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Inngangur
Leikskólinn Vesturborg er rekinn af skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar. Leikskólinn starfar á
grundvelli laga um leikskóla nr. 90/2008 og reglugerða sem settar eru með stoð í þeim og
aðalnámskrár leikskóla frá árinu 2011.
Það er markmið og leiðarljós skóla- og frístundasviðs að í leikskóla sé unnið metnaðarfullt og faglegt
starf þar sem hverju barni er mætt á eigin forsendum. Þá er það markmið að byggt sé upp gott
samstarf við foreldra með virkri þátttöku þeirra og að í leikskólum starfi vel menntað og áhugasamt
starfsfólk.
Skóla- og frístundasvið leggur áherslu á að hver og einn leikskóli starfi sjálfstætt og móti sína eigin
hugmyndafræði og uppeldisstefnu sem starfsmenn fylgja og er löguð að ytri aðstæðum leikskólans.
Skólanámskráin er unnin af leikskólastjóra, deildarstjórum og sérkennslustjóra.

Vinátta og virðing

Saga Vesturborgar
Leikskólinn Vesturborg á sér mjög sérstaka sögu. Hann hóf starfsemi 12. júní 1937. Á þessum árum
var starf leikskólans tvíþætt: annars vegar var um að ræða dagdeild þar sem börnin dvöldu yfir
daginn, en hins vegar var starfrækt vistheimili þar sem börnin dvöldu allan sólarhringinn og heimilið
sá þeim fyrir öllum nauðsynjum.
Sumarið 1941 fluttu margir með börn sín úr bænum og þótti ekki fært að starfrækja sumarheimilið
Vesturborg. Þess í stað var ákveðið að nýta húsnæðið sem vöggustofu. Um haustið komst starfsemi
Vesturborgar þó aftur í sitt fyrra horf.
Gamla Vesturborg brann til kaldra kola og var
byggður sá leikskóli sem enn stendur í dag. Nýi
skólinn var opnaður 1979 og var tveggja deilda.
Árið 1996 var Skáli gerður að þriðju deildinni, en
hann hafði áður verið heimili á vegum
Félagsmálastofnunar og síðar skóladagheimili.
Voru þá 73 börn á Vesturborg. Árið 2009 varð
Vesturborg fjögurra deilda og börnin orðin 78
talsins. Deildirnar á Vesturborg heita eftir
íbúðarhúsum í Ólátagarði í sögum Astrid
Lindgren, þ.e. Norðurbær (yngsta deildin),
Miðbær (miðdeild) og Suðurbær/Skáli (elsta deild).
Leikskólinn stendur á stórri lóð með grasflötum, matjurtagarði, trjám og öðrum gróðri. Á lóðinni er
einnig tækjaskúr, rólur, sandkassar og önnur leiktæki.
Í nærumhverfi Vesturborgar er að finna ýmislega starfsemi og stofnanir sem nýtast við störf
leikskólans. Má þar nefna Sundlaug Vesturbæjar, íþróttastarf KR, Melaskóla, Neskirkju, Elli- og
hjúkrunarheimilið Grund og svo er fjaran við Ægisíðu kjörinn vettvangur fyrir könnunarleiðangra
leikskólabarna.

Leiðarljós og hugmyndafræði
Samkvæmt lögum um leikskóla er það markmið leikskólastarfs að veita börnum umönnun og
menntun, búa þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði. Enn fremur
segir að í leikskóla fari nám fram í leik og skapandi starfi þar sem börn njóta fjölbreyttra
uppeldiskosta. Starfshættir leikskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti,
lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleifð
íslenskrar menningar.
Í aðalnámskrá leikskóla frá 2011 fjallar 5. kaflinn um leiðarljós leikskóla. Þar segir að leikskólinn skuli
kappkosta að fylgjast með og efla alhliða þroska allra barna, veita öllum börnum hollt og hvetjandi
uppeldisumhverfi og stuðla að öryggi þeirra og vellíðan. Leggja skuli áherslu á styrkleika barna og
hæfni og þörf þeirra fyrir vernd og leiðsögn fullorðinna. Þar segir einnig að leikskólinn skuli vera
lýðræðislegur vettvangur og lærdómssamfélag þar sem starfsfólk, foreldrar og börn eru virkir
þátttakendur og hafi áhrif á ákvarðanir um málefni leikskólans.

