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Samstarf leikskólakennara og foreldra 

Samkvæmt lögum um leikskóla ber leikskólum að annast 

uppeldi, umönnun og menntun barna á leikskólaaldri. Í 9. 

grein laganna kemur fram að foreldrar eiga að gæta 

hagsmuna barna sinna. Þeir skulu hafa náið samráð við 

leikskólann og starfsfólk hans og fylgjast vel með skólagöngu 

barna sinna, veita upplýsingar sem kunna að skipta máli fyrir 

skólastarf og velferð barnsins.1 Í Aðalnámskrá leikskóla kemur 

fram að markmið með foreldrasamstarfi sé m.a. að veita 

foreldrum upplýsingar um starfsemi leikskólans, þroska 

barnsins og stöðu þess. Leikskólakennurum ber að afla sér 

upplýsinga um aðstæður og uppeldisviðhorf foreldra, stuðla 

að þátttöku þeirra í starfi og rækta samvinnu milli heimilis og 

leikskóla.2   

Heimilið og skólinn eru tvö félagssvæði en með því er átt við 

að heimilið sé eitt félagssvæði og skólinn, eða aðrar stofnanir 

sem barnið tengist, annað. Innan þessara svæða eru ólíkar 

áherslur og kröfur sem barnið mótast af. Því er mikilvægt að 

tenging sé á milli þessara svæða því það sem gerist á öðru 

svæðinu hefur áhrif á hitt. Þurfa kennarar og foreldrar þess 

                                                 
1
 Lög um leikskóla nr.90/2008 

2
 Aðalnámskrá leikskóla, 1999:30 
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vegna að vinna saman til að skilja og tengja saman þessa tvo 

heima barnsins.3 Fjölskylda barnsins er kjarninn í tilveru þess 

og  búa foreldrar yfir vitneskju um getu, hæfileika og þarfir 

barnsins .4 Því er mikilvægt að leikskólakennari vinni náið með 

fjölskyldu barnsins til að skilja barnið betur og hvernig sé best 

að vinna með því.5 Barnið sjálft verður að vera í fyrirrúmi 

þegar kemur að samstarfi heimilis og leikskóla, líðan þess, 

þroska og nám.6 

Samskipti leikskólakennara og forelda verða að vera góð og 

hafa jafnt flæði þ.e.a.s. samskipti verð að vera gagnkvæm frá 

kennara til foreldra og frá foreldrum til kennara.7 Til að 

samskipti verði jöfn verða þessir aðilar að virða og meta 

styrkleika hvors annars og mynda traust og virðingu sín á 

milli.8 Í samstarfi við foreldra þarf að vinna með sameiginlega 

ábyrgð þar sem lögð er áhersla á samvinnu, samræmingu, 

virðingu allra aðila og hvatningu til samstarfs. Með 

sameiginlegri ábyrgð er átt við að foreldrar og kennarar hafi 

                                                 
3
 Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007: 679 

4
 Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006:18 

5
 Olsen og Fuller, 2008:106 

6
 Epstein, 2001:403 

7
 Olsen og Fuller, 2008:106 

8
 Epstein, 2001:590 



5 
 

sömu markmið sem auðvelt er að ná með samvinnu.9 

Markmið með samstarfinu er að öðlast þekkingu innsýn á 

námi og þroska barnsins svo að umönnun og nám þess verði 

sem árangursríkast. 

Hlutverk og ávinningur í samstarfi heimilis og leikskóla  

Hlutverk leikskólakennara í samstarfi er að þróa traust og 

virðingu í samskiptum við börn og fjölskyldur þeirra, þróa 

samband þar sem barninu líður vel og er öruggt.10 Leikskóla-

kennari sem sinnir samskiptum heimilis og leikskóla vel styrkir 

tilfinningatengsl milli sín og barnsins.11 Mikilvægt er að 

leikskólakennarinn ýti undir styrk barnanna og sjálfsöryggi og 

viðurkenni að ekki eru öll börn eins. Einnig er mikilvægt að 

skapa barninu nærandi umhverfi hvað varðar tíma, rými og 

efnivið og ýta undir vellíðan þess og ánægju.12 Leikskóla-

kennari verður að gera sér grein fyrir fjölbreytileika 

barnahópsins sem hann vinnur með og taka tillit til bakgrunns 

barnanna. Með góðum skilningi á þessum þáttum getur hann 

betur unnið út frá hverju barni fyrir sig. Mikilvægt er að 

                                                 
9
 Epstein, 2001:22 

10
 MacNaughton, 2009:248 

11
 Áslaug Brynjólfsdóttir, 1998:15-16 

12
 MacNaughton, 2009:248 
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leikskólakennarinn skoði öll fjölskylduform og líti ekki svo á að 

