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Móttökuáætlun nýrra barna     
 Foreldrar fá tilkynningu í pósti um að barn þeirra hafi fengið 

úthlutað dvöl í leikskólanum. Foreldrar þurfa að hringja í 
leikskólann og staðfesta að þeir vilji þiggja leikskólaplássið. 

Deildarstjóri hefur samband við foreldra í gegnum tölvupóst 
og lætur vita hvenær aðlögunin hefst (sjá Fylgiskjal 1 – Texti 
í tölvupósti til foreldra, Fylgiskjal 2 – Texti í tölvupósti til 

foreldra - enska, Fylgiskjal 3 – Upplýsingar sendar í 
tölvupósti í viðhengi til foreldra ). 

Boðað er til fundar með nýjum foreldrum í byrjun 
ágústmánaðar áður en aðlögun hefst.  Á fundinum eru 

stjórnendur kynntir, farið yfir starfsemi skólans og helstu 
áhersluþætti.   

Starfsmenn lesa Fylgiskjal 4 – Upplýsingar um aðlögun fyrir 
starfsmenn um hvað þarf að hafa í huga í sambandi við aðlögun.   

Aðlögun barna á milli deilda fer fram í byrjun ágústmánaðar 
(sjá Fylgiskjal 9 – Gátlisti starfsmanna vegna aðlögunnar milli 
deilda og Fylgiskjal 10 – Aðlögun milli deilda - Upplýsingar 

sendar til foreldra).   

Aðlögun nýrra barna hefst.  Ýmist er notast við þátttökuaðlögun (sjá Fylgiskjal 11 – Upplýsingar um þátttökuaðlögun) eða 
einstaklingsaðlögun (sjá Fylgiskjal 12 – Upplýsingar um einstaklingsaðlögun). 

Foreldrar koma til samtals við deildarstjóra.  Túlkur er pantaður 
ef foreldrar eru af erlendu bergi.   Fyllt er út eyðublað með 
upplýsingum um barnið (sjá Fylgiskjal 5 – Fyrsta samtal - 
Upplýsingar um börnin eða Fylgiskjal 6 – Fyrsta samtal - 
Upplýsingar um börnin - enska).  Farið er í ýmsar hagnýtar 
upplýsingar (sjá Fylgiskjal 7 – Fyrsta foreldrasamtal - Ýmsar 
hagnýtar upplýsingar fyrir foreldra) og orðabók barnsins fyllt 
út fyrir tvítyngd börn (sjá  Fylgiskjal 8 – Fyrsta samtal – 

Orðabók barnsins) 
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Fylgiskjal 1 – Texti í tölvupósti til foreldra                                                            
 

Komið þið sæl kæra fjölskylda!    

 

Nú er komið að því að (nafn barns) hefji leikskólagöngu sína hér á 
Vesturkoti.  

Í viðhengi með þessum tölvupósti er skjal sem inniheldur upplýsingar um aðlögun 
(nafn)    Nánari upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðunni 
www.leikskolinn.is/vesturkot.  

Fundur með nýjum foreldrum (án barnsins) og stjórnendum leikskólans verður       

 ______daginn    ___ágúst kl.____   Þar verða veittar 
upplýsingar um  starf leikskólans og leikskólinn skoðaður.  

Foreldri/foreldrar (nafn barns) eiga að mæta í samtal við deildarstjóra 
(án barnsins)      ____daginn   ____ágúst kl.____   

 

(nafn barns) mætir svo í leikskólann       _____daginn kl   ásamt 
foreldri/foreldrum.  

Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin og hlökkum til að sjá ykkur.  

Særún Þorláksdóttir leikskólastjóri, 

(nafn)  deildarstjóri  

og annað starfsfólk deildarinnar.  

Vinsamlegast látið vita þegar þið hafið móttekið póstinn. 
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Fylgiskjal 2 – Texti í tölvupósti til foreldra - enska 
 
 
Hallo (name) and family!  
 
Attached to this e-mail is a document which includes information about the 

adaption of (name of the child). 
 
Information about the kindergarten and what the child needs to bring are also 
included. You can find further information about the school on the webpage 
www.leikskolinn.is/vesturkot.  
 
Meeting between new parents and the management of the school (without the 

child)  is at   ______ day __th of August at   ____o´clock. 

During the meeting the school will be introduced, a childcare agreement signed 
and finished with a tour around the school.  
 
