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Inngangur 
 
 

Síðustu tvö ár hafa verið viðburðarík og skemmtileg í leikskólanum Heklukoti. 

Við höfum aðallega verið að vinna með þemun  hnattrænt jafnrétti og lýðheilsa. Ekki 

hefur verið unnið markvisst með eitt ákveðið þema, heldur hefur þessum tveimur 

verið blandað saman á mjög skemmtilegan hátt og gert jafn hátt undir höfði.  

Um árabil vorum við í samstarfi við Dvalarheimilið Lund og fórum þangað mjög 

reglulega. Því miður var því samstarfi hætt vegna skipulagsbreytinga og þykir okkur 

það miður. 

Eins og áður störfum við í Heklukoti sem heilsuleikskóli. Á þessu tímabili barst 

okkur liðsauki því við réðum til starfa íþróttakennara og yoga kennara sem hafa 

heldur betur lyft lýðheilsustarfinu á annað plan.  

Eins og gengur og gerist eru miklar mannabreytingar mjög algengar á 

leikskólum. Leikskólinn Heklukot er þar engin undantekning. Ákveðinn kjarni 

starfsfólks er þó alltaf til staðar og er það starfsfólk hornsteinn leikskólastarfsins. Eins 

og svo oft áður hefur mikill tími leikskólastarfsins farið í að reyna að komast í gegnum 

daginn vegna veikinda, og oft hefur það bitnað á faglegu starfi. Við höfum þó eftir 

okkar fremsta megni, reynt að halda Grænfánastarfi uppi, enda er mikið af því orðið í 

okkar daglegu rútínu. Nú erum við t.d. farin að flokka allt sorp sem frá okkur kemur og 

aðeins lítill hluti endar í ruslatunnunni.  

Enn er unnið að matstofuverkefninu og gengur það vel, börnin læra hægt og 

bítandi að skammta sér sjálf og þekkja sitt magamál og um leið að koma í veg fyrir 

matarsóun. Nú taka næstum öll börn leikskólans, fyrir utan þau yngstu, þátt í 

verkefninu og er það í stöðugri þróun.  

Blær er orðinn hluti af okkar starfi, rétt eins og Lubbi, og vinnum við markvisst 

með hann. Við höfum búið til verkefnapakka þar sem Blær spilar stórt hlutverk og 

allur leikskólinn getur nýtt. Í  honum eru ýmsar aðferðir til að bregðast við einelti og 

félagslegum erfiðleikum og auka líkamsvitund barna á leikskólaaldri. 

Síðan Aðalnámskrá leikskóla kom út árið 2011 höfum við reynt ýmsar leiðir til 

að koma markmiðum hennar inn í daglegt starf. Það hefur gengið misjafnlega vel en 

við fundum að við yrðum að finna einfalda leið sem allir geta tileinkað sér. Ákveðið 

var að allar deildir í leikskólanum ynnu mjög markvisst eftir aðalnámskránni og að 

vinna eftir grunnþáttunum í 6 vikna lotum og kynna svo afraksturinn í lok hverrar lotu. 
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Þetta varð mjög spennandi verkefni og viljum við gjarna vinna svona áfram. Inn í 

þessa vinnu fléttuðust auðvitað markmið Grænfánans á einn eða annan hátt. 

Útskriftarhópur hefur iðulega farið í fræðandi og skemmtilegar útskriftarferðir. 

Síðustu ár hefur útskriftarhópurinn farið til Reykjavíkur og heimsótt SORPU þar sem 

þau fá fræðslu um endurvinnslu og skoðunarferð um vinnusvæðið í Gufunesi.  

Umhverfisnefndir í leikskólanum eru tvær, annarsvegar umhverfisnefnd 

starfsfólks og hinsvegar umhverfisnefnd barna. Á starfsmannafundi var óskað eftir 

fjórum þátttakendum í umhverfisnefnd starfsfólks. Í nefndinni eru fulltrúar frá fjórum 

deildum. Næsta haust stefnum við að því að bæta foreldrum í nefndina. Fundað er 

a.m.k. þrisvar yfir skólaárið, oftar ef þörf krefur.  

Í umhverfisnefnd barna eru elstu börn leikskólans. Fundað er einu sinni í 

mánuði. Kennari stýrir fundinum og börnin koma með hugmyndir varðandi fundarefni. 

