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Krummakot 
Laugartröð 4Foreldrahandbók Krummakots 
Eyjafjarðarsveit, 601 Akureyri  
Símanúmer: 464 8120  
Netfang: krummakot@krummi.is 
Heimasíðuslóð: http://krummakot.leikskolinn.is/ 
 
Í leikskólanum eru fjórar aldursskiptar deildir:  
Furan (12 mánaða – 3ja ára nemendur),  
Björkin (3ja til 4ra ára nemendur)  
Víðir (4ra til 5 ára nemendur) 
Einir (5 til 6 ára nemendur) 
 
Starfsmenn leikskólans 
Við hvern leikskóla skal vera leikskólastjóri sem stjórnar starfi leikskólans í umboði            
rekstraraðila eftir því sem nánar segir í lögum þessum og reglugerð er sett verður              
samkvæmt þeim. Leikskólastjóri og það starfslið er annast uppeldi og menntun barna            
skal hafa menntun leikskólakennara. Leikskólastjóri ber ábyrgð á að gera áætlanir           
um uppeldisstarf leikskólans í samræmi við lög þessi. Leikskólastjóri skal árlega gera            
rekstraraðila grein fyrir starfsemi leikskóla. Sveitarstjórn setur starfsfólki leikskóla         
erindisbréf í samræmi við lög þessi og reglugerð er sett verður samkvæmt þeim. 
 
Stjórnandi: 
Skólastjóri Krummakots: Erna Káradóttir erna@krummi.is 
 
 
Leikskólastarf 
Einkunnarorð Krummakots eru „Leikur er okkar nám“.  
 
Stefna og áherslur Krummakots: 
Leikskólinn er fyrsta skólastigið og heyrir starfsemi hans undir menntamálaráðuneytið.          
Leikskólar starfa samkvæmt aðalnámskrá leikskóla frá 2011 og lögum um leikskóla nr. 90 frá              
2008. Hver leikskóli gerir sér skólanámskrá út frá grunnþáttum menntunar, námssviðum           
leikskóla og þeirri hugmyndafræði sem aðalnámskrá leikskóla byggir. Þessi vinna er í gangi í              
Krummakoti. 
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Helstu áherslur í innra starfi Krummakots eru: 
 

● Jákvæður agi; uppeldisstefna byggð á sjálfsstjórnarkenningum  
● Umhverfisstarf / útinám 
● Söguaðferð (e. Story line)  
● Markviss málörvun 
● Tónlist og tjáning 
● Hreyfing  
 
Aðalnámskrá leikskóla 

,,Aðalnámskrá leikskóla er sett af menntamálaráðherra með sama hætti og reglugerðir og            
skulu leikskólakennarar og rekstraraðilar taka mið af henni. Hún lýsir sameiginlegum           
markmiðum og kröfum sem eiga við um allt leikskólastarf.” 
 
,,Aðalnámskrá leikskóla er stefnumótandi leiðarvísir um uppeldisstörf í leikskólum og á að            
mynda sveigjanlegan starfsramma. Á grundvelli þessa leiðarvísis á sérhver leikskóli að gera            
sína eigin skólanámskrá. Skólanámskrána á að meta og endurskoða reglulega þannig að hún             
sé lifandi plagg sem kennarar byggja vinnu sína á. 
 
Grunnþættir menntunar  
Aðalnámskrá leikskóla byggir á sex grunnþáttum menntunar sem höfð eru að leiðarljósi við             
gerð skólanámskrár. Þessir grunnþættir eru: 
●  læsi 
● sjálfbærni 
● heilbrigði og velferð 
● lýðræði og mannréttindi 
● jafnrétti 
● sköpun 
Grunnþættirnir tengjast allir innbyrðis og eiga að edurspeglast í starfsháttum leikskólans,           
samskiptum og skólabrag. 
 
Hér má skoða aðalnámskrá leikskóla í heild sinni: 

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/nr/3952 
  

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/nr/3952


Lög um leikskóla nr. 90/2008 
Krummakot starfar samkvæmt lögum um leikskóla frá 2008.  
 
Gildissvið og markmið. 
1. gr. 
Gildissvið. 
Lög þessi taka til starfsemi leikskóla. Leikskólinn er fyrsta skólastigið í skólakerfinu og er 
fyrir börn undir skólaskyldualdri. Leikskóli annast að ósk foreldra uppeldi, umönnun og 
menntun barna á leikskólaaldri í samræmi við lög þessi. Foreldrar, samkvæmt lögum þessum, 
teljast þeir sem fara með forsjá barns í skilningi barnalaga. 
2. gr. 
Markmið. 
Í leikskólum skal velferð og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu starfi. Veita skal börnum 
umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms- og 
leikskilyrði. Stuðla skal að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi þar sem börn njóta 
fjölbreyttra uppeldiskosta. Starfshættir leikskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, 
jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og 
arfleið íslenskrar menningar. 
 
Meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla skulu vera: 

a. Að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra. 
b. Að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku. 
c. Að huga að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir hvers 

og eins svo að börnin fái notið bernsku sinnar. 
d. Að stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra. 
e. Að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun. 
f. Að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að styrkja 

sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta. 
 
● Aðalnámskrá leikskóla var endurskoðuð og endurútgefin 2011 og ber leikskólum að 

vinna eftir henni. Hver leikskóli gerir sér skólanámskrá og mótar sér stefnu sem allt 
starfsfólk vinnur að. Þessi vinna er í gangi í Krummakoti. 

 
Hér má skoða skólanámskrá leikskólans: 

http://krummakot.leikskolinn.is/Skolastarfid/Skolanamskra  
 

Yfirstjórn og ráðgjöf 
Almennar upplýsingar 

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar fer með málefni leikskólans varðandi fjármál og rekstur.          
Leikskólastjóri Krummakots er faglegur leiðtogi ásamt því að stjórna daglegum rekstri og            
starfi leikskólans og gæta þess að leikskólastarf sé í samræmi við lög, reglugerðir,             
aðalnámskrá leikskóla, skólanámskrá og önnur gildandi fyrirmæli. Skólanefnd fer með          
málefni leik- og grunnskólans samkvæmt sveitarstjórnarlögum og því sem sveitarstjórn felur           
henni að öðru leyti. Leikskólastjóri situr í skólanefnd með málfrelsi og tillögurétt, fulltrúi             

http://krummakot.leikskolinn.is/Skolastarfid/Skolanamskra


leikskólakennara á rétt á setu í skólanefnd sem áheyrnarfulltrúi. Fulltrúi foreldra situr í             
skólanefnd sem áheyrnarfulltrúi.  
 
Formaður skólanefndar kjörtímabilið 2018 – 2022 er: 
Anna Guðmundsdóttir, Reykhúsum ytri 
 
Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar 
Samningur er við fjölskyldudeild Akureyrarbæjar varðandi einstaklingsráðgjöf fyrir börn á          
leikskólaaldri. Foreldrar geta leitað til deildarstjóra/sérkennslustjóra/stjórnanda leikskólans       
eða beint til fjölskyldudeildar Akureyrarbæjar og fengið ráðgjöf fyrir börn sín vegna frávika             
og eða ef áhyggjur eru varðandi þroska. 
Leikskólastjóri situr samráðsfundi leikskólastjóra Akureyrarbæjar og eru þeir haldnir tvisvar í           
mánuði á skóladeild Akureyrarbæjar. Einnig situr leikskólastjóri leikskólastjórafundi með         
stjórnendum leikskóla sem staðsettir eru í grennd Akureyrar. 
 
Skóladeild Akureyrarbæjar/ Miðstöð skólaþróunar 
Jafnframt er samningur við skóladeild Akureyrarbæjar um ráðgjöf frá leikskólafulltrúa og           
leikskólaráðgjafa, varðandi faglegt eftirlit og starf leikskólans, sem og aðra ráðgjöf. Einnig er             
hægt að gera samning við starfsfólk á Miðstöð skólaþróunar hjá Háskólanum á Akureyrar um              
faglega- og rekstrarlega ráðgjöf. 
 
Þjónusta talmeinafræðings 
Eyjafjarðarsveit hefur aðgang að talmeinafræðingi sem starfar sem verktaki við leikskólann.           
Talmeinafræðingurinn, Sonja Magnúsdóttir, kemur u.þ.b. vikulega í leikskólann og hefur þar           
aðstöðu til að taka börn í talþjálfun vegna framburðargalla eða annarra málörðugleika að             
undangenginni tilvísun til Fjölskyldudeildar Akureyrarbæjar. Sérkennslustjóri leikskólans sér        
um að fylla tilvísanir út og eru þær undirritaðar bæði af foreldrum og leikskólastjóra. Hlutur               
foreldra sem nýta sér þjónusu talmeinafræðings er 20% af heildarkostnaði. Sveitarfélagið eða            
sjúkratryggingar, í sérstökum tilfellum, greiða kostnað á móti, 80%, auk þess sem            
málþroskagreiningar eru greiddar að fullu af sveitarfélaginu ef tilvísun er samþykkt.  
 
