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Starfsmannastefna Dalskóla  
Að vera jákvæð. Það gerum við t.d. með því að: 

• leitast við að draga fram jákvæðar hliðar á mönnum og málefnum. 

• hlusta og vera opin fyrir hugmyndum og möguleikum. 

• hrósa og vera brosmild og glöð. 

• bregðast við vandamálum á uppbyggilegan hátt og líta á þau sem verkefni til að leysa. 

 
Að bera virðingu fyrir umhverfinu. Það gerum við t.d. með því að:  

• skilja við hlutina eins og viljum koma að þeim sjálf. 

• virða vinnu og vinnusvæði hvers annars og fá leyfi ef við fáum hluti að láni. 

• virða vinnufrið á vinnusvæði starfsmanna 

 
Að vera opin í samskiptum. Það gerum við t.d. með því að:  

• koma skoðunum okkar á framfæri á viðeigandi stöðum. 

• sýna áhuga og beita virkri hlustun, sýna heilindi og vera ekki með baktal. 

 
Að mynda eina liðsheild. Það gerum við t.d. með því að:  

• styrkja, upplýsa og leiðbeina hvert öðru.  

• hafa upplýsingar sýnilegar og aðgengilegar. 

• Koma  upplýsingum eins og um bekkjar-,deildar- eða frístundaferð berist viðeigandi aðilum. 

• hjálpast að. 

 
Að hrósa hvert öðru og hvetja til dáða. Það gerum við t.d. með því að:   

• muna eftir því að sumir starfsmenn vinna góða vinnu sem ekki er sýnileg. 

 
Að vera uppbyggileg í gagnrýni. Það gerum við t.d. með því að:  

• sleppa því að segja “en” þegar við hrósum. 

• vera varkár í orðavali. 

 
Að vera kurteis hvert við annað og sýna tillitssemi. Það gerum við t.d. með því að: 

• bjóða góðan dag og kveðja í lok dags. 

• vanda allt orðaval. 

• Virða landamæri og þröskulda starfsmanna 

 
Að sýna trúnað við vinnufélaga og vinnustað. Það gerum við t.d. með því að: 

• tala jákvætt um vinnustaðinn og vinnufélagana. 

• bjóða samstarfsfólki okkar aðstoð ef illa gengur. 

 
Að vera ábyrg í starfi. Það gerum við t.d. með því að: 

• bera ábyrgð á verkum okkar. 

• vera góðar fyrirmyndir fyrir samstarfsmenn og aðra. 

• vera stundvís og virða tímamörk. 

• ganga vel um og vera samviskusöm. 

• vera skipulögð svo að fólk geti t.d. gengið inn í störf okkar. 

 



 

 

Starfsmannafélag -  viðburðir 
Allir starfsmenn hafa val um að vera skráðir í starfsmannafélag Dalskóla, hægt er að láta taka félagsgjöld kr. 1000 af 

launum sínum mánaðarlega.  Starfsmannafélag Dalskóla stendur fyrir nokkrum viðburðum yfir skólaárið s.s. haustferð, 

jólagleði, árshátíð og vorferð. Makar eru ávallt boðnir velkomnir með í viðburði á vegum skólans. Dalskóli er 

fjölskylduvænn vinnustaður. 

Starfsmönnum býðst að borða þann mat sem framreiddur er í mötuneyti skólans.  Máltíðin kostar kr. 400.  

Skráningarblöð vegna matarúttektar hanga uppi á kaffistofunni. Í boði er morgunhressing kl. 9:30 á morgnana fyrir kr. 

250.  Starfsmönnum ber að skrá þar þegar þeir borða í mötuneyti skólans.  Kostnaður er dregin af launum. 

Þagnarskylda 
Allir starfsmenn Dalskóla skrifa undir trúnaðaryfirlýsingu við ráðningu. Þeir eru því bundnir þagnarskyldu um þau mál 

er snerta nemendur skólans. Þagnarskylda helst þegar látið er af störfum.  

Forföll – tilkynningar og leyfi 
Starfsmenn skulu tilkynna veikindaforföll á skrifstofu skólans í síma 411-7860 eða með tölvupósti til ritara 

(linda.vidarsdottir@rvkskolar.is) svo fljótt sem auðið er. Svarað er í símann frá kl. 7:50 að morgni. Bent er á að æskilegt 

er að ef viðkomandi telur sig verða veikan í fleiri daga þá láta vita um það.   

Óskir um leyfi skulu berast til skólastjóra. 

Farsímar 
Starfsmenn eru beðnir að hafa í huga að notkun farsíma er leyfð þar sem ekki er verið að starfa með börnum. Einnig 

skal hafa í huga að ekki er leyfilegt að birta myndir af nemendum á samfélagsmiðlum nema með leyfi foreldra.  

