
 
 

 

Heilsuleikskólinn Suðurvellir 
Náms og kynnisferð til Alicante á Spáni, 

23-27. maí 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AÐDRAGANDI OG UNDIRBÚNINGUR FERÐAR  

Vorið 2013 fór Heilsuleikskólinn Suðurvellir í náms og kynnisferð til Birmingham í Bretlandi á 

Education show og í skólakynningu.  Mikil ánægja var með námsferðina meðal starfsmanna og 

fljótlega komu hugmyndir um að fara aftur að fjórum árum liðnum.  Haustið 2013 var því 

skipuð fjáröflunarnefnd sem skipulagði allt fjáröflunarstarfið.  Taka þarf sérstaklega fram að 

nefndin stöð sig frábærlega allt fjaröflunarferlið.  Fjáröflunarstarfið var skemmtilegt hópefli og 

hjálpaði okkur við að viðhalda góðum starfsanda.    

Haustið 2015 var síðan skipuð ferðanefnd sem kom með tillögur að námsferðum.  Leitað var 

víða og starfsmannahópurinn fékk kynningu á ýmsum möguleikum, að lokum var ákveðið að 

fara á Leikur að læra námskeið á Alicante.   Allir voru sammála um að Leikur að læra aðferðin 

gæti auðgað starfið og mundi virka vel með Heilsustefnuni.  Að auki var ákveðið að fara á 

námskeið í Núvitund, þar sem leikskólastarfið er krefjandi og því fylgir oft mikið áreiti gæti 

námskeið í núvitund hjálpað okkur að hreinsa hugann og endurnæra okkur andlega.  Að 

síðustu var skipulögð skólaheimsókn á Alicante.  

Markmið ferðarinnar er að kynna kennsluaðferðinna Leikur að læra með það í huga að auka 

meðvitund starfsfólks um mikilvægi þess að börn læri í gegnum leik, hreyfingu og skynjun. Að 

auka gæði starfsins. Að efla starfsandann og að starfsfólk kynnis innbyrðis.  

DAGSKRÁ   

Þriðjudaginn 23. maí áttum við flug kl. 18:00 með WOW air til Alicante.  Þeir fimm starfsmenn 

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

leikskólann frá kl. 14:00. 

Lent var á Alicante kl. 00:30 og farið var með rútu á hótel þar sem boðið var upp á smá 

hressingu fyrir nóttina.  

Miðvikudaginn 24. maí var frí dagur, en unnið var í staðinn fimmtudaginn 25. maí sem var 

uppstigningardagur. Þá var námskeið í Leikur að læra haldið á hótelinu frá 9:00-12:00 og svo 

var farið í skólaheimsókn í San Roque skóla frá 12:30- 15:00.  Um kvöldið var sameiginlegur 

kvöldverður sem Leikur að læra bauð upp á.   

Föstudasmorguninn, 26. maí fórum við á námskeið í Núvitund á hótelinu og eftir hádegið á 

framhaldsnámskeið í Leikur að læra sem haldið var á ströndinni.  Að námskeiði loknu var 

haldinn starfsmannafundur og farið var yfir helstu atriði námsferðarinnar og fengu allir 

tækifæri til þess að tjá sig um sína upplifun.  Um kvöldið fór allur hópurinn út að borða á 

Ítölskum veitingastað rétt við hótelið.   

Laugardagurinn 27. maí, var frjálsdagur og jafnframt heimferðardagur en flogið var heim kl. 

22:00 og komutími var um 04:00 um nóttina.  

 

 

 

 



LEIKUR AÐ LÆRA  

 

Allir starfsmenn voru sammála um að LAL er mjög áhugaverð kennsluaðferð sem gaman væri 

að þróa í okkar skóla. LAL gerir starfið markvissara og sýnilegra og fjölgar tækifærum til 

foreldrasamstarfs á einfaldan og skemmtilegan hátt.  Auðvelt er að vinna með LAL, allir 

starfsmenn geta tileinkað sér þá starfsaðferð og tekið þátt.  LAL er góð viðbót og hægt að flétta 

við það starf sem fyrir er.  Hægt er að vinna með LAL hvar sem er, jafnt úti sem inni.  LAL er 

fyrir allan aldur og allir nemendur geta tekið þátt.  Þekking er lögð inn í gegnum hreyfingu og 

eykur fjölbreytni í kennslu.   

Skemmtileg aðferð í starfi með börnum og mikilvægt er að kennarar muni að lítið skiptir mál.   

Á námskeiðinu voru kynntar fjölmargar leikhugmyndir og mörg hagnýt ráð komu fram.  Mjög 

gott námskeið og fyrirmyndar námskeiðshaldarar.  Í leikur að læra skiptir öllu máli að virkja 

báða líkamshelminga, samhæfingu, krossun og jafnvægi.  Að sitja kyrr og bíða er börnum ekki 

eiginlegt.  Þegar LAL er tekið inn í skólastarfið þá þarf annað ekki að víkja heldur styður það við 

það sem fyrir er.  LAL er aðferð sem er kennarastýrð en með leik. Kennslugögn eru ekki flókin, 

þau má búa til og eða nota það sem til er.  Mikilvægt er að kennarinn tali skýrt og nýti 

raddbeitingu til að halda athygli og virkni barnanna.  Á námskeiðinnu kom líka fram að 

kennarar eiga ekki að einbeita sér að barni sem vill ekki vera með. Það getur setið hjá og fylgst 

með... svo kemur það og tekur þátt.   

