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Starf elstubarna 
Markmið elstu 
barnastarfsins eru: 

 Að efla hópkennd og 

samvinnuhæfni. 

 Að styrkja sjálfsmynd og 

sjálfstraust barnanna. 

 Að efla skapandi hugsun og 

frumkvæði til náms. 

 Að leggja grunn að 

áframhaldandi námi. 

Leiðir að markmiðum: 
 Hópurinn vinnur saman að verkefnum. 

 Unnið er með könnunarverkefni: sem er þema tengt nám og byggist á að samtvinna öll námsvið 

leikskólans og efla þekkingu barnanna á ákveðnu viðfangsefni.  

Könnunarnám ýtir undir löngu barna til þess að læra og er grunnur 

að góðum námsvenjum barna.   

 Farið er einu sinni í viku í vettvangsferðir þar sem börnin fá tækifæri 

til þess að rannsaka náttúruna, umhverfið og samfélagið.  

 Farið er í íþróttahúsið einu sinni í viku.   

 Numicon  og stærðfræði sem er byggð á leikjum sem efla þekkingu 

barna á að flokka, telja, raða og styrkja hugtakaskilning.  

 Unnið er eftir læsisstefnu leikskólans:  

 Við leikum okkur með stafi, hljóð og númer.  

 Ritmálsörvun 

 Við vinnum með að efla hljóðkerfisvitund – markviss málörvun  

 Flókna texta/ kór  

 Við hvetjum til heimalesturs 

 Við lesum daglega fyrir börnin í hóp. 

Starf elstubarna 2016-17 
Að efla samvinnuhæfni og samkennd  
Í vetur höfum við verið að efla samvinnuhæfni og samkennd hjá hópnum.  Mikilvægt er að börn læri að 

vinna saman og til þess að efla þessa hæfni höfum við unnið verkefni sem krefjast samvinnu.  Meðal annars 

unnu börnin myndir saman, æfðu saman skuggaleikhús og bjuggu til leikmuni, léku sér saman með þema 

kassa skipulögðu leikinn sjálf og skiptust á í hlutverkum.  Þau fóru í fjársjóðsleit og unnu saman að því að 

finna fjársjóðinn.   Í íþróttahúsi fórum við í leiki eins og krókódíll, krókódíll og köttur og mús sem efla 

samvinnu.   Daglega þurfa börnin að finna lausnir á vandamálum sem koma upp.  Börnin eru hvött til að 

setjast niður saman við „friðarborðið“ þar sem þau ræða málin þar til allir sem eiga í hlut eru sáttir.  Á 

veggjunum  inn á deild eru samskipta vísar:  1. Ágreiningur 2. Stopp 3. Friðarborð/ræða málin 4. Sættast.  

Við friðarborðið fá börnin tækifæri til þess að ræða málin og sættast án beinna afskipta fullorðinna. 



 

Könnunarverkefni  
Könnunarverkefni er unnið með elsta hópnum á hverju ári, leitast er eftir því að vinna verkefni út frá áhuga 

barnanna.  Í ár kom mjög snemma í ljós brennandi áhugi á tónverkinu/sögunni um Pétur og úlfinn.   Þegar 

könnunar verkefni er unnið er leitast eftir að skoða viðfangsefnið út frá viðmiðum Aðalnámskrá leikskóla 

2011 um samþætt og skapandi leikskólastarf.  Samþætt og skapandi leikskólastarf byggist á læsi og 

samskipti, heilbrigði og vellíðan, sjálfbærni og vísindi, og sköpun og menning.   

