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Velkomin 
Kæru foreldrar og forráðamenn. Um leið og við bjóðum ykkur velkomin í 
leikskólann Víðivelli, viljum við kynna fyrir ykkur starfsemi hans. 

 

Leikskólinn Víðivellir er fyrsti leikskólinn sem Hafnarfjarðarbær byggir og rekur. 
Leikskólinn tók til starfa 28. febrúar 1977. Víðivellir er fjögurra deilda leikskóli. Í 
upphafi var ein af deildunum sérdeild fyrir fötluð börn en árið 1993 var hún lögð 
niður þegar skóli án aðgreiningar var tekin upp og áhersla á blöndun fatlaðra og 
ófatlaðra barna. Á Víðivöllum eru um 100 börn með breytilega dvalartíma.  

Hjá okkur starfar áhugasamt og skemmtilegt fólk, leikskólakennarar, þroskaþjálfar, 
starfsmenn með aðra háskólamenntun og leiðbeinendur. Lögð er sérstök áhersla á 
öfluga stoðþjónustu við nemendur með sérþarfir. Náið samstarf er við 
sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa, talmeinafræðinga og aðra sérfræðinga. Við leggjum 
mikið upp úr því að hvert barn fái að njóta sín sem einstaklingur og notum 
tækifæri hvers dags til að kenna börnunum á allar hliðar daglegs lífs.   

Leikskólastjóri er Arnrún Einarsdóttir og aðstoðarleikskólastjóri er Svanhildur 
Birkisdóttir. Arnrún er í leyfi fram að áramótum og Svanhildur leysir því af sem 
leikskólastjóri. Eyrún Edvardsdóttir er í afleysingu aðstoðarleikskólastjóra. 
Sérkennslustjóri er Ásta S. Loftsdóttir. 



Deildirnar 
Ungadeild er fyrir börn á aldrinum 14 mánaða - 2 ára. Rúna Örlygsdóttir, 
deildarstjóri.  
Netfang: vidivunga@hafnarfjordur.is 

Kisudeild er fyrir börn á aldrinum 2 - 3 ára, Saga Jónsdóttir, deildarstjóri. 
Netfang: vidivkisa@hafnarfjordur.is  

Bangsadeild er fyrir börn á aldrinum 2 til 6 ára, Nína Edvardsdóttir, deildarstjóri.  
Netfang: vidivbangsa@hafnarfjordur.is  

Kanínudeild er fyrir börn á aldrinum 2 til 6 ára, Sylwia Baginska, deildarstjóri.  
Netfang: vidivkanina@hafnarfjordur.is 

Aðlögun 
Það er stór stund í lífi barns og foreldra þegar barnið hefur leikskólagöngu. Börn 
eru misjafnlega tilbúin til að sleppa hendinni af foreldrum sínum og kynnast nýjum 
börnum og starfsfólki leikskólans. Flest eru þó mjög jákvæð og spennt þó 
umhverfið sé framandi. Engin tvö börn eru eins og því er aldrei hægt að segja 
nákvæmlega til um hve langan tíma aðlögunin tekur en í flestum tilvikum tekur 
hún um viku. 

Nokkrar góðar ábendingar 
 Kveddu alltaf barnið þitt, Jafnvel þó það fari að gráta. Nær öll börn hætta að 

gráta eftir 2-3 mínútur. Ef þú reynir að laumast burt óséð/ur verður barnið 
óöruggt.  

 Hafðu kveðjustundina stutta. Löng kveðjustund—þeim mun erfiðara fyrir 
barnið.  

Á Víðivöllum hefur sú hefð skapast 
að nefna árganga álfanöfnum. 

5 ára börin: Álfar  
4 ára börnin: Hraunálfar  
3 ára börnin: Skógarálfar  
2 ára börnin: Blómálfar  
1 árs börnin : Smáálfar 



 Reyndu að koma alltaf á sama tíma með barnið í leikskólann. Það er erfitt 
fyrir barnið að vita ekki hvað bíður þess þegar það mætir í leikskólann.  

 Ef skilið er við barnið í uppnámi og foreldrar eru óöruggir er velkomið að 
hringja eftir smástund og fá upplýsingar um líðan barnsins. 

 

Gott samstarf milli foreldra og starfsfólks leikskólans 
tryggir barninu vellíðan í leikskólanum. 

 

 

 

 

Dagskipulag 
Að sjálfsögðu tekur dagskipulagið mið af aldri og þroska 
barnanna og einnig er dagskráin misjöfn milli daga. Í 
grófum dráttum er skipulagið þó keimlíkt frá degi til 
dags en nánari útlistun fá foreldrar á viðkomandi deild. 

Dagskipulag Víðivalla 
7:30 Leikskólinn opnar  
8:30 Morgunverður  
9:00 Samverustund  
9:30 Vinnustundir inni/úti eða íþróttir  
11:30 Hádegisverður  
12:00 Hvíld  
13:00 Útivera  
14:30 Nónhressing  
15:00 Samverustund og val  
16:30 Sameinast deildar á Bangsadeild 
17:00 Leikskólinn lokar 



Starfsemi leikskólans 
Fastir liðir í dagskipulaginu eru frjáls leikur, málsverðir, samverustundir, hvíld og 
útivera. 

