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Formáli
Sumarið 2011 var leikskólum Akureyrarbæjar úthlutað sumarlokun á þremur mismunandi tímum og
loka skyldi í fjórar vikur. Fyrstu skólarnir fóru í sumarleyfi upp úr miðjum júní, annar hópurinn í byrjun
júlí og sá síðasti um miðjan júlí. Áður höfðu skólarnir lokað í tvær vikur og tímabilið var mun þrengra.
Sumarstarf skólanna þurfti því að taka nokkrum breytingum, mest þar sem lokunin kom óvanalega
snemma eða seint. Þegar skólar loka snemma geta elstu börnin komið aftur eftir frí og verið fram að
grunnskóla og þegar skólar loka seint er liðið að hausti þegar hægt er að taka ný börn inn. Þetta var
sá veruleiki sem starfsmenn í leikskólanum Iðavelli stóðu frammi fyrir þegar þeir horfðu fram á
sumarið 2011 og þessi skýrsla fjallar um hvernig þeir unnu úr aðstæðum. Tekin voru viðtöl við
Kristlaugu Svavarsdóttur skólastjóra, Gerði Gísladóttur aðstoðarskólastjóra, Gretu Benjamínsdóttur
deildarstjóra á deild elstu barna og Arnar Yngvason deildarstjóra á deild fjögurra ára barna. Einnig var
rætt við gestakennara sem að verkefninu komu, George Hollanders og Shörku Mrnakova . Farið var á
vettvang, spjallað við börnin og hlustað á fyrirlestra gestakennara um verkefnið. Tekin var sú
ákvörðun að sundurgreina viðmælendur ekki í þessari skýrslu heldur láta beinar tilvitnanir standa
ótengdar.
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Iðavöllur
Iðavöllur er fjögurra deilda leikskóli, staðsettur á Eyrinni á Akureyri. Skólinn á sér langa sögu en fyrst
var byggt yfir starfsemina árið 1959. Veturinn 2000 var nýr Iðavöllur í byggingu og þá gafst kennurum
góður tími til að íhuga vel hvaða stefna skyldi tekin í nýju húsi. Hugmyndin um aldursskiptar deildir
þótti spennandi en um leið framandi þar sem hópurinn vissi ekki til að sú leið hefði verið farin áður.
Kennarar vildu láta nýju deildirnar fjórar standa fyrir einn árgang barna. Kostirnir við þessa leið eru
margir, meðal margs annars þeir að á deildunum er húsbúnaður og leikföng sem henta aldri hópsins
og hægt er að hafa aðgengi að hlutum og vinnuumhverfi sérhæfðara en ella og kennarar hafa
tækifæri til að sérhæfa sig með afmarkaðan aldur barna (Anna Elísa Hreiðarsdóttir, 2008). Í dag er því
deildaskipting á Iðavelli með þeim hætti að yngstu börnin eru saman á deild sem hlotið hefur nafnið
Álfheimur, þriggja ára börnin eru á deild sem kallast Glaðheimur, fjögurra ára börnin eru á deildinni
Þrymheimur og Jötunheimur er deild fimm ára barnanna.
Frá því að Iðavöllur flutti í nýtt húsnæði vorið 2001 hefur skólastarfið verið í mikilli mótun og mörg
ólík verkefni verið unnin. Skólanámskrá leit dagsins ljós og hefur tekið miklum breytingum síðan,
unnin var bók sem heldur utan um skóladvöl sérhvers barns og gerðar handbækur fyrir foreldra og
starfsmenn. „Í skólanum er samankominn hópur góðra kennara og samstarf þeirra varð deigla
hugmynda, umræðna og skoðanaskipta sem leiddu af sér tilraunir og þróunarverkefni“ (Anna Elísa
Hreiðarsdóttir, 2008).
Skólinn hefur unnið að fjölmörgum þróunarverkefnum eins og sjá má á heimasíðu skólans.
http://idavollur.akureyri.is/trounarverkefni.htm. Verkefnin eru fjölbreytt og sýna mikla grósku í
starfinu.
Nýjasta þróunarverkefnið er þátttökuaðlögun. Haustið 2009 var innleidd ný aðferð við aðlögun barna
að skólanum. Horfið var frá hópaðlögun og tekin upp þátttökuaðlögun en hún felst í að stórir hópar
barna hefja skóladvöl á sama tíma og foreldrar þeirra dvelja með þeim allan daginn þrjá fyrstu
dagana. Þessi aðferð á upphaf sitt að rekja til Reggio leikskóla í Svíþjóð. Hún byggir á þeirri hugsun
að það er ekki verið að venja barnið við að vera skilið eftir í leikskólanum, heldur að barnið er að læra
að vera í nýjum aðstæðum. Að barn og foreldri eru að læra á umhverfið saman og tækifærin sem þar
bjóðast til náms. Öruggir foreldrar verða til þess að börnin verða örugg. Aðlögunin byggir á fullri
þátttöku foreldranna þessa 3 daga sem hún stendur. Foreldri sér alfarið um barnið sitt, skiptir á því,
klæðir það, borðar með því og tekur þátt í öllu starfi deildarinnar. Starfsfólk útdeilir verkefnum og fær
foreldra til að vera virka í starfi deildarinnar. Til dæmis með því að lesa fyrir hópinn, stjórna
söngstund og fleira. Foreldrar fara ekkert frá barni sínu þessa daga nema þegar það hvílist. Þá eru
haldnir fundir með foreldrunum. Þar er starf deildarinnar kynnt, starfsfólk, foreldrafélagið, og allt
sem viðkemur leikskóladvölinni.
Áður en barnið byrjar í leikskólanum eru foreldrar boðaðir á kynningarfund. Þar er farið yfir hvernig
aðlögunin fer fram. Með þessu fyrirkomulagi er mögulegt að aðlaga stóran hóp í einu.
Kristín Sigurðardóttir deildarstjóri á yngstu deild Iðavallar hefur haldið utan um þetta verkefni og
vorið 2010 fékk hún viðurkenningu Skólanefndar Akureyrar fyrir innleiðslu á verkefninu
þátttökuaðlögun í leikskóla.
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Áherslur
Daglegt líf á Iðavelli snýst fyrst og fremst um leikinn, athafnir, verkefni og samskipti sem miða að því
að gefa börnunum fjölbreytt tækifæri til að læra, helst með því að uppgötva og reyna sjálf en
stundum með dyggri aðstoð annarra. Verkefni snúast oftar en ekki um áhugamál barnanna og leitast
er við að horfa á sterku hliðar hvers og eins, bæði barna og kennara. Í skólanum er jákvæð sýn á
menn og málefni höfð að leiðarljósi. Sú trú að allir hafi eitthvað til brunns að bera mótar starfið.
Virðing, nálægð, hlýja og umhyggja er hluti af uppeldisstarfinu og horft út frá forsendum barnsins,
byggt á því sem það kann. Einnig er lögð áhersla á að ekki séu allir eins og það sé eðlilegt að allir séu
ekki góðir í því sama (Leikskólinn Iðavöllur, 2005a).
Þar er leikur að læra eru einkunnarorð Iðavallar og megináhersla í starfinu er lögð á leikinn.
Viðfangsefni og verkefni eru tengd sem flestum þáttum daglegs starfs. Lífsleikni skipar stóran sess í
framkvæmdinni og áhersla er lögð á samhjálp, félagastuðning, virðingu og gott námsumhverfi þar
sem allir bera ábyrgð á líðan og vinnufriði. Sterk sjálfsmynd og traust á eigin verðleika og getu eru
lykilatriði sem og að geta bjargað sér sem mest sjálfur. Áhersla er lögð á hvatningu, hrós og
uppörvun, bæði í hópnum og frá kennurum (Anna Elísa Hreiðarsdóttir, 2008).
Eitt sérkenni Iðavallar er að þar eru árgangaskiptar deildir eins og greint hefur verið frá hér framar og
það eitt hefur haft mikil áhrif á það hvernig starf einstakra deilda þróast og kennarar hafa haft
tækifæri til að sérhæfa sig og þróa nýjar starfsaðferðir. Kennarar á Iðavelli telja að í námi
leikskólabarna tvinnist saman nokkur lykilatriði og þar skipi umhverfið sem kennarinn skipuleggur
stóran sess. Önnur mikilvæg atriði séu til dæmis hvetjandi umhverfi sem leiði af sér fjölbreytta
reynslu og efli þekkingargrunn barnanna (Anna Elísa Hreiðarsdóttir, 2008). Á Iðavelli þýðir hvetjandi
umhverfi aðstæður sem ýta undir sjálfsnám, skólaumhverfið sé skipulagt af kostgæfni með
fjölbreyttum efnivið en virki þó áreynslulaust og frjálslegt. Börnin hafa aðgang að fjölbreyttum efnivið
stóran hluta af skóladeginum, þau geta og mega bjarga sér sjálf, útfæra hugmyndir og leyfa sér
óhefðbundna notkun ef svo ber undir (Anna Elísa Hreiðarsdóttir, 2008).

