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„Einu sinni bökuðum við piparkökur. Nei, þau baka ekki með okkur.
Við gerum tilbúið fyrir þau og þegar við erum búin með piparkökurnar þá koma allir,
ekki bara mamma og pabbi, sko líka bæði afi og amma og stundum frændi og frænka
og systir og bróðir.“
Barn í skýrslu starfshóps um foreldraviku í leikskólum.
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Formáli
Í febrúar 2009 var settur á laggir starfshópur hjá Leikskólasviði Reykjavíkurborgar sem hafði það
verkefni að leggja fram viðmiðunarhandbók og hugmyndir að nýjum leiðum í foreldrasamstarfi.
Hópinn skipuðu:
Kristín Sæmundsdóttir, leikskólaráðgjafi og formaður hópsins,
Kristín Einarsdóttir, leikskólastjóri í Garðaborg,
Ásgerður Guðnadóttir, aðstoðarleikskólastjóri í Fífuborg,
Anna Gréta Guðmundsdóttir, deildarstjóri í Sæborg1,
Sigrún Einarsdóttir leikskólaráðgjafi,
Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, leikskólaráðgjafi og starfsmaður hópsins.
Helstu verkefni samkvæmt erindisbréfi voru að:
1.
2.
3.
4.
5.

Kynna sér lög og reglugerðir um foreldrasamstarf.
Kynna sér nýjungar í foreldrasamstarfi innan lands sem utan.
Kynna sér áhugaverð verkefni sem unnin hafa verið í foreldrasamvinnu í Reykjavík og víðar.
Gera viðmiðunarhandbók um foreldrasamstarf.
Gera útdrátt úr handbók fyrir foreldra.

Hópurinn starfaði á tímabilinu febrúar 2009 – október 2010. Hann lagði áherslu á að lesa fræðibækur
um foreldrasamstarf og fá til ráðgjafar fag- og fræðimenn. Þeir sem komu á fundi starfshópsins voru:
Anna Valdís Kro, Elísabet H. Pálmadóttir, Fríða B. Jónsdóttir, Kristín Dýrfjörð og Nanna Kristín
Christiansen. Hópur valinkunnra kvenna las einnig yfir drög að handbókinni, kom með ábendingar og
gaf góð ráð. Þetta voru Anna Bára Pétursdóttir, Anna Gréta Guðmundsdóttir, Fríða B. Jónsdóttir,
Elísabet H. Pálmadóttir, Hildur Skarphéðinsdóttir, Ingveldur H. Björnsdóttir, Kolbrún Vigfúsdóttir,
Sigrún Björnsdóttir, Sigrún Birgisdóttir og Sólveig Harpa Örnólfsdóttir. Þeim eru færðar kærar þakkir
fyrir hjálpina.
Sumarið 2009 var sendur út spurningarlisti til leikskólastjóra í Reykjavík þar sem leitað var upplýsinga
um stefnu og leiðir í foreldrasamstarfi. 100% svörun var í könnuninni. Hún sýndi að í leikskólum
borgarinnar eru farnar fjölbreyttar leiðir í foreldrasamstarfi og að margir eru sífellt að meta aðferðir
sínar með umbætur í huga.
Í óformlegri póstkönnun sem hópurinn gerði í febrúar 2010 var leitað upplýsinga um nýjar leiðir í
foreldrasamstarfi í upphafi leikskólagöngu. Lítil svörun var í þessari könnun, en þau svör sem bárust
voru dregin saman og eru í handbókinni. Í febrúar 2010 voru jafnframt kallaðir saman tveir rýnihópar
foreldra þar sem leitast var við að fá fram reynslu og viðhorf þeirra til samstarfs við leikskólann. Þessi
gagnasöfnun nýttist afar vel við gerð handbókarinnar.
1

.

Anna Gréta hætti störfum í janúar 2010.
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„Pabbi og mamma gætu komið og leikið við okkur alls konar, úti og inni.“
Barn í skýrslu starfshóps um foreldraviku í leikskólum.
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Inngangur
Handbók þessi á að vera leiðarvísir fyrir

afstöðu. Rauði þráðurinn er að hvetja til

leikskólakennara og annað leikskólastarfsfólk

samstarfs og samræðu við foreldra um skipulag

um samstarf við foreldra. Hún getur verið

og aðferðir í leikskólastarfinu og gefa röddum

stuðningur við gerð áætlunar þar sem horft er á

þeirra vægi.

fjölskyldu og leikskóla sem samstarfsaðila og
þau tækifæri sem felast í fjölbreytilegum
foreldrahópi.

Einnig

á

hún

að

hvetja

leikskólakennara til að hafa frumkvæði að og
leita fjölbreyttra leiða í samstarfi við alla

Handbókinni er skipt upp í þrjá meginkafla.
Í þeim fyrsta er fjallað um samstarf starfsfólks
við foreldra og fjölskyldur og hvað helst ætti
að einkenna það. Í öðrum kafla er fjallað um
upphaf leikskólagöngunnar og þann tíma sem í

foreldra.

leikskólum er kallaður aðlögun. Þriðji kafli
bókarinnar fjallar um þátt foreldra í mati á
Við gerð handbókarinnar var tekið mið af
lögum

um

leikskóla

nr.

90/2008

og

leikskólastarfinu, foreldrafundi, foreldraráð og
fleira.

Aðalnámskrá leikskóla (1999). Horft var til
þjóðfélaginu,

Aftast í handbókinni er ritaskrá ásamt yfirliti

fjölbreytileika fjölskyldna, aukinna krafna og

yfir hagnýtar slóðir. Þar eru jafnframt tveir

rannsókna um þátttöku foreldra í skólastarfi.

gátlistar. Þann fyrri má styðjast við í

Auk þess var tekið mið af þeim aðferðum sem

upplýsingamiðlun milli foreldra og starfsfólks í

stuðst hefur verið í leikskólum á Íslandi og

upphafi

erlendis, bæði hefðbundnum og nýjum.

yfirskriftina Til umhugsunar og má nota sem

breyttra

aðstæðna

í

leikskólagöngu.

Sá

síðari

leið til að meta foreldrasamstarfið.
Í handbókinni er ekki tekin afstaða til þess
hvort ein aðferð sé annarri betri, þar verður
starfshópur í hverjum leikskóla að taka

„Aðalsmerki góðs leikskólastarfs er talið gott samstarf við foreldra.“
Jóhanna Einarsdóttir, 2010

ber
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Samstarf við foreldra og fjölskyldur
Erum við meðvituð um að áhugi okkar, virðing fyrir foreldrum og frumkvæði í samskiptum
er forsenda þess að foreldrasamstarfið gangi vel?

Samkvæmt lögum um leikskóla 90/2008 skal
leikskólastjóri stuðla að samstarfi milli foreldra
og starfsfólks með velferð barna að leiðarljósi.
Starfsfólki ber því að leita allra leiða til að laða

„Mikilvægt er að leggja grunn að og festa í sessi
samstarf við heimilin þannig að foreldrar finni
frá upphafi að þeirra framlag skipti máli og er
mikilvægt.“

fjölskyldur til samvinnu og stuðla að því að
Whalley, 2007

foreldrar finni fyrir góðum samstarfsvilja með
gagnkvæma virðingu, heiðarleika, traust og
hlýju að leiðarljósi.
Foreldrar verða að finna að þeir eru velkomnir
í leikskólann, að þeir eigi hlutdeild í uppeldi
barna sinna þar og að hlustað sé á raddir þeirra.

