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 Formáli 

Þessi greinagerð ásamt handbók er skrifuð til lokaverkefnis til B.Ed.-gráðu í 

leikskólakennarafræði við Háskóla Íslands. Greinagerðin fylgir með handbók sem heitir Fyrstu 

kynni. Hér verður fjallað um mikilvægi góðra samskipta milli heimilis og leikskóla. Samfélagið 

okkar er fjölbreytilegt og tvítyngi er að aukast í leikskólum landsins þó að mikilvægt sé að 

taka vel á móti börnum með ólíkan bakgrunn þá er ekki minna mikilvægt að taka vel á móti 

íslenskum börnum og foreldrum. Þegar við tökum á móti nýjum börnum er nauðsynlegt að 

unnið sé eftir sömu áætlun en jafnframt að tekið sé tillit til ólíkra þarfa og bakgrunns. Því tel 

ég að góð móttökuáætlun með skýr markmið sé nauðsynleg í leikskólastarfi. 

     Sem deildarstjóri á yngstu deild í leikskóla er það m.a. í mínum verkahring að taka á 

móti nýjum foreldrum og börnum. Mér hefur fundust vanta gott skipulag sem heldur utan 

um það sem þarf að gera þegar við bjóðum nýtt barn velkomið í leikskólann. Það er margt 

sem þarf að gera þegar barn byrjar í leikskóla og ýmsar upplýsingar sem þarf að koma til 

foreldra. Mér hefur fundist að margir foreldrar séu óöruggir og óvissir um til hvers er ætlast 

af þeim.  

Með vel útfærðri móttökuáætlun er hægt að efla sjálfstraust foreldra og auðvelda 

börnum þetta stóra skref að byrja í leikskóla.      

Mig langar að þakka fjölskyldu og vinum fyrir alla þá hvatningu og stuðning sem þau hafa 

sýnt mér síðast liðin ár. Yfirmönnum og starfsfólki leikskólans í Stykkishólmi fyrir hvatningu, 

þolinmæði vegna fjarveru í skóla í staðlotum og fyrir alla hjálpina og stuðninginn. Ég þakka 

Ingibjörgu Ósk leiðbeinandanum mínum fyrir allar þá aðstoð sem hún gaf mér. Fyrst og 

fremst þakka ég mömmu fyrir það að hafa alltaf trú á mér jafnvel þegar ég hafði hana ekki 

sjálf og sérstaklega þakka ég Sólbjörtu systur minni fyrir að hvetja mig til að fara í  nám í 

leikskólakennarafræði, án hennar hjálpar og hvatningar væri ég ekki að klára, takk fyrir að 

hafa trú á mér. 

 

Reykjavík,  

 

_________________________________ 

Bergdís Eyland Gestsdóttir 
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1 Inngangur  

Þegar kemur að þeim tímamótum að barn byrji í leikskóla er að ýmsu að hyggja.  

Í mörgum tilfellum er þetta í fyrsta sinn sem barnið verður í umsjón annarra en foreldra eða 

ættingja. Ekki er sjálfgefið að foreldrar þekki umhverfi leikskólans þegar kemur að því að 

barnið þeirra byrjar í leikskóla. Til að byggja gott námsumhverfi þar sem ríkir gagnkvæmt 

traust og virðing er mikilvægt að byrja gott samstarf við foreldra og börn strax í upphafi 

leikskólagöngu barnsins.        

    Leikskólinn er fyrsta stigið í skólakerfinu sem annast að ósk foreldra uppeldi og menntun 

barna. Æ ríkari áhersla hefur verið lögð á menntunarþátt leikskólans hin síðari ár. Hlutfall 

barna sem sækja leikskóla hérlendis er með því hæsta sem gerist innan ríkja OECD og 

langflest börn dvelja í leikskólanum 7 klukkustundir á dag eða lengur. Meðalaldur barna í 

leikskólum hefur færst niður á undanförnum árum, auk þess sem samsetning barnahópsins 

hefur breyst töluvert að því leyti að nú eru fleiri börn en áður af erlendum uppruna í 

leikskólum landsins. Leikskólinn veitir samfélaginu því einstakt tækifæri til að jafna stöðu 

barna. Í leikskólanum er unnt að veita þeim börnum sem standa höllum fæti félagslega eða 

heilsufarslega viðeigandi umönnun og atlæti án tillits til fjárhagsaðstæðna eða félagslegrar 

stöðu foreldra. Jafnframt er hægt að greina hvers konar þroskafrávik barna snemma og veita 

þeim sérstakan stuðning (https://www.barn.is/malaflokkar/leikskoli/).          