Elstu börnin í skólanum
Eins og komið hefur fram er deildin Jötunheimar ætluð elsta árgangi leikskólans. Eftir veturinn á
Jötunheimi fara öll börn deildarinnar í grunnskóla og árlega fer stærsti hlutinn í hverfisskólann,
Oddeyrarskóla. Á undanförnum árum hafa skólarnir tveir á Eyrinni byggt upp traust samstarf og á
Iðavelli hefur meginþunginn á samstarfinu legið á kennurum á Jötunheimi. Kennarar beggja skólastiga
hafa reglulegt samráð, hafa lagt sig fram um að þekkja til vinnubragða hvers annars og samræmt
aðferðir að sumu leyti. Gagnkvæmur skilningur og virðing hefur einkennt samstarfið og kennarar eiga
auðvelt með að deila hugmyndum sín á milli (Anna Elísa Hreiðarsdóttir 2008).
Leikur er stór hluti í námskrá skólans og markmið með kennslu er ekki að ná fram ákveðinni fræðilegri
þekkingu fyrir hópinn heldur að einstaklingurinn ná árangri og þroskist að visku og vexti. Þessi aðferð
á samhljóm í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) og þar er einnig
fjallað um uppgötvunarnám en kennarar telja hlutverk sitt vera að vekja áhuga, kveikja á hugsunum,
eða eins og einn kennarinn orðaði það „að kveikja á heilanum í þeim“.
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Á þróunarverkefnum, skólanámskrám og heimasíðum leikskóla má sjá að starf með elstu börnunum
er sums staðar að einhverju marki öðru vísi en með yngri börnum. Kröfur eru auknar markvisst,
verkefni eru með öðrum hætti eða skipulag er frábrugðið í einhverjum atriðum (Anna Elísa
Hreiðarsdóttir, 2008; Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011). Á Iðavelli
hefur venjan verið sú að börnin klára sína leikskólagöngu án þess að starfið breytist mikið. Útivera
hefur lengst og farið er í lengri ferðir en fram til þessa hefur ekki verið settur sérstakur rammi og
skipulag fyrir elstu börnin. Aðlögun nýrra barna og flutningur á milli deilda hefur að mestu farið fram
að loknu sumarleyfi.

Sumarlokun leikskóla
Undanfarin ár hafa leikskólar Akureyrarbæjar lokað í tvær vikur og hafa lokanir að mestu fallið á
júlímánuð. Sumarið 2011 var lokun lengd í fjórar vikur og tímabilið sem þær ná til lengt til muna.
Breyting sem þessi hefur áhrif á innra starf skólanna og kallar á skipulagsvinnu og endurmat á þeim
aðferðum sem notaðar hafa verið. Næsta sumar verður sumarlokun leikskóla á öðru tímabili og það
þýðir að ekki er hægt að nota sömu aðferðir eða sama skipulag aftur þá. Þriðja árið verður lokun á
enn öðrum tíma og þá þarf aftur að aðlaga starfið. Ef rekstaraðili heldur sama skipulagi verður
sumarið 2014 með sama fyrirkomulagi og síðasta sumar. Þá er óvíst að aðstæður séu nægilega líkar
því sem nú er til að hægt sé að styðjast við sama skipulag. Hvernig sem á málið er litið sjá leikskólar
fram á að þurfa að skipuleggja starf með ólíkum hætti á hverju vori næstu árin.
Í þessari skýrslu er greint frá því hvernig einn skóli, leikskólinn Iðavöllur, mætti þessum aðstæðum
sumarið 2011 en fyrirséð er að ekki verður hægt að nýta sama skipulag aftur vegna þess að skólinn
mun loka á öðrum tímum næstu tvö árin. Skólastjórnendur hafa ákveðnar skoðanir á því hvernig
kerfið sem nú er boðið upp á snýr að skólunum og áður en lengra er haldið er ýmsum flötum á
skipulaginu velt upp.
Það má eiginlega segja að við getum farið í Pollýönnu-leikinn og hangið á því, að þetta er jákvætt.

