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Útdráttur 
 
Verkefni þetta er unnið sem lokaverkefni til B.Ed.-prófs í leikskólafræðum við 
kennaradeild Háskólans á Akureyri vorið 2007. Starfsemi leikskóla hér á landi 
spannar ekki yfir langan tíma en þróun skólastigsins er athyglisverð í ljósi hinnar 
hröðu samfélagsbreytinga er áttu sér stað síðasta aldarfjórðung. Tilgangur þessa 
verkefnis er að skoða sögu og þróun leikskólastarfs á Vopnafirði og bera hana að 
sögu leikskólastarfs hér á landi.  
Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

• Hvert er upphaf leikskólastarfs á Vopnafirði og hver hefur þróunin orðið í 
starfi skólans? 

• Hvaða munur er á þróun leikskólastarfs á Vopnafirði og annars staðar á 
landinu? 

Helstu niðurstöður okkar sýna að á sama hátt og annars staðar á landinu voru konur 
frumkvöðlar í að leikskóli var stofnaður á Vopnafirði. Kvenfélag Vopnafjarðar hafði 
forgöngu um að rétt fyrir 1960 var byggður upp leikvöllur í þorpinu fyrir börn og 
starfræktu þær leikvöllinn til 1978 en þá var hann sameinaður leikskóla sem Hafrún 
Róbertsdóttir hafði komið á laggirnar 1976 að eigin frumkvæði. Megintilgangur þess 
að koma á barnagæslu á Vopnafirði var að mæta breyttu atvinnumynstri í bænum þar 
sem nýbreytni í atvinnuháttum kallaði á fleiri vinnuhendur til starfa í 
atvinnufyrirtækjum sveitarfélagsins. Niðurstöður benda til að þróun leikskólastarfs á 
Vopnafirði hafi verið svipuð og annarstaðar á landinu. Nánast öll börn á 
leikskólaaldri eru á leikskóla á Vopnafirði og daglegur vistunartími í leikskóla hefur 
lengst jafnt og þétt með svipuðum hætti og á landinu öllu þó vistunartíminn sé ívið 
styttri hvern dag á Vopnafirði. Mönnun leikskólanna hefur verið með svipuðum 
hætti og annars staðar á landinu en um þriðjungur starfsmanna hefur verið með 
leikskólakennaramenntun en á undanförnum árum hefur aðstaða skólans batnað 
verulega hvað þetta varðar. Faglegt starf hefur einnig tekið breytingum með aukinni 
menntun starfsfólks og útkomu Aðalnámskrár leikskóla. 
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Abstract 
 
This essay is the final assignment for the B.Ed-degree in Primary Education from 
the Faculty of Education at the University of Akureyri 2007.  The Icelandic 
preeschools industry has not existed for a long period of time but the development of 
the educational system is impressive in light of the swift social changes over the past 
25 years.  The objective of this essay is to take a look at the history and development 
of the preeschool activities in Vopnafjörður and comparing its history to the 
preschool industry of Iceland. 
The research questions were as follows: 

• Which is the beginning of the preschool activities in Vopnafjörður and how 
has the development of the schools activity been? 

• What is the difference between the preschool activities in Vopnafjörður and 
in the rest of the country? 

Our results will show that women were the pioneers in founding the preschool in 
Vopnafjörður as they were in the rest of the country.  The Women Association of 
Vopnafjörður got the iniciative to build a playground for kids in 1960 and operated 
the playground until 1978 when it merged with the preschool founded by Hafrún 
Róbertsdóttir in 1976.  The main objective of having daycare in Vopnafjörður was to 
cope with the new diversety of the towns businesses.  The novelty of work called for 
more employees to meet with the increased demand of employment.  The conclusion 
point that the development of the preschool activities in Vopnafjörður were similar 
as to the ones in other parts of Iceland.  Almost all children of preschool age are in 
preschool in Vopnafjörður. The daily operating hours at the preschool have slowly 
increased, although the daily stay per child is a bit shorter in Vopnafjörður than in 
the rest of Iceland.  The manpower and experience of preschool employes is similar 
to the rest of the country where one third of the employes have preschool education, 
which translates directly into a better environment.  The professional knowledge of 
the employees has also changed a lot with the increased education of the employees 
and with the publishing of the „ Main Preschool Register.“ (Aðalnámskrá leikskóla). 
 



Lokaverkefni við HA 2007  Og barnið vex og vex

v

Við  erum ung 
 

Við erum ung, við okkur lífið brosir, 
ef eldri kynslóð veitir okkur lið 

að byggja á grunni góðvildar og friðar 
og glæða von hins smáa, sigrum við. 

 
Við æskjum mannlífs, menntunar og starfa, 

svo megi öllum veitast umbun sú, 
að vita gott af lífi sínu leiða 

og landið gera betra en það er nú. 
 Þ.E. 
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1 Inngangur 
 

Undir lok 19. aldar hófst myndun þéttbýliskjarnans á Vopnafirði og hefur hann síðan 

þá tekið miklum stakkaskiptum. Vopnafjörður var í upphafi landbúnaðarhérað og 

verslunarbær en í dag hefur bæst við alls konar þjónusta auk sjávarútvegs. Þessar 

þjóðfélagsbreytingar höfðu líka í för með sér breytingar á heimilunum. Á fyrri 

tímum þótti sjálfsagt að börn ælust upp við það að á heimilinu væru afar og ömmur 

er þátt tóku í uppeldi þeirra. En fjölskyldumynstur hefur breyst og með bættum 

lífsskilyrðum hafa afar og ömmur meira starfsþrek og eru lengur úti á 

vinnumarkaðinum og þar af leiðandi varð að finna önnur úrræði fyrir börnin.  

 Á Vopnafirði eins og annars staðar voru það kvenfélagskonur sem fyrstar 

komu með þá hugmynd að starfrækja barnaleikvöll. Þetta var opið svæði með 

nokkrum leiktækjum og einkum hugsað sem öruggur staður fyrir börn að leik. Gæsla 

var á þessum leikvelli um nokkurt skeið áður en starfsemin sameinaðist leikskóla og 

áherslur í starfinu breyttust. Í dag er starfandi leikskóli sem rekinn er af 

sveitafélaginu og við hann er aðeins starfandi einn menntaður leikskólakennari.  

Tilgangur þessa verkefnis er að skoða sögu og þróun leikskólastarfs á 

Vopnafirði. Við veljum  þetta viðfangsefni því okkur langar að fræðast meira um 

uppbyggingu og starf leikskólans. Hér eru okkar heimaslóðir, við ölum upp börnin 

okkar hér og höfum atvinnu af leikskólanum. Það að skrá niður sögu og þróun 

leikskóla á Vopnafirði  er að okkar mati mikilvægt vegna þess að því lengri tími sem 

líður frá því að hann tók til starfa og þar til sagan verður skráð gæti vitneskjan um 

leikskólann horfið með því fólki sem þar kom að og starfaði. Það liggur því vel við 

að fræðast um efni sem þetta í lokaverkefni til B.Ed. í leikskólakennarafræðum við 

Háskólann á Akureyri. 

Í verkefninu verður leitast við að svara tveim megin spurningum: 

• Hvert er upphaf leikskólastarfs á Vopnafirði og hver hefur þróunin orðið í 

starfi skólans? 

• Hvaða munur er á þróun leikskólastarfs á Vopnafirði og annars staðar á 

landinu? 

Markmiðið er að kynnast sögunni og starfinu sem unnið hefur verið til dagsins í dag. 

Við teljum að það dýpki skilning okkar á starfi leikskólans og varpi ljósi á þær 

aðstæður sem forverar okkar unnu við. Þetta teljum við að muni nýtast okkur sem 
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leikskólakennurum í starfi okkar í framtíðinni því án fortíðar er maður sem óskrifað 

blað. Með því að skrá sögu og þróun leikskólastarfs á Vopnafirði munum við 

auðvelda öðrum sem hafa áhuga á sögu staðarins að kynna sér hana og vonandi hafa 

bæði gagn og gaman af.   

Starfsemi leikskóla hér á landi spannar ekki yfir langan tíma en er 

athyglisverð í ljósi hraðrar samfélagsþróunar. Mikilsvert er að enn er hægt að afla 

upplýsinga frá fyrstu hendi um þróun þessa starfs. Gagnaöflun í þessu verkefni er 

byggð á skráðum heimildum og viðtölum við brautryðjendur leikskólastarfs á 

Vopnafirði. Byrjað verður á að skoða sögu og þróun leikskóla á Íslandi og menntun 

fagstéttarinnar. Í þriðja kafla verður gerð grein fyrir mótun þéttbýlis við Vopnafjörð 

í byrjun 20. aldar og skoðuð þróun þess að teknu tilliti til atvinnuþátttöku kvenna. Í 

fjórða kafla er greint frá þeim aðferðum sem notaðar eru til að afla gagna og 

úrvinnslu þeirra. Fimmti kafli greinir frá niðurstöðum og rannsóknarspurningum er 

svarað. Í framhald af því verður rakin saga og þróun leikskólans til dagsins í dag. Í 

lokin segjum við frá niðurstöðum sem fást úr samanburðinum.  
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2 Upphaf leikskólastarfs á Íslandi 
 
Í upphafi voru það kvenfélagskonur sem komu á fót daggæslu fyrir börn víða um 

land. Gæslan úti á landi var ætluð öllum börnum en í Reykjavík var meira verið að 

mæta fátækum og illa félagslega stæðum fjölskyldum.1 Þær komu líka að menntun 

fyrsta fagfólksins sem annaðist börn á dagvistarstofnunum eins og þær stofnanir 

voru gjarnan nefndar sem sinntu börnum undir skólaskyldualdri. Leikskólinn eins og 

hann er í dag hefur verið lengi í mótun og margir komið þar að. 

Þjóðfélagsbreytingar í byrjun 20. aldar voru örar og miklar, fólk flutti úr 

sveitum landsins í þéttbýlið, mjög mikil fátækt var víða og fjölskyldur barnmargar. 

Fólk bjó við óviðunandi aðstæður, húsakostur var þröngur og hvergi pláss fyrir börn 

að leik. Utandyra voru aðstæður ekki mikið betri hvað þau varðaði, lítið pláss og 

ýmsar hættur sem börnin kunnu ekki að varast. Sjávarútvegur óx hröðum skerfum 

og atvinnuhættir breyttust. Það jók þörfina á að finna úrræði fyrir börnin, mæður 

fóru að vinna utan heimilis og ýmsar heimilisaðstæður ollu því að talið var betra 

fyrir þau að vera ekki heima á daginn. Börnin gátu ekki lengur fylgt foreldrum 

sínum við vinnu eins og í sveitinni áður og hætturnar í þéttbýlinu voru allt aðrar en 

fólk átti áður að venjast.2

Vegna breyttra samfélagshátta og nýrrar þekkingar varð aukin þörf á 

markvissari vinnubrögðum við uppeldi og menntun yngstu barnanna.3 Saga 

leikskóla á sér langar og djúpar rætur og verður þess freistað að rekja hana að 

nokkru leyti.  