Eitt af aðalmerkjum góðs leikskóla er gott samstarf við foreldra (Bryndís 

Garðarsdóttir, Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Því þarf að ríkja gagnsæi í upplýsingaflæði milli 

heimilis og leikskóla. Heimasíða leikskóla þarf að kynna starf leikskólans vel og foreldri þarf 

að geta leitað upplýsinga sem nauðsynlegar eru í daglegu starfi leikskólans. Einnig þurfa 

foreldrar góðar upplýsingar um leikskólastarfið og fyrir hvað leikskólinn stendur ef þeir eiga 

að hafa áhrif á nám barna sinna. Reynsla foreldra í upphafi leikskólagöngu barnsins getur 

haft áhrif á áframhaldandi samstarf við starfólk leikskólans.  Gott upplýsingaflæði strax í 

byrjun leikskólagöngu barns getur auðveldað bæði foreldrum og leikskólakennurum að 

þekkja þarfir hvors annars í aðlögun barns. Foreldrar eru sérfræðingar í sínum börnum og 

þekkja þau vel. Leikskólakennarar hafa  gjarnan litið á sjálfa sig sem sérfræðinga um börn á 

leikskólaaldri og telja sig hafa menntun og færni til að bæta úr því sem skortir í uppeldi 

foreldra.  Rannsóknir hafa einnig sýnt að ávinningur er af góðu foreldrasamstafi  fyrir börn, 

foreldra og leikskólakennara. Ávinningurinn er meðal annars talinn hafa jákvæð áhrif á 

https://www.barn.is/malaflokkar/leikskoli/
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þroska og nám barnanna, áhugi þeirra, hegðun og félagsfærni (Jónína Sæmundsdóttir og 

Sólveig Karvelsdóttir, 2008). 

         Greinagerðin er unnin samhliða handbók um aðlögun leikskólabarna . Handbókin er 

móttökuáætlun sem sýnir verklag frá því að sótt er um leikskólapláss fyrir barnið þar til 

barnið fer upp um deild innan leikskóla. Í handbókinni er búið að gera lista fyrir hvert skref í 

móttöku nýrra barna og foreldra svo allar upplýsingar komist til skila og foreldrum sé 

kunnugt um hvað er ætlast til af þeim. 

Ég er búin að vinna sem deildarstjóri í nokkur ár. Sem deildarstjóri er það m.a. mitt 

hlutverk að taka á móti nýjum börnum og nýjum foreldrum. Ég sé oft óörugga foreldra koma 

með frumburð sinn og vita í raun ekki hvað þeir eru að fara út í þegar barn er að byrja í 

leikskóla. Mér fannst vanta áætlun sem hægt væri að fara eftir og sem passaði upp á að allar 

upplýsingar kæmust áfram, að foreldrar vissu hvert þeirra hlutverk er og hvar þeir gætu 

leitað upplýsinga um leikskólann og upphaf leikskólagöngunnar. 

Mín trú er sú að með góðu skipulagi og góðri móttöku barna eflum við samstafið við foreldra. 

Foreldrar verða öruggari og þeir smita öryggi sitt til barnanna sem hjálpar þeim að aðlagast 

nýjum aðstæðum. 
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2 Foreldrasamstarf  

Leikskólinn er fyrsta stig skólakerfisins og því upphaf menntunar einstaklinga. 

Leikskólaaldurinn er mikilvægur tími til náms og þroska. Í samstarfi við foreldra á leikskólinn 

að kappkosta við að fylgjast með og efla alhliða þroska allra barna, veita öllum börnum hollt 

og hvetjandi uppeldisumhverfi og stuðla að öryggi þeirra og vellíðan 

(Menntamálaráðuneytið, 2011, bls. 32). Því þarf að huga að mörgu þegar barn byrjar í 

leikskóla og þá ekki einungis gagnvart barninu heldur þarf einnig að huga að þörfum og 