Sumarlokun sem dreifist svona mikið og breytist ár frá ári setur skólana í þá stöðu að þurfa ár hvert
að vinna með ólíkar aðstæður og setur mikið viðbótarálag á börn og starfsmenn. Það fólst mikil vinna
í verkefninu, bæði undirbúningsvinna sem og við að halda verkefninu gangandi, vinna með það sem
upp kom og láta allt ganga upp. Þó starfsmenn í skólanum séu jákvæðir og ánægðir með starfið er
óvíst að hægt sé að halda slíkum aukadampi mörg ár í röð.
Viðmælendur eru almennt ánægðir með að vita fyrirfram hvenær sumarlokun verður en að sama
skapi sé erfitt að hafa ekki stöðugleika. Sumarlokun ráðist af öðru en innra starfi skólanna og þeim
finnst rekstraraðilar meta aðra hagi meira en faglegt starf hvað þetta varðar.
Við erum alltaf í þessu rúlli og það finnst mér alveg skelfilegt og mér finnst það til dæmis líka eins og næsta
ár þá stöndum við uppi með það að fá svo og svo mikið eða marga af elstu nemendunum aftur inn eftir
sumarfrí. Það finnst mér líka alveg fáránlegt [...] Þetta hefur verið eini tíminn á leikskólunum þar sem hefur
aðeins slaknað á en við erum að taka hann núna og leggja hann undir aðlögun og fullan damp. Það er fullur
dampur, full keyrsla. Við erum samt að afgreiða sumarfrí hérna en það er samt full mæting á börnum.

Einn vandinn er að elstu börnin mega vera í leikskólanum fram að skólabyrjun sem þýðir m.a. að
nýting á rýmum í ágúst þarf að vera rífleg til að fjárhagsáætlanir gangi upp.
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Það er mjög skrítið að vera með kennara á launum á tveimur skólastigum með sama
barninu. Grunnskólakennararnir eru ráðnir frá 1. ágúst og þeir í raun og veru að taka laun fyrir þessi
börn frá 1. ágúst og við erum með leikskólakennarana á launum með sama barninu, getum verið með
það alveg fram að tuttugasta og öðrum.

Skólastjórar og kennarar eru sammála um að sumarið er mikið púsl. Fjármagn er takmarkað,
sumarlokun kemur á ólíkum tímum og hver tímasetning því samfara hefur í för með sér tiltekin
vandamál. Börnin taka fjögurra vikna sumarleyfi en flestir starfsmenn eiga rétt á sex vikum og þegar
við bætist að litlu má kosta til sumarafleysinga er ljóst að aðstaðan er þung.