eitt form samstarfs virki fyrir allar fjölskyldur.13 

Leikskólakennari þarf að vera í góðu samstarfi við foreldra, 

því með góðu samstarfi öðlast hann meiri þekkingu og 

skilning á lífi og aðstæðum hvers barns og lærir að virða tíma 

og vinnu foreldra. Þegar hann hefur öðlast skilning á þessum 

atriðum veitir það foreldrum öryggi.14 Leikskólakennarar 

verða að sýna frumkvæði og láta foreldrum líða vel í 

samskiptum við þá. Skapa þarf jákvætt félagslegt andrúmsloft 

og menningu í leikskólanum, ef andrúmsloft er gott hefur það 

áhrif á þátttöku foreldra í námi barna sinna.15 Einnig verður 

leikskólakennarinn að vera meðvitaður um þau atriði sem 

foreldrar leita eftir í samstarfi við leikskólann. Foreldrar vilja 

að það sé borin virðing fyrir þeim sem þátttakendum í uppeldi 

og námi barnanna. Vilja þeir að hugmyndir þeirra séu virtar 

og jafnvel notaðar til þess að skapa viðeigandi umhverfi fyrir 

börnin. Mikilvægt er fyrir leikskólakennara að mæta þörfum 

foreldra hvað varðar nám, umönnun og uppeldi barna 

þeirra.16  

                                                 
13

 Olsen og Fuller, 2008: 129-145; Whalley, 2006:36 
14

 Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007:679 
15

 Olsen og Fuller, 2008:106, 144 
16

 Knopf og Swick, 2007:293 
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Foreldrar spila stórt hlutverk í uppeldi og menntun barna 

sinna. Hlutverk þeirra er að sjá til þess að menntun þeirra sé 

góð og stöðug. Foreldrar búa yfir þekkingu um börnin sem 

leikskólakennari hefur ekki, þess vegna gegnir fjölskyldan 

þýðingar-miklu hlutverki í leikskólagöngu barna og því 

mikilvægt að hún sé virkur þátttakandi í námi þeirra. Með 

góðum tengslum við leikskólann leggja foreldrar grunn að 

þeim þroska sem barnið öðlast síðar á lífsleiðinni.17 Ef 

foreldrar eru í góðu samstarfi við leikskólann öðlast þeir meira 

öryggi í foreldrahlutverkinu og ákvarðanatöku og einnig meiri 

þekkingu á þroska barnsins.18 Eitt af mikilvægustu hlutverkum 

foreldra í samstarfi er að veita leikskólanum almennar 

upplýsingar um hagi barnsins heima fyrir. Gagnlegar 

upplýsingar sem foreldrar geta veitt kennaranum um barnið 

eru t.d. áhugamál þess, hvað barni mislíkar eða er hrætt við, 

nöfn fjölskyldumeðlima, fjölskyldugerð og atburðir innan 

fjölskyldunnar sem gætu haft áhrif á barnið.19 Með góðu 

foreldrasamstarfi verða foreldrar mótækilegri og næmari fyrir 

                                                 
17

 Áslaug Brynjólfsdóttir, 2001:7-8; Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006:11 
18

 Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2009:199 
19

 Shimmin og White, 2006:35 
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félags-, tilfinninga- og vitsmunaþroska barna sinna.20 Einnig 

öðlast þeir meiri þekkingu á skólastarfinu og skilja betur starf 

kennarans og líta á það með jákvæðari augum.21  

Rannsóknir hafa sýnt að samvinna heimilis og leikskóla hefur 

ekki eingöngu jákvæð áhrif á börnin heldur einnig foreldra og 

kennara. Hagnaðurinn á sér ekki eingöngu stað á meðan 

leikskólagöngu stendur heldur einnig yfir langvarandi tíma. 

