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Inngangur  

Verkefnið Vinátta var innleitt í leikskólanum Vesturkoti starfsárið 2014 – 2015. Verkefnið er á 

vegum Barnaheilla og var unnið með það til reynslu í sex íslenskum leikskólum frá jafnmörgum 

sveitarfélögum. Í hverjum leikskóla var skipaður tengiliður verkefnisins og var þeirra hlutverk 

að stýra innleiðingunni, miðla upplýsingum til Barnaheilla um hvernig innleiðing gekk fyrir sig 

og sækja reglulega fundi með verkefnastjóra Barnaheilla þar sem skipst var á upplýsingum og 

skilaboð gefin um áframhaldandi starf. Hér á eftir verður greint frá því hvernig staðið var að 

innleiðingu námsefnisins í Vesturkoti. Lýst verður hvernig efnið var kynnt fyrir börnum, 

starfsmönnum og foreldrum auk þess sem gerð verður grein fyrir því hvernig námsefnið 

aðlagaðist öðru starfi skólans. 
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1. Um verkefnið 

Samtökin Barnaheill gerðu samstarfssamning við systrasamtök sín, Red Barnet í Danmörku og 

sjóðinn Mary Fonden um að nota námsefnið Fri for Mobberi sem er forvarnarverkefni gegn 

einelti fyrir leikskóla og yngstu bekki grunnskóla. Efnið kemur upphaflega frá Ástralíu og ber 

þar nafnið Better Buddys. Barnaheill hafa þýtt, staðfært og framleitt efnið sem er ætlað 

leikskólum og hefur verkefnið hlotið nafnið Vinátta á íslensku. Sex leikskólar voru valdir sem 

frumkvöðlaleikskólar til að nota kennsluefnið veturinn 2014–2015. Barnaheill sá um að fræða 

og þjálfa starfsfólk í notkun efnisins í skólunum (Barnaheill, e.d.; Fri for mobberi, e.d.-a; The 

Alannah and Madeline foundations, e.d.). Fjögur gildi eru höfð að leiðarljósi í námsefninu eins 

og fram kemur í töflu 1. 

 

Tafla 1. Gildin fjögur. Fri for mobberi (e.d.-b). Þýðing og uppsetning: Linda Hrönn Þórisdóttir, 2015.  

 

 

Ýmislegt efni fylgir námsefninu og í íslenskri þróunarútgáfu kom út brot af því sem til er á 

dönsku en stefnt er að því á næstu árum að auka við efnið á íslensku. Bangsinn Blær er 

táknmynd Vináttunar í verkefninu. Hvert og eitt barn fær lítinn hjálparbangsa eins útlítandi og 

Blær og hafa börnin bangsann með sér í Vináttustundunum. Samræðuspjöld eru notuð í 

kennslustundum en á þeim eru teikningar af raunverulegum aðstæðum sem geta komið upp 

og stuðla þessi spjöld að samræðum barnanna. Á bakhlið spjaldanna eru hugmyndir af 

umræðum og spurningum fyrir kennara. Nuddhefti er hluti af efninu en í því eru leiðbeiningar 

um nudd fyrir börnin. Lesnar eru upp sögur fyrir börnin og þau líkja eftir hreyfingum með því 

að nudda bakið á hverju öðru. Í efninu eru einnig klípusögur sem ætlaðar eru starfsmönnum 
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og foreldrum. Í þessum sögum er raunverulegum aðstæðum lýst og stuðlað er að samræðum 

um hvernig bregðast skuli við. Ítarlegar leiðbeiningar fylgja með efninu þar sem ýmsar 

hugmyndir eru gefnar fyrir útfærslu á verkefninu (Barnaheill, e.d.). Þá fylgir með veggspjald 

með fimm foreldraráðum sem eru eftirfarandi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Fimm ráð til foreldra (Barnaheill, e.d.). 