Útheimur
Vegna þeirrar sérstöðu skólans að vera með árgangaskiptar deildir þá getur verið mikill munur á milli
ára hve mörg börn eru á deildum en alltaf verður að sjá til að heildarnýting nái til 90 rýma. Vorið 2011
er staðan sú að hópur tveggja ára barna er óvanalega stór eða tuttugu og átta og fyrirsjáanlegt að
elsti árgangurinn verði í skólanum fram undir miðjan júlí vegna þess hve sumarlokun er seint. Til að
mæta þessum aðstæðum var ákveðið að setja upp sérstakt skipulag fyrir elstu börnin og búa til
útideild fyrir þau með aðsetur í skólanum.
Það liggja tvær ástæður á bak við að þessi leið var valin:
1. Sumarlokun er seint sem þýðir að elstu börnin hætta seinna en venjulega
2. Yngsti árgangurinn er óvanalega stór sem hefur í för með sér viðameiri aðlögun
Þegar skólastjórnendum varð ljós þessi staða snemma árs 2011 þá vaknaði umræða um hvernig best
væri að mæta þessum aðstæðum. Þeir ásamt deildarstjóra yngstu deildar töldu að æskilegt væri að
byrja aðlögun að vori. Þegar aðlögun er dregin fram í lok ágúst mun líða fram eftir hausti þar til hægt
er að koma fullu skipulagi á deildir yngstu barnanna, einfaldlega vegna þess að það tekur tíma fyrir
hópinn að ná öryggi og skólafærni.
Til að hægt yrði að taka ný börn í skólann að vori þurfti að rýma til fyrir þeim og þá var stóra
spurningin hvað ætti að gera við elstu börnin. Skólastjóri og deildarstjóri Jötunheims ræddu þá
hugmynd að tveir sumarstarfsmenn myndu sjá um elstu börninog vera duglegir að fara í ferðir út frá
skólanum til að létta á álaginu í skólanum sjálfum.
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Skólastjóri fær síðan þá hugmynd að leigja gæsluvöll í nágrenni skólans og koma þar á fót útideild
fyrir elstu börnin. Þar með var komin annar vinkill á fyrstu hugmyndirnar sem voru á byrjunarstigi
þegar þarna var komið. Það breytti miklu að hafa fastan samastað fyrir hópinn, næstum eins og að
hafa lausa kennslustofu í garðinum en afar stutt er á milli skólans og vallarins. Umhverfið á vellinum
er að langmestu leyti manngert. Girt er í kringum gæsluvöllinn og lítið hús er á lóðinni þar sem hægt
er að leita skjóls fyrir lítinn hóp í einu og fara á salerni. Skipulagning og undirbúningur var settur í
hendur kennara á Jötunheimi, deild elstu barna en barnahópurinn taldi 22 börn. Þar kom helst til
umræðu hagnýt atriði eins og hvar ætti að geyma útifötin þeirra og töskurnar þegar kominn væri nýr
hópur í forstofuna, hvaða búnað þau þyrftu að hafa með sér í skólann, hvar þau mættu leggja frá sér
myndverk og fleira í þeim dúr. Kennarar voru meðvitaðir um að þegar á hólminn væri komið myndi
þurfa að taka á atriðum sem ekki væri hægt að sjá fyrir.
Fyrstu áætlanir snerust um að ábyrgð á deildinni væri í höndum deildarstjóra Jötunheims en að tveir
sumarstarfsmenn sem voru að koma aftur til starfa eftir nám sæju um að sinna börnunum. Þá lýsti
deildarstjóri Þrymheims, deildar fjögurra ára barna, yfir áhuga á að taka verkefnið að sér. Það er
stefna skólans að nýta áhuga og mannauð skólans og að fengnu samþykki deildarstjóra á Jötunheimi,
deildar elstu barna, var málum hliðrað þannig að hann gæti tekið verkefnið að sér og afleysing sett
inn á deildina hans í staðinn. Í úttekt á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins kemur fram
að upplýsingastreymi, samráð og stjórnun í skólanum sé í góðu lagi og starfsmenn séu hvattir til að
fylgja eftir hugmyndum sínum og það sé mikil ögrun (Bryndís Garðarsdóttir og Sigurlaug Bjarnadóttir,
2010). Þetta er í góðu samræmi við það sem fram kemur í viðtölum skýrsluhöfunda við starfsmenn.
Það varð því niðurstaðan að deildarstjóri Jötunheims bar formlega ábyrgð á útideildinni en
deildarstjóri Þrymheims ásamt öðrum sumarstarfsmanninum sáu um framkvæmdina á vettvangi.
Einnig var haft samband við George Hollanders en hann hafði áður verið gestakennari við skólann og
séð um sérstök verkefni. Hann sýndi hugmyndinni mikinn áhuga og niðurstaðan var sú að hann og
Sharka Mrnakova, tékkneskur samstarfsmaður hans, skiptu með sér gestakennarastöðu við skólann í
tvo mánuði og tóku þátt í starfi útideildarinnar frá klukkan 9 til 12. Þeirra framlagi eru gerð skil síðar.
Fundað var um hugmyndir og útfærslu en á þessum tímapunkti höfðu skólastjórnendur meira hugsað
um hvernig leysa mætti vandann við að koma elstu börnunum fyrir svo hægt væri að taka inn yngri
börnin. Starfsfólkið á Jötunheimi tók saman lista yfir atriði sem þyrfti að skoða og leysa en það sneri
meira að hagnýtum málum heldur en að starfinu sjálfu. Það voru atriði eins og hvernig ætti að leysa
vandann með að finna hólf fyrir eigur barnanna, hvernig koma ætti öllum þessum börnum fyrir á
matartímum og fleira. Sumt var hægt að vinna áður en starfið á útideild hæfist en annað yrði að
vinnast jafnóðum. Það var í þessu vinnuferli sem deildarstjóri Jötunheims stakk upp á nafninu
Útheimur á þessa nýju deild og festi það nafn sig í sessi.
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Skipulagning Útheims kom ofan í vinnuna við að ljúka vetrarstarfinu og þó ytri ramminn hafi verið
tilbúinn þegar starfið hófst átti eftir að útfæra verkefnin. Haldinn var kynningarfundur fyrir foreldra
og ákveðið hvernig samskiptum við þá yrði háttað og deildarstjóri Þrymheims og Georg komu með
fyrstu hugmyndir um áherslur og hugtök sem vinna mætti með. Þegar starfið hófst tóku börnin þátt í
að velja efnivið og tóku þátt í að koma honum á staðinn og foreldrar aðstoðuðu við að útvega efni.
Við erum bara svo vön að hafa samband við foreldra og fyrirtæki um að hjálpa okkur með það þannig að
það var voða lítið mál að fá inn í þetta frá þeim og þannig höfum við unnið áður og kannski búum við
bara vel að því en sjálfsagt hefðu einhverjir kannski ekki eins vanir þannig vinnubrögðum lent í vanda ef
þeir hefðu ekki fengið sem sé einhverja fjárveitingu.

Keyptir voru trjádrumbar og skífur sem ætlunin er að nota áfram í skólanum að hausti en að öðru
leyti var ekki settur peningur í framkvæmdina umfram það sem fólst í leigu fyrir gæsluvöllinn og
launum gestakennara.
Ég held bara að kennarar séu svo duglegir að laga sig að aðstæðum og moða úr því sem þeir hafa og vera
ekki með neitt vesen að það gerði ekki mikið til þó að þetta hafi ekki verið skipulagt út í þaula enda
kannski á það vel við mig líklega, að vinna svoleiðis. Ég vil svona frekar eyða tímanum í að segja frá því
sem við vorum að gera heldur en að skipuleggja allt í þaula og hvernig ég ætla að hafa hlutina.

Hugmyndir kennara um starfsemi Útheims voru ómótaðar í byrjun en spunnust jafnóðum eftir því
sem nær dró. Um miðjan maí hófst starfið og skyldi standa fram í miðjan júlí. Börnin mæta í skólann
og eftir morgunverð, eða klukkan níu er rölt á gæsluvöllinn. Um hádegi er farið í mat í leikskólann og
svo haldið út aftur fram að kaffi. Deildarstjóri Jötunheims bar áfram ábyrgð á hópnum eins og komið
hefur fram, þó deildarstjóri Þrymheims sæi um vinnuna með börnunum. Deildarstjóri Jötunheims
segir:
Það er skrítið að heita deildarstjóri yfir þeim og ég hef lítið yfir þeim að segja þannig. Ég svona fylgist
með og var með í skipulagsvinnunni frá upphafi þegar hugmyndin kviknaði og hvernig hún svona
þróaðist og breyttist en svo náttúrulega eru þarna mjög hæfir einstaklingar sem tóku þetta verkefni að
sér og fóru út í smáatriðin og dags daglegu atriðin þannig að dagsdaglega hef ég voða lítið af þeim að
segja, rétt fyrst á morgnana og ég veit af þeim hérna í hádeginu og svo er það bara búið. Þetta er svolítið
sérstakt.

