
 
 

 
 

 

 

Námskrá Lundarsels 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Námskrá Lundarsels 
 

Lundarsel er heilsueflandi leikskóli sem leggur áherslu á 
lærdómssamfélag þar sem allir eru að læra hver af öðrum. 
Einkunnarorð Lundarsels, „Þar sem glaðir spekingar leika og læra saman“, 
er tilvísun í gleðina sem felst í leiknum, við að leita svara og rannsaka 
sjálfur. Allir eru að læra, hver af öðrum, börn jafnt sem fullorðnir. 
 
Leikskólastarfið er fjölbreytt og í námskrá er unnið út frá ákveðnum 
áherslum í gegnum leikinn meðal annars með; barnaheimspeki – 
samræðu til náms, jafnrétti, heilsueflingu og heilbrigði og SMT- skólafærni. 
Inn í þessa þætti fléttast námssvið Aðalnámskrá leikskóla; læsi, heilbrigði 
og vellíðan, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sjálfbærni og sköpun.  
 
Starfsfólk skólans leggur metnað sinn í faglegt, uppeldislegt og gleðiríkt 
starf. Það skoðar líka starfið með kynjafræðilegum gleraugum með það að 
leiðarljósi að allir séu jafnir, strákar og stelpur, kyn á aldrei að hamla, hefta 
eða loka á óskir. Lífstjáning barnsins endurspeglast í leiknum sem er ein 
mikilvægasta náms- og þroskaleið hvers barns.  
 

  



 
 

 
 

Lundarsel er staðsett á efri-brekkunni, í rótgrónu hverfi við hliðina á 
Lundarskóla og eru skólarnir í mjög góðu samstarfi. Lundarsel er 40 ára 
gamall skóli í sífelldri þróun. Kennarar Lundarsels horfa á styrkleika barna 
til að efla námsþarfir þeirra. Hvert barn er einstakt og fundnar eru leiðir 
sem virka fyrir hvern og einn einstakling.  
 
Eftirfarandi umfjöllun er um stefnu leikskólans,megin áherslur í starfi 
skólans eru settar fram sem veggspjöld. En þær eru heimspeki – samræða 
til náms, jafnrétti, hreyfing og heilsa og SMT skólafærni. Einnig er umfjöllun 
um námsvið leikskóla og grunnþætti menntunar. Læsi og samskipti, 
sköpun og menning, sjálfbærni og vísindi, og lýðræði og mannréttindi. 
Skólabragur skólans – svona gerum við er á heimasíðu leikskólans en þar 
er útfært nánar hvernig við berum okkur að.  

 
  



 
 

 
 

Heimspeki – samræða til náms 
 
Markmið  
Börnin fái tækifæri til að njóta sín sem náttúrulegir frumspekingar sem hafa 
hæfileika til að efast, velta fyrir sér og löngun til að læra. 
Efla sjálfstæða, gagnrýna og skapandi hugsun barnanna. 
Börnin efld til að miðla hugsunum sínum og skoðunum. 
Börnin fái tækifæri til að mynda sér sjálfstæðar skoðanir og rökræða þær. 
 
Tenging við aðalnámskrá 
Heimspeki með börnum tengist vel því meginmarkmiði læsis samkvæmt 
aðalnámskrá að börnin fái tækifæri til að vera virk í samræðum, hlusta, tjá 
skoðanir sínar og rökstyðja mál sitt.  
 
Leiðir 
Börnin eru hvött til samræðna meðal annars út frá barnabókum, listum, 
vettvangsferðum og atvikum í leikskólanum. 
Börnin upplifa heimspekilegar pælingar í gegnum leikinn þegar þau gera 
tilraunir, rannsóknir og skiptast á skoðunum. 
Börnin efla málþroska sinn og læsi með því að rökræða og vera gagnrýnin 
í hugsun. Þau fá tækifæri til að vera virk og sjálfstæð í samræðunni. 
Í gegnum samræðu og leik uppgötva börnin á áhrifaríkan hátt þau viðmið, 
gildi og reglur sem ríkja. 
Í gegnum samræðu og leik uppgötva börnin á áhrifaríkan þátt þau viðmið, 
gildi og reglur sem ríkja. 
 
Mat 
Skráningar eru gerðar til að skoða heimspekivinnuna, sjá hvert hún stefnir 
og hvar áhugi barnanna liggur. Heimspeki- og samræðunefnd Lundarsels 
leiðir starfið og sér til 
þess að starfinu sé fylgt 
eftir meðal annars á 
deildar- og 
starfsmannafundum.  