Heimasíða 
Heimasíða skólans er www.dalskoli.is Þar er að finna ógrynni upplýsinga um allt það er varðar skólastarfið. Starfsmenn 

eru beðnir að kynna sér heimasíðuna.  

Tölvumál – tölvupóstur 
Allir starfsmenn fá úthlutuðu tölvupóstfangi þangað sem allir upplýsingapóstar eru sendir. Ætlast er til að starfsmenn 

skoði póstinn sinn daglega.  

Starfsmenn eru beðnir um að vista ekki gögn á skjáborði tölvubúnaðs heldur á sameignarsvæðum undir ári og árgangi. 

Gögn er varða smiðjur skal vista á sameiginlegu svæði merktu smiðjur. Myndir skal vista á margmiðlunarsvæði.  

Vinnustund 
Tímaskráningakerfi sem heldur utan um vinnu starfsmanna, veikindi, orlofsskráningar og réttindi. Allir starfsmenn fá 

aðgang í gegnum www.innri.reykjavik.is  Starfsmenn skrá sig inn og út úr vinnu með því að hringja í s. 4444 og fylgja 

leiðbeiningum, það er á ábyrgð starfmanna að fara yfir skráningarnar sínar og leiðrétta fyrir lok hvers tímabil. Tímabilin 

eru frá 11. hvers mánaðar til og með 10. næsta mánaðar.  Mikilvægt er að allir starfsmenn yfirfari vinnustundina eigi 

síðar en 11. dag mánaðar. 

http://www.dalskoli.is/
http://www.innri.reykjavik.is/


 

 

Bókasafn  
Bókasafn skólans er staðsett við hlið kaffistofu starfsmanna á efri hæð skólans. Að auki kemur bókabíll frá 

Borgarbókasafni vikulega að skólanum og geta nemendur grunnskólahluta sótt sér bækur þangað.  

Dalskólapósturinn 
Dalskólapósturinn er sendur út í tölvupósti af skólastjóra til starfsmanna vikulega. Hann er einnig hafður á kaffistofum. 

Í honum koma fram upplýsingar um það sem hæst ber hverju sinni í skólastarfinu auk þess sem faglegar hugleiðingar 

skólastjóra eiga þar sess. Dalskólapósturinn nýtist sem hluti innra mats þar er að finna skráningar um skólastarfið og 

umfjöllun um mat á ýmsum þáttum sem fram fer yfir skólaárið. Dalskólapósturinn er skyldulesning allra starfsmanna.  

Ljósritun 
Starfsmenn sem nýta ljósritunarvélar í tengslum við starf sitt eru beðnir að stilla ljósritun í hóf. Gott er að skoða gögn 

í „preview“ áður en prentað er til að koma í veg fyrir óþarfa prentun.  

Jákvæður agi  
Dalskóli starfar eftir hugmyndafræðinni Jákvæður agi. Um er að ræða uppeldis- og samskiptaaðferð sem byggir á 

gagnkvæmri virðingu og samstarfi. Lagt er upp með að mistök séu til að læra af þeim og að á bak við alla hegðun séu 

markmið og orsakir. Í stefnunni er gengið út frá að ástæða hegðunar í hópi liggi mjög mikið í þörfinni á að tilheyra. Í 

Dalskóla viljum við leggja áherslu á samstarf við nemendur og umburðalyndi gagnvart ólíkum skoðunum. 

Matsfundir  
Tvisvar á ári eru haldnir matsfundir með öllum starfsmönnum. Þar tjá allir starfsmenn sig um það sem þeim þykir gott 

í Dalskóla og nefna eitthvað sem þeir telja að megi bæta. Unnið er úr niðurstöðum og eru þær nýttar til áframhaldandi 

þróunar skólans.  

Starfendarannsókn 
Í Dalskóla taka háskólamenntaðir starfsmenn þátt í starfendarannsóknum og eru þær hluti af símenntunaráætlun 

skólans. Markmið þessarar vinnu er að þróa Dalskóla um leið og kennarar þróa starfskenningu sína og vitund um 

starfið. Starfendarannsóknin er unnin í pörum og þannig þróast um leið jafningjastuðningur. Menn sækja hugmyndir 

og ráðgjöf víða vegna einstakra rannsókna í sínum hópum og eiga reglulegt samtal við skólastjóra um inntak 

rannsóknarinnar. Tilgangurinn er einnig að styðja kennara í starfi og ráðgjöf við að skipuleggja nám nemenda og faglegt 

starf í Dalskóla.  

Áætlanir  
Ýmsar áætlanir er varða skólastarfið er að finna á heimasíðu skólans og er gott að starfsmenn kynni sér þær. Þetta eru 

helstar starfsáætlun - rýmingaráætlun – eineltisáætlun – óveðursáætlun -  móttaka nýrra nemenda. 