Sést það t.d. í því að ef foreldrar eru virkir í samstarfi við 

leikskólann eru meiri líkur á því að samstarfið haldi áfram 

þegar barnið fer í grunnskóla.22 Börnin eru þó þau sem 

hagnast mest af samstarfi heimilis og skóla. Börn foreldra sem 

eru í stöðugu samstarfi við skólann standa sig betur í öllu 

námi, námsárangur eykst og þá sérstaklega læsi. Börnin fá 

einnig þau skilaboð að skólinn sé mikilvægur og menntun sé 

góð.23 Börnin öðlast meira sjálfstraust, sjálfsaga og sýna meiri 

metnað og jákvæðni í garð skóla ef foreldrar þeirra hafa 

áhuga á skólagöngu þeirra og leiðir jákvæðni í garð skólans af 

                                                 
20

 Olsen og Fuller, 2008:129-130; Hughes og MacNaughton, 2001; Jinnah og 
Walters, 2008 
21

 Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2009:199; Olsen og Fuller, 
2008:129-130; Hughes og MacNaughton, 2001; Jinnah og Walters, 2008; 
Knopf og Swick, 2007: 294  
22

 Weiss o.fl, 2008:8 
23

 Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2009:199 
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sér betri hegðun.24 Með góðu samstarfi þróa börnin með sér 

betri samskipti sín á milli og við kennara.25  

Leiðir sem hægt er að fara í samstarfi heimilis og 

leikskóla 

Þátttaka foreldra getur tekið á sig ýmsar myndir bæði innan 

sem utan leikskólans.26 Mikilvægt er að barnið sjálft sé í 

fyrirrúmi þegar kemur að samstarfi heimilis og leikskóla.27 

Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki í að samstarf náist og 

þarf því leikskólakennarinn að gera sér far um að mæta 

foreldrum þar sem þeir eru, meta þarfir þeirra og skapa 

hentugar aðstæður til samskipta þannig að foreldrum líði vel. 

Þarf hann einnig að leggja sig fram við að kynnast foreldrum 

einstaklingslega því ekki eru allir eins.28 Mikilvægt er að kynna 

foreldrum fyrir því starfi sem fram fer á leikskólanum í 

upphafi skólagöngu barna þeirra. Ýmsar leiðir er hægt að fara 

til að kynna foreldrum fyrir starfinu, s.s. í formi 

kynningarbæklinga og skoðunarferða um leikskólann.29 

                                                 
24

 Olsen og Fuller, 2008:129 
25

 Hughes og MacNaughton, 2001; Jinnah og Walters, 2008 
26

 Ingibjörg Auðunsdóttir 2006:12 
27

 Epstein, 2001:403 
28

 Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006:19 
29

 Shimmin og White, 2006:27-30 
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 Knopf og Swick (2007) hafa bent á mikilvægi þess að 

leikskólakennarar myndi ekki aðeins tengsl við suma foreldra, 

heldur finni leiðir og tíma sem hentar öllum foreldrum. Þeir 

hafa tekið saman eftirfarandi aðferðir fyrir kennara til að 

mynda tengsl við foreldra:  

1. Leggja sig fram um að ná allra foreldra. Með því að sýna 

foreldrum áhuga og leita eftir samskiptum sýnir kennari 

að hann hafi áhuga á að þau taki þátt í skólastarfinu.  

2. Gæta þess að fyrstu tengsl við foreldra fari fram snemma 

og séu jákvæð. Ef fyrstu kynni foreldra og kennara snúast 

um vandamál er meiri hætta á að framhaldið verði erfitt. 

3. Hafa samskipti við foreldra á fjölbreyttan hátt. Kennarar 

þurfa að vera sveigjanlegir og laga aðferðir að þörfum 

fjölskyldna. Persónuleg samskipti augliti til auglitis eru 

æskilegust, en ef ekki er möguleiki á því þá er tölvupóstur, 

símasamskipti og bréfasamskipti hentug. 

4. Deilda með foreldrum stórum og smáum afrekum 

barnsins og því sem barnið hefur verið að fást við yfir 

daginn.  

5. Kynnast þörfum einstaka foreldra og gera þeim grein fyrir 

hvernig skólinn hyggst mæta þeim.  

6. Hlusta á áhyggjur foreldra og bregðast við þeim. 
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7. Biðja foreldra um aðstoð þegar aðstoðar er þörf, en bjóða 

einnig uppá að foreldrar komi í heimsókn þegar þeim 

hentar.  

