
Hver erum við?

Iðavöllur er staðsettur á Oddeyrinni sem er 

eitt elsta hverfið á Akureyri. Það er stutt í 

fjöruna, miðbæinn og margs konar 

fyrirtæki. Í þessu hverfi eru lítil hús við 

mjóar götur með trjám og öðrum gróðri 

áberandi og sagan mætir okkur á hverju 

götuhorni.

Höfnin er skammt frá og á sumrin koma skemmtiferðaskip og stundum skútur. Hof, menningarhús Akureyringa, er skammt frá og því stutt að fara í menninguna.

Lóð leikskólans er stór með 
trjágróðri, hólum og leiktækjum og 
umlykur allt húsið. Yfir leikskólann 
liggur aðflugsleiðin að norðan á 
Akureyrarflugvöll. Stundum koma 
margar flugvélar á dag og fljúga yfir 
okkur. 

Á Iðavelli eru rými fyrir 90 börn. 
Leikskólahúsinu er skipt í svæði fyrir 
fjórar aldursskiptar deildir og eitt stórt 
sameiginlegt rými. Í sameiginlega 
rýminu er matsalur og þar blandast 
aldurshóparnir í leik og starfi.

Aldursskipting deilda skapar 
leikskólanum ákveðna sérstöðu. 

Hver deild hefur komið sér upp 

ákveðnum áherslum og vinnulagi út 

frá aldri barnanna. Þátttökuaðlögun 

er dæmi um það.Starfsmenn Iðavallar eru ábyrgir, 
áhugasamir og samheldnir. Stór 
hluti hópsins hefur starfað lengi 
saman og ríkir gagnkvæm virðing 
og sveiganleiki innan hans.

Frá árinu 2000 hafa starfsmenn 

Iðavallar tekið þátt í samnorrænu 

samstarfi sem víkkað hefur 

sjóndeildarhringinn og haft mikil 

áhrif á starf leikskólans.

Frábært eldhús Iðavallar sér 
börnum og starfsfólki skólans 
fyrir hollri næringu sem er 
undirstaða vellíðunar og 
heilbrigðis.

Þessi atriði skapa þann ramma 
sem afmarkar vinnu barna og 
starfsmanna í leikskólanum.
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Stutt er í grunnskólann i hverfinu, 
Oddeyrarskóla, og þar er stór lóð með 
leiktækjum. Á milli Iðavallar og 
Oddeyrarskóla er farsælt og fjölbreytt 
samstarf.

H
önnun og uppsetning A

rnar Y
ngvason

Námskrá 1. hluti



Hvað viljum við?

Við viljum að starfsfólki og börnum líði 
vel í leikskólanum og að foreldrar séu 
sáttir við starfsemina. Við byggjum á 
góðu og fjölbreyttu samstarfi við 
fjölskyldur barnanna.

Einkunarorð Iðavallar eru "Þar er 

leikur að læra" og þau lýsa í 

hnotskurn því sem við keppum að.

Vinnan snýst um leik, verkefni og 
samskipti sem miða að því að gefa 
börnum fjölbreytt tækifæri til að læra. 
Oft með því að reyna sjálf og uppgötva 
og stundum með dyggri aðstoð annarra.

Verkefnin snúast oftar en ekki um 

áhugamál barna og starfsfólks og 

leitast er við að horfa á sterkar 

hliðar hvers og eins.

Lausn verkefna getur verið 
fjölbreytt, tæknileg og 
hugmyndarík. Oft er notað það sem 

hendi er næst og vinnan verður 

þannig að uppgötvunarnámi sem 

örvar bæði kennara og börn.

Í leikskólanum er jákvæð sýn á 
menn og málefni höfð að 
leiðarljósi og sú trú að allir hafi 
sitt til brunns að bera mótar 
starfið að miklu leyti.

Börnin fá tækifæri til að vinna í 

litlum hópum og fá iðulega 

nægan tíma til að geta gleymt sér 

í verkefnum sem þeim finnst 

áhugaverð.

Börnin fá að takast á við 
verkefni, mistakast og fá tíma 
til að byrja upp á nýtt og 
upplifa sigra.

Með því að upplifa sigra þá styrkist 
sjálfsmynd og þolinmæði barna og 
eflir þau í að vilja, þora og geta.