Að byrja í leikskóla 
Aðlögun 

Góð samvinna og gagnkvæmur trúnaður foreldra og 
starfsfólks leikskóla er forsenda þess að 
leikskóladvölin verði barninu ánægjuleg og 
árangursrík. Mikilvægur þáttur í þessari samvinnu er 
aðlögun þar sem lagður er hornsteinn að góðu 
samstarfi foreldra og starfsfólks leikskóla. Aðlögun í 
Krummakoti byggir á hugmyndafræði um 
þátttökuaðlögun. Sjá vefslóð:  
https://leikskolabanki.blog.is/blog/leikskolabanki/ 
 
Þegar barn byrjar í leikskóla er nauðsynlegt að hafa í          
huga þær breytingar sem það hefur í för með sér.          
Barnið þarf að aðlagast nýju umhverfi, kynnast       
starfsfólki og börnum, læra að vera í hóp, fylgja         

https://leikskolabanki.blog.is/blog/leikskolabanki/


reglum og fleira. Á Furunni eru yngstu nemendurnir, fyrstu dagana eru foreldrar með barninu              
og þau kynnast starfsfólki  og starfsemi leikskólans saman. 

Leikskólakennari og foreldrar ræða saman um tilhögun aðlögunarinnar þannig að          
auðveldara sé að taka tillit til þarfa hvers barns. Hafi barnið verið fjarverandi um lengri tíma                
gæti þurft að endurtaka aðlögunina. 
 
Trúnaður og virðing við leikskólann, leikskólanemendur og aðra foreldra. 

Í aðlögun dvelja foreldrar hér í leikskólanum í nokkra daga og bæði þá og í öðrum                
samskiptum við leikskólann koma þeir til með að sjá og heyra ýmislegt um aðra              
leikskólanemendur.  
Af virðingu við bæði nemendur og foreldra biðjum við ykkur um að sýna leikskólanum og               
hvert öðru trúnað og ræða þau málefni ekki út á við. 
 
Myndir eru teknar af börnunum í leik og starfi í leikskólanum og geta foreldrar og börn                
skoðað þær á lokaðri síðu. Við biðjum foreldra að deila ekki myndum af öðrum börnum               
en sínum eigin á Facebook eða annar staðar á veraldarvefnum. 
 
Leikskólatími 

Leikskólinn er opinn frá kl. 07:30-16:30. 
Leikskólatími nemenda er frá 4 klst. til 9 klst. og miðast út frá grunntímunum  
8:00-12:00, 9:00-13:00 og 8:00-16:00. 
Eftir klukkan 16:00 er formlegu leikskólastarfi lokið. Tveir til þrír starfsmenn eða eftir             
þörfum hverju sinni eru á skilavakt og gæta barnanna þar til þau eru sótt. Ekki er alltaf hægt                  
að ætlast til að þeir starfsmenn sem vinna frá 16:00-16:30 geti veitt allar upplýsingar um               
börnin eða komið upplýsingum á framfæri. Í slíkum tilfellum eru foreldrar beðnir um að hafa               
samband við deildarstjóra. 
Mikilvægt er að foreldrar virði lokunartíma leikskólans klukkan 16:30. Þá eiga           
foreldrar að vera búnir að sækja börn sín og kennarar loka leikskólanum klukkan             
16:30. 
 
Tilkynningar um fjarvistir og breytingar 

Nauðsynlegt er að tilkynna breytingar á högum og aðstæðum s.s. veikindi, fjarveru foreldra,             
nýtt heimilisfang, símanúmer, breytta hjúskaparstöðu, upphaf náms og námslok námsmanna.          
Námsmönnum er skylt að skila inn vottorði frá viðkomandi skóla í byrjun hverrar námsannar,              
þar sem staðfestist að báðir foreldrar séu í fullu námi, sem veitir þá foreldrum 25% afslátt af                 
dvalargjaldi barns/barna þeirra. 
 

● Ef barnið er ósátt að koma í leikskólann einhverra hluta vegna er nauðsynlegt að ræða               
við deildarstjóra svo hægt sé að finna leiðir til að auka vellíðan barnsins. 

● Ef aðrir en foreldrar sækja börnin, er af öryggisástæðum nauðsynlegt að láta            
starfsfólk vita. 

● Óheimilt er að börn yngri en 12 ára sæki barn/börn í leikskólann. 
● Ef barn er fjarverandi úr leikskóla í tvær vikur samfellt geta foreldrar óskað eftir að fá                

fellt niður fæðisgjald fyrir þann tíma. Tilkynna þarf fjarveruna til leikskólans. Sækja            
þarf um niðurfellinguna á sérstöku eyðublaði sem finna má á heimasíði leikskólans og             
er gjald vegna fæðis leiðrétt eftir á. 