Hverjum leikskóla ber að móta sína eigin skólanámskrá sem felur í sér nánari útfærslu á markmiðum
stjórnvalda í málefnum leikskólans. Þar er gerð grein fyrir því uppeldis- og menntastarfi sem fram fer í
leikskólanum og hver aðkoma barna, kennara og foreldra er að leikskólastarfinu. Þá skal gerð grein
fyrir samskiptum og samvinnu við nærumhverfi leikskólans og hvernig mati á störfum leikskólans er
háttað.
Kjörorð leikskólans Vesturborgar eru „vinátta og
virðing“. Við leggjum mikla áherslu á að allir séu góðir
vinir og að virðing sé borin fyrir skoðunum annarra og
uppruna. Með gagnkvæmri vináttu og virðingu
öðlumst við öryggi sem gerir það að verkum að öllum
líður vel og allir fá að njóta sín sem sjálfstæðir
einstaklingar. Það gerum við með því að rækta
tjáningar- og sköpunarmátt barnanna í þeim tilgangi
að styrkja sjálfsmynd þeirra, öryggi og getu til þess að
leysa mál sín á friðsamlegan hátt. Við leitumst við að
gera börnin sjálfstæð og kennum þeim að hafa trú á
sjálfum sér í stað þess að gefast upp. Leikskólinn
Vesturborg starfar eftir hugmyndafræði Johns
Deweys sem taldi að daglegt líf og nám ættu að renna
saman í eitt. Samkvæmt honum á barnið að læra af
eigin reynslu eða eigin virkni og eigin áhuga. Dewey
taldi að börn læri af reynslu en ekki kennslu. Þess
vegna leggjum við okkur fram um að leyfa börnunum
að njóta sín í leik.
Við leggjum ríka áherslu á læsi á menningu og samfélag og samstarf við nærumhverfið.
Samstarfsaðilar okkar eru m.a. KR, Grund og Vesturbæjarlaug. Við förum mikið í styttri og lengri
gönguferðir t.d. í Sorpu, á bókasöfn, á ýmsa menningarviðburði, listasöfn, heim til barnanna o.fl. Við
höldum upp á allar hátíðir sem tengjast íslenskri menningu og stefnt er að því að bæta við því að
halda upp á þjóðhátíðardaga þeirra landa sem börnin og starfsfólkið á leikskólanum eru frá. Börnin
verða læs á menningu Íslands og kynnast nærumhverfinu vel, einnig eykur það víðsýni að kynnast
hefðum og hátíðum annarra landa.

Námssvið leikskólans
Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) eru námssvið leikskólans: Læsi og samskipti, heilbrigði og
vellíðan, sjálfbærni og vísindi, sköpun og menning. Námssviðin eru hluti af leik barna og samþætt
daglegu starfi leikskólans. Þau byggjast á áhuga og reynslu barnanna , eiga að hvetja til forvitni og
kannana og stuðla að sjálfstæði, frumkvæði og uppbyggilegum samskiptum og samvinnu.
Námssviðin taka mið af félagslegum og tilfinningalegum þáttum náms og eiga að stuðla að vellíðan
barnanna og sterkri sjálfsmynd.

Grunnþættir menntunar
Í aðalnámskrá leikskóla kemur fram að sú menntastefna sem hún byggist á sé reist á sex grunnþáttum
menntunar. Þeir eru:
-

læsi,
sjálfbærni,
heilbrigði og velferð,
lýðræði og mannréttindi,
jafnrétti,
sköpun.

Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru og er ætlað að hjálpa
börnum og ungmennum að læra að byggja sig upp andlega og líkamlega og bjarga sér í samfélaginu
og vinna með öðrum. Í grunnþáttunum felst að unnið sé samtímis að samfélagslegum markmiðum og
markmiðum um menntun sérhvers einstaklings. Þeim er ætlað að stuðla að auknu jafnrétti og
lýðræði og að því að samfélagið fái vel menntað og heilbrigt fólk til athafna að námi loknu.
Hér á eftir er gerð grein fyrir því hvernig helstu grunnþættir birtast í starfi Vesturborgar. Við gerum
auk þess grein fyrir leiknum því hann tengist inn í allt starfið

Leikurinn
Leikurinn, bæði hinn frjálsi og hinn skipulagði, er kjarninn í öllu uppeldisstarfi í leikskólanum. Hann er
líf og starf barnsins og eflir vel alhliða þroska þess. Eins og segir í aðalnámskrá leikskóla er frjáls og
sjálfsprottinn leikur hið eðlilega tjáningarform barns og þar lærir barnið svo margt sem enginn getur
kennt því.
Við leitumst við að skapa börnum gott rými og tíma til
að efla og þróa frjálsan leik. Leikurinn er ýmist
hlutverkaleikur, leikir sem skipulagðir eru af
starfsfólki, spila- og regluleikir eða sjálfsprottinn
leikur. Í gegnum leikinn læra börnin m.a. að taka tillit
til annarra, fara eftir reglum og njóta sín sem
einstaklingar. Þar reynir einnig á frumkvæði,
ímyndunarafl, sjálfstæði og úthald.
Í skipulagðu starfi hefur hópstjóri samráð við börnin um hvað tekið er fyrir hverju sinni. Verkefnin
miðast við áhuga og aldur barnanna. Hópastarfið eflir félagsþroska barnanna, samkennd og
félagsvitund. Samvinna og tillitssemi eru mikilvægir þættir í hópastarfi.