(name)´s parent(s) shall meet for an interview with the head of class  (without 
the child)  on  

 _____day the  __th of August at  __o´clock.   
 

(name) shall meet at school  _____day the  __th of August at  
__o´clock. with parent(s).  
 
We look forward to see you.  
 

Særún Þorláksdóttir principal,  
(name) the head of the class  
and other teachers of the class. 

Kindly confirm the reception of this letter. 
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Fylgiskjal 3 – Upplýsingar sendar í tölvupósti í viðhengi til foreldra 

Leikskólinn Vesturkot 
 

 
 
Aðlögun er sá tími þegar barnið kynnist starfsmönnum, börnum og húsakynnum 

leikskólans.  Með góðum aðlögunartíma aukast tengslin milli foreldra og 

starfsmanna og grunnur er lagður að áframhaldandi  foreldrasamstarfi. 

Aðlögun er höfð í stuttan tíma í byrjun og lengd dag frá degi þannig að 

barnið nái smám saman að kynnast starfsmönnum og nýju umhverfi, sem við 

teljum vera nauðsynlegt til að byggja upp öryggiskennd hjá barninu. Aðlögun 

tekur oftast fjóra til sex daga og lengri tíma ef þörf krefur. 

Þessir dagar eru mjög mikilvægir fyrir barnið til að auðvelda því 

aðskilnaðinn við foreldrana og stuðla að vellíðan þess í leikskólanum.  Aðlögunin er 

ekki einungis fyrir barnið, heldur einnig tækifæri fyrir foreldra til að kynnast 

starfsmönnum leikskólans, starfinu og öðrum foreldrum.  Við vonumst til að 

foreldrar njóti þess að vera með okkur í leik og starfi á aðlögunartíma barnsins. 
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                        starfsmenn 

Leikskólinn Vesturkot                
Lífsgleði-Leikni-Leikur 
Miklaholt 1, 220 Hafnarfjörður 
S:  565-0220 
vesturkot@hafnarfjordur.is 
www.leikskolinn.is/vesturkot 
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Fylgiskjal 4 – Upplýsingar um aðlögun fyrir starfsmenn                                
 
Hafa skal í huga í aðlögun                                                                     
*Þegar skólaganga barna hefst er mikilvægt að strax myndist góð tengsl á milli 
leikskóla og heimilis.                                                                                                     
*Gagnkvæm virðing milli foreldra og leikskóla er grundvöllur þess að barninu líði 
vel og að það fái notið sín.   Foreldrar eru fyrstu kennarar barnanna og það er 
hlutverk leikskólakennara að koma á góðum samskiptum við foreldra þannig að 
gott samstarf sé um velferð barnsins.                                                          
*Strax í upphafi þarf að tryggja að ákveðinn starfsmaður sinni aðlögun og fyrstu 
samskiptum við fjölskylduna og að hann sé öruggur hlekkur eða lykilpersóna á milli 
heimilis og skóla.                                                                                                   
*Leikskólinn þarf að fá góðar upplýsingar um barnið og heimilisaðstæður þess og 
ekki er síður mikilvægt að leikskólinn veiti foreldrum greinargóðar upplýsingar um 
skólastarfið.                                                                                                 
*Foreldrar koma án barnsins í fyrsta samtal.                                                                                  
*Einn starfsmaður ásamt túlki, sé þess óskað, tekur viðtal við erlenda foreldra.  
*Mjög mikilvægt er að það liggi fyrir þegar foreldrar koma í fyrsta samtal hvaða 
fatahólf barnið fái og að búið sé að merkja það þegar barnið byrjar.                  
*Mikilvægt er að einhver lykilpersóna fyrir barnið sé í aðlöguninni sem hugar að 
tengslum svo barnið geti fundið til öryggis og leitað til þegar foreldrar eru ekki 
til staðar.                                                                                                                    
*Taka skal vel á móti foreldrum og sýna þeim að þau séu velkomin. Upphafið 
skiptir öllu máli fyrir samskipti til framtíðar. Þegar lykilpersóna er fjarverandi, 
gengur deildarstjóri inn í aðlögunina.  



 

          
   Móttökuáætlun nýrra barna 
Fylgiskjal 4 – Upplýsingar um aðlögun fyrir                      

                        starfsmenn 

Leikskólinn Vesturkot                
Lífsgleði-Leikni-Leikur 
Miklaholt 1, 220 Hafnarfjörður 
S:  565-0220 
vesturkot@hafnarfjordur.is 
www.leikskolinn.is/vesturkot 
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Fyrsta samtal við foreldra 
� Foreldrar boðnir velkomnir.  