A

velkomnir í leikskólann taka meiri þátt í

„Allir foreldrar vilja það besta fyrir barnið sitt.
Þeir vilja að barnið fái góða almenna menntun í
ástríku og hvetjandi umhverfi.“

starfinu og sýna því meiri áhuga. Þær hafa

Bastiani, 1995

Rannsóknir sýna að foreldrum sem finnst þeir

einnig sýnt fram á að börn þeirra foreldra sem
eiga hlutdeild í leikskólastarfi eru líklegri til að
sýna góða hegðun og framkomu og að þau ná
yfirleitt betri árangri í námi síðar meir.
Foreldrar búa yfir margvíslegri þekkingu og
því

er

mikilvægt

að

mæta

þeim

á

jafnréttisgrundvelli. Þá þarf að laga starf
leikskólans að breyttum tímum og samræma

„Góð samvinna þolir spurningar, árekstra,
umræður og ólíkar skoðanir; býður upp á ferli til
að leysa vandamál og stendur styrkari eftir en
áður.“

það þörfum og væntingum nútímasamfélags.
Epstein, 2002

Foreldrasamstarf er gagnkvæmt. Báðir aðilar
eru sérfræðingar á sínu sviði; foreldrar eru
sérfræðingar í málefnum barna sinna og
leikskólakennarar í námsumhverfi ungra barna.

Fjölskylda og leikskóli
Handbók um samstarf
Formlegt og óformlegt samstarf er snar þáttur í

því að foreldrar sem nota táknmál eða skilja

daglegu starfi sérhvers leikskóla og felst í

illa íslensku fái allar nauðsynlegar upplýsingar

fundum, viðtölum, margvíslegum uppákomum

um barnið og leikskólastarfið.

og ekki síst daglegum samskiptum foreldra,
barna og starfsfólks. Því betur sem foreldrar
kynnast starfsfólki, skipulagi og menningu
leikskólans, því meiri líkur eru á traustu
samstarfi þar sem kjarninn er ávallt sá sami,
barnið sjálft, þarfir þess, vellíðan og framfarir.

„Við skráum helstu upplýsingar eftir
daginn í dagbók þannig að starfsmaður
sem skilar geti gefið foreldrum betri
upplýsingar um líðan barnsins og það sem
það hefur verið að fást við.“

Skortur á sameiginlegri reynslu veldur því að
foreldrar og kennarar þekkja barnið ekki á

Deildarstjóri í leikskóla

sama hátt og kannast oft ekki við upplifanir
hvers annars af því.
Foreldrar meta mest þann eiginleika kennarans

Dagleg samskipti koma ekki í stað reglulegra

að vera hlýr og persónulegur í samskiptum.

funda og einstaklingsviðtala þar sem rætt er

Í viðhorfskönnunum meðal foreldra hefur

um þroska, líðan og hag barnsins. Sérstaklega

komið skýrt fram hve mikilvægt þeim finnst að

er mikilvægt að í leikskólanum sé skipulagt

vel sé tekið á móti börnunum að morgni og að

verklag og mótuð umgjörð um fundi þegar

þeir fái daglegar upplýsingar um líðan og

ræða þarf við foreldra um viðkvæm mál. Vert

helstu verkefni barnsins yfir daginn. Einnig

er að hafa í huga að góð tengsl við foreldra og

hefur komið fram hve mikils foreldrar meta

gagnkvæmt traust í samskiptum frá upphafi

gott upplýsingaflæði og að þeir séu kynntir

leikskólagöngu gerir báðum aðilum auðveldara

fyrir nýju starfsfólki. Huga þarf sérstaklega að

fyrir þegar taka þarf á viðkvæmum málum.

„Mér finnst allt sem opnar leikskólann fyrir foreldrum af hinu góða. Það hefur t.d. verið
talað um að verja smá tíma inni í leikskólanum þegar barnið er sótt. Fólk hefur náttúrlega
mismikinn tíma en ég held að öll hvatning sé af hinu góða, það bara styrkir og eykur
tengslin, þá hefur maður alltaf meiri möguleika til að hafa áhrif og koma sínum skoðunum
á framfæri um hvernig maður vill sjá leikskólastarfið.“
Foreldri í rýnihópi, febrúar 2010

Margbreytileiki foreldrahópsins kallar á fjölbreyttar samstarfsaðferðir.
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Samskipti og samstarf er sitthvað. Við getum átt góð samskipti við fólk án þess að um
eiginlegt samstarf sé að ræða. Samstarf felst í því að tveir eða fleiri setji sér sameiginlegt
markmið sem báðir/allir stefna að og taka sameiginlega ábyrgð á.
Nanna Kristín Christiansen, 2010

Samskipti sem stuðla að samstarfi
o

Foreldrar og starfsfólk skiptast daglega á upplýsingum um líðan og stöðu barnsins og leitað er
leiða til að koma upplýsingum til þeirra starfsmanna sem eru í samskiptum við foreldra í lok dags.

o

Móttaka í byrjun dags og kveðja í daglok er á jákvæðum nótum og starfsfólk hefur frumkvæði að
samskiptum við alla foreldra. Með því skapast sú umgjörð að barni og foreldri finnst gott að koma
í leikskólann.

o

Foreldrar og starfsfólk nota tölvupóst sem samskiptaform.

o

Mikilvægt er að heimasíða leikskólans sé virk svo foreldrar geti reglulega sótt þangað upplýsingar.
Þar má t.d. setja inn vikulegt fréttabréf með upplýsingum um hvað hefur helst gerst markvert í
leikskólanum.

o

Ljósmyndir eru foreldrum ákaflega mikilvægar. Þær segja meira en mörg orð um hvað börnin eru
að gera í leikskólanum, auk þess sem þær eru gott tæki til að brjóta ísinn í samskiptum við foreldra
sem ekki tala eða lesa íslensku. Heimasíðan er kjörinn vettvangur fyrir ljósmyndir sem jafnframt
má prenta út og gera sýnilegar á annan hátt.

o

Töflur þar sem skráðar eru upplýsingar eftir daginn eru gott samskiptatæki.

o

Dagbók má hafa á aðgengilegum stað þar sem foreldrar og starfsfólk geta skráð upplýsingar.

o

Póstkassi fyrir börnin til að setja bréf í hvetur til samstarfs á milli leikskóla og fjölskyldna.
Bréfin, sem börnin skrifa með aðstoð fullorðinna, geyma frásagnir af því sem þau gera þegar þau
eru ekki í leikskólanum. Á þann hátt deila þau fjölskyldulífi sínu með vinum sínum í leikskólanum. Ljósmyndir eða teikningar fylgja gjarnan með. Bréfin eru lesin samdægurs með barninu
í samverustund og efni þeirra rætt í hópnum.

o

Samskiptabækur eru hentugar þegar þörf er á enn meira upplýsingaflæði en venjulega.
Þá er bók látin fara á milli heimilis og leikskóla þar sem fram koma margvíslegar upplýsingar.
Í samskiptabókina má setja myndir af barninu í leikskólanum og fá myndir af því heima til að efla
skilning barnsins á hvorum stað. Myndræna samskiptabók má líka nota til að örva málþroska og
frásagnargetu barnsins, t.d. í þeim tilfellum þegar það hefur lítinn orðaforða til að segja frá því sem
gerist heima og í leikskólanum. Stundum nægir að nota samskiptabók tímabundið.

o

Símtöl milli foreldra og starfsfólks, t.d. um veikindi, frí eða annað sem kemur upp á.

Fjölskylda og leikskóli
Handbók um samstarf

„Pabbi og mamma gætu kubbað og komið í
dýrin, drukkið kaffi og rólað með okkur.“
Barn í skýrslu starfshóps um foreldraviku í leikskólum.

