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  Dalskóli stofnaður og tók til starfa í ágúst 2010 

 

Deildar 

Mosi                -  31 börn fædd 2014 

Álfabjörg        -  20  börn fædd 2016 

Tröllabjörg      -  22 börn fædd 2015,16 

Vættabjörg    -  22 börn fædd  2015,16 

Huldudalur      -  15 börn fædd 2017 

Dvergadalur     - 10 börn fædd, 2017,18,19 

 

 

 

 

 

Stjórnunarteymi Dalskóla 

 

Hildur Jóhannesdóttir  skólastjóri 

Helena Katrín Hjaltadóttir  



aðstoðarskólastjóri/grunnskólahluta 

Sigrún Ásta Gunnlaugsdóttir aðstoðarskólastjóri/leikskólahluta 

Vilborg Jóna Hilmarsdóttir aðstoðarleikskólastjóri 

Sólveig Þórarinsdóttir aðstoðarleikskólastjóri 

Elísa Ólafsdóttir sérkennslustjóri 

Ragnheiður Erna Kjartansdóttir  

forstöðumaður/frístundar 

 

Kæru foreldrar! 

Um leið og við bjóðum ykkur og barnið ykkar velkomið í Dalskóla 

leikskólahluta, viljum við kynna fyrir ykkur mikilvægar upplýsingar og 

atriði sem gott er að vita. 

Í Dalskóla er starfræktur grunn,- frí – og leikskóladeildar. 

Einkunnarorð okkar er ,,Hamingjan er ferðalag“ 

    

 Nám barna                                     

Einstaklingar læra á mismunandi hátt og það ber að virða og því ber 

að mæta. 

Við viðurkennum fjölbreytileikann og nýtum kennsluaðferðir sem gera 

nemendum kleift að nýta sínar góðu gáfur auka þroska sinn og hæfni 

bæði á sínum sterku og veiku sviðum. 

Það þarf  að horfa til þess að nemendur hafa mismunandi hæfni og 

hafa jafn mismunandi bakgrunn og þau eru mörg.  

 Við stefnum að því að börnin finni til innri skuldbindingar við að vilja 

ná árangri í gegnum nám og leik. 

 

Skapandi starf í hávegum haft 

Unnið er eftir hugmyndafræði Reggío, nám barnanna byggir á 

Aðalnámskrá leikskóla og tekur mið af hugmyndafræði sem kennd er 

við Loris Malaguzzi frá Reggio Emelia á norður Ítalíu.   



Stefnan grundvallast á þeirri sýn að öll börn séu máttug, frjó og 

mikilhæf, með fjölbreytta hæfileika og eigindir og að það sé hlutverk 

þeirra fullorðnu að skapa börnum námsumhverfi svo hæfileikar og 

færni hvers barns fái blómstrað.  

 

 

 

Smiðjur 

• Við köllum það smiðjur þegar við vinnum yfir ákveðið tímabil með 

eitt þema tengt yfirheiti og leggjum markmið aðalnámskrár leik-

og grunnskóla til grundvallar 

• Smiðjunámið tengist öllum námssviðum 

•  Í smiðjum fer fram fjölbreytilegt samstarf kennara og 

margvísleg blöndun á námshópum bæði innan og á milli árganga. 

•  Í smiðjum er farið í vettvangsferðir og vísindamenn og 

listamenn koma oftar en ekki í heimsókn. 



•  Í nýrri aðalnámskrá er öll vigt lögð á samspil og jafnvægi 

þekkingar, leikni og hæfni.  Þetta er framkvæmt í smiðjum í 

Dalskóla og í fullu samræmi við námskránna. 

• Smiðjur  veita nemendum margvísleg tækifæri til námsnálgunar, 

þær höfða til mismunandi greindar og færni og ná að kveikja 

áhuga barnanna á námsefninu 

• Smiðjurnar eru sex yfir veturinn og hver smiðja nær yfir um 

það bil 6 vikur.   

• Smiðjuskýrslur eru teknar saman í lok hverrar smiðju.  Þar er 

vinnuferlið og niðurstöður smiðjunnar dregið saman í texta og 

myndum  

• Mikil áhersla er á skráningu í leikskólahluta  

          

     Tónlist yngri börn 

• Í tónlist með yngri börnin er lögð áhersla á að uppgötva og 

dansa við tónlist og ýmsa hljóðgjafa. 

