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Formáli  
 

Þessi handbók er skrifuð í framhaldi af greinagerð sem unnin er sem lokaverkefnis til Be.d.-

gráðu í leikskólakennarafræðum við Háskóla íslands. Hér er farið yfir hvernig góð móttaka 

getur stuðlað að góðum samskiptum milli foreldra og kennara við upphaf leikskólagöngu. 

Undanfarin ár hefur verð lögð meiri áhersla á samstarf milli kennara og foreldra á öllum 

stigum menntunar og sýna rannsóknir ávinning af góðu foreldrasamstarfi fyrir nemendur. 

Meðal ávinnings af góðu samstarfi eru jákvæð áhrif á þroska og námslega frammistöðu 

barna, áhuga þeirra, félagsfærni og hegðun. Samstarf kennara og foreldra eykur skilning 

kennarans á aðstæðum fjölskyldna og styður við uppeldi foreldra. Einnig telst stuðningur 

foreldra á skólastarfinu hafa jákvæð áhrif á viðhorf foreldra og barna til skólans og bætir 

skólaandann (Jónína Sæmundsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 2008, bls. 77).  

Þessi handbók er sett upp sem móttökuáætlun nýrra barna í leikskóla. Hér er farið yfir 

móttökuferlið, frá móttöku umsóknar um leikskólavistun og þar til barnið færir sig um deild 

innan leikskólans. Móttökuáætlunina byggi ég mikið upp á minni eigin reynslu sem 

deildarstjóri á yngstu deild í leikskóla í litlu samfélagi úti á landi þar sem ég hef starfað í 3 ár. 

Ég hef séð hversu mikilvægt það er að leikskólakennarar og foreldrar eigi í góðum 

samskiptum og vinni saman til að efla barnið í leik og starfi. Mér hefur fundist vanta góða 

móttökuáætlun í leikskóla. Þá geta allir sem koma að móttöku nýrra barna unnið saman og 

allir með sitt hlutverk á hreinu þá ættu allar upplýsingar að komast í réttar hendur.               

Við viljum bjóða foreldra velkomna og fá þá í lið með okkur. Ég tel að með markvissri 

móttökuáætlun sem allt starfsfólk leikskólans vinnur eftir og með góðu upplýsingaflæði 

getum við náð því markmiði. Foreldrar verða einnig öruggari þar sem þeir þekkja betur 

umhverfið og aðstæðurnar sem barnið þeirra dvelur meiri hlutann af sínum vökutíma. 

Uppeldi barna fer bæði fram heima fyrir og í leikskólanum. Þar sem viðvera barna í 

leikskólum hefur lengst verulega síðastliðin ár er mikilvægt að foreldrar og leikskólakennarar 

þekki væntingar og áherslur í uppeldi og menntun og reyni eftir bestu getu að samræma þær 

og vinna saman. Sem fagfólk þurfum að bregðast við þörfum foreldra á uppbyggjandi hátt 

með því að veita þeim fræðslu, efla samskipti og gera þau markvissari (Jónína 

Sæmundsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 2008, bls. 79). 

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

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

hjálpina,stuðninginn og þolinmæði vegna fjarveru í skóla og staðlotur. Ég þakka Ingibjörgu 

Ósk leiðbeinanda mínum fyrir alla þá aðstoð sem hún gaf mér. Fyrst og fremst þakka ég 

mömmu fyrir að hafa alltaf haft 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 leikskólafræði en án 

hennar hjálpar og hvatningar væri ég ekki að klára. Takk fyrir að hafa trú á mér. 

 



Inngangur 
 

Samstarf er þegar einn eða fleiri setja sér sameiginlegt markmið og taka sameiginlega ábyrgð 

(Nanna Kristín Christiansen, 2010). Þessi setning á vel við því tilgangurinn með 

lokaverkefninu sem samanstendur af þessari handbók og fræðilegri greinagerð er að stuðla 

að góðum samskiptum milli heimilis og leikskóla.  