 

Háskólinn í Hróarskeldu hefur rannsakað námsefnið Vinátta á ítarlegan hátt. Fyrsta rannsóknin 

leiddi í ljós að leikskólakennarar fögnuðu því að fá námsefni í leikskóla þar sem áherslan væri 

lögð á mikilvægi vináttunnar (Knudsen, Kampmann og Lehrmann, 2007). Foreldrar tóku 

námsefninu einnig mjög vel og voru nær undantekningarlaust ánægðir með það. Í rannsókn 

sem Lindberg, Kampmann, Hjort-Madsen, Knudsen og Kampmann gerðu (2009) kom í ljós að 

tæplega 80% kennara sem höfðu notast við námsefnið töldu það gott, um 50% sögðu að 
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námsefnið hefði aukið færni þeirra mikið til að fyrirbyggja einelti og um 40% sögðu að 

námsefnið hefði að hluta til aukið færni þeirra.  

Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 (2012) er minnst á grunnþætti menntunar sem ætlað er að stuðla 

að því að samfélagið fái vel menntaða og heilbrigða einstaklinga sem eru virkir í samfélaginu. 

Námsefnið Vinátta tengist grunnþáttunum með þeim hætti sem lýst er í töflu 2. 

Tafla 2. Unnið með grunnþætti menntunar í Vináttuverkefninu. Samantekt og uppsetning: Linda Hrönn 
Þórisdóttir (2015) 
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2. Um Vesturkot 

Leikskólinn Vesturkot var opnaður þann 14. apríl árið 1994. Skólinn stendur á Hvaleyrarholtinu 

og er umhverfi skólans stórbrotið með fjöruna og hraunið í næsta nágrenni. Einstaklega 

víðsýnt er frá skólanum þar sem Snæfellsjökull blasir við í vestri, Keilir í suðri og Esjan í norðri.  

Vesturkot dregur nafn sitt af bænum Vesturkoti sem var síðasti byggði bærinn á Hvaleyrinni. 

Alls dvelja að meðaltali 84 börn á aldrinum 18 mánaða til sex ára í leikskólanum yfir daginn og 

er boðið upp á breytilegan dvalartíma. Húsnæðið er 630 m² af stærð, þar af er leikrými 308 m² 

og á lóð leikskólans hefur náttúran fengið að halda sér óbreytt að miklu leyti. Í Vesturkoti eru 

fjórar deildir. Þar sem einstaklega víðsýnt er frá Vesturkoti eru deildirnar nefndar eftir 

höfuðáttunum fjórum. Deildirnar Norðurholt og Austurholt eru staðsettar í norðausturhluta 

skólans. Þar dvelja yngri nemendur skólans, allt frá eins árs aldri til þriggja ára. Í suðvesturhluta 

skólans eru deildirnar Suðurholt og Vesturholt. Þar stunda eldri nemendur skólans nám, eða 

frá aldrinum 3ja til 6 ára. Starfsmenn skólans eru að jafnaði 28 en það er breytilegt eftir því 

hversu mörg börn njóta sérkennslu hverju sinni.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Leikskólinn Vesturkot 

 

Helstu áhersluþættirnir í skólastarfinu í Vesturkoti eru skapandi starf og opinn efniviður. Opinn 

efniviður er sá efniviður sem börnin geta sjálf bjargað sér með og skapa á eigin hátt hvernig 

þau leika með. Með því að bjóða upp á opinn efnivið eykst trú barnanna á eigin getu og hæfni. 

Þau öðlast reynslu í frumkvöðlahugsun og að engin ein rétt lausn sé til. Þeirra er að skapa hvað  
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Mynd 3. Áhersluþættir í starfi leikskólans Vesturkots. Uppsetning og samantekt: Linda Hrönn Þórisdóttir. 