• Með 3-4 ára börnum er unnið með málið í gegnum tónlist í 12 

vikna kennsluprógrammi sem heitir Tónmál.  

• Markmið með Tónmáli er að þjálfa málhljóðin í gegnum tónlist.  

• Unnið er með takt, fyrsta hljóð í orði, tónhermifærni og 

máltilfinningu. 

 

Tónlist eldri 

• Elstu börn alltaf tekið þátt í Barnamenningarhátið í samstarfi 

við Tónlistarskóla Sigursveins. 

• Með 2 eldri hópunum er farið í ýmsa tónlistarleiki sem þjálfa 

samvinnu og hlustun. 

• Hugtök eins og rytmi, taktur, styrkleiki og hraði er æfður og 

börnin læra að vinna saman. 



• Tökum alltaf þátt í Barnamenningarhátið  í samstarfi við 

Tónlistarskóla Sigursveins 

 

 

 

/skráningar  /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.  

Nám og áhugasvið barnsins er sýnilegt í möppunni.  Í hana fara 



ljósmyndir, sem teknar eru í skólastarfinu, samtöl og ferli sem 

skráð er í máli og myndum. 

 

 

Samvinna elstu barna og 1 bekkjar Hringekja og fl 

 

• Hringekjan er einu sinni í viku allan veturinn en þar vinna börnin 

í litlum hópum 

• áhersla lögð á að börnin læri í gegnum leikinn í verkefnum 

• læsis- og stærðfræðiverkefni 

• samvinna ýmiskonar 

• sameiginlegar smiðjur 2 sinnum á ári 

• börnin fara yfir í frístund í litlum hópum allan veturinn, þar sem 

börnin kynnast starfinu  

 

Ýmis önnur verkefni 

 

• Vináttuverkefni Barnaheilla - fri for 

Mobberi er forvarnarverkefni Barnaheilla gegn einelti fyrir 

börn á aldrinum 3- 8 ára.  

•  Tilgangur verkefnisins er að fyrirbyggja einelti með því að móta 

góðan skólabrag, eiga góð samskipti og hafa jákvæð viðhorf til 

allra í hópnum. 

Leikur að læra 

• 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  

 

 Lubbi finnur málbeinið 

Lubbi er íslenskur fjárhundur. Hann er duglegur að gelta og þá 



heyrist ,,voff - voff."  En Lubba langar mikið til að læra að tala. Þá 

þarf hann að læra öll íslensku málhljóðin. Hann veit að þegar hann 

hefur lært þau öll losnar um málbeinið og hann getur leyst frá 

skjóðunni. Hann hefur örugglega frá mörgu að segja. 

 

Tannvernd í leikskólum 

• verkefni í samvinnu við Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 

• markmið verkefnisins er bætt tannheilsa leikskólabarna á 

Íslandi 

• öll börn í leikskólahluta tannburstuð eftir hádegismatinn 

• foreldrar lykill menn í tannhirðu eftir sem áður 

• skemmtilegt verkefni sem börnin taka þátt í með gleði 

 

 

Dagskipulag  

• móttaka  

• morgunmatur 

• leikur / val 

• samverustund /umsjónarmenn / veðurfræðingar/ ýmislegt 

• ávaxtastund 

• hópavinna/smiðjuvinna, tónlist, íþróttir, sköpun , myndlist, 

útikennsla , hringekja elstu 

• útivera 

• samvera /lestur, söngur         

• matur 

• tannburstun 

• hvíld / róleg stund/útivera   

• hópavinna  

• samverustund/ lestur /söngur  

• hressing  

• val/leikur / útivera 

• heimferð 

 



 

 

 

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 

stendur. 

• Að sjálfsögðu er tekið mið að þörfum hvers einstaklings í 

aðlöguninni og getur þurft að lengja hana, það er gott fyrir 

foreldra að reikna með því.  Í annarri viku í aðlögun er mælt með 

því að barnið sé ekki alveg fullan dag, svona fyrst um sinn að 

minnsta kosti. 

Reglan er þessi :  

    1 dagur komið kl 09:00 -fram að mat Foreldri með 

    2 dagur komið kl. 08:30 borðaður morgunmatur og hádegis    

foreldri með 

3 dagur  komið kl 08:30- fram yfir hvíld foreldri með en 

bregður sér frá 

4 dagur  komið á réttum vistunartíma (ekki þó 7:30) barnið 

dvelur fram yfir kaffitíma.  Foreldri með ef þarf en er á vakt 

5 dagur Barnið í flestum tilfellum vel aðlagað. 



