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Víðivellir 
Upplýsingar fyrir starfsfólk 

Velkomin til starfa. Starfsmannahópurinn er fjölbreyttur og samanstendur af 

leikskólakennurum, þroskaþjálfum og leiðbeinendum. Starf á leikskóla er afar krefjandi en 

jafnframt mjög gefandi. Til að byrja með skalt þú gefa þér tíma til að komast inn í starfið, 

kynnast börnum og starfsfólki, vera dugleg/ur að fylgjast með og spyrja og fletta upp í 

handbókinni. Eins skalt þú ekki hika við að leita til deildarstjóra eða annars starfsfólks ef það 

er eitthvað sem þér finnst erfitt að höndla eða átt erfitt með að skilja. Gleymum aldrei að við 

erum að búa til minningar sem munu móta barnið og fylgja því út í lífið. Virðing, hlýja, gleði 

og agi eru hugtök sem gott er að hafa í huga í öllu starfi.  

Gangi ykkur vel ☺ 

Almennt  

Í upphafi dags 

• Sá sem opnar finnur til fyrir morgunverð 

o leggja diska, skeiðar, ausu og glös í bunka á borðin. Einnig rúsínur og kanil ef 

hafragrautur. 

o setja mjólk í könnur og geyma í ísskáp 

• Taka vel á móti börnum – fara fram, merkja komutíma í karellen. 

• Starfsfólk dreifir sér á svæði þegar það fer að týnast í hús. Ekki standa í hnapp og 

masa. Virkar illa á foreldra. Kannanir sína að ánægðustu foreldrarnir eru þeir sem 

upplifa að það sé vel og hlýlega tekið á móti börnum og þau kvödd. 

• Taka leikföng til tímanlega fyrir morgunverð.  

Matartímar 

• Vera fljótur að koma sér á sitt borð. Ef þú ert ekki á borði aðstoðaðu þá við tiltekt og 

að koma börnunum á borð áður en þú ferð í kaffi. 

• Nota máltíðir til málörvunar. Vera duglegur að spjalla um daginn og veginn oft hjálpar 

það til að fyrirbyggja óróa hjá þeim sem eiga erfitt með að sitja kyrr. 

• Táknum matinn í upphafi máltíðar. 

• Það þarf að skera og skammta fyrir yngri börn en eldri börnin skammta sér sjálf eftir 

því sem geta þeirra leyfir.  

• Við hellum í glösin. Ekki setja mikið, lítið fólk hellir oft niður. 

• Hvetjum álfa (5-6 ára) til að hella sjálf þegar aðeins er farið að minnka í könnunni. 

• Máltíðin á að vera ánægjuleg stund. Við refsum ekki með mat og við pínum ekki mat 

ofan í börn. Við hvetjum börnin til að smakka allan mat. 

• Einstaka sinnum eru börn í sérstöku mataruppeldi. Reyndur starfsmaður sér um það. 

• Fá upplýsingar vegna matarofnæmis barna hjá deildarstjóra. 

• Ef starfsmaður er óöruggur, hversu mikið má pressa á börn með mat, fá ráðleggingar 

hjá reyndari  starfsmönnum. 
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• Ef við þurfum að sækja mat fram þá athugum við fyrst á hinum borðunum og gætum 

þess að sækja ekki of mikið. 

• Andlitstykki og tuskur eru inn á salerni, fylla á eftir þörfum – sækja í skáp sem snýr að 

kaffistofu. 

• Þrífa andlit barna ef þarf. 

• Göngum vel um matarvagninn 

o Hreinsum diska 

o Sameinum í skálar 

o Gætum þess að ekki fari hnífapör í rusladallinn 

• Fara með tuskur og andlitstykki fram í þvottahús eftir máltíðir 

Morgunverður 

• Öll börn fá lýsi nema annað sé sérstaklega tekið fram 

• Fylla á rúsínuboxið svo það sé tilbúið fyrir morgunvakt.  

• Starfsfólk skammtar rúsínur, þær eiga það til að fara hratt. 

• Við táknum ekki fyrir morgunverð. 

Hádegisverður 

• Táknum fyrir hádegisverð 

• Við skerum mat fyrir yngri börn en hvetjum eldri börn til að skera sjálf. 

• Ætlast er til að börnin borði „aðalmatinn“ t.d. fiskinn og kartöflurnar en gætum þess 

að pína ekkert ofaní þau. 

