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Útdráttur 
 
Myndun Egilsstaða er sérstök vegna þess að Egilsstaðir eru ekki staðsettir við sjó og 
því er ekki þá björg að sækja þangað. Fólk flutti úr sveitunum og til þorpsins vegna 
þeirra breytinga sem urðu búsháttum í sveitum. Með aukinni tæknivæðingu í 
sveitum þurfti færri hendur til að vinna störfin. Á fyrri hluta 20 aldarinnar hófust 
þessar breytingar og fóru þær fyrst hægt af stað en hafa verið hraðari á síðari tímum.  
 Með auknum íbúafjölda á Egilsstöðum komu auknar kröfur um ýmsa þjónustu. 
Sem dæmi má nefna heilsugæslu og verslun. Þannig jókst líka atvinnuþátttaka 
kvenna. Til þess að konur gætu stundað vinnu utan heimilis þá þurfti vera hægt að fá 
gæslu fyrir börnin og tók það langan tíma að setja á fót slíka starfsemi á 
Egilsstöðum, því seint gekk og erfiðlega að fá hreppsnefndina til að viðurkenna 
nauðsyn þess að opna barnaleikvöll og dagheimili.  
 Því voru þær kvenfélagskonur í kvenfélaginu Bláklukku mikið búnar að berjast 
fyrir því að koma þessari þjónustu á. Stofnuðu þær því fyrsta barnaleikvöllinn á 
Egilsstöðum árið 1966. Þessi barnaleikvöllur varð mjög vinsæll og varð fljótt of lítill 
fyrir allt þorpið. Það var ekki fyrr en árið 1971 að hreppurinn tók við rekstri hans. 
Það sama var uppá teningnum er snýr að stofnun dagheimilis fyrir börnin. Konur 
sem unnu á heilsugæslunni stofnuðu fyrsta dagheimilið í Egilsstaðaþorpi fyrir börnin 
sín en þær vantaði gæslu fyrir þau.  
 Þegar aðrir þorpsbúar létu í sér heyra að þá vantaði líka barnagæslu fyrir sín 
börn ákvað hreppurinn að koma inn í reksturinn og leigði húsnæði undir starfsemina 
árið 1975. Sú starfsemi sprengdi fljótt það húsnæði utan af sér og var þá tekin sú 
ákvörðun af hreppsnefnd Egilsstaða að byggja hús undir dagheimilið. Það hús var 
tekið í notkun árið 1979 og fékk nafnið Tjarnarland. Tjarnarland varð þó fljótt of 
lítið og byggt var við það 1989. Þá var Tjarnarland orðið þriggja deilda leikskóli. 
Tjarnarland varð svo að leigja húsnæði undir fjórðu deilina árið 1999. Starfsemi 
leikskólans Tjarnarlands tekur mið af hugmyndafræði Reggio Emilia þar eru í vistun 
100 börn með misjafna vistunartíma og þar vinna 32 starfsmenn,  



iv 

Summary 
 
Foundation of Egilsstadir town is unique in the context it was located inland and the 
inhabitants did not depend on provisions from the sea. People moved from the 
country to the fast growing village due to conversional in farming. With more 
general usages of technology in the province, less manpower was needed to do the 
work. In the early 20th century these changes began to take place, slowly at first but 
gradually it speeded up following decades. 

With increase in population at Egilsstadir demand for service evolved and that 
way female participation on the labor market. In order to make the involvement 
possible there was an urgent need for baby-sitters and it took long time to establish 
such operation in Egilsstadir, for the local authorities was slow to accept the need 
for playground and nursery in Egilsstadir.  

The members of sorority the Bláklukka had fought faithfully in order to make 
this public service come true by communicating and pressing on with this urgent 
matter to the parish council but without any luck so far. They founded the first 
playground in Egilsstadir in the year 1966. This playground became very popular 
and also too small very fast as the single playground in the village. It wasn’t until 
the year 1971 that the local authorities took over the playground. The same situation 
rose as the need for day nursery in Egilsstadir grew stronger. Female employees at 
the healthcare service in Egilsstadir founded the first day nursery for they where in 
need for this service for their own children’s. When other residents in Egilsstadir 
spoke up, demanding this service in the year 1975, the local authorities decided to 
step in and rented a facility for this purpose. The demand overcrowded the facility 
very quickly and the decision was made, the local authorities were to build a new 
nursery school. The school was operational in the year 1979 and was given the name 
Tjarnarland. Yet the school grew to small and extension was built 1989. At that time 
the school had become three-divisional kindergarten school. Tjarnarland due to 
enlargement was forced to rent a space for the fourth division in the year 1999. 

The activity of the Tjarnarland School operates according to the ideology of 
Reggio Emilia, it has 32 employees and it care for 100 children’s on various hours. 
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1. Inngangur

Egilsstaðir eru sérstakir fyrir margar sakir. Þar má nefna að samfélagið er frekar ungt 

og þróunin í ýmsum málum hefur verið hæg. Egilsstaðir eru fyrsta kauptúnið á 

Austurlandi sem ekki er reist við sjávarsíðuna. Það var stofnað með lögum frá 

Alþingi árið 1947 og er það einstakt í Íslandssöguni. Samfélagið á Egilsstöðum 

byggðist fyrst upp á þjónustu við nágrannasveitirnar þar sem landbúnaður var 

aðalatvinnugreinin. Þá unnu konur heima við og gættu bús og barna en karlmenn 

unnu frekar utan heimilis ef það bauðst. Þessi verkaskipting gilti í megindráttum á 

bernskuárum staðarins. Karlar unnu við smíðar eða aðra útivinnu en konur stunduðu 

hefðbundin heimilisstörf. Ekki var neina aðra vinnu að hafa fyrir konur og enga 

formlega barnagæslu að fá.  

Saga dagheimila og leikskólamála hér á Íslandi er ekki löng, en fyrsta 

barnaheimilið voru stofnað í Reykjavík árið 1931, það var Grænaborg. Þróunin var 

sú að fyrst komu dagheimili í stærðstu þéttbýliskjarna landsins en síðar í minni pláss 

úti á landi. Saga dagvistunarmála hér á Egilsstöðum spannar þrjá áratugi. Frá árunum 

1974 til ársins 1999. 

Til að skrifa sögu leikskólastarfs á Egilsstöðum byrjum við á því að spyrja 

okkur spurninganna: „Hvar, hvernig og hvenær hófst leikskólastarf á Egilsstöðum?“. 

„Hverjir voru helstu frumkvöðlar að því?“. Til þess að svara þessum spurningum 

köfum við í sögu staðarins og skoða þróun atvinnu og búsetumála á Egilsstöðum. 

Við förum víða við til þess að afla okkur heimilda, en ekki var alltaf mikið sem við 

bárum úr býtum í heimildaleit okkar, má sem dæmi nefna að ekki er til mikið á 

prennti um þessi mál og litlar heimildir eru til á bæjarskrifstofu Egilsstaða um þróun 

dagvistunarmála hér. Við fundum flestar heimildir á Héraðskjalasafni Austfirðinga 

sem er staðsett hér á Egilsstöðum, þá í fundagerðabókum hreppsnefnda og 

Kvenfélagsins Bláklukku hér á Egilsstöðum. Við tókum mörg viðtöl við íbúa 

Egilsstaða til að púsla saman sögubrotum, við ræddum við fyrrverandi og núverandi 

starfsmenn leikskólans Tjarnarlands, við rekjum sögu Tjarnarlands til ársins 1999. 

Við gefum mynd að þeim lögum sem Tjarnarland starfar eftir, hugmyndafræði 

leikskólans og því innra starfi sem unnið er með. 



Rætur leikskólastarfs á Egilsstöðum  4 

2. Myndun kauptúns

Á Austurlandi reis kauptúnið Egilsstaðir á Völlum og var það fyrsta kauptúnið í 

fjórðungnum sem ekki er reist við sjávarsíðuna. Egilsstaðir standa á krossgötum og 

þaðan liggja leiðir til allra átta. Má þar nefna Fagradalsveg, Fjarðarheiðarveg, 

Úthéraðsveg, Breiðdalsveg og Norðurhéraðsveg en Lagarfljótið var áður fyrr 

farartálmi á þeirri leið. Lagarfljótið var 

fyrst brúað 1905 en fram að því var 

notaður bátur til að ferja menn og 

varning. 1 Upp úr árinu 1940 hófst 

flugsaga Egilsstaða með komu breskra 

hermanna. Árið 1953 var lokið við að 

gera flugvöllinn. Hófst reglubundið 

áætlunarflug um Egilsstaðaflugvöll árið 

1955. Varð hann aðalumferðarmiðstöð 

Austurlands suður á bóginn. Egilsstaðakauptún er á bakka Lagarfljóts.2 Fyrsta 

íbúðarhúsið reis árið 1944 og byggði það og átti Ósvald Nielsen. 3

Kauptúnið var stofnað með lögum frá Alþingi árið 1947 og er það einsdæmi 

hér á landi að þannig sé staðið að myndun þorps.4 Land hins nýja Egilsstaðahrepps 

var myndað úr jörðum í Vallahreppi og 

Eiðahreppi. Við stofnun hreppsins voru 

íbúar 110.5

Egilsstaðakauptún stendur við 

stórbýlið Egilsstaði og dregur það nafn 

sitt af því. Búskapur á Egilsstaðabýlinu 

hefur einkennst af miklum myndarskap. 

Þar var póstafgreiðsla frá árinu 1872 og 

símstöð frá 1906, þar til hvoru tveggja 

fluttist til Egilsstaðakauptúns árið 1953. Þá hefur verið rekið gistihús á býlinu frá 

 
1 Ármann Halldórsson 1975:189 
2 Björn Vigfússon 1997:54-55 
3 Ármann Halldórsson 1975:189 
4 Björn Vigfússon 1997:132 
5 Guðrún Kristinsdóttir 1989:2 
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árinu 1914. Jón Bergsson og kona hans, Margrét Pétursdóttir, hófu búskap á 

Egilsstöðum árið 1855 og bjuggu þar til 1924. Margir undruðust bústaðarval þeirra 

hjóna, því ástand jarðarinnar og húsa var lélegt og aðrir betri kostir voru í boði. En 

þá svaraði Jón með fleygri setningu „Hér verða vegamót.“6 Þau hjón voru miklir 

frumkvöðlar við uppbyggingu þjónustu á svæðinu.  

Þar sem Egilsstaðakauptún stendur var áður þingstaður sem var nefndur 

Gálgás. Þar var aftökustaður sakamanna. Má nefna söguna um Valtý á grænni treyju 

sem talið er að hafi verið tekinn af lífi árið 1621.7 Annað sakamál sem tengist 

Egilsstöðum er sagan af Sesselju Loftsdóttur sem var húsfreyja á Egilsstöðum á fyrri 

hluta sextándu aldar. Sesselja er talin hafa ráðið bónda sínum bana. Henni tókst ekki 

að sanna sakleysi sitt en var þó ekki tekin af lífi.8

2.1 Umhverfi Egilsstaða

Upp af Lagarfljóti liggja Egilsstaðanes og Eyvindarárnes, en þau eru bæði gróin og 

slétt. Egilsstaðakauptún stendur fimm hundruð metrum ofan við Egilsstaðabúið sem 

er við bakka Lagarfljóts.9 Lagarfljótið á upptök sín í Vatnajökli, það sameinast 

Jökulsá á Dal og falla þau saman í ós Héraðsflóa.10 Efri hluti Lagarfljótsins, 

Lögurinn, nær út fyrir Egilsstaði og er hann 35 kílómetrar að lengd.11 Hann er í 

reynd djúpt stöðuvatn, það þriðja stærðsta á Íslandi.12 

Lagarfljótið klýfur Héraðið allt til sjávar. Það er mjög stórt og má geta þess að 

á einum eða tveimur stöðum er það yfir 50 faðma djúpt og 960 faðma breitt. 