Námsgögn 
Bókageymslur grunnskólahluta eru í millirýmum kennslusvæða. Ritföng og annað slíkt er að finna í ljósritunarrými á 

skrifstofu skólans.   Ritari og skrifstofustjóri sjá um að panta þau ritföng sem vantar.  Látið vita á skrifstofu ef eitthvað 

vantar. 



 

 

Nemendamöppur 
Í samræmi við lög um skjalavistun skal prenta út allar þær upplýsingar sem skipta máli fyrir námsframvindu nemenda 

og geyma í skjalaskáp á skrifstofu. Í skjalaskáp er að finna nemendamöppur þar sem skýrslur er varða nemendur eru 

geymdar.  

Stoðteymi 
Í stoðteymi skólans eru sérkennarar, náms- og starfsráðgjafi og þroskaþjálfar og er teymið hluti af 

nemendaverndarráði. Kennarar í samvinnu við sérkennara, náms- og starfsráðgjafa, þroskaþjálfa og sérkennslustjóra 

hafa umsjón með sértækri námsaðlögun í samvinnu við skólastjórnendur og gera í sameiningu einstaklingsnámskrár 

eftir þörfum.  Stoðteymið sinnir stuðningi við einstaklinga og hópa eftir þörfum, heldur utan um skimanir og greiningar 

sem gerðar eru í skólanum og heldur utan um sérhæfð námsgögn. Að auki er stoðteymið ráðgefandi fyrir kennara ef 

aðlaga þarf námsefni að einstaklingi eða hópi. Stoðteymið vísar einnig málum til nemendaverndarráðs með vitund 

foreldra.  

Hjúkrunarfræðingur 
Skólahjúkrunarfræðingur er í Dalskóla fjóra daga vikunnar, mánudag – föstudags kl. 8:00-12:00.  

Nemendaverndarráð 
Í samræmi við grunnskólalög er starfrækt nemendaverndarráð í Dalskóla. Í því sitja skólastjóri, aðstoðarskólastjórar, 

fulltrúi stoðteymis, forstöðumaður frístunda, sálfræðingur frá Þjónustumiðstöð og skólahjúkrunarfræðingur mætir á 

annan hvern fund. Hlutverk nemendaverndarráðs er að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við nemendur 

varðandi heilsugæslu, námsráðgjöf og sérfræðiþjónustu ásamt því að vera skólastjóra til aðstoðar við gerð og 

framkvæmd áætlana um sérstaka aðstoð við nemendur.  

Smiðjur 
Hluti bóknáms og annars náms í Dalskóla fer fram í þemum sem við köllum smiðjur. Með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum og hlutbundnu námi viljum við hreyfa við nemandanum, vekja áhuga hans á verkefnunum og að 

hann sé fær um að tala um það sem hann er að læra. Smiðjulok eru fimm sinnum á ári, þar af bjóðum við foreldrum 

þrisvar til fjórum sinnum á ári á smiðjulok í upphafi skóladags til þess að sjá afrakstur og eiga samtal um nám við barnið. 

Lestrarstefna 
Dalskóli hefur sett sér lestrarstefnu og er hana að finna á heimasíðu skólans.  

Námfús 
Námfús er upplýsingakerfi fyrir grunnskóla sem heldur utan um nemendaskrá og starfsmannahald. Hver kennari og 

skólastjórnandi fer inn í kerfið á eigin lykilorði. Kennarar hafa eingöngu aðgang að sínum nemendum en 

skólastjórnendur og skrifstofustjóri/ritari hafa aðgang að öllum nemendum. Margvísleg trúnaðargögn eru í kerfinu, 

svo sem einkunnir, skólasókn og upplýsingar um sérstöðu einstakra nemenda. Þess vegna gilda trúnaðarreglur um 

aðgengi og notkun þessara upplýsinga. Í kerfinu eru upplýsingar sem gott er fyrir foreldra og nemendur að hafa aðgang 

að. Forráðamenn hafa einungis aðgang að upplýsingum um barn sitt. 



 

 

Frímínútur í grunnskólahluta 
Frímínútur í grunnskólahluta eru tvisvar á dag. Á þeim tímum er starfsfólk úti í gæslu. Hlutverk þeirra sem eru í 

frímínútnagæslu er að fylgjast með nemendum, virkja börn í leik og vera tilbúin að aðstoða ef upp kemur ágreiningur 

milli nemenda.  

Matartímar og hádegisfrímínútur í grunnskólahluta 
Skipulag matartíma í grunnskólahluta er sem hér segir. Allir nemendur grunnskólahluta borða í mötuneyti í Hlíð.  