 

Íþróttir eru einu sinni í viku þar sem lögð er áhersla á að örva alhliða hreyfiþroska 
barnsins ásamt félagsfærni. Að auki er frjáls leikur í sal einn eftirmiðdag í viku.  

Vinnustundir eru tvisvar í viku og taka mið af líðandi stund og árvissum 
viðburðum.  

Val er daglega en þá fá börnin að velja sér leiksvæði til frjáls leiks. Notast er við 
valtöflur þar sem byggt er á einföldu myndrænu skipulagi.  

Útivera er daglega á stórri og góðri lóð leikskólans.  

Sameiginlegar söngstundir eru haldnar á sal á föstudagsmorgnum fyrir öll börn 
leikskólans. Þá hittast börn og starfsfólk af öllum deildum skólans og syngja og 
dansa saman. 

Dvalartímar 
Leikskólinn er opinn 7:30—17:00. Hægt er að kaupa tíma innan þess tíma, korter í 
senn, þó að lágmarki 4 klukkustundir og að hámarki 8,5 klukkustundir.  

Athugið að mikilvægt er að virða dvalartíma barnanna.  



Óski foreldrar eftir breytingum á dvalartíma er hægt að sækja um hjá 
deildarstjórum eða leikskólastjórum. Athugið að ekki er alltaf hægt að verða við 
óskum foreldra um breytingar á dvalartíma strax en að sjálfsögðu gerum við okkar 
besta. 

 

Skipulagsdagar 
Skipulagsdagar eru 5 á ári og eru meðal 
annars nýttir til símenntunnar, 
fyrirlestra, skipulagningar og mats á 
leikskólastarfinu. Þessa daga er 
leikskólinn lokaður fyrir alla starfsemi 
með börnum. Skipulagsdagar eru 
tilgreindir á skóladagatali. 

Morgunfundir starfsmanna 
Morgunfundir starfsmanna eru fjórir á 
ári. Þessir morgnar eru nýttir til 
skipulagningar á leikskólastarfinu. 
Þessa daga opnar leikskólinn klukkan 
10:00. Morgunfundir eru tilgreindir á 
skóladagatali.  

 

Fjarvistir 
Tilkynna þarf fjarvistir barns, hvort sem það er vegna fría eða veikinda. Hægt er að 
tilkynna veikindi í síma 555-3599, gegnum Karellen eða með tölvupósti á 
vidivellir@hafnarfjordur.is eða á netfang deilda. 



Hvíld 
Yngstu börnin sofa 
eftir hádegisverð en 
eldri börn lesa eða 
eiga rólega stund. 
Lengd hvíldartímans 
er ákveðin í samráði 
við foreldra. Í hvíld 
leggur skólinn til 
kodda og teppi en börnin koma með snuð og/eða kúrubangsa að heiman. Best er 
ef kúrubangsinn fær að vera í skólanum en fari ekki heim með barninu í lok dags. 
Það kemur í veg fyrir að bangsinn gleymist heima eða í skólanum með tilheyrandi 
vandræðum. 

 

Afmæli 
Þegar barn á afmæli höldum við daginn 
hátíðlegan hér í leikskólanum. Við reynum að 
gera daginn skemmtilegan og eftirminnilegan fyrir 
barnið. Það býr til ávaxtaíspinna, boost, ávaxta 
bakka, hollar kókoskúlur eða köku með svolítilli 
aðstoð og fær afmæliskórónu. Afmælissöngurinn 
er sunginn bæði inni á deild barnsins og í 
sameiginlegri söngstund á sal á föstudögum.  

Foreldrar eiga ekki að koma með neitt að 
heiman.  

 

Ef foreldrar vilja bjóða vinum barnanna í leikskólanum í afmæli heim er velkomið 
að koma með boðskort í leikskólann. Þó viljum við benda á að við notumst við 
sömu relgur og grunnskólarnir þ.e. Annað hvort er öllum árgangi (á deild) barnsins 
boðið eða öllum stúlkum/drengjum í viðkomandi árgangi. 



Foreldraviðtöl 
Foreldrar eru boðaðir í viðtal hjá viðkomandi deildarstjóra við upphaf 
leikskólagöngu barns þeirra. Eftir það er eitt foreldraviðtal á ári. Foreldrum er 
velkomið að óska eftir viðtali oftar. 

Foreldrafélag Víðivalla 
Foreldrafélag er starfandi við leikskólann og eru foreldrar allra barna leikskólans 
meðlimir í félaginu. Stjórn félagsins er kjörin á aðalfundi að hausti og eru fulltrúar í 
stjórn frá hverri deild. Þrír meðlimir foreldrafélagsins skipa foreldraráð sem styður 
við bakið á því starfi sem fram fer í leikskólanum og vinnur að hagsmunum 
barnanna ásamt starfsfólki.  

Foreldrafélagið greiðir ýmsar uppákomur svo sem leiksýningar, söngskemmtanir 
og lengri ferðir. 

