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Móttökuáætlun Víðivalla  
 

Upphaf skólagöngu er stór þáttur í lífi barns og fjölskyldu þess og því er mikilvægt að stuðla að 

vellíðan barnsins með góðri samvinnu fjölskyldu og skóla. Foreldrar fá greinargóðar upplýsingar um 

skólann og hvernig aðlögun er háttað, ásamt því sem þeir veita skólanum upplýsingar um barnið.  

Hvert barn er einstakt og því er ekki hægt að segja nákvæmlega til um hvernig aðlögun verður þar 

sem aðstæður eru metnar hjá hverju barni. Við teljum mikilvægt að barnið fái að kynnast nýju 

umhverfi, börnum og starfsfólki á eigin hraða. Með aðlögun er grunnurinn að skólagöngu barnsins 

lagður og er mikilvægt að standa vel að verki. Traust allra aðila og gott samstarf er lykillinn að góðum 

grunni.  

Aðlögun á Víðvöllum 
 

Aðlögun nýrra barna  
Aðlögun nýrra barna inn á leikskólann fer að öllu jöfnu fram þegar aðlögun innan húss er lokið.  

Í júní sendir deildarstjóri foreldrum tölvupóst þar sem hann býður barn og foreldra velkomin í 

leikskólann. Þar kemur jafnframt fram hvenær aðlögunin fer fram og hvernig henni er háttað. 

Fyrstu vikuna eftir sumarfrí sendir deildarstjóri foreldrum tölvupóst og minnir á fyrirkomulag 

aðlöguninnar.  

Tilkynning til foreldra vegna aðlögunnar nýrra barna í leikskólans.  
 

Komið þið sæl (nafn barns) og fjölskylda  

Vinsamlegast látið vita þegar þið hafið móttekið póstinn.  

Nú er komið að því að (nafn barns) hefji leikskólagöngu sína hér á Víðivöllum. Deildin sem hann/hún 

fer á heitir (nafn deildar). Nánari upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu hans. 

www.vidivellir.leikskolinn.is 

(nafn barns) mætir svo í leikskólann dags_____________ klukkan 9:00 ásamt foreldri/foreldrum.  

Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin og hlökkum til að sjá ykkur.  

(nafn deildarstjóra) deildarstjóri á (nafn deildar)  

 

 

 

 

http://www.vidivellir.leikskolinn.is/
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Fyrirkomulag aðlögunnar 
1. dagur Ein klukkustund 9:00 – 10:00 eða 10:00 – 11:00   

Barnið mætir aśamt foreldri/foreldrum og tekur þat́t i ́starfsemi deildarinnar.  

2. dagur Fra ́8:30 til 10:00  

Barnið mætir aśamt foreldri/foreldrum og tekur þat́t i ́starfsemi deildarinnar. Það borðar 

morgunmat í skólanum. Foreldrar bregða sér frá í u.þ.b. klst.  

3. dagur Frá 8:30 til 11:00  

Barnið mætir aśamt foreldri/foreldrum og tekur þat́t i ́starfsemi deildarinnar. Það borðar 

morgunmat í skólanum. Foreldrar bregða sér lengur frá.  

4. dagur Fra ́8:00 til 12:00.   

Barnið mætir aśamt foreldri/foreldrum og borðar morgunmat. Foreldrar kveðja að morgunmat 

loknum og eru a ́bakvakt.  

5. dagur Fra ́kl. 8:00 þar til barnið vaknar úr hvíld.   

Foreldri/foreldrar og barn koma a ́tilsettum tiḿa. Foreldrar kveðja barnið fljótlega og sækja 

þegar barnið vaknar úr hvíld, ef allt hefur gengið að óskum. Foreldrar og starfsmenn meta 

hvernig hefur gengið og aḱveða framhaldið. Foreldrar eru beðnir að sækja barnið snemma 

fyrstu vikuna til þess að koma i ́veg fyrir að barnið verði óöruggt.  
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Gátlisti fyrir fyrsta samtal við foreldra – deildarstjóri.  
Góð samskipti og gagnkvæm virðing á milli starsmanna leikskólans og foreldra leggur grunninn að 

farsælli leikskólagögnu barnanna.  

Leikskólinn þarf að fá góðar upplýsingar um barnið og heimilisaðstæður þess einnig er er ekki síður 

mikilvægt að leikskólinn veiti foreldrum greinagóðar upplýsingar um skólastarfið.  

 Kynna starfsfólk deildarinnar  

 Fá upplýsingar um barnið hjá foreldrum  

o Snuð 

o Hvíld  

o Bleia 

o Fjölskyldu aðstæður 

 Dagskipulag deildarinnar  

o Vinnustundir 

o Íþróttir, 

o Svefn, vagn – inni í hvíld  

o TRAS 

o TMT 

o Karellen 

o Afmæli – ís, kóróna, boost, ávextir, popp, kókoskúlur 

 Rætt um klæðnað og útbúnað ásamt því að minna á að merkja allan fatnað.  

 Segja erlendum foreldrum frá því að hér sé farið út þrátt fyrir rigningu, rok og kulda.  