2.1 Rekstur leikskóla  
Barnavinafélagið Sumargjöf kom að rekstri barnaheimila um langt skeið ásamt því 

að mennta fyrstu fóstrurnar á Íslandi. Sumargjöf var stofnað árið 1924 og starfaði 

enn árið 2006. Það var Bandalag kvenna, stofnað 1917, sem upphaflega stofnaði til 

Barnavinafélagsins Sumargjafar. Félagið var stofnað á tímum mikilla breytinga og 

framfara í íslensku þjóðlífi og atvinnuháttum. Tilgangur þess var að stuðla að 

andlegu og líkamlegu heilbrigði barna í Reykjavík ásamt því að huga að þroska 

 
1 Jón Torfi Jónasson 2006:14,30-33 
2 Valborg Sigurðardóttir 1998:33-34 
3 Brautryðjendur í uppeldis- og menntamálum 2004:8 
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þeirra og vernda fyrir óhollum áhrifum. Hefur félagið allar götur síðan starfað að 

velferðamálum barna.4 Grænaborg, fyrsta sérhannaða dagheimilið, var tekið í notkun 

í Reykjavík 1931 en það var Barnavinafélagið Sumargjöf sem kom því á laggirnar.  

Steingrímur Arason var fyrsti formaður Sumargjafar, mikill hugmynda-

smiður og frumkvöðull. Steingrímur og  frú Aðalbjörg Sigurðardóttir unnu ötult starf 

fyrir félagið, hún sat í stjórn félagsins í 32 ár en hann var formaður í 15 ár og er ljóst 

að áhrif þeirra á mótun félagsins voru mikil.5 Steingrímur taldi einkunnarorð 

Reykjavíkur ættu að vera: „Það besta er ekki börnunum of gott“6 þetta má taka undir 

enn í dag. Grænaborg var hönnuð og byggð sem heilsudagheimilli að breskri 

fyrirmynd en það voru svokallaðir útiloftsskólar. Áhersla var lögð á heilsuvernd, 

útivist og hreyfing voru mikilvægir þættir ásamt hollum mat. Þetta samrýmdist vel 

þörfum barna í íslensku samfélagi þar sem fátækt, atvinnuleysi og heilsuleysi var 

mikið.7

Rekstur dagheimila og leikskóla hafa alla tíð verið veigamestu verkefni 

Sumargjafar og það sem mestu skipti fyrir Reykjavík sem bæjarfélag. Þegar seinni 

heimsstyrjöldin braust út 1939 fór Ísland ekki varhluta af áhrifum hennar. Þó ógnin 

væri vissulega mikil gjörbreytti hersetan atvinnuástandinu í landinu. Atvinnuleysi 

var úr sögunni og atvinnuframboð meira en nokkru sinni. Þetta varð til þess að enn 

jukust fólksflutningar til höfuðborgarinnar sem varð til þess að gjörbreyta 

lifnaðarháttum fólks. Konur fóru í auknum mæli að vinna utan heimilis, fjölgun 

einstæðra mæðra, þröngur húsakostur og húsnæðisekla voru einkum til þess að 

eftirspurn eftir hverskonar barnaheimilum og úrræðum fyrir börn óx ört. Sumargjöf 

reyndi eftir fremsta megni að mæta þessari auknu þörf.8

Í upphafi voru margskonar stofnanir reknar og þjónaði hver sínum tilgangi 

eins og þá var talið best. Hér er verið að tala um barnaheimili, vöggustofur, 

barnahæli, dagvistarstofnanir, sólahringsstofnanir, leikskóla og gæsluvelli. Þessar 

stofnanir voru fyrir börn á mismunandi aldri og hlutverk stofnananna voru mjög ólík 

allt frá því að sinna börnum allan sólahringinn, sem foreldrar gátu ekki sinnt af 

 
4 Valborg Sigurðardóttir 1998:33-35 
5 Valborg Sigurðardóttir 1998:36 
6 Valborg Sigurðardóttir 1998:42 
7 Valborg Sigurðardóttir 1998:39-42 
8 Valborg Sigurðardóttir 1998:43 
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einhverjum ástæðum og til þess að vera viðbót með þroskandi umhverfi við uppeldi 

foreldranna á heimilunum.9

Munur var talinn á gæslu- og uppeldisstofnun, þegar börn voru höfð í gæslu 

var í upphafi mest verið að beina þeim af götunni og bryggjum landsins, í mörgum 

tilfellum var verið að búa börnunum betra leikumhverfi. Þetta var ríkjandi viðhorf á 

fyrrihluta 20. aldar en um hana miðja fóru áherslurnar að breytast og kom það helst 

til vegna fagfólks sem menntast hafði erlendis. Það kom heim með nýjar stefnur og 

strauma í uppeldismálum. Fagfólk færði rök fyrir því að það væri lærdómsríkt og 

þroskandi fyrir börn að vera á barnaheimili, óháð því hvort mæður ynnu úti eða ekki. 

Það jókst stöðugt á þessum tíma að mæður ynnu utan heimilis.10 

Árið 1945-1946 rak Sumargjöf þrjá heilsársleikskóla, Tjarnarborg, 

Suðurborg og Vesturborg auk Grænuborgar sem var bara opin á sumrin. Öll pláss 

voru fullskipuð löngu fyrirfram og þetta annaði engan vegin eftirspurninni. Ísak 

Jónsson var formaður Sumargjafar árið 1946 og boðar til fundar við bæjaryfirvöld 

og grunnur var lagður að frekara samstarfi. Ljóst var að byggja þurfti fleiri 

dagvistarheimili fyrir börn í Reykjavík. Þetta var þó alls ekki bara vandamál 

borgarinnar heldur þjóðarinnar allrar og var landsbyggðin lítið betur sett.11 

2.2 Helstu markmið uppeldisáætlunar og leikskólauppeldis 
Fram kemur í skýrslu12 sem unnin var á vegum Evrópuráðsins um þróun 

forskólauppeldis (leikskólauppeldis) að víða í heiminum eru áherslur í 

leikskólauppeldi og menntun yngstu barnanna mjög líkar og er þá sama hvort horft 

er til Evrópu eða Bandaríkjanna. Margar hugmyndir hafa verið sóttar til gamalla 

heimspekinga og uppeldisfrömuða og má þar helst nefna: Rousseau, Pestalozzi, 

Fröbel, Montessori, Piaget og Dewey. Allt eru þetta vel þekk nöfn í þróun og sögu 

uppeldismála, hver og einn með sínar áherslur eins og gerist og gengur en megin 

hugmyndir þær sömu og eru þessar:   

• Bernskan er sérstakt þroskaskeið sem ber að virða og taka tillit til. 

• Lítil börn þroskast best og eðlilegast í gegnum leik. 

 
9 Jón Torfi Jónasson 2006:12-13 
10 Jón Torfi Jónasson 2006:12-14 
11 Valborg Sigurðardóttir 1998:43-46 
12Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:11  
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• Athafnir og skynjanir barna eru mikilvægar og skipta miklu máli 

fyrri nám og þroska. 

• Börn þurfa að njóta frjálsræðis og hafa gott og þroskavænt 

umhverfi þannig öðlast þau reynslu sem örvar alhliða 

persónuþroska þeirra, líkamlegan, tilfinningalegan, félagslegan, 

menningarlegan og vitsmunalegan. 

• Með leikskólauppeldi gefst kostur á að bæta úr skaðlegum 

áhrifum óheilsusamlegra lífsskilyrða, fátæktar og einhæfs 

uppeldis og annarra erfiðleika í fjölskyldum barna.13 

Eftir þessum hugmyndum er unnið víða um heim, stofnanirnar bera misjöfn nöfn en 

lögum samkvæmt köllum við þær leikskóla á Íslandi.14 Ekki skiptir máli hvað 

stofnunin er kölluð allar eiga þær það sammerkt að hugmyndafræði þeirra er 

barnhverf og lýtur að því að þess sé gætt hvað barninu er fyrir bestu og sé í sem 

bestu samræmi við þroska þess og þarfir. Þessi áhersla hefur gerbreytt 

uppeldiskilyrðum barna. Margt kom til í ferli þessarar þróunar og má þar nefna:  

• Aukin þekking á bernskunni, þroskaferli barnsins og áhrifum 

leikskólauppeldis á börn. 

• Ört vaxandi borgarmyndun og iðnvæðing.  

• Breytt staða og hlutverk fölskyldunnar í þjóðfélaginu. 

• Breytt staða konunnar og breyting á fjölskyldumynstrum.15 

Mönnum er ljóst í dag að efla verður alhliða þroska barna og líta á þau sem 

heilstæðar verur. Það er megin framlag þróunarsálfræðinnar til málstaðar 

leikskólauppeldis að leggja skal áherslu á fyrstu árin því þau hafa úrslitaþýðingu 

fyrir námshæfni barna og framtíðarþroska þeirra.16 

2.2.1 Markmið uppeldisáætlunar 
Í ljósi þessa voru á Íslandi sett lög um dagvistastofnanir 1976 og í þeim er kveðið á 

um markmið í uppeldismálum barna, þar segir : 
Markmið með starfsemi dagvistarheimila er að gefa börnum kost á að njóta 
handleiðslu sérmenntaðs fólks í uppeldismálum og búa þeim 
uppeldisskilyrði er efla persónulegan og félagslegan þroska þeirra.   
 

13 Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:11 
14 Lög um leikskóla 1994 
15 Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:12 
16 Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:12 
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Sjá má að markmiðin voru almenns eðlis og kröfurnar óljósar og því þótti full 

ástæða til að skilgreina þau betur og skýra. Nefnd á vegum menntamálaráðuneytis 

var falið að vinna þessa vinnu og hófst hún handa við gerð uppeldisáætlunar fyrir 

leikskóla sem gefin var út árið 1985, seinna endurskoðuð og samþykkt með lögum 

frá 1991.17 

Uppeldisáætlunin er barnhverf, barnið er í brennidepli og gengið út frá 

þörfum þess og þroska. Í samræmi við það verður leikurinn lykilhugtak í námi og 

þroska eins og lög kveða á um.18 Að öðru leyti er unnið út frá þróunar- og 

samverkakenningum í anda Piaget og Erikson, þeir bæta hvor annan upp og ágæt 

heildarsýn fæst á alhliða þroska barna. Litið er á barnið, foreldrana, umhverfið og 

leikskólakennarann sem eina samvirka heild. Uppeldisáætluninni er ætlað að vera 

leiðarvísir við uppeldisstörf í leikskólum og mynda nokkurskonar ramma um 

starfið.19 

2.2.2 Markmið leikskólastarfs 
 Í lögum um leikskóla20 segir að tilgangur laganna sé að veita börnum góða 

umönnun og örugg uppeldisskilyrði og að leikskólinn skuli í samráði við foreldra 

veita börnum uppeldi og menntun. Lögum samkvæmt eru meginmarkmið leikskóla 

því þessi: 

• að búa börnum örugg leikskilyrði og holt uppeldisumhverfi 

• að gefa börnum kost á að taka þátt í leik og starfi og njóta fjölbreyttra 

uppeldiskosta barnahópsins með leiðsögn fóstra (leikskólakennara)  

• að kappkosta í samvinnu við heimilin að efla alhliða þroska barna í samræmi 

við eðli og þarfir hvers og eins og leitast við að hlúa að þeim andlega og 

líkamlega svo að þau fái notið bernsku sinnar  

• að stuðla að umburðarlyndi og víðsýni barna og jafna uppeldisaðstöðu þeirra 

í hvívetna 

• að efla kristilegt siðgæði barna og leggja grundvöll að því að börn verði 

sjálfstæðir, hugsandi, virkir og ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem 

er í örri og sífelldri þróun 

 
17 Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:25-26 
18 Lög um leikskóla 1994 
19 Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:26-27 
20 Lög um leikskóla 1994 
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• að rækta tjáningar- og sköpunarmátt barna í þeim tilgangi að styrkja 

sjálfsmynd þeirra, öryggi og getu til að leysa mál sín á friðsamlegan hátt.21 

Eitt af lykilhugtökum í markmiðum leikskólastarfs er að efla alhliða þroska barna. 