öryggi foreldra.  Skýrsla OECD (2006) bendir á að samfella í reynslu barna á heimilum og í 

skólum aukist verulega ef foreldrar og kennarar skiptast reglulega á upplýsingum og tileinka 

sér svipaðar aðferðir við félagsmótun, daglegt skipulag og nám barna (Bryndís Garðarsdóttir 

og Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Það að taka vel á móti foreldrum og barni strax í byrjun er 

góð leið til þess að eiga farsælt samstarf en um leið og leikskólinn fær upplýsingar um hagi 

barns þarf einnig að huga að því að foreldrar fái þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru fyrir 

þá að vita í upphafi leikskólagöngunnar. Erlendar rannsóknir benda til þess að virk þátttaka 

foreldra í skólastarfi sem og samvinna heimila og skóla hafi jákvæð áhrif á þroska barna og 

velgengni þeirra í skólanum (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Þá þarf að 

gæta að mörgu eins og góðum upplýsingum um skipulag aðlögunar og hvað tekur svo við 

þegar barn hefur fundið öryggi á deildinni. Foreldrar þurfa að vita hverjir vinna á deildinni og 

allt þarf að vera vel merkt þegar barnið byrjar í leikskólanum, til dæmis fatahólf barnsins. 

Þannig sjá foreldrar að barnið er velkomið og búið er að gera ráð fyrir því á deildinni. Þetta 

eykur öryggi foreldra og um leið smitar það til barnsins og eykur líkur á að aðlögunin gangi 

vel. Þegar niðurstöður íslenskra rannsókna og kannana eru skoðaðar kemur fram að 

foreldrar leikskólabarna meta mikils dagleg samskipti og umræður við starfsfólk þegar komið 

er með barnið og það sótt. Foreldrar eru einnig ánægðir með foreldraviðtöl í leikskólanum 

(Anna Magnea Hreinsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2011). Kannanir á vegum sveitafélaga 

benda þar að auki til þess að mikil ánægja sé meðal foreldra með leikskóla barna sinna 

almennt (Skóla og frístundasvið, 2011,Trausti Þorsteinsson, 2011). Hinsvegar virðast 

foreldrar ekki vera mjög áhugasamir um að taka þátt í ákvörðunum um leikskólastarfið. 

Þátttaka foreldra virðist því aðallega hafa falist í þátttöku á viðburðum og fundum sem 

skipulagðir hafa verið af leikskólanum (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Þessar niðurstöður gefa 

til kynna að mikilvægt sé að finna leiðir til að foreldrar hafi rödd í leikskólastarfinu. Þó svo að 
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faglegi þátturinn sem skipulagður er af fagfólki, skipi stóran sess í leikskólastarfinu, þá er 

mikilvægt að að finna jafnvægi og huga að því hvernig foreldrar geta komið meira að 

starfinu. Þar að auki má ekki gleyma því að foreldraviðtöl eiga ekki alltaf að vera á forsendum 

leikskólakennara heldur þarf að finna jafnvægi og leyfa foreldrum eiga hlutdeild í námi 

barnsins. Bent hefur verið á að leikskólakennarar þurfi að hafa þekkingu á því hvernig leiða 

eigi lýðræðislega umræðu við foreldra en jafnframt að virða þekkingu þeirra og viðhorf (Chan 

og Ritchie, 2016; GonZáles, 2005). Það virðist þó ekki alltaf vera raunin því oftar en ekki hafi 

verið fjallað um foreldra sem einsleitan hóp þar sem ekki hafi verið horft til kyns þeirra, 

þjóðfélagslegrar stöðu eða menningarlegs margbreytileika. Það hafi orðið til þess að 

foreldrar í minnihlutahópum séu oft afskiptir og starfsfólk leikskóla einbeiti sér fremur að 

samskiptum og samstarfi við foreldra sem standa því nær í stétt, stöðu og kynþætti (Cottle 

og Alexander, 2014). 
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2.1 Valdatengsl í samstarfi leikskólastarfsfólks og foreldra 

Niðurstöður fjölda rannsókna benda til þess að samstarf milli starfsfólks leikskóla og foreldra 

auki öryggi og vellíðan barnanna og efli nám þeirra (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2017). Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 23) kemur fram að leikskólinn á að 

vera lýðræðislegur vettvangur og lærdómssamfélag þar sem starfsfólk, foreldrar og börn eru 

virkir þátttakendur sem hafa áhrif á ákvarðanir um málefni leikskólans. Rannsókn Alasuutari 