Sköpun
Í leiknum er sköpunargáfa barnanna virkjuð og þau efla færni sína til þess að tjá sig meðal jafningja. Í
frjálsum leikstundum fá börnin tíma til þess að leika sér sjálf með þann efnivið sem fyrir hendi er, t.d.
í hlutverkaleik, leira, perla og legó svo að eitthvað sé nefnt. Starfsfólk tekur þátt í leik barnanna á
þeirra forsendum og getur komið inn í leikinn sem verður fyrir vikið oft áhugaverðari og skemmtilegri.

Í hópastarfi er unnið að myndsköpun og leikskólinn sér börnunum fyrir fjölbreyttum efnivið til
sköpunar. Myndsköpun er mikilvægur tjáningarmiðill. Frjáls og skapandi
myndgerð barna, t.d. teikningar, mótast af þroskastigi þeirra, reynslu og
uppvaxtarskilyrðum. Sjálfstraust
barnsins eykst við skapandi
myndmótun. Börnunum er
leiðbeint um leið og við hvetjum
þau til sjálfstæðis. Farið er í
heimsóknir á söfn og unnið að
skapandi starfi í þemavinnu.
Leikskólinn hefur góða aðstöðu til
myndsköpunar þar sem hver og
ein deild hefur aðgang að listasmiðju.
Vesturborg er einnig ríkulega búin hljóðfærum. Við notum hljóðfærin mikið í hópastarfi. Farið er í leiki
þar sem unnið er með hrynjandi og hreyfingu. Börnum er eðlislægt að hreyfa sig og byrja að dilla sér
um leið og þau heyra tónlist og hvetjum við þau til að túlka og skapa hreyfingar þar sem þau tjá
tilfinningar og hughrif sem tónlistin vekur. Við leggjum áherslu á söng, hreyfingu og hlustun í daglegu
starfi í leikskólanum. Í söngstundum læra börnin sönglög, texta, þulur og ýmsa barnadansa. Á
föstudögum koma allar deildir saman í salnum og syngja eða dansa. Deildirnar skiptast einnig á að
vera með atriði fyrir hina, t.d. æft söngatriði, leik eða leikþátt.

Læsi
Eins og bent er á í aðalnámskrá leikskóla er læsi félagslegt í eðli sínu og snýst um samkomulag manna
um málnotkun og merkingu orða í málsamfélagi. Læsi hefur víðtæka skírskotun en vísar ekki einungis
til ritaðs máls. Börn geta orðið læs á merkingu tákna í umhverfinu áður en þau læra að lesa. Þau geta
einnig öðlast færni í að lesa í tjáningu félaga sinna og skynja líðan þeirra af hegðun þeirra.
Tungumálið er mikilvægasta tæki manna til
boðskipta. Málrækt fléttum við inn í alla þætti
leikskólastarfsins. Lesið er fyrir börnin og þeim
sagðar sögur. Börnin eru hvött til að segja frá og
rólegar stundir stundum notaðar fyrir spjall og
hugleiðingar. Eldri börnin fara á bókasafnið í
hverfinu í litlum hópum og fá að velja sér bækur til
að hafa með og lesa fyrir hina. Vesturborg á stórt
og gott bókasafn og er bóklestur stór hluti af
menningu skólans. Börnin læra að virða og fara vel
með bækurnar.
Á Vesturborg höfum við einnig lagt áherslu á að fræða börnin um ólíka siði og venjur í ljósi þess
fjölbreytileika sem orðið hefur til á Íslandi í fjölmenningarsamfélagi. Með þessu teljum við að börnin
verði víðsýnni og minni hætta á að fordómar geri vart við sig. Á ferðum okkar um nágrennið notum
við tækifærið og fræðum börnin um umferðarreglur og aðrar reglur sem gilda í samfélaginu. Elstu
börnum leikskólans er árlega boðið í Umferðarskólann og fulltrúi skólans kemur og ræðir
umferðarreglurnar við börnin.

Heilbrigði og velferð
Öll hreyfing stuðlar að andlegri og líkamlegri vellíðan. Hreyfing hefur áhrif á heilsu, snerpu og þol.
Börnin á Vesturborg fá skipulagða hreyfingu í salnum minnst einu sinni í viku. Í útiveru er farið í leiki á
túninu auk þess sem börnin eru dugleg að hlaupa, hjóla, róla sér og ýmislegt fleira. Í hópastarfi er
farið í vettvangsferðir og þá eykst þol barnanna og á vorin eru þau orðin útlærð í að fara í ferðir með
hópnum. Gróf- og fínhreyfingar eflast hjá börnunum í öllu starfi leikskólans. Á veturna er ein útivera á
dag og eldri börnin fara í gönguferðir í hópastarfi á morgnana. Þegar sól tekur að hækka á lofti er
farið oftar út yfir daginn og leikskólastarfið fer að miklu leyti fram utandyra á sumrin.