Unnið var markvist með bókina Pétur og úlfinn, sagan var lesin nær daglega.  Börnin voru farin að „lesa“ 

textann sjálf.   Börnin urðu læs á margt í gegnum verkefnið t.d. tilfinningar, umhverfið og hegðun.  Var Pétur 

hetja eða var hann óþægur?  Líf/dauði, verndun/björgun, umhyggja/ábyrgð, góður/vondur eru dæmi um 

hugtök sem skoðuð voru í tengslum við verkefnið.   Hugað var að mataræði, menn og dýr að veiða sér til 

matar.  Hvað borða úlfar? „kannski ávexti, grænmeti eða jafnvel hangikjöt?“ 

Sögugerð var ríkjandi í verkefninu og skrifuðu börnin margar sögur um Pétur og úlfinn og um aðrar 

sögupersónur í bókinni.  Börnin æfðu sig í að hlusta á hvort annað og virða mismunandi útgáfur af sögunni.   

Margar myndir urðu til af sögupersónum bæði 

einstaklings og hóp listaverk.  Samskipti og 

málamiðlun er stór þáttur í verkefninu.  Börnin 

tókust á við alls konar rökræður um „sinn“ Pétur, 

hver á að leika úlfinn, hvar á hann heima og 

margt fleira.  Börnin unnu saman að 

skuggaleikhúsi þar sem þau foru með 

hlutverkinn úr sögunni.  Samræður um hvort að 

það geta verið tveir fuglar, tveir úlfar o.s.frv. 

mála miðlun og rökræður eru því stór þáttur í 

verkefninu.   Við unnum með forritið Puppet pals 

við sögugerð.  Börnin teiknuðu sögupersónur 

sem teknar eru myndir af og eru nýttar sem leikbrúður.  Útkoman var skemmtilegt myndband af sögum 

barnanna sem við sýndum við útskrift þeirra.   

Svo voru spurningar eins og „Hvað er úlfurinn stór“?  til þess að komast af því prentuðum við út úlf á glæru 

og vörpuðum henni upp á vegg til þess að geta mælt stærðina í 

samræmi við upplýsingar sem við fundum á netinu.  Pælingar um 

stærð í samanburð við önnur dýr og þau sjálf.  

Umhverfið hér í Vogunum býður sérstaklega upp á að nýta 

náttúruna í vinnu með börnum, í leiðinni læra þau að virða og 

þykja vænt um sitt umhverfi.   Í vettvangsferðum var í uppáhaldi 

að fara í Aragerði og leika þar í skóginum.  Hópurinn var oftast 

fljótur að bregða sér í hlutverk úr sögunni um Pétur og úlfinn.  

Margar hugmyndir komu upp í ferðum okkar.  „Úlfar eiga heima í skóginum, þeir þurfa mikið pláss fyrir 

heimilið sitt, ef hann pissar í rúmið sitt þarf hann að finna nýtt rúm“. „heimilið þarf að vera með skjól og 

hlýtt, rúm og klóset“.   



Tónverkið Pétur og úlfurinn var eins ofarlega í huga barnanna 

og sagan sjálf.  Þau höfðu mikinn áhuga á að hlusta á tónverkið, 

læra um hljóðfærin og hver átti hvað hljóðfæri.  Spurt var 

nánast daglega hvort að þau mættu hlusta á Pétur og úlfinn. Til 

þess að gera þessa þekkingu áþreifanlegri var farið með hópinn 

í Tónlistarskóla Reykjanesbæjar þar sem kennari sýndi þeim og 

leyfði þeim að prófa hljóðfæri úr tónverkinu.  Í leik barna mátti 

sjá að áhugi þeirra á verkefninu var mikil, meðal annars voru 

þau farin að byggja hljóðfæri úr alls konar kubbum.  

Könnunarferlið var mjög áhugavert bæði fyrir okkur kennarana og börnin.  Okkur var ljóst að áhugi barnanna 

hvetur til náms.  Forvitni og löngun til að læra rak okkur áfram í leit að nýrri þekkingu.  

