnuslys, slys utan vinnu og veikindi barna. Krefjast 

má læknisvottorðs af starfsmanni vegna óvinnufærni hvenær sem leikskólastjóra þykir þörf á.  

Samvinna hér á Sunnuhvoli er mjög mikilvæg. Ef mikið er um veikindi starfsmanna eru starfsmenn færðir á milli 

deilda til þess að mæta fjölda barna á hverri deild. Einnig er hægt að færa börn á milli deilda, það er bjóða 

Sunnuhvoll sími: 591-9380 
Guðrún Leikskólastjóri sími: 649-9109 

Ragnheiður aðstoðarleikskólastjóri sími: 862-9728 



barni/börnum í heimsókn á hina deildina. Ef það dugir ekki til þá geta starfsmenn verið beðnir um að stytta eða 

sleppa undirbúningstíma til þess að manna deildir.  

Starfsmannafundir 

Starfsmannafundir eru haldnir einu sinni í mánuði (fyrsta mánudag hvers mánaðar). Öllu starfsfólki leikskólans er 

skylt að mæta á þessa fundi. 

Aðlögun 

Aðlögun nýrra barna hefst um miðjan ágúst.  Á Sunnuhvoli er þátttökuaðlögun þar sem foreldrar eru með barninu 

fyrstu þrjá dagana. Þessa daga taka foreldrar fullan þátt í starfi leikskólans, þau aðstoða börnin í matartímum, skipta 

á þeim og leika með þeim, en þannig kynnast bæði foreldrar og börn leikskólanum og starfsmönnum hans. Með 

þessu er vonast til að foreldrar fái öryggi, traust og skilning á starfinu sem síðan færist yfir á börnin. Lögð er rík 

áhersla á að það sé vel tekið á móti barninu og að aðlögunarferlið sé farsælt og árangursríkt. 

Viðbúnaður 

Börnin sem koma í leikskólann eru eins misjöfn og þau eru mörg en öll eiga þau það sameiginlegt að hafa þörf fyrir 

hlýju og kærleik. Öllum starfsmönnum ber að koma til móts við þarfir barnanna og virða hvert og eitt þeirra að 

verðleikum. Munum að börnin hafa ekki val um að vera hér en við sem starfsmenn höfum val. 

Þarfir 

Þarfir hvers barns eru misjafnar og reynum við eftir bestu getu að koma til móts við þær þarfir. Við leggjum okkur 

fram við að hver dagur sé barninu gleðilegur, að því líði vel hjá okkur og fái að þroskast og dafna í gegnum leik og 

starf leikskólans. 

Hver dagur hefst með vingjarnlegri móttöku og rólegum leik. Börnin fá morgunmat og ávexti á morgnanna, 

hádegismat fyrir hvíld og nónhressingu og ávexti seinnipart dagsins í leikskólanum. Við kennum börnunum borðsiði 

(t.d. að passa hendur, bíða róleg við borðið á meðan önnur börn klára að borða o.fl.) og gætum þess að þau fari 

hrein frá borðinu. Markmið okkar er að hver dagur sé einstök upplifun, að börnin fari glöð frá okkur og að þeim líði 

vel. 



 

Sérþarfir 

Mikilvægt er að þekkja sérþarfir hvers barns. Sérþarfir barnanna geta verið mismiklar, allt frá því að vera ákveðin 

móttökuaðferð í að vera sérstuðningur allan daginn. Við leikskólann starfar sérkennslustjóri (Sigrún Inga á 

Fiðrildadeild) sem hægt er að leita til ef grunur vaknar um að skoða þurfi ákveðin atriði í fari einstaklingsins.  

Ofnæmi 

Ef börn hafa ofnæmi fyrir ákveðnum matvælum þurfa foreldrar að koma með vottorð frá lækni til þess að barnið fái 

sérfæði í leikskólanum. Matarstólar ofnæmisbarna eru sérmerktir með ofnæmisvöldum í þeim tilgangi að allt 

starfsfólk sé upplýst.  