Sumstaðar er það þó það grunnt að hægt er að ríða yfir það á hesti án þess að hleypa 

hestinum á sund.13 Innst í kauptúninu er allhár klettaás sem ber nafnið Hamrar og 

undir þeim standa byggingar Kaupfélags Héraðsbúa. Allhá fjöll liggja að 

kauptúninu. Þegar horft er í suður sést Höttur, í norðurátt sést Kollmúli, í austur sést 

Fjarðarheiði og inn eftir Lagarfljóti sést til Snæfells. Egilsstaðaskógur er fyrir ofan 

Egilsstaði og nær hann upp í Eyvindardal. Áður fyrr voru haldnar samkomur og 

 
6 Guðrún Kristinsdóttir 1989:1 
7 Þorsteinn Jósepsson, Steindór Steindórsson 1984:161 
8 Ármann Halldórsson 1975:198 
9 Ármann Halldórsson 1975:189 
10 Erlingur S. Tómasson 1965 :189 
11 Þorsteinn Jósepsson 1967:222 
12 Erlingur S. Tómasson 1965:52 
13 Eggert Ólafsson, Bjarni Pálsson 1975:113 
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skemmtanir í Egilsstaðaskógi. Þá var skógurinn í eigu bænda á Egilsstaðabýlinu.14 

Árið 1992 keypti Egilsstaðakauptún 100 hektara af Egilsstaðaskógi, svo nefndan 

Selskóg, til að nota sem útivistarsvæði fyrir íbúa staðarins.15 

Egilsstaðir einkennast af miklum gróðri og trjám sem víða eru orðin allhá. Í 

görðum í kauptúninu eru taldar vera 134 tegundir af trjám og runnum, flestar í 

garðinum að Hjarðarhlíð 7 þar sem vaxa 92 tegundir trjáa og runna. Hæsta tréð sem 

mælt hefur verið stendur við götuna Selás í svokölluðum Jónínugarði og er það 

Alaskaösp sem mældist 15,50 metrar árið 1987.16 

Veðurfar á Egilsstöðum einkennist af meginlandsloftslagi, stórviðri eru fremur 

fátíð miðað við það sem sumstaðar gerist og sumur eru hlý. Hiti hefur mælst, á 

óopinberum mæli, 34 stig í júlí 1921 sem er óopinbert met en það er skráð í dagbók 

Sveins Jónssonar bónda á Egilsstöðum. Það má geta þess, að versta veður sem 

komið hefur í manna minnum er jólabylurinn mikli árið 1974, þá mældust 11 

vindstig, sem er met. Samt getur snjóað mikið á Egilsstöðum og má þar nefna 

veturinn 1950-51 en þá snjóaði látlaust í fjóra mánuði og mátti víða mæla jarðfallinn 

snjó í metrum.17 

14 Ármann Halldórsson 1975:189-190 
15 Björn Vigfússon 1997:196 
16 Björn Vigfússon 1997:191-195 
17 Björn Vigfússon 1997:18-19 
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2.2 Þróun atvinnulífs og fyrirtækja á Egilsstöðum

Uppbygging Egilsstaða var hröð. Árið 1948 var komin kaupfélagsbúð og 

sjúkraskýli var risið og tekið til starfa sem skapaði atvinnu.18 

Á töflunni hér fyrir ofan má sjá íbúaþróun á Egilsstöðum frá árinu 1947 til 1997 og 

á Austur-Héraði frá árinu1998 til 2000.19 Fólk flutti úr sveitum til Egilsstaða til að 

njóta betri lífsgæða því það hafði trú á uppbyggingu Egilsstaðaþorps.20 Atvinnulíf 

Egilsstaða þróaðist í þá átt að þjónusta varð aðalatvinnugreinin. Það voru aðallega 

framleiðslufyrirtæki á ýmsum sviðum sem sköpuðu fólki atvinnu. Stærstan þátt í 

sögu Egilsstaða eiga fyrirtæki tengd byggingarstarfsemi ásamt Kaupfélagi 

Héraðsbúa sem þjónaði landbúnaði í nágrannasveitum Egilsstaða.21 

Sjúkrahús reis árið 1944, búvélaverkstæði 1945, útibú frá Kaupfélagi 

Héraðsbúa á Reyðarfirði 1946, slátur og frystihús Kaupfélagsins 1947. Árið 1961 

flutti Kaupfélagið aðalbækistöðvar sínar í Egilsstaði. Smám saman hafa 

þjónustustörf og iðnaður orðið ríkjandi atvinnugreinar og staðurinn byggst upp utan 

 
18 Björn Vigfússon 1997:83-84 
19 Ingigerður Benediktsdóttir 2004 
20 Björn Vigfússon 1997:83-84 
21 Björn Vigfússon 1997:263 
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um þær. Nokkrar stofnanir hafa hér útibú. Má þar nefna Rarik, Skattstofu 

Austurlands, Búnaðarsamband Austurlands, Íslandspóst, Landsímann, 

Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra, Landsbankann og Búnaðarbankann. En fyrsta 

bankastofnun Egilsstaðahrepps var starfandi sparisjóður frá 1959 til 1966. Í febrúar 

árið 1959 var kosin undirbúningsnefnd á almennum hreppsnefndarfundi sem leitaði 

eftir samþykki Vallanes og Eiðasókna um að íbúar Egilsstaðaþorps klyfu sig út úr 

Vallanessöfnuði eins fljótt og lög leyfðu til að stofna nýjan söfnuð. Formaður 

þessarar nefndar var frú Sigríður Fanney Jónsdóttir og fór hún á fund biskups. 

Sendi hann málið áfram til dóms og kirkumálaráðuneytisins sem samþykkti 19. 

september 1960 að Egilstaðahreppur myndi kljúfa sig úr úr Vallanessókn en fengi 

þó að nota Vallaneskirkju áfram.  

 Þann 27. nóvember árið 1960 var fyrsta sóknarnefnd Egilsstaðahrepps 

mynduð og við það tækifæri gaf Kvenfélagið Bláklukka þrjátíu þúsund krónur í 

kirkjubyggingarsjóð. Á árunum 1965-1967 voru miklar umræður um staðsetningu 

og teikningar að væntanlegri kirkju. Árið 1968 voru teikningar Hilmars Ólafsonar 

arkitekts samþykktar og kirkjunni valinn staður á klettum norðan Gálgás. 

Byggingafélagið Brúnás var svo fengið til að smíða kirkjuna og hófst sú smíði árið 

1969. Árið 1972 lágu smíðar kirkjunnar niðri vegna mikilla anna hjá verktökum. 

Vorið 1973 hófust svo framkvæmdirnar aftur og voru þær þá kláraðar að mestu 

leyti nema frágangur utandyra og málningarvinna. Kirkjan var vígð þann 16. júní 

árið 1974 með mikilli viðhöfn.22 

Má geta þess að fyrsta athöfnin í kirkjunni var þann 17. júní 1974 í glaða 

sólskini og átján stiga hita. Það var ferming tólf ungmenna en meðal þeirra var 

Jóhanna Birna Sigbjörnsdóttir, annar höfunda þessa verks.23 

Árið 1944 var stofnað læknishérað í Egilsstaðakauptúni en elliheimili og 

lyfjabúð tóku til starfa árið 1971. Héraðsdýralæknir kom árið 1946 og þjónaði hann 

Egilsstöðum og útsveitum niður auk Borgarfjarðar eystri.24 

Árið 1966 byggðu í samvinnu allir hreppar á Héraði félagsheimili á 

Egilsstöðum. Það var á þeim tíma hið glæsilegasta og hlaut nafnið Valaskjálf. Árið 

1999 var Valaskjálf selt til einkaaðila.25 

22 Björn Vigfússon 1997:357-359 
23 Jóhanna Birna Sigbjörnsdóttir 2004 
24 Björn Vigfússon 1997:82 
25 Björn Vigfússon 1997:332 
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3. Konur út á vinnumarkaðinn

Karlmenn höfðu vinnu við að byggja hús og fyrirtæki en konur sáu um heimilin og 

börnin. Þeirra hlutverk var líka að matbúa og þjónusta þá verkamenn, sem voru 

komnir að til að vinna að uppbyggingunni.26 

Það sést best á því að árið 1966 voru tvær konur og tuttugu og þrír karlar 

skráð í Verkalýðsfélag Egilsstaða. Konur unnu mikið greiðavinnu sem fólst í 

þrifum, heimilisstörfum og þjónustu. Þær elduðu mat fyrir verkamennina þar sem 

heimilin tengdust þeim oft.27 

3.1 Helstu vinnustaðir kvenna á Egilsstöðum

Umönnun sjúkra og hjálparþurfi hefur 

alla tíð verið starf kvenna. Skapaðist þess 

vegna atvinna fyrir konur í 

Egilsstaðaþorpi þegar sjúkraskýlið tók til 

starfa árið 1945. Í sjúkraskýlinu störfuðu 

ljósmæður og má geta þess að fyrsta 

barnið fæddist þar áttunda júlí 1946.28 

Konurnar sem störfuðu í sjúkraskýlinu 

voru frumkvöðlar að stofnun dagvistarheimilis fyrir börnin sín. Þar sem þær voru 

farnar að vinna utan heimilis þá vantaði þær gæslu fyrir börnin.29 Bygging 

sjúkraskýlisins, sem seinna varð sjúkrahúsið á Egilsstöðum, markaði tímamót í 

atvinnuþátttöku kvenna á Egilsstöðum. Sökum þess að þar unnu aðallega konur við 

umönnun og aðhlynningarstörf sjúkra og við fæðingarhjálp.30 Þjónustusvæði 

sjúkraskýlisins náði yfir 11 sveitarfélög en þau voru Egilsstaðir, Borgarfjörður 

eystri, Eiða-, Fella-, Fljótsdals-, Hjaltastaðar-, Hlíðar-, Jökuldals-, Skriðdals-, 

Tungu-, og Vallahreppur.31 

26 Björn Vigfússon 1997:88-89 
27 Gyða Vigfúsdóttir 2003 
28 Björn Vigfússon 1997:289-298 
29 Helga Aðalsteinsdóttir 2004 
30 Björn Vigfússon 1997:297-299 
31 Bjarni Á Friðriksson, Bragi S. Sveinsson, Gunnar S. Þorleifsson 1990:133 
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Árið 1945 reis fyrsta verslunarhúsið á Egilsstöðum á vegum Kaupfélags 

Héraðsbúa og þar störfuðu tvær konur. Í tengslum við Kaupfélagið var svo einnig 

starfrækt sláturhús og þar fékk fólk vinnu tímabundið á hverju ári. Þar í meirihluta 

starfsfólks voru konur. Í tengslum við sláturhúsið og við uppbyggingu 

Kaupfélagsins var sett á fót mötuneyti fyrir starfsfólkið og nefndist það mötuneyti 

Tehúsið.32 Þegar félagsheimilið Valaskjálf var byggt árið 1960 var eldhúsaðstaðan 

þar notuð sem mötuneyti og þar störfuðu fjórar til fimm konur við matargerð og 

þvotta. Í þessu mötuneyti borðuðu þeir sem komu að uppbyggingunni í þorpinu auk 

þeirra sem áttu leið um þorpið. Má nefna að þá voru rútur farnar að ganga frá 

Egilsstöðum til Akureyrar. Valaskjálf var því áfangastaður ferðalanga sem komu til 

Egilsstaða.33 

Árið 1967 var atvinnulífi á Íslandi bágborið og mikið um atvinnuleysi en þó 

var bjartsýnishugur í fólki á Egilsstöðum. Þann 19. desember 1968 hélt 

hreppsnefnd Egilsstaða opinn hreppsnefndarfund í Valaskjálf og umræðuefnið var 

stofnun skóverksmiðju á Egilsstöðum. Einum og hálfum mánuði síðar var síðan 

stofnfundur skóverksmiðjunnar Agilu haldinn. Árið 1970 hóf hún starfsemi sína, 

sem útvegaði fimmtán manns vinnu og meiri hluti þeirra voru konur. Tveimur árum 

síðar var sett á fót sauma- og prjónastofan Dyngja. Þar sem konur voru einnig meiri 

hluti starfsfólksins.34 

3.2 Fyrsta stig barnagæslu á Egilsstöðum

Þar sem atvinnumöguleikar kvenna höfðu 

aukist hratt jókst líka eftirspurn eftir 

barnagæslu. Var því kominn þrýstingur á 

hreppsnefnd Egilsstaða að leita lausna í 

þeim málum.35 

Eina barnagæslan sem barnafólki 

bauðst var opinn barnaleikvöllur sem 

Kvenfélagið Bláklukka opnaði og rak frá 

 
32 Björn Vigfússon 1997:88-90; Oddrún Valborg Sigurðardóttir 2004 
33 Oddrún Valborg Sigurðardóttir 2004 
34 Björn Vigfússon 1997:275-277 
35 Helga Aðalsteinsdóttir 2004 



Rætur leikskólastarfs á Egilsstöðum  11 

árinu 1966. Kvenfélagskonur söfnuðu peningum hjá íbúum og fyrirtækjum í 

Egilsstaðaþorpi til að kaupa leiktæki fyrir barnaleikvöllinn.36 Árið 1971 tók 

sveitarfélagið við rekstri barnaleikvallarins. Barnaleikvöllurinn var starfræktur á 

lóð grunnskólans þrjá mánuði sumarsins. Aðstaðan var afgirt lóð sem börnin höfðu 

til afnota auk einnar skólastofu ef veður hamlaði útivist. Við barnaleikvöllinn 

störfuðu tveir starfsmenn og var hann aðeins opinn frá klukkan 13:00-17:00. 