Með eflingu alhliða þroska er átt við að efla verði helstu og mikilvægustu 

þroskaþætti barns og gera það að heilstæðri veru. Þessir þættir eru líkamsvöxtur, 

hreyfifærni, tilfinningalíf, vitsmunir, félagsvitund og félagsfærni, fegurðarskyn og 

sköpunarhæfni og síðast en ekki síst siðgæði og lífsviðhorf.22 

Í lögum um leikskóla sem samþykkt voru á Alþingi 1994 er leikskólinn 

skilgreindur sem fyrsta skólastigið.23 Í framhaldi af því er farið að vinna markvist að 

uppeldisstefnu fyrir leikskóla og Aðalnámskrá leikskóla24 er gefin út af 

Menntamálaráðuneytinu 1999. 

2.3 Þróun leikskólans 
Það má segja að leikskólinn hafi að mestu þróast af sjálfum sér og starfinu sem þar 

var unnið. Þar sem leikskólinn var ekki lengst af hluti af hinu formlega skólakerfi, 

þá fékk hann ákveðið svigrúm til að þróast eftir stefnum og straumum í uppeldi sem 

bárust til landsins erlendis frá og þróaðist hann því á eigin forsendum. Það var ekki 

eingöngu vegna þess að foreldrar ynnu meira úti sem þörfin fyrir lengri vistun kom 

til, heldur líka vegna áherslubreytinga í uppeldi barna. Það var talin góð viðbót við 

uppeldi heimilanna að börn fengju einnig gott leikskólauppeldi. Töluverður 

þrýstingur hefur alltaf verið á sveitafélögin að tryggja börnum vist í leikskóla og 

kröfurnar aukast stöðugt.25 Í fyrstu var talið nóg að börn frá tveggja til þriggja ára 

aldri fengju pláss í leikskóla og þá hálfan daginn, fjóra til sex tíma, en í dag eru 

gerðar kröfur um að eins árs börn fái vistun og það allan daginn, átta til níu tíma, 

fimm daga vikunnar og helst allt árið.  

 Þegar litið er á tölur Hagstofu Íslands og skoðaður er vistunartími barna 

kemur glögglega í ljós sú breyting sem orðið hefur undanfarin ár. Frá árinu 1998 til 

ársins 2005 hafa orðið miklar breytingar.  Árið 1998 voru 4171 barn á aldrinum núll 

til fimm ára með vistun í fjóra tíma á dag en árið 2005 eru þau 944. Tekið var annað 

 
21 Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:28-29 
22 Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:28-29 
23 Lög um leikskóla 1994 
24 Aðalnámskrá leikskóla 1999 
25 Jón Torfi Jónasson 2006:10 
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dæmi frá sama tíma. Börn núll til fimm ára í átta tíma vistun árið 1998 voru 2935 en 

árið 2005 voru þau orðin 5572. Þessar tölur sýna svo ekki verður um villst að 

vistunartími barna hefur lengst mikið undanfarin ár.26 

Starfstími leikskóla hefur líka breyst á undanförnum árum. Svolítið misjafnt 

er eftir landsvæðum hvernig þessum þætti stafsins er háttað. Teknar verða tölur á 

landsvísu og árin 1998 og 2005 borin saman. Leikskólarnir eru 249 árið 1998 en 262 

árið 2005. Þeir eru flestir opnir annaðhvort allt árið eða í 46-48 vikur 1998 en 2005 

eru flestir opnir 50-52 vikur eða 48-50 vikur.27 Börnum er ætlað að taka minnst 

fjögra vikna samfellt frí á ári og eru leikskólar stundum lokaðir á ákveðnum tíma 

yfir sumarið og allir fara í frí þá.  

Í lífi margra barna í dag verður að viðurkenna að leikskólinn kemur mjög 

mikið að uppeldi þeirra því flest þriggja til fimm ára börn eru í leikskóla átta tíma á 

dag og þá er ekki mikill tími eftir með fjölskyldunni þegar heim er komið.28 

Ábyrgðin er þó fyrst og fremst foreldranna en leikskólanum ber að styðja þá í 

uppeldi barna sinna.29 

Seinni ár hefur ekki verið mikil fjölgun í hópi barna sem sækja um vistun í 

leikskóla, flest börn á aldrinum þriggja til fimm ára eru með pláss en aðeins minna 

hlutfall yngri barna eru komin inn í leikskóla landsins í dag. Samkvæmt tölum 

Hagstofunnar eru 59% barna núll til tveggja ára í leikskóla en 93,9% þriggja til 

fimm ára árið 2005. Þannig að bein aukning verður sennilega ekki á fjölda barna í 

leikskólum þar sem 88% tveggja ára barna eru með pláss en ekki nema 29,8% eins 

árs barna30 og öðrum úrræðum verið beitt fyrir þau.  Þjónustan í leikskólaunum er 

alltaf að aukast og vistunartími barna að lengjast. Leikskólar sem áður voru tvísettir 

eru nú einsettir að hluta eða öllu leyti og börnin borða hádegismat í flestum 

leikskólum núna, nokkuð sem þekktist varla fyrir tuttugu árum síðan. Þessi þróun 

hefur haft í för með sér ýmsar breytingar og gert það að verkum að sérhannað 

húsnæði fyrir leikskóla sem byggt var fyrir tuttugu árum nýtist ekki sem skyldi í 

dag.  

 
26 Hagstofa Íslands 2007 
27 Hagstofa Íslands 2007 
28 Jón Torfi Jónasson 2006:77 
29 Aðalnámskrá leikskóla 1999:7 
30 Hagstofa Íslands 2007 
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Stjórn Félags leikskólakennara fól fyrir skömmu sérstakri nefnd að fjalla um 

leikskólabyggingar því fram hefur komið að oft eru þær ekki nógu góðar þegar tekið 

er tilliti til starfseminnar sem þar fer fram. Auknar kröfur eru um rými fyrir hvert 

barn og gagnrýni á fjölnota rými því þar er oft mikill hávaði og mörg börn á litlu 

svæði. Hávaði, álag og áreiti er mikið og erfitt fyrir börn að finna rólegan stað á 

löngum dögum í dagsins önn. Vinnuaðstaða starfsfólks er oft ófullnægjandi  og bent 

er á að himinn og haf virðist vera á milli undirbúningsaðstöðu leikskólakennara og 

grunnskólakennara þeim síðarnefndu í hag.31 

Menntun fagstéttar hófst fljótlega en þó má segja að stéttin hafi ekki verið 

metin að verðleikum lengi vel. Ráðamenn virtust ekki gera sér grein fyrir mikilvægi 

þessarar stéttar fyrr en eftir að lög um dagvistarheimili voru samþykkt á Alþingi 

1973 en þá var talið ákjósanlegt að börn nytu handleiðslu sérmenntaðs starfsfólks.32 

Þar sem talað er um fagfólk innan þessarar stéttar er rétt að minnast á Gyðu 

Sigvaldadóttur. Hún var fædd 1918 og lauk prófi frá Uppeldisskóla Sumargjafar 

1950. Hún vann ötult og óeigingjarnt starf  í þágu uppeldis og menntunar barna í 40 

ár. Gyða var mjög góður stjórnandi og í góðu sambandi við börn, foreldra og 

starfsfólk. Hún var t.d. hvatamaður að foreldrafundum í leikskólum, hélt fyrsta 

foreldrafundinn um 1963 og er skemmst frá því að segja að þetta þótti ekki mjög 

gáfulegt þá og fólk gerði grín af þessari hugmynd hennar en hún hélt sem betur fer 

sínu striki. Hjá Gyðu voru börnin alltaf í fyrsta sæti. Hún vann alla tíð náið með 

foreldrum og sérstaklega þeim sem minna máttu sín og áttu erfitt, fyrirmynd margra 

í dag hvað þennan þátt varðar. Gyða var líka nokkuð á undan sinnu samtíð hvað 

varðar náttúru- og umhverfismennt, eflingu málþroska og sérkennslu. Fyrst og 

fremst var hún þó frumkvöðull á sviði stjórnunar og mjög virt á því sviði. Gyða 

hefur þó aldrei viljað neina viðurkenningu fyrir störf sín og er lítillát, þetta sést 

meðal annars á því að hringt var í hana og henni tjáð að hún hefði hlotið fálkaorðuna 

og hún sagði bara: Nei takk, og lagði á.33 Öllum er okkur holt að líta til 

brautryðjenda eins og Gyðu og staldra við stutta stund.    

Þrátt fyrir að menntunarmöguleikar fólks hafi aukist og vakning orðið 

varðandi mikilvægi fagfólks í leikskólum eru ekki enn nema 33% starfsmanna 

leikskólanna með leikskólakennaramenntun. Eftir að námið færðist á háskólastig 
 
31 Greinagerð og tillögur FL 3-4 
32 Valborg Sigurðardóttir 1998:21-22 
33 Arna H. Jónsdóttir 2004:53-72 
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hefur leikskólakennurum með háskólamenntun fjölgað undanfarin ár. Þetta kemur 

fram á vef Hagstofu Íslands. Árið 1998 voru þeir (háskólamenntaðir) 835 en árið 

2005 voru þeir 1258.34 

2.4  Menntun starfsfólks leikskólanna 
Menntun hefur þann tilgang að breyta einstaklingum. Með aukinni menntun verða 

viðhorfin önnur, sjónarsvið víðara, hugsun og ígrundun fer oft eftir öðrum og fleiri 

leiðum en áður. Allt það sem breytir einstaklingum breytir líka því samfélagi sem 

einstaklingurinn er partur af. Leikskólar eru eins og lítil samfélög og því hljóta allar 

breytingar á einstaklingum innan þeirra að hafa áhrif á starf og þróun þeirra. Allt frá 

upphafsstarfi leikskóla Sumargjafar hefur metnaður verið lagður í að starfsfólk 

leikskóla sé vel menntað og starfið metnaðarfullt.35 

Fyrstu starfsmenn leikskólans Grænuborgar, sem var fyrsti leikskóli 

Sumargjafar, voru hjúkrunarkonur og kennarar.36 Sumargjöf hafði snemma markað 

þá stefnu að ráða fyrst og fremst uppeldismenntað fólk til starfa og þær konur sem 

fyrstar útskrifuðust með fóstrupróf voru allar menntaðar erlendis bæði á 

Norðurlöndunum og í Ameríku. Ekki höfðu margar konur getu eða fjármuni til að 

fara utan til að mennta sig og voru aðeins þrjár konur með uppeldismenntun 

starfandi hjá Sumargjöf 1946.37 Þetta fullnægði engan veginn þeirri þörf sem hafði 

skapast í samfélaginu og því var það að Þórhildur Ólafsdóttir forstöðumaður 

Tjarnarborgar beitti sér fyrir að stofnaður yrði uppeldisskóli Sumargjafar. Hún fékk 