 

Ef um bráðaofnæmi er um að ræða koma foreldrar með adrenalín penna sem geymdur er inn á deild barnsins. 

Deildarstjórar setja niður ákveðið plan um hvað skal gera ef ofnæmiskast kemur upp hjá barni með bráðaofnæmi. 

Deildastjórar sjá til þess að þeirra starfsfólk sé meðvitað um ofnæmi og verkferla.  

Lyfjagjafir 

Lyf eru að öllu jöfnu ekki gefin í leikskólanum. Ef barn þarf á lyfjum að halda er oftast hægt að stilla því þannig að 

barnið innbyrgði það að morgni fyrir leikskóla, eftir leikskóla og/eða fyrir nætursvefn.  



Starfsmenn leikskólans mega ekki gefa börnum lyf nema sérstaklega sé samið um það. Slíkar ákvarðanir eru alltaf í 

höndum leikskólastjóra eða deildastjóra. Ef nauðsynlegt er að gefa lyf í leikskólanum verða foreldrar að koma með 

skammtinn tilbúinn til neyslu. Lyf skulu ekki vera geymd á deildum. Foreldrar fylla út lyfjablað þar sem tilgreint er 

hverskonar lyf um ræðir og hvenær skal gefa lyfið. Starfsmaður kvittar fyrir þegar lyfjagjöf er lokið.  

Viðbragsáætlanir 

Öllu starfsfólki leikskólans ber að kynna sér viðbragðsáætlanir sem finna má hér fyrir neðan. Þessar 

viðbragðsáætlanir má einnig finna inn á deildum leikskólans.  

 

 

 

… við eldsvoða 

1) Ef brunaboði fer í gang skal einn af hvorri deild fara fram og athuga hvort að eldur sé laus.  

2) Ef það er enginn eldur skal slegið inn 2143 til að taka hljóðgjafa af.  

3) Hinir starfsmennirnir undurbúa rýmingu deilda. 

Ef eldur er laus – hvað skal gera 

1) Börnunum er komið út strax – safnast skal saman við rennibrautina við hólinn. 

2) Deildarstjóri (staðgengill) tekur deildarsíma og símanúmeralista foreldra – hringir eftir aðstoð 112. 

3) Starfsmaður deildar tekur poka með teppum sem staðsettur er inni í fataherbergi deildanna. 

4) Ef börnin eru í hvíld skal karfa með inniskóm tekin með út. 

5) Safnast skal saman við hólinn og þar skal tekið manntal. Deildarstjórar/leikskólastjóri bera ábyrgð á að allir 

séu komnir út.  

6) Hringja í foreldra/aðstandendur og láta vita.  

Mikilvægt er að börnin séu alltaf í inniskónum inni.  

Mikilvægt að körfur með inniskóm séu staðsettar við útgöngudyr.  

Mikilvægt að öll símanúmer séu uppfærð og rétt. 

Mikilvægt að starfsfólk haldi ró sinni og viti hvað skal gera.  

… við jarðskjálfta 

1) Ef jarðskjálfti verður eiga allir að leita skjóls í horni við burðarvegg, opnar dyr eða undir borð.  

2) Ekki hlaupa út! Einn starfsmaður/deildarstjóri tekur sér stöðu við hurð til að tryggja að enginn fari út á 

meðan á skjálfta stendur.  

3) Krjúpa – Skýla – Halda 

4) Ef rýma þarf húsið er safnast saman við rennibrautina við hólinn og tekið manntal.  

Neyðarnúmer 112 
Heilsugæslustöðin sími 513 5500 
Eitrunarmiðstöð sími 525 1111 



5) Ef einhver hefur slasast er hlúð að viðkomandi og hringt eftir aðstoð.  

6) Hlusta skal á leiðbeiningar almannavarna í útvarpinu og fylgja þeim fyrirmælum sem þar koma fram.  

