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Sækja um að vera skóli á grænni grein.
Að börnin hafi meiri áhrif á starfið.
Að auka hlut lífsleiknis í starfi með börnunum.
Velja leikskólanum einkunnarorð.

Þemað fyrir veturinn verður bærinn minn, Garðabær

Leiðir
Bærinn minn Garðabær
Að börnin læri að þekkja bæinn sinn, hvar er leikskólinn, hvar á ég heima, hvar eiga hin börnin
heima, að þau þekki nokkur kennileiti í bænum. Kirkjuból stendur á landsnámsjörð og við
munum velta fyrir okkur hvað er landsnámsjörð.

Umhverfismennt
Sótt verði um að vera leikskóli á grænni grein. Það er í raun fyrsta skrefið að umsókn um
grænfánann sem veittur er skólum sem vinna markvisst að umhverfismennt. Þetta felur í sér að
unnið verður eftir sérstakri áætlun sem er í 7 skrefum.

Áhrif barnanna á leikskólastarfið
Að við leitum eftir viðhorfum barnanna til leikskólastarfsins. Það verður gert með því að taka
viðtöl við börnin, að börnin taki myndir af því sem þeim þyki merkilegast og áhugaverðast í
leikskólanum og einnig að teikna myndir um það. Börnin hafa rétt á að láta skoðanir sínar í ljós
og þau eiga að finna að á þau er hlustað.

Lífsleikni
Lífsleikni felur í sér að styrkja einstaklinga til athafna og ákvarðana, gera þeim kleift að ná
markmiðum og yfirleitt bjarga sér. Einnig felst hún í hæfni til að aðlagast, geta lifað og starfað
með öðrum og axlað ábyrgð gagnvart samfélaginu og umhverfinu. Við viljum sjá sterka og
ákveðna einstaklinga sem búa yfir sjálfstrausti og hins vegar tillitssama einstaklinga sem geta
lifað í sátt og samlyndi hver við annan. Við munum vinna með dyggðir og ...................

Einkunarorð
Einkunnarorð skólans eru Virðing – Vinátta – Væntumþykja. Þessi einkunnarorð eiga að
endurspeglast í starfinu með börnunum. Veturinn verður notaður til að skrásetja og festa
vinnubrögðin í sessi.

Mataræði
Við munum áfram leggja áherslu á hollt mataræði til að byggja upp heilbrigði barnanna. Lögð
verður áhersla á velja gott hráefni, án aukaefna og að börnin læri að borða fjölbreyttan mat.
Unnið verður í samstarfi við Lýðheilsustöð að markmiðum um heilsusamlegt mataræði, með
rétta samsetningu á matardisknum. Við höfum heilsuháin þrjú í huga: hreyfing, hvíld og hollur
matur, þau eru öll jafn mikilvæg og reynum við að hafa jafnvægi milli þeirra.

Umönnun
Vellíðan barnanna er undirstaða undir allt starfið í leikskólanum. Því leggjum við mikla áherslu á
að börnunum líði vel bæði andlega og líklega. Það er gert með því að leggja áherslu á jákvætt
viðmót og samskipti sem einkennast af hlýju og virðingu. Umhyggja og umönnun snýst um að
sýna virðingu fyrir þörfum og væntingum hvers og eins.

Samstarf við foreldra
Að efla samstarf við foreldra með góðum upplýsingum á töflunni í fataherberginu, á
heimasíðunni og í Mentor, með molasopa að morgni og síðdegistei, ásamt fleiri viðburðum með
þátttöku foreldra. Einnig að foreldrar finni sig velkomna í leikskólann og eigi greiðan aðgang að
starfsfólki. Velferð barnanna er sameiginlegt verkefni foreldra og starfsmanna.

Fjölgreindakenning Howard Gardners.
Starfsfólkið ætlar að kynna sér fjölgreindakenninguna í vetur.

Í skólanámskránni er eru ákveðin markmið á hverju námssviði sem breytast lítð milli ára, en
hér eru nokkur atriði sem við viljum bæta við þetta starfsárið.

Hreyfing
Að starfsfólk vinni meira saman að undirbúningi hreyfistunda til að skapa meiri fjölbreytni og
minnka álag við undirbúning. Nota tónlistina meira í hreyfistundum. Fara reglulega í
gönguferðir með börnin til að styrkja þau og efla útihald.

Myndlist
Að unnin verði verk í þrívídd og aukin fjölbreytni í efnivið sem börnin vinna með.

Tónlist
Að fara með börnin á tónleika sem haldnir yrðu í Tónlistarskólanum og yrði það liður í að efla
samstarf milli skólanna. Auka notkunina á hljóðfærunum og gera hana markvissari, nýta þá
efniviðinn frá Robert Faulkner og einnig að bæta við hljóðfærakostinn. Bæta góðum íslenskum
lögum við í geisladiskasafnið.

Málrækt
Að hafa markvissari sögustundir hjá yngstu börnunum bæði á Kanínudeild og rauðu hópana á
eldri deildunum. Nota nóvember mánuð með dag íslenskrar tungu sérstaklega til að kynna og
vinna með bundið mál bæði í sögum og ljóðum og vísum. Einnig að hvetja börnin til að setja
saman ljóð.

Náttúra og umhverfi
Að allir hópar eigi leynistað sem þeir heimsækja reglulega og fylgjast með breytingum í
náttúrunni

Menning og samfélag
Að gefa börnunum kost á að koma með gamla hluti (muni, gripi) á sýninguna í tengslum við
bóndadaginn og þau sýni hvert öðru.