● Óski foreldrar eftir að barn taki frí í leikskólanum utan sumarleyfis, er það heimilt, en               
greitt er fullt vistgjald barnsins fyrir utan fæðisgjald sem dregst frá. 

● Mjög mikilvægt er að börnin séu komin í leikskólann áður en skipulagt starf hefst              
klukkan 9:00. Reyndin er sú að mörg börn eiga erfitt með að koma inn í aðstæður þar                 
sem skipulagt starf er hafið auk þess sem það hefur truflandi áhrif á heildina. 

 
Veikindi 

● Leikskólar eru ætlaðir frískum börnum. Veikist barnið skal það dvelja heima þar til             
það hefur verið hitalaust í a.m.k. sólarhring. 

● Þegar barnið kemur aftur í leikskólann eftir veikindi á það að geta tekið þátt í               
leikskólastarfinu, bæði úti og inni. Ekkert bendir til þess að börn sýkist frekar í útilofti               
en innandyra.  

● Í undantekningartilfellum, þegar um er að ræða langvarandi veikindi eða þráláta           
öndunarfærasjúkdóma eru gerðar undantekningar. Hvert veikindatilfelli fyrir sig er         
skoðað sérstaklega og þurfa foreldrar að framvísa læknisvottorði ef veikindin eru           
þrálát og þörf fyrir inniveru mikil. 

  
Lyfjagjafir, sérfæði og læknisvottorð 

● Börnum eru ekki gefin lyf í leikskólanum, almenn pensilínlyf sjá foreldrar um að gefa              
börnum sínum. Samkvæmt upplýsingum frá læknum þarf ekki að gefa þessi lyf í             
skólanum þar sem viðvera barna er ekki lengri en 8 klst. Undantekningar eru þau lyf               
sem barn þarf að staðaldri s.s. bráðaofnæmislyf, astmalyf og lyf við sykursýki.  

● Í ráðleggingum sem samþykktar eru af heimilislæknum Heilsugæslustöðvarinnar á         
Akureyri árið 2010 varðandi veikindi leikskólabarna og barna í vistun hjá           
dagforeldrumvarðandi viðbrögð og lyfjagjafir segir m.a. 
 

Lyfjagjafir: Ættu í flestum tilfellum að vera óþarfar á leikskóla eða hjá            
dagforeldri. Mjög sjaldgæft er að gefa þurfi lyf oftar en 3svar á dag. Þegar lyf er                
gefið 3svar á dag má gefa miðskammtinn þegar heim er komið, jafnvel þó það              
hafi liðið eitthvað yfir 8 tíma frá morgunskammtinum. Undantekningar á þessu           
geta þó verið sykursýkis, asthma eða ofnæmislyf. Í slíkum tilfellum er þó ráðlagt             
að fá skrifleg ummæli frá meðhöndlandi lækni og ítarlegar leiðbeiningar frá           
foreldrum barnsins og/eða lækni þess. 
 
Krummakot fer fram á það við foreldra að þeir framvísi vottorði frá            
lækni eða skriflegum ummælum læknis í þeim tilfellum sem gefa þarf           
lyf í leikskólanum. Sama á við í tilfellum barna með sérfæði.           
Leikskólinn sér um að tryggja nemendum sérfæði og þarf þá í öllum            
tilfellum að skila inn lækninsvottorði frá lækni barnsins. Læknisvottorð         
vegna fæðuóþols/ofnæmis þarf að endurnýja á ársfresti. 

 
 

Uppsagnarfrestur – breytingar 

Leikskólavistun þarf að segja upp með eins mánaðar fyrirvara miðað við 1. eða 15. hvers               
mánaðar. Tilkynna skal stjórnanda leikskólans uppsögnina skriflega á eyðublaði sem hægt er            
að nálgast á heimasíðu leikskólans. Greiða skal gjald fyrir vistunina út uppsagnarfrestinn þó             
að barnið hafi hætt fyrr.  



Ef foreldrar óska eftir breytingu á dvalartíma barns í leikskólanum skila þeir inn             
beiðni um breytingu til leikskólastjóra á eyðublaði sem finna má á heimasíðu skólans. Reynt              
er að koma til móts við óskir foreldra um breytingar á vistunartíma barna eins og hægt er.                 
Allar breytingar haldast í hendur við það rými sem er til umráða og hvort næg stöðugildi                
starfsmanna eru til staðar. Samkvæmt leikskólasamningi ber foreldrum að halda sama           
leikskólatíma í eina önn (fjóra mánuði) og eru foreldrar beðnir um að miða við það. Annað er                 
undantekning. 
 
