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Undirbúningur  

Starfsþróun er mikilvæg í öllu starfi. Til að starfsmenn eigi kost á að þróast í 

starfi verða þeir að eiga kost á símenntun og endurmenntun innan sem utan 

vinnustaðarins til að auka við þekkingu sína og faglega hæfni sem nýtist í starfi. 

Hluti af námskeiðum og starfsþróun í leikskólum er að starfsmenn fari í 

námsferðir erlendis. Í slíkum ferðum er lögð mikil áhersla á að þekking 

starfsfólks sé endurnýjuð með þátttöku í námsferðum.  

Markmið námferðar leikskólans Vesturkots til Svíþjóðar var að efla þekkingu 

starfsmanna og víkka sjóndeildarhring þeirra. Tilgangurinn var einnig að stofna til 

tengsla við aðra skóla og kynnast ólíkum áhersluþáttum í leikskólastarfi. Þá var 

einnig markmiðið sett að afla nýrrar þekkingar og fá nýjar hugmyndir af 

fjölbreyttu og faglegu starfi.  

 

Undirbúningurinn fyrir námferðina stóð yfir í rúmlega eitt ár. Ferðanefnd var 

stofnuð sem hafði frumkvæði að því að finna áfangastað. Tilboða var leitað með 

gistingu og flug þannig að gróflega áætlaður kostnaður lá fyrir. Þetta var kynnt 

fyrir starfsmönnum og byrjað var í ýmis konar fjáröflunum til að fjármagna 

ferðina. Starfsmenn Vesturkots eyddu meðal annars góðri kvöldstund við að 

útbúa chilisultu, baðsalt og salatolíu. Kökubasar var haldinn, lakkrís var seldur og 

fjölmörg brauð voru bökuð. Þá stóðu starfsmenn skólans fyrir happdrætti og voru 

glæsilegir vinningar í boði.  

 

Alls tóku 20 starfsmenn þátt í námsferðinni til Stokkhólms. Áður en lagt var af 

stað ígrunduðum við vel hvað við töldum nauðsynlegt að fá vitneskju um. Við 

vildum fá upplýsingar um hvaða hugmyndafræði og/eða stefna væri lögð til 
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grundvallar í leikskólunum. Þá vildum við fræðast um hvað væri einkennandi fyrir 

skólana og hvernig dagskipulagið væri. Þá vildum við fá meiri upplýsingar um 

samsetningu barnahópsins, hvernig kennslan fer fram, leikefni, kennslubúnað, 

starfsmannahald, rekstur og annað sem við töldum mikilvægt að fá upplýsingar 

um.    

 

 

Brottför til Stokkhólms 

miðvikudagur 23. apríl 2014 

 Brottför frá Keflavík kl. 7:35 

 Lent í Stokkhólmi kl. 12:30 

Brottför okkar seinkaði um nokkrar klukkustundir vegna vinnustöðvunar 

flugvallarstarfsmanna. Við vissum með góðum fyrirvara að möguleiki væri á 

seinkun og því afpöntuðum við rútuna sem átti að flytja okkur frá flugvellinum 

í Stokkhólmi og að hótelinu þar sem við gistum. Þess í stað tókum við 

flugrútuna sem stoppaði rétt hjá hótelinu okkar. Það var einnig mikið lán að við 

höfðum ekki skipulagt skólaheimsókn þennan daginn þar sem dagskráin hefði 

öll riðlast. Þess í stað nýttu starfsmenn tækifærið til að skoða sig um í 

borginni.  
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Nicolaigården í Gamla Stan, 
Skomakargatan 30 

fimmtudagur 24. apríl 2014, kl 9:00 

Leikskólinn Nicolaigården er í gömlu húsnæði á fjórum hæðum staðsett í eldri 

hluta Stokkhólms, Gamla Stan. Húsnæðið er afar ólíkt því sem við eigum að 

venjast hér á Íslandi en sem dæmi um það þá er útisvæðið á þakinu. Þarna hefur 

starfsemi með börnum verið starfrækt í einhverju formi síðan árið 1901. Meðal 

annars var kirkjan með starfsemi í húsnæðinu fyrir börn vændiskvenna svo þau 

hefðu eitthvað athvarf. Leikskólinn er einkarekinn og opinn allan sólarhringinn ef 

foreldrar óska þess. Börnin geta verið með viðveru allt að 12 klst. á sólarhring. 