(2010) meðal leikskólakennara í finnskum leikskólum á samstarfi þeirra og foreldra við 

einstaklingsnámskrár barns leiddi í ljós að samstarf við foreldra fór fram eftir bæði lóðréttum 

og láréttum brautum. Samstarf sem fór fram eftir lóðréttum brautum, birtist fremur í 

hefðbundinni nálgun þar sem sérfræðiþekking fagmannsins var í forgrunni og talin 

þýðingameiri en þekking foreldris á sínu barni. Þá er til dæmis fyrsta viðtal einungis á 

forsendum kennarans og kennarinn kallar eftir þeim upplýsingum sem hann telur að skipti 

máli en spyr ekki foreldrið hvað honum finnst mikilvægt fyrir kennarann að vita. Samstarf 

sem fór fram eftir láréttum brautum, var frekar í ætt við samstarf á jafningjagrundvelli og 

þekking á barninu kom frá báðum aðilum. Þekking foreldra var af öðrum toga en þekking 

leikskólakennarans en ekki þýðingarminni. Þetta sýnir að það þarf að hafa í huga að bæði 

foreldrar og kennarar eru sérfræðingar varðandi nám og þroska barnsins en á mismunandi 

hátt. Foreldrar og kennarar þekkja barnið á ólíkum stöðum, foreldrið heima í daglegu amstri 

meðan kennarinn fylgir barninu yfir daginn í leikskóla ásamt öðrum börnum á sömu deild. 

Barnið fær öðruvísi umönnun heima fyrir þar sem yfirleitt eru færri börn heima en í 

leikskólanum þar sem barnið þarf að deila námsumhverfi  með öðrum börnum og starfsfólki. 

Hughes og Mac Naughton (2000) halda því fram að í pólitískri stefnumörkun sé orðræðan oft 

sú að foreldrar séu settir út á jaðarinn (e. othering) og það hindri samstarf þeirra og 

starfsfólks leikskóla þar sem formleg, fagleg þekking leikskólakennara á börnum sé oft álitin 

æðri óformlegri þekkingu foreldra sem byggð er á reynslu. Mac Naughton og Hughes (2011) 

beina því athyglinni að valdatengslum foreldra og starfsfólks leikskóla og hafa þróað líkan þar 

sem tekið er á þessum tengslum foreldra og leikskólakennara með „umræðusamstarfi“ (e. 

communicative collaboration) þar sem þekking foreldra á börnum sínum er virt og 

viðurkennd. Þessum umræðum sé ætlað að samþætta sérfræðiþekkingu foreldra og 

leikskólakennara.  
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3 Móttökuáætlanir í leikskólum 

Á Íslandi sem og í  mörgum nágrannalöndum hefur fjölbreytileiki barna hvað varðar til dæmis 

uppruna, móðurmál, trúarbrögð og félags- og efnahagslega stöðu aukist undanfarin ár 

(Norden, e.d.; Nordic Council og Misisters, 2014). Sem dæmi má nefna að á Íslandi hefur 

börnum með erlend móðurmál fjölgað jafnt og þétt á síðustu árum og í árslok 2017 voru þau 

um 12% allra leikskólabarna (Hagstofa Íslands, 2018). Eftir að hafa skoðað heimasíður hjá 

leikskólum á Íslandi má sjá að leikskólar á Íslandi eru í auknum mæli að útbúa 

móttökuáætlun fyrir börn frá öðrum löndum en svo virðist sem minni áhersla sé á að gera 

áætlun um aðlögun íslenskra barna. Það þarf að huga að öllum börnum og öllum foreldrum. 