8. Koma því skýrt á framfæri að foreldrar eru mikilvægustu 

aðilar í lífi og námi barnsins.30 

Í leikskólum hér á landi hefur samstarf heimilis og leikskóla 

verið í stöðugri þróun og eru leikskólar stöðugt að leita nýrra 

leiða í samstarfinu. Algengustu leiðirnar sem notast er við eru 

gagnkvæm upplýsingamiðlun s.s. dagleg samskipti, 

upplýsingatöflur, heimasíða og ýmsar uppákomur sem 

foreldrum er boðið á eða þeir taka þátt í. 

Fáar takmarkanir eru þegar kemur að samstarfi heimilis og 

leikskóla og skiptir mestu máli að vera hugmyndaríkur og 

jákvæður til að finna sem flestar leiðir. Hér á eftir eru settar 

fram hugmyndir að leiðum sem hægt er að fara í samstarfi 

heimilis og leikskóla. Þessi listi er alls ekki tæmandi og er 

mikilvægt að vera opin fyrir nýjum hugmyndum.  

                                                 
30

 Knopf og Swick, 2007:294-295 
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Skriflegar samskiptaleiðir 

Fréttabréf - Gagnleg leið til að koma upplýsingum um starf 

leikskólans til foreldra. Hægt er að fjalla um viðburði 

leikskólans í máli og myndum og kynna þau verkefni sem 

börnin eru að fást við, kynna nýtt starfsfólk eða breytingar. 

Einnig er fréttabréf góð leið til að kynna fyrir foreldrum hvað 

sé framundan í starfinu. Hægt er að fá elstu börn leikskólans 

til að taka þátt í gerð fréttabréfsins með því að teikna myndir, 

koma með hugmyndir um hvað eigi að skrifa, búa til sögur og 

annað. Með því að fá börnin með í gerð fréttabréfsins eru 

meiri líkur á því að foreldrar lesi bréfið því börnin þeirra komu 

nálægt gerð þess. Til að spara pappír er hægt að hafa 

fréttabréfið aðgengilegt á heimasíðu skólans, en prenta út 

fyrir þá foreldra sem hafa ekki aðgang að tölvum.  

Upplýsingatafla er góð leið til að koma upplýsingum til 

foreldra á fljótlegan hátt. Hægt er að nota töfluna til að koma 

til skila mikilvægum upplýsingum, t.d. minna á frídaga og 

einnig til að segja frá því sem gert var yfir daginn. 

Upplýsingatafla er dagleg samskiptaleið sem kennarar geta 

vel nýtt sér.   
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Heimasíða - Notkun internetsins er orðin mikil í dag. Flestir 

foreldrar hafa aðgang að tölvum og er því heimasíða skólans 

góð samskiptaleið fyrir leikskóla. Hægt er að nota heimasíðu 

leikskólans á marga vegu, t.d. til að koma fram ýmsum 

upplýsingum um starf leikskólans. Heimasíðan er góður 

grundvöllur til að koma tilkynningum til foreldra en einnig er 

hægt að nota hana til að benda foreldrum á efni sem tengist 

börnum á leikskólaaldri og leikskólanum, t.d. Lög um leikskóla 

og Aðalnámskrá leikskóla, en einnig er hægt að benda á 

áhugavert lesefni eða námskeið. Foreldrar hafa gaman að því 

að skoða myndir af börnum  sínum og getur það verið góð 

stund fyrir foreldri og barn að skoða myndir sem teknar eru í 

leikskólanum. Þannig fá foreldrar meiri innsýn í daglegt starf 

og nám barnanna. Vinna við heimasíðu getur verið tímafrek 

og heldur flókinn, en með góðu skipulagi og vilja er vel hægt 

að sinna þessari skemmtilegu samskiptaleið. 

Tölvupóstur  er góð leið fyrir foreldra og leikskólakennara til 

að eiga í samskiptum sín á milli, milliliðalaust. Einnig getur 

tölvupóstur verið góð leið til að eiga í samskiptum við foreldra 

með annað móðurmál en íslensku.31 Ættu leikskólakennarar 

                                                 
31

 Knopf og Swick,2008:422 
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því að vera duglegir að hvetja foreldra til að senda tölvupóst 

með fyrirspurnum eða ábendingum. Einnig er sá möguleiki 

fyrir hendi að leikskólakennarar sendi foreldrum stutta 

fréttapistla vikulega.  