Allir hafa jafnan atkvæðarétt og rétt til að tjá sínar skoðanir. Nefndin hefur m.a. 

ákveðið að gera tilraunir með ræktun á græðlingum. Einnig áttu þau allan þátt í að 

safna peningum og ákveða hvað skyldi kaupa fyrir Afríkuferðina sem skirfað er um í 

þessari skýrslu 

Samantektir þessarar skýrslu eru að mestu leyti í formi mynda og 

skýringatexta því okkur finnst það komast betur til skila á þann hátt. 
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Hnattrænt jafnrétti 
Ferðin til Afríku 

 

 

 

í Heklukoti hefur mikið verið unnið með hnattrænt jafnrétti, enda erum við 

fjölþjóðlegur leikskóli með a.m.k. fimmtán þjóðerni, bæði starfsfólk og börn. 

 Á haustmánuðum árið 2019 fór kennari (Dísa) frá leikskólanum til Afríku, 

nánar tiltekið til eyjunnar Zanzibar. Var hún í mánuð að sinna hjálparstarfi fyrir 

samtök sem kallast African Impact. Það sem hún var meðal annars að gera, var að 

kenna börnum á leikskólaaldri. Okkur fannst upplagt að vera í samskiptum við hana 

þennan tíma og fá að kynnast lífinu á Zanzibar sem er gjörólíkt því sem við eigum að 

venjast.  

Áður en Dísa fór til Afríku langaði okkur að gefa börnunum í leikskólanum sem 

hún ætlaði að kenna , eitthvað skemmtilegt því við vissum að börnin hafa ekki 

greiðan aðgang að spilum og dóti. Við brugðum á það ráð að safna dósum og 

sendum út tilkynningu til foreldra. Afraksturinn var góður og náðum við að safna 

nokkrum þúsundum króna. Fyrir það var hægt að kaupa ýmis spil og eitt og annað 

sem gæti komið sér vel. Dísa tók einnig á það ráð að búa til margnota kaffipoka og 

selja. Verkefnið var vel auglýst og viðbrögðin létu ekki á sér standa. Það endaði með 

að Dísa fór út með fulla ferðatösku af allskonar kennsluefni sem hægt var að nota úti.  

Börnunum í Heklukoti fannst nauðsynlegt að Lubbi fengi að kynnast lífinu í 

Afríku og fékk hann því að fljóta með. Hann hefur nú fasta búsetu í þorpinu Jambiani 

og unir sér þar vel ásamt því að hann fær stundum að fara með sjálfboðaliðunum í 

leikskólana til að kenna.  

Við nýttum okkur að sjálfsögðu samskiptamiðla til að fá upplýsingar um 

hvernig gengi hjá Dísu og skoðuðum snappið hennar reglulega þar sem hún sendi 

okkur fréttir. Við sendum henni líka myndbönd af okkur og sögðum henni hvað við 

vorum að gera.  

Þetta gekk ótrúlega vel og teljum við að börnin hafi gert sér betur grein fyrir því 

hvernig lífið er á öðrum stöðum í heiminum því þarna vorum við með manneskju sem 

við þekkjum og gátum fengið „trúverðugar“ upplýsingar.  

Eftir ferðina sýndi Dísa börnunum myndir og annað sem hún sá og upplifði og 

eru börnin enn í dag að spyrja um „Afríkuferðina“ 😊 

                                                



6 

 

Hluti af því sem börnin keyptu fyrir dósapeningana 

Lubbi heilsar upp á börnin í 
leikskólanum. Þau voru dálítið 
hrædd við hann því þjóðsögur 
segja að hundar séu vondir. 
Þannig að nú voru góð ráð dýr 
og Lubbi greyið breyttist úr litlum 
hvolpi í lítinn úlf því okkur var 
sagt að þeir væru góðir. Þannig 
að í litla þorpinu Jambiani á 
Zanzibar býr lítill úlfur sem heitir 

Lubbi 😊 

Lubbi heilsar upp á börn sem hann 
hitti í búðinni. 

Eyjan Zanzibar er lítil eyja í Indlandshafi 
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Lubbi sýnir börnunum hvernig 
á að púsla. Mörg þeirra áttu í 
erfiðleikum með það en hann 
hjálpaði þeim þegar á reyndi. 