Boðið er upp á hádegismat, nónhressingu og ávexti. 

        

Myndir: Útisvæðið á þakinu 

 

Skólinn vinnur á jafnréttisgrundvelli. Lögð er áhersla á að börnin njóti sama 

viðhorfs af hálfu starfsfólksins, burtséð frá uppruna þeirra, menningu, 

fjölskyldusamsetningu, tungumáli og getu og að öll börnin fái að vinna úr sama 

efnivið. Lögð er áhersla á að starfsmenn líti á börnin út frá eiginleikum þeirra en 
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ekki ytra atgervi, t.d. klæðnaði. Lögð er gríðarlega mikil áhersla á fjölmenningu og 

jafnrétti bæði í kynja- og menningarlegu samhengi. Skólinn er mjög vinsæll og 

eftirspurn eftir því að hafa börn þar er mikil vegna þeirrar sérstöðu sem hann 

hefur skapað sér.  

Leikskólinn er eini skólinn í Svíþjóð sem hefur fengið ISO-9001:2000 vottun en 

til þess þarf eftirfarandi; gott skipulag, gæða- og skráningarstarf. Einkunnarorð 

skólans eru út frá þeim þáttum sem getið er í námskrá; nám út frá leik, virðing, 

öryggi og gleði, leikur og menning, söngur og tónlist, náttúra og umhverfi.  

Í Nicolaigården eru um það bil 86 börn og er þeim skipt í hópa eftir aldri. Hátt 

hlutfall starfsmanna eru faglærðir og nýtir leikskólastjórinn mannauðinn vel. 

Hann hvetur ófaglærða starfsmenn til að fara í leikskólakennaranám ef hann 

telur viðkomandi aðila hafa hæfileika til þess.  Lotta leikskólastjóri tók á móti 

okkur og bauð upp á veitingar. Við fengum góða 

kynningu á starfsemi skólans og fengum leiðsögn 

um húsnæðið. Þar sem mikil áhersla er lögð á 

fjölbreytileikann í allri sinni mynd í skólanum og 

tekið er sérstaklega vel á móti börnum sem búa 

við óvenjulega fjölskyldusamsetningu, s.s. báðir 

foreldrar af sama kyni, þá horfðum við á mynd 

sem fjallaði um mikilvægi þess að kennarar komi 

á móts við þann menningarlega bakgrunn sem 

börnin hafa.  

Mynd: Börnin koma víðsvegar að  
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Við fengum fræðslu um ,,þriðja kynið‘‘ eða ,,hen‘‘ sem var tekið upp í Svíþjóð fyrir 

um fimm árum síðan. Þetta hugtak er notað sífellt meira. Sem dæmi um það má 

nefna að ef talið berst t.d. að lögregluþjóni er ekki talað um ,,hann‘‘ eða ,,hún‘‘ 

heldur er notast við þriðja kynið. Þannig geta börnin sjálf gert sér í hugarlund um 

hvort kynið er að ræða. Leikskólastjórinn lagði einnig mikla áherslu á að bæði 

strákar og stelpur eru fær um að gera sömu hlutina og þurfum við fullorðna fólkið 

oft að breyta okkar viðhorfi.  

    

Myndir: Ritmálið er sýnilegt 

 

Þessi heimsókn var mjög lærdómsrík og vakti upp miklar umræður um stefnu 

skólans og þessar framsæknu áherslur sem lagðar eru til grundvallar til að koma á 

móts við öll börn, sama hver uppruni þeirra og aðstæður eru.     
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Myndir: Ítarlegar upplýsingar eru settar upp á töflu fyrir starfsmenn. Þar má sjá hvernig fjárhagsleg staða skólans er svo 

starfsmenn geti fylgst með hvernig reksturinn er. Einnig eru upplýsingar um hvaða starfsmenn eru mættir til vinnu og 

hverjir eru fjarverandi.  