Leikskólagjöld 

Leikskólagjöld ber að greiða fyrirfram og eru þau innheimt með heimsendum gíróseðlum. Ef             
leikskólagjöld eru ekki greidd innan tveggja mánaða fá forráðamenn send ítrekunarbréf. Beri            
það ekki árangur er skuldin send til lögfræðings til innheimtu og í kjölfarið fylgir uppsögn á                
leikskólavistun barnsins. 
 
Klæðnaður 

Klæðnaður barnanna þarf að taka mið af leikskólastarfinu og vera þægilegur til hreyfingar í              
inni- og útiveru. Taka þarf tillit til þess að leikskólinn er vinnustaður barnanna og engin               
ábyrgð er tekin á fötum ef óhöpp verða. Bent er á að búningar eru leyfðir á búningadögum.  

Útiföt barnanna þurfa að vera í samræmi við veðurfar og greinilega merkt barninu.             
Hægt er að panta mjög handhæga merkiborða til að merkja fatnað barnanna á www.rogn.is  
Nauðsynlegt er að hafa aukafatnað meðferðis í leikskólann. Kassar fyrir aukaföt eru fyrir ofan              
hólf barnanna og á þeim stendur hvað í þeim á að vera. Mikilvægt er að bæta í kassann                  
jafnóðum og eitthvað er tekið úr honum. Hér má skoða listann: 
 
Fatahólf barna eru þrifin á föstudögum og þá þarf að taka allan fatnað og skótau með                
heim. 
Nauðsynlegt er að allir temji sér að ganga vel um fataherbergi. 
 

Reglur í fataherbergi 

● Að morgni þarf að setja í hólf barnsins fatnað sem sennilegt er að henti til útivistar                
þann daginn (aðeins það sem nota á, kennarar sækja í töskur ef veður breytist eða               
eitthvað vantar. 

● Bæta þarf í aukafatakassa jafn óðum og notað er úr honum (innihaldslýsing er á              
kassanum). Einnig er hægt að geyma auka útiföt í töskum/pokum á hillu fyrir ofan              
hólf barnsins. 

● Taupokar, lítill og stór þurfa að vera í aukafatakassa. 

● Í lok dags þarf að yfirfara hólfið og taka blaut og óhrein föt með heim. Þurr og hrein                  
föt er í lagi að geyma í hólfinu. Setja þarf skó og stígvél í skóhillu. 

● Á föstudögum þarf að tæma hólfin. 

● Öll útiföt og skófatnað þarf að merkja með nafni barnsins. 

http://www.rogn.is/


Óhöpp og slys/tryggingar 

Í barnahópnum geta alltaf orðið óhöpp eða slys. Ef slíkt kemur fyrir er strax haft samband við                 
foreldra og farið með barnið á slysadeild ef þörf er talin á því. Þurfi starfsmenn eða foreldrar                 
að fara með barn á slysadeild greiðir leikskólinn fyrir fyrstu heimsókn en síðan             
foreldrar/forráðamenn, ef þörf er á frekari meðferð. Starfsfólk leikskólans skráir þau slys sem             
verða í leikskólanum. Leikskólabörnin eru tryggð á meðan þau dvelja í leikskólanum. 
 
Starfsdagar og námskeiðsdagur 

Starfs- og námskeiðsdagar í leikskólanum eru sex dagar á ári. Stundum er þeim skipt á fleiri                
hálfa daga. Foreldraráð hefur óskað sérstaklega eftir að dagarnir séu frekar heilir en hálfir og               
er orðið við því. Á starfsdögum mæta nemendur ekki í leikskólann. Starfsdagarnir eru notaðir              
til að skipuleggja og undirbúa kennslu- og uppeldisstarf leikskólans, endurmeta það starf sem             
unnið hefur verið og til að sinna endurmenntun starfsfólks. Þessir dagar eru auglýstir með              
góðum fyrirvara auk þess sem þeir koma fram á skóladagatali leikskólans sem er aðgengilegt              
á heimasíðu. 
 
Símenntunaráætlun starfsfólks 
Í Krummakoti er unnin símenntunaráætlun fyrir hvert skólaár. Tími til símenntunar markast            
af starfs- og námskeiðsdögum ásamt starfsmannafundum og fjármagni til símenntunar hverju           
sinni. 
Skólastjóri metur þörf fyrir námskeið og fræðslufundi út frá stefnu leikskólans,           
áhersluþátttum og/eða á grundvelli innra mats. Símenntunaráætlun hvers árs er kynnt í            
starfsáætlun leikskólans. 
 