Móttökuáætlun er skjal þar sem farið er yfir verkferla frá umsókn um leikskólapláss og þar til 

barnið  flytur upp um deild innan leikskólans. Í móttökuáætluninni má finna uppköst að 

tölvupóstum, gátlistum og aðlögunarplani. Tilgangurinn er að byggja góðan grunn að 

samskiptum við foreldra sem síðan verða að góðu samstarfi. Þetta er gert með því að gefa 

foreldrum réttar upplýsingar á skýran hátt og bjóða þau velkomin í leiksólasamfélagið.   

Eitt af aðalmerkjum góðs leikskólastarfs er gott samstarf við foreldra.  Leikskólakennarar og 

foreldrar hafa sérfræðiþekkingu sem getur nýst báðum aðilum við það að hjálpa barninu að 

þroskast og dafna. Í greinagerðinni sem fylgir þessari handbók er farið í fræðilegan grunn  

sem liggur að baki samstarfi heimilis og leikskóla og með því eru markmið handbókarinnar 

rökstudd. Handbókin getur nýst leiksólastarfsfólki sem leiðarvísi að móttökuáætlun sem 

hentar þeirra áherslum og þörfum. Ég tel að leikskólar með góða og skýra móttökuáætlun 

auki gæði leikskólastarfsins með því að taka vel á móti foreldrum og kynna þá fyrir starfi 

leikskólans. Mun það auka skilning foreldra fyrir því starfi sem unnið er á leikskólum og auka 

þátttöku foreldra.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Móttökuáætlun. 
 

Samþykki umsóknar um leikskólagöngu. 

Umsókn berst til leikskólastjóra sem fer yfir og metur stöðuna um hvort hægt sé að 

samþykkja umsóknina eða ekki. Ef samþykkja á umsóknina er sendur út póstur þar sem  

foreldrar fá tímasetningu á hvenær aðlögun muni hefjast. Foreldrar fá tvær vikur til að 

samþykkja leikskólavistun í leikskólanum. 

 

Uppkast að inntökubréfi frá leikskólastjóra. 

Kæru foreldrar/forráðamenn.  

(nafn nemanda) hefur verið úthlutað leikskólavistun á leikskólanum (nafn leikskóla).  

Aðlögun nýrra barna mun hefjast kl 9 (dagsetning).  

Í viðhengi er skjal með upplýsingum um aðlögun ásamt aðlögunaráætlun leikskólans.  

Foreldrar/forráðamenn (nafn nemanda) verða boðaðir í viðtal hjá leikskólastjóra sem mun 

sýna foreldrum og fara yfir starfið. 

Í kjölfarið munu foreldra fara á viðtalsfund með deildarstjóra.  

Vinsamlegast staðfestið að þið hafið móttekið þennan póst innan 14 daga til að staðfesta 

leikskólavist fyrir nafn barnsins.  

Fyrir hönd (nafn leikskóla) (nafn) leikskólastjóri. 

 
 

 

 

 

 



Leikskólinn kynntur  

Þegar búið er að samþykkja umsókn um leikskólavistun hefur leikskólastjóri samband við 

foreldra barnsins. Foreldrar fá tölvupóst þar sem þau eru boðuð í viðtal, þar sem farið er yfir 

helstu áherslur í starfi leikskólans og foreldrum kynnt húsnæði hans. Leikskólastjóri lætur 

foreldra einnig vita að deildarstjóri á yngstu deild leikskólans muni hafa samband til að boða 

þau í viðtal. 

Leikskólastjóri lætur deildarstjóra fá upplýsingar um foreldra og barn.  

Leikskólastjóri og deildarstjóri finna í sameiningu heppilegan tíma fyrir viðtölin og boða 

foreldra þann dag. 

 

Tillaga að staðfestingarpóstur frá leikskólastjóra. 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn.  

Takk fyrir að staðfesta leikskólavistun (nafn nemanda) í (nafn leikskólans). 

Eins og fyrr segir byrjar aðlögun kl 9 (dagsetning).  

Fundur með leikskólastjóra verður kl ? (dagsetning) og í kjölfarið verður viðtalsfundur með 

deildarstjóra á (nafn  deildar).  

Hlökkum til samstarfsins með ykkur með ykkur.  

