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Aðdragandi og undirbúningur ferðar 
Vorið 2011 kom upp sú hugmynd að leikskólinn færi í náms- og kynnisferð vorið 

2013. Mjög vel var tekið í hugmyndina og mikill áhugi skapaðist fyrir ferðinni. 

Eftir að ákvörðun lá fyrir var skipuð ferðanefnd sem hafði það hlutverk að skoða hvert 

skildi haldið, finna áhugaverða leikskóla og skipuleggja fjáröflun. 

Að hausti 2012 var ákveðið að fara til Birmingham á Education Show og að skoða 

leikskóla. Mikil áhugi var meðal starfsmanna og 18 af 22 starfsmönnum tóku 

ákvörðun um að taka þátt en 17 starfsmenn fóru í ferðina þegar komið var að því að 

fara.   

Markmiðið með ferðinni var að auka þekkingu starfsfólks á leikskólastarfi með það í 

huga að þróa okkur í starfi. Að kynna okkur efnivið/leikefni, námsumhverfi og áherslur 

í leikskólastarfi í Englandi. Auk þess var markmiðið að efla starfsandann og að 

starfsfólk kynntist innbyrðis. 

Dagskrá ferðar 
Flug til London kl. 17:00 miðvikudaginn 13. mars – þeir fimm starfsmenn sem fóru 

ekki í  ferðina ásamt foreldrum sem buðu sig fram í sjálfboðavinnu mönnuðu 

leikskólann frá kl. 14:00.  

Lent var í London kl. 20:00 þar sem rúta fór með okkur til Birmingham.  Við vorum 

komnar til Birmingham kl. 23:00. Við innrituðum okkur á hótelið og hittumst svo stutta 

stund í móttöku hótelsins fyrir nóttina.  Mikil spenna var í hópnum að fara á Education 

Show næsta dag.  

Fimmtudaginn 14. mars – lagt af stað á Education Show kl. 8:00, sýningin skoðuð og 

lagt af stað aftur upp á hótel kl. 16:00.  Hópurinn for svo út á Enskan pub um kvöldið 

þarf sem kvöldverður var snæddur saman. 

Föstudaginn 15. mars – kl. 8:00 farið í heimsókn í Peterbrook Primary school til 

12:00, kl. 13:00-14:00 var haldinn fundur til þess að fara yfir þau atriði sem að 

starfsmanna hópurinn upplifið á sýningunni og í skólaheimsókninni.   Hópurinn átti 

síðan pantað borð á Kínverskum matstað um kvöldið.  

Laugardaginn 16. mars- Farið af stað með rútu til London kl. 10:00.  Allir áttu síðan 

frjálsan tíma til að skoða sig um í London þar til lagt var af stað heim sunnudags 

kvöldið 17. mars.   
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Education Show 
Á fimmtudagsmorgni var farið með rútu frá hóteli að sýningarsvæði, ferðin tók um 30 

mínútur.  Education Show er sýning sem haldin er árlega í Birmingham Í Englandi. 

Þar er margt  að sjá sem lýtur að kennslu og má þar nefna skólahúsgögn, útileiktæki, 

kennslugögn ýmiskonar, hljóðfæri, bækur, ritföng og margt fleira.  

Sýningarsvæðinu er skipt niður í svæði eftir skólastigum og efni, t.d. svæði fyrir 

yngstu nemendurna, listgreinar, heilsueflingu í skólastarfi, sérkennslusvið, hugbúnað 

og  upplýsingamennt.  

Á Education Show var margt að sjá og margar hugmyndir kviknuðu. Allir voru 

sammála um að sýningin hafi verið skemmtilegt og að við gætum nýtt okkur margt 

sem við sáum í okkar leikskóla. 

Það sem meðal annars vakti athygli 

starfsfólks voru skemmtilegir 

segulkubbar sem við ákváðum að 

kaupa fyrir leikskólann okkar og 

höfum hugsað okkur að bæta enn 

frekar við í framtíðinni.  

 

 

 

 

Mikið var um skemmtilegar hugmyndir til að auðga 

leik og nám barnanna á útisvæði. Þar var margt 

sem heillaði okkur  t.d útihljóðfæri, garðyrkjuáhöld 

og hreyfihvetjandi leiktæki. Í framhaldinu höfum við 

skipað starfshópa til að fara í hljóðfæragerð og 

matjurta ræktun. 
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Á sýningunni sáum við mikið af skemmtilegu viðbótarefni við byggingarleiki og 

hlutverkaleiki sem við vorum mjög heillaðar af. Við fengum að byggja tvo vörubíla 

sem ganga vel með einingakubbum í básnum hjá Community playthings . 
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Það var líka mjög áhugavert að sjá mp-3 

spilara sem okkur þóttu geta gefið mikla 

möguleika t.d. til að efla hlustun hjá 

börnum. 

 

 

 

 

Nokkrir aðilar voru að kynna allskyns spjöld með t.d bókstöfum, tölustöfum og 

veðurmyndum sem okkur fannst áhugaverð og auðvelt fyrir okkur að úrbúa sjálf. 