 

sem út úr hinum einfalda efnivið er að hafa. Áhersla er lögð á að vinna út frá forvitni og áhuga 

barnanna.  Markmiðið er að börnin uppgötvi og njóti leiðarinnar frekar en að einblína á fallega 

afurð.  Í skapandi starfi er það sýn barnsins sem skiptir mestu máli.  Áskorun barna og 

fullorðinna er að skapa verðmæti úr verðlausu efni þannig að það verði að fallegum og 
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listrænum hlutum sem örva nám, sköpunarmátt og ímyndunarafl. Það skiptir ekki öllu máli 

hvert viðfangsefnið og útkoman úr verkinu er.  Ferlið, nálgun og vinna barnanna á meðan á 

verki stóð er það sem skiptir ekki síður máli.  Þess vegna er mikilvægt að vinnan sé í höndum 

barnanna.   

 

Vesturkot er sjálfstæður SMT skóli og unnið er með SMT skólafærni sem gengur út á að skýrar  

og samræmdar reglur eru til staðar. Börnin eru sérstaklega hvött til að sýna jákvæða hegðun 

og fá umbun fyrir að sýna hana. Starfsmenn eru þjálfaðir í að gefa börnunum skýr skilaboð og 

samræmdar aðgerðir eru á meðal starfsmanna hvernig tekið er á óæskilegri hegðun. 

Leikskólinn Vesturkot er einnig Grænfánaskóli en hugað er að umhverfismennt í skólanum og 

starfrækt er umhverfisnefnd. Öll börn nema þau allra yngstu fara reglulega í útikennslu þar 

sem þau læra meira um nærumhverfi sitt. Sérstök áhersla er nú lögð á læsi og fer stafainnlögn 

fram með elstu börnunum auk þess sem ritmálið er sýnilegt og unnið með stafi í daglegu starfi 

og leik barnanna á fjölbreyttan hátt.  
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3. Hlutverk tengiliða 

Fulltrúar frá skólunum sex voru boðaðir á fund í húsakynnum Barnaheilla á vormánuðum 2014 

þar sem verkefnið var kynnt fyrir þeim. Skipaðir voru tengiliðir úr hverjum skóla og tengiliður 

frá Vesturkoti var Linda Hrönn Þórisdóttir, aðstoðarleikskólastjóri. Hlutverk tengiliða var að 

halda utan um innleiðingu, framkvæmd og endurmat á verkefninu í skólanum. Einnig var þeirra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Áætlun innleiðingar Vináttu í Vesturkoti skólaárið 2014-2015. 
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hlutverk að miðla upplýsingum til Barnaheilla um framvindu verkefnisins, skiptast á 

hugmyndum og meta námsefnið í heild sinni. Tengiliðir miðluðu svo upplýsingum til síns skóla, 

gerðu áætlun um innleiðingu efnisins og skipulögðu hvernig efnið yrði kynnt fyrir börnum, 

starfsmönnum og foreldrum auk þess að kynna efnið eins mikið og hægt væri fyrir fjölmiðlum 

og öðrum í skólasamfélaginu.  

Margrét Júlía Rafnsdóttir, verkefnastjóri hjá Barnaheillum, boðaði tengiliði reglulega yfir 

skólaárið á fundi þar sem farið var yfir stöðuna hverju sinni og kallaði eftir gögnum. Eftirfylgnin 

frá Barnaheillum var því mikil og var góð hvatning fyrir tengiliðina til áframhaldandi starfa við 

innleiðinguna. Eitt af því fyrsta sem tengiliðir gerðu var að útbúa áætlun á innleiðingu 

verkefnisins og á mynd 4 má sjá áætlunina fyrir Vesturkot. Hver og einn tengiliður fékk það 

svigrúm innan síns skóla að útfæra fyrir hvaða barnahóp og hvaða stundir dags væri unnið 

með efnið og var með misjöfnum hætti hvernig staðið var að því.  

 

Mynd 5. Vinnuáætlun og endurmat á Vináttuverkefninu í Vesturkoti. 