 

Astrid Lindgren safnið  

24. apríl 2014, kl 13:00 

Annar hluti námsferðarinnar fór fram í Astrid Lindgren safninu, Junibacken. Í 

safninu er farið í gegnum flestallar sögur Astrid Lindgren á ævintýranlegan hátt 

auk þess sem skyggnst er í söguheim fleiri norrænna barnabókahöfunda. Stærsta 

upplifunin var lestarferð þar sem lestarvagnar leiddu okkur á milli fíngerðra og 

vandaðra sviðsmynda sem voru sögusvið þeirra fallegu sagna sem Astrid Lindgren 

skilur eftir sig. Þetta vakti mikla hrifingu og gleði á meðal starfsmanna sem fengu 

góða innsýn í þá ævintýraveröld sem Astrid Lindgren skapaði.  
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Það vakti mikla ánægju að upplifa hversu mikill metnaður er lagður í að gefa 

börnunum tækifæri til að skyggnast inn í þjóðarmenningu Svía eins og hún birtist 

í þessum sögum sem við þekkjum svo vel.   

 

Förskolan Sture, Regeringsgatan 70 

25. apríl 2014, kl 9:00 

Leikskólinn Sture er staðsettur í miðborg Stokkhólms og er rekinn af borginni. 

Leikskólum  borgarinnar er skipt í minni einingar eftir hverfum og hittast 

stjórnendur leikskólanna vikulega. Sömu áherslur eru í þessum leikskólum sem eru 

í hverju leikskólasamfélagi og er náin samvinna þeirra á milli.  

Sture opnar kl. 7:00 á morgnanna og er tekið á móti börnunum úti. Leikskólinn 

lokar kl. 18:00 og er börnunum einnig skilað úti. Innra starf leikskólans er mjög 
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metnaðarfullt og mikil vinna er lögð í starfið. Börn með sérþarfir og fötluð börn 

fara í sér skóla en reynt er eftir bestu getu að hafa þau í almennum skólum. 

Veittur er aukastuðningur frá utanaðkomandi aðilum.  

   

Myndir: Mikið er unnið með verðlausan efnivið og meðal annars hafa mjólkurfernur verið nýttar í skilrúm og kubba sem 

börnin nota í leik 

 

Boðið er upp á  morgunverð fyrir þau börn sem mæta kl. 7:00. Annars er boðið 

upp á hádegismat og nónhressingu auk þess sem boðið er upp á ávexti tvisvar á 

dag. Annað hvort kjósa foreldrar 30 eða 40 dvalarstundir á viku fyrir börnin sín. 

Í Sture eru 86 börn og er þeim skipt í hópa eftir aldri. Starfsmenn telja sig hafa 

betri yfirsýn yfir starfið með því.  Alls starfa 18 starfsmenn við skólann. Í 

starfsmannahópnum eru 9 kennarar og 5 leikskólaliðar auk leiðbeinenda. Yfir 50% 

starfsmanna leikskólanna á „svæðinu“ eru faglærðir.  Starfsmenn vinna 40 tíma 

vinnuviku og fimm klukkustunda undirbúningur er fyrir kennara og fá 

leiðbeinendur tvær klukkustundir á viku ef aðstæður leyfa. Deildarstjórafundir 

eru vikulega.  
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Unnið er eftir hugmyndafræði Reggio Emilia. Þó er ekki hægt að yfirfæra alla 

stefnuna frá Ítalíu til Svíþjóðar og hafa því orðið ýmsar tilfærslur á 

starfseminni sem henta betur sænskum áherslum. Kennarar vinna meira með það 

sem hentar þeim. Þó eru ákveðin þema tekin fyrir og er áhugi barnanna hafður að 

leiðarljósi. Það er breytilegt hversu lengi verkefnin eru í gangi en þau eru 

yfirleitt í eina til tvær annir. Unnið er samkvæmt áhuga barnanna og þegar áhugi 

vaknar hjá þeim er tækifærið nýtt til áframhaldandi vinnu. Gríðarleg áhersla er 

lögð á að kennarinn sé ávallt til staðar fyrir börnin. Gerðar eru miklar kröfur til 

kennarana um að vinna samkvæmt stefnu leikskólans. Þetta krefst mikillar  

skráningarvinnu, myndatöku, videóupptöku og þess háttar.  