Valborgu Sigurðardóttur sem þá hafði nýlokið prófi í uppeldis- og sálarfræði til að 

taka að sér kennslu í skólanum. Hugmyndin var að þessi skóli skyldi starfa þar til 

byggt yrði við kennaraskólann en þá yrði deild í honum sem sæi um þessa 

menntun.38 

Uppeldisskóli Sumargjafar tók til starfa 1. október 1946 í Tjarnarborg og var 

rekinn af Barnavinafélaginu Sumargjöf með styrkjum frá ríkinu og 

Reykjavíkurborg.39 Frá árunum 1952 til 1957 lá starfið niðri vegna fjárskorts og 

 
34 Hagstofa Íslands 2007 
35 Valborg Sigurðardóttir 1998:47 
36 Valborg Sigurðardóttir 1998:42 
37 Valborg Sigurðardóttir 1998:47 
38 Valborg Sigurðardóttir 1998:49 
39 Valborg Sigurðardóttir 1998:57 
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óvissu um rekstrartilhögun skólans en svo tókst með aðstoð Reykjavíkurborgar og 

ríkisins að koma honum aftur af stað. Haustið 1957 breytti hann þó um nafn og varð 

Fósturskóli Sumargjafar en svo Fósturskóli Íslands þegar ríkið tók við honum.40 

Árið 1968 var skólinn lengdur í þriggja ára nám, framhaldsdeild var starfrækt í eitt 

ár 1983 en síðan samfellt frá 1989.41 Barnavinafélagið Sumargjöf rak skólann til 

1973 en þá tók ríkið alfarið við rekstrinum.42 Þegar hér var komið sögu var lögð 

áhersla á að reyna að fá karlmenn til að sækja um í skólanum en það bar lítinn 

árangur. Í kjölfar þessa var rætt um breytingar á nafni stéttarinnar þegar ljóst var að 

fyrstu karlmennirnir myndu útskrifast úr skólanum.43 Upp komu margar hugmyndir 

að nafni en rétt þótti að horfa til hinna Norðurlandanna og varð nafnið 

leikskólakennari fyrir valinu 1994 eftir lagasetningu um leikskóla 1991.44 

Fyrsta umræða um að koma menntun leikskólakennara á háskólastig kom 

upp 1988 þegar Birgir Ísleifur Gunnarsson þáverandi menntamálaráðherra skipaði 

nefnd til að endurskoða lög um Fósturskóla Íslands frá árinu 1973. Nefndin fundaði,  

kom með ályktanir og samstaða var um að færa námið á háskólastig.45 Ekkert varð 

úr því fyrr en Háskólanum á Akureyri var 1996 veittur réttur til að kenna 

leikskólakennarafræði og lá þá fyrir að sameina Fósturskólann, Kennaraháskóla 

Íslands og Þroskaþjálfaskóla Íslands. Ekki var almenn ánægja með að Háskólinn á 

Akureyri fengið leyfi fyrir þessu námi áður en af sameiningu yrði. Unnið var að því 

að nemendur sem skráðust inn í Fósturskólann það haust myndu útskrifast með 

háskólagráðu.46 Fyrsta janúar 1998 urðu tímamót í sögu íslenskrar 

leikskólakennaramenntunar þegar ný lög tóku gildi og námið var flutt á 

háskólastig.47 

Uppeldisstefna Uppeldisskóla Sumargjafar var í upphafi tengd tveimur 

fræðimönnum þeim John Dewey heimspekingi og Arnold Gesell barnasálfræðingi 

og lækni. Til fyrirmyndar við ytri gerð Fósturskólans var ákveðið að taka sænskan 

fósturskóla Socialpedagogiska Seminariet sem stofnaður var áratug áður í 

Stokkhólmi. Skólinn var tvö ár og mikið verknám eða jafnt á við bóknám. Markmið 
 
40 Valborg Sigurðardóttir 1998: 51, 84 
41 Jón Torfi Jónasson 2006:37  
42 Valborg Sigurðardóttir 1998:105 
43 Davíð Ólafsson 2000:56 
44 Valborg Sigurðardóttir 1998:19-20 
45 Davíð Ólafsson 2000:71 
46 Valborg Sigurðardóttir 1998:166 
47 Gyða Jóhannsdóttir 1998:18-22 
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skólans var að kenna ungum stúlkum að takast á við uppeldisstörf við leikskóla, 

barnaheimili og geta orðið forstöðukonur þessara stofnanna að námi loknu. Bóklegar 

greinar skyldu vera uppeldis- og sálarfræði, líkamsfræði og heilsuvernd, félagsfræði, 

næringarfræði og meðferð ungbarna, starfshættir í leikskólum, barnaheimilum og 

leikvöllum, skyndihjálp, leikir, kvæði og sögur, náttúruvísindi handa börnum, 

íslenska, bókfærsla, handíðir, söngur og leikfimi.48 Víst er að markmiðið hefur lítið 

breyst því til dæmis er markmið leikskólabrautar Háskólans á Akureyri að mennta 

nemendur svo þeir geti kennt í leikskólum landsins og þar eru kennd fræði eins og 

leikskólafræði, uppeldisgreinar, listir og vísindi.49 Kennaraháskóli Íslands hefur að 

markmiði að nemendur fái heildarsýn á starfsemi leikskóla og hugmyndafræði 

leikskólauppeldis.50 Því er hægt að segja að Uppeldisskóli Sumargjafar hafi lagt 

línuna í menntun leikskólakennara allt til dagsins í dag en að sjálfsögðu hefur orðið 

breyting á inntaki t.d. er starfsnámið orðið minni hluti námsins eða aðeins 15 vikur í 

Háskólanum á Akureyri51 en 14 vikur hjá Kennaraháskólanum.52 Frá upphafi 

leikskólakennaramenntunar hefur það verið markmiðið að varast einhæfar og 

öfgafullar kenningar í uppeldisstefnu.53 

Enn heyrast þær raddir sem heyrðust þegar Uppeldisskólinn tók til starfa að 

ekki ætti að þurfa að mennta konur til að ala upp börn, því þetta sé þeim í blóð borið, 

en það eru sem betur fer ekki háværar raddir. Fyrir um það bil 60 árum hefðu 

sennilega karlmenn ekki leitast eftir inngöngu í Uppeldisskólann en það hefur 

breyst.54 Í dag eru það ekki eingöngu konur sem nema leikskólakennarafræði heldur 

hafa karlkyns leikskólakennurum fjölgað þó þeir séu í miklum minnihluta í stéttinni. 

Víst er að sú menntun sem nemendur fá í háskólum landsins hefur óhjákvæmilega 

áhrif á þá þróun sem á sér stað í leikskólum landsins. Sú breyting sem orðið hefur á 

samgöngum í dag að fólk getur flogið erlendis að morgni og heim aftur að kvöldi 

hefur víkkað sjóndeildarhring þess. Endurmat á allri starfsemi leikskólanna og 

háskólanna hefur orðið til þess að alltaf er verið að breyta, bæta og endalaus þróun 

er í gangi. Veraldavefurinn er svo tæki sem gefur fólki möguleika á samskiptum og 

 
48 Valborg Sigurðardóttir 1998:59-60 
49 Háskólinn á Akureyri 2007 
50 Kennaraháskóli Íslands 2007 
51 Háskólinn á Akureyri 2007 
52 Kennaraháskóli Íslands 2007 
53 Valborg Sigurðardóttir 1998:91 
54 Valborg Sigurðardóttir 1998:62 
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skoðanaskiptum landshorna á milli og heimsálfa á milli. Eins hefur það gert fólki 

allstaðar á landinu kleift að stunda nám frá heimabyggð sinni með tilkomu fjarnáms, 

þar sem þeir fá fyrirlestra í gegnum veraldarvefinn. 

 

3 Vopnafjörður í byrjun 20. aldar 
 
Þéttbýli hefur verið við Vopnafjörð um langt skeið en í lok 19. aldar og byrjun 

þeirrar 20. hófst mikil uppbygging í þorpinu. Þessi mikli uppgangur var ekki síst 

merkilegur vegna þess hve margir höfðu farið vestur um haf frá Vopnafirði í 

kringum aldamótin 1900. Telja má að það hafi verið af hinu góða því nóg var að 

gera fyrir þá sem eftir voru og landrými meira fyrir fólk til að athafna sig.55 

Hver glæsibyggingin reis á fætur annarri og má þar nefna hús á borð við 

Kaupvang, Framtíð, Miklagarð og Vopnafjarðarkirkju. Vopnafjarðakirkja var vígð 

1903 og kostaði hún að sagt er um tíu þúsund krónur sem þá var talsvert fé. Gamli 

barnaskólinn var tekinn í notkun 1906.56 

Vopnafjörður var fyrst og fremst landbúnaðarhérað og fólk hafði 

lífsviðurværi sitt af landbúnaði. Mestur var búskapur í þéttbýlinu í kringum 1950- 

1960 en hann fór að dragast saman uppúr 1970. Mjólkursamlag Vopnfirðinga var 

stofnað 1963 og við það lagðist kúabúskapur að mestu niður. Allur helsti 

útflutningur Vopnfirðinga tengdist atvinnugreininni.57 

Fljótlega eftir aldamót 20. aldar fór smábátaútgerð að aukast, verslunarhús 

gerðu út báta og bátaeign almennings jókst til muna. Færeyingar gerðu líka töluvert 

út frá Vopnafirði. Fiskvinnsla jókst og aðallega var unnið við fiskþurrkun til að byrja 

með. Bátarnir voru litlir og veiddu mest á vorin og sumrin en síðar varð fjölbreytnin 

í fiskvinnslu meiri. Atvinnuþátttaka kvenna jókst með aukinni vinnslu á fiski, þær 

unnu við þurrkun og seinna í bræðslu, síldarsöltun, saltfiskvinnslu og í frystihúsi. 

Fram að þeim tíma höfðu verslunarstörf  verið helstu störfin í þorpinu og þau voru 

ekki fyrir konur, heldri menn unnu þau helst.58 

Eftir 1950 var atvinna kvenna helst í þjónustu, fiski á sumrin og sláturtíð á 

haustin, hvoru tveggja stafrækt í sláturhúsinu. Eftir að síldin hvarf um 1970 tóku 
 
55 Gunnar Sigmarsson 2007 
56 Gunnar Sigmarsson 2007 
57 Ármann Halldórsson 1974:115 
58 Gunnar Sigmarsson 2007 
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menn á staðnum sig til og stofnuðu útgerðarfélag með Kaupfélagi Vopnafirðinga, 

keyptu togara og eftir það varð fiskverkun, bæði á saltfisk og ferskfisk aðalatvinna 

kvenna á staðnum. Ástæðan fyrir því að hægt var að stofna útgerðarfélag eftir að 

síldin hvarf var sú að flest síldarplönin voru í eigu heimamanna svo sem Ásplan og 

Hafblik sem voru í eigu Kaupfélagsins, því fór ekki eins og sumstaðar að 

síldakóngarnir færu með gróðann af síldinni. Einnig hafði síldarbræðslan malað 

gull.59 

Konur hafa alltaf sinnt vissum störfum á Vopnafirði t.d. hafa kvenkyns 

kennarar oftast verið í meirihluta við grunnskólann á Vopnafirði og á Símanum 

höfðu verið konur að vinna frá því fyrir síldarárin. Rétt um 1980 var stofnuð 

saumastofa á Vopnafirði og var það mikil lyftistöng fyrir konur að komast í aðra 

vinnu en fiskverkun. Um þetta leyti komu svo þjónustustofnanir eins og 

Samvinnubankinn og Útvegsbankinn og þar gáfust nokkur störf fyrir konur.60 Þá var 

á þessum tíma byggt upp vistheimili fyrir aldraða, Sundabúð og í dag er það ásamt 

fiskvinnslunni, grunnskólanum, leikskólanum og öðrum smærri þjónustustofnunum 

helstu vinnustaðir kvenna á Vopnafirði. 