 Minna á að tilkynna veikindi annað hvort símleiðis, með tölvupósti eða gegnum Karellen helst 

fyrir 9:30 

 Benda foreldrum á mikilvægi þess að mæta áður en skipulagt starf hefst á morgnana.  

 Benda á heimasíðu skólans og segja frá Karellen.  

 Ræða um að börnum er ekki haldið inni fyrirbyggjandi fyrir veikindi.  

 Sýna foreldrum leikskólann og deildina  

 

Ef fram koma upplýsingar um fæðuóþol eða ofnæmi, muna að láta leikskólastjóra, starfsmenn 

deildar og eldhúss vita.  

Ef fram koma upplýsingar um sjúkdóma eða langvinn veikindi eru leikskólastjóri, starfsmenn deildar, 

sérkennslustjór látnir vita.  

Ef fram kemur fjölskyldusaga um sértæka námsörðugleika er sérkennslustjóri og starfsmenn deildar 

látnir vita.  
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Aðlögun milli deilda – gátlisti  
 Fyrst er byrjað á að aðlaga milli deilda áður en aðlögun utan húss hefst.  

 Börnin byrja að öllu jöfnu í aðlögun innan húss eftir sumarfrí, nema þegar aðlögun fer fram á 

miðju skólaári.  

 Börnin eru aðlöguð á milli deilda í hópum, 4-5 börn í hvert skipti.  

 Deildarstjórar ræða saman um framkvæmd aðlögunar milli deilda.  

 í júní ár hvert tilkynnir deildarstjóri þeirrar deildar sem barn er að hætta á foreldrum um 

fyrirhugaðan flutning þess í tölvupósti.  

 Í júní sendir deildarstjóri nýju deildarinnar foreldrum tölvupóst þar sem hann býður barn og 

foreldra velkomna á deildina. Þar kemur jafnframt fram hvenær aðlögun barnsins fer fram og 

hvenær foreldrar eiga að mæta til hans í stutt samtal. Tilgangur þess er einkum að fara yfir 

upplýsingar sem leikskólinn hefur um barnið (athuga hvort eitthvað hefur breyst).  

 Aðlögun innan húss tekur 3-4 daga. Starfsmaður fylgir barnahópnum á nýju deildina og metur 

hversu lengi hann þarf að vera með þeim.  

Dagur 1. Börnin koma í heimsókn á nýju deildina eftir morgunmat og dvelja fram að 

hádegismat. 

Dagur 2. Börnin koma eftir morgunmat á nýju deildina og eru fram að nónhressingu. 

Dagur 3. Börnin dvelja frá 8:30 og eru sótt þar í lok dags.  

Dagur 4. Börnin mæta á nýju deildina og eru þar allan daginn.  

 Fyrst þarf að aðlaga börn frá Kanínudeild og Kisudeild yfir á Bangsadeild og Ljónadeild. Að 

þeirri aðlögun lokinni, eru börn aðlöguð frá Ungadeild yfir á Kanínudeild og Kisudeild.  

Tilkynning til foreldra um flutning á milli deilda  

Póstur til foreldra vegna flutnings frá deild.  
Sæl kæra fjölskylda  

Vinsamlegast látið vita að þið hafið móttekið póstinn.  

Í (mánuður) mun (nafn barns) flytjast yfir á aðra deild. (hann/hún) mun fara á (nafn deildar). 

Deildarstjóri á (nafn deildar) er (nafn deildastjóra). Hún mun senda ykkur tölvupóst með nánari 

upplýsingum um hvernig aðlögun (nafn barns) verður háttað.  

Ef einhverjar spurningar vakna þá endilega hafið samband.  

Kær kveðja  

(nafn deildarstjóra) 

deildarstjóri (nafn deildar)  

Póstur til foreldra vegna flutnings á deild.  
Sæl kæra fjölskylda  

Vinsamlegast látið viðta þegar þið hafið móttekið póstinn.  

(nafn barns) byrjar í aðlögun á (nafn deildar) ______________ daginn ________. Starfsmenn 

leikskólans munu alfarið sjá um aðlögunina. ______daginn _______ mun (hann/hún) svo flytjast 

alveg yfir til okkar. Mig langar til þess að boða ykkur í stutt samtal ________daginn__________ 
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klukkan ____ þar sem ég mun kynna deildina fyrir ykkur og fara yfir þær upplýsingar sem ég hef um 

(nafn barns).  

Ef einhverjar spurningar vakna þá endilega hafið samband 

Hlakka til að sjá ykkur.  

Kær kveðja,  

(nafn deildarstjóra)  

deildarstjóri  (nafn deilar).  

 

Aðlögun barna með stuðning á milli deilda.  
 Halda deildarfund á nýju deildinni með öllum starfsmönnum og segja frá:  

o stöðu viðkomandi nemanda  

o í hverju stuðningur við barnið hefur falist 

o matarvenjum barnsins 

o Hverju þarf að huga að áður en barnið byrjar á deildinni? 

 Myndrænt dagskipulag 

 PECS? 

 Skipulag deildarinnar 

 Hólfið 

 Þjálfunarsstundir 

 Staðsetning við matarborð  

 Best er að miða við að börn með stuðning byrji á að fara í heimsókn á nýja deild, með 

stuðningsaðila sínum síðustu vikurnar fyrir sumafrí.  

 