 
  



 
 

 
 

 
 
  



 
 

 
 

Jafnrétti 
 
Markmið 
Börnin átti sig á því að allir eru jafnir, stelpur og strákar mega gera það 
sem þau vilja. Kyn á aldrei að hamla, hefta eða loka á óskir.  
 
Tenging við Aðalnámskrá 
Áherslur leikskólans tengjast vel meginmarkmiði um kynjajafnrétti 
samkvæmt aðalnámskrá að börnin þurfi að fá að læra að greina orðræðu 
um kynhlutverk og lesa í duldar merkingar.  
 
Leiðir 
Börnin fá tækifæri til umræðu um kyn og kynhlutverk út frá auglýsingum 
og sjónvarpsefni.  
Börnin fá tækifæri til að taka þátt í umræðum um að við erum ekki öll eins 
sem einstaklingar né sem strákahópur eða stelpuhópur. 
Börnin eru hvött til samræðna um staðalímyndir kynja sem liggja t.d. í 
leikföngum, barnabókum og söngtextum.  
Í gegnum samræðu um staðalímyndir kynja átta börnin sig á að leikir, 
hlutir, föt og litir eru stundum kynbundnir sem þarf ekki að vera rétt viðhorf 
eða skoðun. 
Leikföng eru hvorki flokkuð í stráka- né stelpuleikföng. Starfsfólk gætir 
þess að börnin hafi jafnan aðgang af leikefni og viðfangsefni óháð kyni.  
 
Mat 
Skráningar eru gerðar til að skoða hvert  samræðurnar leiða. Börnin 
spegla líka raunveruleikann til þess fullorðna. Þannig geta allir velt efninu 
fyrir sér og sýn barnanna. Jafnréttisnefnd Lundarsels leiðir starfið og sér 
til þess að starfinu sé fylgt eftir meðal annars á deildar- og 
starfsmannafundum. 
 

  



 
 

 
 

Hreyfing og heilsa 
 
Markmið: 
Stuðla að félagslegri vellíðan barnanna. 
Efla hreyfiþroska barnanna. 
Efla líkamlegt og andlegt heilbrigði barnanna. 
 
Tenging við aðalnámskrá. 
Til að ná ofangreindum markmiðum og grunnþáttum aðalnámskrár um 
heilbrigði og velferð hefur leikskólinn meðal annars gerst þátttakandi í 
verkefninu Heilsueflandi leikskóli. Unnið er samkvæmt leiðarvísum sem 
koma þar fram sem styðja leikskóla í að vinna markvisst að heilsueflingu í 
starfi sínu. 
 
Leiðir: 
Börnin fara í hvíldarstund eftir hádegismat þar sem slakað er á og yngstu 
börnin sofna.  
Börnin fá hollt og fjölbreytt fæði byggt á lýðheilsumarkmiðum. 
Börnin fara í skipulagðar hreyfistundir í sal og KA heimilinu. Áhersla er á 
að þær höfði til allra og börnin séu virk og glöð. í þessum stundum er 
dansað, farið í leiki, þrautaþrautir og einnig er notað námsefnið Leikur að 
læra. 
Börnin fara gangandi í styttri og lengri vettvangsferðir. 
Börnin njóta útiveru daglega í leikskólanum. 
 
Mat: 
Hreyfiþroski er metinn með þroskalýsingum.  
 

 



 
 

 
 

SMT 
 
Markmið 
Börnin efli sjálfsmynd sína og sjálfsstjórn til að skapa gott andrúmsloft og 
tryggja öryggi og velferð allra í leikskólanum.  
Styrkja og festa í sessi góða hegðun. 
Efla og þjálfa félagsfærni barnanna. 
 
Tenging við Aðalnámskrá 
Áherslur leikskólans tengjast vel áherslum í aðalnámskrá um mikilvægi 
þess að börnin eigi jákvæð og uppbyggileg samskipti í barnahópnum.  
 