Lýðræði og mannréttindi
Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er viðurkenndur réttur barna til að hafa áhrif á tilveru sína og
að á þau sé hlustað. Til að bæta aðstæður barna og þjónustu við þau er þátttaka þeirra sjálfra
mikilvæg og að virðing sé borin fyrir sjónarmiðum þeirra og hæfni til að taka ákvarðanir. Börn eru
sjálf sérfræðingarnir í eigin lífi og því er mikilvægt að nýta einstaka sýn barnanna og þá þekkingu sem
þau búa yfir. Þátttaka barna eykur þannig skilning fullorðinna á lífi og reynslu barna. Þátttaka
barnanna er þeim einnig mikilvæg svo að þau nái að þroskast sem ábyrgir borgarar. Það gera þau
best með því að „læra um lýðræði í lýðræði“.
Í samverustundum eru lesnar sögur, sungið, farið í leiki og þá fara fram umræður og börnin fá
tækifæri til þess að segja frá upplifunum sínum. Börnin taka þátt með ýmsum hætti, eins og að velja
lögin í söngstundinni, velja hvað er lesið, velja sér leikfélaga, velja sér viðfangsefni og efnivið. Með því
viljum við efla sjálfsöryggi og lýðræðislega þátttöku barnanna. Þátttaka í vali leikskólans gefur líka
tækifæri til að taka ákvarðanir. Börnin eru studd í að leysa sjálf ágreiningsefni og læra smám saman
að setja sig í spor annarra.

Sjálfbærni
Mikilvægt er að barnið kynnist fjölbreytileika náttúrunnar, komist í lifandi tengsl við hana og njóti
hennar. Vegna nálægðar leikskólans við fjöruna er oft farið þangað í vettvangsferðir. Farið er
reglulega í vettvangsferðir allt árið þar sem náttúran er skoðuð og rætt um það sem fyrir augu ber.
Börnin kynnast smám saman því
samfélagi sem þau búa í.
Leikskólar eru staðsettir í
mismunandi umhverfi
atvinnulega, menningarlega og
félagslega séð. Sumir eru í bæ,
aðrir í sveit og enn aðrir við sjó.
Starfið mótast af þessum ytri
skilyrðum og við nýtum okkur þau
menningarlegu og félagslegu
tækifæri sem umhverfi okkar og
staðsetning býður upp á. Við
erum í mikilli nálægð við sjóinn
og hefur hann og umhverfi hans
verið uppspretta stærri og minni
verkefna. Einnig er barnahópurinn mismunandi og nýtum við okkur þá fjölbreytileikann til að skapa
umræður og vinna hin ýmsu verkefni t.d. tengd fjölmenningu.

Í garðinum okkar ræktum við fjölbreytt grænmeti, kartöflur og ber og höldum síðan uppskeruhátíð á
hverju hausti. Foreldrar og starfsfólk hittist á vorin til þess að hreinsa garðinn og gera hann tilbúinn til
sáningar. Allir hjálpast að við að setja niður sem og að taka upp.

Jafnrétti
Í leikskólastarfi ber að stuðla að virkri þátttöku allra í að skapa samfélag jafnréttis og réttlætis. Kenna
ber börnum að greina þær aðstæður sem leiða til mismununar sumra og forréttinda annarra.
Mikilvægt er að fræða börnin um jafnréttismál þar sem m.a. skal lögð áhersla á að búa bæði kynin
undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í fjölskyldu- og atvinnulífi, kyn á aldrei að hamla, hefta
eða loka á óskir. Markmiðið er að börnin átti sig á að leikir, hlutir, föt og litir eru stundum
kynbundnir sem þarf ekki að vera rétt viðhorf né skoðun.
Samverustundir eru einnig góður vettvangur til þess að taka á ýmsum málum sem upp geta komið í
leikskólanum svo sem árekstrum og fordómum. Öll erum við mismunandi og þurfum að læra að bera
virðingu fyrir og hlusta á það sem aðrir hafa að segja og læra að setja okkur í spor annarra. Ein af
reglum leikskólans er: Við hlustum þegar aðrir tala. Markmiðið er að auka viðsýni barnanna og benda
á margbreytileika lífsins, að börnin læri að rökstyðja viðhorf sín og skoðanir og læri að virða viðhorf
og skoðanir annarra.