Fyrirhönd (nafn leikskóla ) (nafn) leikskólastjóri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tillaga að gátlisti leikskólastjóra, fyrir fyrsta viðtal við foreldra. 

 

 Bjóða foreldra velkomna í leikskólann. 

 Fara yfir innritunarreglur.- (leikskólagjöld og aðra samninga) 

 Stefna leikskólans kynnt.-Helstu áherslur í starfi.  

 Kynna foreldrum hvaða þjónustu þau hafa aðgang að ef til kemur (sálfræðing, 

talmeinafræðing eða önnur sérfræði þjónusta). 

 Panta túlk (ef þörf er á) 

 Foreldraráð og foreldrafélag kynnt  

 Kynna foreldrahandbók. (hægt er að afhenta foreldrum eintak eða benda þeim á 

heimasíðu leiksólans) 

 Kynna heimasíða leikskólans. (Segja foreldrum frá heimasíðunni og hvaða upplýsingar 

þau finna þar)  

 Karellen skráningarkerfið. Hægt er að fá karellen app í síman (í gegnum Karellen fá 

foreldrar upplýsingar um svefntíma, matartíma og viðveru. Einnig er hægt að senda 

skilaboð í kerfinu og senda myndir af starfinu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fyrsta viðtal við deildarstjóra. 

Deildarstjóri þeirrar deildar sem barnið mun fara á tekur fyrsta viðtal við foreldra.            

Í viðtalinu fylla foreldrar og deildarstjóri út eyðublað og skráðar eru upplýsingar um barnið 

sem nauðsynlegar eru fyrir starfsfólk að vita. Foreldrar fá því tækifæri til að kynna barnið sitt 

og þarfir þess fyrir deildarstjóranum og koma væntingum sínum til leikskólans á framfæri. 

Deildarstjóri útskýrir aðlögunarplanið ásamt starfi og áherslum deildarinnar. Mikilvægt er að 

gefa sér góðan tíma því það er margt sem þarf að fara yfir og foreldrar og leikskólakennari 

þurfa tíma til þess. Hérna er lagður grunnur að samstarfi og samskiptum fyrir áframhaldandi 

leikskólagöngu. 

Mikilvægt er að unnið sé eftir sömu áætlun og að tekið sé á móti öllum foreldrum og börnum 

á sama hátt. En þó er jafnframt mikilvægt að tekið sé tillit til ólíkra þarfa og aðstæðna 

hverrar fjölskyldu. 

Tillaga að tölvupósti til foreldra fyrir fyrsta viðtal. 

Kæru foreldrar/forráðamenn.  

 (nafn barns) er komin/nn með vistun í leikskólanum (nafn leikskóla).  

Mig langar að bjóða ykkur velkominn á ( nafn deildar) .  

Í viðtalinu okkar (dagssetning) förum við yfir ýmis atriði í tengslum við daglegt starf á 

deildinni. Í viðhengi finnið þið upplýsingar um starfsfólk, aðlögunarplan, lista yfir helstu atriði 

sem rædd verða og hvað þarf að hafa með í leikskólann,  svo sem bleyjur, föt og annað slíkt. 

Ég hvet ykkur til að fara vel yfir þessar upplýsingar og endilega hafið samband ef það eru 

einhverjar spurningar.  

Fyrir hönd (nafn deildar), (nafn) deildarstjóri. 

Tillaga að lista fyrir undirbúningur á fyrsta viðtal (fyrir aðlögun).  

 Boða foreldra í viðtal, hringja eða senda tölvupóst á foreldra.  

 Senda tölvupóst með staðfestingu á tímasetningu viðtals. 

 Í viðhengi: 

 Aðlögunarplan. 

 Listi yfir hvað þarf að hafa með sér líkt og fatnað, brúsa og annað slíkt. 

 Punktar um það sem farið verður yfir í viðtalinu. 

 Dagskipulag og áherslur deildar er að finna á heimasíðu leiksólans.Prenta út 

upplýsingarblað. 

 

 

 



Fyrsta viðtal við foreldra (fyrir aðlögun).  

 Bjóða foreldra velkomna.  

 Kynna starfsfólk deildarinnar.  