Deildarstjórar eru sammála um að fyrirkomulagið hafi gengið vel. Samskiptin við foreldra
Útheimsbarna færðist að miklum hluta á starfsmenn Útheims en áfram sinntu Jötunheimskennarar
börnunum á ákveðnum tímum, leystu Útheimskennara af á kaffitímum, gengu með hópnum á milli
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fyrstu vikurnar og borðuðu með þeim í hádeginu. Vorið og byrjun sumars var einstaklega kalt og því
fór mikill tími í að klæða börnin, þurrka blaut föt og kennarar Jötunheims aðstoðuðu í forstofunni.
Þeir borðuðu einnig með Útheimsbörnum. Kennarar á öðrum deildum voru sveigjanlegir og tvær
deildir tóku að sér að borða hádegismat inni á deildum í stað þess að borða í matsal þannig að það
gekk upp að hafa þennan fjölda af börnum til viðbótar.
Deildarstjóri Jötunheims dró saman hvernig flutningurinn af Jötunheimi á Útheim gekk
Þau voru samt búin að yfirgefa Jötunheim, það var svo merkilegt því að þau komu á degi tvö eða þrjú
komu þau í gættina inn á Jötunheim sem var bara deildin þeirra örlitlu áður og spurðu hvort þau mættu
fara á klósettið eða fá lánaða blýanta. Þetta er svo merkilegt, þá kíktu þau þarna og báðu um leyfi fyrir
einhverju sem þau höfðu bara farið og sótt og gert. Þau stimpluðu sig pínu út af deildinni en ekki úr
skólanum.

Skólastjórar meta árangur starfsins svona "
Þau eru að gera ýmsa hluti sem þau hafa ekki gert áður. Þeirra verkefnavinna er allt öðruvísi og fer
miklu, miklu meira fram úti. Þau eru ekkert inni og þau voru ekkert inni þessa daga sem var sem verst
veðrið hérna í maí. Þau fóru út dag eftir dag í snjógöllunum, komu svo blaut og hrakin. Það þurfti að
skipta um alfatnað á þeim og þau voru svo þreytt fyrstu dagana, sögðu foreldrarnir, að það var ekkert
kveikt á tölvunum heima, þau voru bara þreytt. Þau fóru bara heim og svo borðuðu þau og sofnuðu en
þau voru sæl og glöð.

Markmið og leiðir
Skólastjórinn átti hugmyndina og útvegaði stað fyrir starfið og síðan komu fleiri að framkvæmdinni.
Starfsmenn Útheims og gestakennarar voru sammála um að leggja áherslu á náttúrulegan efnivið og
ævintýrið og vinna með hin fornu hugtök um frumefnin sem eru jörð, vatn, eldur og loft.
Markmið með verkefninu var fyrst og fremst að gera starfið með elstu börnunum metnaðarfullt og
áhugavert á tíma þegar vel hefði verið hægt að halda hefðbundnu skipulagi með þeim og einbeita sér
í staðinn að nýju börnunum. Það var því markmið að gefa börnunum tækifæri til að prófa eitthvað
nýtt; brydda upp á einhverju sem hefur ekki verið venjulega á dagskránni. Það hafi í rauninni gengið
eftir að mörgu leyti þó ekki hafi allar hugmyndir komist til framkvæmda.
Ég sá þarna fyrir mér að fara með þau út í guðsgræna náttúruna í glaða sólskini og hita allt sumarið, sem
svo reyndar varð ekki alveg þannig, en ég sá svona svolítið ævintýri í þessu.
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Mest var leikið með efnivið sem hentar að vera með úti, trjádrumba og endurnýtanlegan efnivið sem
má fara í glatkistuna þegar búið er að nýta það í hörgul. Skapaðar voru aðstæður til að fara í
ævintýraleiki t.d. á trjádrumbum; og því sem oft er kallað svona endurnýtanlegur efniviður. Þetta er í
góðu samræmi við það sem fram kemur í úttekt menntamálaráðuneytis þar sem segir að í skólanum
sé skapað umhverfi sem ýti undir sjálfstæði og samvinnu barna, forsendur barna í fyrirrúmi og
námssvið eru samþætt (Bryndís Garðarsdóttir og Sigurlaug Bjarnadóttir, 2010).
Væntingarnar voru náttúrulega að krakkarnir myndu skemmta sér, hafa gaman af þessu og ég held að
það hafi tekist hingað til. Mínar væntingar voru kannski svolítið að njóta náttúrunnar en vegna veðurfars
þá höfum við orðið að hafa meira af skipulögðum verkefnum í staðinn fyrir að liggja í grasinu og hlusta á
fuglasönginn. Það kom bara eitthvað annað í staðinn. Þannig að ef maður er svolítið opinn og duglegur
að spinna og moða úr því sem maður hefur, þá er þetta ekkert mál en það þarf samt að vera með þannig
opinn huga að þó það hafi nú ekki gengið allt eins og það var hugsað í upphafi að þetta sé bara allt í lagi
og gangi bara ágætlega. En ég held að, já, starfið varð öðruvísi en það voru engin vonbrigði samt þó að
það sé öðruvísi, það er bara hluti af tilverunni. Og ég held að krakkarnir hafi bara átt ánægjulegan tíma.
Það fannst mér mikilvægast.