Samstarfsaðilar og tengsl skólastiga
Samstarf við foreldra.
Við viljum eiga gott samstarf við foreldra barnanna okkar. Markmið
okkar er að foreldrum líði vel með að skilja börnin sín eftir hjá okkur.
Foreldrum er boðið að taka þátt í ýmsum uppákomum í
leikskólanum. Á Vesturborg er starfandi foreldrafélag sem heldur
utan um þá viðburði sem eru í boði foreldra fyrir börnin. Einnig er
starfandi foreldraráð sem les yfir starfsáætlun og námskrá
leikskólans og gefur umsögn um þær. Foreldrafundir eru haldnir
tvisvar á ári, aðalfundur félagsins á vorönn og kynning á starfinu á
haustönn. Boðið er upp á tvö foreldraviðtöl yfir veturinn en alltaf er
hægt að fá viðtal við deildarstjóra.

Samstarf við grunnskóla.
Vesturborg hefur undanfarin ár verið í samstarfi við Melaskóla. Samstarfið felst í því að elstu
börnunum á leikskólanum er boðið að koma í skólann og taka þátt í starfinu. Hóparnir hafa t.d. verið
með í leikfimi, á bókasafninu og í frímínútum. Starfandi er læsishópur með fulltrúum frá 5 leikskólum
í Vesturbænum (þar á meðal Vesturborg) og fulltrúa frá Melaskóla. Hópurinn hefur það markmið að
koma með tillögur að samstarfi milli skólastiga sem og til þess að gera flutning milli þeirra sem
farsælastan. Hugmyndin er að eldri nemendum er boðið að koma á Vesturborg og segja hinum frá því
hvernig „skólalífið“ er og hverju yngri nemendur geta átt von á þegar þau koma í Melaskóla. Við þessi
tækifæri eru börnin tilbúin með spurningar. Með þessu móti viljum við auka öryggi og ánægju
barnanna við flutning á milli skólastiga. Sú ákvörðun var líka tekin að leikskólinn skili HLJÓM-2
(greiningartæki til athugunar á hljóð- og málvitund leikskólabarna) prófum inn í grunnskólann að vori
svo hægt sé að byggja ofan á þá þekkingu sem kemur úr leikskólanum í stað þess að byrja frá grunni.

Sérkennsla
Leikskólinn er ætlaður öllum börnum. Þess vegna leggjum við áherslu á að hver og einn einstaklingur
fái að njóta sín á leikskólagöngunni. Við virðum menningu, tungumál og trúarbrögð barnanna og
starfsfólks og aðstoðum börnin við að tileinka sér nýtt tungumál. Börn með sérþarfir fá þann stuðning
og sérkennslu sem þeim er ætlað og vinnum við þá með sálfræðingum og sérkennsluráðgjafa
Vesturgarðs. Sérkennslustjóri Vesturborgar heldur utan um sérkennsluna og er tengiliður við
þjónustumiðstöð Vesturgarðs.

Mat á starfi Vesturborgar
Til þess að leikskólastarfið sé í stöðugri þróun gerum við árlega mat á starfinu. Matið er
umbótamiðað og markmið okkar með því er að bæta starfið börnum og starfsfólki til hagsbóta.
Matsaðferðirnar sem við notum eru nokkrar. Elstu börnin hafa fengið að meta hjá okkur starfið.
Starfsfólk metur starfið bæði eitt sér og í hópum. Loks eru fagfundir notaðir til samantektar fyrir
ársskýrslu. Rekstraraðili sér um ytra mat leikskólans. Foreldrar svara könnun reglulega og starfsmenn
taka þátt í könnun u.þ.b. einu sinni á ári.
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Samstarf við foreldra
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Starfsmannastefna
Einkunnarorð Vesturborgar, Allir eru vinir á Vesturborg,
eiga einnig við um starfsfólkið. Við leggjum áherslu á að
sýna gagnkvæma vináttu og virðingu. Við löðum fram
það besta í hverjum starfsmanni með því að leyfa
hæfileikum hvers og eins að njóta sín. Við vinnum
saman að því að gera leikskólaumhverfið hvetjandi fyrir
alla. Starfsfólk sækir námskeið og ráðstefnur, tekur þátt
í erlendum samstarfsverkefnum, til að bæta þekkingu
sína og auka gæði í kennslu. Einnig erum við dugleg að
gera skemmtilega hluti saman utan vinnutíma til að efla
liðsheildina og treysta vinaböndin.

Læsisáætlun
Einstaklingsnámskrá

Móttaka og þjálfun
nýrra starfsmanna
Sjálfbærni

Breytingar á
dagskipulagi
Vinátta og
virðing

Stjórnunarstefna
Stjórnunarteymi leikskólans eru leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri, deildarstjórar, verkefnastjóri
og sérkennslustjóri.