Það er ekkert óeðlilegt að áherslumunur sé á móttökuáætlunum eftir því hvort um íslenskt 

eða erlent barn sé að ræða, en þó þarf að hafa í huga  að öll börn eru ólík og þurfa ólíka 

nálgun sem þarf að bregðast við. Hægt er að finna móttökuáætlanir fyrir erlend börn á 

mörgum heimasíðum leikskólanna en einungis er hægt að finna upplýsingar um aðlögun 

barna ef um er að ræða móttöku íslenskra barna. Heimasíður margra leikskóla sýna einungis 

hvernig aðlögun er háttað en vantar dýpri upplýsingar um hvað skiptir máli og hvað ekki, til 

dæmis eru  ekki gefnar miklar upplýsingar hvað þurfi að hafa með sér fyrsta daginn í 

aðlögun. Í fyrsta viðtali er gjarnan verið að biðja um mikið af upplýsingum um barnið. Þá er 

gott að hafa aðgengilegar upplýsingar um aðlögun og annað sem skiptir máli og vera búin að 

kynna það fyrir foreldrum hvar þeir geta nálgast þessar upplýsingar. Gefur vaxandi 

fjölbreytileiki barna í skólum tilefni til að þróa nýjar áherslur í starfi þeirra (Anna Magnea 

Hreinsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2019 bls.1- 2). Í Reykjavík hefur verið sett fram stefna 

sem nær til allra barna og foreldra þeirra í leikskólum sveitafélagsins. Áhersla er lögð á að 

starfsfólk kynnist sérhverju barni og fjölskyldu þess svo hægt sé að byggja nám og leik á fyrri 

reynslu og þekkingu barnsins. Í stefnunni er einnig gert ráð fyrir að starfsfólk leikskóla eigi að 

hafa frumkvæði að samstarfi við foreldra og þróa leiðir til að koma í veg fyrir að ólík sýn, 

menning og reynsla verði hindrun í samstarfi (Skóla- og frístundasvið, 2014). Það þarf því að 

fá upplýsingar um fjölskylduhagi barnsins, eins og til dæmis hvort foreldrar séu að glíma við 

lesblindu eða annað sem skiptir máli í t.d. máltöku barna. Ef barn er erlent, er mikilvægt að 

fá upplýsingar um hvernig er það statt í sínu móðurmáli  Eins er ekki síður mikilvægt að fá að 

vita hvernig foreldrum líður við upphaf leikskólagöngunnar. Þá þurfa foreldrar að fá 

upplýsingar um hvaða kennari verður lykilpersóna barns og um leið tengiliður foreldra fyrst 
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um sinn við leikskólann Seyðisfjarðarskóla.  Við upphaf leikskólagöngu er lagður hornsteinn 

að samstarfi foreldra og leikskóla. Þar gefst foreldrum tækifæri til að kynnast starfsháttum, 

hugmyndafræði og námskrá leikskólans og starfsfólk leikskólans fær upplýsingar um barnið, 

aðstæður þess og áhugasvið. Á þessum gagnkvæmu upplýsingum byggjast fyrstu skref 

barnsins í leikskólanum. Foreldrar þurfa strax í upphafi að fá þau skilaboð að framlag þeirra 

sé mikils metið og litið sé á þá sem mikilvæga samstarfsaðila (Menntamálaráðuneytið, 2011, 

bls. 48).  

Það þarf að huga að mörgu áður en barn og foreldrar hefja formlega leikskólagöngu og 

undirbúningur leikskólans við móttöku barna og foreldra þarf að vera skýr þannig að allir viti 

að hverju þeir ganga. Það þarf að vera búið að taka fyrsta viðtal við foreldra til að fá 

upplýsingar um hagi barnsins og einnig þurfa foreldrar að fá nauðsynlegar upplýsingar áður 

en barn byrjar í leikskólanum (Menntamálaráðuneytið, 2011, bls. 48). Það á t.d. við um 

hvernig aðlögun fer fram, hvað þarf að hafa með sér við upphaf leikskólagöngu, kynning á 

dagskipulagi deildar og hvaða starfsmenn vinna á deild barnsins. 
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3.1 Upplýsingarflæði milli heimilis og skóla 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) og lögum um leikskóla (90/2008) er fjallað um mikilvægi þess 

að gott samstarf sé milli heimilis og leikskóla en hvergi eru neinar útfærslur á því hvernig 

þetta samstarf á að vera. Það er því í höndum hvers leikskóla að útfæra foreldrasamstarfið 

hjá sér.  

Ég ákvað því að skoða heimasíður nokkurra leikskóla, bæði á höfuðborgarsvæðinu og fleiri 

stöðum utan höfuðborgarsvæðisins. Ég skoðaði á heimasíðunum hvort það væri t.d. sérkafli 

um foreldrasamstarf eða móttökuáætlun og hvernig hver leikskóli útfærði sitt samstarf og 

aðlögun.  