 

Í Vesturkoti var tekin ákvörðun um að leggja námsefnið fyrir 3ja og 4 ára börn sem fædd eru 

2010 og 2011 á Suðurholti og Vesturholti. Lagt var upp með að vinna með efnið einu sinni í 

viku í hópastarfi. Viðkomandi hópstjórar sáu um þessar stundir en tengiliður kom reglulega inn 

í þessar stundir, veitti hópstjórum ráðgjöf og leiðbeindi þeim. Tengiliður útbjó eyðublað sem 
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ætlað var hópstjórum að nota til fylla út og endurmeta hvernig gekk í vináttustundunum. 

Hópstjórarnir mátu hvernig þeim gekk að vinna með hvert og eitt spjald og gerðu 

athugasemdir þar sem við átti. Eyðublaðið má sjá á mynd 5. Tengiliður safnaði saman þessum 

upplýsingum sem voru liður í endurmati á námsefninu.  
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4. Kynning á námsefninu 

Við innleiðingu verkefnisins var mikil áhersla lögð á að námsefnið yrði kynnt á veglegan hátt 

fyrir börnum, starfsmönnum og foreldrum. Auk þess var námsefnið kynnt út á við.  Hér á eftir 

verður því lýst hvernig staðið var að kynningu á efninu.  

4.1 Kynning fyrir börnin 

Lögð var rík áhersla á að kynna námsefnið fyrir börnunum á eftirminnilegan hátt og kynna þar 

með bangsann Blæ og litlu hjálparbangsana til sögunnar. Í Vesturkoti var rúta fengin að láni 

ásamt bílstjóra sem kom akandi að skólanum. Börnin fóru að rútunni og tók þar Blær á móti 

þeim og sagðist vilja koma í leikskólann og læra meira um vináttu. Blær sagði að í rútunni væru 

litlu vinir hans/hennar sem þyrftu einnig á aðstoð að halda og mættu börnin fara inn í rútuna 

og ná í litlu vinina. Tvö og tvö börn fóru í senn í rútuna og náðu sér í bangsa sem sátu í sætum, 

að sjálfsögðu spenntir í öryggisbelti. Blær sagði börnunum að þau mættu eiga þessa bangsa 

og passa vel upp á þá. Börnin tóku vel í það og vönduðu sig við að taka bangsana úr sæti sínu 

og í faðm sinn. 

      

Mynd 6. Blær mætir í rútu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Litlu hjálparbangsarnir í sætisólum 
rútunnar 
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4.2 Kynning fyrir starfsmenn 

Námskeið var haldið á vegum Barnaheilla um haustið og fór tengiliður á námskeiðið ásamt 

leikskólastjóra og deildarstjórunum tveimur sem starfa á þeim deildum sem efnið var lagt fyrir. 

Á starfsmannafundi í októbermánuði var námsefnið kynnt fyrir starfsmönnum skólans. 

Tengiliður kynnti fræðilegan bakgrunn námsefnisins og sýndi starfsmönnum efnið. Nokkur 

samræðuspjöld voru valin sem ætluð eru starfsmönnum og spurði tengiliður starfsmenn þeirra 

spurninga sem eru á bakhlið spjaldanna. Úr urðu miklar samræður um ýmis álitamál sem þar 

komu fram. Starfsmannahópnum var síðan skipt í fjóra hópa og fékk hver hópur eina klípusögu 

sem honum var ætlað að ræða og finna lausn á. Gefinn var góður tími til umræðna og síðan 

greindi hver og einn hópur frá þeirri klípusögu sem þeir fengu og sögðu frá að hvaða 

niðurstöðu þeir komust. Aðrir starfsmenn bættu svo við eigin athugasemdum og komu með 

tillögur af hvernig hægt væri að leysa viðkomandi mál og upp spunnust miklar umræður og 

vangaveltur.  

Tengiliður hitti einnig sérstaklega þá starfsmenn sem áætlað var að myndu vinna með 

verkefnið í hópastarfi. Farið var nánar í námsefnið, hópstjórarnir höfðu tækifæri til að spreyta 

sig, prófuðu nuddsögur og samræðuspjöld og skiptust á að vera í hlutverki stjórnandans. Með 

þessu móti kynntust hópstjórarnir efninu betur af eigin raun, skiptust á hugmyndum og voru 

betur í stakk búnir að byrja að vinna með efnið með barnahópnum.   