Leiðir 
Börnin fá nákvæmt hrós. „Anna þú ert dugleg að hengja upp úlpuna þína.“ 
Börnin fá skýr fyrirmæli. „Ingi minn, notaðu inniröddina í matartímanum“. 
Börnin fá tækifæri til að fara í einveru, nema þegar ofbeldi á sér stað, sem 
leið til að hjálpa þeim að komast úr erfiðum aðstæðum eða til að hugsa 
málið. 
Í hverri viku eru SMT kynningar þar sem reglur eru kynntar, leiknar, æfðar 
og ræddar. 
Börnin fá leiðsögn í að nota lausnaleit til að leysa úr ágreiningsmálum 
sínum. Börnin skilgreina sjálf vandann, setja sér markmið, fara í hugarflug, 
meta lausnir, gera áætlun, útbúa samning og láta á hann reyna. 
Börnin fá leiðsögn til að fara yfir SMT reglurnar áður en samvera byrjar 
eða lagt er af stað í vettvangsferð 
 
Mat 
Við metum hvernig gengur með því að skrá hegðunarfrávik, hrós/brosgjöf 
og einveru og leggja fyrir könnun. SMT- nefnd Lundarsels leiðir starfið og 
sér til þess að starfinu sé fylgt eftir meðal annars á deildar- og 
starfsmannafundum. 

 
  



 
 

 
 

Læsi og samskipti 
 
Markmið 
Börnin eru örvuð til að tjá þarfir sínar og hugmyndir, hlusta, spyrja 
spurninga og taka þátt í samræðum. 
Börnin fái tækifæri til að kynnast tungumálinu og möguleikum þess á 
fjölbreytilegan hátt og nýta sér ritað mál og tákn í umhverfinu.  
Börnin eru efld til að sýna virðingu og eiga jákvæð og uppbyggileg 
samskipti í barnahópnum  
 
Tenging við Aðalnámskrá 
Áherslur leikskólans tengist vel áherslum í aðalnámskrá um mikilvægi 
þess að börnin 
séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn.  
 
Leiðir: 
Kennarar temja sér markvissa málrækt sem fer fram í öllum stundum 
dagsins með því að setja orð á allar athafnir . Einnig er unnið sérstaklega 
með börn í litlum hópum sem þurfa á því að halda.  
Kennarar eru góðar fyrirmyndir í tali og vanda málfar sitt. Þeir kappkosta 
um að ræða við börnin um orð og athafnir eins og til dæmis þegar barnið 
er klætt í bláa sokkinn.  
Börnin fá tækifæri til að læra söng, takt, rím þulur, vísur, framsögn og eru 
hvött til að færa rök fyrir máli sínu.  
Áherslur eru lagðar á lestur og samræðu henni tengd. Unnið er með orð 
og hugtök í gegnum leik og spil.  
Rit- og myndmálið er mjög sjónrænt eins og dagskipulag, veðurfarið og 
merkingar þar sem hægt er að koma þeim við.  
 
Mat:  
Hljóm2 próf að hausti sem börnin fara í árið áður en þau fara í 
grunnskólann. Læsisþrepin eru notuð í viðmiðunar – er í læsisstefnu 
Akureyrar. Læsisnefnd Lundarsels leiðir starfið og sér til þess að starfinu 
sé fylgt eftir meðal annars á deildar- og starfsmannafundum. TRAS, 
skráningarlisti á mál- og félagsþroska 2-5 
ára barna er nýttur með snemmtæka 
íhlutun í huga.  
  



 
 

 
 

Sköpun og Menning 
 
Markmið: 
Efla sjálfstraust barna og hvetja til sköpunar. 
Efla ígrundun og andríki barna, persónulegan þroska, frumkvæði og 
nýsköpun. 
Börnin fá fjölbreyttan efnivið til að skapa með. 
Börnin fá tækifæri til sköpunar í öllu starfi leikskólans. 
 
Tenging við aðalnámskrá 
Áherslur skólans tengist vel megin markmiði um sköpun samkvæmt 
aðalnámskrá að umhverfi leikskóla eigi að örva skynjun og styðja við 
sköpunarkraft barna.  
 
Leiðir: 
Börnunum eru gefin tækifæri til skapandi hugsunar og eða sköpunar í 
verki. Kennarar gefa sér tíma til að ræða málin við börnin og að leita nýrra 
leiða og láta reyna á óvænt og áhugaverð vinnubrögð.  
Kennarar hafi í huga að sjálft sköpunarferlið skiptir meira máli en útkoman. 
Börnin eru hvött til að gera margvíslegar tilraunir. Litið er á mistök sem 
tækifæri til að læra af reynslu. 
Börnunum gefst tækifæri til að skapa með ýmsum hætti í gegnum leik með 
myndlist, samræðu, tónlist og vísindi. Nýtt eru margskonar 
endurvinnanlegt efni og einnig það sem börnin finna út í náttúrunni. 
Starfsmenn aðstoða og hvetja börnin eftir því sem við á en teikna og lita 
ekki fyrir börnin. Tilbúin „skapalón“ eru ekki viðurkennd til að koma í veg 
fyrir að sjálfsmynd- og sjálfstraust barnanna þverri.  
 