Matartími Árgangur  Hádegisfrímínútur 

11:25-11:45 1.-2. bekkur  11:45-12:05 

12:05-12:25 3.- 6. bekkur 12:25-12:45 

12:25-12:55 7.- 10 bekkur   

 

Samsöngur 
Samsöngur fer fram daglega hjá nemendum í 1.-6. bekk undir stjórn tónmenntakennara.  

List- og verkgreinakennsla í Dalskóla skólaárið 2019-2020  
  
1.bekkur  
Kennsla fer fram í bekkjarstofum. Umsjónarkennarar sjá um kennsluna.  
  
2.bekkur  
4 hópar  
Fimmtudaga kenna Gyða, Bjarni ( skák), Lilja og Fanney  
Föstudaga kenna Gyða, Margrét, Lilja og Fanney.  
  
3.-4.bekkur  
6 hópar, 3 hópar með 3.bekk og 3 hópar með 4.bekk.   
ATH inni á sameign er búið að gera skipulag fyrir veturinn sem við biðjum ykkur að kíkja á.  

 
Kennarar:   
Íris Auður textíll  
Árni K leiklist  
Árni Á smíði  
Fanney heimilisfræði  
Margrét myndlist  
Lárey & Ragga Art fyrir jól með 4.bekk  
Þórdís flauta eftir jól með 3.bekk  

  
  

5.-.6.bekkur  
6 hópar, 3 hópar með 5.bekk og 3 hópar með 6.bekk  

 
Kennarar:   
Íris Auður textíll  
Árni Á smíði  
Fanney heimilisfræði  
Bjarni skák  



 

 

Ragnhildur skapandi skrif á mánudögum  
Árni K leiklist á miðvikudögum  
??? myndlist  

  
7.-8.bekkur  
4 hópar  

 
Kennarar:   
Íris Auður textíll  
Árni Á smíði  
Fanney heimilisfræði  
Margrét myndlist  
  

  
9.bekkur  
3 hópar  

 
Kennarar:   
Íris Auður textíll  
Árni K leiklist  
Árni Á smíði  
  

 

Námsviðtöl – fyrirkomulag 
í Dalskóla viljum við þróa námsviðtöl á þann hátt að þau gagnist námsframvindu barnanna sem best. Við höfum 

heimsótt heimilin í ágúst fyrir skólabyrjun. Í októberviðtalinu leggjum við áherslu á líðan og samskipti og í janúar er 

lagst yfir námsmatið. Að vori er nemendastýrt viðtal þar sem barnið leggur fram valin verkefni til þess að sýna 

vinnubrögð og annað sem það er stolt af (handraðaviðtal).  

Námskrár og kennsluáætlanir  
Námskrár námsgreina er að finna á sameignarsvæði undir kennarar-2019-2020. Öllum breytingum sem gerðar eru á 

námskrám þarf að senda á ritara sem setur ný eintök á heimasíðu. Athugið að námskrárbreytingar milli ára eiga að 

vera í lágmarki.  

Form fyrir kennsluáætlanir er að finna á sameignarsvæði undir kennarar-2019-2020. Vinna skal kennsluáætlanir inn á 

svæðinu og vista þær þar. Vinnu við kennsluáætlanir þarf að vera lokið 1. september svo hægt sé að setja þær á 

heimasíðu.  

Ársskýrslur 
Grunnskólakennarar skila ársskýrslum í lok árs. Þar kemur fram hvað kennt var yfir veturinn og hvernig til tókst.  

Skólaráð 
Samkvæmt nýjum grunnskólalögum skal starfa skólaráð við hvern grunnskóla sem er samráðsvettvangur skólastjóra 

og skólasamfélagsins um skólahald. Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum 

kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk 



 

 

skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess.  Skólaráð velur að auki einn fulltrúa 

grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. 

 

Leikskólahluti Dalskóla - ýmislegt hagnýtt 
Í leikskólahluta Dalskóla eru 5 deildir; Álfabjörg, Tröllabjörg, Vættubjörg, Huldudalur og Dvergadalur.  Á  

leikskóladeildum verða veturinn 2019-20 um 100 börn.   

Vala 
Vala er umsjónarkerfi Reykjavíkurborgar fyrir leikskóla. Í kerfinu er haldið utan um skráningar er varða leikskólabörn.  