 

Mynd: Stór tafla hangir uppi á miðsvæði skólans. Þar setja starfsmenn ýmist grænan eða rauðan punkt við nafnið sitt eftir 

því hvernig dagurinn hefur gengið að þeirra mati. Ef upp koma atriði sem þarf að lagfæra er brugðist strax við því og 

hugmyndir lagðar fram til að leysa málin. Svo er athugað og fylgt eftir hvort lausnin hafi dugað. Ef svo er ekki eru 

starfsmenn hvattir til að leita annarra lausna.  

 

mailto:vesturkot@hafnarfjordur.is


          
     Náms- og kynnisferð til Stokkhólms  

                                               í apríl 2014 

Leikskólinn Vesturkot                                           
Lífsgleði-Leikur-Leikni 
Miklaholt 1, 220 Hafnarfjörður 

S:  565-0220 

vesturkot@hafnarfjordur.is 
www.leikskolinn.is/vesturkot 

 

11 
 

Á Sture er sér vatnsherbergi og tónlistarherbergi sem kennarar geta pantað 

fyrirfram fyrir hópana sína. Börnin skiptast niður á fimm deildir eftir aldri: 

Apple (Eplið) þar eru yngstu börnin á aldrinum ½ til 1 árs. Á deildinni eru 15 börn 

og 3 kennarar. Herbergin á deildunum eru mjög opin en hægt er að hólfa þau 

niður eftir aðstæðum hverju sinni og hvað hentar hverjum barnahópi hverju sinni. 

Sér hvíldarherbergi er á deildinni fyrir börnin þannig að ekki þarf að taka 

dýnurnar upp eftir hverja hvíld.  

Spiral (Sproti) þar eru börnin á aldrinum 1 – 2ja ára og 3 kennarar starfa við 

deildina. Mikið er lagt upp úr verkfræðilega þættinum á þessari deild þar sem 

kubba af ýmsu tagi er þar að finna. Kubbarnir eru úr ýmsum efnivið, meðal annars 

mjólkurfernum. Bækurnar eru aðgengilegar fyrir börnin og skapaðar eru 

aðstæður fyrir þau til að geta ýmist ærslast og leikið á sama hátt og þeim gefst 

kostur á að eiga rólega stund í afmörkuðu rými.  

Koronan (Kórónan) þar eru  25 börn á aldrinum 3ja til 5 ára.  

Flaggan (Fáninn) þar eru börn á aldrinum 2 ½ til 3ja ára.  

Hästen (Hesturinn) þar eru elstu börn leikskólans.  Börnin eru mikið í 

vettvangsferðum og áhersla er lögð á að venja þau á að fara yfir á næsta 

skólastig.  

Deildirnar eru mjög vel hljóðeinangraðar og allar upplýsingar eru aðgengilega 

fyrir foreldra. Á tölvuskjá má nálgast myndir af börnunum í leik og starfi og nýta 

foreldrar sér það að setjast niður með börnunum sínum og skoða myndir af þeim í 

leik og starfi.  
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Myndir: Deildirnar eru mjög rúmgóðar á Sture og sér hvíldarherbergi er á hverri deild. Dýnurnar eru á gólfinu alla vikuna 

og eingöngu teknar upp í lok viku til að þrífa. Einnig eru mörg minni afmörkuð svæði á hverri deild til að skapa ,,kósýhorn‘‘ 

sem börnin una sér vel í.  

 

Eftir sumarfrí koma öll börnin með eitthvað aftur með sér í leikskólann og vinna 

því einskonar heimavinnu meðan þau eru í fríi. Kennararnir láta börnin hafa blað 

og foreldrarnir skrá niður á blaðið hvað það er sem vekur áhuga barnanna meðan á 

fríinu stendur. Einnig er einblínt á hvaða staður í sumarleyfinu er í uppáhaldi hjá 

börnunum. Að sumarleyfi loknu koma börnin með mynd af því umhverfi sem þau 

voru í meðan á fríinu stóð. Kennararnir vinna eftir þessum blöðum á haustin og 

finna út úr því hvar áhugi barnanna liggur. Þar með er gerð áætlun um hvað unnið 

er með í fríinu.  
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Frídagur 

26. apríl 2014 

Starfsmenn nýttu þennan dag á mismunandi hátt. Margir skoðuðu borgina enn 

frekar, aðrir fóru á söfn og sumir nýttu tækifærið til að versla. Um kvöldið 

hittust allir starfsmenn, borðuðu saman ljúffenga máltíð og áttu notalega 

kvöldstund saman.  
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Heimkoma 