Þegar viðtölin voru tekin var starfið á Útheimi komið vel af stað og þá hafði verið unnið töluvert með
vatn. Slík vinna fer vel með rigningu og pollagöllum. Byggðar voru rennibrautir og leikið með bolta í
vatnsrennu svo eitthvað sé nefnt. Einnig hafði verið unnið með loft, blöðrur látnar svífa og
flugdrekum sleppt lausum. Það hafði ekki verið unnið mikið með eldinn ennþá en það stóð nú til. Á
staðnum er útigrill sem á að nota"í góða veðrinu sem er væntanlegt". Þá er eftir jörðin, búið er að
drullumalla sem hentar krökkum ákaflega vel.
Þetta er krefjandi verkefni eða ég sá það fyrir mér þannig, mér finnst gaman að takast á við áskoranir og
prufa eitthvað nýtt. Og ég hef alltaf haft áhuga fyrir náttúrunni og þarna er mjög gott, já alveg tilvalið
tækifæri til þess að skoða náttúruna aðeins betur og það hefur líka verið gert, pöddusöfnun og skoða
aðeins ofan í svörðinn, hvað leynist þarna, þannig að þetta átti bara vel við mig.

Flutningar og aðlögun
Það er mat deildarstjóra að flutningar á milli deilda hafi gengið vel. Eldri börnin eigi auðvelt með að
færa sig enda mikill samrekstur á milli eldri deildanna tveggja og oft tilhlökkun því samfara að koma á
eldri deild. Í einhverjum tilvikum flytjast líka kennarar með börnum á milli deilda og það auðveldi
ferlið. Foreldrar þekkja því einnig til nýju kennaranna og svo eru send út kynningarbréf um
flutningana.
Núna gerðum við það þannig að við biðum bara þar til klukkan var orðin níu og Útheimskrakkarnir voru
farin þannig að Jötunheimur var tómur sem ég hef aldrei gert áður. Það hafa alltaf verið einhverjir fyrir
og labbaði bara yfir og sagði ; jæja krakkar nú er bara kominn tími til að flytja yfir á Jötunheim og það
heyrðist bara vei og svo var hlaupið yfir og málið var dautt [...] Þetta hefur alltaf gengið vel en ég held
aldrei svona.

Skólastjórar segja aðlögun að vori árangursríkari en aðlögun að hausti. Börnin séu í meira jafnvægi, í
sinni föstu rútínu og þegar kemur að flutningi er það skref fram á við. Þegar börn flytja eftir
sumarleyfi eru þau gjarnan rótlaus eftir fríið og óvön þegar kemur að flutningi. Því sé betra að flytja
fyrir sumarlokun en það er einungis hægt ef elstu börnin hætta eða færast í burtu og ef sumarlokun
er ekki of snemma. Að mörgu leyti er þessi leið einnig hentugri fyrir foreldra af sömu ástæðum,
flutningar séu eðlilegur þáttur í starfinu en ekki fyrsta verkefni eftir sumarfrí. Einnig gildi sömu rök
fyrir starfsmenn og því sé þessi leið góð fyrir alla hlutaðeigandi aðila.
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Gestakennarar
Eins og komið hefur fram hafði George Hollanders áður unnið sem gestakennari á Iðavelli. Haft var
samband við hann og hugmyndir um útideild viðraðar. Hann var á þessum tímapunkti að vinna að
endurhönnun á leikskólalóð á Dalvík ásamt samstarfskonu sinni Shörku Mrnakova með áherslur
útináms í huga. Sharka hafði um veturinn heimsótt nokkra leikskóla í Tékklandi sem vinna samkvæmt
kenningum um útinám og fengið margar hugmyndir að slíkri vinnu með leikskólabörnum. Þau höfðu
því bæði áhuga á að vinna með þá möguleika sem slíkt umhverfi býður uppá og hrinda þeim í
framkvæmd í þessu verkefni og tóku því verkið að sér í sameiningu. Þátttaka þeirra í verkefninu varð
því víðtækari en til stóð í upphafi, því í stað þess að sinna bara afmörkuðum hluta þess, tóku þau þátt
í framkvæmd allra þátta verkefnisins í félagi við leikskólakennarana á Iðavelli. Fljótlega þróaðist
aðkoma þeirra að verkefninu á þann hátt að Sharka vann meirihluta starfsins með börnunum en
aðkoma Georges sneri meira að skipulagsþáttum.
Gestakennarar segja samvinnu innan kennarahópsins sem stóð að verkefninu hafa verið mjög góða.
Allir aðilar komu að verkefninu með opnum huga og tilbúnir að leggja sitt af mörkum til að hrinda
hugmyndum í framkvæmd þrátt fyrir oft á tíðum erfiðar aðstæður. Þar sem nám barnanna fór alfarið
fram utandyra lék veðrið mjög stórt hlutverk. Óhætt er að segja að þennan tíma hafi ekki verið
hefðbundið vor- og sumarveður á Akureyri. Kalt var í veðri mestan hluta tímans, úrkoma mikil og
suma daga snjóaði. Veðrið virtist þó hafa lítil áhrif á börnin, sem voru áhugasöm þrátt fyrir slæmt
veður suma dagana. Það var frekar að starfsmönnum hrysi hugur við veðrinu en börnunum.
Strax í upphafi var ákveðið að nýta svo til eingöngu endurvinnanlegt efni í vinnu með börnunum.
Niðursagaðar trjágreinar fengust frá skógræktinni í Kjarnaskógi og einnig var ýmislegt annað
verðlaust efni notað. Ekki var skipulagt til hlítar hvað átti að vinna með börnunum frá degi til dags
heldur voru tækifærin gripin og áhugahvöt barnanna virkjuð í skapandi leik með þann efnivið sem til
staðar var. Ef mikið hafði rignt voru pollarnir nýttir í verkefni, sama má segja um snjóinn. Þau nefndu
bæði að virkni barnanna hefði verið mikil og þau átt auðvelt með að finna sér viðfangsefni frá degi til
dags án þess að kennararnir hefðu stýrt þeim um of. Þau hefðu verið mjög frjó og hugmyndarík að
nýta efniviðinn til alls konar leikja og á örskotsstundu hefði til dæmis hrúga af trjáberki breyst í
fiskverksmiðju þar sem barkarflögurnar breyttust í fisk og sum börnin höfðu það hlutverk að raða
þeim í snyrtilegar stæður á meðan önnur seldu fiskinn til „viðskiptavina“.
George hafði orð á því að leikskólastjórinn hefði sagt sér að nokkrir foreldrar hefðu minnst á að þeim
þætti verkefnið hafa haft jákvæð áhrif á börnin í þá veru að þau voru líkamlega þreyttari á kvöldin og
þar af leiðandi auðveldara að koma þeim í svefn. Einnig virtust þau hafa meiri áhuga fyrir að leika sér í
frjálsum leik eftir að heim var komið í stað þess að „hanga í tölvunni“.
Þegar þau George og Sharka voru spurð að því hvort þau hafi saknað einhvers sérstaklega til að vinna
verkefnið eins og þau hefðu helst kosið, nefndu þau bæði að þau hefðu viljað hafa aðstöðu til að geta
kveikt opinn eld þar sem hefði mátt matbúa léttar máltíðir fyrir börnin í stað þess að fara með þau
alla daga heim á Iðavöll til að matast. Aðspurð um framtíðarsýn sína varðandi það að koma að slíku
verkefni nefndu bæði að þau hefðu mikinn áhuga fyrir að þróa slíkt verkefni áfram og þá helst ef
hægt væri að nýta náttúrulegt umhverfi með börnunum, staði eins og til dæmis Kjarnaskóg hér á
Akureyri.
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Mat á starfi Útheims
Þegar starfið fór af stað kom í ljós að áætlanir gengu ekki allar upp. Til dæmis var ætlunin að börnin
hefðu pláss í smiðju til að leggja frá sér útiföt. Veðrið var það kalt að þau þurftu mun meiri útbúnað
en í venjulegu ári og svo þurfti að þurrka fötin í hádeginu því það snjóaði á þau fyrstu dagana.
Skólastjórinn dró þetta saman og sagði "Við reiknuðum nefnilega með að það kæmi sumar". Þau börn
sem voru lengst á daginn fengu laus hólf en hin snaga til að geyma dótið sitt á. Þetta eru dæmi um
atriði sem átti að vera einfalt í framkvæmd en reyndist svo töluvert flóknara. Annað dæmi tengist
matartímum. Frá upphafi var ætlunin að börnin færu ekki fyrr en kl. níu því þá væru öll börnin mætt
og svo kæmu þau í mat. Hinsvegar kom í ljós að vegna þess að nýju börnin komu inn nokkrum
mánuðum fyrr en vanalega voru þau mun yngri en áður og það þurfti að aðlaga starfið í húsinu að því.
Í stað einnar áður þurftu nú tvær yngri barna deildirnar að borða snemma svo börnin gætu lagt sig og
þannig var því hagað en þetta var svolítið púsl fyrstu dagana. Skólastjórar færðu til starfsmenn í
húsinu eftir því sem þörfin réði og gættu þess að ekki væri stigið á réttindi neins til dæmis hvað
varðar kaffitíma en þeir eru sammála um að deildarstjóri Jötunheims hafi sinnt ábyrgð sinni vel sem
og aðrir sem að málinu komu. Því hafi hlutirnir gengið upp svo vel sem raun ber vitni.
Deildarstjóri Þrymheims óskaði eftir að vera starfsmaður Útheims og það hafði í för með sér að aðrir
kennarar deildarinnar tóku ábyrgð á meðan. Þann tíma sem Útheimur var starfræktur komu því bæði
nýir kennarar að deildinni og alveg nýr hópur barna auk þess sem eldri börnin fluttust á Jötunheim.
Hádegið var notað til samráðs og að þessu leyti má segja að starfið á Útheimi hafi byrjað full
snemma, því ekki var búið að ljúka vetrarstarfinu á Þrymheimi. Viðmælendur eru sammála um að
heppilegra hefði verið að kennari sem ekki er deildarstjóri hefði tekið þetta að sér en ástæðan var
áhugi fyrir verkefninu og hann var látin ráða.
Undirbúningur var ekki aukinn "Ég held að tíminn minnki einmitt þegar maður fer í svona sérverkefni...
þannig að svigrúmið til að hugsa og pæla það er orðið mjög lítið.