Á starfsmannafundum og á skipulagdögum var greint frá hvernig vinnan með verkefnið gekk 

fyrir sig og á fundum með hópstjórum var farið yfir stöðuna reglulega og næstu skref ákveðin.   

 

4.3 Kynning fyrir foreldra 

Foreldrafundur var haldinn í Vesturkoti þann 15. október 2014. Tengiliður kynnti námsefnið 

fyrir foreldrum og sýndi þeim efniviðinn í töskunni. Farið var í gegnum samræðuspjöld ætluð 

foreldrum sem uppskar umræður og skoðanaskipti. Einnig var klípusaga sögð og spunnust upp 

ýmsar tillögur að því hvernig best væri að leysa klípuna. Foreldrar tóku námsefninu mjög vel 

og töldu að mikil þörf væri á þessu efni sem myndi styðja við félagsfærni barnanna. Foreldrar 

fengu einnig kynningarbréf um námsefnið sent í tölvupósti. Þá voru fregnir af vinnu við efnið 

settar á heimasíðu skólans.  
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Foreldrar voru síðan virkjaðir til áframhaldandi samstarfs á degi leikskólans. Þá fengu börnin 

með sér heim hjörtu sem gerð voru úr pappír og foreldrar fengu tölvupóst frá tengilið þess 

efnis að foreldrar voru hvattir til að ræða um mikilvægi vináttunar við börnin og spyrja svo 

börnin spurningarinnar; hvað er vinátta? Svör barnanna voru foreldrar svo hvattir til að skrifa 

á hjartað og leyfa síðan börnunum að skreyta það og koma með það aftur í leikskólann. Hjörtun 

voru síðan sett upp á veggi skólans og spunnust miklar umræður og vináttuna og gildi hennar. 

Hugmyndir barnanna um vináttu voru ólíkar og með því að skapa samræðugrundvöll milli 

barna og foreldra annars vegar og barna og starfsmanna hins vegar fengu foreldrar þau 

skilaboð að þeirra framlag skipti einnig máli og vináttu væri hægt að skilgreina á ólíkan máta.    

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8. Vinahjörtu í Vesturkoti. 
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4.4 Kynning út á við 

Tengiliðir voru hvattir til að kynna efnið einnig út á við. Þegar búið var að kynna efnið fyrir 

börnunum sendi tengiliður fréttatilkynningu í Fjarðarpóstinn sem sjá má á mynd nr. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9. Frétt um vináttuverkefnið í 
Fjarðapóstinum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10. Frétt sem birtist á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar vegna verkefnisins. 
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Átakið Jólapeysan 2014 var tileinkað Vináttuverkefni Barnaheilla og voru tengiliðir sérstaklega 

hvattir til að fá bæjarstjóra sveitarfélaganna sex til að taka þátt í verkefninu. Þannig var 

bæjarstjórinn í Hafnarfirði, Haraldur Líndal Haraldsson hvattur til að koma á jólaball Vesturkots 

klæddur jólapeysu og dansa með börnunum í kringum jólatréð. Bæjarstjórinn varð að þessari 

ósk og mætti í fagurskreyttri peysu og skemmti sér vel með börnunum auk þess sem 

jólasveinninn Hurðaskellir heilsaði upp á hann. Að balli loknu kynnti Margrét Júlía Rafnsdóttir, 

verkefnastjóri Barnaheilla námsefnið fyrir bæjarstjóranum sem sýndi því mikinn áhuga. 

Ritstjóri Fjarðarpóstsins og umsjónarmaður Sjónvarps Hafnarfjarðar mættu einnig á staðinn 

og fylgdust með þegar bæjarstjórinn skemmti sér í jólaskapi.   