 
� Starfsfólk deildarinnar er kynnt.  

 
� Foreldrum er sagt í hvaða hóp barnið fer, hver sé hópstjóri þess og hver muni sjá 

um aðlögun barnsins.  
 

� Foreldrar spurðir hve margir verði með barninu í aðlögun þess.  
 

� Starfsmaður fær upplýsingar um barnið hjá foreldrum.  Fylla út eyðublað.  
 

� Farið er yfir dagskipulag deildarinnar og þættir þess útskýrðir. Foreldrum eru 
sýndar myndir frá leikskólastarfinu.  

 
� Ef barnið er af erlendu bergi brotið eru foreldrar beðnir um að búa til orðabók 

fyrir starfsfólk með nokkrum orðum sem eru mikið notuð í leikskólastarfinu.  
 

� Rætt við foreldra um klæðnað barnsins. Nauðsynlegt sé að barnið hafi alltaf með 
sér viðeigandi klæðnað og aukaföt í leikskólann (sjá myndir af útifötum og fötum 
sem þurfa að vera í hólfi barnsins).  

 
� Útskýra fyrir foreldrum að á Íslandi fari börn út þrátt fyrir kulda.  

 
� Foreldrum er bent á að merkja fatnað barna sinna vel (Rögn) og fylgjast með því 

hvort blaut og/eða óhrein föt séu í hólfi barnsins.  
 

� Segja foreldrum að þau þurfi að tilkynna veikindi og frí barnsins.  
 

� Minnast á mikilvægi þess að barnið mæti í leikskólann áður en hópastarf hefst á 
morgnana.  

 
� Segja foreldrum að sælgæti sé ekki leyfilegt í leikskólanum og reglur varðandi 

afmæli barna.  
 

� Láta foreldra vita að börnin í leikskólanum séu hvött til að smakka allan mat.  
 

� Segja frá starfsemi foreldrafélagsins Kjarna, gjöldum og uppákomum. 
 

� Foreldrum er sýnd deildin og fatahólf barnsins. 



 

          
   Móttökuáætlun nýrra barna 
Fylgiskjal 5 – Fyrsta samtal – upplýsingar um  

                        börnin   

Leikskólinn Vesturkot                
Lífsgleði-Leikni-Leikur 
Miklaholt 1, 220 Hafnarfjörður 
S:  565-0220 
vesturkot@hafnarfjordur.is 
www.leikskolinn.is/vesturkot 
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Fylgiskjal 5 – Fyrsta samtal - Upplýsingar um börnin                                
Fyrsta samtal við foreldra 

Upplýsingar um barn sem er að hefja leikskólagöngu (deildarstjóri skráir)  
 
Nafn barns:__________________________________________________ 
Fæð.dagur/ár:________________________________________________ 
Hvað er barnið kallað heima? _____________________________________ 
Hefur nafn barnsins einhverja sérstaka merkingu?_____________________ 
____________________________________________________________  
Þjóðerni barns:________________________________________________ 
Heimilisfang:__________________________________________________
Sími:________________________________________________________ 
Dvalartími barns:______________________________________________ 
Hve lengi hefur barnið búið á Íslandi?______________________________ 
 
Nafn móður:__________________________________________________ 
Upprunaland:__________________________________________________
Tungumál:____________________________________________________
Ríkisfang:____________________________________________________
Menntun:_____________________________________________________ 
Vinnustaður:__________________________________________________
Vinnusími:____________________________________________________ 
Netfang:_____________________________________________________ 
 
Nafn föður:___________________________________________________ 
Upprunaland:__________________________________________________
Tungumál:____________________________________________________
Ríkisfang:____________________________________________________
Menntun:_____________________________________________________ 
Vinnustaður:__________________________________________________
Vinnusími:____________________________________________________ 
Netfang:_____________________________________________________ 
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Leikskólinn Vesturkot                
Lífsgleði-Leikni-Leikur 
Miklaholt 1, 220 Hafnarfjörður 
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Tala foreldrar íslensku?_________________________________________ 
Hvaða tungumál talar barnið?_____________________________________ 
Hvaða tungumál talar móðir við barnið?______________________________ 
Þekkja foreldrar marga í landinu?__________________________________ 
____________________________________________________________
Hefur barnið verið áður í leikskóla? Ef já, hvaða?_____________________ 
Hefur barnið verið í gæslu hjá dagmóður eða skyldmennum? _____________ 
____________________________________________________________ 
Þekkir barnið einhvern í leikskólanum? Ef já, hvern?___________________ 
Hvað finnst barninu skemmtilegast að gera?__________________________ 
Hvernig er skaplyndi barnsins?____________________________________  
Trúarbrögð 
foreldra:____________________________________________ Eru 
einhverjir sérstakir siðir sem tengjast menningu og trú?_____________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________  
Má barnið fara í kirkju?_________________________________________ 
Má tala um/fræða barnið um önnur trúarbrögð?_______________________  
Væntingar til leikskólans? (Líta foreldrar á leikskólann sem vettvang 
menntunar og/eða uppeldis og umönnunar?)___________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Hvert er viðhorf foreldra til útiveru?_______________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