Skapandi starf og smiðjur 
 Mikil áhersla er lögð á skapandi starf  á leikskóladeildum.  Við vinnum eftir hugmyndafræði Reggio þar sem barnið fær 

að upplifa og skapa.  Áhersla er lögð á að unnið sé eftir Reggio hugmyndafræðinni í smiðjum en smiðjur eru tvisvar 

sinnum í viku þar sem unnið er eftir ákveðnu þema.  Hver smiðja stendur í um það bil sex vikur og lýkur oftast á einhvers 

konar sýningu eða uppákomu þar sem foreldrum og gestum er boðið að koma og sjá og fylgjast með.  við vinnum mikið 

með endurvinnanlegan efnivið og söfnum hér í dalla og krukkur alls konar efni (sjá listasmiðju).  Myndlistarkennari 

vinnur með öllum deildum í hverri viku, ýmist inni á deildum eða tekur börn með sér í listasmiðjuna.   

Tónlistin er einnig stór þáttur í okkar starfi og leikskólakennari sér um þann þátt og starfar með öllum deildum í 

tónlistinni.   

Aðalnámskrá Grunn- og leikskóla er alltaf lögð til hliðsjónar í öllum smiðju verkefnum en er svo aðlagað að aldri og 

getu barnanna.  Smiðjurnar bera ákveðin yfirheiti en verkefnið er síðan lagt fyrir á hinn ýmsa máta.   

 

Útivera 
Við erum mikið úti á leikskóladeildum og reynt er að fara hið minnsta út einu sinni á dag.  Yfir sumartímann erum við 

meira úti.  Útiveruna er hægt að nýta í leik með börnunum, hvetja þau og styðja eins og unnt er.  Flestum börnum 

finnst gaman að vera úti en öðum síður.  Starfsfólkið þarf að vera á ferðinni um garðinn og fylgjast vel með.   Passa 

þarf að ganga frá í lok útiveru taka inn dótið sem á að fara inn í geymsluna og ganga vel um.  

 

Samstarf 5 ára barna og 1. bekkjar    
Okkar sérstaða hér í Dalskóla er að hér eru börn á aldrinum 2 til 16 ára undir sömu stofnun.  við höfum nýtt okkur 

þessa sérstöðu t.d. með því að leggja áherslu á samstarf við 1. bekk.  Þar sem börnin eru í raun ekki að fara á milli 

stofnanna/ skóla þá er sá undirbúningur allur auðveldari.  Við byrjum hvert haust á því að 1 bekkur og Álfabjörg /elstu 

börnin vinna saman fyrstu smiðju að hausti.  Oftast er unnið í smiðjunni með vináttuna.  Síðasta smiðja að vori er einnig 

sameiginleg vinna og þá er það oftast eitthvað náttúrutengt sem unnið er með hliðsjón að Aðalnámskrá.  Allan veturinn 

er unnið með skipulagt starf samstarfinu í hringekjum og hópavinnu þar sem kennslufræðilegur leikur og verkefni eru 

lögð fyrir hópinn.  Kennarar 1 bekkjar og leikskólakennarar skipuleggja sig og skipta hópnum á sig.  Elstu börnin fara 

einnig í frístund (Úlfabyggð) í litlum hópum yfir veturinn og læra þannig hvað fer fram í frístundarstarfinu.  

Leikskólakennari fylgir börnunum og þar hitta þau og kynnast einnig starfsfólkið sem starfar í Úlfabyggð.  Elstu börnin 

fara með 1 bekk í rútum í íþróttatíma og kynnast þar íþróttahúsinu sem þau munu verða í í 1. bekk og læra þá í leiðinni 

á að verða sjálfbjarga og sjálfstæð í þessum athöfnum.  



 

 

 

  

 

Hringekja  5 ára börn og 1. bekkur   

Hringekjan er hugsuð sem stór hluti samstarfs 1 bekkjar og 5 ára barnanna.   Hringekjan hefur 

að undanförnu verið innleiðing í ,, Leikur að læra „   

  Leikur að læra hefur verið í innleiðingarferli í Dalskóla frá hausti 2017 unnið með 

kennsluaðferðina á öllum deildum.                                                                                                     

Leikur að læra er kennsluaðferð þar sem börnum á aldrinum tveggja til tíu ára eru kennd 

öll bókleg fög í gegnum leiki, hreyfingu og skynjun á skipulagðan, líflegan og 

árangursríkan hátt. 

Leikur að læra er kennsluaðferð þar sem öll kennsla er hugsuð út frá þörfum barna til að leika og hreyfa sig og 

upplifa námsefnið í gegnum mismunandi skynfæri.  Leikur að læra er að mestum hluta kennarastýrður leikur en þar 

sem frjálsi leikurinn fær sitt rými.   

Kennarinn getur nýtt sér einstaka hugmyndir Leikur að læra eða farið skref fyrir skref eftir heildstæðum 

kennsluáætlunum aðferðarinnar.  Leikur að læra hentar því fyrir reynda kennara og óreynt starfsfólk. 