Leikskólarnir í Jambiani eru gjörólíkir því sem við á Íslandi eigum að 
venjast. Þar eru engin leikföng og börnin sitja við skólabekk og læra 
ensku og stærðfræði. Börnin ganga sjálf í leikskólann, meira að segja 
þau allra yngstu sem eru kringum tveggja ára.  

Mikið sorp er á götunum í Jambiani 
þar sem sorpþjónusta er engin. 
Brugðið hefur verið á það ráð að 
búa til svokallaða „eco bricks“ til að 
sporna við ástandinu. 
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Ýmsar leiðir farnar í þemanu Hnattrænt jafnrétti 
 

Flugbjörgunarsveitin á Hellu 
kom í heimsókn til okkar á 1-1-
2 daginn. Það var mjög gaman 
að fá að skoða stóru bílana og 
tækin 

Starfsfólk í Heklukoti hefur verið duglegt við að safna fánum frá 
ýmsum þjóðernum. Þegar börn af erlendu þjóðerni eiga afmæli er 
ávalt flaggað með þjóðfána þess og íslenska fánanum. 

Við höldum upp á ýmsa daga, eins og t.d. höfum 
við ruglusokkadag á degi einhverfu og bláan dag á 
alþjóðadegi ADHD. 

Blær er mikið notaður í 
Heklukoti og í tengslum við 
hann höfum við búið til 
verkefnakistu með ýmsum 
verkefnum sem hjálpa 
börnum að skilja hlutina í nýju 
samhengi t.d. varðandi einelti 
og kynvitund. Sjá dæmi aftast 
í skýrslunni 
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Lýðheilsa 
Hreyfingu lyft upp á hærra plan 

 

Á þessu grænfánatímabili vorum við svo heppin að ráða til okkar íþróttafræðing. Hér 

áður fyrr vorum við dugleg að stunda markvissa hreyfingu með börnunum, fara í 

íþróttahús og gönguferðir, en það breyttist heldur betur til hins betra eftir að Diego 

bættist í starfsmannahópinn. Diego er ýmsu vanur og rak hann hér sjúkraþjálfun um 

árabil. Eftir að hann kom til okkar hefur hann haft alla umsjón með tímum í íþróttahúsi 

og þá fá allir árgangar að fara til hans 1x í viku. Þar hefur hann lagt áherslu á 

fjölbreytta hreyfingu og stuðst m.a. við Heilsubókina. Fyrir þau börn sem vantar meiri 

æfingu í grófhreyfingum, þá hefur hann tekið þau sérstaklega í litlum hópum og gert 

með þeim æfingar. Þetta hefur okkur fundist mikill fengur og foreldrar og börn eru 

hæst ánægð með starfið. En það er ekki bara innandyra sem markviss hreyfing er 

stunduð. Reglulegar gönguferðir eru alltaf vinsælar og tók Diego upp á því að búa til 

ratleik í þorpinu þar sem þátttakendur þurfa að leita að ákveðnum lit af legokubbum 

sem hann er búin að festa á hina og þessa staði víðsvegar um þorpið. Þessi ratleikur 

hefur notið mikilla vinsælda, ekki bara hjá okkur í leikskólanum heldur einnig hjá 

öðrum bæjarbúum þar sem þetta var auglýst á facebook síðu Hellubúa.  

 Einnig höfum við ráðið til okkar leikskólakennara frá Danmörku sem er líka 

yogakennari. Á þessu skólaári höfum við aðeins verið að prófa að kenna börnunum 

yoga og slökun og vonumst til þess að við getum leyft öllum börnunum að vera í 

markvissri yogakennslu. 

 En það er ekki bara hreyfing sem hefur gengið vel, heldur öll almenn lýðheilsa, 

hvort sem það er mataræði, tannheilsa og hreinlæti eða annað sem viðkemur 

lýðheilsu. Nú á árinu 2020 höfum við aldeilis þurft að huga vel að heilsu okkar og er 

leikskólinn þar engin undantekning. Hreinlæti er haft í fyrirrúmi, sem og mikil útivist 

sem er góð bæði fyrir líkamlega og andlega heilsu. Við höfum unnið mikið með 

líkamsvitund barna og reynt að kenna þeim að bera virðingu fyrir sjálfum sér og 

öðrum og virða ef einhver segir nei við mann. Þetta höfum við gert með verkefnum 

sem tengd eru Blæ og við útbjuggum hér í leikskólanum. Sjá má sýnishorn hér aftast 

í skýrslunni. En myndirnar tala sínu máli. 