Þeir leikskólar sem ég skoðaði voru m.a. :  

Leikskólinn Vesturkot, Leikskólinn í Stykkishólmi, Leikskólinn Hof í Reykjavík, leikskólinn 

Kiðagil, leikskólinn Hulduheimar, leikskólinn Iðavellir og Seyðisfjarðaskóli 

Eins og áður hefur komið fram,  er misjafnt eftir leikskólum hversu virkar heimasíður þeirra  

eru. Ég skoðaði heimasíður leikskóla á Akureyri m.a. Hulduheima, Kiðagil og Iðavelli en þar 

kom hvergi fram hvernig aðlögun á að fara fram eða hvort þau séu með móttökuáætlanir. 

Þessar heimasíður voru allar svipað uppsettar og virtist mikið af sömu upplýsingum á 

heimasíðunum en útfærðar fyrir hvern leikskóla. Ég fór einnig inná heimasíðu 

Akureyrarbæjar og athugaði hvort það væri til ein móttökuáætlun eða upplýsingar um 

aðlögun barna í leikskólann en fann ekkert.  

Á heimasíðum leikskólanna er mismikið af upplýsingum og misjafnt hversu djúpt er farið í 

stefnu leikskólans og það starf sem er unnið daglega. Matseðlar eru sýnilegir á flestum 

heimasíðum. Einnig er starfsfólk yfirleitt kynnt og stundum fylgja myndir með í kynningu.  

Þær leikskólasíður sem ég skoðaði voru flestar komnar með heimasíðu frá mentor en þeir 

halda úti Karellen forritinu sem er komið í marga leikskóla á Íslandi og þar fylgir heimasíða 

með í samningnum ef leikskólar vilja. Karellen kerfið er í senn heimasíða, app, 

viðveruskráning, matarskráning, myndasíða og getur auk þess verið tengt við gjaldakerfi 

leikskóla (karellen.is). Það er viss hagræðing hjá leikskólum að vera með sama kerfi á 

heimasíðu og forriti sem er ætlað til að veita upplýsingar um starf leikskólans. Ég komst að 
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því að þegar ég skoðaði heimasíður leikskólanna að sumir leikskólar eru með nokkur 

foreldraviðtöl á ári meðan aðrir leikskólar eru með eitt viðtal í kringum afmæli hvers barns. 

Hvergi á heimasíðum leikskóla, fann ég aðgengilegar upplýsingar um hvað á að ræða í 

viðtölum við foreldra. Það kemur einnig hvergi fram á heimasíðum leikskóla hvernig 

foreldraviðtöl fara fram og hverjar áherslur eru fyrir viðtölin. Foreldrar koma því ekki eins vel 

undirbúnir og þeir gætu verið ef þeir vissu hvað ætti að ræða. Hugsanlegt er þó að  í 

einhverjum leikskólum sendi deildarstjóri eða leikskólastjóri tölvupóst með áherslum í 

viðtölum svo foreldrar geti undirbúið sig. 

Á heimasíðum komur oftast fram að upplýsingaflæði milli heimilis og leikskóla sé í gegnum 

forrit eins og Karellen, á töflu fyrir framan deild eða í fataklefa, í gegnum facebook eða 

tölvupósta. Það virðist vera misjafnt  eftir leikskólum hvaða áherslur eru í 

foreldrasamstarfinu og hvaða leiðir væru farnar. Ég komst að því að sumir deildarstjórar 

senda föstudagspósta til foreldra með fréttum af starfinu og stundum setja leikskólastjórar 

inn fréttir um leikskólastarfið á heimasíðu leikskólans síns og þá aðallega á almennum nótum 

t.d. til að minn á að það sé starfsdagur í nánustu framtíð, láta vita hvenær jólaball eða 

hvenær aðrar uppákomur eru. Deildarstjórar virðast hins vegar sjá um að upplýsa um innra 

starf deildarinnar og setja inn á t.d Karellen appið myndir af börnunum í leik og starfi.  