Leikur að læra er ekki ein bók, eitt spil eða ein námsgrein. Leikur að læra er kennslustíll.  Kennari sem hefur tileinkað 

sér kennsluhætti Leikur að læra fer að hugsa námsefnið út frá öðru sjónarhorni – frá sjónarhorni barna og þörf þeirra 

til að hreyfa sig. Með því að nota kennsluaðferð Leikur að læra höfum við áhrif á andlega og líkamlega heilsu 

nemenda okkar til framtíðar. Þau venjast því að standa upp og hreyfa sig reglulega og sjá að það er viðurkennt að við 

lærum á mismunandi hátt. 

                                                                                                                

Lubbi finnur málbeinið Lubbi finnur málbein     

Lubbi býður öllum börnum í ævintýraferð um Ísland í leit að 35 málbeinum sem 

hjálpa honum að læra íslensku málhljóðin. 

Sérstaða Lubba efnisins liggur m.a. í eftirfarandi: 

▪ hnitmiðaðri rannsóknar- og þróunarvinnu höfunda til fjölda ára, m.a. doktorsverkefni 

Þóru um tileinkun íslenskra barna á ískenslu máhljóðunum sem sýnir fram á 

tileinkunarröð. Um er að ræða grundvallarrannsókn á þessu sviði innan talmeinafræðinnar. 

▪ notkun táknrænna hreyfinga fyrir hvert málhljóð sem gerir hljóðin nánast sýnileg og áþreyfanleg. Byggt er á þekkingu 

og áralangri reynslu Eyrúnar af notkun tjáskiptamátans Tákna með tali í vinnu með börn með fjölbreytileg frávik í 

máli og tali. 

▪ byggt er á Hljóðanámi í þrívídd, nálgun er höfundar hafa þróað og felur í sér samþættingu skynleiða: sjón-, heyrnar- 

og hreyfi-/snertiskyns sem auðveldar og hraðar tileinkun hljóðanna og vistun þeirra í minni. 

▪ málbeinum Lubba fyrir hvert málhljóð í litum Hljóðaregnbogans sem vekja áhuga barnanna og gera hljóðanámið að 

skemmtilegum leik. 

http://sumargjof.is/wp-content/uploads/2017/03/Lubbi_finnur_m%C3%A1lbein.jpg


 

 

▪ áherslu á brúarsmíð á milli málhljóða og bókstafa með stuðningi táknrænu hreyfinganna. Lubbi er sannkallaður 

brúarsmiður. 

▪ sérstakri áherslu á hljóðavitund sem liggur til grundvallar umskráningu sem er forsenda lestrarfærni. 

▪ áhersla á hljóðtengingu með stuðningi málbeina og hringja með táknrænum hreyfingum, sbr. Vinnuborð Lubba sem 

hann notar til að læra að lesa. 

▪ tengingu við íslenska náttúru og staðhætti 

vísum fyrir hvert málhljóð eftir Þórarin Eldjárn 

Nánari umfjöllun um hin ýmsu atriði er að finna í ítarlegri handbók sem fylgir Hljóðasmiðju Lubba. 

Texti og mynd af Lubba tekin af facebook síðunni Lubbi finnur málbein 

Skapandi starf og smiðjur   
 Mikil áhersla er lögð á skapandi starf  á leikskóladeildum.  Við vinnum eftir hugmyndafræði Reggio þar sem barnið fær 

að upplifa og skapa.  Áhersla er lögð á að unnið sé eftir Reggio hugmyndafræðinni í smiðjum en smiðjur eru tvisvar 

sinnum í viku þar sem unnið er eftir ákveðnu þema.  Hver smiðja stendur í um það bil sex vikur og lýkur oftast á einhvers 

konar sýningu eða uppákomu þar sem foreldrum og gestum er boðið að koma og sjá og fylgjast með.  við vinnum mikið 

með endurvinnanlegan efnivið og söfnum hér í dalla og krukkur alls konar efni (sjá listasmiðju).  Myndlistarkennari 

vinnur með öllum deildum í hverri viku, ýmist inni á deildum eða tekur börn með sér í listasmiðjuna.   

Tónlistin er einnig stór þáttur í okkar starfi og leikskólakennari sér um þann þátt og starfar með öllum deildum í 

tónlistinni.   

Aðalnámskrá Grunn- og leikskóla er alltaf lögð til hliðsjónar í öllum smiðju verkefnum en er svo aðlagað að aldri og 

getu barnanna.  Smiðjurnar bera ákveðin yfirheiti en verkefnið er síðan lagt fyrir á hinn ýmsa máta.   

 

Ein af megináherslum í nálgun Reggio Emilia er að gefa barninu færi á að nýta sér fleiri tjáningarleiðir en hafa tíðkast í 

hefðbundnu skólakerfi. Tjáning og sköpun eru virkir þættir í námi barnanna og hluti af daglegu lífi þeirra. Mótandi 

þáttur í hugmyndum Reggio Emilia er sú sýn að barnið eigi að skapa sína eigin þekkingu og ekki vera óvirkur 

viðtakandi. Börn eiga að geta valið og hafnað og haft áhrif á eigin þekkingaröflun. 