Sumar tegundir var einnig hægt að panta með íslenskum stöfum. 
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Tölvuborð með snertiskjá í hæð barnanna voru vinsæl meðal starfsfólksins.  

 

 

 

Okkur fannst áberandi mikið af skemmtilegu námsefni sem styður við málrækt, 

lýðræði og tilfinningar. Það vakti áhuga og umræður um hvernig og með hvaða 

tækjum við getum unnið að þessu hjá okkur. 
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Þessi sýning var mjög fræðandi og fagleg en við skemmtum okkur líka konunglega  

 

Peterbrook Primary School 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

Skólaheimsókn kl. 9:00 um morguninn -  við mættum í Peterbrook Prímary School í 

Solihull West Midlands.  Skólastjórinn Mr. McGaw tók mjög vel á móti okkur og sagði 

okkur frá áherslum skólans, sjá dagskrá. 

http://www.leikskolinn.is/sudurvellir/megin.php?vsnid=10&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3557294212096398&stffval=myndaleit&formadg=myndaleit&tg=lmynd&mynd_flk=4&mynd_dnum=5&mynd_man=6&mynd_ar=2013&mynd_nofn=&tegbirt=2&ml_fr=240&ml_fj=10&naestux=N%E6stu+10+myndir
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Peterbrook skóli er almennur skóli í eigu ríkisins og foreldrar greiða ekki skólagjöld. 

Fjöldi nemenda skólans eru um 580 á aldrinum 3 – 11 ára.   Skólinn er forystuskóli í 

listum og þá er sérstaklega lögð áhersla á framkomu og leiklist, skólinn hefur fengið 

verðlaun fyrir vinnu sína á þessu sviði.  

Auk þess er skólinn margverðlaunaður fyrir árangur í bóklegum fögum. Að sögn 

skólastjóra er Peterbrook skóli mjög 

eftirsóknaverður skóli í hverfinu.   

Skólinn hefur mikið verið í samskiptum 

við aðrar þjóðir og má nefna að þau 

vinna verkefni með leikskóla í Svíþjóð 

þar sem er lögð áhersla á að kennarar 

beggja skóla læri af hvor öðrum, og 

nefndi hann að skólinn hefur verið að 

efla sig eftir norrænni fyrirmynd  að 

leggja áherslu á leik barna sem náms og 

þroskaleið.  Skólinn hefur líka átt í 

samskiptum við skóla í Kína og má 

nefna að skólinn kenndi mandarín og setti 

á svið söngleik sem mælt var á mandarín og ensku, leikhópurinn úr skólanum 

heimsótti Kína  og flutti söngleikinn.   Mr. McGaw lagði áherslu á að kennarar og 

starfsfólk skólans leggja mikinn metnað og tíma í vinnu sína og þess vegna sé 

FRIDAY 15 MARCH – RED NOSE DAY!! 
 

TIME WHO ACTIVITY 
9.00am Mr. McGaw Arrival & Welcome 
9.15-9.45am Mr. McGaw Tour School 
9.45-10.15am Mr. McGaw Visit and observe teaching and learning in 

2 x Reception classes, 1 Nursery class,        
1 Nursery Wraparound class, outdoor 
curriculum activities 

10.15-11.00am 
(incl. BREAK) 

Mr. McGaw & 
early years 
class teachers 

Meet the teachers: Question & Answer 
session 

11.00-11.15am Mrs. Thorne Red Nose Day Crazy Catwalk (5-7yr-olds) 
11.15-11.35am Mr. McGaw & 

Mrs. Shaw 
Early years interventions with vulnerable 
families: child and family support 
programmes 

11.35-12.00pm Mr. McGaw www.peterbrookschool.com 
www.radiopeterbrook.com 
www.peterbrooktv.com  
Future links between our schools? 

12 noon Mr. McGaw Depart 

http://www.peterbrookschool.com/
http://www.radiopeterbrook.com/
http://www.peterbrooktv.com/
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skólinn eins góður og hann er. Hann lýsti því að á síðustu árum hefur samt reynst 

erfiðara að viðhalda sama metnað og lýsti áhyggjum sínum af þeim 

samfélagsbreytingum sem hafa orðið í Bretlandi.  Hann vildi meina að stærri hópur 

barna kæmi frá heimilum þar sem vantaði upp á uppeldisaðferðir hjá foreldrum.  

Hann taldi þetta áhyggjuefni og því hefur skólinn lægt sig fram við að aðstoða 

sérstaklega heimilin við að ná betri færni við uppeldi.   

 

 

Eftir þessa kynningu fórum við að skoða skólann og þá sérstaklega 

leikskóladeildirnar. Skólinn er með móttökudeild þar sem nemendur byrja 3 ára.  

Okkur þótti mjög athyglisvert að skoða skólann og hafði hópurinn okkar orð á því 

hversu hljóðlátt var í skólanum.  Það 

kom okkur á óvart hversu mikil áhersla 

var lögð á leikinn en eins og Mr. 