Þannig var fyrirkomulagið yfir sumartímann en aðrar ráðstafanir viðhafðar yfir 

vetrartímann. Amma eða vinkonan í næsta húsi sáu þá um að gæta barnanna, eða 

mæðurnar voru heimavinnandi. Egilsstaðahreppur stóð því frammi fyrir því að 

þurfa að leysa þann vanda sem skapaðist þegar eftirspurn skapaðist fyrir 

barnagæslu árið um kring vegna aukinnar atvinnuþátttöku kvenna.37 

36 Fundagerðabók Bláklukku 1966:60 
37 Björn Vigfússon 1997:153-154 



Rætur leikskólastarfs á Egilsstöðum  12 

4. Egilsstaðir og menntamál

Frá árunum 1950-1960 fjölgaði íbúum í Egilsstaðaþorpi úr 114 í 280 manns. Þessi 

fjölgun íbúa kallaði á uppbyggingu skólastarfs.38 

Uppbygging skólastarfs á Héraði er margþætt en hófst aðallega á síðari hluta 

19. aldar og í byrjun þeirrar 20. Uppbyggingin er aðallega tvíþætt, það er að segja 

barnafræðsla og framhaldsmenntun. Barnafræðsla var í formi farkennslu sem þá 

tíðkaðist. Hún fólst í því að kennarar fóru á milli heimila og kenndu börnunum þar. 

Það sem í boði var í framhaldsmenntun var að fara í Búnaðarskólann á Eiðum eða í 

Húsmæðraskólann á Hallormsstað.39.

4.1 Fyrsti barnaskólinn

Einn af frumbýlingum Egilsstaðaþorpsins Sigríður Vilhjálmsdóttir barðist frá 

upphafi fyrir því að barnakennsla hæfist á staðnum. Hún átti síðan eftir að sitja í 

skólanefnd í áratugi. Árið 1947 eftir 

mikla baráttu var loks ákveðið að 

skólinn fengi húsnæði í kjallara 

dýralæknisbústaðarins að Lagarási 20. 

Nemendur voru átta börn og var kennari 

ráðinn, Steinþór Magnússon frá 

Hjartarstöðum í Hjaltastaðaþinghá. 

Hann var því fyrsti starfandi kennarinn 

á Egilsstöðum. Þar sem Steinþór kom langt utan úr sveit þurftu aðstandendur 

skólabarna þess vegna að fæða og hýsa hann til skiptis.40 

Egilsstaðahreppur varð sjálfstætt skólahverfi árið 1957 og þá var byggt 

skólahús, er síðan var stækkað og endurbætt. Það er það nú grunnskólinn á 

Egilsstöðum.41 

38 Ingigerður Benedikstdóttir 2004 
39 Björn Vigfússon 1997:306-307 
40 Björn Vigfússon 1997:91-92 
41 Þorsteinn Jósepsson, Steindór Steindórsson 1984:161 
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4.2 Framhaldsskólar á Héraði

Framhaldsnám sem bauðst á Héraði á síðari hluta nítjándu aldar og í byrjun þeirra 

tuttugustu var að sækja nám í Alþýðuskólann á Eiðum eða í Hússtjórnarskólann á 

Hallormsstað. Með breyttum tímum og með auknum kröfum um menntun var 

ákveðið að byggja Menntaskóla á Egilsstöðum þar sem Alþýðuskólinn á Eiðum gat 

ekki lengur fullnægt þörfinni sem þá var orðin. Menntaskólinn tók til starfa 14. 

október árið 1979 í húsnæði sem var hálfbyggt og tæplega fokhelt sumstaðar.42 

Nýtt kennsluhúsnæði var tekið í notkun árið 1989.43 

4.3 Háskólamenntun á Austurlandi

Fræðslunet Austurlands var stofnað 30. október 1998. Áttu aðild að því samtök 

sveitarfélaga á Austurlandi, ýmis fyrirtæki og fulltrúar atvinnulífsins, 

framhaldsskólar á Austurlandi og átta háskólar. Fræðslunet Austurlands er alili að 

Kvasi, samtökum fræðslu- og símenntunarmiðstöðva á landsbyggðinni, Mennt 

samtökum atvinnulífs og skóla. Starfssvæði Fræðslunets Austurlands er allt 

Austurland.44 

Í dag er fjarnám á vegum fræðslunets Austurlands frá sex háskólum á Íslandi 

og hefur nemendum í fjarnámi fjölgað á milli ára. Eru nemendur yfir eitt hundrað 

og fimmtíu talsins í dag.45 Kennslustaðir Fræðslunetsins á Austurlandi eru nú í 

Háskólanámssetri FNA á Egilsstöðum, Verkmenntaskóla Austurlands í 

Neskaupstað, Framhaldsskóla Austur-Skaftafellssýslu á Höfn, Grunnskóla 

Djúpavogs, Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar og Vopnafjarðarskóla. Á þessum stöðum 

eru öflugar nettengingar, fjarfundabúnaðir og þar fer próftaka fram.46 

42 Helgi Ómar Bragason 1999:29 
43 Björn Vigfússon 1997:306-309 
44 Fræðslunet Austurlands 2004:3 
45 Fræðslunet Austurlands 2004:3 
46 Fræðslunet Austurlands 2004:3 
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5. Þróun dagvistunar- og leikskólamála

Fyrstu umræður um málefni er snúa að gæslu barna í Egilsstaðaþorpi eru í 

gjörðabók félagsins „Kvöldvöku“ árið 1953, en félagið Kvöldvaka var 

áhugamannafélag um hin ýmsu uppbyggingamál þorpsins. Á Kvöldvökufundi sem 

haldinn var heima hjá einum félagsmanna, kom upp umræða um að opna 

barnaleikvöll til koma í veg fyrir að börnin leiki sér á götunni. Málin voru rædd og 

skiptar skoðanir, því sumir fundarmanna vildu frekar fá íþróttavöll fyrir ungmenni 

þorpsins. Þó var ákveðið að skipa þrjá menn í leikvallarnefnd til að kanna máln, 

einn fundarmanna taldi að kostnaður við barnaleikvallargerð þyrfti ekki að vera 

mikill.47 

Lítið varð úr framkvæmdum þeirra Kvöldvökumanna og því tóku 

Bláklukkukonur málefnið um stofnun barnaleikvallar upp. Þrjár félagskonur mættu 

á hreppsnefndarfund Egilsstaðaþorps þann 10. maí 1965 og lögðu fyrir fundinn 

erindi um byggingu barnaleikvallar. Hreppsnefndin upplýsti konurnar um að 

fyrirhugað væri að barnaleikvöllurinn yrði við barnaskólann en skipulag hans lægi 

ekki fyrir og beðið væri eftir því. Bláklukkukonur fóru því ánægðar af fundi með 

góðar upplýsingar.48 Þannig byrjaði barátta kvenfélagskvenna fyrir byggingu 

barnaleikvallar í Egilsstaðaþorpi.49 

Þann 21. október sama ár, héldu Bláklukkukonur félagsfund og ræddu um 

heimsókn sína á hreppsnefndarfundinn og stöðu mála um uppbyggingu 

barnaleikvallar. Það kom líka til tals að þær hafi afhent hreppnum 10.000. krónur 

til uppbyggingarinnar. Formaður sagði líka frá því að svar hefði borist við bréfi 

félagsins frá Kristjáni Friðbertssyni á Stokkseyri. En þær sendu honum fyrirspurn 

um rekstrarleiðir barnaheimilis. Fyrir upplýsingarnar greiddu þær honum 2.000. 

krónur.50 

Þegar hér er komið við sögu höfðu Bláklukkukonur rekið barnaleikvöllinn við 

barnaskólann í fimm sumur eins og áður hefur komið fram og þrýst á 

hreppsnefndina að gera eitthvað í dagheimilis og barnaleikvallarmálum. 

Hreppsnefndin tók því á sig rögg og samþykkti á hreppsnefndarfundi þann 4. apríl 

 
47 Gjörðabók Kvöldvöku 1949-1953 
48 Gerðabók hreppsnefndar og bréfabók oddvita 1964-1966 
49 Björn Vigfússon 1997:153 
50 Fundagerðabók kvenfélgasins Bláklukku 1965:48 
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1971 að starfrækja barnaleikvöllinn á vegum hreppsins með sama sniði og verið 

hafði undanfarin ár, ef næg þátttaka væri til þess.51 

Enn eru Bláklukkukonur að bíða lausna frá hreppsnefndinni á 

barnagæslumálum og senda þær því hreppsnefndinni ítarlegt bréf þann 27. 

nóvember 1972. Þar leggja þær fyrir hreppsnefndina spurningar og krefjast svara 

við þeim. Þær spurðu í fyrsta lagi um „Hverjar fyrirætlanir hreppsnefndar væru um 

uppbyggingu dagheimilis í kauptúninu“? Í öðru lagi „Hvort slíkri starfsemi væri 

ætlaður einhver ákveðinn staður í skipulagi þorpsins“? í þriðja lagi „Hvort 

hreppurinn ætli sér að starfrækja opna barnaleikvöllinn lengur„? Svar 

hreppsnefndarinnar var á þá leið að sökum þess hve hreppurinn sé með margar 

fjárfrekar framkvæmdir í gangi, þá telur hreppsnefnd ekki mögulegt að setja 

fjárveitingu til byggingar dagheimilis á fjárhagsáætlun næsta árs, enda þarfnist 

málið mikils undirbúnings.52 

Þróun búsetumála í Egilsstaðahreppi var svo hröð að árið 1974 voru íbúarnir 

orðnir 866 en þá hafði þeim fjölgað um 150 manns á þremur árum.53 Þarna er 

hreppsnefndin komin í vandræði með lausn á barnagæslumálum þorpsins. Á fundi 

hreppsnefndar þann 25. maí 1974 ákveður hreppsnefndin að sækja um fjárveitingu 

til ríkisins til byggingar dagheimilis.54 Þó að þessi ákvörðun hafi verið tekin þá 

varð að leysa þann vanda sem upp var komin í barnagæslumálum um sumarið, því 

barnaleikvöllurinn við grunnskólann var of lítill. Af þeim sökum ákveður 

hreppsnefnd að opna annan barnaleikvöll sem átti að vera staðsettur í svonefndum 

Bjarnadal.55 Þessi hugmynd að barnaleikvelli þótti mjög góð og staðsetningin 

heppileg en fólkinu í þorpinu fannst það þó ekki leysa neinn vetrarvanda á 

barnagæslumálum og komst þessi barnaleikvöllur aldrei í framkvæmd56.

Í september árið 1974 skipar hreppsnefndin nefnd um byggingu barnaheimilis 

í Egilsstaðaþorpi eftir tillögu frá Bláklukkumeðlimum þar sem barnagæslumálin 

hjá hreppnum eru komin í mikinn vanda. Heilsugæslustarfsmenn voru að opna 

dagheimili fyrir sín börn sem leysti aðeins vanda fárra foreldra því að fleiri vantaði 

gæslu fyrir börnin sín.57 

51 Gerðabók hreppsnefndar 1970-1973:56 
52 Gerðabók hreppsnefndar 1970-1973:122 
53 Ingigerður Benediktsdóttir 2004 
54 Gerðabók hreppsnefndar 1970-1973:66 
55 Gerðabók hreppsnefndar 1970-1973:72 
56 Oddrún Valborg Sigurðardóttir 2004 
57 Gerðabók hreppsnefndar 1973-1975:71 
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5.1 Fyrsta dagvistunarheimilið á Egilsstöðum

Haustið 1974 tóku sig saman fimm konur sem unnu við sjúkrahúsið og 

heilsugæslustöðina á Egilsstöðum um að opna þar fyrsta dagheimilið. En þær 

vantaði gæslu fyrir börnin sín yfir vetrartímann. Þær fengu ókeypis aðstöðu fyrir 

starfsemina í kjallara hússins að Lagarási 20 sem er í eigu sjúkrahúss og 

heilsugæslustöðvar á Egilsstöðum.  