Opinn leikskóli stuðlar að þátttöku foreldra
o

Þar er gjarnan heitt á könnunni þegar foreldrar koma með eða sækja börnin sín.

o

Þar hafa foreldrar aðgang að kaffistofu eða kaffihorni og geta staldrað við, spjallað og jafnvel
gluggað í bækur.

o

Foreldrum er boðið að koma á tilgreindum dögum og verja tíma með barni sínu í
leikskólanum, gjarnan í byrjun eða lok dags.

o

Foreldrum er boðið með í vettvangsferðir og á skemmtanir í leikskólanum.

o

Foreldrar eru velkomnir í leikskólann með reynslu sína og þekkingu og farið er í heimsókn til
þeirra á vinnustað.

o

Foreldrar eru alltaf velkomnir í leikskólann á ýmsum tímum dagsins og inn í ólíkar
aðstæður/verkefni/skipulag, t.d. til að taka þátt í vali, söngstund, gönguferðum/útinámi o.s.frv.
Í sumum leikskólum er þetta fastur liður allt árið, en annars staðar er ætlaður afmarkaður tími
til þessa, t.d. ein foreldravika í senn.

o

Í opnum leikskóla er opið hús þar sem m.a. hefur skapast hefð fyrir því að setja upp sýningu á
verkefnum barnanna eða kynna leikskólann með öðrum hætti.
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„Það væri frábært að fá að upplifa þetta, allir kæmu saman í vinsemd
og friði hvaðan sem þeir kæmu og borðuðu saman. Allir væru saman á
þeim forsendum að þeir væru foreldrar og það væri það eina sem skipti
máli og markmið allra væri að sinna því hlutverki vel. Bara að þetta
væri hægt á fleiri stöðum í veröldinni.“
Foreldri í Lækjarborg, 2005

Að skapa aðlaðandi umhverfi
Hvernig kemur leikskólinn foreldrum fyrir sjónir?
o
o
o
o
o
o
o

Er inngangurinn vistlegur, snyrtilegur og aðlaðandi?
Er mynd af barninu á hólfi þess?
Eru myndir og nöfn starfsmanna sýnileg?
Tekur starfsmaður á móti barninu þegar foreldrar koma með það á morgnana?
Er aðstaða fyrir foreldra til að staldra við?
Er upplýsingatafla þar sem allir foreldrar geta fylgst með helstu atburðum?
Veitir dagskipulag starfsfólki svigrúm til að taka vel á móti foreldrum og börnum þótt þau
komi á mismunandi tímum í leikskólann?

Whalley, 1997

Fjölskylda og leikskóli
Handbók um samstarf

Upphaf leikskólagöngu
Samþykkjum við foreldra eins og þeir eru?
Hin eiginlega aðlögun hefst þegar foreldrar

markmiði um að tryggja sem best góða líðan

hafa staðfest leikskóladvöl fyrir barn sitt. Þá er

og framfarir barnsins. Það markmið verður

lagður grunnur að samstarfi og samskiptum

rauður þráður í samskiptum og samstarfi alla

næstu ára. Barnið er í brennidepli en starfsfólk

leikskólagönguna.

og foreldrar mætast með þá sameiginlegu sýn
Starfsfólk þarf að hafa þekkingu og skilning á

að tryggja velferð þess.

þeim fjölbreytta hópi foreldra sem það á
Foreldrar
starfsfólki

kynnast

leikskólaumhverfinu,

og starfsháttum,

en

dagleg samskipti við. Leikskólinn er lítið

starfsfólk

samfélag, þverskurður af því samfélagi sem

kynnist barninu og foreldrum þess og fær

við lifum í. Þar mætast einstaklingar með ólík

innsýn í þær venjur og viðhorf sem einkenna

viðhorf sem byggjast á ólíkri menningu,

samskipti barns og foreldra. Í aðlögun er

uppeldisviðhorfum og lífssýn.

jafnframt lagður grunnur að sameiginlegu

„Í dag er rætt um að börn alist upp í
tveimur heimum, heimili og skóla, og í
því sambandi er talað um „tvöfalda
félagsmótun“. Sagt er að börn sem
alast upp nú um stundir séu óháðari
foreldrum sínum en börn fyrri kynslóða. Þau eru minnstan hluta dagsins í
samvistum við foreldra sína og upplifi
því ýmislegt sem foreldrarnir hafa enga
reynslu af. Því er mikilvægt að góð
samskipti séu milli þessara heima því
það sem gerist á einum stað hefur áhrif
á það sem gerist á hinum.“
Dencik. 2006.

„Nýir foreldrar voru hjá mér í fyrsta
viðtali og faðirinn spurði hve langan
tíma aðlögunin myndi taka. Ég ákvað
að fá hann til samstarfs við mig um
þetta atriði og sagði að hann þekkti
barnið best og spurði hvernig hann
mæti þörf barnsins; hvernig það
brygðist t.d. við því að kveðja foreldra
sína og vera skilið eftir. Faðirinn ræddi
þetta aðeins og ákvað síðan að dóttir
hans þyrfti góðan tíma til aðlögunar.“
Leikskólastjóri
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Kynningarfundur
Í mörgum leikskólum er farin sú leið að bjóða

framfæri og því þarf að gefa góðan tíma.

foreldrum

á

Mikilvægt er að hlusta vel á foreldrana og skrá

sameiginlegan kynningarfund um starfsemi

viðtalið eftir á, nema ef tveir taka viðtalið þá

skólans. Þá er starfsfólk gjarnan kynnt, gengið

getur annar spjallað og hinn skráð. Komi

er frá dvalarsamningum og foreldrum gefinn

barnið með foreldrum í fyrsta viðtal þarf að

kostur á að skoða leikskólann og þá deild sem

gæta þess að tveir starfsmenn (leikskólastjóri

barnið þeirra byrjar á.

ásamt deildarstjóra eða lykilpersónu2) taki

nýrra

leikskólabarna

viðtalið þar sem annar beinir athygli sinni að

Fyrsta viðtal

barninu en hinn að foreldrum.

Mikilvægt er að ætla sér góðan tíma fyrir fyrsta
viðtal við foreldra því þar þarf að myndast

Skráningin er notuð til að tryggja að allir sem

traust

og

sinna barninu í leikskólanum fái nauðsynlegar

leikskólakennarar eru í sameiningu að leggja

upplýsingar til að geta sem best mætt þörfum

grunn að farsælli leikskólagöngu. Markmiðið

þess.

til

langs

tíma.

Foreldrar

með fyrsta viðtali er að foreldrar fái tækifæri til

Viðtal í leikskóla eða á heimili

að veita upplýsingar um barnið, þarfir þess,
áhuga, venjur og aðstæður. Hafi ekki þegar
verið haldinn kynningarfundur um leikskólann
fá foreldrar í þessu fyrsta viðtali helstu
upplýsingar um leikskólastarfið, þó þannig að
hvergi skyggi á barnið sem er í brennidepli.