Samskiptabækur eru notaðar til að koma helstu upplýsingum 

um hvaðeina er viðkemur námi og umönnun barna til 

foreldra. Einnig eru samskiptabækur góður kostur til að eiga í 

stöðugum samskiptum við foreldra.32 Bækurnar henta vel ef 

um er að ræða börn með sérþarfir eða foreldra sem þurfa 

leiðsögn um uppeldi og umönnun. Bækurnar geta einnig nýst 

til að upplýsa foreldra um hvað barnið er að fást við í 

leikskólanum, s.s. með myndum af barninu í starfi og leik með 

meðfylgjandi texta. Foreldrar geta einnig gert hið sama og 

sett myndir af barninu fást við ýmis viðfangsefni heima fyrir. 

Hægt er að fá börnin til að vinna bækurnar með leikskóla-

kennurum og foreldrum. Börnin geta t.d. teiknað myndir og 

sett í bókina eða jafnvel skrifað sögur með aðstoð kennara 

eða foreldra. Verður því bókin eitthvað sem barnið getur sýnt 

                                                 
32

 Knopf og Swick,2008:422 
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ömmu, afa, frænkum og frændum og verið stolt af vinnu 

sinni.33  

Skráningar – Markmið með skráningum er að sýna framfarir 

barnsins á skýran hátt. Þær gefa leikskólakennurum og 

foreldrum möguleika á að styðja við nám barnsins. Skráningar 

eiga að vera sýnilegar fyrir foreldra og aðstandendur svo þeir 

geti séð hvað barnið er að fást við í leikskólanum. Skráningar 

eru ekki bara orð á blaði heldur geta þær verið ljósmyndir 

sem sýna börn í leik og starfi, teikningar barnanna og getur 

leikskólakennari ef til vill skrifað texta með myndunum.34 

Skráningar geta einnig verið í formi ferilmöppu, en þar er 

hægt að safna saman upplýsingum um nám og þroska 

barnsins yfir ákveðið tímabil. Með því að hafa skráningar 

sýnilegar í leikskólanum skilja foreldrar betur hvað barnið er 

að fást við og geta haldið áfram að vinna með sama 

viðfangsefni heima fyrir. 

Foreldraviðtal er hefðbundin leið fyrir kennara og foreldra til 

að deila upplýsingum og ræða ýmis mál sem snerta umönnun 

og nám barnsins. Í slíkum viðtölum fær kennari tækifæri til að 

upplýsa foreldra um framfarir barnsins.Mikilvægt er að 

                                                 
33

 Whalley, 2006:49 
34

 Fraser og Gestwicki, 2002:132-133 
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foreldrar séu vel upplýstir um innihald viðtalsins áður en það 

fer fram. Með því gefur leikskólakennari foreldrum tækifæri á 

að undirbúa sig fyrir viðtalið. 

Hér koma góðar ábendingar til leikskólakennara sem varða 

foreldraviðtöl:  

1. Bjóða upp á sveigjanlegan viðtalstíma. 

2. Gefa nægan tíma í viðtalið. 

3. Hafa jákvætt andrúmsloft til að foreldrar finni að þeir séu 

velkomnir. 

4. Vera vel undirbúin(n) og skipuleggja sig. 

5. Einbeita sér að hagsmunum barnsins. 

6. Byrja viðtalið á jákvæðum nótum, t.d. getu, áhugamálum 

eða styrkleika barnsins. 

7. Vera hvetjandi í að fá foreldra til að deila upplýsingum 

sem varða barnið. 

8. Ef um erfitt viðtal er að ræða, er mikilvægt að halda ró 

sinni og ígrunda svör sín vel. 

9. Nota vandað orðalag. 

10. Koma með hugmyndir að verkefnum sem foreldrar geta 

unnið heima með barni sínu, t.d. ef þörf er á að örva 

barnið á ákveðnu sviðum. 

11. Enda viðtalið á jákvæðum nótum. 
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12. Taka sér tíma til að ígrunda viðtalið. 35 

 
Foreldrafundir eru hefðbundin leið fyrir leikskólakennara og 

foreldra til að deila upplýsingum. Foreldrafundur er góð leið 

fyrir leikskólakennara til að kynna starf leikskólans og fá 

foreldra til að segja sínar skoðanir á samstarfinu. Á slíkum 

fundum er námskrá leikskólans, áætlanir fyrir veturinn og 

önnur starfsemi kynnt fyrir foreldrum.  