… við slys á börnum 

1) Starfsmaður sem kemur að slysi ber að tryggja öryggi á vettvangi og koma í veg fyrir enn alvarlegri 

afleiðingar slyss eða sjúkdóms og veita fyrstu hjálp, aðrir starfsmenn veita þá aðstoð sem starfsmaður óskar 

eftir. Tryggja skal að ávallt sé starfsmaður sem sinni hinum börnunum. Ef barn slasast alvarlega skal athuga 

eftirfarandi; meðvitund, öndun, púls. Barnið skoðað frá hvirfli til ilja.  

2) Deildarstjóri/leikskólakennari hefur samband við foreldra og tilkynnir slysið.  

3) Ef barn þarf læknishjálp er hringt á Heilsugæslu Garðabæjar (513-5500) og farið með það þangað, nema 

um meiriháttar slys sé um að ræða, þá er farið með barnið á Slysa- og bráðamóttöku Landsspítala Fossvogi. 

Eftirfarandi upplýsingar eru gefnar í símann; nafn þess sem hringir, nafn leikskóla, ástand þess slasaða og 

nafn barns og aldur.  

4) Gefa þarf upp kennitölu barns á Heilsugæslu og Slysa- og bráðamóttöku. Upplýsingarnar eru vistaðar í 

möppu merktri viðkomandi deild barns á skrifstofu leikskólastjóra.  

5) Ef foreldrar fara með barnið er þeim boðið að starfsmaður komi með, ef hægt er.  

6) Ef um meiriháttar meiðsl er að ræða skal panta sjúkrabíl. 

7) Nauðsynlegt er að biðja um slysarannsóknarskýrslu lögreglu ef um alvarlegt slys er að ræða.  

8) Sjúkragögn eru í sjúkrakassa sem er staðsettur inn í skáp fyrir framan skrifstofu leikskólastjóra.  

9) Ef barn slasast í leiktæki eða af völdum húsbúnaðar skal farið yfir ástand leiktækja, það tekið úr umferð eða 

lagað.  

10) Starfsmaður sem veitt hefur fyrstu hjálp fyllir út eyðublað „Slys á börnum – Skráning slysa“ sem vistuð er í 

möppu „Slys á börnum“.  

Mikilvægt er að muna eftir hinum börnunum sem verða vitni að slysinu, tala rólega til þeirra og beina þeim annað. 

 

Samskipti 

Starfsmenn leikskólans eru bundnir þagnarskyldu um alla vitneskju sem þeir öðlast um börn, foreldra og 

samstarfsfólk í leikskólanum og skal þagnarskylda virt eftir að starfi líkur. Mjög mikilvægt er að viðhalda góðum 

samskiptum við börn, foreldra og samstarfsfólk. 

Á Sunnuhvoli leggjum við áherslu á góð samskipti við börn og foreldra. Sameiginlegur skilningur á starfssemi 

leikskólans er tryggður með fagmennsku, kurteisi og lipurð. Starfsmenn fara varlega að foreldrum með erfiðar 

upplýsingar. 



 

Samskipti við börn 

Verum jákvæð gagnvart öllum börnum og skjólstæðingum sem okkur er trúað fyrir. Lögð er rík áhersla á að taka vel 

á móti börnunum í upphafi dags en það skipir miklu máli hvernig dagurinn byrjar í leikskólanum. Við heilsum 

börnunum með nafni, bjóðum þeim góðan daginn, göngum til þeirra og leiðum þau inn eða tökum þau úr fangi 

foreldri. Í lok dags þökkum við þeim fyrir daginn og segjum „góða helgi” á föstudögum. 

Mikilvægt er að borin sé virðing fyrir barninu, þannig lærir það að bera virðingu fyrir sjálfu sér og öðrum. Það skiptir 

máli hvernig við komum fram við barnið, hvernig við tölum við það og hlustum á það þegar það segir frá. Samskipti 

við börnin fara fram í þeirra hæð þannig að við beygjum okkur niður til þeirra og horfum á þau þegar við tölum við 

þau og þegar þau tala við okkur. 