• Hvetjum þau til að smakka á öllu en svo má velja t.d. eina til tvær tegundir af 

grænmeti 

• Starfsmenn ganga frá á sínu borði áður en þeir fara með börnin í hvíld eða 

hádegisstund. 

• Muna að sópa matarleyfar upp úr gólfi. 

Nónhressing 

• Táknum  

• Hvetjum eldri börn til að smyrja sjálf 

• Val um mjólk eða vatn 

Samverustundir 

• Börnin eiga sitt land í samverustund.  

• Gott er að bjóða einu borði í einu eftir mat að ganga rólega inní samveru og setjast í 

landið sitt. 

• Ef starfsfólk er ekki með önnur verkefni á sinni könnu á það að fara inn í 

samverustund og sitja hjá þeim sem eiga erfiðara með að sitja kyrr. Eða taka á móti 

því barni sem er vísað út úr samveru. 
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Morgunsamvera 

• Í morgunsamveru eru farið yfir daga, mánuð og árstíð. 

• Við athugum veðrið og segjum í hvaða fötum við eigum að fara í út.  

• Söngur, lestur, hreyfileikir og spjallað. 

Hádegissamvera 

• Hádegissamvera byrjar u.þ.b. 15-20 mín fyrir hádegismat. Sú samvera er fyrst og 

fremst hugsuð til að ná hópnum saman í eitthvað rólegt fyrir matinn. 

• Farið í létta leiki eða lesin saga. 

• Bjóða svo einu barni í einu að fá sér sæti við matarborðið. 

• Mikilvægt að starfsfólk skili sér á borð og sé tilbúið að taka á móti börnunum. 

• Stundum fær starfsfólk að borða frammi og þá er ætlast til að búið sé að leggja niður 

fyrir hvíld og öll börn séu sest við borð. Gott er að athuga hvort starfsfólki á borðum 

vanti eitthvað áður en farið er fram.  

Samvera fyrir kaffi 

• Stutt samvera er fyrir kaffi þar sem tekið er á móti börnunum eftir útiveru/leik og 

bjóða svo börnunum að gjöra svo vel. 

Samvera eftir kaffi 

• Syngjum nokkur lög 

• Í lok samverustundarinnar velja börnin sér svæði til að leika á. 

• Starfsfólk sem er frammi undirbýr leiksvæðin í samráði við þann sem stýrir samveru. 

Vinnustundir 

• Vinnustundir eru 1x í viku.  

• Í vinnustundum fer fram skipulögð vinna þar sem unnið er að einhverju markmiði 

sem miðar að því að efla þroska barnanna og upplifa eitthvað skemmtilegt. Vinnum 

árstíðarbundin verkefni t.d. jól, páskar og þemavikur. 

• Hópstjóri heldur utan um hópinn og ber ábyrgð á því starfi sem þar fer fram. 

• Hópstjóri skipuleggur verkefni fyrir hópinn sinn og setur sér áætlun og markmið fyrir 

hverja önn í samræmi við þemu og í samstarfi við þjálfa og deildarstjóra. 

• Hópstjóri skipuleggur vettvangsferðir fyrir sinn hóp. 

Fataklefi 

Börnin eiga að reyna að klæða sig sjálf en við auðvitað aðstoðum þau. Verum jákvæðar í 

fataklefanum þá gengur allt miklu betur. Börnin stjórna ekki hvaða föt þau hafa með sér í 

leikskólann, þau bera ekki ábyrgð á að skórnir séu of litlir eða að engin húfa sé í hólfinu 

þeirra. Pössum hvernig við tölum í kringum börnin. 

Pollagallar/kuldagallar í hitakompu í lok útiveru og stígvél. 

Sópa eftir útiveru og raða skóm. Hafa snyrtilegt í fataklefanum okkar. 
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Salerni 

• Salernisvakt sér um að aðstoða börn á salerni á skipulöðum tímum. 

• Allir þvo hendur eftir salernisferðir. 

• Nota eina handþurrku. 

• Stilla sápunotkun í hóf. 

• Spritta skiptiborð eftir hvert skipti. 

• Spritta klósettsetur ef njálgur hefur verið að ganga. 

Svæði 

Það þarf að vera minnst einn starfsmaður á hverju svæði. Starfsmenn halda utanum hvaða 

börn eru á svæðinu og meta í samráði við aðra starfsmenn hvernær börn mega skipta um 

svæði. Starfsmaður má ekki fara af sínu svæði nema fá annan til þess að leysa sig af á meðan. 