27. apríl 2014  

Herbergin voru losuð kl. 12:00 og nýttu starfsmenn daginn til að skoða borgina 

enn frekar og fóru til að mynda margir í útsýnisferð í opnum strætisvagni um 

borgina. Lagt var af stað út á flugvöll kl 19:00 og við lentum í Keflavík kl 23:30, 

þreytt og sæl eftir góða og lærdómsríka ferð. 
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Að lokum  

Það er samdóma mat ferðalanganna að námsferðin var vel heppnuð og lærdómsrík. 

Heimsóknir í leikskólanna veittu hafsjó af nýjum hugmyndum sem okkur hugnast 

að máta við starfið okkar í Vesturkoti. Mikil umræða skapaðist um viðhorf okkar 

til barnanna og hversu mikilvægt er að vera meðvitaður um hver þau eru. Við 

þurfum að spyrja okkur reglulega hvort við séum í raun og veru að bjóða öllum 

börnum upp á sömu námstækifæri burtséð frá kyni, fjölskyldusamsetningu, 

trúarbrögðum og menningu. Það var eftirtektarvert hversu mikil virðing var borin 

fyrir bókum í leikskólunum. Lestrarstundir voru í augum kennara mjög mikilvægar 

stundir sem ekki má trufla. Bækurnar voru mjög aðgengilegar börnunum og búnar 

voru til aðstæður til að gera börnunum kleift að njóta bókalesturs í 

rólegheitunum. Þessi virðing sem kennarar báru fyrir bókalestri hefur án nokkurs 

vafa áhrif á hvernig börnin umgangast bækurnar. 

    

Myndir: Bókum var fallega stillt upp í báðum leikskólunum og góð aðstaða fyrir börnin til að setjast niður og skoða eða lesa 

bækurnar. 

Hugmyndum barnanna er gríðarlega vel fylgt eftir og mótast leikskólastarfið með 

þær í huga. Það er mikilvægt fyrir kennara að vera opnir fyrir því sem vekur 

áhuga barnanna og því er vel sinnt í þeim leikskólum sem við skoðuðum. 
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Móttökurnar sem við fengum voru mjög góðar og fengum við ekki eingöngu innsýn 

í starf skólanna heldur um leið fræðslu um hvaða leiðir eru farnar til að ná þeim 

markmiðum sem sett hafa verið. Í báðum leikskólunum borguðum við fyrir 

heimsóknirnar og ef til vill er það eitthvað sem koma skal hér á landi. 

Heimsóknirnar voru ekki síðri en góð endurmenntunarnámskeið sem við sækjum 

okkur sjálf hér á landi. 

Vissulega er margt sem við getum tekið okkur til fyrirmyndar til að gera 

Vesturkot að enn betri leikskóla og námsferðir því mikilvægar til að viða að sér 

nýjungum. En við berum einnig ýmsa þætti starfsins saman við okkar eigin 

aðstæður og er það ekki síðri reynsla. Við metum það sem við höfum fram yfir 

aðra skóla og erum þakklátar fyrir það sem við höfum.  

Að lokum má þess geta að námsferðin gerði starfsmannahópinn ennþá þéttari og 

samheldnari. Við áttum góðar stundir saman í fallegu landi. En samheldnin jókst 

einnig í kringum alla undirbúningsvinnuna svo sem fjáraflanir, fundi og skipulag 

ferðarinnar. Það tímabil var einnig gríðarlega skemmtilegt og ánægjuríkt og 

geymast þaðan margar góðar minningar.  

 

Rætt og ritað á veitingastaðnum Serwito í Stokkhólmi 25. apríl 2014 af 

starfsfólki leikskólans. 

 

Fyrir hönd starfsmanna, 

                                            ________________________________ 

                                          Særún Þorláksdóttir 

                                              Leikskólastjóri 
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