Í fyrsta viðtali, sem leikskólastjóri eða
staðgengill hans boðar til, er æskilegt að taki
þátt auk hans og foreldra, deildarstjóri eða
lykilpersóna sem á að sjá um aðlögun barnsins.
Ef um er að ræða foreldra þar sem annað eða
bæði tala ekki eða skilja íslensku þarf einnig að

Mikilvægt er að allir foreldrar fái samskonar

boða túlk.

móttökur og að stuðst sé við sama ramma í
viðtölum við alla foreldra um leið og tekið er
tillit til þarfa ólíkra barna og fjölskyldna þeirra.
Huga þarf vel að því hvaða upplýsinga er
óskað um barnið og fjölskyldu þess og í hvaða
tilgangi. Nota má gátlista til stuðnings en þess
skal gætt að samtalið fái ekki yfirbragð
einhliða upplýsingaöflunar eða yfirheyrslu.
(Hugmynd að gátlista er í fylgiskjali 1).
Á sama hátt og leikskólakennarinn hefur þörf
fyrir ákveðnar upplýsingar hafa foreldrar þörf
fyrir að koma ákveðnum upplýsingum á

Í leikskólum tíðkast hvort tveggja að taka
fyrsta viðtal í leikskólanum eða á heimili
barnsins. Munurinn er sá að fari viðtalið fram í
leikskólanum koma foreldrar sem gestir í
leikskólann, jafnvel í fyrsta sinn. Foreldrum er
sýndur leikskólinn, deild barnsins og þeir hitta
deildarstjóra og/eða lykilpersónu barnsins.
Þegar barnið kemur í fyrsta sinn í leikskólann í
fylgd

foreldra

sinna,

þekkja

foreldrar

leikskólann og koma því öruggari en ella með
barnið í aðlögun.
2
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Fjölskylda og leikskóli
Handbók um samstarf
Viðtal sem fer fram á heimili barnsins er

hátt og í leikskólanum. Leikskólakennarinn

fremur á forsendum foreldra þar sem þeir og

hittir barnið í umhverfi þar sem það er öruggt

barnið eru þá á heimavelli og örugg í sínu

og það hefur þegar myndað tengsl við

umhverfi. Leikskólakennarar eru gestir og

kennarann þegar það byrjar i leikskólanum.

stýra ekki viðtalinu eða umgjörð þess á sama

Upplifun af heimaviðtölum
Móðir: „Ég var dálítið stressuð fyrir viðtalið, vissi ekki hvort ég ætti að bjóða ykkur upp á kaffi og
meðlæti... var ekki alveg viss ... svo var þetta ekkert mál. Núna myndi ég vilja fá ykkur heim þegar hann
hættir og taka lokaviðtalið heima.“
Leikskólakennari: „Mér finnst aðlögunin ganga betur hjá þeim börnum sem ég hef heimsótt.
Ég myndi ekki vilja hætta með heimaviðtölin.“

„Nokkrar mæður finna til óöryggis þegar
þær vilja tala við starfsfólk um hluti sem
þær eru ósáttar við. Ástæðan er sú að þær
vilja ekki vera álitnar erfiðar, leiðinlegar,
eða þreytandi. Sumar óttast að það bitni á
barninu þeirra ef þær koma með gagnrýni
á leikskólann.“

„Starfsfólk getur fundið fyrir öryggisleysi
í samskiptum við foreldra sem hafa aðrar
venjur en þær sem viðteknar eru. Til þess
að geta sýnt ólíkum viðhorfum skilning er
mikilvægt að skoða á hvern hátt manns
eigin bakgrunnur mótar skoðanir manns
og viðhorf.“

Anna V. Kro 2006

Grenier og Dietrich,
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Er í leikskólanum stuðst við eitthvert ákveðið form aðlögunar eða
er hún ákveðin í samráði við foreldrana?
Aðlögun barns og foreldra
Strax í upphafi leikskólagöngu er lagður grunnur

Í hverjum leikskóla er ákveðið hvernig staðið

að

er

skuli að aðlögun en hafa ber í huga að hér

aðlögunartíminn mikilvægur fyrir alla sem

reynir í fyrsta sinn á samstarf á milli

gagnkvæmur námstími. Í aðlöguninni kynnist

foreldranna, sem þekkja barnið best, og

starfsfólk barni og foreldrum og á sama hátt

leikskólakennara, sem eru sérfræðingar í

kynnast foreldrar leikskólanum. Því betur sem

námsumhverfi ungra barna. Ræða ætti við

foreldrar

og

foreldra um hversu mikilvægt það er að þeir

menningu leikskólans því meiri líkur eru á góðu

taki þátt í aðlögun barnsins en með því móti

samstarfi þar sem kjarninn er ávallt sá sami,

gefst leikskólakennurum tækifæri til að „læra“

samstarfið um barnið sjálft, þarfir þess, vellíðan og

af foreldrum að annast barnið um leið og

framfarir. Aðlögunartímanum er ekki hvað síst

foreldrar læra á leikskólaumhverfið og venjur

ætlað að skapa öryggistilfinningu hjá foreldrum

þess.

samstarfi

við

kynnast

foreldra

starfsfólki,

og

því

skipulagi

sem síðan skilar sér yfir til barnanna.

„ Í mínum leikskóla höfum við verið að skoða hvernig við getum stigið út fyrir rammann
í aðlögun. Við höfðum rætt mikið um hver það væri sem réði aðlöguninni fyrir barnið.
Eru það foreldrarnir sem þekkja barnið best eða við leikskólakennararnir?
Þessi umræða varð til þess að við fórum smám saman að breyta okkar hugsun.
Foreldrarnir fóru að ráða meira ferðinni. Þeim er velkomið að dvelja allan daginn með
barninu eða eins lengi að þau telja að henti því. Þau þekkja jú barnið best.
Með þessu móti lærum við af foreldrunum að annast barnið og þeir læra á leikskólann.“
Leikskólastjóri

Foreldravaldið
„Mér finnst mikilvægt að starfsfólk leikskólans virði mitt vald sem foreldri.
Stundum tek ég ákvarðanir sem leikskólinn er kannski ekki alveg sáttur við
en mér finnst að hann verði að virða.“
Móðir í ritgerð Önnu V. Kro, 2006

Fjölskylda og leikskóli
Handbók um samstarf

Leiðir til að styrkja tengsl fjölskyldu og leikskóla
við upphaf leikskólagöngu
Foreldrum sem eiga börn á biðlista er boðið að koma einn morgun í viku og dvelja á deild yngstu barnanna
þar sem barnið leikur sér, foreldrarnir kynnast hver öðrum, starfsfólki og starfsemi leikskólans.
Yngstu börnunum er m.a. boðið í könnunarleikinn.
Útbúið er boðskort eða bréf til barnanna sem foreldrar taka með sér heim eftir kynningarfund eða fyrsta
viðtal í leikskólanum.
Barnið og foreldrar þess fá kynningarblað/bækling um leikskólann, deildina og jafnvel væntanlega félaga.
Mælt er með því að slíkur bæklingur sé settur fram á myndrænan hátt til að ná til sem flestra foreldra og
barna.
Tekin er ljósmynd af barninu á heimili þess sem bíður svo barnsins í leikskólanum þegar það kemur í
fyrsta sinn.
Barnið teiknar mynd í heimaviðtali sem er komin í leikskólann þegar það byrjar.
Börnin á deildinni eru undirbúin fyrir komu nýs barns á deildina.
Eldra barn leiðir nýja barnið um leikskólann og sýnir því allt sem því þykir mest um vert.
Á aðlögunartíma eru teknar ljósmyndir af barninu í margvíslegum athöfnum og sendar foreldrum í
tölvupósti.
Myndræna orðabókin Ljáðu mér orð er nýtt í samskiptum.
Börnin koma með fjölskyldumyndir eða myndaalbúm til að hafa í leikskólanum.
Foreldrar eru hvattir til að hringja fyrstu dagana í aðlöguninni til að heyra hvernig gengur.
Foreldrar taka fullan þátt í daglegu starfi á deildinni.
Foreldrar koma með sögu barnsins frá því að það fæðist þangað til að það byrjar í leikskólanum. Í henni er
segir hverjar séu sterkar hliðar barnsins, hvað því finnst skemmtilegt, áhugasvið þess og fleira sem lýsir
barninu. Gott er að fá nokkrar ljósmyndir með. Sagan og myndirnar eru settar í möppu sem fylgir barninu
alla leikskólagönguna.
Úr svörum leikskólastjóra í póstkönnun í febrúar 2010
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Lykilpersóna
Lykilpersóna er tengiliður leikskólans við
foreldra og sú sem tekur á móti og sinnir barni
og foreldrum á aðlögunartímanum. Rannsóknir
sýna að lykilpersóna getur tryggt barninu betri
umönnun við upphaf leikskólagöngu samhliða
því að skapa lifandi tengsl og traust á milli
fjölskyldu

og

leikskóla.