 

 

 

 

Ýmislegt sem gott er að vita  

 

• Gott að hafa nóg að aukafötum, ekki of mikið 

• Taka alltaf óhreint og blautt heim 

• Best að hafa bara litla poka undir aukaföt  

• Veikindi: Ef grunur um veikindi barns vakna þá á það að vera 

heima börn eru mjög næm fyrir smiti .  Ekki er ætlast til þess 

að barn sé inni vegna gruns um yfirvofandi veikindi. Gott að láta 

vita um veikindi barnanna þannig fylgjumst við með því sem í 

gangi er.  Lús og njálgur eru vá gestir sem koma upp af og til.  

Það þarf að meðhöndla þessi smit ef þau koma upp áður en komið 

er með barn í leikskólann.  Sama gildir um augn sýkingar að ekki 

er tekið á móti barni með ómeðhöndlaða augn sýkingu. 

• Ofnæmi: Framvísa þarf læknisvottorði ef barn er með 

fæðuofnæmi.  Endurnýja þarf læknisvottorð árlega. 

• Afmælisboð:  ekki er ætlast til þess að sett séu boðskort í hólf 

barnanna það truflar þau mjög mikið.  Hægt er að nálgast 

upplýsingar inni á Völu-appinu. 

• Leikföng að heiman:  Öll leikföng eiga að vera heima.  Bækur 

eru alltaf velkomnar ☺ en merkja þær vel.  Disney búningar eru 

ekki fatnaður og er því ekki æskilegur sem fatnaðar í 

leikskólanum nema þegar eru  búninga dagar. 

• Virðið endilega vistunartíma barnanna 

• óæskilegt er að koma inn með barn í miðjum matartíma nema 

nauðsyn krefjist eins og læknis heimsókn 

• Merkið fatnað barnanna með penna eða borðum 



• Óskilamunum sem legið hafa lengi hér er komið til Rauðakrossins 

• Alltaf að láta kennara vita þegar barn er sótt og sérstaklega 

þegar sótt er í útiveru. 

• Temjið ykkur að láta bílana ekki ganga úti á bílastæði þegar 

farið er inn með barn.  Bæði vegna mengunar og ekki síður vegna 

þess að hér fara grunnskólabörnin um og maður veit ekki hvað 

börnum dettur í hug. 

• Munið endilega að loka hliðinu ávallt á eftir ykkur . 

Snemmtæk íhlutun 

Boðið er upp á snemmtæka íhlutun í Dalskóla-leikskólahluta eins og 

öðrum leikskólum Reykjavíkurborgar.  Íhlutun fer fram í samráði við 

foreldra barns en lögð er áhersla á að það hefjist sem fyrst ef þörf 

þykir.  Þjónustumiðstöð Árbæjar – og Grafarholts sinna allri þjónustu 

í Dalskóla.   

Mat á málþroska í Dalskóla er eftirfarandi:  

 3,5 ára er málþroska matið  EFI-2 tekið af sérkennslustjóra.  EFI-2 

metur skilning og tjáningu. 

5 ára taka börnin málþroska matið HLJ‘OM-2 það metur 

hljóððkerfisvitund finnur börn með síðari lestrarvanda.  

Sérkennslustjóri eða leikskólakennari með próf á matstækið tekur 

prófið. 

TRAS er skáningartæki sem metur málþroska – og félagsþroska 

tveggja til fimm ára barna.  Til að fylgjast með málhegðun  og 

málvitund barnanna. 

Skipulagsdagar                                              

Skipulagsdagar eru 6 á ári í leikskólahlutanum.  Þá daga vinnur 

starfsfólk að hinum ýmsu verkefnum, sækir námskeið og eða undirbýr 

starfið fram undan.  Þessa daga er lokað.  

 



Foreldraviðtöl                                                                          

Foreldraviðtöl eru tvisvar á ári en þá hittast kennari barns og 

foreldrar. Þá er farið yfir líðan barnsins, markmið vetrarins og fl. Auk 

þessa er alltaf hægt að fá viðtal eða hringja og fara yfir stöðuna.  

Mikilvægt er að vera í góðu sambandi er varðar líðan og velferð barns. 

 

Með ósk um um gott og gæfuríkt samstarf  f.h. Dalskóla  Sigrún 

Ásta, Sólveig Þórarins og Vilborg Jóna. 