Áherslur í stjórnun/samskiptum










Að það sé gott upplýsingaflæði í starfsmannahópnum. Það er gert með samráðsfundi á
hverjum morgni kl. 9:00 og hittast þá deildarstjórar og leikskólastjóri og ræða daginn og það
sem framundan er í starfinu. Deildarstjórar miðla upplýsingum inn á deild og ábyrgð kennara
er að fylgjast með því sem skrifað er í dagbókina dag hvern.
Deildarstjórar bera ábyrgð á faglegu starfi sem og starfsmannahaldi deildarinnar.
Leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og verkefnastjóri sjá um ráðgjöf bæði til deildarstjóra
og annarra starfsmanna. Aðstoðarleikskólastjóri er staðgengill leikskólastjóra.
Deildarstjórar bera ábyrgð á foreldrasamstarfi og þeir ræða við foreldra um viðkvæm mál
sem snúa að börnum þeirra.
Sérkennslustjóri ber ábyrgð á og heldur utan um sérkennslu í leikskólanum. Hann miðlar
einnig og þjálfar starfsfólk og er tengiliður í þjónustumiðstöð Vesturgarðs.
Verkefnastjóri heldur utan um og leiðbeinir starfsfólki á deildum. Hann hefur yfirumsjón með
áætlanagerð leikskólans og er faglegur leiðtogi og gæðastjóri leikskólans.
Á Vesturborg vinnur fjölbreyttur hópur fólks og reynt er eftir fremsta megni að nýta þann
mannauð sem er í húsinu hverju sinni.
Lögð er áhersla á gagnkvæma virðingu í öllu starfi leikskólans og gildir það jafnt um starfsfólk,
börn og foreldra.

Daglegt líf og dagskipulag
Í Vesturborg eru helstu áherslur í uppeldisstarfinu þær að efla grunnöryggi og sjálfstæði barnanna.
Þetta gerum við með því að hafa fastan ramma um starfið, þ.e. dagskipulagið okkar. Allir dagar eru
eins í grunninn og börnin læra fljótt hvað er næst á dagskrá sem veitir þeim öryggi. Í dagskipulagi
leikskólans er gert ráð fyrir undirstöðuþáttum í leikskóla sem eru: daglegar venjur, leikurinn, lífsleikni
og námssvið leikskóla.
7:30 Leikskólinn opnar á Norðurbæ.
8:00 – 8:45 Morgunverður á deildum.

9:00 – 9:45 Róleg stund/Frjáls leikur/Val.
10:00 – 11:00 Hópastarf – útivera.
11:10 – 11:30 Samverustund.
11:30 – 12:45 Hádegisverður - Hvíld/Róleg stund.
13:00 – 14:30 Útivera.
14:45 – 15:00 Söngstund.
15:00 – 15:30 Miðdegiskaffi.
15:45 – 17:00 Frjáls leikur/Róleg stund/Val.
17:00 Leikskólinn lokar.

Matmálstímar.
Máltíðir leikskólans eru útbúnar í eldhúsi leikskólans. Við leggjum mikið upp úr því að hafa hollan og
einfaldan mat úr fersku hráefni. Við erum þó með pitsu einu sinni í mánuði í tengslum við afmæli
barnanna. Á tveimur eldri deildunum eru borðþjónar
sem sjá um að leggja á borð og segja hinum hvað er í
matinn. Við matarborðið eflist sjálfstæði barnanna við
það að borða sjálf og þau eldri skammta sér sjálf og
smyrja , allt eftir aldri og þroska. Við leggjum áherslu á
að börnin smakki það sem boðið er upp á hverju sinni.
Börnin læra snemma almenna borðsiði, t.d. að bíða þar
til allir eru búnir að fá sér áður en þau byrja að matast,
borða fallega og ekki trufla við matarborðið. Við segjum
alltaf „gjörið þið svo vel“ og þökkum fyrir matinn að borðhaldi loknu. Matseðill hangir uppi í fataklefa
hverrar deildar, en einnig er hægt að finna hann á heimasíðu leikskólans. Í matartímum gefst einnig
gott tækifæri til málræktar því þar er rætt um allt milli himins og jarðar og umræður rólegar og
skemmtilegar.

Hvíld.
Eftir hádegismat fara öll börn í hvíld. Börnin á yngstu deildinni sofa, en eldri börnin hlusta á tónlist
eða sögur. Svefnvenjur barna eru mjög mismunandi og þess vegna er mikilvægt að foreldrar og
starfsmenn hafi samráð um hversu lengi barn má sofa. Starfsfólk er til staðar hjá börnunum og veitir
þeim þannig öryggi og hlýju.

Hreinlæti.
Hreinlæti og hreinlætisvenjur eru einn af hornsteinum að heilbrigði og hreysti barna og starfsmanna
leikskólans. Börnin læra hreinlæti og hreinlætisvenjur ekki af sjálfum sér og þess vegna er mikilvægt
að starfsfólk sé til fyrirmyndar. Einn stærsti þátturinn í hreinlætisvenjum barnanna er að læra að
halda sér þurrum. Við hjálpum börnunum að taka þetta skref í samvinnu við foreldra þeirra og
leggjum áherslu á að kenna þeim að þvo sér vel eftir salernisferðir og fyrir og eftir matmálstíma.