 

59 Gunnar Sigmarsson 2007 
60 Gunnar Sigmarsson 2007 
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4 Aðferðafræði 
 
Í verkefni þessu er byggt á eigindlegri aðferðafræði. Í eigindlegum rannsóknum 

beinist athyglin aðallega að eðli eða gerð félagslegra aðstæðna og  þeirra tilfinninga 

sem einstaklingur hefur í því sambandi. Getur því rannsakandinn ekki gert sömu 

kröfur til hlutlægni og þegar unnið er að megindlegum rannsóknum þar sem unnið er 

með fjölda eða magn. Verður því rannsakandinn fyrst og fremst að kynnast og skilja 

huglæg sjónarmið geranda eða gerenda við tilteknar vel skilgreindar aðstæður. Hægt 

er að segja að gildi eigindlegra rannsókna sé að rannsakandi lýsi heiminum eins og 

þeir skynja það sem rannsakað er. Eigindlegar rannsóknir teljast ekki hefðbundnar í 

vísindalegum skilningi.61 Við sem rannsakendur gerum okkur grein fyrir mikilvægi 

þess að gæta trúnaðar við viðmælendur okkur og að túlka gögn á trúverðugan og 

réttan hátt.  

4.1 Rannsóknarspurningar 
Í rannsókn þessari er leitast við að svara tveim rannsóknarspurningum: 

• Hvert er upphaf leikskólastarfs á Vopnafirði og hver hefur þróunin orðið í 

starfi skólans? 

• Hvaða munur er á þróun leikskólastarfs á Vopnafirði og annars staðar á 

landinu? 

Til að svara rannsóknarspurningunum verður eigindlegra gagna aflað með 

viðtölum við fólk sem hefur starfað við leikskólann á Vopnafirði og þá sem enn eru 

á lífi og voru hvatamenn að því að koma leikvellinum á laggirnar sem var upphafið 

af gæslu barna á Vopnafirði. Þegar við erum komnar með öll gögn í rétta tímaröð 

munum við bera saman sögu og þróun leikskólans á Vopnafirði við leikskóla á 

Íslandi og draga upp þá mynd sem var á uppbyggingu leikskólastarfs í 

sveitarfélaginu. Að því loknu verður sú saga borin saman við sögu leikskólans á 

landsvísu og reyna að komast að niðurstöðu hvort þróun starfsins á Vopnafirði hefur 

orðið með sama eða álíkum hætti og annars staðar á landinu.  

 

61 Hermann Óskarsson 2000:46 
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4.2 Viðtöl 
Við ákváðum að taka viðtöl til að nálgast viðfangsefni okkar. Það sem við viljum fá 

fram í þeim er vitneskja um upphaf reksturs leikvallar á Vopnafirði. Þróun 

leikskólans til dagsins í dag. Einnig leikur okkur forvitni á að vita hvernig breytingar 

hafa orðið á samfélaginu frá upphafi 20. aldar að teknu tilliti til atvinnuþátttöku 

kvenna. 

 Í viðtölum notum við spurningalista, um er að ræða opnar spurningar. 

Spurningarnar eru útbúnar fyrir hvern og ein viðmælanda (sjá fylgiskjal l). Við 

gerum okkur grein fyrir því að viðtölin litast af spyrlinum og um gagnkvæma 

víxlverkun verður að ræða.62 

Þar sem við teljum ekki um persónuleg trúnaðargögn að ræða koma 

viðmælendur okkar fram undir nafni í þessu verkefni. Öllum gögnum svo sem 

segulbandsupptökum verður eytt eftir úrvinnslu. 

Til að fá upplýsingar um upphaf leikvallar á Vopnafirði og aðkomu 

Kvenfélagsins að honum í byrjun, tölum við símleiðis við tvær konur sem komu þar 

að. Heiði Júlíusdóttur og Kristbjörgu Gunnarsdóttur en þær voru í fyrstu 

leikvallanefndinni.  

 Rekstur leikvallarins var á höndum Kvenfélagsins um nokkurra ára skeið en 

eftir það tók Vopnafjarðarhreppur við rekstrinum. Til þess að fræðast um þennan 

tíma sögunnar munum við leita til Ástu Ólafsdóttur. Vegna starfa hennar með 

Kvenfélaginu og setu hennar í hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps. 

 Sagan verður ekki rakin nema maður kynni sér samfélagið og þróun þess, hér 

er einkum horft til uppbyggingar þéttbýlis og atvinnuþátttöku kvenna. Við leitum á 

náðir Gunnars Sigmarssonar og freistum þess að hann geti frætt okkur um þennan 

hluta sögunar. Gunnar Sigmarsson er mjög fróður um sögu staðarins en hún er ekki 

til á prenti. 

 Þegar upphaf leikskólastarfs er skoðað í sögulegu samhengi töldum við rétt 

að ræða við frumkvöðul staðarins í rekstri leikskóla. Hér er jafnframt um eina 

menntaða leikskólakennarann á staðnum að ræða, Hafrúnu Róbertsdóttur.  

 Fleiri hluti sem snerta söguna á einn eða annan hátt komum við til með að 

ræða um við annað starfsfólk leikskólans. Stafsmenn sem unnið hafa mjög lengi við 

 
62 Hermann Óskarsson 2000:82-83 
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leikskólann og má þar nefna Sigríði Dóru Sverrisdóttur og einnig Brynju 

Kristjánsdóttur sem unnið hefur þar í 21 ár og man því tímana tvenna.  

4.3 Ritaðar heimildir 
Leitað verður heimilda í fundargjörðabókum Kvenfélagsins til að afla upplýsinga 

um upphaf leikvallar Vopnafjarðar og reksturs hans í nafni félagsins.  

Fundagerðabækur hreppsins verða lesnar til að komast að þátttöku hans í rekstri 

leikvallarins og leikskólans frá stofnun hans til okkar tíma.  

 Fundagerðabók leikskólans Brekkubæjar, en hún er aðeins ein enn sem 

komið er, verður grandskoðuð. Í henni eru upplýsingar um starfsemi leikskólans, 

áherslur í starfi og starfsmenn svo eitthvað nefnt. Einnig munum við skoða gamla 

mætingakladda til að sjá fjölda barna á hverjum tíma. Hagstofa Íslands heldur utan 

um tölulegar staðreyndir á landsvísu um fjölda barna og vistunartíma. Þangað verða 

sóttar upplýsingar til fróðleiks og  samanburðar við önnur gögn.  

 Bækur og önnur rit sem innihalda sögu leikskóla, menntun leikskólakennara 

og þróun þessara mála á Íslandi verða einnig notaðar við heimildaöflun. 

 Í niðurstöðum reynum við að rekja sögu leikskólastarfs á Vopnafirði út frá 

þeim heimildum sem við höfum aflað. Draga fram þær breytingar sem hafa orðið á 

faglegu starfi leikskólans og menntun starfsfólks. Við ætlum að skoða hvernig 

barnafjöldinn og viðvera barna í leikskólanum hefur breyst. Þá er að bera þetta 

saman við landið í heild sinni í umræðum og velta fyrir sér niðurstöðum.  
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5 Niðurstöður 
 
Í þessum kafla verður sagt frá tilurð leikvallarins á Vopnafirði en Kvenfélagið kom 

honum á laggirnar rétt um 1960 og rak hann til ársins 1978. Saga og þróun 

leikskólans á Vopnafirði verður rakin frá því að einkaaðili fór af stað með rekstur 

1976 til dagsins í dag þar sem áætlað er að byggja við leikskólabygginguna sem fyrir 

er. Taldar verða upp þær konur er sinntu leikskólastjórastöðu leikskólans og hversu 

mörg börn voru vistuð í skólanum sem og þróun vistunartíma. Stiklað verður á því 

starfi sem fram hefur farið í leikskólanum og þeim aðstæðum sem þar voru.  

 

5.1 Upphaf leikvallar á Vopnafirði 
Heiður Júlíusdóttir gekk í Kvenfélag Vopnafjarðar, Tangadeild í febrúar 1951 og 

kom með þá tillögu að félagið kæmi upp barnaleikvelli. Hún taldi að í þorpinu þyrfti 

að vera til öruggt svæði fyrir börnin að leikið sér á og héldi þeim frá hættulegum 

svæðum í umhverfinu. Upp komu miklar umræður og þó konurnar væru almennt 

sammála um málið var ekkert gert fyrr en Heiður varð formaður 1957 þá tók hún 

málið upp aftur. Í byrjun árs 1958 var leitað eftir að fá lóð hjá hreppnum og 

kvenfélagskonur skrifuðu hreppsnefnd bréf þess efnis en einhver bið varð á svari frá 

henni. Þorsteinn Einarsson sem var Íþróttafulltrúi ríkisins og lofaði að verða þeim 

innan handar við gerð vallarins svo sem teikningar og áætlanir. Kvenfélagskonur 

voru bjartsýnar og kusu í barnaleikvallarnefnd. Fyrsta nefndin var skipuð þessum 

konum: formaður Una Einarsdóttir, Heiður Júlíusdóttir, Kristbjörg Gunnarsdóttir, 

Guðrún Svavarsdóttir og Sigurbjörg Guðmundsdóttir. Hóf nefndin þegar störf við að 

afla peninga til reksturs vallarins.  Það voru haldin spilakvöld og farið af stað með 

happdrætti svo eitthvað sé nefnt. Til að fá lóð fyrir leikvöllinn fékk Kvenfélagið í lið 

með sér lækni staðarins Árni Vilhjálmsson og póstmeistarann Kjartan Björnsson. 

Þegar kvenfélagskonurnar fengu úthlutað túni fyrir ofan núverandi barnaskóla var 

pantað timbur og hafist handa við að girða blettinn.63 

Leikvöllurinn var fyrst og fremst hugsaður sem svæði þar sem börnin færu 

sér ekki að voða. Að þau hefðu öruggan stað til að leika sér á í staðinn fyrir 

 
63 Fundagjörðabók Kvenfélagsins á Vopnafirði 1940 – 1970. Heiður Júlíusdóttir 2007 
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bryggjuna og götuna eins og tíðkaðist þá. Þær fengu síðan leiktæki svo sem rólur og 

vegasölt einnig var gamall bátur settur niður á lóðina fyrir börnin. Fyrstu árin var 

engin gæsla á vellinum heldur voru börnin annað hvort með foreldrum sínum þarna  

eða eldri systkinum. Kvenfélagið sá um viðhald vallarins og alla umhirðu hans.64 

Síldin kom til Vopnafjarðar eins og annars staðar á landinu og konurnar voru 

uppteknar við að salta á plönunum og ekki síst konur frá barnmörgum heimilum þar 

sem ekki voru miklir peningar til umráða.65 Kvenfélagskonur fengu árið 1964 lánaða 

menn úr verksmiðjunni til að vinna við gerð leikvallarins og leituðu einnig eftir 

fjárstuðningi frá söltunarstöðvunum til rekstursins. Enn var ekki komin gæsla á 

völlinn en þörfin var þó greinilega orðin nokkur. Umræður á fundum félagsins á 

næstu árum sýna það. Skortur á fjármagni hjá þessu litla félagi og vantrú á að fá 

einhvern til að sinna þessu starfi hélt aftur af þeim um sinn. Það kom jafnvel til 

greina að hreppurinn tæki við þessum rekstri en úr varð að sækja heldur um styrk til 

hreppsins til kaupa á leiktækjum, byggingu skýlis og til að greiða laun gæslukonu.66 