Viðbrögð við miklum veikindum starfsfólks Krummakots 
 
 Ástæður 
 
Á ákveðnum tímum geta fjarvistir starfsmanna orðið verulegar og geta ástæður fjarverunnar             

verið nokkrar, til dæmis vegna:  
● Smits af inflúensu  
● Annarra veikinda  
● Annarra fjölskyldumeðlima sem þarf að hugsa um, vegna veikinda eða lokunnar           

leikskóla og skóla  
 
Aðgerðir:  
 
Ef upp koma þær aðstæður í Krummakoti að fjarvera starfsmanna er það mikil að stjórnendur               
treysta sér ekki til að tryggja öryggi barna í skólanum miðað við starfsmannaafl þarf að grípa                
til eftirfarandi aðgerða:  
 

● Senda verður ákveðinn fjölda barna heim úr skólanum.  
● Haft verður samband við foreldra ákveðinna barnahópa og þessir foreldrar verða           

beðnir um að sækja börn sín strax í skólann.  
● Öll börn skólans eru í ákveðnum hópum, s.k. hópastarfshópum og eru því ákveðnir             

hópastarfshópar sendir heim hvern dag sem ofangreint ástand varir. Séð verður til            



þess að hver hópastarfshópur fari 1x heim áður en aftur er haft er samband við sama                
foreldrahóp. Reynt verður að horfa á systkini í skólanum, að þau séu ekki að fara sinn                
hvorn daginn heim. Samskipti við foreldra Hringt verður í þá foreldra sem þurfa að              
sækja börn sín. Einnig verður  

 
Foreldrasamstarf 
Þegar barn byrjar í leikskóla er mjög mikilvægt að góð samvinna takist strax í byrjun milli                
foreldra og starfsfólks þar sem gagnkvæm samvinna og trúnaður þeirra á milli er forsenda              
þess að barninu líði vel. Daglegar upplýsingar um barnið heima og í leikskólanum eru              
nauðsynlegar því að oft geta lítil atvik í lífi barnsins, valdið breytingum á líðan þess og                
hegðun. 

Foreldrar eru alltaf velkomnir í leikskólann til þess að taka þátt í því starfi sem þar fer                 
fram. Þeim er sérstaklega boðið í foreldrakaffi, í foreldrasamtöl, á foreldrafundi o.s.frv.  

Haustið 2014 byrjum við, í samvinnu við foreldra, að útbúa Ferilmöppu fyrir hvert             
barn. Þar söfnum við ýmsum skráningum um barnið, bæði ljósmynda og skriflegum            
skráningum, teikningum, upplýsingum frá foreldrum og fleiru. Vinna við Ferilmöppurnar er           
samvinnuverkefni og eru þær ætlaðar til að meta þroska og nám hvers nemenda og verða               
notaðar í foreldrasamtölum þar sem farið er yfir skráningar.  

 
Foreldrafundir 

Aðalfundur foreldrafélagsins er í september. Þar er farið yfir starfsemi félagsins síðasta ár og              
kennarar kynna vetrarstarfið sem framundan er. Mjög mikilvægt er að foreldrar mæti á             
fundinn og kynni sér starfsemina. Einnig gefst þarna gott tækifæri til að ræða við kennara               
um áhersluþætti skólans og starfið í heild. 
 
Foreldrasamtöl 

Foreldrar eru boðaðir í skipulögð samtöl einu sinni á haustönn, (í október/nóvember) og á              
vorönn, (í mars/apríl) eru sendar út rafbækur í stað samtals. Kennarar og foreldrar geta alltaf               
óskað eftir samtali hvenær sem þurfa þykir. Elstu börnin koma auk þess í lokasamtal til               
hópstjóra að vori áður en leikskólagöngu lýkur. 
 
Foreldraheimsóknir 

Börnin bjóða foreldrum sínum í heimsókn nokkrum sinnum á árinu. Meðal fastra heimsókna 
eru foreldrakaffi og fleira. Þessar heimsóknir eru hugsaðar sem samvera leikskólabarns og 
foreldra/foreldris þar sem tækifæri gefst til samveru og samræðna um leikskólann og það sem 
þar gerist. Því er ekki ætlast til að eldri systkini komi með á þessa viðburði nema að annað sé 
tekið sérstaklega fram. 
 Í lok söguaðferðarverkefna er foreldrum boðið á sýningu þar sem afrakstur 
verkefnisins er sýndur.  

Einnig taka foreldrar þátt í vorhátíð á Krummadegi og þá sér stjórn foreldrafélagsins 
um grillveislu.  
 