Við erum fyrirmynd barnanna og því er mikilvægt að við séum gagnrýnin á eigin málnotkun og hegðun. Notum 

jákvæð hlýleg og uppörvandi orð og setningar. Höfum það hugfast að orð eru máttug og börn eru viðkvæm á þessu 

sviði því þau trúa að við meinum raunverulega það sem við segjum. Við reynum að segja hvað barnið á að gera í 

stað þess hvað það á ekki að gera og forðumst að nota orðið „ekki” í samskiptum við börnin. 

Það er grundvallaratriði í leikskólastarfi að börnum og starfsfólki líði vel. Gleðiríkt andrúmsloft í leikskólanum hefur 

áhrif á börnin. Gleði í leikskólastarfi er að mjög miklu leyti undir starfsfólkinu komin. Mikilvægt er að taka þátt í gleði 

barnanna og leyfa þeim að njóta bernsku sinnar. 



Samskipti við foreldra 

Jákvætt viðhorf gagnvart foreldrum er lykillinn að góðu foreldrasamstarfi. Okkur ber að eiga frumkvæði að 

samskiptum við alla foreldra og sérstaklega foreldra barna á okkar deild. 

Heilsum foreldrum alltaf með virðingu og gefum okkur smá tíma í létt spjall þar sem við segjum frá starfi barnsins 

og látum vita hvernig gengur. Reynum umfram allt að hafa samskiptin jákvæð. Pössum okkur á því að ræða ekki 

viðkvæm mál þar sem börn eða aðrir foreldrar geta heyrt. Viðkvæmum málum skal vísa á deildarstjóra.. Ef eitthvað 

er að í þroska og/eða hegðun barns ber að fara varlega með það hvernig foreldrum er sagt frá því og er það í 

hlutverki deildarstjóra að upplýsa foreldra um áhyggjur okkar. 

Við leysum úr vandamálum og svörum spurningum sem foreldrar bera upp á jákvæðan hátt. Látum foreldra vita að 

okkur þyki gott að hafa fengið að vita um málið og höfum hugfast að heiðarleg afsökunarbeiðni gerir kraftaverk! Ef 

um meiriháttar ágreiningsmál er að ræða beinið því þá til leikskólastjóra. 

Karellen appið  

Karellen appið heldur utan um helstu skráningar yfir daginn og fá foreldrar upplýsingarnar til sín jafnóðum. Karellen 

er okkar helsta samskiptaleið við foreldra á meðan barnið er í leikskólanum. Í appinu er eftirfarandi:  

Viðveruskráning Kennari getur skráð komu og brottfaratíma barns á degi hverjum. Þær upplýsingar 

skila sér strax inn í kerfið og eru aðgengilegar öðrum. Foreldrar skrá börn veik að 

kvöldi og kennari sér þá skráningu að morgni.  

 

Skilaboð Skilaboð berast strax til réttra aðila. Kennari skráir skilaboð sem berast samstundis 

í síma foreldra. Á sama hátt getur foreldrið látið kennara strax vita um mikilvæg 

atrið sem þurfa að skila sér hratt á áfangastað.  

 

Dagatal Dagatalið sýnir þá viðburði sem hafa verið skráðir í vefkerfið. Þannig gefst 

foreldrum tækifæri á að skipuleggja tíma sinn í takt við dagskrána í skólanum. 

Starfsfólk sér á sama hátt viðburðadagskrána sem er framundan.   

 

Myndasafn Myndir sem merktar eru barninu birtast í appi foreldra og geta foreldrar valið að 

fá tilkynningu þegar mynd berst. Þannig fá foreldrar yfirsýn yfir starfið í skólanum 

og geta fylgst með skólastarfinu.  

 



Aðstandendur Kennarar sjá lista yfir aðstandendur barna á deildinni og hafa þannig greiðan 

aðgang að upplýsingum þegar á þarf að halda. Til dæmis þarf ekki lengur að fara í 

möppu eða tölvu til að finna símanúmer aðstandanda barns þegar á þarf að halda. 

 

Matartímar Kennarar merkja hversu vel barnið borðaði inn í appið (vel, lítið eða ekkert). 