Foreldrar

verða

öruggari ef þeir vita af barninu sínu í höndum

einkennist af trausti og hlýju og kynnir það

„Ég held að það skipti máli fyrir foreldra
að það sé einhvern einn aðili sem sér um
aðlögunina af því að barnið er að byrja og
foreldrarnir náttúrlega að byrja í sjálfu
sér í leikskólanum líka, þá er gott að geta
gengið að sömu manneskjunni til að tala
við í þessu ferli.“

fyrir

Foreldri í rýnihópi, febrúar 2010

einhvers sem þeir hafa myndað tengsl við. Gott
er að barnið sé búið að hitta lykilpersónu áður
en aðlögun hefst. Lykilpersóna leggur sig fram
um að mynda samband við barnið sem

nýju

umhverfi

og

barnahópnum.

Einstaklingsaðlögun

Hópaðlögun

Hér er átt við að eitt barn sé í aðlögun í einu á

Í hópaðlögun eru nokkur börn í aðlögun í einu.

deildinni.

Einn

Deildarstjóri

eða

lykilpersóna

starfsmaður

eða

fleiri

skipuleggja

skipuleggur aðlögunina í samráði við foreldra

aðlögun í samráði við foreldra og sinna

og sinnir barninu og foreldrum þess á meðan

börnum og foreldrum á aðlögunartímanum.

aðlögunartíminn stendur yfir. Í lok aðlögunar

Í

sest deildarstjóri eða lykilpersóna niður með

lykilpersóna niður með foreldrum til að ræða

foreldrum til að ræða upplifun þeirra og líðan

upplifun

barnsins á aðlögunartímanum.

aðlögunartímanum.

lok

aðlögunar

þeirra

sest

og

deildarstjóri

líðan

eða

barnsins

„Það hefur verið ákveðið form á aðlöguninni sem kemur í upphafi, tekur vikutíma.
Áætlað er hvernig dagarnir eru og svo er það látið ráðast af því hvernig gengur með barnið.
Ef barnið þarf lengri tíma þá fær það lengri tíma og að sama skapi ef barnið er fyrr tilbúið
til þess. Það er greinilega einstaklingsmiðað.“
Foreldri í rýnihópi, febrúar 2010.

„Við höfum verið að prófa þá leið að opna leikskólann eina viku í júnímánuði fyrir foreldra
og börn sem munu byrja í leikskólanum að hausti. Þessa viku er foreldrum velkomið að
koma og dvelja í leikskólanum með börnum sínum að vild.“
Leikskólastjóri

á

Fjölskylda og leikskóli
Handbók um samstarf

Orð barna úr skýrslu starfshóps um foreldraviku í leikskólum

„Ég vildi að pabbi komi,
ég fæ aldrei að leika við hann.“

„Mamma kann ekki að leika,
hún gæti kannski rólað.“

„Pabbi og mamma geta hjálpað
til í leikskólanum.“

„Þau gætu leikið með mér úti,
t.d. afi sem er stundum að stríða
mér af því að honum þykir
svo vænt um mig.“
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Aðlögun sem lengist dag frá degi
Algengt fyrirkomulag aðlögunar í leikskóla er
að dvöl barnsins lengist dag frá degi þar til
fullum dvalartíma er náð. Slík aðlögun getur
bæði verið fyrir eitt barn eða hóp barna og
gengur út á að barnið aðlagist leikskólanum
smám saman. Fyrsta daginn kemur barnið í
stutta heimsókn með foreldrum sínum, en
næstu daga lengist viðveran og foreldrar fara
frá, fyrst stuttan tíma, en síðan lengri eftir því
sem aðlöguninni vindur fram.
Aðlögunarformið miðar að því að barnið
kynnist smám saman starfsfólki og leikskólaumhverfinu og að traust myndist á milli þess
og starfsfólks. Foreldrar dvelja til að byrja með

tímann. Þetta fyrirkomulag gefur starfsfólki

hjá barninu en koma síðan að sækja það á

tækifæri til að læra af foreldrunum hverjar

ýmsum tímum og fá þannig innsýn í daglegt

venjur barnsins eru og hvað hentar því best.

starf í leikskólanum. Mismunandi er hvað þessi

Svefntími barnanna er gjarnan nýttur til að

aðlögun tekur marga daga en eðlilegt er að hún

vera með fyrirlestur og kynningar fyrir

sé skipulögð í fullu samráði við foreldra og

foreldrana

taki mið af þörfum barnsins.

hugmyndafræðina sem það byggir á.

Þátttökuaðlögun

Samstarf um aðlögun

Þátttökuaðlögun

má

skipuleggja

um

leikskólastarfið

og

sem

Ein leið í virku samstarfi við foreldra getur

hópaðlögun eða einstaklingsaðlögun en þegar

verið að blanda saman hefðbundinni aðlögun

um hóp er að ræða kynnast foreldrar jafnframt

sem lengist dag frá degi og þátttökuaðlögun.

vel innbyrðis. Eins og heitið ber með sér er hér

Í slíku samstarfi er gert ráð fyrir að foreldrar

átt við aðlögun þar sem foreldrar taka virkan

þekki barnið sitt best og viti hvað því hentar.

þátt í starfi leikskólans á aðlögunartímanum.

Það eru því foreldrarnir, þarfir þeirra og

Miðað er við að foreldrar dvelji með börnum

barnsins sem ráða ferðinni. Í slíku samstarfi

sínum í þrjá heila daga en á fjórða degi kveðja

hefur leikskólinn ekki ákveðið fyrirfram

börnin foreldra sína að morgni og eru allan

hversu langan tíma aðlögunin á að taka né hve

daginn í leikskólanum. Þá daga sem foreldrar

lengi foreldrar dvelja með barninu. Skipulagið

dvelja í leikskólanum taka þeir fullan þátt í

er

starfinu og eru til staðar fyrir börn sín allan

leikskólakennara

ákveðið

leiðarljósi.

í

samráði
með

hagi

foreldra

og

barnsins

að

Fjölskylda og leikskóli
Handbók um samstarf
Aðlögun á milli deilda
Mismunandi er eftir leikskólum hversu oft og
með hvaða hætti börn flytja á milli deilda.
Mikilvægt er að foreldrar séu vel upplýstir og
að gert sé ráð fyrir aðlögun foreldra og barns
að nýju deildinni eftir þörfum hvers og eins.
Deildarstjóri eða lykilpersóna kynnir barn og
foreldra fyrir deildarstjóra og starfsmönnum
nýju deildarinnar og miðlar upplýsingum á
milli aðila. Gott er að foreldrar fái tækifæri til

„Mér finnst mjög mikilvægt að barnið
taki virkan þátt í flutningnum á milli
deilda. s.s. að það taki þátt í að færa sig
á milli hólfa. Einnig að hlustað sé á það
ef það er ekki tilbúið til að flytja sig
alfarið á nýju deildina og mæta þörfum
þess þar til það er tilbúið t.d. að það fái
að mæta á gömlu deildina sína, jafnvel
borða morgunverðinn þar áður en það
fer á nýju deildina.“
Leikskólakennari

að heimsækja nýju deildina með barninu áður
en það er flutt. Einnig getur verið gott að
foreldrar fái bréf þar sem fram kemur á hvaða
deild barnið er að fara, dagsetning aðlögunar
og ef það á við nöfn annarra barna sem einnig
munu flytja á nýju deildina.

Það má gera með ýmsum hætti. Dæmi eru um
að börnin taki þátt í lokaviðtali ásamt
foreldrum sínum og að haldin sé lokahátíð í
leikskólanum eða útskrift þar sem börnin eru
jafnvel með skemmtiatriði fyrir foreldra og þau

Aðlögun á milli leikskóla

eru kvödd með formlegum hætti.