 

Læsishvetjandi umhverfi  
            

Á síðasta ári vann starfsmannahópurinn læsisstefnu sem við vinnum eftir.  Mikil áhersla er á að umhverfið 

sé læsishvetjandi.  í umhverfi barnanna er ritmál sýnilegt og í vettfangsferðum lesum við á skilti sem verða 

á okkar vegi.  Elstubörninn eru hvött til þess 

að tjá sig á margan hátt, með myndum, 

orðum og með leikrænni tjáningu.  Á 

hverjum degi er lesið fyrir hópinn og farið er 

í málörvandi leiki, þá er áhersla lögð á 

hlustun, orðaforða og hljóðgreiningu.  Í 

málörvun eru notuð spil og leikir sem ýta 

undir orðaforða og málskilning.   Námsefnið 

Lubbi finnur málbein hefur verið notuð til 

þess að efla þekkingu á íslenskum 

málhljóðum.  

 

 

Í vetur fórum við að nota þemakassa sem hjálpar börnum að leika táknrænan leik.  Hugmyndin er að auka 

orðaforða og málskiling og auðga leikumhverfi barnanna.  Börnin fara í hlutverk þar sem orðaforði úr nær 

umhverfi barnanna er notaður.  Þemakassarnir innihalda veitingastað, hárgreiðslustofu og búð.   Í leiknum 

fara börnin í hlutverk sem ýta undir samskiptahæfni og 

samvinnu.  

Þemakassarnir 

innihalda skrifæri og 

blöð sem hvetur 

börnin til þess að skrifa 

t.d. með því að taka 

niður pantanir og búa 

til skilti og auglysingar.   



  

Stærðfræðileg viðfangsefni  
Í vetur höfum við lagt áherslu á að kynna stærðfræði á margan hátt. Í 

vettvangsferðum fórum við í leiki þar sem við erum að finna „stærsta“ 

eða „minnsta“ tréið, steininn o.s.frv. Við höfum verið að telja í mengi, 

draga tölur og finna jafn marga hluti sem samsvara númerinu. Við höfum 

unnið með hreyfileiki sem efla þekkingu í stærðfræði. Hópurinn hefur 

verið að æfa á tölustöfum með því að fara í númeraröð.  

 

 

Númicon eflir tölufræðilega þekkingu barna með því að 

ýta undir hæfileika þeirra til þess að flokka munstur.  

Talna skilningur verður sjónrænn.  Að auki höfum við 

verið að vinna með segulkubba, einingakubba og 

hollkubba sem æfa meðal annars rúmfræði og 

stærðfræðileg hugtök. 

 
 

 

Ferðir á árinu: 

Sivertsen hús- byggðarsafn Hafnafjarðar  
Í desember var farið að skoða Sivertsen húsið í Hafnafirði.  

Sívertsens-húsið er elsta hús Hafnarfjarðar, byggt á árunum 

1803-1805 af Bjarna Sívertsen. Hann var mikill athafnamaður í 

Hafnarfirði á árunum 1794-1830 og rak þá útgerð, verslun og 

skipasmíðastöð í bænum.  Börnin fengu að kynnast hvernig jólin 

voru í gamla daga hjá Sívertsens –fjölskyldunni og fengu 

skemmtilega heimsókn frá óvæntum gesti. 

 

Þegar búið var að skoða Sivertsens húsið var farið á Pallet 

kaffihús þar sem boðið var upp á smákökur og heitt súkkulaði.  

Hópurinn var til fyrirmyndar kurteis í ferðinni og fengu hrós 

frá mörgum sem voru á leið þeirra.     



 

 

Heimsókn í Hörpu  
Föstudaginn 17. febrúar fór guli hópur í Hörpuna í boði Sinfóníuhljómsveit 

Ísland.  Verið var að sýna Skrímslið litla systir mín eftir samnefndri bók 

Helgu Arnalds með tónlist Eivarar Pálsdóttur.  Eivør og Halldóra 

Geirharðsdóttir flytja söguna í tali og tónum við myndefni Bjarkar 

Bjarkadóttur.   Börnin heyrðu söguna af Bjarti sem eignast litla „skrímsla“-

systur sem étur mömmu og pabba. Hann ferðast alla leið út á heimsenda 

til að reyna að skila systur sinni og fá mömmu og pabba til baka.  Eins og 

myndirnar sýna voru börnin mjög hrifin af sýningunni.  