Foreldrar geta þá fylgst með hversu vel barnið borðaði morgunmat, hádegismat og 

nón hressingu. Matseðill skólans birtist einnig í appi foreldra og kennara.  

 

Svefn Kennarar merkja inn þegar barn sofnar og svo þegar það vaknar. Þannig vita 

foreldrar alltaf hversu lengi barnið svaf yfir daginn.  

 

Samskipti við samstarfsmenn 

Mjög mikilvægt er að við vinnum öll að sama markmiðinu og að hér ríki gleði, virðing og kærleikur á milli okkar. 

Skoðanir allra eru virtar og nauðsynlegt er að við berum upp skoðanir okkar og áhyggjur og temjum okkur jákvæða 

gagnrýni. Temjum okkur að „klappa á bakið“ á hvort öðru og látum vita af því sem við og aðrir gera vel. Höfum 

hugfast að við eigum að hjálpast að við að skapa starf í framför og lykilinn að því er samstaða og samkennd í 

starfsmannahópnum. 

 

Höldum persónulegum vandamálum utan vinnunnar. Ekki er hollt að dragast inn í vandamál hvers annars eða að 

þau hafi áhrif á starf okkar með börnunum. 



Grænfánaverkefnið 

Við á Sunnuhvoli tökum þátt í grænfánaverkefninu sem er alþjóðlegt umhverfismenntaverkefni sem rekið er af 

Landvernd á Íslandi. Markmið verkefnisins er að auka umhverfismennt, menntun til sjálfbærni og að styrkja 

umhverfisstefnur skóla.  

 

Flokkun og fjölnota pokar 

Við flokkum allt sorp í leikskólanum eins og flokkunarreglur Garðabæjar segja til um og förum með í Sorpu það sem 

tunnur heimila ekki að sett sé í þær. Inni á deildunum er pappír sérstaklega flokkaður, en í eldhúsinu má finna 

ruslafötur fyrir pappa, plast og lífrænan úrgang. Allar dósir/flöskur fara í tunnu við starfsmannainnganginn, en 

peningur sem safnast með dósum/flöskum leggst inn á starfsmannasjóðinn.   

Við styðjumst við fjölnotapoka í stað plastpoka þegar senda þarf óhrein föt heim með barni. Mikilvægt er að 

foreldrar skili okkur tilbaka fjölnotapokunum sem fyrst.  

Umgengisreglur 

Sérhver starfsmaður ber ábyrgð á því að ganga vel um og fara eftir umgengisreglum sem settar eru í leikskólanum:  

• Hver sá sem tekur efnivið úr sameiginlegum skáp í miðrými skal sjá til þess að því sé aftur skilað á sinn stað.  

• Bókasafn er í miðrými leikskólans og ber starfsmönnum að ganga snyrtilega um bókahilluna og setja bækur 

aftur á sinn stað eftir notkun. Rifnar bækur má líma aftur saman með bókaplasti.  

• Kaffistofa er einnig nýtt sem undirbúningsherbergi starfsmanna en starfsmenn geta einnig nýtt 

„skemmuna“. Starfsmaður sem tekur undirbúning sinn inn á leikskólanum skal ganga vel um og skilja við 

herbergið þannig að aðkoma sé góð fyrir næsta starfsmann.  

• Sérhver starfsmaður skal ganga frá eftir sig inni á kaffistofu, henda rusli, setja diska og glös í uppþvottavél. 

Stundum er boðið upp á veitingar og skal þá alltaf ganga frá á sama hátt. 

• Allt persónulegt sem við setjum inn í ísskáp skal merkja. Við tæmum ísskápinn síðasta miðvikudag í mánuði 

svo það sé hægt að þrífa hann.  

• Ekki vaða inn á blautum og skítugum skónum.  



• Inn á hverri deild eru símar, ipadar og hátalarar sem ganga þarf vel um og í lok dags skal slökkva á öllum 

tækjum og setja í skúffu eða inn í skáp svo að tækin séu ekki sjáanleg. 