 Aðstaðan þar voru tvö lítil herbergi, sem voru samtals 14 fermetrar að stærð 

og eitt salerni sem bæði var notað fyrir börn og starfsmenn. Allan húsbúnað vantaði 

og þurftu konurnar að útvega hann. Trésmiðja Kaupfélagsins seldi þeim og sagaði 

fyrir þær krossvið sem þær smíðuðu úr stóla og borð heima hjá einni þeirra. Allt 

dót vantaði fyrir börnin. Þess vegna fengu þær sér myndir og límdu á 

krossviðarplötur, söguðu niður og bjuggu þannig til púsluspil fyrir börnin. Annan 

húsbúnað lögðu þær til sjálfar nema dýnur fyrir börnin sem þær fengu styrk til að 

kaupa frá bænum. Konurnar réðu til starfa nýútskrifaða fóstru, Pálínu Aðalbjörgu 

Pálsdóttur frá Sauðhaga í Vallahreppi. Pálína Aðalbjörg stjórnaði starfinu og henni 

til aðstoðar var ráðinn starfsmaður í hlutastarf. Mat fyrir börnin og starfsmennina 

elduðu foreldrar til skiptis og komu með hann. Þegar eldhús sjúkrahússins var 

tilbúið fengu þau matinn þaðan og var hann þá seldur foreldrum á kostnaðarverði.58 

Konurnar fimm deildu með sér greiðslu til Pálínu Aðalbjargar og 

aðstoðarmanns hennar fyrir starfið. Þarna voru sex börn í gæslu á morgnana en átta 

börn eftir hádegi. Foreldrarnir voru starfsmenn sjúkrahúss og heilsugæslustöðvar 

og hafði Pálína Aðalbjörg sitt eigið barn með sér í gæsluna. Opnunartími 

barnagæslunnar var frá klukkan 8:00 á morgnana til klukkan 17:00. Starfið fór vel 

af stað en óánægjuraddir fóru fljótt að heyrast frá öðrum þorpsbúum sem einnig 

vantaði barnagæslu fyrir börnin sín.59 

Í september 1974 mætti formaður Kvenfélagsins Bláklukku á 

hreppsnefndarfund og krafðist hún þess að hreppsnefndin færi að koma af stað 

dagheimili í hreppnum. Hreppsnefndin sýndi málinu velvild. Voru tveir 

 
58 Helga Aðalsteinsdóttir 2004 
59 Helga Aðalsteinsdóttir 2004 
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hreppsnefndarmenn skipaðir til að kynna sér málin um fyrirkomulag á opnun 

dagheimilis.60 

5.2 Egilsstaðahreppur opnar dagheimili

Á þessu má sjá að þrýstingur á hreppsnefndina að leysa dagvistunarmál barna í 

Egilsstaðaþorpi var orðinn mikill. Því var það þann 15. september árið 1975 að 

Egilsstaðahreppur opnaði dagvistarheimili að Selási 20 í bráðabirgðahúsnæði sem 

hafði verið hannað og byggt sem íbúð. Forstöðukona dagheimilisins var Pálína 

Aðalbjörg Pálsdóttir.61 Þetta heimili var áætlað fyrir 24 börn með mismunandi 

vistunartíma, bæði hluta úr degi og allan daginn. Þau börn sem voru allan daginn 

voru úr forgangshópum. Það voru börn 

heilsugæslustarfsmanna og börn frá 

barnmörgum heimilum eða frá 

heimilum sem áttu við erfiðleika að etja 

að mati læknis eða sóknarprests. 

Dagheimilið var opið frá klukkan 7:45 

til klukkan 17:30. 62 

Á þessu dagheimili voru tvær 

deildir. Börn heilsugæslustarfsmanna 

voru á annarri deildinni og höfðu þau til umráða eina litla dimma stofu. Þar dvöldu 

átta börn við mikil þrengsli. Á deildinni starfaði ein fóstra, Pálína Aðalbjörg, sem 

einnig var forstöðumaður heimilisins en starfsmaðurinn sem ræsti kom klukkan 

15:00 til að aðstoða við starfsemina á deildinni og þreif eftir að börnin fóru heim. 63 

Hi

n deildin hafði eina stofu og tvö lítil herbergi til umráða en á þeirri deild voru 

sextán börn fyrir hádegi og eftir hádegi. Ein fóstra starfaði þar allan daginn með 

einn starfsmann með sér til aðstoðar fyrir hádegi og annan starfsmann til aðstoðar 

eftir hádegi.  

Eldhúsið var mjög lítið. Þar komst aðeins fyrir eldavél, ískápur og smá bekkur en 

enginn vaskur. Því þurfti ráðskonan að sækja vatn til matargerðar og uppvasks í 

 
60 Gerðabók hreppsnefndar 1973-1975 
61 Fundagerðabók Egilsstaðahrepps 1975-1978:19 
62 Pálína Aðalbjörg Pálsdóttir 2004 
63 Pálína Aðalbjörg Pálsdóttir 2004 
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vask á salerni. Ráðskonan starfaði hálfan daginn í eldhúsinu og eldaði hún mat 

handa börnunum sem vistuð voru allan daginn, einnig hjálpaði hún til við að gefa 

þeim að borða. 

 Fataklefi var sameiginlegur fyrir báðar deildirnar og var hann mjög 

þröngur. Vinnuaðstaðan var því mjög léleg. Sem dæmi má nefna að aðeins var 

hægt að aðstoða tvö til þrjú börn í einu við að klæða sig fyrir útivist. Garðurinn var 

mjög lítill og athafnasvæði fyrir hlaup og aðra leiki var lítið. Í þessum þrengslum 

var þó starfað næstu fjögur árin eða til ársins 1979.64 

5.3 Reglur dagvistunarheimilis Egilsstaðahrepps

Engin reglugerð var til fyrir fyrsta dagvistarheimilið. Eftirfarandi reglugerð var 

samin þegar Egilsstaðahreppur tók alfarið við rekstrinum. 

 

1. grein. Starfsfólk skal ráðið samkvæmt samningi bæjarstarfsmanna hjá B.S.R.B. 

2. grein. Daglegur starfstími heimilisins skal vera frá klukkan 7:45 – 17:30 alla virka 

daga. 

3. grein. Heimilið verður fyrst um sinn fyrir börn á aldrinum tveggja til sex ára. Börn 

þeirra sem stunda vinnu utan heimilis frá barnmörgum heimilum skulu öðru jöfnu 

ganga fyrir dvöl. Jafnframt verði þess gætt, að ætíð verði fyrir hendi möguleiki að 

taka á móti börnum frá heimilum, sem eiga við erfiðleika að etja. Nefndin hafi í 

slíkum tilfellum samráð við lækni og / eða sóknarprest. Barnaheimilið verði 

starfrækt sem ein heild allt árið. Börn verði tekin inn í þeirri röð sem umsóknir 

berast, en biðlisti verði þó jafnframt metinn samkvæmt annari málsgein. Heimilt er 

að segja upp barni ef ástæða þykir til með mánaðar fyrirvara við endurskoðun 

dvalarleyfa. 

4. grein. Sveitarstjórn ákveður dagvistunargjöld hverju sinni. Greiða skal 

dagvistunargjöld, þó um forföll sé að ræða. Dagheimilið skal vera lokað í einn 

mánuð vegna sumarleyfa. Eigi verði greidd dagvistunargjöld þann mánuð. 

5. grein. Börn með lögheimili utan Egilsstaðahrepps skulu greiða 30% hærra gjald 

fyrir dagvistun, en börn með lögheimili í hreppnum sitji fyrir. 

6. grein. Börn sem verða sex ára á árinu hafi rétt til að dveljast fram að sumarleyfi. 

7. grein. Þriggja manna dagheimilsnefnd skal tilnefnd af sveitarstjórn í upphafi 

kjörtímabils. Skal dagheimilisnefnd fjalla um umsóknir um dvöl og úthlutun 

 
64 Pálína Aðalbjörg Pálsdóttir 2004 
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þeirra. Hefur nefndin ásamt forstöðumanni algjört úrskuðarvald í öllum 

vafamálum sem upp kunna að koma varðandi dvöl hvers barns á heimilinu og 

fylgjast með rekstri og aðbúnaði á heimilinu. Að öðru leyti skal forstöðumaður sjá 

um daglegan rekstur, en skrifstofa Egilsstaðahrepps um allan fjárhag heimilisins.65 

Þessar reglur voru vinnureglur um inntöku nýrra barna á dagvistarheimilið og 

skipurit hreppsins um stjórnun og rekstur heimilisins. Þessar reglur giltu sem 

vinnureglur fyrir forstöðumann dagheimilisins.66 

5.4 Egilsstaðahreppur byggir leikskóla

Á hreppsnefndarfundi þann 18. janúar 

1975 ræddi hreppsnefndin um 

húsnæðismál dagheimilisins og hversu 

ófullnægjandi þau væru. Full þörf væri á 

því að byggja nýtt hús undir 

starfsemina. Menn ræddu um hvar væri 

hentugt að koma starfseminni fyrir og 

komu tveir staðir helst til greina, annar 

staðurinn var lóð við götuna Sólvelli en hin lóðin var staðsett sunnan við 

Tjarnarlönd.67 Hreyfing komst svo á málið, þegar lögð var fram teikning af 

fyrirhuguðu dagheimilishúsi, á hreppsnefndarfundi þann 2. apríl 1975. 

Dagheimilinu var ætlað að vera fullnægjandi fyrir 24 börn samtímis. Samþykktu 

fundarmenn að senda teikninguna suður til ráðuneytis til athugunar og samþykktar 

og leita tilboða hjá Trésmiðju Fljótsdalshéraðs í byggingu hússins. Að lokum 

samþykktu fundarmenn lóðina við Tjarnarlönd undir fyrirhugaða 

dagheimilisbyggingu.68 

Það tók svo 16 mánuði að komast næsta skref, sem var tekið á fundi 

hreppsnefndar þann 27. september 1976, en þá var ákveðið að gera samning við 

Trésmiðju Fljótsdalshéraðs um byggingu dagheimilis við Tjarnarlönd. Hreppsnefnd 

setti sér það markmið að húsið yrði fokhelt á komandi vetri. 

 
65 Fundagerðabók Egilsstaðahrepps 1975-1978:29 
66 Fundagerðabók Egilsstaðahrepps 1975-1978:29 
67 Gerðabók hreppsnefndar 1973-1975:123 
68 Gerðabók hreppsnefndar 1973-1975:144 
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Nýja dagheimilishúsið við Tjarnarlönd 10-12 var svo tilbúið þann 4. 

september árið 1979 á „ári barnsins“69. Það var þá opnað og tekið í notkun.70 Þessu 

nýja húsi var gefið nafnið Tjarnarland dregur það nafn sitt af Tjarnargarðinum sem 

er við suður hlið hússins.71 

69 Fundagerðabók Egilsstaðahrepps 1975-1978:56 
70 Pálína Aðalbjörg Pálsdóttir 2004 
71 Anna Britta Vilhjálmsdóttir 2004 
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6. Starfsemi Tjarnarlands 1979-2000

Það má segja að það hafi verið bylting að fá sérhannað hús undir leikskólastarfið. 

Aðstaðan breyttist mikið frá því sem áður var þegar leikskólinn hafði til umráða 

þröngt og óhentugt leiguhúsnæði. Leikskólinn Tjarnarland hefur starfað frá árinu 

1979 með forstöðumann sem annast stjórnun daglegs starfs. Fyrst til að gegna því 

starfi var Pálína Aðalbjörg Pálsdóttir.72 

6.1 Tjarnarland 1979-1989

Upphaflega var ætlunin sú að reka þetta heimili sem dagheimili, en þá var 

eftirspurnin eftir barnagæslu orðin önnur og þess vegna var Tjarnarland rekið frá 

árinu 1979 til ársins 1989, sem tveggja deilda leikskóli.73 Deildirnar tvær á 

Tjarnarlandi voru nefndar Dverga- og Álfadeild.74 

Deildirnar voru aldursskiptar og var Dvergadeild fyrir yngri börnin en 

Álfadeild fyrir þau eldri. Dvergadeild hafði til umráða rúmgóða stofu sem hægt er 

að skipta í tvennt. Þar voru borð, stólar og hillur með leikföngum. Inn af stofunni er 

lítið herbergi sem notað var sem föndurherbergi. Og við hinn endann var lítið 

eldhús. Sameiginlegur fataklefi var fyrir báðar deildirnar. Inn af fataklefa var 

salernisaðstaðan fyrir börnin en það voru þrjú lítil klósett í hæð barnanna og þrír 

litlir vaskar. Álfadeildin hafði til umráða stóra stofu sem hægt var að skipta í 

tvennt. Inn af stofunni var lítið herbergi sem var notað sem föndurherbergi. Eitt 

klósett var á eldri deildinni sem var í fullorðinsstærð. Inngangur starfsmanna var á 

eldri deildina svo og salerni fyrir starfsfólkið.  