McGaw lýsti fyrir okkur hefur skólinn 

orðið fyrir áhrifum leikskólastefnu frá 

Svíþjóð.  Í skólanum voru þrjár 

leikskóladeildir og var hver deild að 

vinna með ævintýri, ein deildin var að 

vinna með Sætabrauðs drenginn, 

önnur með Grísina þrjá og svo þriðja 

var að vinna með Rauðhettu.  Þá 

mátti sjá að öll svæðin þar sem börnin 

gátu valið að leika sér tengdust 

þessum ævintýrum og átti það líka við 

um útisvæðið.  Til dæmis var ýmislegt 

byggingarefni til staðar á deildinni þar 

sem var verið að fjalla um grísina þrjá 

og var þemað notað til að kveikja 

áhuga  og örva börnin í að vinna með 

stærðfræði, lestur og skrift.  Skólinn 

leggur mikla áherslu á að efla sjálfsbjargarviðleitni barnanna t.d. sjá þau alveg sjálf 

um að fá sér nesti, ávexti og mjólk þegar þau vilja.      
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Þegar við vorum búin að skoða skólann var okkur boðið að hitta kennarana af 

leikskóladeild skólans.  Mr. McGaw stýrði umræðum og var áhersla lögð á að ræða 

um hvernig skólinn hefur tekist á við aga vandamál.  Kennarar á yngsta stigi lýstu 

áhyggjum sínum yfir vaxandi vandamálum sem hafa gert vart við sig á undanförnum 

árum.  Þá sérstaklega  hversu illa undirbúin börnin eru þegar þau byrja í skólanum.  

Þegar búið var að ræða við kennara yngsta stigs 

skólans var okkur boðið að fylgjast með „crazy 

catwalk“ sem var verið að halda í tilefni dag rauða 

nefsins.  Þetta var tískusýning og voru börnin hvött til 

að mæta í skólann með  „brjálaða“  hárgreiðslu. Mikið 

fjör var í salnum og börnin sungu hástöfum og hvöttu 

samnemendur sína á meðan á sýningunni stóð.  

Þegar að við vorum búin að fylgjast með sýningunni 

var okkur boðið á kynningu hjá félagsráðgjafa skólans.  

Skólinn hefur nýlega ráðið félagsráðgjafa til að hjálpa 

heimilum að sinna betur uppeldisskyldum.  En eins og 

komið hefur fram eru þau með vaxandi áhyggjur af 

uppeldisskilyrðum nemenda sinna. Félagsráðgjafinn 

hjálpar heimilunum að tileinka sér árangurríkari uppeldisaðferðir. Skólinn býður upp á 

félagstarf fyrir foreldra sem að félagsráðgjafinn stýrir. Öllum foreldrum stendur til 

boða að taka þátt en foreldrar sem skólinn telur að þurfi að fá auka aðstoð er beint 

sérstakklega að þátttöku.  

Það sem stóð upp úr meðal annars hjá starfsmönnum var nýtingin á útisvæðinu, 

margskonar efniviður var í boði þar.  Þar mátti sjá útihljóðfæri, ýmiskonar 

byggingaefni og læsis og stærðfræði hvetjandi efnivið s.s. platta sem orð voru skrifuð 

á og börnin fengu penna og blað og mátu æfa sig að skrifa orðin og platta með 

númerum á sem að börnin gátu æft sig að klemma upp í réttri röð.  Skólinn nýtir 

útisvæðið sem kennslustofu og gert er ráð fyrir  að hvert barn sé úti klukkutíma á dag.   
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Skólastjórinn Mr. McGaw var mjög 

hrífandi og sagði frá starfsemi skólans 

með stolti.  Við upplifðum að mjög 

metnaðarfullt og skapandi starf færi 

fram í skólanum.  
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Lokaorð 
Ferðin var sérstaklega vel heppnuð í alla staði. Ómetanlegt að starfsfólk leikskólans 

hafi átt þess kost að fá tækifæri til að fara þessa ferð.  

Við teljum að markmiðum með ferðinni hafi verið náð. Við fengum margar góðar 

hugmyndir sem hafa komið af stað verkefnavinnu til að auðga starfið í leikskólanum 

okkar. Að ferð lokinni erum við reynslunni ríkari.  Samveran hafði jákvæð áhrif á 

liðsandann í starfsmannahópnum.  

Að síðustu þökkum við öllum þeim sem styrktu okkur til fararinnar: Kennarasambandi 

Íslands, Mannauðssjóði KSG, Sveitarfélaginu Vogum, Kvenfélaginu Fjólu, 

Sóknarnefnd Kálfartjarnarkirkju og öllum þeim sem studdu okkur í fjáröflun. 

Einnig eiga þakkir skildar þessir frábæru foreldrar sem gerðu okkur kleift að komast á 

réttum tíma í flugið.  

 

Fyrir hönd starfsfólks Suðurvalla, 

María Hermannsdóttir, Oddný Þóra Baldvinsdóttir og Ragnhildur Hanna 

Finnbogadóttir.  

 

 