Leikskólastjórar eru ábyrgir fyrir því að allar

Starfsfólki leik- og grunnskóla ber að hafa með

nauðsynlegar upplýsingar komist til skila þegar

sér samstarf sem stuðlar að samfellu í uppeldi

barn flyst á milli leikskóla. Mælt er með því að

og menntun barna. Mikil framþróun hefur átt

þeir hafi samráð sín á milli og við foreldra um

sér stað í þessum málum á undanförnum árum

hvernig staðið skuli sem best að flutningi

en samstarfið getur verið breytilegt eftir

barnsins á milli leikskóla.

hverfum og skólum. Persónulegar upplýsingar

Að flytjast yfir í grunnskóla

eiga að fylgja börnum milli skólastiga svo unnt

Sá dagur rennur upp í lífi leikskólabarna að
þau hætta í leikskóla og byrja í grunnskóla.
Vert er að staldra við á þessum tímamótum og
gefa þeim gaum. Þarna er jafn mikilvægt, sem
og í öðru starfi leikskólans, að virkja foreldra.

sé að mæta hverju barni þar sem það er statt og
skulu foreldrar vera upplýstir um slíkt. Það er
hlutverk

leikskólastjóra

eða

annarra

sérfræðinga á vegum sveitarfélagsins að flytja
þessar upplýsingar á milli.

Forðumst að segja það er ekki hægt!
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Raddir foreldra í mati á leikskólastarfi
Sýnum við því skilning að foreldrar eiga rétt á að láta álit sitt í ljós?
Í leikskólum ber að meta á kerfisbundinn hátt

hver og einn metur út frá sínum forsendum.

árangur og gæði skólastarfs með virkri þátttöku

Dæmi um slíkar aðferðir eru: Barnið í

starfsmanna, barna og foreldra eftir því sem

Brennidepli, Eccers-kvarðinn, Ferilmöppur/

við á. Þátttaka foreldra í innra og ytra mati er

portfolio, Mosaík-aðferðin, Námssögur og að

liður í því að efla samstarf foreldra og

börnin setji sér eigin markmið. Einnig hefur í

leikskólans. Það er nauðsynlegt og gagnlegt að

mörgum

fá fram sjónarhorn foreldra í stefnumótun

matsaðferðir sem stuðst er við til að vinna

leikskólastarfs og jafnframt mat þeirra á

markvisst að innra mati.

hugmyndafræði

og

skipulagi

starfsins

leikskólum

verið

þróaðar

í

einstaka leikskólum. Slíkt mat nýtist til umbóta
og áætlanagerða. Raddir foreldra má fá fram
með ýmsum hætti, s.s. í foreldraviðtölum, með
þátttöku í rýnihópum, með könnunum og með
þátttöku í gerð námskrár og starfsáætlana.

Ytra mat
Ytra mat er gert annars vegar á vegum
menntamálaráðuneytis og hins vegar á vegum
sveitarfélaga en þessir aðilar sinna mati og
eftirliti með gæðum skólastarfs skv. lögum um
leikskóla (2008) og reglugerð (2009).

Innra mat
Í leikskólum er sífellt meiri áhersla lögð á að
foreldrar séu virkir þátttakendur í daglegu
starfi og því er þátttaka þeirra í endurmati
eðlilegt framhald af öðru sem er í brennidepli í
foreldrasamstarfinu.

Leikskólasvið

sendir

reglulega

út

viðhorfskannanir til foreldra þar sem þeir eru
beðnir um að meta ýmsa þætti í innra starfi
leikskólans.

Með

þessu

móti

fær

leikskólastarfsfólk fram sýn foreldra á starf
leikskólans og getur skipulagt starf sitt með

Þátttaka foreldra, barna og starfsmanna í innra

hliðsjón af því, sem aftur hefur áhrif á

mati getur verið með margvíslegum hætti og

framgang leikskólastarfsins og áætlanir um

ýmsar aðferðir henta vel til að fá með

umbætur.

formlegum hætti fram sjónarmið allra þar sem

„Ég lít gagnrýni og ábendingar frá foreldrum jákvæðum augum því oft leiða þær til umbóta og

skerpa sýnina á þær leiðir sem við höfum valið“.
Leikskólastjóri

Fjölskylda og leikskóli
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Foreldraviðtöl
Spyrjum við opinna spurninga til að hvetja til umræðna?
Í leikskólum borgarinnar er boðið upp á

markmið til að vinna að fyrir hvert einstakt

regluleg foreldraviðtöl einu sinni eða tvisvar á

barn ætti að horfa til áhugasviðs, hæfileika og

ári. Þar er jafnan farið yfir líðan barnsins í

sterkra

leikskólanum, þroska þess og þarfir og leitast

markmiðum að vera uppbyggileg og hvetjandi.

við að fá fram viðhorf og væntingar foreldra.

Foreldrar og leikskólakennarar hafa hugmyndir

Foreldrar eru hvattir til að biðja um viðtal

um hvar styrkleikar barnsins liggja og hverjar

hvenær sem þurfa þykir.

veikari hliðar eru. Rödd beggja er mikilvæg og

hliða

barnsins,

enda

eiga

slík

að sjálfsögðu má ekki gleyma rödd barnsins
Í foreldraviðtölum eru sett fram markmið til að
vinna að í lengri eða skemmri tíma. Samvinna
leikskólakennara og foreldra er mikilvæg til að

sjálfs sem hefur oft aðrar hugmyndir um
styrkleika sína. Markmið barnsins sjálfs er ekki
hvað síst mikilvægur þáttur.

unnið sé að settum markmiðum bæði í
leikskólanum og heima. Þegar sett eru

Úr námskrá Bank Street
„Til að samstarf á milli kennara og foreldra takist sem best, er mjög mikilvægt að hafa í
huga að allir foreldrar eru góðir foreldrar og vilja einungis það besta fyrir barnið sitt,
jafnvel þó að þeir hafi ekki sömu sýn og starfsfólk leikskólans á það hvað er best fyrir
barnið. “
Mitchell og David 1992

„Í mínum leikskóla er það þannig að foreldrar fá lista fyrir viðtölin þar sem á að fylla út
hvað eru styrkleikar barnsins og hvaða framförum það er að ná þessa stundina, það
finnst mér mjög jákvætt og gott. Það fær mann til að hugsa um hvað barnið er að fást við
og er vettvangur til að ræða um það. Svo eru þau í leikskólanum með mjög flott
skráningakerfi, fylgjast með börnunum, taka myndir sem eru sýndar í
foreldraviðtölunum. Ég er mjög ánægður með foreldraviðtölin.“
Faðir í rýnihópi foreldra í febrúar 2010
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Sérkennsla
Þekkjum við úrræði sem standa foreldrum til boða?
Ef grunur vaknar í leikskólanum um hegðunar-

handbók fyrir leikskóla um mat á framförum

eða þroskafrávik hjá barni ber leikskólastjóra

tvítyngdra barna í íslensku.

samkvæmt lögum að hlutast til um málið.
Mikilvægt er að yfirmaður sérkennslu eða
deildarstjóri bíði ekki eftir staðfestingu á
þroskafráviki frá sérfræðingi heldur geri strax
skriflega áætlun um íhlutun. Íhlutun skal vera í

Íhlutun sérfræðiþjónustu hjá þjónustumiðstöð
getur m.a. falist í sálfræðilegri athugun,
sérkennsluráðgjöf

og

félagsráðgjöf.