Lóðin í kringum Tjarnarland er 2500 m2 að flatarmáli. Á henni voru ágæt 

leiktæki, gróður og brekka sem gefur góða möguleika til fjölbreyttrar hreyfingar. 

Árið 1979 voru tvær starfandi fóstrur á Tjarnarlandi. Þá unnu á Tjarnarlandi einnig 

fimm ófaglærðar starfsstúlkur og einn starfsmaður annaðist ræstingar eftir lokun 

leikskólans.75 

72 Pálína Aðalbjörg Pálsdóttir 2004 
73 Pálína Aðalbjörg Pálsdóttir 2004 
74 Björn Vigfússon 1997:156 
75 Pálína Aðalbjörg Pálsdóttir 2004 



Rætur leikskólastarfs á Egilsstöðum  22 

Árið 1979 var gerð úttekt á nýtingu leikskólarýmis og vistunarþörf á Egilsstöðum. 

Hér má sjá töflu um þessa nýtingu. 

Nýting leikskólarýmis á Egilsstöðum þann 1. nóvember 

árið 1979 
Fyrir 
hádegi Eftir hádegi 

 
Alls 

Börn fædd árið 1974       5    5 

Börn fædd árið 1975       3      10 13 

Börn fædd árið 1976       3        9 12 

Börn fædd árið 1977       2        9 11 

Börn fædd árið 1978     11        2 13 

Samtals:     24       30 54 
76 

Af þessu má sjá hver eftirspurn eftir leikskólarými var fyrir og eftir hádegi. Biðlisti 

var ekki langur en á honum voru sjö börn sem var óskað eftir vistun fyrir hádegi. 

Þar af voru tvö utansveitarbörn. Hin börnin höfðu ekki náð tveggja ára aldri fyrr en 

í nóvember og desember. Eitt barnið flytur ekki á staðinn fyrr en um áramót. Þess 

má líka geta að vísir að skóladagheimili var rekinn í leikskólanum en þar dvöldu 

fimm forskólabörn í 1-2 1/2 klukkustund á dag áður en þau fóru í skólann. Þetta 

kom til vegna eftirspurnar frá foreldrum forskólabarna og þar sem leikskólarýmin 

voru ekki fullnýtt var hægt að bjóða uppá skóladagheimilisvistun.77 

Árið 1983 átti forstöðumaður leikskólans hvergi fast afdrep og þurfti hann að 

hrekjast á milli eldhúss og kaffistofu til þess að reyna að fá vinnufrið. Á kaffistofu 

leikskólans mátti þá reykja svo að vinnuaðstaðan og vinnufriðurinn var ekki mjög 

mikill. Þetta fyrirkomulag gekk ekki vel og var ákveðið að reykingar skyldu aðeins 

leyfðar í þvottahúsi leikskólans. Ekki áttu reykingarnar og þvotturinn heldur 

samleið og þurftu reykingamennirnir að flytjast í skúr við hlið hússins sem þar 

hafði verið komið fyrir og var einnig notaður sem kaffistofa.78 

Ekki reyndist húsnæði leikskólans anna þeirri þörf sem var til staðar og jókst 

frá ári til árs. Með tilkomu Menntaskólans á Egilsstöðum jókst íbúafjöldi því til 

Egilsstaða flykktust bæði kennarar og nemendur með börn á leikskólaaldri. 

 
76 Barnaverndarnefnd Egilsstaðahrepps 1980:2 
77 Barnaverndarnefnd Egilsstaðahrepps 1980:2 
78 Pálína Aðalbjörg Pálsdóttir 2004 
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Einstæðum foreldrum fór fjölgandi og um leið varð forgangshópurinn stærri. 

Biðlistar urðu stærri og stærri og leikskólinn var sprunginn. Árið 1983 var lögð 

fram krafa um viðbótarbyggingu af foreldrum og starfsfólki dagheimilisins vegna 

aðstöðuleysis og biðlista barna á dagheimilið. Árið 1985 voru samþykktar 

teikningar að viðbyggingu við leikskólann eftir mikið þref fram og til baka í 

kerfinu. Viðbyggingin átti að hýsa tvær deildir, starfsmannaðstöðu, listaaðstöðu og 

sal.79 

6.2 Tjarnarland 1989-1999

Árið 1989 var viðbyggingin tilbúin og tekin í notkun undir starfsemina. Þarna 

breyttist vinnuaðstaðan mjög mikið, því starfsfólkið fékk kaffistofu og 

leikskólastjóri fékk skrifstofu. Húsnæðið rúmaði 70 börn á aldrinum tveggja til sex 

ára sem voru hálfan daginn í vistun. Gamla húsnæðið varð nú aftur að einnar 

deildar dagheimili og nýtt undir börn í heilsdagsvistun. Í fyrstu reyndist fremur 

erfitt að fá börn á þá deild vegna þess að foreldum fannst ekki nógu gott að hafa 

börnin sín allan daginn á dagheimilinu. Það þótti ómanneskjulegt að vista börnin 

þar allan daginn, völdu foreldrar fremur að hafa börnin sín hálfan daginn hjá 

dagmömmu og hálfan daginn á dagheimilinu. Þó breyttist þessi hugsunarháttur 

fljótt og varð biðlistinn á dagheimilisdeildina brátt lengri en á hálfsdagsdeildirnar. 

Með tilkomu stærra húsnæðis stækkaði starfsmannahópurinn. Þrátt fyrir bættan 

aðbúnað starfsmanna og barna þá var aðstaðan í eldhúsinu engan veginn 

fullnægjandi vegna stækkunar leikskólans. Tekin var sú ákvörðun að byggja við 

eldhúsaðstöðuna og var sú bygging tekin í notkun þann 1. maí 1998. Eftir þær 

úrbætur var loks hægt að bjóða öllum börnum leikskólans upp á mat í hádeginu, 

hvort sem þau voru í hálfs- eða heilsdagsvistun.80 Dagheimilinu og nýju deildunum 

voru gefin nöfn með tilliti til náttúrunnar og staðhátta. Dagheimilið var nefnt 

Hamrabær eftir hömrunum sem eru fyrir ofan Valaskjálf. Miðdeildin var nefnd 

Tjarnarbær eftir Lómatjörn sem er stutt frá leikskólanum og innsta deildin var 

nefnd Skógarbær eftir Egilsstaðaskógi sem er fyrir ofan bæinn.81 

Árið 1998 var vistunarformi barnanna breytt þannig að allar deildir 

leikskólans buðu uppá hálfs- og heilsdagsvistun. Deildirnar breyttust úr 

 
79 Pálína Aðalbjörg Pálsdóttir 2004  
80 Pálína Aðalbjörg Pálsdóttir 2004 
81 Anna Britta Vilhjálmsdóttir 2004 
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aldursblönduðum deildum í aldurshreinar. Þetta átti, sér stað í kjölfar þess að 

samþykkt var að taka inn og vinna eftir nýrri hugmyndafræði fyrir leikskólann. 

Hugmyndafræðin kemur frá Ítalíu og dregur nafn sitt af litlum bæ þar, sem heitir 

Reggio Emilia þar sem hugmyndasmiður að hugmyndafræðinni var búsettur.82 

6.3 Leikskólinn aðlagaður að hugmyndafræðinni

Til þess að aðlaga leikskólann Tjarnarland að þessari nýju hugmyndafræði var öllu 

starfsfólki leikskólans boðið uppá námskeið til að kynna fyrir því hugmyndafræðin 

og starfið. Þessi hugmyndafræði breytti starfsháttum og umhverfinu á leikskólanum 

þar sem hún leggur áherslu á allt uppgvötunarnám barnsins.83 

Það sem starfsfólkið gerði til að kynna sér vinnu með þessa hugmyndafræði 

var meðal annars að stofna leshring á leikskólanum og stofnaðir voru umræðuhópar 

um hugmyndafræðina. Vorið 1999 fóru leikskólakennarar frá Tjarnarlandi í 

námsferð til Kalmar í Svíþjóð til að kynna sér og skoða leikskóla þar sem reknir 

eru og starfa eftir hugmyndafræði Reggio Emilia. Tókst ferðin vel og voru 

kennararnir ánægðir með hana og héldu þeir kynningu og myndasýningu úr 

ferðinni fyrir aðra starfsmenn leikskólans.84 Þessi ferð gaf starfsfólki Tjarnarlands 

margar góðar hugmyndir að því hverning hægt væri að aðlaga leikskólann að 

hugmyndafræðinni og vinna með hana.85 

6.4 Reggio Emilia

Sálfræðingurinn Loris Malaguzzi er aðal hugmyndarsmiðurinn að Reggio Emilia 

hugmyndafræðinni. Hann fæddist þann 23. febrúar árið 1920 og lést þann 30. 

janúar árið 1994. Í meira en þrjá áratugi barðist hann fyrir hugsjón sinni, sem 

forstöðumaður leikskóla í Reggio Emilia á Ítalíu. Formennsku leikskólamála tók 

hann að sér árið 1963 fyrir borgaryfirvöld þar í borg.86 

Borgin Reggio Emilia er þekkt út um allan heim fyrir leikskólana sína og var 

einn leikskólinn þar útnefndur af tímaritinu Newsweek sem besti leikskóli í heimi 

árið 1991. Hugmyndafræðin Reggio Emilia er sett saman úr mörgum 
 
82 Fundagerðabók Tjarnarlands 1998-2003 
83 Fundagerðabók Tjarnarlands 1998-2003 
84 Fundargerðabók Tjarnarlands 1998-2003 
85 Pálína Aðalbjörg Pálsdóttir 2004 
86 Berglind Káradóttir o.fl. 1994-1995:4 
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uppeldiskenningum og má þar meðal annars nefna kenningar Montessori, Dewey, 

Piaget, Freire, Vygotsky og Bronfenbrenner.87 

Mikilvægir þættir í hugmyndafræðinni eru þessir:  

 

• Ákveðin sýn á barnið, hvert barn er einstakt og það sjálft er aðalpersónan 

hvað varðar þess eigin vöxt og þroska. 

• Virðing, nálægð, hlýja og umhyggja er hluti af uppeldisstarfinu. 

• Til þess að kynnast börnunum verður maður að kynnast þeirra veröld. 

• Uppeldisstarfið eru ekki mótaðar aðferðir heldur felast í því sífelldar 

vangaveltur. 

• Við verðum að sjá barnið eins og barn nútímans ekki barn fortíðar.  

• Menntun felst í því að rannsaka. 

• Kennarinn á að hafa það hlutverk að hlusta og reyna að sjá hvaða stefnu 

barnið tekur í þekkingarleit sinni. Kennarinn þarf að læra að grípa þau 

tækifæri sem gefast og varpa þeim aftur til barnsins þannig að það geti 

gripið þau eins og bolta og haldið áfram.88 

Í Reggio Emilia hugmyndafræðinni er lagt upp úr því að umhverfið sé hvetjandi, 

aðlaðandi og fallegt. Að hægt sé að aðlaga það menningarháttum og einstaklingum 

sem þar dvelja. Ekki má hafa það í svo föstu formi að ekki sé hægt að breita því 

það sé því sem mest lifandi.89 

6.5 Uppeldisfræðileg skráning

Í Reggio Emilia er uppeldisfræðileg skráning upprunnin. Skráning er ekki bara að 

skrá. Hún felur í sé skráningu og athugun á orðum og gjörðum barnsins.90 Líta má á 

skráningu sem heimildasöfnun á upplifun og reynslu barna og starfi. Skráning 

styrkir sjálfsmynd barns og gerir starf og þekkingarheim sýnilegt því sjálfu. 