Deildarstjórar eru sammála um að samstarf þeirra hafi gengið vel og snurðulaust "það er náttúrulega
líka rosalega mikils virði fyrir mig af því að ég er deildarstjóri yfir deild sem ég hef afskaplega lítið að
segja af í rauninni að hafa þarna fagfólk, gott fólk og fært fólk sem ég treysti og veit að er að vinna
vinnuna sína. Alltaf eitthvað í gangi og alltaf að fara með efni og koma með og gera og það er
rosalega mikils virði að sjá það"
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Sú ákvörðun að hefja starfið á Útheimi í maí þýddi að mikið mæddi á eldhúsi skólans en þar er einnig
eldað fyrir Hlíðaskóla.
Við erum með svoddan agalegan snilling í eldhúsinu [...] að á tímabili eldaði hún fyrir ca. sjö deildir án
þess að blása úr nös.

Í viðtölum við deildarstjóra Þrymheims kom fram að hugsanlega hefði mátt ræða meira við börnin í
aðdraganda og framkvæmd Útheims. Ástæðan kannski sú að hugmyndin var í mótun og kennarar
vissu ekki alveg hvernig útfærslan yrði og svo var lítill tími til slíkra verka þegar starfið fór af stað en
þó að hann hafi ekki sinnt því nægilega að eigin dómi þá kom fram í viðtölum við aðra í skólanum að
það var sannarlega gert. Bæði var rætt við börnin sem hóp og foreldrar voru upplýstir. Skólastjórar
ræddu við börnin reglulega og mældu líðan og ánægju sem var að jafnaði mikil og góð og deildarstjóri
og starfsmenn Jötunheims fylgdust einnig með líðan í gegnum viðtöl og spjall.
Þegar maður er að spyrja krakkana; hvað voruð þið að gera?, þá fær maður allskonar sögur um hvað þau
eru að búa til og hvað þau voru að byggja og hvað þau voru að renna sér eða rúlla sér eða eitthvað að
gera og það finnst mér skemmtilegast að heyra bara. Og mér finnst líka, starfsfólkið er bara mjög
jákvætt. Ég heyri ekkert voða mikið í foreldrunum núna þannig að ég get ekki dæmt um hvernig tóninn í
þeim er. Mér finnst bara börnin svo glöð.