Sjá sérkennslustefnu Leikskólasviðs.

samvinnu við foreldra og taka mið af

Foreldrar eiga, í öllum tilvikum, að vera vel

væntingum þeirra og þörfum barnsins.

upplýstir um íhlutun varðandi þjálfun og nám

Ef farið er fram á athugun eða ráðgjöf frá
sérfræðiþjónustu

þjónustumiðstöðvar

er

tilvísun fyllt út í samráði við foreldra og
undirrituð af þeim.

barna sinna og þeim er skylt að veita
upplýsingar sem skipta máli fyrir skólastarfið
og velferð barna þeirra. Foreldrar eiga að hafa
tækifæri til þess að hafa áhrif á og vera
þátttakendur

Lagt er til að þegar barni af erlendum uppruna

í

námi

barna

sinna

með

reglulegum samráðsfundum.

er vísað í athugun þá fylgi því útfylltur listi úr

Í lögum um leikskóla kemur fram að foreldrar skulu gæta hagsmuna barna sinna og vera í
nánu samráði við starfsfólk leikskóla. Þeim ber að fylgjast með skólagöngu barna sinna og
veita þær upplýsingar sem kunna að skipta máli fyrir skólastarfið og velferð barna.
Foreldrar skulu jafnframt eiga rétt á upplýsingum um skólastarfið og stöðu barna sinna.
Eigi í hlut foreldrar sem tala ekki íslensku eða nota táknmál skal skóli leitast við að tryggja
þeim túlkun á upplýsingum sem nauðsynlegar eru vegna samskipta foreldra og skóla.

Fjölskylda og leikskóli
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Foreldrafundir
Þökkum við foreldrum fyrir framlag þeirra og þátttöku?
Foreldrafundir eru haldnir einu sinni eða oftar

kosningu. Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír

á ári. Þeir geta hvort heldur haft það markmið

foreldrar. Skal kosið til eins árs í senn.

að kynna fyrir foreldrum skipulag og áætlanir

Foreldraráð

leikskólans um starfið framundan eða að bjóða

Leikskólastjóra ber að starfa með foreldraráði.

setur

sér

starfsreglur.

foreldrum upp á fræðandi erindi um afmarkaða
þætti. Einnig hefur gefið góða raun að bjóða
foreldrum að velja á milli málstofa þegar
fjallað er um mörg málefni. Auk þessa geta
fundirnir verið vettvangur foreldrafélagsins

Foreldraráði er ætlað að gefa umsagnir til
leikskóla og leikskólaráðs, sbr. 2. mgr. 4. gr.,
um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða
starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast
með framkvæmd skólanámskrár og annarra

fyrir sín málefni.

áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra
Mismunandi er hvaða form er á þessum

fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarétt

fundum. Þá má halda síðdegis eða að morgni

um

og eru þeir ýmist ætlaðir foreldrum einnar

leikskólastarfi.

deildar eða allra barna í leikskólanum.

Umsagnir foreldraráðs fylgja með starfsáætlun

allar

meiri

háttar

breytingar

á

leikskólans ár hvert.

Foreldraráð
Árið 2008 komu út ný lög um leikskóla þar

Foreldrafélög

sem gert er ráð fyrir aukinni ábyrgð og áhrifum

Sé óskað eftir stofnun foreldrafélags skal

foreldra á menntun og velferð barna sinna, auk

leikskólastjóri aðstoða við það sbr. 10. gr. laga

þess að hvetja starfsfólk leikskóla til enn meiri

um leikskóla nr. 90/2008.

samvinnu við foreldra.
Á heimasíðum leikskólanna eiga að vera
Kjósa skal foreldraráð í hverjum leikskóla og

aðgengilegar upplýsingar um foreldrafélög,

skal

kjörna fulltrúa foreldraráða og fundagerðir.

leikskólastjóri

hafa

frumkvæði

að

Áheyrnarfulltrúi frá samtökum foreldrafélaga í Reykjavík Börnunum okkar situr fundi
menntaráðs Reykjavíkur og er talsmaður foreldra við Leikskólasvið.
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Hagnýtar upplýsingar
Allirmed.is - Fjölmenning í leikskólum er vefur sem veitir upplýsingar um fjölmenningarlegt
leikskólastarf til foreldra og starfsfólk leikskóla. Þar er meðal annars að finna þýðingar á hagnýtum
upplýsingum, gátlista, og leiðbeiningar um aðlögun barna af erlendum uppruna.
Barnaheill á Íslandi leggja áherslu á að standa vörð um réttindi barna, á þátttöku barna og á vernd
barna gegn ofbeldi.
Barnasáttmálinn fjallar um ýmis grundvallarréttindi barna og tryggir öllum börnum upp að 18 ára
aldri sérstaka vernd og umönnun.
Barnavernd Reykjavíkur hefur það hlutverk að tryggja að reykvísk börn sem búa við óviðunandi
aðstæður vegna vanrækslu, vanhæfni eða framferðis foreldra fái nauðsynlega aðstoð. Það sama á við
ef óttast er að barn stefni heilsu sinni eða þroska í hættu með hegðun sinni.
Barnaverndarstofa er stjórnsýslustofnun sem fer með daglega stjórn barnaverndarmála í umboði
félags- og tryggingamálaráðuneytisins. Í reglugerð um Barnaverndarstofu segir að stofan skuli vinna
að samhæfingu og eflingu barnaverndarstarfs og annast daglega stjórn barnaverndarmála.
Blátt áfram eru sjálfstæð félagasamtök sem vinna að því að efla forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi
á börnum á Íslandi.
BUGL Barna- og unglingageðdeild Landspítalans veitir börnum og unglingum með geð- og
þroskaraskanir margvíslega þjónustu.
Börnin okkar eru samtök foreldrafélaga í leikskólum.
Fjölmenningarsetur hefur það hlutverk að greiða fyrir samskiptum fólks af ólíkum uppruna og efla
þjónustu við útlendinga sem búsettir eru á Íslandi eða vilja flytja hingað erlendis frá.
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins þjónar börnum og unglingum með alvarlegar þroskaraskanir,
hvar sem þau búa á landinu.
Heilsuvefurinn 6h.is er ætlaður foreldrum, unglingum og börnum. Vefurinn er samstarfsverkefni

Landlæknisembættisins, Lýðheilsustöðvar, Heilsugæslunnar og Landspítala.
Heimili og skóli eru landssamtök foreldra.
Leikskólasvið Reykjavíkurborgar. Á heimasíðu Leikskólasviðs má finna ýmsar gagnlegar
upplýsingar og krækjur er lúta að leikskólagöngu barna svo og þjónustu og ráðgjöf við
leikskólastarfsfólk og foreldra.
Lýðheilsustöð samræmir lýðheilsustarf í landinu.
Mennta- og menningarmálaráðuneytið. Þar má finna lög og reglugerðir í menntamálum.
Sjónarhóll er ráðgjafarmiðstöð fyrir fjölskyldur barna með sérþarfir.
Umboðsmaður barna vinnur að því að bæta hag barna og unglinga og gætir þess að tekið sé tillit til
réttinda þeirra, þarfa og hagsmuna á öllum sviðum samfélagsins.
Þjónustumiðstöðvar eru í sex hverfum borgarinnar og sinna þjónustu við einstaklinga og fjölskyldur..
Þroska- og hegðunarstöð. Þar veitir þverfaglegur starfshópur börnum, foreldrum og fagfólki
fjölbreytta þjónustu.

Fjölskylda og leikskóli
Handbók um samstarf

Fylgiskjal 1.
Upplýsingar við upphaf leikskólagöngu
Í fyrsta viðtali við foreldra, sem leikskólastjóri eða staðgengill hans hefur boðað til er æskilegt að taki
átt auk foreldra, leikskólastjóri, deildarstjóri eða lykilpersóna sem á að sjá um aðlögun barnsins og
túlkur ef um er að ræða foreldra þar sem annað eða bæði tala ekki eða skilja íslensku.
Við upphaf leikskólagöngu þurfa margvíslegar upplýsingar að fara á milli leikskóla og foreldra. Vert
er að hafa í huga að kannski eru foreldrar ekki tilbúnir til að meðtaka allar upplýsingar frá
leikskólanum í einu viðtali og góðar ljósmyndir úr leikskólastarfinu segja oft meira en mörg orð.