Skráningin getur gert börnunum ljóst að hlustað sé á hugmyndir þeirra og að verk 

 
87 Anna Ingólfsdóttir o.fl. 1997:5-6 
88 Guðrún Alda Harðardóttir 2001 
89 Anna Ingólfsdóttir o.fl. 1997:9 
90 Guðrún Alda Harðardóttir 2000:69 
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þeirra séu tekin alvarlega. Hægt er að nota mismunandi aðferðir til skráningar, svo 

sem að skrá niður samtöl barnanna, ljóð, sögur og taka myndir af starfi þeirra.91 

Hægt er að nota við skráningu ljósmyndir, myndbandsupptökur, 

segulbandsupptökur, MD tæki eða skrifa og teikna hvað börnin segja og gera.92 

Þegar skráning er unnin þarf kennarinn að hafa góðan tíma til að skrá atferli 

barnsins, bæði þegar það er eitt og í samspili við barnahóp.93 Skráning er mjög 

mikilvæg fyrir kennarann. Hún leggur grunn að þróun leikskólastarfsins og gerir 

starf þeirra með börnunum sýnilegt. Í samvinnu við börn og foreldra tekur kennari 

sem hefur gott vald á skráningu áhrifaríkari ákvarðanir um skipulag og 

áætlunargerðir varðandi kennslu. Kennari sem gerir skráningu með börnum er 

líklegri til að bæta sig í starfi.94 Skráning er ekki síður mikilvæg fyrir foreldrana. 

Hún opnar störf leikskólans fyrir foreldrum og fær þá til að taka þátt í starfseminni 

og hvetur til foreldrasamstarfs.95 

Skráning gerir vinnu og þekkingarheim barnsins sýnilegan því sjálfu og 

styrkir sjálfsmynd þess. Skráning er mikilvæg, því hún fléttar saman fræði og starf, 

hún leggur grunn að þróun, símenntun og mati. Skráning veitir haldgóð rök í 

umræðum um leikskólamál því hún sýnir fram á gæði leikskólastarfs og varpar 

ljósi á rödd barnsins.96 

Skráningarverkefnunum í leikskólanum er svo safnað saman í möppur í tímasettri 

röð. Foreldrar og börn geta skoðað þær, þannig hafa þau sýnilega minningu um það 

hvað þau hafa sagt og gert á leikskólatímanum.97 

Hvert barn á sína eignin möppu. Í möppum barnanna eru 

ljósmyndaskráningar, samtalsskráningar og ferliskáningar af listaverkum barnanna 

auk listaverka sem börnin vinna í starfinu á leikskólanum. Möppurnar eru 

aðgengilegar fyrir börn og foreldra til að skoða og fylgjast með starfinu.98 

91 Gandini, Lella 1993:8 
92 Guðrún Alda Harðardóttir 2000:69 
93 Aðalnámskrá leikskóla 1999:14 
94 Guðrún Alda Harðardóttir 2000:69 
95 Berglind Káradóttir o.fl. 1994-1995:22 
96 Guðrún Alda Harðardóttir 2000:69-70 
97 Anna Ingólfsdóttir o.fl. 1997:18 
98 Jóhanna Birna Sigbjörnsdóttir 2004 
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6.6 Tjarnarland 1999-2000

Biðlistar voru orðnir langir eftir leikskólavistun fyrir börn í Egilsstaðabæ og mikill 

þrýstingur frá foreldrum á bæjaryfirvöld varð til þess að Egilssstaðabær ákvað að 

leigja húsnæði undir fjórðu deild leikskólans. Húsnæðið sem fyrir valinu varð var 

kjallari í Valaskjálf. Þar var útbúin bráðabirgðaaðstaða og til stóð að þar yrði 

starfað í stuttan tíma eða þar til önnur lausn á húsnæðisvandanum fyndist.99 

Deildin var nefnd Frábær og tók hún til starfa í september árið 1999. Fyrst 

þegar deildin opnaði voru börnin á biðlista leikskólans sett á þessa deild, óháð aldri 

eða þroska. Þrátt fyrir að aðrar deildir leikskólans væru aldurshreinar. Því gekk 

starfsemin upp og ofan fyrsta veturinn, líka vegna tíðra starfsmannaskipta. Ekki 

voru foreldrar ánægðir með nábýlið við skemmtistaðinn Valaskjálf. Þar var 

skemmtanahald og böll um helgar sem oft mátti sjá á lóð Frábæjar og þurfti 

starfsfólk leikskólans oftast að byrja vikuna á því að tína upp rusl, glerbrot og 

sígarettustubba. Þessi deild er enn starfandi en nú er hún aldurshrein og rekin sem 

yngsta deild leikskólans.100 

6.7 Foreldrafélag Tjarnarlands

Foreldrafélag var stofnað við leikskólann árið 1980 og hefur starfað óslitið síðan. 

Fyrsti formaður og frumkvöðull að stofnun foreldrafélagsins var Jóhanna 

Illugadóttir. Foreldrafélagið hefur aukið skilning sveitarstjórnarmanna á þörfum 

leikskólans.101 

Þessi góði félagsskapur hefur reynst heimilinu hið mesta þarfaþing. Tilgangur 

foreldrafélagsins er að stuðla að samskiptum á milli foreldra og starfsfólks, fylgjast 

með allri starfsemi leikskólans og hafa áhrif á gang mála. Fundir eru haldnir hjá 

félaginu einu sinni í mánuði og sitja þá stjórn foreldrafélagsins og fulltrúar 

starfsfólks en fundirnir eru opnir öllum foreldrum barna leikskólans. 

Foreldrafélagið styður líka leikskólastarfið með því að greiða fyrir ýmsar ferðir, 

uppákomur og kaup á tækjum og tólum til starfsins. Sem dæmi má nefna starfrænar 

 
99 Pálína Aðalbjörg Pálsdóttir 2004 
100 Nína Midjord Erlendsdóttir 2004 
101 Björn Vigfússon 1997:156 
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myndavélar, vídeó og vagn fyrir salinn með boltum og dóti. Foreldrafélagið er 

rekið með gjöldum sem foreldrar greiða mánaðarlega með leikskólagjöldunum.102 

102 Pálína Aðalbjörg Pálsdóttir 2004 
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7. Stjórnsýsla

Stjórnun var ekki stór þáttur í rekstri dagheimilisins árið 1974 þegar starfskonur 

heilbrigðisstofnunarinnar stofnuðu fyrst dagheimili en þá stjórnuðu þær rekstrinum 

sjálfar. Með tilkomu Egilsstaðahrepps árið 1975 breyttist stjórnunarfyrirkomulagið 

á rekstri dagheimilisins og hreppurinn stofnaði nefnd til að sjá um stjórnunina.103 

7.1 Stjórnun og boðleiðir

Þegar Egilsstaðahreppur tók við rekstri dagheimilisins árið 1975 var stofnuð 

leikskólanefnd af hreppsnefndinni til að stýra og vera milligöngumaður milli 

hreppsins og dagheimilisins. Nefndarmenn fóru margar ferðir til Reykjavíkur til að 

kynna sér rekstur dagheimila þar og á vinnufundi. Í þessari nefnd störfuðu yrirleitt 

foreldrar barna á dagheimilinu og byggðist starfið mikið upp á sjálfboðavinnu og 

áhuga nefndarmanna fyrir uppbyggingu dagheimilisins.104 

7.2 Fræðslu- og menningarsvið

Þegar sameining sveitafélaga átti sér stað árið 1998 og sveitirnar á Héraði 

sameinuðumst í sveitarfélagið Austur-Hérað var tekið upp nýtt 

stjórnsýslufyrirkomulag í Egilsstaðabæ. Í þessu nýja stjórnsýslufyrirkomulagi er 

fræðslu og menningarsvið og tók núverandi forstöðumaður þess, Helga 

Guðmundsdóttir þá til starfa. Hlutverk fræðslu og menningarsviðs er fjölbreytt. Það 

stýrir fræðslumálum, íþrótta og æskulýðsmálum, menningarmálum og 

hátíðahöldum á vegum bæjarfélagsins. Leikskólastjóri er yfirmaður leikskólans en 

hans yfirboðaðar eru starfsmenn fræðslu og menningarsviðs. Flest samskipti 

varðandi leikskólann fara í gegnum forstöðumann fræðslu og menningarsviðs.105 

Egilstaðabær hefur vefsíðu sem er uppfærð og rekin af Egilsstaðabæ. Þar sem 

sjá má fyrirkomulag stjórnsýslu á Egilsstöðum. Þar eru aðgengilegar helstu 

upplýsingar um starfsmenn og stofnanir bæjarins.106 

Hér má sjá skipurit Austur-Héraðs um valddreifingu milli nefnda og ráða. 

 
103 Helga Aðalsteinsdóttir 2004 
104 Helga Aðalsteinsdóttir 2004 
105 Helga Guðmundsdóttir 2004 
106 Austur-Hérað 2004 
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107 

7.3 Starfsmannahald

Leikskólinn hefur búið við stöðugt starfsmannahald og nú hafa tuttugu starfsmenn 

hans af þrjátíu og tveimur unnið við leikskólann í fimm ár eða lengur.108 Stöðugildi 

 
107 Austur -Hérað 2004 
108 Pálína Aðalbjörg Pálsdóttir 2004 
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eru 25,85. Leikskólakennarar eru átta í 7,74 stöðugildum en leiðbeinendur eru 24 í 

14,37 stöðugildum.109 

Sveitarfélagið hefur lagt áherslu á að ráða fagmenntað starfsfólk til starfa við 

leikskólann og sent leiðbeinendur á Valgreina og kjarnanámskeið sem eru haldin af 

verkalýðsfélögunum til að búa starfsfólkið betur undir að vinna með börnum. Á 

þessum námskeiðum lærir starfsfólkið meðal annars skyndihjálp, um ummönnun 

ungra barna og um uppeldi. Leikskólinn hefur boðið starfsfólki sínu upp á ýmis 

námskeið og fræðsluerindi á starfsdögum og á starfsmannafundum. Leikskólinn 

hefur tekið upp símenntunarstefnu sem hvetur starfsmennina til náms og eykur 

færni, kunnáttu og starfsöryggi starfsmanna. Þetta leiðir til þess að starfsmenn 

verða sterkari heild og vinna betur saman að sameiginlegum markmiðum 

leikskólans. Starfsmenn leikskólans hafa lagt mikið upp úr því að hafa góðan 

vinnuanda og góð samskipti á vinnustaðnum. Við leikskólann er starfandi 

starfsmannafélag sem hefur skipulagt ýmsar uppákomur fyrir starfsmenn. Þar má 

nefna vinaleik, jólahlaðborð, menningarferðir, árshátíð og að halda utan um 

gjafasjóð starfsmanna. Gjafasjóðurinn hefur gefið samúðargjafir, sængurgjafir, 

afmælisgjafir og gjafir til að samgleðjast fólki á merkilegum tímamótum þess.110 

Starfsmenn leikskólans settu sér einnig markmið til að viðhalda góðum 

starfsanda á vinnustaðnum og voru markmiðin samþykkt á starfsmannafundi 

leikskólans, voru þessi markmið nefnd leiðarljós starfsmanna.111 

7.4 Leiðarljós starfsmanna 

Leiðarljósin eiga að vera lýsandi fyrir það til hvers er ætlast af starfsmönnum 

leikskólans í starfi. Hvaða leiðarljósum þarf að ganga út frá sem einstaklingar og 

samstarfsmenn með jákvæða sýn, jákvætt hugarfar og virðingu fyrir okkur sjálfum, 

samstarfsmönnum, börnum, foreldrum og starfinu í heild.112 

1. Erum stundvís og tilbúin til vinnu. 

2. Heilsum og kveðjum með bros á vör 

3. Sýnum umburðarlyndi og gagnkvæma virðingu 
4. Erum jákvæð, hreinskilin og gagnrýnum á uppbyggilegan hátt. 

 
109 Ingvar Sigurgeirsson 2004:5 
110 Jóhanna Birna Sigbjörnsdóttir 2004 
111 Fundagerðabók Tjarnarlands 1998-2003 
112 Fundagerðabók Tjarnarlands 1998- 2003 
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5. Erum stolt af leikskólastarfinu. 

6. Tölum af virðingu um leikskólann innan hans sem utan. 

7. Viðurkennum eigin mistök. 

8. Komum skilaboðum til viðkomandi aðila í stað þess að baktala. 

9. Virðum hugmyndir annarra. 

10. Sýnum sveigjanleika í starfi. 

11. Tölum saman, leysum málin og förum sátt heim úr vinnunni. 

12. Varðveitum gleðina í hjarta okkar.113 

Leiðarljósin eru innrömmuð og hanga þau uppi á öllum deildum leikskólans, sem 

hvattning til starfsmanna að fylgja þeim.114 

Í mars 1998 gerðu Kristín Karlsdóttir og Sigurjón Mýrdal könnun á vegum 

Kennaraháskóla Íslands á viðhorfum starfsmanna leikskólans Tjarnarlands til 

leikskólans. Stöðu og þátttöku starfsmanna má sjá hér. 