 

Mynd 11. Bæjarstjórinn dansar og syngur í kringum jólatréð.  

 

 

 

 

 

Mynd 12. Margrét Júlía 
verkefnastjóri Barnaheilla 
kynnir Vináttu fyrir 
bæjarstjóranum að balli loknu. 

http://www.leikskolinn.is/vesturkot/megin.php?vsnid=2&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3202262818156528&stffval=myndaleit&formadg=myndaleit&tg=lmynd&mynd_flk=2&mynd_dnum=19&mynd_man=10&mynd_ar=2015&mynd_nofn=&tegbirt=2&ml_fr=10&ml_fj=10&naestux=N%E6stu+10+myndir#2141215003
http://www.leikskolinn.is/vesturkot/megin.php?vsnid=2&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3202262818156528&stffval=myndaleit&formadg=myndaleit&tg=lmynd&mynd_flk=2&mynd_dnum=19&mynd_man=10&mynd_ar=2015&mynd_nofn=&tegbirt=2&ml_fr=10&ml_fj=10&naestux=N%E6stu+10+myndir#2141215002
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Mynd 13. Mynd sem birtist á Facebooksíðu Hafnarfjarðarbæjar. Hurðaskellir heilsaði upp á bæjarstjórann. 

 

4.5 Kynning fyrir leikskólastjóra 

Leikskólastjórar í Hafnarfirði fengu kynningu á námsefninu á leikskólastjórafundi. Margrét Júlía 

verkefnastjóri Barnaheilla og Linda Hrönn Þórisdóttir tengiliður verkefnisins á Vesturkoti héldu 

utan um kynninguna. Margrét fjallaði almennt um verkefnið og rannsóknirnar sem liggja að 

baki því en Linda fjallaði um hvernig efnið var innleitt í Vesturkoti og hvernig það samlagast 

öðru starfi leikskólans, meðal annars grunnþáttum menntunar. Kynningin fékk góðar viðtökur 

leikskólastjóranna og fannst þeim efnið mjög áhugavert.  
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5. Unnið með Vináttu 

Eins og fram hefur komið var ákveðið í Vesturkoti að vinna með efnið með 3ja og 4 ára börnum, 

fæddum 2010 og 2011 sem voru á tveimur deildum skólans, Suðurholti og Vesturholti. Á 

Suðurholti var unnið með efnið með tveimur hópum en með einum hóp á Vesturholti. Fljótlega 

eftir að Blær var kynnt/kynntur til sögunnar hófust vináttustundirnar sem fóru fram í 

hópastarfi einu sinni í viku. Í hverri stund var eitt samræðuspjald lagt til grundvallar og stuðst 

við spurningarnar aftan á spjaldinu. Börnin fengu hjálparbangsana sína til liðs við sig í 

stundunum. Nuddsögur voru sagðar af og til og gáfust þær mjög vel og féllu í góðan jarðveg á 

börnunum. Hópstjórar skrifuðu niður á eyðublað (sjá mynd nr. 5) hvernig til tókst í 

vináttustundum.  

 

Mynd 14. Vináttustund á Vesturholti. 

 

Börnin sýndu námsefninu mikinn áhuga en tóku mismikinn þátt í umræðunum. Þau börn sem 

fædd voru 2011 voru að mati hópstjóra, deildarstjóra og tengiliðs í það yngsta að meðtaka 

efnið út frá þeim spurningum sem lagt var upp með á spjöldunum. Athygli þeirra var styttri en 

hjá börnunum fæddum 2010 og þátttaka í umræðum var minni. Börnin tileinkuðu sér þau gildi 
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sem lagt er upp með í verkefninu og hafði áhrif á þau í samskiptum þeirra á milli. Hópstjórum 

fannst börnin vera duglegri að koma orðum að líðan sinni og voru meðvitaðri um að sýna 

öðrum umhyggju og tillitsemi. Þá leituðu börnin oftar til kennara ef þau urðu vitni af því að 

öðrum börnum leið illa eða eitthvað gert á þeirra hlut.   