Barnið 

Við horfum á barnið sem virkan og sterkan einstakling sem hefur mikið fram að færa. 

Reynsla barns er metin og barnið fær tækifæri til að vera það sjálft, með eigin skoðanir og langanir. Börnin læra í 

félagslegu samhengi, þau læra hvert af öðru og bygging þekkingar verður til í samvinnu barnanna. Námið er byggt 

upp þannig að um virka könnun og tjáningu á viðfangsefni sé að ræða. 

Kennarinn 

Kennarinn er virkur í sköpunarferlinu og leiðir vinnuna áfram út frá áhuga barnsins. Það þýðir ekki að hann/hún 

stjórni því sem barnið er að gera heldur hlustar viðkomandi af athygli, skráir hjá sér og spyr opinna spurninga þannig 

að barnið fái hvatningu og stuðning við það sem það er að fást við. 

Umhverfið   

Dalskóli  er byggður upp þannig að það höfði til rannsókna og leiks. Leikefni og efnivið er raðað fallega upp og í 

augsýn barnanna. Umhverfið á að vera áskorun og örvun og það á að skapa rými fyrir samskipti, möguleika og vera 

staður fyrir tilfinningalegt og vitrænt starf þar sem vellíðan og öryggi er í hávegum haft. 

https://www.facebook.com/pg/lubbifinnurmalbein/about/?ref=page_internal


 

 

Sköpun/skapandi efniviður og þemavinna 

Í Dalskóla er mikið unnið í skapandi efnivið í myndrænni tjáningu. Unnið er með verkefni í lengir og skemmtir tíma og 

getur það tekið allt að eitt ár, allt eftir áhuga  barnanna og þróun verkefnis. Verkefnin þyngjast eftir aldri, getu og 

þroska barnanna. Í hópstarfi er unnið með börnin í litlum hópum og hópurinn er með saman hópstjórann á meðan á 

verkefninu stendur. Stöðugt er unnið með uppgötvun og tjáningu barnsins í ferlinu. Við val á þema er tekið mið af 

áhuga og reynslu barnanna og reynt að styrkja sjálfsvitund og sjálfsmynd barnsins. 

Skráningar 

Skráning er mikilvægur þáttur í hugmyndafræði Reggio Emilia. Í Dalskóla gegna skráningar stóru hlutverki þegar 

kemur að því að meta þroska og þróun barnsins. Skráningar gera starfið sýnilegt og með skráningum er hægt að 

fylgjast betur með þeirri þróun sem á sér stað í náms- og sköpunarferli barnsins. Persónumappa barnsins hefur að 

geyma skráningar sem unnar eru í samvinnu kennara og foreldra barnsins. Persónumappa barnsins endurspeglar þau 

ár sem barnið er í leikskóla og barnið fær möppuna við lok leikskóla. Notast er við ljósmyndaskráningar, tekin eru upp 

samtöl, ferli skráð í máli og myndum, myndverk barnanna skoðuð. 

Foreldrar 

Samstarf og samvinna við foreldra skiptir miklu máli og er grundvöllur góðs starfs. Foreldrar koma að 

einstaklingsnámskrá barnsins og setja markmið fyrir barnið sitt ásamt kennara. Foreldrar vinna sögu barnsins í 

upphafi leikskólagöngu og einnig skráningar sem tengjast sumarleyfum fjölskyldunnar og öðrum mikilvægum 

atburðum í lífi fjölskyldunnar. Þannig tengjast tveir heimar barnsins.  

Tannburstun 
Forvarnir eru mjög mikilvægur þáttur í baráttunni við þá bræður Karíus og Baktus.  Öll börn á leikskólaaldri í Dalskóla 

eru tannburstuð eftir hádegismat.  Börnin fá tannbursta og tannkrem í skólanum. 

Persónumappa   
Persónumappa barnsins hefur að geyma skráningar, sem unnar eru í samvinnu kennara og foreldra barnsins.  

Mappan endurspeglar þau ár sem barnið er í leikskólahluta Dalskóla.  Barnið fær svo möppuna við lok 

leikskólanámsins.  Nám og áhugasvið barnsins er sýnilegt í möppunni.  Í hana fara ljósmyndir, sem teknar eru í 

skólastarfinu, samtöl, ferli sem eru skráð í máli og myndum og myndir, málaðar og teiknaðar af börnunum. 

 Foreldrar skrá sögu barnsins, áður en það byrjar í Dalskóla og hún er upphafið í persónumöppunni.  