10 

 

Síðastliðin ár höfum við verið í góðu samstarfi við 
grunnskólann. Á þessu skólaári var boðið upp á þá 
frábæru nýbreytni að leyfa elstu börnum leikskólans að 
fara í undirbúning fyrir skólasund 1x í viku með 
sundkennara 

Árlegur hjóladagur er haldinn í maí. Þá mega allir 
koma með hjólið sitt í leikskólann, bílastæðið við 
grunnskólann rr afgirt og börnin gera ýmsar þrautir 
eftir getu. 

Sleðadagar eru nokkuð reglulegir 
hér á veturna og koma þá börnin 
með sleða eða jafnvel skíði og 
renna sér í brekkunum 

Mikið stuð í íþróttahúsinu. 
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Ratleikurinn hans Diego. Þetta kort var útbúið af honum og sett á 
veraldarvefinn. Fjöldi fólks af öllum stærðum og gerðum hefur lagt leið sína til að 
finna alla kubbana sem búið er að fela. Skemmtilegt samfélagslegt verkefni, 

sérstaklega í samkomubanni 😊 

Elstu börn fara í heimsókn til 
Petru tannlæknis, fá að prófa 
stólinn og skoða hvað er gert á 
tannlæknastofunni. 

Gönguferð meðfram Rangá, ætli 
það sé hægt að veiða eitthvað 
með þessum veiðistöngum? 
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Önnur þemu Skóla á grænni grein 

 
Þó meginþemun hjá okkur á þessu tímabili hafi verið lýðheilsa og hnattrænt jafnrétti 

þá höfum við alltaf tengingar við önnur þemu svo sem átthaga og neyslu og úrgang. 

Átthagar 
 

  

Börnin eru dugleg að safna gömlu 
brauði og fara með í hesthúsin 

Hann Torfi í Fiskás býður öllum 
börnum í leikskólanum að koma 
og skoða ýmsar kynjaverur sem 
koma úr sjónum 

Flugbjörgunarsveitin á Hellu 
heimsótt. 

Við erum í góðu samstarfi við 
Brunavarnir Rangárvallasýslu. 
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Græjurnar prófaðar á Dvalarheimilinu 
Lundi 

Börnin ræktuðu blóm og gáfu Lundi 

Hér eru börnin í ratleik um þorpið, 
þau áttu að safna vísbendingum 
hjá hinum og þessum fyrirækjum í 
þorpinu. Hér eru þau hjá Lóu í 
apótekinu 

Börnunum var boðið að koma 
og skoða hellana við Ægissíðu. 
Þar var þeim sagt að einu sinni 
hafi búið Papar í þessum 
hellum og þeir hafi rist myndir 
og letur á veggina. Það er svo 
sannarlega ómetanlegur 
fjársjóður sem við eigum hér í 
nærumhverfinu. 
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Neysla og úrgangur 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

Mjólkurkassar undir pappír, plast og almennt sorp eru 
nú þeim litum sem eru á sorptunnunum hjá okkur svo 
það sé auðveldara fyrir börnin að heimfæra þessa 
þekkingu 

Börn og foreldrar eru dugleg að gefa leikskólanum 
ýmsan varning sem þolir framhaldslíf, eins og t.d. 
þessar bækur. 

Gríðarlega skemmtilegur 
fatamarkaður sem börnin héldu í 
íþróttahúsinu. Þarna gat fólk 
komið með föt og skipt þeim fyrir 
önnur. 
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Sáning er í fullum gangi 
Má bjóða þér Aloe Vera afleggjara? 

Kartöflur settar niður að vori 

Afbragðsgóð kartöfluuppskera! 

Tilraunir með græðlinga 
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Umhverfissáttmáli barna 
 

 

Umhverfissáttmáli barna er algjörlega hugarsmíð barnanna sjálfra, elstu börnin hafa 

haft veg og vanda undanfarin ár að gerð sáttmálans. Sáttmálinn er svo kynntur á 

öllum deildum og er settur á grænfánavegginn í  skólahúsnæðinu. 

 

 

Umhverfissáttmáli barna í Heklukoti 

2019-2020 
 

Ekki hafa tölvur kveiktar. 

Krakkar mega ekki vera lengi í spjaldtölvunni. 

Fara vel með ljósið og ekki slökkva og kveikja 

alltaf. 

