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Heklukot 2021
◦ Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

setur lög og reglugerðir um leikskólann.

Leikskólinn er fyrsta skólastigið í skólakerfinu 
ætlaður börnum undir skólaskyldualdri.

• Barnalög nr.76/2003

◦ Lög um leikskóla nr.90/2008

◦ Reglugerð um starfsemi leikskóla nr.65/2009

◦ 584/2020 Reglugerð um sérfræðiþjónustu 
sveitarfélaga við leik-og grunnskóla

◦ 856/2011 Reglugerð um skil og miðlun 
upplýsinga milli leik-og grunnskóla

◦ Aðalnámskrá leikskóla 2011  

◦ Meginmarkmið uppeldis og kennslu í 
leikskóla skulu vera:

a. Að fylgjst með og efla alhliða þroska barna 
í náinni samvinnu við foreldra.

b. Að veita skipulega málörvun og stuðla að 
eðlilegri færni í íslensku.

c. Að hlúa að börnum andlega, 
vitsmunalega og líkamlega í samræmi við 
þarfir hvers og eins svo að börnin fái notið 
bernsku sinnar.

d. Að stuðla að víðsýni barna og efla 
siðferðisvitund þeirra.

e. Að leggja grundvöll að því að börn verði 
sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í 
lýðræðissamfélagi sem er í örri og sífelldri 
þróun.

f. Að rækta hæfileika til tjáningar og 
sköpunar í þeim tilgangi m.a. að styrkja 
sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi 
og hæfni til mannlegra samskipta.
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◦ Lögin kveða á um að sveitarfélög hafi 

forystu um að tryggja börnum 

leikskóladvöl og beri ábyrgð á 

heildarskipan skólahalds í leikskólum 

sveitarfélaganna. Hvert sveitarfélag skal 

setja sér almenna stefnu um 

leikskólahald í sveitarfélaginu og kynna 

fyrir íbúum þess.

◦ Byggðasamlagið Oddi sér um að reka 

leikskólana Heklukot og Leikskólann 

Laugalandi.

◦ Byggðasamlagið Oddi er 

samvinnuverkefni Rangarþings ytra og 

Ásahrepps.

◦ Mennta- og menningarmálaráðneytið 

sér um eftirlit með leikskólunum með 

ytra matinu sem var gert hér í vor. 

◦ Ráðuneytið var að skoða hvort við 

séum að fylgja eftir lögum og 

reglugerðum og gefa okkur 

ábendingar.
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◦ Er fimm deilda leikskóli með 76 börn núna 
og bætist eftir áramót 

◦ Deildarnar eru árgangaskiptar nema á 
Lundakoti sem er með árg. 2018- 19 og á  
Hrafnakoti 2019-20.  Það gæti verið að 
við verðum með meiri blöndun eftir 
áramót 

◦ Hver deild er með sinn deildarstjóra og er 
hans hlutverk að stjórna sinni deild, 
starfsfólki og samskiptum við foreldra

◦ Heklukot er Grænfána leikskóli og með 
öfluga umhverfisstefnu. Elsti árgangurinn 
sér um það með Hrafnhildi Andrésdóttur 
á Uglukoti

◦ Við erum Heilsuleikskóli og meginmarkmið er 
hreyfing, hollusta og listgreinar. Á leikskólanum er 
íþróttakennari sem heitir Diego og mun hann 
sinna íþróttakennslu allra barna, frá1árs til 6 ára, 
ásamt starfsfólki deildanna.  Einnig mun elsti árg. 
fá sundkennslu í einhverju magni. Tónlistarkennari 
kemur frá Tónlistarskólanum reglulega yfir veturinn 
og er á Uglukot.

◦ Leikskóladagtalið er skipt í vetrardagskrá og 
sumardagskrá. Vetrardagskráin er frá 1. 
september til loka apríl, með skipulögðu starfi 
sem og hópastarfi, íþróttum, elstu barna 
verkefni/skólahópur sem er samvinna leik-og 
grunnskólans og valstundir sem eru á 
föstudögum. Við erum með þema fyrir hvern 
mánuð/mánuði með sérstaka áherslu. 