• Mikilvægt er að halda fataherbergjum deildanna hreinum. Eftir útiveru þarf að sópa yfir fataherbergið og 

halda því snyrtilegu. Á föstudögum eru hólfin tæmd. Við þurfum að hafa í huga að fataherbergin eru andlit 

leikskólans.  

 

Frágangur í lok dags 

Það er alltaf einn starfsmaður á hvorri deild sem ber ábyrgð á því að loka. Starfsmaður á lokunarvakt ber ábyrgð á 

því að búið sé að:   

• Ganga snyrtilega frá öllum leikföngum. 

• Fara út með bleiur. 

• Loka öllum gluggum. 

• Læsa útidyrahurð. 

• Stilla alla ofna á 1-2, ekki skilja neitt eftir ofan á ofnunum.  

• Setja allar óhreinar tuskur, þvottapoka og handklæði inn í þvottahús.  

• Setja allt leirtau inn í eldhús 

• Slökkva öll ljós (inni á deild, baðherbergi og í forstofu) 

• Slökkva á síma og ipödum og ganga frá í tækjaskúffu.  

• Snyrta til í fataherbergi 

• Loka glugga inn á starfsmannasalerni og í eldhúsinu 

• Á föstudögum sprittum við grænudýnurnar og stóru púðana í innra herbergi og röðum grænudýnunum upp 

við vegg svo hægt sé að ryksuga undir þeim. Setjum kósýhornið upp á matarborðin svo hægt sé að skúra 

undan því.  

Síðasti starfsmaður úr húsi sér til þess að allar útihurðar, þar á meðal dótaskúr, séu læstar og yfirfer alla glugga 

leikskólans. Göngum um öll þau svæði sem við notum sameiginlega eins og við viljum koma að þeim. 



Siðareglur kennara 

Siðareglur eru settar til að efla fagmennsku kennara og styrkja fagvitund þeirra. Siðareglurnar eru kennurum til 

leiðbeiningar í starfi. Þær eru eftirfarandi:  

• Kennarar vinna að því að mennta nemendur og stuðla að alhliða þroska þeirra með fræðslu, uppeldi og 

þjálfun. 

• Kennurum ber að virða réttindi nemenda og hafa hagsmuni þeirra að leiðarljósi, efla sjálfsmynd þeirra og 

sýna sérhverjum einstaklingi virðingu, áhuga og umhyggju. 

• Kennurum ber að hafa jafnrétti allra nemenda að leiðarljósi í skólastarfi. 

• Kennarar eiga að vinna gegn fordómum og mega ekki mismuna nemendum t.d. vegna kyns, þjóðernis eða 

trúarbragða. 

• Kennarar skulu leitast við að skapa góðan starfsanda, réttlátar starfs- og umgegns reglur og hvetjandi 

námsumhverfi. 

• Kennarar leitast við að vekja með nemendum sínum virðingu fyrir umhverfi sínu og menningarlegum 

verðmætum. 

• Kennurum ber að viðhalda starfshæfni sinni, auka hana og fylgjast með nýjungum og umbótum á sviði 

skólamála. 

• Kennurum ber að hafa samvinnu við forráðamenn eftir þörfum og gæta þess að upplýsingar sem þeir veita 

forráðamönnum séu áreiðanlegar og réttar. 

• Kennarar skulu virða ákvörðunarrétt forráðamanna ósjálfráða nemenda og hafa ekki samband um málefni 

nemanda við sérfræðinga utan viðkomandi skóla, nema slíkt sé óhjákvæmilegt til að tryggja velferð og rétt 

barnsins. 

• Kennurum ber að gæta trúnaðar við nemendur. 

• Kennurum ber að gæta þagmælsku um einkamál nemenda og forráðamanna þeirra sem þeir fá vitneskju 

um í starfi. 

• Kennarar skulu gæta heiðurs og hagsmuna kennarastéttarinnar. 

• Kennurum ber að vinna saman á faglegan hátt, taka þátt í að marka stefnu og móta daglegt starf í skólanum. 

• Kennurum ber að sýna hver öðrum fulla virðingu í ræðu, riti og framkomu.  

 