Feðrafundir gefa leikskólakennurum gott tækifæri til að ná til 

feðra og fá þá til að kynna sér starf leikskólans. Ef fundir eru 

haldnir sem höfða til feðra er líklegra að þeir mæti og sýni 

meiri áhuga á námi, uppeldi og umönnun barna sinna. Eru 

feðrafundir einnig gott tækifæri fyrir feður til að hitta aðra 

feður og ræða um hin ýmsu mál sem snerta börn þeirra.  

Börn með í samstarfi  

Ferðabangsi er skemmtileg leið til að fá börnin með í 

samvinnu við heimilið. Hver deild getur átt sinn bangsa og fá 

börnin að taka hann með sér heim, annað hvort yfir helgi eða 

eina nótt á virkum degi. Með bangsanum fylgir dagbók sem 

foreldrar hjálpa barninu að skrifa í frásögn af þeim ævintýrum 

sem bangsi og barnið lenda í saman. Gaman er að setja 

                                                 
35

 Knopf og Swick,2008:424 
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ljósmyndir inn í bókina af barninu og bangsanum eða 

teikningar sem barnið hefur teiknað. Þegar bangsi kemur 

aftur í leikskólann með barninu er lesið úr dagbókinni hvaða 

ævintýrum bangsi lenti í og barnið hvatt til að segja frá tíma 

sínum og bangsa.  

Fjölskylduspjöld/myndaalbúm er leið til að leyfa börnunum 

að taka þátt í samstarfi. Hvert barn fær sitt spjald og setur 

myndir af fjölskyldu sinni á það og skreytir að vild heima með 

hjálp foreldra, síðan er komið með spjöldin í leikskólann. En 

einnig geta börnin fengið myndir af fjölskyldu sinni frá 

foreldrum og komið með þær í leikskólann og fengið aðstoð 

frá leikskólakennara. Spjöldin eru síðan staðsett í fataklefa 

barnanna eða þar sem þau eru sýnileg og geta börnin sýnt 

hvort öðru og öðrum foreldrum myndir af fjölskyldu sinni. 

Opnar það marga möguleika fyrir barnið til að eiga samskipti 

við önnur börn og foreldra. Einnig fyrir kennara að þekkja 

mikilvæga einstaklinga í lífi barnsins.   

Heimbókarlán - Hægt er að nýta bókasafn skólans og lána 

börnum bækur heim, þannig er hægt að hvetja foreldra til að 

lesa fyrir börn sín. Ef til vill væri hægt að hafa bókaviku og 

lána aðeins heim bækur þá vikuna eða hafa þennan kost allan 
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veturinn. Börnin geta gert sín eigin bókasafnskort sem þau 

nota til að fá bækur að láni.  

 

Viðburðir  

Hátíðarföndur er góð leið til þess að fá foreldra inn í 

leikskólann og föndra með börnum sínum, t.d. fyrir jól eða 

páska. Mikilvægt er fyrir foreldra að taka sér tíma til að vera 

með barni sínu í kringum hátíðir og er þetta því tilvalin leið 

fyrir þá til þess að verja tíma með barninu og gera eitthvað 

sem því finnst skemmtilegt og áhugavert.    

Kaffi/morgunmatur er skemmtileg leið til þess að fá 

aðstandendur í leikskólann. Þeim er boðið að vera með í 

kaffitíma/morgunmat, t.d. í tilefni konu- eða bóndadags. 

Markmiðið er að aðstandendur komi inn á leikskólann og verji 

tíma með börnunum og hitti aðra aðstandendur. Börnin geta 

tekið þátt í því að bjóða í kaffi/morgunmat t.d. með því að 

búa til boðskort. 

Opið hús er leið til þess að leyfa foreldrum að koma og skoða 

hverju börnin hafa verið að vinna að. Börnin fá þá að sýna 

foreldrum sínum hvaða verkefni þau hafa verið að gera, t.d. í 

hópastarfi. Einnig geta börnin sett upp leikrit eða verið með 
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einhverskonar uppákomu fyrir foreldra. Foreldrum þeirra 

barna sem eru að hefja leikskólanám er sérstaklega boðið að 

koma og kynna sér starfið.  