Fréttabréf 

Fréttapóstur kemur reglulega frá leikskólanum. Þar kemur fram það helsta sem verið er að              
gera í leikskólanum og hvað framundan er. Myndir, fréttir og tilkynningar eru settar inn á               
heimasíðu skólans http://krummakot.leikskolinn.is/  
Mánaðaráætlun fyrir hverja deild er send heim fyrir hver mánaðarmót. Þar geta börn og              
foreldrar fylgst með dagskrá hvers dags auk þess sem þar er að finna fréttir af deildinni og                 
mikilvægar upplýsingar fyrir foreldra. 
 
Viðhorfskannanir 

Leikskólinn gerir rafrænar kannarir á hverju skólaári þar sem lagt er mat á skólastarf              
Krummakots. Þannig fær leikskólinn fram viðhorf foreldra til innra starfs leikskólans sem og             
aðbúnaðar. Niðurstöður eru nýttar til umbóta í skólastarfinu. 
 
 

Foreldraráð/félag 

 

Starfshættir og reglur foreldraráðs/foreldrafélags leikskólans Krummakots 

 
Starfsáætlun foreldrafélags/ráðs veturinn 2019-2020 
 

 

 

 

Leikur og starf 
Vegna aldurs og þroska barnanna er dagskipulag deilda í leikskólanum ekki alveg eins.             
Tónlistarkennsla sem er í höndum tónmenntakennara er fyrir 3-5 ára börnin en unnið með              
tónlist og söng á öllum deildum. Á elstu deild er unnið að tengingu skólastiga í samstarfi við                 
kennara og nemendur fyrsta bekkjar grunnskólans. Í frjálsum leik geta börnin valið úr þeim              
leikföngum og leikefni sem í boði eru. Í myndlist og föndri er boðið upp á mismunandi                
efnivið. Val/flæði, frjáls leikur, skipulagt starf/hópastarf er til skiptis. 
 
Hópastarf  

Í hópastarfi er börnunum skipt niður í aldursskipta hópa með          
sínum umsjónarkennara. Markmiðið er að börnin kynnist       
betur og læri að vinna í hóp að ákveðnum verkefnum.          
Hópurinn vinnur að viðfangsefninu á fjölbreyttan hátt í        
gegnum leik, söng, sögur, myndlist, leikræna tjáningu,       
skoðunarferðir, heimsóknir og annað sem passar hverju       
sinni. Lögð er áhersla á að allir fái að njóta sín á sínum             
forsendum.  

http://krummakot.leikskolinn.is/
https://drive.google.com/file/d/1rbxHueGpOzibCeIBOu6MAwjX5qLnddFS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y1a__m0gsv2AG0bsOto49mVh-Uzy4hFO/view?usp=sharing


 
Tónlist 

Í tónlist með öllum börnunum er lögð áhersla á að læra lög, söngva, þulur og hreyfileiki.                
Unnið með takt og hrynjanda, einnig er hlustað á mismunandi tónlist. María Gunnarsdóttir             
tónmenntakennari sér um tónlistarkennsluna hjá tveimur elstu árgöngunum. Einnig er áhersla           
á tónlist og söng á öllum deildum sem kennarar undirbúa og stýra.  
 
Starf með elstu nemendum  

Á síðasta ári barnanna í leikskólanum er gott samstarf við fyrsta bekk grunnskólans og unnið               
samkvæmt samstarfsáætlun sem unnin er hvert haust og sett á heimasíður skólanna. Börnin             
bjóða hvert öðru á ýmsa viðburði, s.s. Dag íslenskrar tungu, kakóferð í Aldísarlund og þau               
senda jólakort frá öllum árganginum. Fyrsti bekkur heimsækir einnig vinina og gamla            
leikskólann sinn á haustönninni og sækja óskastein sem þau skildu eftir þegar þau hættu.  
Eftir áramót vinna elstu börnin og 1.       
bekkur saman að söguaðferðarverkefni    
sem endar með sýningu fyrir foreldra.      
Elstu börnin heimsækja svo grunnskólann     
nokkrum sinnum á vorönn og kynnast      
starfinu þar. Einnig er farið í skipulagðar       
heimsóknir í Frístund og Mötuneyti þar      
sem börnin kynnast starfi Frístundar og      
borða í mötuneyti með 1. bekk.  
 
Útivist 

Útivist er mikilvægur þáttur í uppeldisstarfi leikskólans. Í útivist er          
grófhreyfingum og frjálsum leik gert hátt undir höfði. Útivist er holl           
öllum bæði börnum og fullorðnum. Íslenskt veðurfar getur verið         
umhleypingasamt og rysjótt og því er mikilvægt að börnin hafi með           
sér í leikskólann góð og hlý útiföt.  
 