Í júní 1968 kom Jóna Guðný Gunnarsdóttir ljósmóðir til Vopnafjarðar til að 

annast gæslu á barnavellinum. Þá var kominn skúr á völlinn og önnur leiktæki svo 

sem sandkassi. Kvenfélagskonur höfðu aðgang að húsi aðeins neðar og hinum megin 

við götuna til að fara í þegar veður var vont og til að föndra.67 Húsið heitir 

Austurborg og var í upphafi byggt sem verbúð fyrir verkafólk síldarplansins.68 Jóna 

Guðný starfaði tvö sumur við barnaleikvöllinn með aðra konu sér við hlið. Aðrar 

konur komu einnig að gæslu á leikvellinum og má þar nefna Gunnhildi 

Nikulásdóttur, Brynhildi Björgvinsdóttur og Guðrúnu Kristinsdóttur.69 

Síðar var grunnskólinn notaður til að vera í þegar veður hamlaði útiveru og 

til að börnin fengju að föndra.  Þá fengu Kvenfélagskonur eina skólastofu til umráða 

og var aðbúnaður afar takmarkaður, bæði var mikill hávaði með svona mörg börn í 

litlu rými og tvær starfskonur gátu engan vegin sinnt öllum börnunum eins og þurfa 

þótti.70 

64 Heiður Júlíusdóttir 2007 
65 Gunnar Sigmarsson 2007 
66 Fundargjörðabók Kvenfélagsins á Vopnafirði 1940 - 1970 
67 Kristbjörg Gunnarsdóttir 2007 
68 Gunnar Sigmarsson 2007 
69 Kristbjörg Gunnarsdóttir 2007 
70 Hafrún Róbertsdóttir 2007 
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 Leikvöllurinn var aðeins opinn eftir hádeigi frá klukkan eitt til fimm á daginn 

og borguðu foreldrar vistun frá degi til dags eða tímunum var safnað saman og greitt 

síðan eftir vikuna. Engin takmörk voru á barnafjölda og engin fyrirvari var á því að 

koma með barn á völlinn. Starfsmenn voru oftast tveir til þrír, ein kona var yfir og 

síðan skiptust þær kvenfélagskonur sem ekki voru útivinnandi á að vera eða 

unglings stúlkur fengu vinnu þarna. Laun starfstúlkna borgaði Kvenfélagið en 

innkoman á vellinum var engan vegin fyrir kostnaði og því var safnað fyrir 

rekstrinum. Hreppurinn styrkti einnig kvenfélagskonur þó ekki hafi verið mikill 

áhugi fyrir barnagæslu hjá hreppsnefndinni. Á þessum tíma þótti meirihluta 

hreppsnefndar barnagæsla ekki nauðsynleg heldur áttu konur að vera heima hjá 

börnum sínum. Reyndar voru ekki mjög mörg börn á vellinum í einu enda var hann 

bara opinn eftir hádeigi og gátu ekki allir nýtt hann, því sumar konur voru eingöngu 

í vinnu fyrir hádegi.71 

Faglegt starf á leikvelli Kvenfélagsins var útivera og gæsla. Þar sem 

húsakynni buðu ekki upp á mikla möguleika var starfið helst falið í því að börnin 

léku sér úti undir vökulum augum starfsmanna. Ekkert skipulagt starf var stundað 

heldur gripin tækifærin þegar illa viðraði og föndrað. Því mætti segja að 

leikvöllurinn væri í anda bresku útiloftsskólanna. 

 En börnunum fjölgaði og vinnan jókst og því voru ekki öll árin mögur í 

rekstri  leikvallarins. Eftir sumarið 1975 var rekstrarafgangur og fyrir hluta hans var 

keypt rennibraut en afgangurinn settur í sjóð.72 Konurnar í Kvenfélaginu héldu 

áfram rekstri vallarins, smíðaður var pallur, skúrinn endurbættur og leiktækjum 

haldið við með aðstoð fyrirtækja á staðnum t.d. Loðnubræðslunnar.73 

Á fundi Kvenfélagsins 13. apríl 1978 var svo tekin ákvörðun um að réttast 

væri að hætta rekstri leikvallarins og sameina hann rekstri leikskólans sem 

hreppurinn hafði nú tekið að sér. Þannig yrði til samfeld gæsla fyrir börn á 

Vopnafirði. Kvenfélagið sendi hreppsnefnd bréf þess efnis og býður leikskólanum 

þau leiktæki sem þær áttu og sjóð leikvallarins.74 

Ástæðurnar fyrir því að Kvenfélagið hættir rekstri voru nokkrar þó var helst 

að kröfur varðandi barnagæslu höfðu breyst og félagið hafði ekki bolmagn til að 

 
71 Ása Ólafsdóttir 2007 
72 Fundargjörðabók Kvenfélags Vopnafjarðar 1971 - 1989 
73 Ásta Ólafsdóttir 2007 
74 Fundargjörðabók Kvenfélags Vopnafjarðar 1971 - 1989 
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standa undir rekstrinum. Einnig hafði þörfin fyrir gæslu aukist og þær töldu sig ekki 

geta staðið undir þeim kröfum án þess að fara út í miklar breytingar á vellinum. Það 

hjálpaði líka til að á Vopnafirði var nú starfræktur leikskóli svo ekki fóru börnin 

aftur út á götuna.75 

5.2 Leikskóli Hafrúnar Róbertsdóttur 
Upphaf leikskóla á Vopnafirði má ekki bara rekja til Kvenfélagsins á staðnum 

heldur á þar líka stóran þátt draumur ungrar stúlku, Hafrúnar Róbertsdóttur en hana 

dreymdi um að verða fóstra. Hún hafði alltaf haft áhuga á því að sinna börnum og 

vann meðal annars á barnaleikvellinum sem kvenfélagskonur ráku á sumrin. Hafrún 

er fædd á Vopnafirði á haustmánuðum 1955.76 

Hafrún lét æskudraum sinn rætast 1973 og sótti um í Fósturskóla Íslands eftir 

að hún lauk 5. bekk í Alþýðuskólanum á Eiðum og fékk hún strax inngöngu. Þá var 

Fósturskólinn til húsa í Lækjargötu 14b og Vonarstræti 1. Hafrún lenti í flutningum 

skólans á þessu tímabili sem hún var þar við nám og fluttist í Skipholt 37. Hluti af 

námi hennar var að  vinna á leikskóla, vöggustofu og sumardvalarheimili en þar fann 

hún aðeins fyrir því að tímarnir voru að breytast. Hún fann fyrir því og fékk að heyra 

að svona ung stúlka hefði ekkert vit á því hvað hægt væri að gera með börnunum. 

Eldri konurnar höfðu t.d. ekki trú á því að hægt væri að fara með hóp barna í 

gönguferð og láta þau vera í röð. Henni fannst viðhorfið á vöggustofunni vera að 

sinna þeim líkamlega en leyfa þeim svo bara að leika sér, að skipta sér ekki af þeim 

ef þau voru til friðs. 

Mikið var byggt upp á föndri og þegar Hafrún lítur til baka þá var þetta 

föndur sem hún gerði í skólanum allt of erfitt fyrir leikskólabörn. Það voru því 

fóstrurnar sem gerðu það og hengdu upp í leikskólunum því flottustu leikskólarnir 

voru þeir sem höfðu sem mest af föndrinu hangandi um allt. Ekki fannst henni 

heldur mikið um skipulagða hreyfingu. Börnin fengu að mála, teikna og lita þó var 

það ekki skipulagt heldur gert þegar tími var til og þegar veður hamlaði útivist. Í 

Fósturskólanum voru kennarar sem fylgdust vel með og gerðu verkefni fyrir börnin 

til að geta gert atferliskönnun á þeim. Þegar stúlkurnar sem útskrifuðust með 

Hafrúnu sem var mjög stór hópur, fóru út á vinnumarkaðinn mættu þær nokkrum 

 
75 Ásta Ólafsdóttir 2007 
76 Hafrún Róbertsdóttir 2007 
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mótþróa af eldri fóstrum sem fannst ekki ástæða til að breyta neinu í skipulagi á 

leikskólunum.77 

Hafrún útskrifast svo vorið 1976 frá Fósturskóla Íslands.78 Hún vann það 

sumar á sumardvalarheimili áður en hún kom til Vopnafjarðar. Um haustið stofnaði 

hún leikskóla á Vopnafirði og var leikskólastjóri til 1979 en hvarf þá til annarra 

starfa. Árið 1992 kom hún aftur og þá sem deildarstjóri á yngribarnadeildinni í 

nýjum leikskóla á Vopnafirði, sem nánar verður gerð grein fyrir síðar. Hafrún tók 

svo við leikskólastjórnun 16. september 1996 og gegnir því stafi til áramóta 2006-

2007. Nú vinnur hún sem leikskólakennari á yngribarnadeild leikskólans.79 

5.3 Austurborg 
Þegar Hafrún Róbertsdóttir útskrifaðist frá Fósturskólanum fór hún til Vopnafjarðar 

og talaði við hreppsnefnd um að fá húsnæði undir leikskóla. Salinn í Austurborg 

fékk hún til umráða fyrir leikskóla. Hafrún og Sigríður Dóra Sverrisdóttir hófu þar 

starfsemi og fyrsti eiginlegi leikskólinn tók til starfa haustið 1976. Hafrún fékk styrk 

frá Kvenfélaginu til kaupa á leikföngum, fimmtíu þúsund krónur.80 Hún rak síðan 

leikskólann sjálf, laun hennar og Sigríðar voru greidd af því sem inn kom sem 

leikskólagjöld og einnig annar kostnaður svo sem leikföng og föndurtæki.81 

Salurinn sem þær höfðu til umráða er um 70m2, klósettaðstaða og lítil 

forstofa þar sem klæða þurfti öll börnin út í einu. Þau fyrstu þurftu að bíða eftir því 

að hin væru tilbúin til að fara út þar sem engin afgirt lóð var við húsið. Síðan þurftu 

þær að ganga með barnahópinn yfir götuna og upp á leikvöll Kvenfélagsins. Ekki 

voru öll börnin búin þannig að þau gætu leikið sér úti í hvaða veðri sem var, bæði 

vegna fátæktar og því að ekki var hægt að fá viðunandi fatnað á staðnum. Hafrún tók 

sig þá til og keypti fatnað til að eiga og geta lánað börnum sem ekki voru vel búin. 