Börnin endast lengur í leik ef við erum dugleg að spjalla við þau og sitja hjá þeim.  

Íþróttir  

Íþróttir eru einusinni í viku og hópstjórinn sér um að skipuleggja og stjórna þeirri stund. Eldri 

börnin klæða sig í íþróttaföt inn á deild og svo er skipulögð stund í 30 mín í salnum og þá er 

aftur farið inn á deild og skipt um föt. Yngri börnin fara úr sokkum og svo er skipulögð stund í 

salnum í 30 mín. 

Frjáls leikur/val 

Hver starfsmaður á sitt svæði og gott er að vera viðloðandi það svæði og vera til staðar fyrir 

þau börn á hverju svæði. Listi yfir hvað við getum gert á svæðinu sem við erum. Höldum 

svæðunum snyrtilegum og skiptum út leikföngum og spilum reglulega. 

Hvíld  

Þau börn sem sofa fara með starfsmanni/starfsmönnum inní hvíldarherbergi og leggjast þar 

á dýnu og fá kodda og teppi. Við förum eftir ósk foreldra hversu lengi börnin sofa. Hver deild 

á einn þvottadag í viku, þá eru sængurver og teppi þrifin. 

Hádegisstund  

Eftir hádegismatinn erum við í rólegri stund þar til við förum út að leika.  Við notum þennan 

tíma til að lesa fyrir þau, hlusta á sögu, spila og ýmislegt fleira skemmtilegt sem okkur dettur 

í hug.  

Útivera 

Útivera er skipulögð af deildarstjórum. Mikilvægt að vera athugul um hvað börnin eru að 

gera úti. Allt í lagi að spjalla smá en ekki gleyma sér. 

Lok dags 

Hafa snyrtilegt og stóla upp. Ganga frá símum og spjaldtölvum deildanna. Passa að loka 

öllum gluggum og læsa útihurð ef öll börn eru farin. Spjald með leiðbeiningum fyrir 

lokunarvakt er einnig inni á öllum deildum. 
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Annað 
 

Afmæli   

Á afmælum barnanna fá þau kórónu. Þau fá að bjóða samnemendum sínum uppá ís , boozt eða 

cherioos og rúsínur. Í söngstund á föstudögum er sungið fyrir afmælisbörn vikunnar.  

Veikindi 

Starfsmaður tilkynnir veikindi í síma 555-3599 og fær samband við sína deild.  

Stimpilklukka og vinnustund 

Stimpilklukka er í miðhúsi hjá starfsmannaklósetti og ljósritunarvél. Starfsmenn stimpla sig inn og út 

með kennitölu eða stimpilkorti. Allar inn og út stimplanir vistast svo í vinnustund. Aðgangur á 

vinnstund er í gegnum hlekkinn hafnarfjordur.vinnustund.is, hægt er að skrá sig inn með rafrænum 

skilríkjum. Leiðbeiningarbæklingur fyrir vinnustund er inni á öllum deildum og inni í 

undirbúningsherbergi.  

Kaffitímar 

Starfsfólk fer almennt í kaffi tvisvar yfir vinnudaginn. 20 mínútur á morgnanna og 15 mínútur 

seinnipart. Kaffitímar eru skipulagðir af deildarstjórum.  

Starfsmannafundir 

Það eru starfsmannafundir fjórum sinnum yfir skólaárið. Fundirnir eru morgunfundir, frá 8-10 og 

opnar skólinn þá klukkan 10:00 þá daga. Það er skyldumæting á starfsmannafundi, dagsetningar eru á 

leikskóladagatalinu.  

Símanotkun 

Við geymum símana okkar í veskinu okkar eða yfirhöfninni okkar inni í fataklefa. Símar eru ekki leyfðir 

inni á deildum í starfi með börnunum. Athugið að það á ekki að vera með einkasíma í útiveru.  

Stytting vinnuviku 

Stytting vinnuviku miðast við 13 mínútur á dag fyrir fullt starfshlutfall. Við tökum styttinguna út einu 

sinni á tveggja vikna fresti. Þ.e. 2klst og 10 mínútur.  

Karellen 

Karellen er smáforrit og vefsíða sem við notum í allar mætingarskráningar barna, samskipti við 

foreldra og sendum myndir af börnunum.  

 

 

 

 

 