Íþróttahús  

Allir nemendur fara í íþróttatíma í Íþróttamiðstöðinni undir        
stjórn kennara leikskólans og fjöldi tíma fer eftir aldri.         
Markmiðið er m.a. að þjálfa alhliða hreyfifærni barnanna,        
hlustun og að þau æfist í að fara eftir fyrirmælum.  
 
Afmæli 

Á afmælisdegi barnsins er sett skjal með hamingjuóskum í         
fatahólf barnsins. Afmælisbarnið útbýr afmæliskórónu með      
kennaranum sínum með kveðjum frá börnum og starfsfólki á         
deildinni. Það velur líka lög og/eða sögu í samverustund og          
afmælissöngurinn er að sjálfsögðu sunginn. Einnig er sungið fyrir barnið á söngsal á             
föstudögum þar sem allir nemendur koma saman. Eftir því sem börnin eldast kemur fyrir að               
þau vilji bjóða félögum sínum úr leikskólanum heim í afmælisveislu. Það er sjálfsagt að              
ræða við kennara deildarinnar og fá leyfi til að setja afmælisboðskort í hólf barnanna ef               



til stendur að bjóða öllum árganginum eða öðru kyninu í árganginum. Í öðrum tilfellum              
óskum við eftir að foreldrar fari aðrar leiðir í að boða í afmæli. 
 
Öskudagur 

Á öskudaginn klæðast börnin búningum og eru       
máluð í framan ef þau vilja. Eldri árgangarnir fara         
og syngja í íþróttamiðstöðinni, sveitaskrifstofunni     
og fyrirtækjum í grennd við leikskólann. Haldið er        
öskudagsball í skólanum og kötturinn (popp)      
sleginn úr tunnunni.  
 
Dagur íslenskrar tungu 

Fyrir Dag íslenskrar tungu gerum við okkur dagamun. 
 
Desember 

Í desember leggjum við áherslu á að hafa rólegan         
og notalegan tíma. Við heimsækjum Jólagarðinn og       
starfsfólk mötuneytis Eyjafjarðarsveitar býður    
okkur í Snæsa-kaffi (kakó) í mötuneyti      
Eyjafjarðarsveitar. Við förum líka í kakóferð í       
Aldísarlund ásamt 1. bekk. 

Kringum miðjan desember (sjá    
skóladagatal) eru Litlu jólin haldin hátíðleg í       
leikskólanum. Þar sem við komum saman, syngjum       
og dönsum saman í kringum jólatréð. Hátíðarmatur       
er síðan í kjölfarið á dansinum. 

Í nóvember og desember föndrum við meira en venjulega og pukrumst við að útbúa              
jólagjafir.  

 
Bílaútblástur  

Við ætlumst til að allir drepi á bílum sínum meðan farið er með börnin inn í leikskólann eða                  
þau sótt. Rannsóknir hafa sýnt að útblástur frá bílum er mun hættulegri en t.d.              
sígarettureykur. Mörg börn eru í sömu hæð og útblásturinn og anda honum að sér þegar þau                
ganga framhjá bílunum. Útblásturinn berst einnig um skólalóðina þar sem börnin eru að leik.  
 
Lokaorð 
Ágætu foreldrar/ forráðamenn! 
 
Að loknum lestri þessarar handbókar vonumst við       
til að þið séuð margs vísari um leikskólastarfið        
hér í Krummakoti. Þar sem svona bæklingur getur        
aldrei orðið tæmandi hvetjum við foreldra til að        
spyrja og ræða við okkur um óljós atriði. Einnig         
viljum við biðja foreldra um að vera óhrædda við         
að koma með fyrirspurnir og ábendingar sem       



hægt er að ígrunda og ræða á málefnalegan hátt. Það eru börnin ykkar, leikskólanemendurnir              
okkar, sem allt leikskólastarfið hverfist um og markmiðið er að þau geti þroskast og dafnað               
sem best í öruggu og hvetjandi leikskólaumhverfi. Þar liggur samstarfsgrundvöllur heimilis           
og leikskóla og á okkar ábyrgð, foreldra og kennara, að vel takist til ☺ 
Munum að opin og góð samskipti stuðla að öryggi og vellíðan barnsins í leikskólanum. 
 

Með kærri kveðju og ósk um gott samstarf. 
Fyrir hönd starfsfólks Krummakots, 

 
Erna Káradóttir, leikskólastjóri. 

 


