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Skólakerfi á Íslandi

Háskólar 
https://www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/haskolar/

Framhaldsskólar  
https://www.menntagatt.is/ 

Leik- og grunnskólar í Reykjavík

https://reykjavik.is/SFS 

https://www.menntagatt.is/english/
https://www.menntagatt.is/
https://reykjavik.is/SFS


Leikskólar á Íslandi

Allir leikskólar starfa eftir Aðalnámskrá leikskóla 
Aðalnámskrá leikskóla 2011

The National Curriculum Guide for Preschool 2011

Nýlega voru gerðar breytingar á Aðalnámskrá leikskóla 
sem miða að því að mæta betur þörfum fjöltyngdra barna. 
Breytingar á aðalnámsskrá leikskóla

https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/ritogskyrslur/adalnskr_leiksk_2012.pdf
https://www.government.is/library/01-Ministries/Ministry-of-Education/Curriculum/adskr_leiksk_ens_2012.pdf
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2021/07/01/Breytingar-a-adalnamsskra-leikskola/


Menntastefna Reykjavíkur: https://menntastefna.is
Reykjavík Education Policy: https://menntastefna.is/english

FRAMTÍÐARSÝN
Börn og unglingar LEIÐARLJÓS
öðlast menntun og reynslu Barnið sem virkur Fagmennska og
til að láta drauma sína rætast         þáttakandi. samstarf í öndvegi.
og hafa jákvæð áhrif 
á umhverfi og samfélag.

http://menntastefna.is
https://menntastefna.is/wp-content/uploads/2019/08/menntastefna_rvk_ens_web.pdf


Foreldraráð og foreldrafélag

Í hverjum leikskóla eru starfrækt 
foreldraráð og í flestum þeirra er einnig 
starfrækt foreldrafélag. 

Hlutverk þeirra er að styðja við 
leikskólastarfið og gæta hagsmuna 
barna.  



Margbreytilegur hópur 
Diverse Student Groups

● Leikskólinn er fyrir öll börn.
● Lögð er áhersla á að börnum líði vel, að þau taki framförum og að þau fái að njóta sín 

sem best miðað við þarfir hvers og eins.
● Í leikskólastarfinu er áhersla á nám í gegnum leik, virka þátttöku barna og lýðræði. 



Staðlaðar skimanir á íslensku

● BRIGANCE (Ung- og smábarnavernd heilsugæslustöðvar): 2 1/2árs og 4 ára

● P.E.D.S. Mat foreldra á þroska barna(Ung- og smábarnavernd 
heilsugæslustöðvar): 18 mánaða, 2 ½ árs og 4 ára

● EFI-2 (leikskóli): 3 1/2 – 4 ára börn

● TRAS skráning á málþroska og félagsfærni ungra barna (leikskóli): 2 – 5 ára

● HLJÓM-2 (leikskóli): 5 ára börn

Snemmtæk íhlutun

Early intervention



Hæfnirammar í íslensku fyrir fjöltyngd börn í 
leikskóla

- Nýtt efni til auðvelda mat á stöðu og framförum 
fjöltyngdra barna í íslensku. 

- Fyrst og fremst fyrir börn sem eru nýkomin í 
íslenskt málumhverfi.

Hæfnirammar í íslensku

https://mms.is/sites/mms.is/files/haefnirammar_isl_fjoltyngd_4_-_leikskoli.pdf


Foreldrar Leikskóli

Samstarf foreldra og leikskóla



Foreldravefurinn

https://reykjavik.is/foreldravefurinn 

https://reykjavik.is/foreldravefurinn


Samstarf leikskóla og þjónustumiðstöðvar 
hverfis

Leikskóli Þjónustumiðstöð

Preschool City Service Centres



Í leikskóla:

a) eru kennarar, starfsfólk og börn ávörpuð með fornafni.
b) fara börn út á hverjum degi og þurfa að klæða sig eftir 

veðri. ISLANDSK Klæðið börnin vel í kuldanum
c) er boðið upp á þrjár máltíðir þ.e. morgunmat, 

hádegismat og síðdegishressingu. 
d) er borin virðing fyrir fjölbreyttum bakgrunni og 

tungumálum barna og eru foreldrar fjöltyngdra barna 
hvattir til að viðhalda heimamáli/heimamálum samhliða 
því að styðja börnin í að læra íslensku.  

e) er stutt við að öll börn taki framförum í íslensku og 
foreldrar upplýstir um málþroska og læsi. 

https://morsmal.no/images/FORELDRE/Islandsk%20-%20vinterkl%C3%A6r.pdf


Spurningar

9:20 - 9:30 Allir saman aftur í https://meet.google.com/ubn-dnit-ozd

https://meet.google.com/ubn-dnit-ozd


Næstu fundir…
2) Málstefna fjölskyldu – 29. okt. kl. 8:30-9:30

3) Málþroski barna – 12. nóv. kl. 8:30-9:30

 

Vefsíða um foreldrafræðsluna: 
https://sites.google.com/gskolar.is/leikskolaforeldrafraedsla/heim 

New in Iceland – We are here to help you - Hér geta innflytjendur fengið leiðbeiningar og verið öruggir um 
að fá vandaðar upplýsingar um hvernig er að búa á Íslandi. Þú getur talað við okkur á ensku, pólsku, spænsku, 
portúgölsku, arabísku, litáísku, rússnesku og íslensku. Við veitum símatúlkun fyrir önnur tungumál.

Ekki hika við að hafa samband við okkur ef þið hafið einhverjar spurningar/ábendingar:

● Saga Stephensen: saga.stephensen@reykjavik.is  Sími: 411-7073 
● Kriselle Lou Suson Jónsdóttir: kriselle.lou.suson.jonsdottir@reykjavik.is  Sími: 411 7988 / 664-9010
● Magdalena Elísabet Andrésdóttir: magdalena.elisabet.andresdottir@reykjavik.is Sími: 411-7989 / 693-4651
● Salah Karim Mahmood: salah.karim.mahmood@reykjavik.is  Sími: 411-7999 / 695 3905

https://sites.google.com/gskolar.is/leikskolaforeldrafraedsla/heim
https://newiniceland.is/
mailto:saga.stephensen@reykjavik.is
mailto:kriselle.lou.suson.jonsdottir@reykjavik.is
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