Félagsgjaldið er innheimt í heimabanka tvisvar á ári, einu sinni að hausti og einu 
sinni að vori.  

Fatnaður 
Nauðsynlegt er að barnið hafi meðferðis góðan útifatnað, skó, stígvél og næg 
aukaföt í kassanum. Mikilvægt er að merkja allan fatnað barnanna. Margir eiga 
samskonar fatnað og því er nauðsynlegt að merkja flíkurnar svo þær rati til réttra 
eigenda. Gætið þess að fylgjast vel með aukafötunum í kassa barnsins og fylla á 
þegar farið er heim með blaut/óhrein föt.  

Þetta er gott að hafa í fatakassanum:  

Aukaföt  

 Peysa  
 2 bolir  
 2 buxur  
 2 nærbuxur/samfellur  
 2 sokkar/sokkabuxur  

Í leikskólanum verða börnin oft óhrein og eru að leika sér 
með ýmiskonar efnivið. Þau geta skemmst fari málning eða annað í þau og því 
mikilvægt að hafa það í huga við val á fatnaði.  



Útivera er mikilvægur þáttur í daglega starfinu okkar 
bæði frjáls leikur í garðinum okkar og vettvangsferðir í 
nær- og fjærumhverfi skólans. Við förum út í alls kyns 
veðri og því er mikilvægt að hlífðarfatnaður barnsins taki 
mið af því. Eftirfarandi er gott að eiga og hafa til taks:  

 Úlpa  
 Húfa/buff  
 2—3 pör af vettlingum eða lúffum  
 Stígvél og ullarsokkar ef þarf  
 Þykk peysa, lopapeysa eða flíspeysa  
 Pollagalli  
 Snjógalli og kuldaskór yfir vetrartímann  
 Hlýjar buxur, úr flís eða ull. 

Veikindi 
Veik börn eiga ekki að koma í leikskólann. Veikist barn í 
leikskólanum hringir starfsfólk í foreldra og hlúir að barninu þar til það er sótt. Fái 
barn bakteríusýkingu sem meðhöndla þarf með sýklalyfjum þarf barnið að vera 
heima í sólarhring eftir að lyfjataka hefst. Sjálfsagt er að hafa börn inni einn dag 
eftir veikindi í samráði við foreldra. Athygli skal vakin á að ekki er hægt að 
fyrirbyggja veikindi með inniveru. 

Slys 
Ef barn verður fyrir slysi er strax haft samband við foreldra. Ef foreldrar komast 
ekki með barninu á slysadeild fer starfsfólk leikskólans með barninu í leigubíl eða 
sjúkrabíl, eftir atvikum. 

Flutningur milli leikskóla 
Óski foreldrar eftir því að barn þess fari í annan leikskóla þarf að sækja um það á 
mínum síðum á hafnarfjordur.is. Sækja þarf um flutning fyrir 1. febrúar ár hvert til 
að tryggja það að barnið fái pláss í leikskólanum á komandi skólaári. Yfirleitt fara 
flutningar milli leikskóla fram eftir sumarfrí. 



Leikskólagjöld 
Leikskólagjöld eru innheimt fyrirfram í upphafi hvers mánaðar með greiðsluseðli 
sem foreldrar fá sendan í heimabanka. Tekjutengdur afsláttur er veittur af 
leikskólagjöldum senm sækja þarf um hann sérstaklega á heimasíðu 
Hafnarfjarðarbæjar.  

Þegar barn hættir í leikskólanum ber að segja plássinu upp með að minnsta kosti 
mánaðar fyrirvara. Uppsögnina ber að tilkynna hjá deildarstjórum eða 
leikskólastjórum. Heimilt er að krefjast greiðslu í mánuð hafi ekki verið sagt upp 
tímanlega. 

Vefsíða 
Heimasíðan okkar er hýst á slóðinni: www.vidivellir.leikskolinn.is. Til að fá aðgang 
að persónulegu svæði barnsins þurfa forráðamenn að virkja aðgang sinn að 
síðunni. Það er gert með því að fara inn á karellen.is og velja þar Virkja aðgang. 
Þar þarf að skrá það netfang sem gefið var upp hjá leikskólanum. Foreldrar fá þá 
sendar frekari leiðbeiningar í tölvupósti á það netfang. Allar myndir fara inn á 
heimasíðuna á lokað svæði.  

Foreldrar hvattir til þess að skrá breytingar á upplýsingum, svo sem heimilisfangi 
eða símanúmeri í Karellen heimasíðuna. 

Karellen er einnig með app sem hægt er að nálgast í App Store og Play store. Þar 
er hægt að eiga í samskiptum við deildina, fylgjast með svefni, máltíðum og 
myndum.  



Hver deild er svo með lokaða Facebook síðu þar sem fréttum og nauðsynlegum 
upplýsingum er deilt. Foreldrar þurfa að óska eftir inngöngu á síðuna. Athugið að 
deildarsíður eru eingöngu ætlaðar forráðamönnum. 

Að lokum 
Við leggjum mikið uppúr góðu samstarfi við foreldra og hvetjum fólk til þess að 
hafa samband við okkur ef það er eitthvað sem þau vilja koma á framfæri.   