 

 

Útskriftarferð  
Útskriftarferðin byrjaði að Háabjalla þar sem 

hópnum var afhent birkiplöntur af Oktavíu 

Ragnarsdóttir formanni Skógræktarfélagsins 

Skógfells.   Við Háabjalla er leikskólalundur sem 

hópurinn gróðursetti tré sín.  Útskriftarhópar frá 

leikskólanum hafa fengið boð um að gróðursetja tré 

frá skógræktarfélaginnu síðan árið 2004.   Að því 

loknu fengu börnin tækifæri til að skoða sig um  í 

skóginum, leika og fá sér ávaxtabita í hressingu.  

Næst var farið  út að borða á Langbest þar sem var 

boðið upp á pizzu og vatn með ferskum ávöxtum.   Að lokum var farið að skoða Rokksafnið og Tónlistarskóla 

Reykjanessbæjar og fengum þar kynningu á hljóðfærum sem eru í tónverkinu Pétur og úlfurinn.  Síðusta ár 

höfum við tengt útskriftarferðina við könnunarverkefni sem hópurinn hefur verið að vinna við.  Í ár var unnið 

með tónverkið Pétur og úlfurinn og vorum við þess vegna að skoða hljóðfæri.   

 

 

 



Starf elstu barna- samstarf við Stóruvogaskóla  
Samstarfið byggist á því að brúa bilið milli leikskólans og grunnskólans. Unnið er eftir Aðalnámskrá Leikskóla, 
2011, um tengsl skólastiga. Markmiðið er að skapa öryggi og veita reynslu sem hægt er að byggja ný 
námstækifæri á.  Á síðastliðnum árum hefur mikil samvinna verið milli Heilsuleikskólans Suðurvalla og Stóru-
Vogaskóla og búið er að móta ramma sem samstarfið byggist á.   

Markmið samstarfsins eru: 
 Að skapa samfellu í námi barna milli skólastiga. 

 Að kennarar beggja skólastiga öðlist skilning á starfi hvers annars. 

 Að stuðla að vellíðan barna við flutning milli skólastiga, gera börnin örugg fyrir áframhaldandi 
skólagöngu.  

 Að börnin upplifi grunnskólann sem eðlilegt framhald leikskólans. 

 Að miðlun upplýsinga um hag barnanna milli skólastiga sé skilvirk með það í huga að tryggja 
velferð, menntun og þroska nemenda samkvæmt lögum um leikskóla og grunnskóla.    

Leiðir að markmiðum: 
  Leik-og grunnskóla kennarar vinna saman að markmiðum. 

  Samráð og gagnkvæmar heimsóknir barnanna eru markviss þáttur í starfinu. 

  Elstu börn leikskólans fá góða kynningu á grunnskólanum, bæði að innan og utan. 

  Elstu börn leikskólans fara í skipulagðar heimsóknir þar sem að þau kynnast dagskipulagi og 
innihaldi starfsins í grunnskólanum. 

 Nemendur í fyrsta bekk koma í skipulagðar heimsóknir í leikskólann. 

 Elstu börn leikskólans sækja íþróttatíma í íþróttahúsinu.  

 Haldinn er skilafundur að vori.  

Samstarf  2016-2017 
Samráðsfundur um samstarf leik- og grunnskóla.  
 