 Kynna lykilpersónu. (Lykilpersóna er sá starfsmaður sem er til staðar fyrir foreldra og barn í 

aðlögun, heldur utan um upplýsingar um barnið og passar uppá að gefa sig að barninu).   

 Þagnarskyldublað undirritað.  

 Leyfi fyrir myndatöku og myndbirtingu afhent.  

 Fylla út eyðublað með upplýsingum um barnið. 

 Fara yfir og útskýra aðlögunarplan.  

 Fara yfir dagskipulag og áherslur deildar. (Útskýra starf deildarinnar) 

 Tala um klæðnað. Að börn séu með viðeigandi útiföt og aukaföt í hólfi barnsins. (Listi 

sendur í pósti.)  

 Sýna foreldrum deildina.  

 Upplýsingar til foreldra. ( Uppkast sem hægt er að setja upp eftir áherslum leikskóla) 

Merkja föt barnanna.  

Ekki er leyfilegt að koma með dót eða mat inn á deild. 

Ekki up and go bleyjur.  

Bíllinn er ekki skilinn eftir í gangi (smábæjar vandamál)  

Ef barnið er ekki komið fyrir kl 10 og ekki hefur verið látið vita um seinkun er ekki gert 

ráð fyrir barni í hádegismat. 

Aðlögun 

Eins og fram kemur í formála legg ég upp með þátttökuaðlögun í þessari móttökuáætlun.  

Í upphafi þátttökuaðlögunar mæta foreldrar í leikskólann og eru með barninu sínu allan 

tímann og sjá um þarfir þeirra. Foreldrar eru með barninu sínu í leikskólanum í 3 daga frá 

09:00 – 15:00. Hver og ein leikskóli getur þó aðlagað þetta form að sínum skipulagi. 

Hugmyndafræðin sem liggur að baki þátttökuaðlögunar er sú að börn og foreldrar fái í 

sameiningu að kynnast leikskólalífinu. Börnin og foreldrar kynnast starfsfólki, læra að treysta 

því og í leiðinni stuðlum við að virkni foreldra og barns. Öryggir foreldrar ýta undir örugg 

börn. Í þátttökuaðlögun eru oft aðlöguð mörg börn á sama tíma og þá er mikilvægt að hvert 

barn séu með lykilmanneskju úr starfsmannahópnum. Hlutverk lykilpersónu er að gefa sig að 

barninu og hjálpa því að aðlagast og passa upp á að koma skilaboðum til foreldra um líðan 

barnsins. Nánar er fjallað um þáttökuaðlögun í greinagerð sem fylgir handbókinni (Kristín 

Dýrfjörð, 2009)). 

 

 

 



Aðlögun. (Hvað þarf að vera klárt innan starfsmannahópsins áður en barnið byrjar) 

 Merkja fatahólf.  

 Merkja körfu fyrir bleyjur og aukaföt  hjá skiptiaðstöðu.  

 Gera klárt fyrir hvíldina.  

 Deildarfundur þar sem deildarstjóri miðlar upplýsingum um börnin sem eru að byrja. 

 Ákveða lykilpersónu. 

 Fara yfir og passa að allir séu með sín hlutverk á hreinu 

 

Hugmynd að aðlögunaráætlun. 

 

Aðlögunartími barnsins 

Dagur 1: Dags ____ frá 9.00 til 11.00 

Barnið mætir ásamt foreldri/foreldrum og tekur þátt í starfsemi deildarinnar. 

Dagur 2: Dags ____ frá 9.00 til 12.00 

Barnið mætir ásamt foreldri/foreldrum og tekur þátt í starfsemi deildarinnar. Það borðar 

hádegismat og fer síðan heim. 

Dagur 3: Dags____ frá 8.00 til 14.00 

Barnið mætir ásamt foreldri/foreldrum og tekur þátt í starfsemi deildarinnar. Það borðar 

morgunmat, hádegismat, fer í hvíld og fer heim þegar það vaknar. 