 

Hér má sjá þátttöku í könuninni
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Ein spurningin í könnuninni til starfsmanna var „Hversu sátt/ur ert/u við 

leikskólann Tjarnarland sem vinnustað“? Útkoman sýnir að starfsmenn voru sáttir 

við vinnustaðinn sinn. 

113 Funagerðabók Tjarnarlands 1998-2003 
114 Pálína Aðalbjörg Pálsdóttir 2004 
115 Kristín Karlsdóttir, Sigurjón Mýrdal 1998:8 
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7.5 Leikskólastjórar

Forstöðumenn og leikskólastjórar á Tjarnarlandi hafa verið sjö frá upphafi. Fyrsti 

forstöðumaður á Tjarnarlandi var Pálína Aðalbjörg Pálsdóttir og starfaði hún eins 

og áður er komið fram frá árinu 1979 til ársins 1987, en þá tók hún sér frí frá 

störfum á Tjarnarlandi og starfaði hún við kennslu í grunnskólanum á 

Egilsstöðum.117 

Frá árinu 1987 og til ársins 1989 starfaði Hólmfríður Jónsdóttir fóstra frá 

Reykjavík sem leikskólastjóri á Tjarnarlandi.118 Þriðji leikskólastjórinn var 

innfæddur Egilsstaðabúi, Valborg M. Vilhjálmsdóttir fóstra. Starfaði hún frá árinu 

1989 til ársins 1993.119 Með henni og Hólmfríði starfaði Sesselja Sigurðardóttir 

fóstra frá Eiðum sem leikskólastjóri frá árinu 1988-1991.120 

Nýr forstöðumaður kom á Tjarnarland árið 1993 en það var Kristbjörg Lóa 

Árnadóttir fóstra frá Reykjavík og starfaði hún aðeins í eitt ár.121 Árið 1994 tók 

Jóhanna Harðardóttir fóstra úr Hafnarfirði, við leikskólastjórn á Tjarnarlandi og 

gegndi hún því starfi til ársins 1996.122 Árið 1996 kom Pálína Aðalbjörg Pálsdóttir 

aftur til starfa á Tjarnarland og er hún núverandi leikskólastjóri.123 

116 Kristín Karlsdóttir, Sigurjón Mýrdal 1998:8 
117 Ívar Gissurarson, Steingrímur Steinþórsson 2000:556 
118 Ívar Gissurarson, Steingrímur Steinþórsson 2000:367 
119 Ívar Gissurarson, Steingrímur Steinþórsson 2000:687 
120 Ívar Gissurarson, Steingrímur Steinþórsson 2000:586 
121 Ívar Gissurarson, Steingrímur Steinþórsson 2000:459 
122 Ívar Gissurarson, Steingrímur Steinþórsson 2000:429 
123 Ívar Gissurarson, Steingrímur Steinþórsson 2000:556 



Rætur leikskólastarfs á Egilsstöðum  34 

8. Námskrá, markmið og leiðir

Sérstök skólanámskrá Tjarnarlands er ekki til en frá árinu 1999 hafa verið 

skilgreind markmið og leiðir skólastarfsins. Þar koma fram helstu áherslur 

leikskólans í starfinu og að hvaða markmiðum skuli stefnt.124 Árið 1999 kom út 

Aðalnámskrá leikskóla og má segja að útkoma hennar hafi markað ákveðin 

tímamót í námskrárgerð. Með útkomu Aðalnámskrár leikskóla var gerð krafa að 

hálfu menntamálaráðuneytis um það að hver leikskóli skuli semja sér 

skólanámskrá. Í slíkri skólanámskrá skal koma fram uppeldis- og námsáætlun 

leikskólans til lengri eða skemmri tíma. Skal slík skólanámskrá taka mið af 

Aðalnámskrá leikskóla, skipuriti, stjórnarháttum og starfsmannastefnu 

leikskólans.125 

8.1 Markmið og leiðir Tjarnarlands

Meginmarkmið 1

Að barnið verði sjálfstæður, skapandi og gagnrýninn einstaklingur með jákvæða 

sjálfsmynd. 

 

Undirmarkmið: 

1. Efla hreyfiþroska barnsins og vekja áhuga þess á hreyfingu og útiveru. 

2. Að styrkja sjálfsmynd barnsins. 

3. Að efla sjálfsbjargarviðleitni barnsins. 

4. Að örva hugmyndaflug og sköpunargleði barnsins. 

5. Að efla málþroska barnsins (hlustun, orðaforða, tjáningu,málskilning, 

hugtakaskilning) og áhuga þess fyrir móðurmálinu. 

Meginmarkmið 2

Að rækta með barninu lífsgleði og jákvæðni svo það fái notið bernsku sinnar. 

 

Undirmarkmið:

124 Markmið og leiðir Tjarnarlands 1999 
125 Aðalnámskrá leikskóla 1999:34 
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1. Að skapa barninu aðstæður svo það fái notið sín í leik og skapandi starfi. 

2. Að vinna með barninu á þess eigin forsendum svo það fái notið sín sem 

einstaklingur í hópnum. 

3. Veita barninu jákvæðan aga. 

 

Meginmarkmið 3

Að barnið öðlist félagslega færni og beri virðingu fyrir sjálfu sér og öðrum. 

 

Undirmarkmið:

1. Að barnið geti unað og starfað sem ábyrgur einstaklingur. 

2. Að barnið geti leyst ágreiningsmál/deilur á farsælan hátt. 

3. Að barnið sýni öðrum tillitsemi og kurteisi. 

4. Að barnið sé virkur þátttakandi í leik og starfi. 

 

Meginmarkmið 4

Að barnið læri að bera virðingu fyrir náttúrunni og umhverfi sínu. 
 
Undirmarkmið:

1. Vekja athygli og áhuga barnsins á nánasta umhverfi sínu. 
2. Að barnið fræðist um margbreytileika náttúrunnar og fjölbreytt lífríki hennar. 

3. Að fræða barnið um umhverfisvernd og vekja ábyrgðarkennd þess fyrir góðri 

umgengni við náttúruna126.

8.2 Lög og skyldur

Í Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili sem kom út árið 1985 má sjá eftir hvaða 

lögum er starfað og helstu áherslur í uppeldisstarfi á dagvistarheimilum. Þá voru í 

gildi lög um þessa starfsemi númer 112/1976.127 Í fyrstu grein þessara laga er 

kveðið á um sem hér segir: 

 
126 Markmið og leiðir Tjarnarlands 1999 
127 Menntamálaráðuneytið 1985:5 
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„Markmið með starfsemi dagvistarheimila er að gefa börnum kost á að njóta 

handleiðslu sérmenntaðs fólks úr uppeldismálum og búa þeim uppeldisskilyrði er 

efla persónulegan og félagslegan þroska þeirra.“128 

Árið 1981 komu út önnur lög númer 40/1981 sem fjölluðu um breytingar á 

byggingu og rekstri dagheimila.129 Árið 1993 kom út Uppeldisáætlun fyrir 

leikskóla og markmið og leiðir. Þar má sjá afrakstur nefndar sem var skipuð til að 

semja starfsáætlun um uppeldisstörf á dagvistarheimilum. Þar segir hvers vegna 

þörf sé á lögbundnum markmiðum og uppeldisáætlun.130 

Menntamálaráðuneytinu ber samkvæmt hinum nýju lögum að setja 

leikskólum landsins uppeldisáætlun, í lögunum segir: „Menntamálaráðuneytið setur 

leikskólum uppeldisáætlun þar sem m.a. skal kveðið á um uppeldis-og 

menntunarhlutverk leikskólans og meginstefnu varðandi starfshætti. Í 

uppeldisáætlun verði gildi leiksins sem uppeldis- og kennslutæki leiðandi hugtak. 

Menntamálaráðuneytið hefur uppeldisáætlun leikskóla stöðugt til endurskoðunar.131 

128 Lög um byggingu og rekstur dagvistarheimila fyrir börn. Nr. 112/1976 
129 Menntamálaráðuneytið 1985:5 
130 Menntamálaráðuneytið 1993:25 
131 Lög um leikskóla. Nr 48/1991 
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9. Innra starf leikskólans

Námssvið leikskóla eru sex. Þau eru hreyfing, málrækt, myndsköpun, tónlist, 

náttúra og umhverfi, menning og samfélag. Í þessum námssviðum má finna þá 

áhersluþætti sem unnið er með í leikskólum. Þessi námssvið er ekki hægt að flysja 

út úr leikskólastarfinu því þau eru samofin í leik, daglega umönnun og almenna 

lífsleikni.132 

Leiðir leikskóla til að kenna börnunum lífsleikni eru margar og má meðal 

annars nefna þær að kenna börnunum að virða reglur, að ástunda lýðræðisleg 

vinnubrögð, að bera virðingu fyrir umhverfi sínu og að hafa áhrif á þær ákvarðanir 

sem eru teknar í leikskólanum. Þannig efla börnin með sér jákvætt viðhorf til 

samfélagsins og efla siðgæðisþroska sinn.133 

9.1 Foreldrasamstarf og aðlögun

Er barn byrjar í leikskóla hefst samstarf foreldra og leikskólans, með kynningu á 

leikskólanum fyrir foreldra. Leikskólastjóri og leikskólakennarar kynna fyrir 

foreldrum það starf sem unnið er á leikskólanum, Aðalnámskrá leikskóla,

skólanámskrá leikskólans, húsakynni, efnivið og leiksvæði. Foreldrar þurfa að 

kynnast því starfsfólki sem vinnur á leikskólanum, starfsemi foreldrafélagsins og 

helstu hefðum og siðum í leikskólastarfinu.134 

„Leikskólastjóra ber skylda til, samkvæmt lögum um leikskóla og reglugerð um 

starfsemi leikskóla, að stuðla að samstarfi heimila og leikskóla .“135 

Foreldrasamstarf er mikilvægt fyrir foreldra því að með því er foreldrum 

veittar upplýsingar um barnið, er varða þroska og stöðu þess í leikskólanum.136 

Aðlögun barna á leikskólanum Tjarnarlandi er þannig skipulögð að fyrsta 

daginn koma foreldrar með barninu sínu og dvelja með því einn klukkutíma í smá 

heimsókn. Næsta dag er bætt lengri tíma við dvölina og þriðji dagurinn er aðeins 

lengri en annar dagurinn ef allt gengur að óskum. Á fjórða degi fer foreldrið frá 

barninu í smá tíma. Á fimmta degi í aðlögunarferlinu dvelur foreldrið smá tíma og 

 
132 Aðalnámskrá leikskóla 1999:19 
133 Aðalnámskrá leikskóla 1999:16-17 
134 Aðalnámskrá leikskóla 1999:30-31 
135 Aðalnámskrá leikskóla 1999:30 
136 Aðalnámskrá leikskóla 1999:30 
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fer svo. Þegar barnið er búið að fara í gegnum þetta aðlögunarferli mætir það á 

sjötta degi og þá hefst leikskóladvöl þess án foreldra. Þessi aðlögun er að 

sjálfsögðu einstaklingsmiðuð og meta leikskólakennarar með foreldrum hvort 

aðlögun er nægjanleg eða hvort barnið þurfi lengri tíma og þá er hægt að bregðast 

við því. Á tveggja ára deildinni er notað sama aðlögunarferli nema að þar koma 

börnin fimm til sex saman í aðlögun í einu og er þetta aðlögunarferli kallað 

hópaðlögun. Þó að hvert barn sé sérstakt, þá hefur þessi tími og aðferð verið næg í 

flest öllum tilfellum þegar börn eru aðlöguð að Tjarnarlandi. 

 Á Tjarnarlandi eru foreldrar virkir þátttakendur í ýmsum uppákomum sem 

fram fara í leikskólanum. Foreldrar koma og vinna föndur með börnunum bæði 

fyrir jól og páska. Foreldrum er boðið í foreldrakaffi tvisvar á ári. Sýningar á 

verkum barnanna eru haldnar, sem foreldrar berja augum á hverju vori. Á tveggja 

ára deildinni er foreldrum boðið að koma á jólaball og hafa foreldrar verið mjög 

áhugasamir að mæta á þær uppákomur sem upp hafa verið taldar hér á undan. 