Ekki henda rusli út í náttúruna og sjóinn. 

Passa náttúruna og gróðursetja tré. 

Batterí eiga ekki að fara í ruslið. 

Vera góð við hvert við annað. 

Hrósa hvort öðru. 

Segja falleg orð við fólk. 

Vera góð við dýr 

Gefa fuglum að borða. 
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Fundargerðir Grænfánanefndar barna 
 

Fundargerð barna  

 

Fylltum út umhverfismarkmiðið um neyslu og úrgang. Það var mikið sport að geta sett 

bara broskalla en engan fílukall 😊Skoðuðum batterí og hvert við gætum farið með 

þau þegar þau væru ónýt.  

Gerðum nafnspjöld á okkur. 

Síðan fengu þau öll bókina um Trjáálfanna sem við ætlum að nota í vetur sem Sorpa 

gefur okkur. Í henni eru fullt af verkefnum um umhverfismál. 

Hrafnhildur. 

___________________________________________________________________ 

Fundargerð barna. 

 

Töluðum um hvað hnattrænt jafnrétti væri. 

Eiga allir húsaskjól? 

Eiga allir fullt af dóti 

Eiga allir nóg af mat? 

Það var mikill umræða sem skapaðist um þetta hjá börnunum.Síðan kom Dísa og 

sagði þeim hvert hún væri að fara (til Afríku)og spurði hún þau hvort þau gætu gert 

eitthvað sem hún gæti tekið með sér til að gefa börnunum sem ættu mjög lítið af öllu. 

Þau teiknuðu myndir og komu með dósapoka að heiman sem krakkarnir fóru með í 

endurvinnsluna og fengu pening í staðin sem var á milli 6000 og 7000 kr. og létu 

Dísu hafa til að kaupa eitthvað fallegt frá þeim. Hún ætlaði að sýna þeim hvað hún 

myndi kaupa fyrir peninginn. 

__________________________________________________________________ 

 

Fundargerð barna 

  

Máluðum grænfánann og hengdum hann síðan upp á vegg í salnum okkar. Umræður 

sköpuðust um myndina á fánanum ,af hverju er tré og fyrir hvað eru þessar bækur. 

Síðan enduðum við á að vinna i trjáálfabókinni okkar. 

Fundargerð Hrafnhildur. 
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Fundargerðir Grænfánanefndar starfsfólks 
 

21 ágúst 2019. Grænfánafundur. 

 

Mættar eru, Gurrý , Dísa, Svala og Hrafnhildur. 

16. september er dagur nátturunnar. Allur leikskólinn fer út í náttúruna. Við förum að 

tína rusl og gera listaverk úr því og hengjum það upp í Miðjunni þar sem allir 

Hellubúar sjá það. 

 

Hugmyndir af tveimum stöðvum á Bæjarhellunni 

 Tombóla: dóti sem krakkarnir koma með að heiman pakkað í morgunblöð. 

 Sauma þvottastykki úr gömlum efnum. 

 Dósasöfnun Heklukots fyrir Afríkuferð Dísu. 

*Börnin koma með dósir að heiman og fara með og fá pening fyrir. Einn höldupoki á 

barn væri gott. 

*Dísa kaupir gjöf til að taka með til Afríku og gefa börnunum. 

Auglýst í september. 

 

Fundargerð Hrafnhildur Andrésdóttir. 

_________________________________________________________________ 

15. nóvember 20119. Grænfánafundur. 

Mættar eru Gurrý, Dísa, Svala og Hrafnhildur. 

 

Jólagjafir ákveðnar fyrir jólin 2019: 

2014 börn gera kerti í krukkur  

2015-2016  börn Snjókrukkur 

 2017 börn Glermynd 

2018 börn Gifshendi. 

Biðjum heimilin að safna fyrir okkur kertaafgöngum ,krukkum og dagblöðum sem við 

getum nýtt okkur í jólagjafirnar.  

 

Fundargerð Hrafnhildur Andrésdóttir 

_________________________________________________________________ 
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16 janúar 2020. Grænfánafundur.  

 

Mættar eru, Dísa , Gurrý , Svala og Hrafnhildur. 

 

Dísa stakk uppá að minna börn og starfsfólk á að láta vatnið í krananum ekki renna 

lengi. 

Vantar fleiri taupoka undir óhrein föt af börnunum. Við fáum foreldra til að skaffa boli 

og sauma þá að neðan og þá eru komnir þessir flottu pokar. 