Kennarar beggja skólastiga mættu á fund þar sem dagsetningar og uppákomur voru ræddar.  Tekið var mið 
af því sem hefur verið gert á undanförnum árum, starfið byggist á gagnkvæmum heimsóknum og samstarfi  
kennara.  
Á þessum fundi var ákveðið að þrjú til fjögur börn myndu koma í skólaheimsókn í einu og heimsóknir færu 
fram á þriðjudögum og föstudögum.  Skólaheimsóknir byrja 28. febrúar og síðasta 10. mars.   Rætt var um 
heimsóknir fyrsta bekkjar í leikskólann yrðu 9. desember og 2. maí.  Kennari fyrsta bekkjar bauð elstu 
börnunum að koma á samveru í sal 2. des og á frumsýningu fyrir árshátíð.  Leikskólinn bókar heimsókn með 
Svövu skólastjóra, þar sem hún tekur á móti hópnum og kynnir starfssemi skólans.  Leikskólinn fær tíma á 
bóksafninu og fær fræðslu um bókasafnið.  Ákveðið var að halda sameiginlegan fræðslufund fyrir foreldra 
17. janúar 2017.  
 

Íþróttir  
Elstu börnin fóru í íþróttir upp í íþróttahúsi einu sinni í viku. Þar æfðu þau sig í að virða reglur í íþróttahúsinu, 

klæða sig í íþróttaföt og efla kraft, styrk og þol.  Kennara fylgdu áætlun leikskólans fyrir íþróttir í samræmi 

við áherslu Heilsustefnununar.    



9. desember 2016 
Fyrsti bekkur heimsækir leikskólann.  

Föstudaginn 9. desember heimsótti fyrsti bekkur leikskólann en það er 
liður í að brúa bilið milli leikskóla og grunnskóla.  Tilgangur 
heimsóknarinnar er að börnin fái tækifæri til þess heimsækja gamla 
skólann sinn, kennara og leikfélaga.  Heimsóknin gekk mjög vel og elstu 
börnin fengu gott tækifæri til að kynnast börnunum í 1. bekk.  Heimsóknin 
var samt mjög skemmtileg og fengu hóparnir að leika saman inn á 
Háabjalla, í listasmiðju og inn í íþróttasal.  í lokinn fóru allir út að leika og 
fannst fyrsta bekk gaman að fá að leika sér saman á gömlum slóðum og 
leikskólabörnin voru ánægð með að taka á móti þeim.  
 

Janúar 2017 
Skoða skólalóðina. 

Í vetur skoðuðu elstu börnin skólalóðina, rætt var um lóðarmörk og hvar má og  hvar má ekki leika sér í 

frímínútum.  Hópurinn fekk tækifæri til að prófa útileiktækin, fótboltavöllinn og rústirnar sem eru inn á 

skólalóðinni. Vakin var athygli á skólabjöllunni sem segir til um hvenær börnin fara í og úr frímínútum.   

 
 

17. janúar 2017 
Fræðslufundur  

17. janúar var haldin fræðslufundur í leikskólanum fyrir foreldra barna fædd 2011.  Tilgangur fundarins var 

að fræða foreldra um starfið sem er búið að vinna og það sem framundan er.  Góð mæting var á 

fræðslukvöldinu.  Tinna kennari fyrsta bekkjar og Linda deildarstjóri yngsta stigs grunnskólans komu á 

fundinn sem fulltrúar skólans.  Farið var yfir praktísk atriði fyrir foreldra, mikilvægi þess að lesa fyrir börnin 

og að passa upp á að þau fái nægan svefn. Farið var yfir starfið framundan í leikskólanum s.s. 

skólaheimsóknir og elstu barna starfið og foreldrar fengu tækifæri til þess að spyrja spurningar um 

væntanlega skólagöngu barna sinna.  

19. janúar 2017 
Heimsókn í bókasafnið 

Guli hópur heimsótti bókasafnið og fengu fræðslu um hvernig á að fara vel með bækur frá Unu 

bókasafnsfræðingi. Una las skemmtilegar bækur og að lokum fengu börnin að skoða bókasafnið og 

bækurnar sem eru þar í boði.  Börnin voru hvött til þess að koma aftur með foreldra sína í heimsókn.  

09. febrúar  2017   
Elstu börnin í heimsókn í Stóru- Voga skóla.  
 