◦ Í september er það vináttan og Blær sem er 
forvarnaverkefni frá  Barnaheill um einelti og í 
október/nóvember er þemað bókin, sögur og 
ævintýri. Við fléttum hvert þema inn í starfið 
okkar. 
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Föstudagarnir hjá okkur eiga að vera 
uppákomudagar. Náttfata- og eða 
búningadagar. Eitthvað öðruvísi og það á 
að vera gaman. 

Með sumardagskráinni er meiri útivera, 
vettvangsferðir og óhefðbundið starf á sér 
stað. Útikennslustofan heimsótt.

Grunntími leikskólans er frá 9:00-14:30. Á 
þeim tíma eru öll námsvið aðalnámskrár 
leikskólans flettuð inn í starfið.

Annað:

◦ Við fáum hádegismatinn okkar frá 
grunnskólanum.

◦ Skólaþjónustan er með leikskólaráðgjafa og   
við höfum aðgang að talmeinafræðingi og 
sálfræðingi. Beiðni þarf að liggja fyrir og 
sérkennslustjórinn okkar aðstoðar við það.

◦ Hljóm-2 er könnun sem elsti árgangurinn fer í 
en þar er verið að athuga hljóðkerfisvitund 
barna. Hljóðkerfisvitund hefur að gera með 
rím, orðhlutaeyðingu, stafaþekkingu og 
fleira. Lestur og góð hljóðkerfisvitund vinna 
saman. 

◦ Tras sem er skráning á málþroska barna frá 
2,3 ára til 5,9 ára

◦ Mot  4-6 ára – hreyfigeta barna könnuð.

◦ Þróunarverkefni Snemmtæk íhlutun í 
samstarfi við Ásthildi Snorradóttur 
talmeinafræðing verður lagt inn á allar 
deildar í vetur.   
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◦ Jákvæður agi er nýtt fræðsluefni sem við erum að 

kynna okkur og munum taka inn. Kynning á því 

þegar við vitum meira. 

◦ Karellen hefur verið til vandræða síðan í janúar. Ég 

er að vonast að þetta fari að lagast.

◦ Swipe: er samskiptaforrit sem við ætlum að taka 

upp. Hver deild er með sinn aðang fyrir sína 

foreldra. Myndir og skilaboð.  Foreldrar mega ekki 

deila myndum.

◦ Verið dugleg að merkja öll föt, týndur fatnaður 

finnst ef hann er merktur. Rögn.is

◦ Nota gangbrautina og að hinn fullorðni opnar og 

lokar hliðinu. 

◦ Fylgist með tússtöflunni, þar eru helstu skilaboðin –

gott að láta vita ef barn er veikt eða er í leyfi, 

nota sms eða Karellen, einnig hægt að hringja

Við erum að vinna að uppeldi barnanna okkar 

saman og því vil ég að við tölum um 

skólasamfélagið okkar, ræðum málin 

málefnalega og á réttum stöðum.  

Talið við okkur ef það er eitthvað, mig,  Rósu Hlín 

eða deildarstjórann ykkar. 

Það sem þú heyrir og sérð fer ekki út úr þessu 

húsi. 

Hver deildarstjóri ætlar að taka á móti sínum 

foreldrahóp og kynna dags -og vikuskipulagið 

fyrir ykkur og svara spurningum. 

Símanúmer deilda:

Uglukot: 899-8138

Lundakot: 899-8145

Spóakot: 899-8136

Lóukot: 899-8134

Hrafnakot: 899-8139



Heklukot

◦ Fulltrúa í foreldrafélaginu.

◦ Formann

◦ Gjaldkera

◦ Ritara

◦ 2 meðstjórnendur til viðbótar og 2 til 

vara, eitt foreldri er eftir. 

◦ Foreldraráð þarf 3 fulltrúa. Foreldraráð 

fer yfir leikskóladagatalið og gefur 

umsögn.

◦ Takk fyrir mig í bili.

◦ Annað, annað... 

◦ Uppfæra foreldrahandbók. Ósk um að 

foreldrar sendi inn línu hvað þeir vilja 

að sé í handbókinni 

◦ heklukot@heklukot.is



Title Lorem Ipsum 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 

CONSECTETUER ADIPISCING ELIT. 

NUNC VIVERRA IMPERDIET ENIM. 

FUSCE EST. VIVAMUS A TELLUS.

PELLENTESQUE HABITANT MORBI 

TRISTIQUE SENECTUS ET NETUS.