Hugsum betur um pappírinn okkar og förum sparlega með hann. 

Flokkum ál og gler í leikskólanum. 

Minna alla á að flokka rétt og ef einhver er ekki viss spyrja þá annan. 

Kynna okkur plastlausa leikskóla. Hvað sé notað í staðinn fyir plast. 

 

Fundargerð Hrafnhildur Andrésdóttir. 
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Umhverfismat barna 
 

Elstu börnin í leikskólanum gera umhverfismat einu sinni á önn með kennaranum 

sínum. Við höfum haft þann háttinn á að hafa umhverfismatið plastað þannig að við 

getum merkt í oftar en einu sinni. Okkur finnst skemmtilegt að gera umhverfismatið 

og það er líka lærdómsríkt fyrir okkur. 
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Áætlun um aðgerðir og markmið 

 
Áætlun um markmið var sett inn á allar deildir leikskólans og gátu allir kennarar sett 

fram sínar hugmyndir. Hugmyndirnar urðu ekki margar en samt sem áður góðar og 

var reynt að hrinda þeim í framkvæmd eftir aðstæðum. Skiptifatamarkaðurinn gekk 

vonum framar og langar okkur virkilega að gera svoleiðis aftur. Einnig söfnun fyrir 

Afríkuferðina, hún gekk mjög vel. Flestum af markmiðunum sem sett voru, höfum við 

náð og sum þeirra eru í sífelldri vinnu. 

Umhverfisnefndir hafa skoðað og metið markmiðin og hvað hægt sé að gera betur. 
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Námsefnisgerð og tenging við aðalnámskrá og námskrá Heklukots 
 

 
Við í Heklukoti erum heppin að hafa fjölbreytta flóru af starfsfólki sem fær að 

framkvæma hugmyndir sínar og koma þeim í verk. Við höfum búið til spil, ratleiki og 

annað fjölbreytt námsefni sem tengist grænfánaþemunum, beint eða óbeint. Fyrir 

utan það, þá hafa aðrir þættir sem við vorum áður með, fest sig í sessi eins og t.d. 

ítarleg flokkun á sorpi, fjölnota handþurrkur og margt fleira.  

Áherslur Grænfánavinnu eru auðvitað beintengdar við Aðalnámskrá leikskóla og 

höfum við reynt að hafa það ávallt að leiðarljósi í öllu starfi leikskólans. Unnið hefur 

verið með grunnþætti Aðalnámskrár og áherslunum dreift yfir skólaárið. 

Grænfánastarf er alltaf tekið með í reikninginn í námskrám Heklukots. 
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Grunnþáttum Aðalnámskrár er dreift yfir skólaárið og unnið með það í x margar vikur. 
Mismunandi er hverjar áherslurnar eru eftir aldri. Hér er dæmi um hvernig við vinnum 
sjálfbærni og vísindi með 3-4 ára börnum. 
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Minnisspil fyrir börn á leikskólaaldri. Þar fá þau að kynnast ýmsum táknum, 

hlutum og dýrum í náttúrunni 😊 
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Ígrundun kennara og lokaorð 

 

Í þessari skýrslu höfum við stiklað á stóru um það starf sem hefur verið í 

gangi hjá okkur undanfarin tvö ár. Það hefur gengið á ýmsu en okkur 

finnst við hafa staðið okkur vel. En alltaf má gera betur. Það sem okkur 

langar til að gera á næsta tímabili er að tengja Heimsmarkmið 

sameinuðu þjóðanna og jafnvel barnasáttmálann inn í grænfánastarfið.  

Við munum halda áfram að sinna okkar góða starfi og hlökkum til að 

takast á við nýjar áskoranir. 

 

Hrafnhildur Andrésdóttir 

Verkefnastjóri 

 

Sigdís Oddsdóttir 

Verkefnastjóri 
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Fylgiskjöl tengd þemanu Hnattrænt jafnrétti 
Hluti af glærupakka og kynningu sem allar deildir á leikskólanum fengu 

  

Börnin lærðu að syngja á 
Swahili. Lagið má nálgast hér 

https://www.youtube.com/watch?v=vUrVeRGo5IM
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Fylgiskjöl tengd þemanu Lýðheilsa 
Ég sjálfur, verkefnapakki um sjálfsmynd ofl 

 