Heimaviðtal leikskólabarna 
Heimaviðtal nýrra leikskólabarna fer fram að vori eða fyrir sumarlokun í Dalskóla.  Heimaviðtalið fer þannig fram að 

sá sem verður lykilpersóna barns og foreldra fyrstu dagana, auk stjórnanda úr skólanum koma heim til viðkomandi 

barns.  Tilgangurinn er að styrkja böndin milli heimilis og skóla á vettvangi barns og foreldra.  Stjórnandi sér um að 

skrifað sé undir samninga og þ.h. en lykilpersóna gefur sig frekar að barninu. 

 Aðlögun og fyrstu dagarnir 
Í Dalskóla er notast við þátttökuaðlögun.  Hugmyndafræðin byggir á þeim kenningum að ekki sé verið að aðlaga 

barnið við að vera skilið eftir, heldur að verið sé að venja barnið við nýjar aðstæður.  Foreldrarnir eru fullir 

þátttakendur í starfi skólans og öðlast þannig öryggi um dagskipulagið auk þess sem þeir kynnast bæði öðrum 

foreldrum og starfsfólki skólans. 



 

 

Foreldrar eru með börnum sínum allan aðlögunartímann og taka þátt í starfinu.  Þeir sinna umönnun síns barns; 

skipta á bleyjum, aðstoða á klósett, sinna barninu í matartíma, tannbursta og koma því inn í hvíldina. 

Hlutverk kennarans er að vera til staðar fyrir börn og foreldra.  Hvert barn fær lykilpersónu (kennara) sem hefur að 

mestu samskipti við barnið og foreldra þess, á meðan á aðlögun. 

 

Skólareglur 
• Mætum stundvíslega í skólann. Foreldrar / forráðamenn /starfsmenn tilkynna veikindi eins fljótt og kostur er í síma 

411-7860.  Tilkynna þarf veikindi daglega. 

• Komum fram af kurteisi og sýnum tillitssemi í samskiptum við alla í skólanum, einnig í rafrænum samskiptum og 

netnotkun. 

• Göngum vel um bæði úti og inni og förum vel með eigur skólans, eigin eigur og annarra. Nemendur bera ábyrgð á því 

tjóni sem þeir kunna að valda á eigum skólans, starfsmanna eða annarra nemenda. 

• Geymum hjól og hlaupahjól við hjólagrindur á skólatíma. Ekki er leyfilegt að vera á hlaupahjóli, hjólaskautum, 

hjólabretti eða reiðhjóli á afgirtu skólalóðinni á skólatíma. Hlaupahjól, hjólaskautar og hjólabretti eru leyfð á stéttum 

milli Dalskólabyggingarinnar og Hlíðarinnar ef hjálmur er notaður. Reiðhjól ekki leyfð vegna slysahættu. 

• Berum sjálf ábyrgð á þeim fjármunum eða verðmætum sem við komum með í skólann. Skólinn tekur ekki ábyrgð á 

persónulegum munum né fjármunum. 

• Höfum slökkt á farsímum í kennslustundum og skulu símar ekki vera sýnilegir, hvorki innan dyra né í frímínútum, 

frístund og íþrótta- og sundrútu. 

• Nemendur geta hringt úr eigin farsímum eftir skóla og í lok frístundar en alltaf með vitund og leyfi starfsmanna. 

• Sinnum námi okkar og störfum af alúð og ákefð. 

• Ástundum holla lífshætti og æfum heilbrigðar lífsvenjur 

Sjá nánar um skólaviðmið og viðbrögð við brotum á þeim á heimasíðu skólans www.dalskoli.is 

Frístund 
Frístundin í Dalskóla heitir Úlfabyggð. Í Dalskóla er frístundastarf samofið almennu starfi grunnskólabarna í 1.-4. bekk 

sem nemur ca 2 tímum inn á stundatöflu þeirra.  Hefðbundið gjaldskylt frístundastarf hefst eftir að skóladegi lýkur hjá 

1.-4. bekk.  

Sex til átta starfsmenn sinna svokölluðum blönduðum störfum, þ.e. stuðningsfulltrúa- og frístundastarfi. Það þýðir að 

hluta dagsins sinna þeir stuðningi við einstaka börn eða litla hópa í skólastarfinu og eftir að hefðbundnum skóladegi 

lýkur þá sinna þeir frístundastarfinu í Úlfabyggð. 

Frístundastarf fyrir börn í 5.-7. bekk, kallast Tíu12. Það fer fram seinnipart dags einu sinni í viku. 

Frístundamiðstöðin Ársel, sem rekur félagsmiðstöðin Fókus í Grafarholti, þjónustar unglingana í Úlfarsárdal. 

http://www.dalskoli.is/