Heilsufar barnsins 
Hefur barnið legið á sjúkrahúsi? Hvenær, hvers vegna og hvar?__________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Barnasjúkdómar:_______________________________________________  

Bólusetningar:_________________________________________________ 

Ofnæmi:_____________________________________________________  

Astmi eða eyrnabólga: __________________________________________  

Hitakrampi: __________________________________________________  
 

Matarvenjur:  
Er barnið á sérfæði?____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Má barnið borða allan mat?_______________________________________  

____________________________________________________________ 

Hver er uppáhaldsmatur barnsins? _________________________________  
 
Notar barnið bleiu? ____________________________________________ 
 

Hvíld barnsins  
Sefur barnið? Ef já, hve lengi? ___________________________________  

Notar barnið snuð eða mjúkt dýr? _________________________________  

Sefur barnið í vagni eða inni? ____________________________________  

Hvernig er barnið þegar það fer að sofa? (rólegt/órólegt) ______________ 
____________________________________________________________  
 
Er eitthvað annað sem foreldrar vilja að komi fram?___________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Aðlögun hefst: ________________________________________________  
 
Starfsmaður sem sér um aðlögun:__________________________________  
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Fylgiskjal 6 – Fyrsta samtal - Upplýsingar um börnin - enska                             

The first conversation with parents 
Informations about the child  
 
Child´s name:_________________________________________________ 
Birthday/year:________________________________________________  

What is the child called at home?_________________________________ 

Does the child´s name have some special meaning?____________________ 

____________________________________________________________ 

Nationality of the child:_________________________________________ 
Address:_____________________________________________________ 
Phonenumber:_________________________________________________  

Time:_______________________________________________________  

How long has the child lived in Iceland?_____________________________ 
 

Mother´s name:_______________________________________________ 

Country of orgin:______________________________________________ 
Language:____________________________________________________ 

Nationality:___________________________________________________ 
Education:____________________________________________________ 
Workplace:___________________________________________________  

 

Father´s name:________________________________________________ 

Country of orgin:______________________________________________ 
Language:____________________________________________________ 
Nationality:___________________________________________________ 
Education:____________________________________________________ 
Workplace:___________________________________________________  

Do the parents speak Icelandic?___________________________________  
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Which language does the child speak?______________________________ 
Which language does the mother speak with the child?_________________  
Which language does the father speak with the child?_________________  
Which languages do the parents speak to each other?__________________  
Do the parents wish to have an interpreter during interviews: Yes [ ] No [ ] 
If yes, somone special?_________________________________________  
 
Does the child have sibilings?_____________________________________  
Name:____________________________Birthday and year:____________ 
Name:____________________________Birthday and year:____________  
Name:____________________________Birthday and year:____________ 
Name:____________________________Birthday and year:____________ 
Family structure (married, separated, single):________________________ 
____________________________________________________________ 
Custody (setup of access rights):__________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Does the child have grandparents?_________________________________ 
____________________________________________________________ 
Parent´s e-mail address:________________________________________ 
____________________________________________________________   
If yes, where do they live?______________________________________ 
Who has permission to fetch the child other than parents? (note, must be 
older than 12 years of age): 
Name:__________________________________ Phonenumber:________ 
Name:__________________________________ Phonenumber:________ 
Name:__________________________________ Phonenumber:________  
 