Hafrún stúfaði salinn niður í hólf með litlum bekkjum svo börnin gætu leikið sér í 

minni hópum. Þar sem börnin gátu leikið sér með kubba,  verið í hlutverkaleikjum 

eða lesið bækur. Skipulag var ekki mikið en þó var föndrað, það var líka mikið lesið 

og sungið, nestistímar voru bæði fyrir og eftir hádegi.82 

77 Hafrún Róbertsdóttir 2007 
78 Davíð Ólafsson 2000:327 
79 Hafrún Róbertsdóttir 2007 
80 Fundagjörðarbók Kvenfélagsins 1971 – 1989  
81 Hafrún Róbertsdóttir 2007 
82 Hafrún Róbertsdóttir 2007 
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 Vistun barnanna var aðeins hálfan daginn þau fóru öll heim í hádeginu en þó 

minnist Hafrún þess að eitt barn hafi verið allan daginn það fór samt heim í 

hádeginu. Börn voru meira í vistun eftir hádegið og jafnvel var vistunartími mjög 

sveigjanlegur það er að börnin voru suma daga fyrir hádegi en aðra daga eftir 

hádegi. Um haustið voru á skrá hjá þeim 37 börn og höfðu þær  20 til 25 börn á 

aldrinum tveggja til fimm ára í einu þegar mest var en eftir sláturtíð varð vistunin 

minni og stopulli sem varð til þess að grundvöllur rekstursins varð ótryggur. Vorið 

1977 hætti Hafrún stafsemi sinni og taldi ekki lengur grundvöll fyrir henni með 

sama fyrirkomulagi og eitthvað gat myndaðist á vistun barna um vorið áður en 

barnaleikvöllur Kvenfélagsins tók til starfa í júní.83 

Um haustið 1977 var Hafrún aftur komin af stað en þá var reksturinn allur á 

höndum Vopnafjarðarhrepps og hún veitti leikskólanum forstöðu með tvo 

starfsmenn  í hálfum stöðum sér til aðstoðar. En þá fékk leikskólinn annað húsnæði 

til afnota  sem hreppurinn átti, það er að Lónabraut 19 (sjá fylgiskjal 2) og var byggt 

sem einbýlishús fyrir sveitastjóra staðarins.84 

5.4 Lónabraut 19 
Þegar leikskólinn flutti inní Lónabraut 19 var Hafrún enn leikskólastjóri og 

skipulagði hún það húsnæði sem leikskóla. Í húsinu var stór stofa með opið inní 

eldhúsið, hol og gangur með herbergjum þar sem leikrýmið var að mestu, þar var 

aðstaða til hlutverkaleikja einnig til að kubba og föndra. Í stofunni voru borð til að 

borða nestið við, púsla og annarrar borðvinnu. Síðar meir var jafnvel föndrað á 

borðunum. Inngangurinn var í forstofunni en fataklefi barnanna var í þvottahúsinu 

og þaðan var farið út á lóðina.85 Lóðin var stór og náði í kringum húsið en aðeins 

baklóðin var girt af með venjulegri netgirðingu og enn var lítið um leiktæki og 

notast við leiktækin á leikvellinum sem var þó sömu megin við götuna núna.86 

Vistunartímar voru svipaðir og frá árinu áður en samtals voru þær með 35 

börn. Um 16 börn fyrir hádegi og um 19 börn eftir hádegi. Þrjú til fjögur börn voru 

með lengri vistun en fjóra tíma og nokkur voru með lengri vistun einn til þrjá daga í 

viku. Vistunartímar voru mjög sveigjanlegir, sum börn voru sitt á hvað fyrir og eftir 
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hádegi eða suma daga allan daginn en aðra ekki nema hálfan og jafnvel voru dæmi 

um að börn væru tímabundið allan daginn t.d. hálfan mánuð eða eina viku.87 

Skipulag leikskólans var ekki mikið eða nákvæmt. Börnin byrjuðu á því að 

leika sér en svo var lesið eða sungið á undan nestistíma. Eftir hann var farið út nema 

ef veður var slæmt. Það starf sem fram fór var aðallega ýmis konar föndur og þá á 

morgnana fyrir nestistíma, börnin máluðu, teiknuðu, lituðu, klipptu og límdu. Sem 

fyrr var það sem þau fengu upp í hendurnar til sniðið og skammtað af starfsmönnum 

leikskólans. Í dag hefði þetta ekki þótt mjög skapandi starf því börnin fengu í 

rauninni ekki að nota sitt eigið ímyndunarafl að fullu.88 

Sumarið 1978 var leikskólinn opinn því að Kvenfélagið hætti rekstri 

leikvallarins en næstu sumur á eftir var hann lokaður í fjórar vikur á miðju sumri 

ýmist í júlí eða frá miðjum júlí til miðs ágústs. Stafaði það helst af því að börnunum 

hafði fækkað frá því að vera nærri fjörutíu niður í að verða undir þrjátíu í allt og enn 

var vinsælasti vistunartíminn eftir hádegið.89 

Þegar Hafrún hættir  störfum 1979 tók Jóna Sigurveig Ágústsdóttir við og 

með henni þrír starfsmenn ýmist í heilum eða hálfum stöðum. Jóna Sigurveig var 

leikskólastjóri til áramóta 1982 en þá tók Eygló Antonsdóttir við stjórninni og einum 

starfsmanni var bætt við. Næstu tvö árin voru 22 til 28 börn á skrá leikskólans frá 

tveggja til sex ára aldri og flest eftir hádegi með fjögra tíma vistun.90 

Næsta ár var svo bætt við starfsmanni vegna þess að inn kom barn með 

sérþarfir sem þurfti að hafa stuðning. Hreppurinn tók á þessu með sóma og sendi 

eina manneskju á námskeið til að læra að sinna þessu tiltekna barni. Þeim börnum 

sem síðan hafa verið með sérþarfir hefur alltaf verið vel sinnt af leikskólanum og 

hreppnum. Snemmtæk íhlutun hefur alltaf verið talin sjálfsögð í leikskólanum og 

sennilega ein af fyrstu meðvituðu stefnum sem hreppurinn tók varðandi 

leikskólann.91 Snemmtæk íhlutun er þegar lögð er áhersla á að hafa áhrif á 

þroskaframvindu barna með frávik í þroska eins snemma og unnt er á lífsleiðinni, þá 

er átt við aldurinn frá fæðingu til sex ára, með markvissum aðgerðum.92 

87 Mætingarbók leikskóla Vopnafjarðar 1977 
88 Sigríður Dóra Sverrisdóttir 2007 
89 Mætingarbók leikskóla Vopnafjarðar 1978 - 1982 
90 Hafrún Róbertsdóttir 2007. Mætingarbók leikskóla Vopnafjarðar 1982 - 1983 
91 Sigríður Dóra Sverrisdóttir 2007 
92 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 2003 
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Eygló Antonsdóttir hætti 1985 og Sigríður Dóra Sverrisdóttir tók við 

leikskólastjórninni til ársins 1988.93 Á þessum árum fjölgaði börnunum og í byrjun 

árs 1985 voru 37 börn með vistun, tvö með lengri vistun en fjóra tíma en flest voru í 

vistun eftir hádegi sem fyrr. Um haustið voru börnin orðin 43 af þeim voru 22 með 

vistun fyrir hádegi en 27 eftir hádegi af þeim voru fjögur börn með lengri vistun en 

fjóra tíma. Árið 1986 var lóðin stækkuð og girtur bletturinn neðan við húsið. Þegar 

hér var komið sögu var leikskólinn orðinn of lítil, þörfin að aukast, þannig það 

myndaðist biðlisti. Í september 1986 lagði hreppsnefnd fram erindi fyrir næsta ár til 

Fjárlaganefndar Alþingis um áætlun að fyrsta hluta byggingu leikskóla.94 

Sumarið 1987 og næstu tvö sumur þar á eftir var haft opið en foreldrar voru 

skyldaðir til að taka börnin sín í mánaðar frí á ári.95 Það var nokkuð vel mætt fyrstu 

tvö sumrin en síðasta sumarið voru fá börn frá miðjum júlí fram að september 

byrjun. Sumarið 1990 var svo lokað í fjórar vikur en þá var barnafjöldinn orðinn 35 

börn alls og tvö með lengri vistun en fjóra tíma  og enn helst það að fleiri börn voru í 

vistun eftir hádegi.96 

Samstarf starfsfólks var alltaf gott og starfsandi góður sem og samstarf við 

foreldra, ekki mikið um árekstra þó ekki hafi verið hægt að þóknast öllum. Nesti var 

alveg á ábyrgð foreldra og var ekkert gert með það hvað börnin höfðu með sér í nesti 

þó mátti ekki hafa gosdrykki en sumir höfðu með sér heilan snúð. Krafan um 

hollustu í nestismálum kom fyrst og fremst frá foreldrum. Vegna þess að börnin 

voru að kvarta við foreldra sína um að aðrir væru með sætabrauð en ekki þau. Því 

var tekin ákvörðun um að börnin yrðu að vera með eitthvað eitt holt með sér og 

boðið var uppá mjólk í leikskólanum en það var val foreldra, ekki skylda. 

Starfsmenn rukkuðu inn vistunar- og mjólkurgjald, það gekk alltaf vel fyrir sig.97 

Foreldrar hjálpuðu til við viðhald og annað t.d. að mála útileiktæki.98 

Frá 1988 til 1990 fór Valdís Edda Hreinsdóttir með leikskólastjórn. 

Starfsmenn voru fimm á þessum tíma. Skipulag var svipað og fyrr, föndur, söngur, 

lestrartímar og frjáls leikur úti og inni var það helsta. Sveitaferðir voru farnar frá 

 
93 Sigríður Dóra Sverrisdóttir 2007 
94 Fundagerðarbók leikskólanefndar Vopnafjarðar 1987 - 1993. Fundargerð hreppsnefndar 
Vopnafjarðar 1985 - 1990 
95 Fundargerðabók leikskólanefndar Vopnafjarðar 1986 - 1993 
96 Mætingarbók leikskóla Vopnafjarðar 1984 - 1990 
97 Sigríður Dóra Sverrisdóttir 2007 
98 Fundargerðarbók leikskólanefndar Vopnafjarðar 1987 - 1993 
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upphafi leikskólans og voru frá  árinu 1990 fastur liður í tilveru skólans og alltaf 

farið á sama bæinn ár eftir ár eða í Refstað. Einnig var farið í berjamó, fjöruferðir og 

gönguferðir um nágrennið.99 

Allir starfsmenn frá því að Hafrún hætti til þessa tíma voru ófaglærðir en 

sóttu námskeið sem hreppurinn bauð uppá eða fagfélag leikskólakennara t.d. á 

Egilsstöðum.100 Metnaður var hjá starfsfólki og nefnd leikskólans fyrir því að 

leiktæki og leikföng væru við hæfi og efldu þroska barnanna. Reynt var að fá 

menntaðar fóstrur til starfa og var auglýst eftir þeim en án árangurs fyrr en haustið 

1990 þá var ráðin til starfa Svandís Hannesdóttir fóstra.101 Hún útskrifaðist frá 

Fósturskóla Íslands 1987 og var leikskólastjóri á Vopnafirði út október 1993.102 Með 

komu hennar til leikskólans urðu nokkrar breytingar á starfi, skipulagið jókst, hún 

setti á valsvæði í frjálsum leik og lagði einnig meira upp úr honum og að börnin 

lærðu í gegnum leik.103 Árið eftir setti Svandís á starfsdaga, einn að vori og annan að 

hausti. Hún skipti börnunum í hópa og einn starfsmaður var með hvern hóp í 

hópastarfi. Starfsmenn voru um fimm í heilum og hálfum stöðum. Svandís kom því 

líka á að starfsmannafundir voru skráðir niður í fundagerðarbók.104 

Í september 1991 var komið á gæslu í hádeginu í fyrsta skipti í leikskóla 

Vopnafjarðar og aðeins boðið börnum sem voru í átta tíma vistun en foreldrar yrðu 

að nesta börnin. Þetta var gert til reynslu og aðeins voru þrjú börn með þessa gæslu 