Á mörgum heimasíðum leikskóla kemur fram að deildarstjórar séu til viðtals hvenær sem er 

en ekki er nánar sagt hvenær hann á t.d. undirbúningstíma og gæti vel spjallað eða hitt 

foreldra án þess að þeim fyndist þeir vera að trufla hann í daglegu starfi. Ég hef fengið 

foreldra til mín í foreldraviðtöl sem ég kallaði eftir sem vilja ekki trufla mig í starfi þar sem 

umræðan í samfélaginu virðist vera á þá leið að mikil mannekla sé innan leikskólanna og þeir 

vilji ekki trufla í tíma og ótíma. Foreldrar sem vilja hafa eitthvað um nám barna sinna að segja 

hafa talað um að gott væri að vita hvenær ég sé í undirbúning í hverri viku svo þeir geti 

hringt, sent tölvupóst eða komið við og spjallað um málefni tengd barninu sínu. Það myndi 

bæta ýmislegt með því að setja á heimasíðuna hvenær deildarstjórar eru í undirbúningi í 

hverri viku, þá yrðu foreldrar hugsanlega síður að velta fyrir sér hvort þeir væru að trufla 

daglegt starf á deildinni ef þeir viljdu tala við deildarstjóra. Einnig er hægt að setja inn 

viðtalstíma leikskólastjóra, aðstoðarleikskólastjóra og sérkennslustjóra ef þurfa þykir og 

myndi opna á leiðir fyrir foreldra.  
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4 Samantekt  

Af umfjöllun minni hér að ofan má sjá að samvinna heimilis og skóla hefur jákvæð áhrif  börn 

foreldra og kennara því er mikilvægt finna leiðir sem efla jákvæð samskipti og góða 

samvinnu. Til að leggja grunnin að góðum samskiptum á milli foreldra barna og 

leiksólakennara tel ég mikilvægt að við byrjum strax í upphafi með því að taka vel á móti 

foreldrum og börnum með því að upplýsa foreldra um starf leikskólans.  

Ég er búin að vinna sem deildarstjóri á yngstudeild í leikskóla í 3 ár og á þeim tíma hef ég 

tekist á við erfið og krefjandi verkefni sem hafa mótað mig í starfi og persónulega. 

Það sem mér finnst erfiðast í starfi mínu sem deildarljóri eru samskipti við foreldra og 

hvernig hægt sé að mæta foreldrum á jafnréttisgrundvelli. Það tekur á því ólíkar þarfir barna 

og foreldra þeirra fylgir ekki alltaf því sem leikskólar geta boðið uppá. Það er dagskipulag 

sem leikskólinn þarf að fylgja til að allt gangi upp í fjölmennum hópi barna og starfsmanna.   

Ég sé samt sem áður að ekki er vanþörf á að leikskólar marki sér stefnu í móttökuáætlunum 

fyrir börn og foreldra þar sem litlar sem engar upplýsingar eru á heimasíðum og virðist ekki 

vera mikið um aðgengilegar upplýsingar fyrir foreldra hverju þurfi að huga að eða hvað þarf 

að hafa með sér þegar barn byrjar í leikskóla. Ef leikskólar mörkuðu sér stefnu og settu hana 

á heimasíðu leikskólans þannig hún yrði aðgengileg fyrir foreldra hef ég trú á að viðtöl gengu 

betur þar sem foreldrar gætu verið búnir að undirbúa sig. Einnig væri hægt að setja inn að 

t.d. leikskólastjóri eða deildarstjóri sendu upplýsingar fyrir aðlögun um hvað rætt sé í fyrsta 

viðtali við foreldra.  

Það myndi örugglega auka trú foreldra á leikskólanum og þeir gætu þá verið tilbúnir 

fyrir viðtalið ef þarf að spyrja að einhverju sem er ekki endilega eitthvað sem foreldrar huga 

að á hverjum degi. Þá á ég við t.d .hvort lesblinda sé í ættinni, einhverjir aðrir þættir sem 

geta haft áhrif á t.d. málþroska barna. Hvernig barnið borðar og hvort það haldi sinni kúrvu 

miðað við jafnaldra.  

Ég hef trú á að leikskólar eigi mikið af þessum upplýsingum til en þyrftu að hafa þær 

upplýsingar sem þeir eiga fyrir aðgengilegar fyrir foreldra.Því held ég að handbók sem er í 

grunninn eins og handbókin sem fylgir þessari greinagerð eigi eftir að hjálpa 

leikskólakennurum og þá sérstaklega deildarstjórum sem taka á móti yngstu börnum 

leikskólans.  
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