Does the parents know many people in Iceland?_______________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Has the child attended another preschool? If so, which?_______________ 
____________________________________________________________ 
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Has the child been in daycare or taken care of by relatives?____________ 
____________________________________________________________  
Does the child know someone at this preschool? If yes, who?____________ 
____________________________________________________________ 
What does the child like to do? __________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
What are the child´s personal caracteristiecs? (good humored, shy, 
withdrawn, difficult)____________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Parents religion:_______________________________________________  
Are there any special customs related to the childs native culture or 
religion? _____________________________________________________ 
____________________________________________________________
Can the child go to church?______________________________________  
Can the child be told/ecucated about other religions?__________________ 
____________________________________________________________ 
 
Expectations towards the preschool. (Do the parents see it as a venue for 
ecucation and/or upbringing and care?)______________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________  
What is the parents opinion about outdoor activities?__________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

State of health:  
Has the child been in a hospital? When, where and why?_______________ 
___________________________________________________________  

Child diseases:________________________________________________ 
____________________________________________________________  

Vacinations:__________________________________________________  
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Allergies:____________________________________________________  

Asthma or inflammation of the ears: ______________________________ 
____________________________________________________________  

Fever cramp: ________________________________________________  
 

Dietary habits:  
Does the child need a special diet?________________________________ 
____________________________________________________________ 

Can the child eat all foods?______________________________________ 
____________________________________________________________  

What does the child like to eat? 
__________________________________ 
____________________________________________________________  
Does the child use diapers? ______________________________________ 
 

The child´s rest:  
Does the child sleep during the day?  
If yes how long _______________________________________________  

Does the child use pasifier or a teddy 
bear?__________________________  

Does the child sleep in a carriage inside/outside? _____________________ 
____________________________________________________________  

How does the child behave during rest? (does it need to be lulled to sleep) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________  
 
Do the parents want to add anything?____________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  
Adjustment starts: ____________________________________________  
Employee responsible for adjustment:___________ 
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Fylgiskjal 7 – Fyrsta foreldrasamtal - Ýmsar hagnýtar upplýsingar 
fyrir foreldra   

 
Upplýsingar fyrir foreldra (Information for 
parents) 
 
Nafn deildar (the name of the class):  
 
Deildarstjóri (the class teacher):  
 
Hópstjóri barns (the child´s teacher):  
 
Annað starfsfólk deildar, sjá heimasíðu (you can see pictures of the staff on the  
school´s webpage.)  
 
Netfang deildar (the classes e-mail):  
 

Leikskólastjóri (the principal): Særún þorláksdóttir  
 

Aðstoðarleikskólastjóri (the vice-principal):  Linda Hrönn Þórisdóttir  

Símanúmer leikskólans (the school´s phonenumbers):   565-0220, 664-5854 
(Særún)  Fax:   565-3518  
 
Heimasíða leikskólans (the school´s webpage): www.leikskolinn.is/vesturkot 
 
Netföng leikskólans er (the school emails): vesturkot@hafnarfjordur.is  
 
Lykilorð á heimasíðu:______________________________________ 
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Aukaföt sem þurfa að vera í hólfi barnsins (extra-clothes in the school)  
 

• 2 Nærbolir (Undershirts)  
• 2 Buxur (Pair of trousers)  
• 2 Sokkabuxur (Pair of tights)  
• 1 Stuttermabolur  
• (T-shirt)  
• 2 Nærbuxur (Two pairs of underwear)  
• 1 Langermabolur (Long sleeve shirt)  
• 2 Pör af sokkum (Two pairs of socks)  
• Inniskór (Slippers)  
• Bleiur (Diapers)  
• Snuð (Pacifier)  

 

Útiföt sem barnið þarf að eiga (outdoor-clothes the child needs in the 
school)  

• Kuldagalli (warm overalls)  
• Úlpa (warm jacket) 
• Kuldabuxur (snow trousers)  
• Húfa (warm hat)  
• Regnjakki (rain-coat)  
• Regnbuxur (rain-trousers)  
• Ullarsokkar (warm socks)  
• Vettlingar (mittens)  
• Hlý peysa (pullover) 
• Kuldaskór (warm shoes)  
• Stigvél (Rain boots)  
• Strigaskór (Sneakers)  

 

*Mjög mikilvægt er að merkja allan fatnað barnsins (It´s very inportant to 
put the childs name on it´s clothes) 
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    Fylgiskjal 8 – Fyrsta samtal – Orðabók barnsins  
 