Mæting á foreldarfund var góð og mat kennara að foreldrar væru jákvæðir og ánægðir með
framtakið. Töldu mikilvægt að gera eitthvað sérstaklega með börnunum þessar síðustu vikur
þeirra í skólanum. Einnig var sent bréf heim til barnanna með upplýsingum um búnað og fleira
sem þótti mikilvægt að foreldrar vissu af. Þegar hugmyndin um Útheim var kynnt fyrir foreldrum
þá voru foreldrar búnir að skila inn hvenær börnin myndu hætta og helstu viðbrögðin voru þau að
framlengja vistunina. Viðbrögð barnanna eru góð og rysjótt veðurfar hefur ekki skipt sköpum. Þá
skiptir góður klæðnaður mestu og svo má skreppa inn og hlýja sér ef þarf.
Upplýsingagjöf til annarra starfsmanna var stöðug og þegar viðtöl fóru fram var ný afstaðinn
starfsmannafundur þar sem rætt var opinskátt um Útheim, aðlögun, matartíma og fleira.
Starfsmannahópurinn hafði metið hvernig til tókst, bæði á starfsmannafundi en einnig á
vikulegum fundum stjórnenda. Þá hefur verið tekið á þeim málum sem upp komu og þau rædd.
Dregið var saman það sem vel gekk og hvað mætti gera betur. Fylgst var vel með líðan barna,
bæði af skólastjórnendum og starfsmönnum Jötunheims.
Skólastjórar segja það hafa komið þeim á óvart að börnin urðu óörugg þegar deildin þeirra var frá
þeim tekin og þau hafi verið æst fyrsta daginn, bæði af spenningi og eftirvæntingu.
Þau urðu gelgjur, bara svona [...] Það mynduðust stráka og stelpupör bara á klukkutíma.

Börnin hafi orðið háværari og þegar þau komu í mat hafi hljóðstigið í húsinu hækkað. Þetta hefði ekki
átt að koma á óvart en gerði það.
Við tókum af þeim þeirra gömlu deild [...] og þau voru alltaf að rekast í okkur í tíma eins og það að við
erum vön að hafa rólegt hérna í hádeginu og þá eru allir á rólegu. Koma þau þá ekki alveg hreint full af
orku.

Útheims verkefnið skilaði þekkingu og reynslu sem á eftir að skila sér í starfinu. Sumt yrði gert
öðruvísi ef leikurinn yrði endurtekinn. Sem dæmi þá myndi ekki vera settur deildarstjóri í
verkefnið. Skólastjórar eru sammála um að ef leikurinn yrði endurtekinn yrði framkvæmdin
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öðruvísi. Börnin færu á Útheim og yrðu þar, líka í matartímum. Skólastjórar eru sammála um að
þeir hafi lært mikið af reynslunni af Útheimi, hvað möguleikarnir eru margir, hverju má breyta og
hverju má búast við.
Síðan höfum við lært náttúrlega rosalega mikið um starf, það er að segja hvað er hægt að gera úti og
hvernig við getum nýtt til dæmis hefðbundna skólalóð eins og þessa hérna á Iðavelli miklu, miklu betur
og gert meira með börnunum. Þannig að ég held að sá lærdómur aðallega komi til með að skila sér í
skólann ef það verður unnið eitthvað meira úti, næstu sumur til dæmis. Það er orðin til þekking þar sem
gæti skilað sér.

Það er álit viðmælenda að til að starf í anda útiskóla virki sem skyldi þurfi það að eiga sér svæði sem
er helgað þeirri starfsemi til langframa. Þannig sé hægt að byggja upp aðstöðu og starf og þróa leiðir.
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Samantekt








Ytri þættir, eins og ákvarðanir um sumarlokun, hafa mikil áhrif á faglegt starf leikskóla, kalla á
mikla skipulagsvinnu og hafa í för með sér álag á starfsfólk. Það er ótvíræður kostur að vita
fram í tímann hvenær leikskólinn lokar en núverandi skipulag er það breytilegt og tekur yfir
það langt tímabil að það skapar vandamál.
Sérstök verkefni eins og þetta kosta peninga, kalla á aukinn undirbúning og hafa í för með
sér álag. Skólar hafa ekki greiðan aðgang að auknu fjármagni til að mæta neinu af þessu og
ytri hvati er lítill. "Við keyptum smá efnivið og borgum gestakennara og við erum svo sem að
spá í hvort ég eigi að hekla nokkra hluti til að selja eða fara í kökubasar en [hlátur] En við
fáum enga fjárveitingu fyrir svona"
Verkefnið var undirbúið, framkvæmt og metið en skammur fyrirvari og ófyrirséð atriði höfðu
áhrif. "Það var eins og t.d. með hólfin, þú veist að ... þetta var svo mikið kaos hérna fyrstu
dagana börnin komu hérna alveg hreint mígandi blaut í þessu ógeðslega veðri og ég hérna
bara, þetta gengur ekkert svona að við höfum svona töskur hér og vettlingana þarna og bara
[...] við svona bara rákumst á hlutina sem gengu ekki upp við urðum bara að gera það".
Samvinna og sveigjanleiki einkenna skólastarfið og samkvæmni í áherslum og leiðum er
áberandi.

Sá háttur sem er á sumarlokun hjá Akureyrarbæ hefur kosti og galla eins og áður hefur verið lýst.
Hættan er að elstu börnin verði afgangsstærð í umhverfi þar sem nýju börnin og foreldrar þeirra taki
tíma starfsmanna sem einnig eru á leið í sumarfrí á ólíkum tímum. Á Iðavelli var unnið faglega úr
málum og vel var hlúð að elstu börnunum, jafnvel þannig að þau hafi grætt á aðstæðum umfram það
sem verið hefði ef engin breyting hefði orðið á starfi skólans. Hinsvegar má minna á að reynsluna og
aðferðirnar er ekki hægt að yfirfara á næstu ár né heldur má gera ráð fyrir að starfsmenn geti ítrekað
lagt á sig svo mikla aukavinnu og álag sem þarna var gert.
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