Dagur 4: Dags____ frá 8.00 til 15.00 

Barnið mætir ásamt foreldri/foreldrum og borðar morgunmat. Foreldrar kveðja að morgunmat 

loknum og eru á bakvakt. Ef allt gengur vel er barnið sótt kl. 15:00 

Dagur 5: Dags____ frá ____ til 15.00 

Foreldri/foreldrar og barn koma á tilsettum tíma. Foreldrar kveðja barnið fljótlega og sækja það 

kl. 15.00 ef allt hefur gengið að óskum. Foreldrar og starfsmenn meta hvernig hefur gengið og 

ákveða framhaldið. Foreldrar eru beðnir að sækja barnið snemma fyrstu vikuna til þess að koma í 

veg fyrir að barnið verði óöruggt. 

Verið hjartanlega velkomin á (nafn deildar), við hlökkum mikið til að sjá ykkur. 

Fyrir hönd (nafn deildar) 

 

 

 



Heimasíða 

Þegar fólk leitar eftir upplýsingum í nútímasamfélagi, fer það gjarnan á heimasíðu 

viðkomandi stofnana. Þess vegna er mikilvægt að við séum með skýrar og auðfundnar 

upplýsingar á heimasíðu leikskólans. 

Upplýsingar sem gott er að hafa á heimasíðu. 

 Upplýsingar um starfsfólk 

 Dagskipulag deildar 

 Hvað þarf barnið að hafa með sér. 

 Punktar fyrir fyrsta viðtal við Deildarstjóra. 

 Aðlögunarplan þegar barnið byrja.  

 Aðlögunarplan milli deilda. 

 Foreldrahandbók. 

 

Viðtal eftir aðlögun 

Gott er að hafa stutt foreldraviðtal 4 – 6 vikum eftir aðlögun til að heyra í foreldrum um 

hvernig þeim finnst ganga í leikskólanum. Þar fá foreldrar líka tækifæri til að ræða við 

leikskólakennara um leikskólalífið og spyrja ef eitthvað er óljóst. Þeir fá einnig upplýsingar 

um hvernig barninu gengur í daglegu starfi.  

Foreldrafundir  

Foreldrafundir eru góð leið til að kynna starf deildarinnar fyrir öllum foreldrum í einu. Á 

fundunum geta foreldrar barnanna einnig hist og talað saman.  Nauðsynlegt er að allir 

starfsmenn deildarinnar mæti á þessa fundi. Fundirnir eru  að jafnaði í byrjun skólaárs en þá 

er starf deilda kynnt fyrir foreldrum. Ef aðlöguð eru mörg börn eftir áramót væri gott að 

halda annan foreldrafund  fyrir þá foreldra. Einnig er hægt að boða til foreldrafunda þar sem 

boðið er upp á fræðandi erindi og er þá oftast á vegum foreldraráðs leikskólans 

Færsla á nýja deild.  

Foreldrar eru búnir að kynnast vel því starfsfólki sem er með barnið þeirra á hverjum degi og 

því oft erfið tilhugsun að barnið fari á aðra deild innan leikskólans. Mikilvægt er að upplýsa 

forelda tímanlega um dagssetningu á aðlögun á milli deilda ásamt því hvaða starfsfólk muni 

taka á móti barninu og hver muni vera lykilpersóna þess.þar að auki er gottað gefa foreldrum 

tækifæri á því að skoða og heimsækja nýju deildina og hitta starfsfólk. 



Færslufundur.  

Deildarstjórar beggja deilda hittast þar sem upplýsingum um barnið er komið áfram. 

Deildarstjóri nýrrar deildar getur þá gefið sínu starfsfólki upplýsingar um barnið sem auðveldar 

því að taka vel á móti barninu og ekki síður foreldrum þess. 

 

Upplýsingar um barnið sem þurfa að fylgja því yfir á næstu deild.  

 Svefntími. Sefur barnið með snuð? Bangsa? Hvað má það sofa lengi? 

 Matarvenjur. Ofnæmi/óþol. Hvað er í uppáhaldi og hvað ekki. 

 Bleyjur? Eða byrjuð að nota kopp?. 

 Annað; Er barnið viðkvæmt, eitthvað sem hræðir það? eða aðrar upplýsingar sem 
koma þarf til starfsfólksins sem tekur á móti barninu.  
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