Kynningarfundir fyrir nýja foreldra eru mikilvægur þáttur í 

samstarfi og er það upphafið að góðum samskiptum milli 

heimilis og leikskóla. Á kynningarfundi er starfsemi leikskólans 

kynnt, ýmis gögn afhent til foreldra og húsnæði skoðað. 

Markmið með slíkum fundum er það að kynna starfsemi 

leikskólans og helstu áherslur fyrir foreldrum og einnig skapa 

traust á milli foreldra og leikskólakennara.  

Foreldravika - Hægt er að bjóða upp á foreldraviku þar sem 

foreldrum er boðið að koma í heimsókn og fylgjast með starfi 

barnanna, t.d. hópastarfi, samverustund og taka þátt í 

söngstund. Gætu börnin verið búin að undirbúa eitthvað 

sérstakt þá viku, t.d. æfa leikrit og fleiri viðburði sem foreldrar 

gætu komið og horft á eða tekið þátt í.  

Sjálfboðavinna 

Vettvangsferðir eru kjörið tækifæri til að fá foreldra til að 

taka þátt í starfsemi leikskólans. Leikskólakennarar eiga að 

nýta þann möguleika að bjóða foreldrum með í vettvangs-
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ferðir, því börnin hafa gaman af því að hafa foreldra sína með. 

Foreldrum gefst þá tækifæri til að kynnast öðrum foreldrum 

en einnig að kynnast vinum barnsins. Með því að sjá 

leikskólakennarann að störfum öðlast foreldrar betri skilning á 

starfi hans. 

Skortur á starfsfólki - Ef skortur er á starfsfólki í leikskólanum 

getur verið gagnlegt að auglýsa eftir aðstoð frá foreldrum á 

upplýsingatöflu eða á heimasíðu leikskólans. Ef til vill vilja 

einhverjir foreldrar aðstoða part úr degi inni á deild. 

Veitingar - Hægt er að fá foreldra til að aðstoða með veitingar 

á skemmtunum eða hátíðisdögum. Með því t.d. að baka 

pönnukökur, hella upp á kaffi eða aðstoða á viðburðum s.s. á 

þorrablótum eða jólum. 

Þjóðerni, menning og starf -  Getur verið fræðandi fyrir börn 

og starfsfólk að fá foreldra eða fjölskyldumeðlimi í leikskólann 

til þess að kynna þjóðerni sitt og menningu. Einnig geta 

foreldrar komið í leikskólann til þess að kynna starf sitt fyrir 

börnunum, t.d. matreiðslumaður, lögregla eða 

hjúkrunarfræðingur.  
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Efnisöflun - Margir foreldrar eiga verðlausan efnivið eða hluti 

sem þeir eru hættir að nota í geymslunni. Tilvalið væri að nýta 

það í þemaverkefnum í leikskólanum og þá taka foreldrar 

óbeint þátt í þeim með börnum sínum.  

Flóamarkaður - Oft eiga foreldrar fjöldann allan af fötum og 

varningi heima sem börnin eru hætt að nota, t.d. gamla 

grímubúninga, leikföng o.fl. Því getur verið góð leið að halda 

flóamarkað þar sem foreldrum gefst kostur á að selja notuð 

föt eða skiptast á ýmsum varningi.  

Samantekt 

Í þessari handbók hefur verið varpað ljósi á mikilvægi 

samstarfs heimilis og leikskóla. Samstarfið er ekki eingöngu 

mikilvægt fyrir börnin heldur einnig fyrir foreldra og 

leikskólakennara. Nauðsynlegt er fyrir leikskólakennara og 

foreldra að vera meðvituð um mikilvægi þessa samstarfs og 

hvaða hlutverki þeir gegna. Einnig er mikilvægt að 

leikskólakennarar hafi gott viðhorf til samstarfs, því ef 

kennarar hafa gott viðhorf gengur þeim betur að skipuleggja 

samstarfið. Samstarfið þarf alls ekki alltaf að felast í stórum 

viðburðum heldur er auðvelt að koma því við í almennu starfi 
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leikskólans og jafnvel með þátttöku barnanna. Alltaf er hægt 

að finna auðveldar og hentugar leiðir til þess að vinna saman 

að menntun, uppeldi og umönnun barna.  

Við hvetjum ykkur til að láta hugmyndflugið ráða til að eiga 

gott og farsælt samstarf við foreldra. 
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