Svava Skólastjóri Stóru-Vogaskóla tók á móti hópnum, sýndi 
þeim skólann og sagði frá því sem þar fer fram.  Mikið var um 
að vera og skoðaði hópurinn meðal annars, unglingadeildina 
og náttúrufræðistofuna og fengu að skoða í smásjá og fleira. 
Svava skólastjóri gaf þeim góða kynningu á því sem fer fram í 
skólanum.   



 

28. febrúar til 7. febrúar 2017   
Nemendurnir leikskólans fóru í litlum hópum með leikskólakennara 
í heimsókn í Stóru-Vogaskóla og voru heilan skóladag í 1. bekk.  
Kl. 8:10 – var lagt af stað frá leikskólanum. 
Kennari  og nemendur 1. bekkjar tóku á móti leikskólabörnunum.   
Farið var í kennslustundir, taka þátt í nestisstund, (leikskólinn sá  um 
að útbúa nesti). Börnin prófuðu að fara út í frímínútur, tóku þátt í 
heimastofuverkefnum, stöðvavinnu, smíðum og myndmennt og 
borðuðu hádegisverð í grunnskólanum.   Öll börnin fengu mjög góða 
innsýn í skólastarfið með þessum heimsóknum.  
 

Heimsóknin veitir leikskóla börnunum öryggi, þau fá tækifæri til þess að upplifa og fer fram í skólanum.  Þau 
fá að læra á skolabjölluna og kynna sér salernisaðstöðuna en þessir litlu þættir það sem skipta miklu máli 
fyrir öryggiskennd barnanna sem senn hefja grunnskóla göngu.  Grunnskólanemendur fá tækifæri til að 
aðstoða leikskóla hópinn og kynna helstu atriði sem þeim finnst skipta máli í skólanum. 
 
Mikilvægt er að kennarar fylgja hópnum í heimsóknir það veitir þeim innsýn í skólastarfið  og er því 
auðveldara að ræða við börnin um grunnskólagönguna sem er framundan.   

5. apríl  2017 
Nemendur í fyrstabekk buðu elstu börnunum að koma á forsýningu fyrir árshátíð skólans.  Það var mjög 

skemmtilegt fyrir börnin að fá að taka þátt í undirbúningi skólans fyrir árshátíð skólans.  Elstu börnin horfðu 

á atrið 1 til 6 bekkjar og skemmtu sér mjög vel.  

06. maí 2017            
Vorhátíð 1. bekkjar og elstu barna leikskólans.  

Þriðjudaginn 6.  maí kom 1. bekkur Stóru-Vogaskóla í heimsókn í leikskólann. Dagskráin að þessu sinni var 

með þeim hætti að leikskólabörnin buðu fyrsta bekk inn í íþróttasal leikskólans.  Börnin sungu saman nokkur 

lög og fóru svo að leika saman inn á Háabjalla og í listaskála.   Við buðum svo fyrstabekk að borða með okkur 

en guli hópur vildi bjóða upp á hrísgrjónagraut.  Veðrið var mjög slæmt þennan dag þannig að ekki var hægt 

að vera með úti hátíð eins og við höfum yfirleit verið með.  Leikskólabörnin voru mjög spennt að fá 1. bekk 

í heimsókn.   

Í  gegnum heimsóknirnar sem voru á skólaárinu voru börnin farin að mynda tengsl við nemendur í fyrsta 

bekk.  Þetta vonum við að veiti aukið öryggi við upphaf skólagöngu.   

6. júní  2017 
Skilafundur 

Sérkennslustjóri leikskólans, aðstoðarleikskólastjóri, deildarstjóri á yngsta stigi grunskólans og sérkennari 

grunnskólans hittust og ræddu um barnahópinn.  Afhent voru gögn sem gætu verið gagnleg fyrir velferð 

barnanna á næsta skólaári. 

Júlí 2017 

Oddný Þóra Baldvinsdóttir  