Við vinnum að því að hver 
einstaklingur fái að njóta sín, að 
jákvæð samskipti séu ríkjandi.
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Hvernig vinnum við?

Við vinnum fyrst og fremst í 
félagi við börnin eins og 
vinnubrögð kennd við Reggio 
Emilia byggja á. Við hlustum á 
börnin, grípum hugmyndir í 
barnahópnum á lofti og nýtum 
þær í vinnu.

Það er upplagt að taka með sér 
nokkur börn þegar eitthvað þarf 
að gera. Þannig læra börnin 
dagleg störf, verklagni, 
frumkvæði og samvinnu.

Við gefum okkur allan þann 
tíma sem við þurfum og erum 

með börnunum hvar sem þau 
eru að vinna.

Við leiðbeinum og aðstoðum eftir 
því sem við á og kennum börnum 
að vinna saman og virða skoðanir 
annarra.

Við skráum verkefnin eftir því 

sem aðstæður leyfa, með 
myndavél og skrifum lýsingar 

með.

Við nýtum fjölbreyttan efnivið bæði í leik og sköpun. Við eigum í samstarfi við foreldra, stofnanir og fyrirtæki og fáum endurnýtanlegan efnivið hjá þeim.

Við leggjum áherslu á ferlið frekar en 
afurðina eða útkomuna.

Við vinnum í hæfilega stórum hópum og notum þann tíma sem þarf í hvert 
verkefni. Með því að hlusta á börnin 
getum við komist að áhugasviði 
þeirra og þau læra að vinna að 
hugðarefnum sínum. 

Við bjóðum börnum að taka þátt í 
daglegum störfum eftir áhuga og 
tækifærum. Þannig eflum við 
frumkvæði þeirra og sjálfshjálp.

Vinnan byggist að mestu leyti á 
samræðum og samvinnu við 
börnin. Í verkefnin notum við 
margs konar efnivið og þau tæki 
sem henta í það skiptið.

Við skoðum umhverfi okkar og nýtum okkur þau tækifæri sem við komum auga á. Vert er að spyrja sig að því hvað við ætlum að gera með börnunum þegar við opnum rými fyrir þau eða látum þau fá efnivið í hendurnar.

Börnin smitast af starfsgleði þegar 

tekist er á við eitthvað sem 
starfsmanni finnst gaman að gera. 

Þannig byggjum við á sterkum 

þáttum starfsfólks og barna.
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Agastefna

Góð tengsl við börnin eru 
grunnur að góðum samskiptum. 
Þau byggjast á trausti, öryggi 
og viðurkenningu. Við notum 
umhyggju og nærveru til að 
viðhalda þeim.

Við tökum barn úr aðstæðum ef 
það er stjórnlaust og það fær að 
jafna sig úr augnsýn annarra barna.

Við notum jákvæðar upplifanir 
barnanna til að styðja við góða 
hegðun og samskipti við aðra.

Við sækjumst eftir nærveru 
með börnunum, hlustum á þau 
og virðum skoðanir þeirra.

Við notum nafn barnsins þegar við 
gefum jákvæð skilaboð, þegar  við 
ávörpum það, hrósum því og 
virkjum það í leik og verkefnum.

Við setjum börnum mörk og sýnum 
ákveðni og festu þar sem við á.

Við leitum eftir og hlúum að jákvæðum og 

sterkum hliðum barnanna. Þannig gefum við 

þeim tækifæri til að upplifa stóra og smáa 

sigra og hvetjum og hrósum bæði æfingum 

og afrakstri.

Við forðumst að nota nafn 

barnsins þegar við erum að 

leiðrétta hegðun eða í 

neikvæðum aðstæðum/tilgangi.
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Við notum jákvæða 
styrkingu og athygli á 
hegðun sem við viljum sjá 

meira af og minni athygli á 

hegðun sem við viljum sjá 

minna af. Mikilvægur 
þáttur í jákvæðri hegðun og 

lærdómi hjá börnum er að 

þau hafi góða fyrirmynd 
hins fullorðna.

Við hlúum að því sem eflir 
sjálfsmynd barnsins á þann 
veg að barnið sæki styrk í 
eigin barm en ekki álit annarra.

Við veitum börnum stuðning 
og eftirfylgni þegar þau ráða 
ekki við aðstæður.