 

Mynd 15. Hjálparbangsarnir litlu vekja upp mikla gleði. 

 

Hópstjórarnir nefndu að þeim fannst auðvelt að byrja að vinna með námsefnið. Efnið var skýrt 

og auðvelt í notkun. Spurningarnar hjálpuðu mikið til við að koma boðskapnum á framfæri og 

voru í takt við það sem myndirnar sýndu. Ekki náðu hópstjórarnir alltaf að undirbúa 

vináttustundirnar fyrirfram en fannst þeim auðvelt að taka þátt í þessum stundum þrátt fyrir 

það. Hópstjórarnir höfðu ávallt í huga að vera opnir fyrir þeim umræðum sem spunnust í 

vináttustundum og leyfa umræðunum að þróast í takt við hugmyndir barnanna. Einnig nýttu 

hópstjórar tækifærið og yfirfærðu aðstæður úr leikskólanum á það sem fram kom á 

spjöldunum. Oft sköpuðust skemmtilegar umræður og teiknuðu börnin stundum myndir frá 

þessum stundum.   
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Mynd 16. Nokkur myndverk unnin eftir Vináttustund. Bangsinn Blær í aðalhlutverki.  

  

 

Mynd 17. Teikning einnar stúlku eftir Vináttustund þegar fjallað hafði verið um spjald númer 15 -Við skulum 
öll leiðast þar sem einu barni líður illa yfir því að hafa engan félaga til að leiða meðan hin börnin 
leiðast tvö til þrjú saman. 
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6. Samantekt og næstu skref 

Hér hefur því verið lýst hvernig námsefnið Vinátta var innleitt í leikskólanum Vesturkoti. Eins 

og komið hefur fram var að mörgu að huga við innleiðinguna og ýmis atriði sem nauðsynlegt 

var að hafa í huga. Það kom sérstaklega á óvart hversu fljótt og vel starfsmenn tileinkuðu sér 

námsefnið og hversu fagnandi þeir ásamt bæði börnum og foreldrum tóku efninu. Það er 

hvatning til áframhaldandi verka með þetta metnaðarfulla námsefni. Vel gekk að aðlaga 

verkefnið að öðru starfi sem unnin er með innan leikskólans, en það er mikilvægt að hafa það 

í huga að svo sé gert þegar ný verkefni eru innleidd.  

Áfram verður unnið með Vináttuverkefnið í Vesturkoti og veturinn 2015-2016 verður til að 

byrja með unnið sérstaklega með næstelsta árganginn, börn fædd 2011. Börnin eru í tveimur 

hópum og verður unnið með efnið einu sinni í viku. Núna munu hópstjórarnir taka fyrir sama 

samræðuspjaldið í sömu vikunni og geta því ráðfært sig við hvorn annan og veitt hvor öðrum 

stuðning með hvernig best sé að útfæra vináttustundina. Það stendur til að vinna með efnið 

með elstu börnunum og útfæra það fyrir þau auk þess sem námsefnið verður notað með yngri 

börnum skólans líka. Markmiðið er að smám saman verði unnið með Vináttu með öllum 

börnum skólans. Þá skiptir miklu máli að allir starfsmenn hafi góða þekkingu á námsefninu, 

þekki til einkenna eineltis og séu meðvitaðir um að stuðla að góðum samskiptum. Á það við 

um samskipti á meðal barna, starfsmanna og foreldra. Það eru því spennandi tímar framundan 

og verður athyglisvert að fylgja eftir þróun á námsefninu og stuðla um leið að bættum 

samskiptum,  betri líðan og öflugri sjálfsmynd barnanna. 

 

Fyrir hönd starfsmanna leikskólans Vesturkots, 

 

Linda Hrönn Þórisdóttir, aðstoðarleikskólastjóri og tengiliður Vináttuverkefnisins.  
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Viðauki I  - Söngtextar tengdir vináttu í Vesturkoti 

 

VIÐ ERUM VINIR 

(lag: Meistari Jakob....)  