 

Við fórum í nokkra leiki til þess að fá áþreifanlega 

reynslu í að nota LAL með börnunum.  T.d. leikinn 

kokteilboð – þar sem áhersla er lögð á pörun og 

samskipti.  Húsaleikur þar sem alltaf er sama 

uppbygging: lest, frjósa, finna, fræða. Þannig að börnin 

eru fljót að læra undirstöður leiksins.  Frá upphafi á 

ekki að útskýra leikina fyrir börnunum, leikurinn skýrir 

sig sjálfur.   Kennslugögn geta síðan verið mjög 

fjölbreytt og á vef LAL er að finna margar hugmyndir 

að kennslugögnum sem henta með aðferðinni.  Við 



sáum mjög fljótlega að bæði Numicon og Lubbi finnur málbein falla vel að LAL.   Á námskeiðinu 

vorum við látin skipuleggja Leikur að læra stund með börnunum og hver og einn átti að leiða 

hóp kennara í gegnum leikinn, þetta var góð reynsla og æfing til að fara með og prófa með 

börnunum í leikskólanum.   

 

 

 

NÚVITUND 

Allir voru sammála um að gaman var að fá tækifæri til að kynnast því hvað núvitund er og að 

fá kynningu á fjölbreyttum aðferðum. Það sem fram kom var nýtt fyrir suma en kunnuglegt 

öðrum. Núvitund geri manni gott, er afslappandi og 

nærir sálina. Heilbrigð ráð og nýtileg. 

Eitt nýtist einum en annað öðrum eins og fram kom. 

Hver og einn velur það sem honum hentar hverju sinni. 

Starfsmenn sáu tækifæri til að nýta sér aðferðina og 

einnig í slökun með börnum. 

 

 

SKÓLAHEIMSÓKN 

Farið var í skólaheimsókn eftir hádegið á fimmtudaginn  í San Roque skólan sem er í göngufæri   

við hótelið.  Skólastjórinn, David Rodriqes, tók á móti okkur við aðalinngang skólans og sagði 



okkur frá skólanum.  Í skólanum stunda 180 nemendur nám. Skólin er ríkisrekinn og er 

fjölmenning og stéttaskiptin mikil, t.d. eru 23 mismunandi tungumál töluð af nemendum. 

Foreldrasamstarf er mjög mikilvægur þáttur í starfinu og markmiðið er að tengja heimili og 

skóla, foreldrar koma því oft og kynna starfssvið sitt og menningu. Mikil áhersla er auk þess 

lögð á forvarnir sem hann taldi sérstaklega mikilvægt í svona fjölmenningar samfélagi.  Að 

lokinni kynningu á skólanum fór skólastjórinn með okkur í skoðunarferð  þar sem við fórum 

um skólann og sáum m.a. skólastofu 3-4 ára barna.  Skóladagurinn er skiptur í lotur, þar sem 

er unnið inni og úti.  Lögð er áhersla á bóklegt nám en þó máti sjá að leikurinn fékk líka rými 

og tíma þó að við fengum ekki nákvæmar upplýsingar um dagskipulagið.  Þegar við komum 

voru börnin að leika sér úti.   Við skólann starfa eingöngu menntaðir kennarar.  Á Spáni er ekki 

kennara skortur og sagði skólastjórinn að mikil virðing væri borinn fyrir kennara stéttinni og 

unnu kennarar af mikilli hugsjón.  

Starfsmenn nefndu margir hverjir að húsnæði skólans væri frekar kuldalegt og nefndu hversu 

heppin við værum með okkar skóla. Einnig kom fram að áhugavert hafði verið að sjá matsalinn 

og þá áherslu sem lögð er á hollan mat, en næringarfræðingur setur saman árstíðabundin 

matseðil. 

 

Á þaki skólans eru nemendur með matjurtagarð 

sem þau rækta árstíðarbundið grænmeti og er 

útsýnið þar stórkostlegt.   

 

 

 

 

 

Í skólanum var safn þar sem sett hafði verið upp 

skólastofa frá því í gamla daga, við vorum sammála 

um að þetta var skemmtileg viðbót við skólann.  Auk 

þess þegar grafið var fyrir skólanum fannst gamall 

hellir sem sýndi merki um mannavistir, hellirinn var 

varðveitur og er til sýnis í gegnum glervegg í 

íþróttasal skólans.  

 

 

 

Útileiksvæðið var öðruvísi en við eigum að venjast og teljum við okkur vera mjög heppin að 

eiga svona gott útisvæði þar sem börnin geta leikið við fjölbreyttar aðstæður.    

  



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 erum búin að sjá Leikur að læra 

verkefni æfð við ýmis tækifæri og kennarar spenntir fyrir því að læra nýja kennslu aðferð.  Við 

höfum nú þegar stofnað teymi til þess að halda áfram að vinna að leikur að læra og erum búin 

að óska eftir áskrift af Leikur að læra vefnum.  Að ferð lokinni erum við reynslunni ríkari og 

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 

Kálfatjarnarkirkju og öllum þeim sem studdu okkur í fjáröfluninni. 

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

tíma í flugið.  
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