ORÐABÓK BARNSINS                                                    
 
Deild:                                                                       
Nafn barnsins:_________________________                                  
Halló__________________________________________                          
Ég heiti________________________________________ 
Já__________________ Nei_____________________  
Góðan daginn ___________________________________ 
Velkomin(n)_____________________________________  
Ertu glaður?____________________________________  
Ertu leiður?_____________________________________  
Þarftu að fara á klósettið?_________________________  
Það er kominn matur_______________________________  
Takk fyrir daginn________________________________  
Sjáumst á morgun________________________________ 
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Fylgiskjal 9 – Gátlisti starfsmanna vegna aðlögunnar milli deilda   
 

Gátlisti starfsmanna vegna aðlögunnar milli deilda 

� Tilkynna foreldrum með góðum fyrirvara að barnið sé að flytja milli deilda 

� Deildarstjóri ,,gömlu‘‘ deildarinnar gefur deildarstjóra ,,nýju‘‘ deildarinnar 

upplýsingar um stöðu barnsins sem færir upplýsingablöð í möppu 

deildarinnar. 

� Ræða við börnin sem flytjast yfir um hvað sé framundan og fara með þau í 

stuttar heimsóknir á nýju deildina 

� Starfsfólk nýju deildarinnar gefi sig sérstaklega að börnunum sem eru að 

koma á deildina 

� Vera búin að koma börnunum í hópa áður en aðlögun hefst svo börnin myndi 

fyrst tengsl í litlum hópi. 

� Huga að börnunum sem eftir eru á gömlu deildinni.  Leyfa þeim að kveðja 

börnin sem eru að fara því það eru líka breytingar fyrir börnin sem eftir 

eru 

� Huga að börnunum sem fyrir eru á nýju deildinni.  Þetta eru breytingar 

fyrir þau líka.   

� Halda dagskipulagi og annarri rútínu eins og hægt er, það veitir börnunum 

öryggi og þau eru yfirleitt fljótari að aðlagast 
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Fylgiskjal 10 – Aðlögun milli deilda - Upplýsingar sendar til 
foreldra  

Aðlögun milli deilda  

Sæl kæra fjölskylda.  
Nú er komið að því að __________________________fari á aðra deild.  

Deildin sem barnið ykkar fer á heitir ___________________________.      

Deildarstjórinn á deildinni heitir ______________________________.         

Ef einhverjar spurningar vakna hafið þá endilega samband.  

Við hvetjum ykkur til að kíkja yfir á nýju deildina áður en aðlögun hefst, skoða 

deildina og hitta nýjan deildarstjóra og aðra starfsmenn deildarinnar.  Það eru 

alltaf einhverjar breytingar sem fylgja flutningum á milli deilda og munum við 

leggja okkur fram við að koma þeim upplýsingum á framfæri. 

Starfsmenn af deildinni fylgja barninu ykkar á nýju deildina. 

 

Dagur 1.  __________Barnið mætir á gömlu deildina sína og er sótt þangað í lok 

dags.  Barnið kemur í heimsókn á nýju deildina um morguninn og dvelur þar kl. 

9:00 - 11:20 

Dagur 2.  __________ Barnið mætir á gömlu deildina sína og er sótt þangað í 

lok dags.  Barnið tekur þátt í daglegu starfi deildarinnar, borðar morgunverð og 

hádegismat og fer í hvíld.   Dvalartíminn á nýju deildinni er kl. 8:30-13:30.  

Dagur 3.  __________Barnið mætir á nýju deildina sína og er sótt þangað í lok 

dags.  Aðlögun milli deilda lokið. 

Með kærri kveðju og ósk um áframhaldandi gott samstarf 

Starfsfólk Vesturkots
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Fylgiskjal 11 – Upplýsingar um þátttökuaðlögun   

Gátlisti starfsmanna fyrir þátttökuaðlögun: 

� Tölvupóstur til foreldra:   
• Senda tölvupóst til foreldra, sjá skjaliðTexti í tölvupósti til 

foreldra og tilgreina hvenær aðlögun hefst og boða í viðtal og á 
foreldrafund.   