Upplýsingar til foreldra frá leikskólanum:
Ytri umgjörð leikskólastarfs
o Aðalnámskrá leikskóla.
o Leikskólasvið (yfirstjórn, leikskólaráðgjöf).
o Bæklingur um foreldrasamstarf (til á nokkrum tungumálum)
o Þjónustumiðstöð (sálfræðiþjónusta, sérkennslu- og félagsráðgjöf).
Innra starf leikskólans
o Skólanámskrá og hugmyndafræðin að baki henni.
o Starfsáætlun.
o Mat á skólastarfinu og þátttaka foreldra í því.
o Samningur foreldra og leikskóla um ljósmyndun, skráningar, vettvangsferðir o.fl. (Er
til á ýmsum tungumálum).
o Helstu hefðir og menning leikskólans.
o Reglur og væntingar til foreldra.
o Dagskipulag.
o Foreldrasamstarf.
o Þagmælska meðal starfsfólks og foreldra.
o Fyrirkomulag aðlögunar.
o Dvalarsamningur og staðfesting á leyfi til að sækja barn í leikskólann.
o Ferlar ef barn slasast eða veikist.
Til viðbótar vegna barna með sérþarfir:
o Sérkennslustefnan.
o Skýrsla um þjálfun barna á leikskólatíma.
o Skipulag sérkennslunnar.
o Ráðgjöf og stuðningur sem foreldrar hafa aðgang að á þjónustumiðstöð.
o Sjónarhóll ráðgjafamiðstöð fyrir fjölskyldur barna með sérþarfir.
Til viðbótar vegna barna af erlendum uppruna
o Fyrir leikskólastarfsfólk: Fjölbreyttar upplýsingar um móttöku og aðlögun barna af
erlendum uppruna er að finna á fjölmenningarvefnum www.allirmed.is
o Fyrir foreldra:
 Vilja foreldrar túlk í samskiptum eða er hægt að fara aðrar leiðir?
Sjá lista að hugmyndum að leiðum til samskipta við foreldra sem ekki tala
íslensku eða annað það tungumál.
 Bæklingur um mikilvægi móðurmáls :
 Orðalistar, skilaboðabanki á milli heimilis og leikskóla og fleiri upplýsingar
fyrir foreldra á www.leikskolar.is – Nýir íslendingar.
 Fjölmenningarvefurinn www.allirmed.is
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Upplýsingar frá foreldrum til leikskóla um bakgrunn barnsins og fjölskyldu:
Almennar hagnýtar upplýsingar um vinnustaði foreldra, símanúmer o.s.frv.
o Fjölskyldugerð (Á barnið systkini? Á barnið afa og ömmu? Hvar búa þau?).
o Væntingar foreldra til leikskólans og samvinnu.
o Áhugasvið barnsins, styrkleikar og skapgerð. Uppáhalds leikföng, bækur, tónlist eða
annað.
o Mat foreldra á þörfum barns í aðlögun. Gott er að fá upplýsingar um fyrri dagvistun.
o Heilsufar barnsins og sérþarfir ef einhverjar eru. (Mataræði, ofnæmi o.fl.).
o Leikfélagar, þekkir barnið einhvern í leikskólanum?
o Viðhorf foreldra til útiveru.
o Trúarbrögð, trúarlegar hátíðir. Eru einhverjar venjur tengdar trú sem foreldrar telja að
skipti máli í leikskólastarfinu? Má barnið fara í kirkju?
Til viðbótar vegna barna með sérþarfir:
o Er barnið með greinda þroskaröskun?
o Hvaðan er sú greining?
o Í hverju felst röskun barnsins?
o Þarf barnið á sérstakri aðstoð að halda vegna röskunarinnar?
o Fylgir barninu hjálpartæki?
o Þarf barnið á lyfjum að halda?
o Er barnið í þjálfun s.s iðjuþjálfun, sjúkraþjálfun, talþjálfun?
o Hverjir eru styrkleikar barnsins?
o Hverjir eru veikleikar barnsins?
Til viðbótar vegna barna af erlendum uppruna:
o Upprunaland móður.
o Upprunaland föður.
o Hvar er barnið fætt?
o Hvað er barnið kallað heima? Hefur nafn barnsins sérstaka merkingu?
o Hvaða tungumál eru töluð á heimilinu?
o Hvaða tungumál talar barnið?
o Hvaða tungumál talar móðir við barnið?
o Hvaða tungumál talar faðir við barnið?
o Hvaða tungumál tala foreldrar hvort við annað?
o Tala foreldrar íslensku?
o Vilja foreldrar túlk og ef svo er vilja þeir velja hann sjálfir?
o Menning og siðir tengd t.d. matarræði.
o Eru einhverjar venjur tengdar menningu eða trú sem foreldrar telja að skipti máli í
leikskólastarfinu?
o Vilja foreldrar að haldið sé uppá hátíðisdaga sem tengjast menningu og trú?
o Kennarar óska eftir því að kynnast menningu foreldra til að auðga leikskólastarfið.
o Orðalisti. Geta foreldrar látið okkur fá orðasafn yfir t.d. að bjóða góðan dag,
velkomin, gleðileg jól, telja upp að tíu og annað sem starfsfólk getur notað til að gera
móðurmál barnsins sýnilegra í leikskólanum.
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Fylgiskjal 2.
Til umhugsunar
Áhugi minn, virðing gagnvart foreldrum og frumkvæði í samskiptum er forsenda þess að
foreldrasamstarf gangi vel.

Samþykki/viðurkenni ég foreldra eins og þeir eru?
Trúi ég því að foreldrum sé af einlægni umhugað um alla þroskaþætti barns síns?
Ræði ég um þætti sem vekja áhuga foreldra?
Hvet ég foreldra til að taka þátt í námi barna sinna?
Kynni ég mér aðstæður hvers barns og fjölskyldu?
Gef ég foreldrum tækifæri til að spyrja og láta í ljós álit sitt?
Styrki ég foreldra í þeirri trú að þeir hafa margt fram að færa?
Býð ég foreldrum að taka þátt í öllu starfi leikskólans?
Nýti ég heimamenningu foreldra og barna í leikskólastarfinu?
Ég dæmi ekki.
Þekki ég samfélagsleg úrræði sem standa foreldrum til boða?
Hlusta ég á það sem foreldrar hafa fram að færa?
Nota ég allar leiðir/öll tækifæri til að ná til allra foreldra?
Forðast ég að segja ”það er ekki hægt”?
Gef ég foreldrum færi á að auka skilning sinn á viðfangsefnum leikskólans?
Geri ég viðeigandi/hæfilega áætlun um framlag foreldra?
Spyr ég opinna spurningar til að hvetja til umræðna?
Man ég að leikskólinn er ekki eini áhrifavaldurinn í lífi fjölskyldunnar?
Sýni ég foreldrum einlægan áhuga?
Þakka ég foreldrum fyrir framlag og þátttöku þeirra?
Sýni ég því skilning að foreldra hafa rétt á að láta í ljós álit sitt?
Nota ég mismunandi aðferðir til að bjóða foreldrum aðild?
Tek ég foreldrum fagnandi og er einlægur/heiðarlegur?
Endurskoða ég reglulega áætlun um þátttöku foreldra?
Það er í mínum verkahring að stuðla að því að foreldrum líði vel og finnist að þeirra sé þörf.

Hvernig geri ég það?
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