


HEILSUSTEFNAN

Að venja börn, strax í barnæsku við heilbrigða lífshætti með það í huga að þeir 
verði hluti af lífsstíl þeirra til framtíðar. 

Leggja áherslu á að auka gleði og vellíðan barnanna með áherslu á næringu, 
hreyfingu og sköpun í leik og starfi.

Við lærum að:
Virða eigin heilsu

Borða hollt og skammta mátulega

Hreyfa okkur og vera hugrökk

Þjálfa gróf- og fínhreyfingar

Einbeita okkur og jákvæðan aga

Vera sjálfstæð

Vinna saman

Róa okkur (sjálfstjórn)

Elska okkur sjálf og vera glöð

Sýna öðrum virðingu og 
umburðarlyndi

Vera hjálpsöm og að fyrirgefa

Sýna tillitsemi og vera kurteis

Vera góðir félagar 

Umgangast okkur sjálf, aðrar 
mannverur og okkar nánasta 
umhverfi af virðingu (félagsfærni)

Heilbrigði og vellíðan



Læsi og samskipti

Við lærum að:
Bera virðingu fyrir hvert öðru 
(jafnrétti)

Vera vinir og sýna samkennd

Styrkja sjálfsmynd okkar

Setja okkur í annarra spor

Vera hjálpsöm

Viðurkenna, tjá og stjórna 
tilfinningum

Meta okkur sjálf

Láta okkur líða vel

Vera glöð

Skynja umhverfi okkar og skilja

Lesa í aðstæður og túlka 

Hugsa á gagnrýnin hátt 
(mannréttindi) 

Tjá okkur á margan hátt og nálgast 
upplýsingar

Kynnast eigin samfélagi og menningu

Kynnast tungumáli okkar á 
margvíslegan hátt

Taka virkan þátt í samræðum 
(lýðræði) 

Hlusta á hvert annað 

Skiptast á skoðunum

RÓSEMD OG UMHYGGJA

Skapa náms- og starfsumhverfi þar sem börn og starfsfólk 
tileinka sér jákvæð og uppbyggjandi samskipti. 

Efla kærleiksríkt andrúmsloft og jákvæðan skólabrag, sem er 
undirstaða vellíðunar og þar með hæfni til að tileinka sér nám.



Sköpun og menning

Við lærum að:
Virkja sköpunargleði

Örva forvitni okkar

tjá okkur og syngja

Kynnast ýmsum efniviði og tækni

Fara með vísur, ljóð og þulur

Meta ævintýri og þjóðsögur

Kynnast og vinna með listafólki úr
bæjarfélaginu okkar

Rannsaka

Finna lausnir

Læra í gegnum leik

Eiga samskipti á jafnréttisgrundvelli

Mynda tengsl

Vera vinir 

Tjá okkur á fjölbreyttan hátt

LEIKUR OG NÁM

Leikur er meginnámsleið barna. Hann skapar börnum 
tækifæri til að læra og skilja umhverfi sitt, tjá hugmyndir 
sínar, reynslu og tilfinningar og þróa félagsleg tengsl við 

önnur börn



Sjálfbærni og vísindi

Við lærum að:
Bera virðingu fyrir náttúru og 
umhverfi

Rækta sjálf

Rannsaka lífríkið

Njóta náttúrunnar og nánasta 
umhverfis

Flokka rusl

Nýta endurnýtanlegt efni á 
margvíslegan hátt

Ganga vel um

Prófa okkur áfram með ýmsum 
tilraunum

Telja og reikna

UMHVERFISMENNT – GRÆNFÁNINN

Gefa börnunum tækifæri til að rannsaka, þekkja, skilja og virða bæði 
manngert og náttúrulegt umhverfi sitt. 

Skapa þeim tækifæri til að njóta, skapa og læra á eigin skinni hvernig við 
getum haft jákvæð áhrif á umhverfi okkar til framtíðar