• Senda skjal í viðhengi, sjá skjalið Þátttökuaðlögun - eintak foreldra 
sent í tölvupósti 

� Undirbúningur fyrir fyrsta samtal við foreldra áður en aðlögun hefst: 
• Prenta út nemendablað barnanna 
• Prenta út tímasetningar í aðlögun 
• Prenta út eyðublað um upplýsingar um barnið 
• Taka til leikskólasamning og samning um leikskólagjöld  
• Panta túlk ef þörf er á 
• Prenta út lista yfir fatnað sem börnin þurfa að hafa 
• Prenta út miða með upplýsingum um heimasíðu leikskólans og 

notendanafn á fjölskyldusíðu 
• Prenta út kynningarbækling til að hafa til hliðsjónar, dagskipulag og 

ýmsa þætti starfsins 
� Aðlögunin 

• Vera búin að úthluta börnunum hólfum og hvar þau sitja við matarborðið.   
• Vera búin að skipta börnunum í hópa og ákveða hver er hópstjóri  
• Ákveða hvaða starfsmaður sjái um hvaða barn 
• Láta eldhús vita um fjölda foreldra í hádegismat 
• Hafa hugfast að mögulega riðlist kaffitímar meðan á aðlögun stendur 
• Vera jákvæður og lausnamiðaður og skapa þannig gott fordæmi í 

samskiptum 
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Tímasetningar í þátttökuaðlögun 

 

Áður en aðlögun hefst koma foreldrar  í samtal við deildarstjóra, þar sem eyðublað  
(foreldrasamtal) er fyllt út.  

Í fyrstu viku aðlögunarinnar mæta börnin ásamt foreldrum sínum í leikskólann.  

� Fyrsta daginn er mæting kl. 9:00-12:00.  Foreldrar dvelja allan tímann með 
barninu. 

� Annan daginn er mæting kl. 8:30-13:30.  Foreldrar dvelja allan tímann.   

� Þriðja daginn dvelur barnið frá 8:30-15:00, foreldrar fara eftir að barn er 
komið í hvíld og eru í símasambandi.  

� Á fjórða degi mætir barnið kl. 8:30 og dvelur til 15:00. Barnið borðar 
morgunmat með foreldrum og foreldrar kveðja að því loknu en eru á bakvakt. 

� Fimmta daginn kemur barn á tilsettum tíma, það er kvatt fljótlega og sótt kl. 
15:00 ef allt hefur gengið að óskum.  

Í annarri viku eru börnin á sínum tíma í leikskólanum og foreldrar eru beðnir um að 
sækja þau snemma, um kl.15 til þess að koma í veg fyrir að barnið verði óöruggt.  

Ef börn koma ekki í hópaðlögun, af einhverjum ástæðum, þá eru þau aðlöguð 
einstaklingslega, en aðlögunarferlið er það sama og þegar um hópaðlögun er að ræða.  
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Rökstuðningur fyrir þátttökuaðlögun 

 

� Styttri aðlögunartími, sem þýðir að eðlilegt leikskólastarf geti hafist fyrr að 
hausti.  

� Starfsmenn og foreldrar kynnast betur. Foreldrum líður eflaust betur þegar 
fleiri foreldrar eru líka í sömu aðstæðum. Þeir sjá hvernig dagurinn gengur 
fyrir sig hjá barninu og eiga þá auðveldara með að skilja það eftir.  

� Barnið lærir strax að deila sínum starfsmanni með hinum börnunum, þ.e. að það 
hafi hann ekki út af fyrir sig.  

� Aukið álag á starfsfólk og börn sem fyrir eru á deildinni varir í styttri tíma.  

� Aðlögun milli deilda hefur þegar farið fram og getur afleysingafólk aðstoðað, 
auk starfsfólks annarra deilda, ef á þarf að halda.  

� Starfsmenn fá tækifæri til að læra af foreldrunum og foreldrarnir fá góða 
innsýn í hvernig leikskólastarfið er. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          
   Móttökuáætlun nýrra barna 
    Fylgiskjal 11 – Upplýsingar um  

                            þátttökuaðlögun 

Leikskólinn Vesturkot                
Lífsgleði-Leikni-Leikur 
Miklaholt 1, 220 Hafnarfjörður 
S:  565-0220 
vesturkot@hafnarfjordur.is 
www.leikskolinn.is/vesturkot 

 

23 |  
 

Aðlögunartími barna                                             
 
Foreldrar  mæta í viðtal við deildarstjóra án barnsins 
Dags:              Frá:          Til:    
Gera má ráð fyrir að samtalið taki allt að einni klukkustund. 
 

1. dagur.   Dags:                 Frá:  9:00   Til:   12:00  
Barnið mætir ásamt foreldri/foreldrum og tekur þátt í starfsemi deildarinnar. 
Borðar hádegismat og fer síðan heim.  
 

2. dagur. Dags:              Frá:  8:30  Til:  13:30    
Barnið mætir ásamt foreldri/foreldrum og tekur þátt í starfsemi deildarinnar. 
Borðar morgunmat, hádegismat og fer í hvíld. Foreldrar fara inn í hvíld og svæfa.  
 