Val/Hópastarf.
Valið og hópastarfið fellur undir skipulagða starfið okkar.
Starfsfólkið ákveður viðfangsefni, en þó oft með aðstoð
barnanna. Valið fer þannig fram að við sýnum börnunum myndir
af því sem í boði er og börnin leggja síðan mynd af sér hjá
viðfangsefninu. Oftast er um 5-6 viðfangsefni að velja, t.d. sull,
dúkkukrókur, einingakubbar, spil, listasmiðja og fleira. Hver deild
útfærir valið eftir þroska og getu barnanna. Í hópastarfi er
börnunum skipt í hópa á deildum eftir aldri og áhuga og einn
starfsmaður fylgir sínum hópi. Í hópastarfi vinnum við með námssviðin og hefur hver dagur sínar
áherslur svo sem myndlist, tónlist, hreyfing og vettvangsferðir. Unnið er með námssviðin ýmist ein
sér eða þau samþætt t.d. í þemavinnu í lengri eða skemmri tíma.

Fataklefinn.
Fataherbergið er enn annar vettvangur til að efla þroska
barnanna. Þar læra börnin smátt og smátt að klæða sig í og úr
án mikillar hjálpar. Það er heilmikil æfing að læra að klæða sig
sjálfur og við hvetjum öll börnin til þess að reyna að gera það
sem þau geta og aðstoðum þau og kennum. Einnig er rætt um
það hvernig best sé að klæða sig ef tekið er tillit til veðurs. Á
elstu deildunum er rætt um veður og klæðnað í
samverustundum og elstu börnin eru með veðurfræðing sem
segir daglega frá því hvernig veðrið er og hvernig best er að
klæða sig. Börnin skiptast á að vera veðurfræðingar.

Aðlögun barna
Mikilvægt er að gefa börnunum góðan tíma í aðlögun á leikskólanum. Börnin þurfa að öðlast öryggi
og mynda traust samband við starfsfólk leikskólans. Góð tengsl milli kennara og barnanna er
grundvallarforsenda þess að þau geti unað sér í leik og starfi hér hjá okkur. Með skipulagðri aðlögun
gefum við börnunum og foreldrum tækifæri til þess að kynnast starfsfólki og öðrum börnum á
deildinni og tileinka sér reglur og siði á nýjum stað. Til þess að barnið sé öruggara er aðlögun hvers
barns á ábyrgð eins starfsmanns.
Viðmið um aðlögun barns.
Aðlögun hvers barnahóps tekur um tvær vikur og eru foreldrarnir með allan tímann fyrstu þrjá
dagana.
Í fyrstu viku aðlögunarinnar mæta börnin ásamt foreldrum sínum í leikskólann.
Fyrsta daginn er mæting kl. 9:00-12:00.
Annan daginn er mæting kl. 8:30-13:30
Þriðja daginn dvelur barnið frá 8:30-15:00.
Þessa daga dvelja foreldrar allan tímann með barninu sínu.

Á fjórða degi mætir barnið kl. 8:30 og dvelur til 15:00. Barnið borðar morgunmat með foreldrum og
foreldrar kveðja að því loknu en eru á bakvakt.
Fimmta daginn kemur barn á tilsettum tíma, það er kvatt fljótlega og sótt kl. 15:00 ef allt hefur gengið
að óskum.
Í annarri viku eru börnin á sínum tíma í leikskólanum og foreldrar eru beðnir um að sækja þau
snemma til þess að minnka líkur á að barnið verði óöruggt.

Áfallaráð
Áfallaráð er starfandi í Vesturborg og er hlutverk þess að hlúa að börnum og starfsfólki sem verður
fyrir áföllum.

Hefðir og hátíðir
Þorrablót er haldið í byrjun Þorra. Þá búa börnin sér til víkingahjálma og fá tækifæri til að smakka
íslenskan þorramat og ræða um matargerð í gamla daga.
Öskudagsskemmtun er haldin í salnum og þá koma allir í
grímubúningum eða náttfötum og „kötturinn“ er sleginn
úr tunnunni. Við erum markvisst að vinna gegn
staðalmyndum á öskudaginn og ræðum um að allir eigi
rétt á að koma í þeim búningi sem þá langar til, óháð kyni.
Vorferð er farin í samvinnu við foreldrafélagið. Undanfarin
ár hefur verið farið á Árbæjarsafnið og hefur það heppnast
mjög vel. Einnig hefur verið farið í Húsdýragarðinn og út í Viðey. Farið er á laugardegi og starfsfólki er
boðið að koma með og eiga góðan dag með börnum og foreldrum.
Útskrift. Í maí ár hvert er elsti árgangurinn útskrifaður við hátíðlega athöfn. Foreldrum er boðið að
koma og vera við útskrift barna sinna. Börnin fara í útskriftarferð með starfsfólkinu.
Foreldrakaffi. Foreldrum er boðið að koma tvisvar til þrisvar á ári í kaffi í tengslum við bóndadag /
konudag og jólakaffi og eiga góða stund með okkur í leikskólanum.
Sumarhátíð. Haldin er sumarhátíð með foreldrum í júní. Garðurinn er
þá skreyttur og foreldrafélagið sér um að kaupa skemmtiatriði. Farið er
í skrúðgöngu, grillaðar pylsur og allir skemmta sér saman.
Jólaball er haldið í salnum fyrir börn og starfsfólk. Þá koma allir í betri
fötunum og dansa í kringum jólatréð og syngja saman. Stundum koma
óvæntir gestir í heimsókn.
Afmælisdagar eru einu sinni í mánuði (um miðjan mánuðinn). Þá er flaggað, bökuð pitsa í hádeginu
og kaka í kaffinu.