Mat  
Sjálfsmat kennara , hver og einn kennari fer yfir hvernig hann sinnir sköpun 
með börnunum fyrir sig. Kennarar ræða saman innan deilda og meta starf 
deildarinnar með tilliti til 
markmiða og leiða með sköpun 
um áramót og vor. 
 

 
  



 
 

 
 

Sjálfbærni og Vísindi 
 
Markmið 
Börnin taka þátt í að skapa vistvænt umhverfi sem leiðir til undrunar og 
fróðleiks.  
Efla með sér þekkingu á náttúrunni og fái að kynnast henni á sem 
fjölbreytilegastan máta.  
Að börnin velti fyrir sér öllu því margbreytilega sem finnst í 
náttúrunni/umhverfinu og hvað sé hægt að gera með það. 
Börnin verði meðvituð um umhverfisvernd t.d. endurvinnslu, flokkun og 
matarsóun.  
 
Tenging við aðalnámskrá 
Áherslur skólans tengist vel megin markmiði um sjálfbærni og vísindi 
samkvæmt aðalnámskrá um að sjálfbærni feli í sér virðingu fyrir 
umhverfinu, ábyrgð, heilbrigði, lýðræðisleg vinnubrögð og réttlæti.  
 
Leiðir 
Börnunum gefst kostur á samræðu og fræðslu um almenna 
umhverfisvernd og að bera virðingu fyrir náttúrunni.  
Börnin fá tækifæri til að leika sér með hin ýmis námsgögn. Umfjöllun og 
vísinda tilraunir eru á hinum ýmsu stundum dagsins 
Vettvangsferðir eru tengdar við umhverfið eins og árstíðir og börnin fá 
tækifæri til að flokka matarleyfar og pappír.  
Börnin læra að gera tilraunir, rannsaka og vinna með stærðfræði. 
 
Mat 
Umhverfisnefnd leiðir leiðir starfið og sjá til þess að starfinu sé fylgt eftir 
meðal annars á deildar- og starfsmannafundum.  
 

  



 
 

 
 

Lýðræði og mannréttindi 
 
Markmið 
Börnin átti sig á því að allir eru jafnir; óháð kyni, trú, menningu og 
skoðunum. 
Börnin fá tækifæri til að njóta eigin atorku og þroska með sér hæfileika 
sína óháð kyni, trú, menningu og skoðunum.  
Börn og foreldrar fá tækifæri til að taka þátt í ákvörðun sem varða starf 
leikskólans.  
 
Tenging við aðalnámskrá 
Áherslur skólans tengist vel markmiði um lýðræði og menntun í 
aðalnámskrá um að lýðræðis- og mannréttindamenntun byggist á 
gagnrýnni hugsun og ígrundun um grunngildi samfélagsins.  
 
Leiðir 
Börnin fá að velja viðfangsefni við hæfi í leik. Hlustað er á börnin og þau 
virt fyrir það sem þau eru.  
Börnunum er gefinn kostur að taka þátt í ýmsum ákvörðunar tökum sem 
varða þau í leikskólanum.  
Börnin eiga lýðræðislega umræðu og velja hvað þau fá í umbun fyrir 
brosin. Hver deild velur um uppákomu mánaðarlega.  
Börnin velja hvort þau vilja mála sig sjálf eða óska eftir að starfsmenn geri 
það þegar andlitsmálning er á boðstólunum.  
 
Mat 
Sjálfsmat kennara , hver og einn 
kennari fer yfir hvernig hann 
sinnir lýðræði og mannréttindum 
með börnunum fyrir sig. 
Kennarar ræða saman innan 
deilda og meta starf deildarinnar 
með tilliti til markmiða og leiða 
með lýðræði og mannréttindum 
um áramót og vor. 
 
  



 
 

 
 

 
 
 

Kennarar og börn í Lundarseli eru duglegir spekingar sem tala og hugsa 
saman og finna lausnir. Skoða málin frá mörgum sjónarhólum og hafa 
gaman saman við að rækta skapandi-, gagnrýna-, og umhyggjusama 

hugsun.  
 

Lundarselir leika og læra saman,  
hrósa, knúsa og hlæja saman.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