3. dagur  Dags:              Frá: 8:30      Til:   15:00 
Barnið mætir ásamt foreldri/foreldrum og tekur þátt í starfsemi deildarinnar. 
Borðar morgunmat, hádegismat, fer í hvíld og er í nónhressingu. Foreldrar fara þegar 
barnið er komið í hvíld og eru í símasambandi.  
 

4. dagur. Dags:              Frá: 8:30     Til: 15:00 
Barnið mætir ásamt foreldri/foreldrum og borðar morgunmat. Foreldrar kveðja að 
morgunmat loknum og eru á bakvakt.  
 

5. dagur. Dags:              Frá:  upphafsdvalartíma  Til:   15:00    
Foreldri/foreldrar og barn koma á tilsettum tíma. Foreldrar kveðja barnið fljótlega 
og sækja það kl. 15:00, ef allt hefur gengið að óskum. 
 
Foreldrar og starfsmenn meta hvernig hefur gengið og ákveða framhaldið. Foreldrar 
eru beðnir að sækja barnið snemma fyrstu vikuna til þess að koma í veg fyrir að 
barnið verði óöruggt.  
 
Verið hjartanlega velkomin í Vestukot, við hlökkum mikið til að sjá ykkur 
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Fylgiskjal 12 – Upplýsingar um einstaklingsaðlögun   

Aðlögun 

Dagur 1.  Dags:________  Dvalartími:  frá  9  til   10 
Barnið kemur í heimsókn með foreldri sem er 
með barninu allan tímann. 

Dagur 2.  Dags:________  Dvalartími:  frá  9  til  11 
Barnið dvelur í leikskólanum í 2 klst.  Foreldri 
er til staðar mest allan tímann en fer frá í 
skamma stund. 

Dagur 3.  Dags:________  Dvalartími:  frá  8:30  til 12:30 
Barnið tekur þátt í leik og starfi og borðar 
morgunverð og hádegisverð.  Foreldri fer frá í 
stutta stund. 

Dagur 4.  Dags:________  Dvalartími:  frá 8:30 til 14:00 
Barnið tekur þátt í leik og starfi og fer í hvíld.  
Foreldri er með barninu fyrst um sinn en 

kveður svo. 

Dagur 5.  Dags:________  Dvalartími:  frá 8:00 til 15:00 
Barnið tekur þátt í leik og starfi leikskólans.     
Foreldri kveður barnið fljótlega og sækir þegar 
dvalartíma lýkur.  

Foreldri gefur sér góðan tíma í upphafi og í lok dags til að stuðla að öryggiskennd 
barnsins. Þessi áætlun er til viðmiðunar, það er misjafnt eftir einstaklingum hversu 
hratt aðlögun gengur og þurfa sum börn á lengri aðlögunartíma að halda. 
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Gátlisti starfsmanna fyrir aðlögun: 

� Tölvupóstur til foreldra:   
• Senda tölvupóst til foreldra, sjá skjaliðTexti í tölvupósti til 

foreldra  og tilgreina hvenær aðlögun hefst og boða í viðtal og 
á foreldrafund.   

• Senda skjal í viðhengi, sjá skjalið Aðlögun í Vesturkoti - 
eintak foreldra sent í tölvupósti 

� Undirbúningur fyrir fyrsta samtal við foreldra áður en aðlögun hefst: 
• Prenta út nemendablað barnanna 
• Prenta út tímasetningar í aðlögun 
• Prenta út eyðublað um upplýsingar um barnið 
• Taka til leikskólasamning og samning um leikskólagjöld  
• Panta túlk ef þörf er á 
• Prenta út lista yfir fatnað sem börnin þurfa að hafa 
• Prenta út miða með upplýsingum um heimasíðu leikskólans og 

notendanafn á fjölskyldusíðu 
• Prenta út kynningarbækling til að hafa til hliðsjónar, 

dagskipulag og ýmsa þætti starfsins 
� Aðlögunin 

• Vera búin að úthluta börnunum hólfum og hvar þau sitja við 
matarborðið.   

• Vera búin að skipta börnunum í hópa og ákveða hver er hópstjóri  
• Ákveða hvaða starfsmaður sjái um hvaða barn 
• Hafa hugfast að mögulega riðlist kaffitímar meðan á aðlögun 

stendur 
• Vera jákvæður og lausnamiðaður og skapa þannig gott fordæmi í 

samskiptum 