Sundnámskeið. Starfsfólk hefur tekið að sér að fylgja börnunum á sundnámskeið fyrir elstu börnin
og er þetta í samvinnu við foreldra og Sunddeild KR. Hefur þetta reynst mjög vel.

Hagnýtar upplýsingar
Fatnaður. Mjög mikilvægt er að klæða börnin eftir veðri. Þau þurfa að hafa með sér hlífðarfatnað og
aukafatnað. Vinsamlegast merkið föt barnanna þannig að minni líkur séu á að fatnaður fari í
misgripum með öðrum. Á föstudögum á að tæma hólf barnanna svo hægt sé að þrífa þau.
Sumarfrí. Börnin fá sumarfrí í 4 vikur samfellt. Leikskólinn lokar í 4 vikur.
Skipulags- og námskeiðsdagar. Leikskólinn lokar 6 daga á ári vegna skipulags- og námskeiðsdaga. Á
skipulagsdögum skipuleggur og metur starfsfólk uppeldisstarfið og á námskeiðsdögum sækjum við
námskeið.
Útivera barna og veikindi. Útivera er holl öllum heilbrigðum börnum. Íslensk veðrátta er
umhleypingasöm og við getum ekkert gert við því annað en að sætta okkur við hana og klæða okkur
eftir veðri. Börnunum okkar er því hollast að okkar mati að venjast veðráttunni og erum við því
dugleg að vera úti í öllum veðrum.
Það er ekkert sem bendir til þess að börn sýkist frekar í útilofti en innandyra.
Leikskólinn getur ekki tekið á móti veikum börnum. Þegar börnin
koma í leikskólann eftir veikindi komum við til móts við foreldra
með því að leyfa börnunum að vera inni í 1-2 daga sé þess óskað.
Foreldrar eru beðnir um að tilkynna veikindi og aðra fjarveru barna
sinna til leikskólans.

Ekki er æskilegt að koma með börnin í leikskólann milli 11:30 og 13:00 nema eitthvað sérstakt komi
upp á, t.d. ferð til læknis. Er þetta gert vegna aðstæðna á deildum á þessum tíma.

Niðurlag
Það er einlæg von okkar að góð samskipti geti verið milli heimilis og skóla. Við leggjum mikið upp úr
opnum samskiptum og hvetjum foreldra til þess að setja sig í samband við starfsfólk ef eitthvað er
óljóst.

Allir eru vinir á Vesturborg
Allir eru vinir á Vesturborg
Allir eru vinir á Vesturborg
Allir eru vinir á Vesturborg
Allir eru vinir á Vesturborg
Á Vesturborg er yndislegt að vera
Allir hjálpast að
Á Vesturborg er alltaf nóg að gera
Þú finnur ekki betri stað
Allir eru vinir á Vesturborg .......x4
Vesturborgin öllum er svo kær
Allir þekkja bæinn sinn
Norðurbær og Miðbær
Og Suðurbær,
Já þetta er besti leikskólinn
Allir eru vinir á Vesturborg .......x4
Við erum vinir þú og ég
Höf: Bryndís Sunna, mamma Víbeku Sólar og Dags Sólons

Vesturborgarbragur
Við erum kátu krakkarnir á Vesturborg,
Við rífumst næstum aldrei og rekum ekki upp org!
Við leirum, púslum, perlum og syngjum sí og æ
á Suðurbæ, Miðbæ og Norðurbæ.
Við rennum og vegum og rólum svo hátt.
Hoppum og skoppum og hlæjum kátt og dátt.
Hér ríkir gleði en aldrei sorg,
Því allir eru vinir á Vesturborg
Höf: Silja Traustadóttir, mamma Lóu og Flóka

Leikskólinn Vesturborg
Hagamelur 55
107 Reykjavík
Símanúmer: 552-2438
Vefpóstur: vesturborg@reykjavik.is
Heimasíða: www.vesturborg.is