Foreldrar fá upplýsingar um allt sem er á döfinni hjá börnunum í hólf barnanna sem 

og af auglýsinga og upplýsingatöflum sem eru á öllum deildum leikskólans fyrir 

foreldra.137 

9.2 Hópstarf

Samskipti eru mikilvæg í leikskólastarfi og þá ekki síst á milli barnanna. En 

hópstarf er kjörið til að þjálfa samskipti og samvinnu barnanna. Barni er 

nauðsynlegt að læra að leika sér í barnahópi sem það tilheyrir. Í hópleikjum lærir 

barn um gildi samvinnu og þroskar með sér samkennd og ábyrgðartilfinningu. Börn 

læra með öðrum hætti í samskiptum sínum við önnur börn en fullorðna. Í barnahópi 

fá börnin tækifæri á því að láta til sín taka, deila gleði með öðrum og leika sér og 

efla félagsþroska sinn.138 

9.3 Útivist, hreyfing og vettvangsferðir

Hreyfing og útivera eru nánast óaðskiljanlegir þættir og er útivera mikilvægur 

þáttur til að ástunda hreyfingu með börnum. Í útiveru er hægt að leyfa sér að hafa 
 
137 Pálína Aðalbjörg Pálsdóttir 2004 
138 Aðalnámskrá leikskóla 2004:14 
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ærsl og læti sem ekki leyfast að öllu jöfnu innandyra. Þar er hægt að fara í 

margskonar hreyfileiki bæði sjálfsprottna og skipulagða. Í útivist gefst tækifæri til 

að læra á umhverfi sitt og náttúruna. 139 

Mikilvægt er að bjóða börnunum uppá vettvangsferðir um nágrennið og 

skoðunarferðir. Margt er hægt að læra á slíkum ferðum og má meðal annars nefna 

umferðarreglur, að kenna börnunum um samfélagið sem þau búa í og ástunda 

rannsóknir af ýmsu tagi.140 

Á Tjarnarlandi er unnið með hreyfingu á fjölbreyttan hátt til dæmis í 

gönguferðum, hreyfileikjum úti og inni, frjálsum leik og vettvangsferðum. Sú vinna 

er nánar skilgreind í meginmarkmiði Tjarnarlands númer fjögur en þar segir: „Að 

barnið læri að bera virðingu fyrir náttúrunni og umhverfi sínu“. Umhverfi 

Tjarnarlands býður upp á mikinn fjölbreytileika í vettvangsferðum má þar nefna 

safnaferðir, ferðir til að týna rusl og efla börnin í umhverfisvernd, ferðir í 

endurvinslunna með börnunum til að fræða þau um flokkun sorps og ferðir til að 

fræða barnið um sögu staðarins.141 

Ein leið til að sjá söguna með berum augum er til dæmis að fara og skoða 

lagarfljótsorminn á vegg 

Kaupfélags Héraðsbúa, sem nú 

heitir Samkaup. Þar er listaverk 

eftir Hring Jóhannesson unnið úr 

steinum sem límdir eru á útvegg 

hússins. Þetta er mjög stór mynd 

sem heitir „ Lagarfljótsormurinn “ gerð árið 1974. Hann gæti jafnvel verið þar í 

fullri stærð.142 

139 Aðalnámskrá leikskóla 2004:19-20 
140 Aðalnámskrá leikskóla 2004:28 
141 Markmið og leiðir Tjarnarlands 1998 
142 Nína Midjord Erlendsdóttir 2004 
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9.4 Leikurinn, námsleið Tjarnarlands

Leikurinn er náms- og þroskaleið barnanna því er mikilvægt að börn fái nægan 

tíma, aðstöðu og frið til að stunda frjálsan leik. Sjálfsprottinn leikur er skapandi og 

börnin stjórna honum sjálf. Í leik læra börnin samskipti. Í leik tjá börnin tilfinningar 

sínar og í leik geta börn gleymt sér stund og stað.143 

Í meginmarkmiði Tjarnarlands númer tvö segir: „Að rækta með barninu 

lífsgleði og jákvæðni svo það fái notið bernsku sinnar“. Það er meðal annars gert 

með því að skapa barninu aðstæður svo það fái notið sín í leik og starfi. 

Leikskólinn kappkostar að hafa umhverfið og efnivið þannig að það sé hvetjandi 

fyrir barnið til að stunda frjálsan leik.144 

9.5 Samstarf við grunnskóla Egilsstaða

Í leikskólanum er unnið sérstaklega með elstu börn leikskólans. Þau börn sem eru 

að ljúka leikskólagöngu og eru að byrja í grunnskóla. Einn leikskólakennari heldur 

utan um það starf. Leikskólakennarinn fer með þau í heimsóknir í grunnskólann og 

börnin sem eru í fyrsta bekk grunnskólans fá að koma í heimsókn í leikskólann. 

Með útskriftarhópinn er unnið einu sinni í viku allan veturinn. 

Námsefnið sem notað er heitir Markviss málörvun. Það er byggt upp til þess 

að efla hljóðkerfisvitund barna svo að þau séu sem best undibúin fyrir þá breytingu 

sem felst í því að byrja í grunnskóla.145 

143 Aðalnámskrá leikskóla 2004:11 
144 Markmið og leiðir Tjarnarlands 1998 
145 Jóhanna Birna Sigbjörnsdóttir 2004 
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10. Sérkennsla á Tjarnarlandi

Á Tjarnarlandi er unnið eftir lögum um leikskóla nr. 78/1994 og Aðalnámskrá 

leikskóla.146 Þar segir að: „Leikskólinn sé fyrir öll börn, óháð andlegu og líkamlegu 

atgervi, menningu eða trú“.147 

Á Tjarnarlandi hafa frá upphafi leikskólans verið börn sem notið hafa 

sérkennslu, það hefur verið markmið leikskólans að bjóða uppá einstaklingsmiðaða 

sérkennslu þó þannig að börnin eru yfirleitt ekki tekin ein út úr barnahópnum í 

kennslutíma. Fagleg ráðgjöf býðst varðandi sérkennsluna frá Skólaskrifstofu 

Austurlands sem staðsett er á Reyðarfirði. Þaðan kemur starfsfólk og starfar á 

leikskólanum til að skipuleggja sérkennslu og úrræði fyrir einstaklinga á 

leikskólanum. Sálfræðiþjónusta við leikskólann er hún skipulögð í gegnum 

Skólaskrifstofuna.148 

10.1 Skólaskrifstofa Austurlands

Sveitarfélög á Austurlandi reka sameiginlega Skólaskrifstofu Austurlands. Þessi 

sveitarfélög eru: Austurbyggð, Fjarðabyggð, Austur-Hérað, Norður-Hérað, 

Seyðisfjarðarkaupstaður, Borgarfjarðar-, Breiðdals-, Djúpavogs-, Fáskrúðsfjarðar-, 

Fella-, Fljótsdals-, Mjóafjarðar-, Skeggjastaða- og Voppnafjarðarhreppur. 

Sveitafélögin gerðu með sér samning um rekstur Skólaskrifstofunnar og reka hana 

sem byggðasamlag í samræmi við ákvæði VII. kafla sveitarstjórnarlaga nr. 

45/1998. Á Skólaskrifstofunni starfa sjö starfsmenn og meðal þeirra eru tveir 

sjálfræðingar.149 

10.2 Svæðiskrifstofa Austurlands

Góð samvinna er við Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra sem staðsett er á 

Egilsstöðum um málefni sem tengjast skjólstæðingum leikskólans. Þar starfa 

þroskaþjálfar sem komið hafa og starfað á leikskólanum. Þeir eru með fyrirlestra 

 
146 Pálína Aðalbjörg Pálsdóttir 2004 
147 Aðalnámskrá leikskóla 1999:7 
148 Pálína Aðalbjörg Pálsdóttir 2004 
149 Skólaskrifstofa Austurlands 2004 
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um kennsluleiðir og faglega ráðgjöf til foreldra og starfsmanna leikskólans. 

Starfsmenn leikskólans hafa sótt námskeiðið Tákn með tali á Svæðisskrifstofu 

málefna fatlaðra til þess að vera betur í stakk búnir til að sinna börnum með 

málörðugleika og heyrnarskertum einstaklingum. Fatlaðir einstaklingar hafa unnið 

á leikskólanum ýmis störf og komið reglulega í heimsókn. Þetta er gert til þess að 

víkka sjóndeildarhring barnanna á leikskólanum og kynna fyrir þeim 

margbreytileika þess samfélags sem við búum í.150 

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra veitir þjónustu og aðstoð til þeirra sem eru 

andlega eða líkamlega fatlaðir og þarfnast sérstaks stuðnings af þeim ástæðum. 

Svæðisskrifstofan veitir upplýsingar um réttindi og möguleika fatlaðs fólks til 

margskonar þjónustu sem dæmi má nefna náms, starfs, tómstundariðju og aðstoðar 

fólk við að sækja um aðstoð og þjónustu frá Tryggingarstofnun ríkisins og 

sveitarfélögum. Svæðisskrifstofan veitir ráðgjöf til foreldra fatlaðra barna og rekur 

leikfangasafn sem lánar út sérhæfð leikföng til barna. Sem geta einnig eftir þörfum 

komið í þjálfun á Svæðisskrifsstofu.151 

150 Pálína Aðalbjörg Pálsdóttir 2004 
151 Félagsmálaráðuneytið 2004 
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11. Lokaorð

Við ritun sögu dagvistunar- og leikskólamála á Egilsstöðum komumst við að því að 

líklega hafa félagskonur Bláklukku verið frumkvöðlar að ýmsum mikilvægum 

málum hér í bæ og má nefna sem dæmi að þær söfnuðu fé til kirkjubyggingar, 

byggingar öldrunarheimilis, sundlaugar og gáfu fé til stofnunar barnaleikvallar, 

sem þær svo enduðu á að stofna sjálfar árið 1966 eftir mikinn seinagang hjá 

hreppsnefndinni. Þær sendu mörg bréf og fyrirspurnir til hreppsnefndar Egilsstaða 

til að ýta á úrbætur í barnagæslumálum en það hafði ekki mikið að segja. Það varð 

því úr að konur sem unnu á heilsugæslustöðinni og sjúkrahúsinu stofnuðu sjálfar 

fyrsta dagheimilið fyrir börnin sín árið 1974 svo þær gætu unnið utan heimilis. Þær 

stjórnuðu rekstrinum sjálfar og greiddu laun starfsmanna. Við rekjum þessa 

dagvistarsögu til ársins 2000, segjum frá leikskólanum Tjarnarlandi og lýsum 

helstu markmiðum og leiðum skólastarfsins. 

 Það sem við rákum okkur á við í heimildaröflun var að við komum að 

lokuðum kofanum á ýmsum stöðum. Þar má nefna bæjarskrifstofur Austur-Héraðs. 

Það teljum við vera vegna þess að saga leikskólastarfs á Egilsstöðum hefur aldrei 

verið skráð neins staðar áður. Fundarbækur og það sem að við héldum að við 

gætum gengið að vísu var ekki finnanlegt og upplýsingar um leikskólaþróun var 

ekki hægt að fá, ekki einu sinni starfsmannaþróun leikskólans. Þó komum við að 

opnum dyrum þar sem Pálína Aðabjörg Pálsdóttir leikskólastjóri Tjarnarlands hefur 

starfað mikið við leikskólauppbygginguna alveg frá upphafi leikskólastarfs, var 

hún fyrsta starfandi fóstran á dagheimili á Egilsstöðum. Hún hefur verið okkur 

mjög hjálpleg með heimildaröflun við þessa ritgerðasmíð okkar.  

 Leikskólastarf á Egilsstöðum spannar aðeins þrjá áratugi en þó hefur þróun 

þess verið hröð og fagleg. Í dag er gott og öflugt leikskólastarf unnið á 

leikskólanum Tjarnarlandi. Okkur kom á óvart hvað íbúaþróun á Egilsstöðum hefur 

verið hröð en þó hefur sveitarfélagið alltaf dregið lappirnar gagnvart 

leikskólamálum sveitarfélagsins.  

 Í dag er staðan sú að Frábær fjórða deild leikskólans er búin að starfa fimm ár 

í bráðabyrgðar húsnæði og hann aftur að flytja í bráðabyrgðar húsnæði og biðlistar 

eru við leikskólann.  
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Bæjarstjórnin greip til þess ráðs að leigja leikskólapláss við leikskólann 

Hádegishöfða í Fellabæ fyrir börn af biðlistanum til þess að leysa brýnasta vanda 

leikskólans.  

 Ráðgert er að byggja nýjan leikskóla sem á að taka til starfa árið 2005 en þó 

er vinna ekki hafin við byggingu hans að vori 2004. 

 Vinnan við að skrifa þessa sögu hefur frætt, styrkt og víkkað sjóndeildarhring 

okkar á því hvað það er mikið verk að þróa, stjórna og reka góðan leikskóla. Því að 

leikskólinn er mikilvægur hornsteinn samfélagsins „Því lengi býr að fyrstu gerð“. 
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