Við erum vinir, við erum vinir  

ég og þú, ég og þú.  

Leikum okkur saman, 

 leikum okkur saman,  

ég og þú, ég og þú 

  

 

  

ÞAÐ ER SKEMMTILEGAST AÐ 

LEIKA SÉR 

Það er skemmtilegast að leika sér 

þegar allir eru með.  

Í stórum hóp 

 inn um hlátrasköll  

geta ævintýrin skeð. 

  

Svo vertu velkominn  

nýi vinur minn 

það er skemmtilegast að leika sér  

þegar allir eru með 

  

Það er ótrúlegt hverju lítið bros  

fengið getur breytt. 

Getur glatt og huggað  

jafn vel þá sem við .þekkjum ekki 

neitt  

  

Svo vertu velkominn  

nýi vinur minn 

það er skemmtilegast að leika sér  

þegar allir eru með 

  

 

 

 

 

VIÐ ERUM GÓÐ 

(lag: Veistu að ég á lítinn dreng sem 

labbar )  

Við erum góð, góð hvert við annað,  

aldrei stríðum eða meiðum neinn.  

:,: Þegar við grátum huggar okkur 

einhver,  

þerrar tár og klappar okkar kinn :,: 

  

ÞAÐ ER GAMAN AÐ VERA SAMAN 

Það er gaman að vera saman,  

vera saman, vera saman.  

Það er gaman að vera saman  

þá líður okkur vel.  

Vinur þinn er vinur minn   

og vinur minn er vinur þinn.  

Það er gaman að vera saman  

þá líður okkur vel. 

  

 

VINALAGIÐ 

:,: Ég sendi þér fingurkoss :,:  

því við erum allra bestu  

bestu, bestu, vinir, vinir  

allra bestu bestu bestu vinir.  

  

:,: Ég vinka og veifa þér :,:  

því við erum allra bestu  

bestu bestu vinir vinir  

allra bestu bestu bestu vinir.  

  

Ég brosi breitt til þín   

því þú ert gleði mín  

því við erum allra bestu  

bestu bestu vinir vinir  

allra bestu bestu bestu vinir.  

  



 

Við leiðumst hönd í hönd   

bundin í kærleikans bönd   

því við erum allra bestu  

bestu bestu vinir vinir  

allra bestu bestu bestu vinir. 

 

VIÐ EIGUM HVOR ANNAN AÐ 

Við eigum hvor annan að 

eins og skefti og blað 

í lífisins skúraveðri, 

hanski og hönd, 

hafið og strönd 

Við eigum samleið ég og þú, 

eins og vinda og vindubrú 

Andlit og nef, 

nefið og kvef 

Við hnerrum hjartanlega! 

 

Allt gengur vel, 

ef þú átt vinarþel 

Stundum fellur regnið strítt, 

stundum andar golan blítt. 

Öðrum stöndum allt er hvítt, 

en svo verður aftur hlýtt! 

Sumir hvarta sí og æ, 

svoleiðis ég skellihlæ! 

Allt gengur miklu betur, 

í vetur, 

ef þú getur, 

kæst með mér kömpunum í! 

Það verður bjart yfir borg, 

bros um öll torg 

Við syngjum sólarsöngva, 

snúðu á hæl, 

með þessu mælum viiiið 

Því ekkert jafnast á við það 

Að eiga góðan vin í stað! 

Að standa tveir í hverri raun 

eru vináttulaun! 

 

 

GULLI OG PERLUM SAFNA SÉR 

Gulli og perlum að safna sér 

sumir endalaust reyna 

vita ekki að vináttan er 

verðmætust eðalsteina. 

 

Gull á ég ekki að gefa þér 

og gimsteina ekki neina. 

En viltu muna að vináttan er 

verðmætust eðalsteina.  

 

 

 

 

  