því leikskólanefnd vildi sjá hver kostnaðurinn yrði af þessu og taldi að foreldrar yrðu 

að greiða til hálfs á móti hreppnum þennan aukakostnað.105 

Hafist var handa við byggingu leikskóla og árið 1989 var gerður samningur 

við Trésmiðju Kaupfélagsins á Vopnafirði um að hefja framkvæmdir. Hreppurinn 

lagði líka til vinnuafl og grunnurinn fyrir leikskóla var tekinn á brekkubrúninni á 

fyrrum leikvelli Kvenfélagsins. 1. desember 1991 var svo opið hús í nýja 

leikskólanum og ein deild af tveimur tekin í notkun.106 

99 Brynja Kristjánsdóttir 2007 
100 Sigríður Dóra Sverrisdóttir 2007 
101 Fundargerðarbók leikskólanefndar Vopnafjarðar 1987 - 1993 
102 Davíð Ólafsson 2000:666 
103 Brynja Kristjánsdóttir 2007 
104 Fundagerðabók leikskóla Vopnafjarðar 1990. Mætingarbók leikskóna Vopnafjarðar 1990 - 1991  
105 Fundargerðabók leikskólanefndar 1985 - 1993 
106 Fundagerðabók hreppsnefndar Vopnafjarðar 1985 - 1990 
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5.5 Leikskólinn Brekkubær 
Eftir miklar vangaveltur og nokkra fundi hjá leikskólanefnd varðandi nafn á nýja 

leikskólann, stakk  Þorgerður Karlsdóttir uppá nafninu Brekkubær (sjá fylgiskjal 3) 

og var það nafn samþykkt samhljóða.107 Leikskólinn er tvær deildir með 

sameiginlegt leikrými, samtals 278.0 m2 brúttó – 948 m3 brúttó. Húsið er samhverft, 

þ.e. deild sitt hvoru megin miðrýmis með tveimur leikstofum, leiklofti og almenn 

rými þar fyrir framan sem og anddyri, fataherbergi og snyrting. Form hússins er 

aflangt en brotið upp með útskoti í miðju þar sem leiksvæði og starfsmannaaðstöðu 

er að finna.108 

5.5.1 Brekkubær 1991 -2000 
Svandís Hannesdóttir stjórnaði í leikskólanum þegar hann flutti í nýtt húsnæði og 

hafði þar af  leiðandi áhrif á hvernig var keypt inn í hann, hún fékk meðal annars því 

til leiðar komið að keyptur var sófi en ekki stólar í starfsmannaaðstöðuna og með 

aðstoð foreldrafélagsins og ýmsa fyrirtækja á Vopnafirði eru rólur og vegasölt 

smíðuð á nýju lóðina.109 

Þegar nýi leikskólinn var tekinn í notkun voru í leikskólanum 37 börn og þar 

af voru 20 börn með vistun fyrir hádegi en 23 eftir hádegi en aukning var á lengri 

vistun og voru 5 börn með lengri vistun en fjögra tíma.110 Leikrými var orðið meira 

og fjölbreyttara, tvö leikloft eru annað upp af miðrými og hitt upp af fremra 

herberginu á deildinni og þar var settur upp svokallaður dúkkukrókur með dúkkum, 

skápum, borðum, stólum og eldhúsáhöldum og eldavél. Hitt rýmið var með dýnum 

og pullum til byggingar. Innréttingar voru undir leikföng og annan efnivið sem og 

tvær geymslur. Vinnuaðstaða breyttist mikið nú höfðu stafsmenn afdrep til að fara í 

kaffi, áður þurftu þeir að fara heim til að fá frið í kaffitímum. Leikskólastjóri fékk 

skrifstofu og herbergi var fyrir stuðning barna og foreldraviðtöl. Forstofan var stór 

með þurrkskáp og framan við hana var önnur þar sem geymsluskápur var staðsettur 

fyrir aukaföt og útidót. 

 Skipulag og starf var með svipuðum hætti þó voru meiri möguleikar á 

leiksvæðum og nú var hægt að fara með hópastarfið inní herbergi þar sem einn 

 
107 Fundargerðabók leikskólanefndar 1985 - 1993 
108 Magnús Már Þorvaldsson 2007 
109 Fundagerðabók leikskólanefndar 1985 - 1993 
110 Mætingarbók leikskólans Brekkubæ 1991 
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starfsmaður sinnti sínum hópi í næði. Svandís kom líka á þemaverkefnum í 

leikskólanum og unnu allir starfsmenn með það í sínum hópum.111 Lóðin var stór og 

þannig úr garði gerð frá náttúrunnar hendi að á henni eru brekkur bæði sléttar og 

þúfóttar, það voru líka sléttir fletir þar sem hægt var að fara í leiki. Lóðin var vel girt 

með hárri og barnheldri girðingu.112 

Þegar seinnihluti leikskólans var tekin í notkun 1992 var ákveðið að taka inn 

börn frá 21 mánaða aldri. Nýja deildin var fyrir tveggja til þriggja ára börn og 

eingöngu opin eftir hádegi, jafnframt var ráðin önnur fóstra til starfa og var það í 

fyrsta skipti sem tvær menntaðar fóstrur störfuðu við leikskólann á Vopnafirði. Hún 

tók við deildarstjórastöðu á yngribarnadeildinni.113 Deildarnar fengu nöfn og 

yngribarnadeildin fékk nafnið Stubbadeild en hin Strumpadeild. Strumpadeildinni 

var skipt í tvennt það er fyrir og eftir hádegi eins og áður. Starfsmenn voru orðnir tíu 

talsins í heilum eða hálfum stöðum.114 Einn starfsmaður var til viðbótar en hann sá 

um hádegishressingu sem nú var fyrir öll börn sem voru í átta tíma vistun í 

leikskólanum. Búið var að koma fyrir á kaffistofu starfsmanna, ísskáp og eldavél þar 

sem matráður hafði aðstöðu. Einnig var boðið upp á hvíld fyrir börn vistuð í átta 

tíma, hún var staðsett á leiklofti nýju deildarinnar.115 

Þetta ár var líka ákveðið að inntaka barna yrði með öðrum hætti en áður. 

Börnin verði ekki tekin mjög skart inn og greinilegt að þarna var verið að huga að 

börnunum og aðlögun þeirra en peningamálin ekki látin ráða ferðinni. Jafnframt 

varð vakning hvað leik barna varðar og átak meðal starfsfólks í föndurmálum, 

börnin áttu að skapa sjálf en ekki vinna eftir skapalónum eða að viðfangsefni 

barnanna væru gerð af starfsfólki.116 

Árið 1992 voru börnin komin upp fyrir 40 á skrá í leikskólanum flest í vistun 

eftir hádegi en sex börn voru með lengri vistun en fjóra tíma. Þessi fjöldi hélst næstu 

árin nema árið 2004 fór heildartalan niður í 37 börn. Sumarlokun var enn viðhöfð en 

gæsla var á lóðinni með aðgangi að húsinu í þær fjórar vikur sem lokað var.117 

111 Fundagerðabók leiksóla Vopnafjarðar 1990 - 2007 
112 Brynja Kristjánsdóttir 2007 
113 Fundagerðarbók leikskólanefndar Vopnafjarðarhrepps 1985 - 1993 
114 Fundagerð leikskóla Vopnafjarðar 1990 - 2007. Mætingarbók leikskólans Brekkubæjar 1992 
115 Fundagerðabók leikskólans Vopnafjarðar 1990- 2007 
116 Fundagerðarbók leikskóla Vopnafjarðar 1990 - 2007 
117 Mætingarbók Brekkubæjar 1992 - 2005. Fundagerðabóka leikskóla Vopnafjarðar 1990 - 2007 
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Haustið 1993 hætti Svandís Hannesdóttir og ekki fékkst annar leikskólastjóri 

strax en Valdís Edda Hreinsdóttir og Þorgerður Björnsdóttir skiptu með sér verkum 

þar til Hanna Sigurjónsdóttir nýútskrifaður leikskóakennari kom til starfa 1995 og 

var í eitt ár.118 Hún kom því á að starfsmannafundir voru einu sinni í mánuði og 

Stubbadeildin var flutt fyrir hádegi sem varð til þess að nú voru börnin fleiri á 

leikskólanum fyrir hádegi. Enn var meira lagt uppúr frjálsa leiknum og hugað að því 

að hann fengi meiri samfelldan tíma og skipulaginu var breytt til að ná því fram. 

Farið var með elstu börnin í útskriftarferð þegar þau hættu í leikskólanum og 

vettvangsferðir í fyrirtæki á Vopnafirði. Leikskólastjóri fór fram á að skúr yrði 

byggður fyrir útidótið þar sem ekki var nóg pláss fyrir það inni.119 

Vistunargjöld voru nú send út í gíróseðlum en foreldrafélags- og 

mjólkurgjald voru innheimt í leikskólanum af leikskólastjóra. Breyting varð líka á 

leikskólanefndinni en hún fór undir félagsmálanefnd sem sá um að leikskólinn færi 

að lögum um rekstur leikskóla sem höfðu verið endurskoðuð 1994 af ríkinu. 120 

Hanna Sigurjónsdóttir hætti haustið 1996 og Hafrún Róbertsdóttir tók við 

leikskólastjórnun. Börn skráð í vistun voru 43 og stöðugildi starfsmanna voru um 

fimm en átta starfsmenn voru í vinnu í hálfum og heilum stöðum. Ákveðið var að 

taka inn eins árs börn á Stubbadeild.121 

Á næstu árum urðu nokkrar breytingar á starfi, Stubbadeildin var líka opin 

eftir hádegi til klukkan tvö eftir hádegi en Strumpadeildin var blönduð eftir það. 

Börn frá tveggja til sex ára, þó ekki mörg svona ung, eitt eða tvö til fimm. Nú var 

farið eftir barngildum og því urðu aðeins breytingar á vistun barnanna. Ýmsar hefðir 

urðu til svo sem þorrablót, foreldra-, afa og ömmu kaffi. Skipulögð hreyfing var sett 

inní skipulagið. Leikskólastjóri gaf út fréttablað um starfsemi leikskólans fyrir 

foreldra. Tónlistarkennari var fenginn einu sinni í viku til að sýna börnunum 

hljóðfæri og dýpka sýn þeirra á tónlist. Starfsfólk fór á val- og kjarnagreinanámskeið 

sem hreppurinn hélt. Þroskaleikföng voru keypt inn, einingarkubbar og þess gætt að 

þau hæfðu aldri og þroska barnanna. Leikskólastjóri fór á námskeið hjá þroskalista 

 
118 Hafrún Róbertsdóttir 2007 
119 Fundagerðabók leikskóla Vopnafjarðar 1990 - 2007 
120 Fundagerðabók leikskóla Vopnafjarðar1990 - 2007 
121 Hafrún Róbertsdóttir 2007. Fundagerðabók leikskóla Vopnafjarðar 1990 - 2007 
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Íslands og stuðningsaðili sótti ýmis námskeið og fyrirlestra um málefni þeirra barna 

sem hann hafði í stuðningi.122 

Árið1998 var leikskólinn fullsetinn og fimm börn voru á biðlista um áramót, 

kom upp sú hugmynd að taka inn eins árs börn eftir hádegi en það var ekki 

framkvæmt. Vistunartími var orðinn lengri á hvert barn t.d. voru 14 börn með meira 

en fjóra tíma í vistun en þó voru þar af fimm þeirra til klukkan tvö eftir hádegi og sjö 

börn voru til  klukkan eitt. Fleiri börn voru nú fyrir hádegi en áður þar sem 

grunnskólinn var orðinn einsetinn. Aðstaða fyrir mötuneyti leikskólans var 

óviðunandi þar sem börnin voru orðin svo mörg í hádegismat eða 14 og leikskólinn 

hafði bara leyfi fyrir sex börnum í hádegismat því komu athugasemdir frá 

heilbrigðiseftirlitinu.123 

Enn var breyting á nefndum leikskólans og nú var hann kominn undir 

skólanefnd með tónlistarskólanum og grunnskólanum. Lagði hún upp með að náið 

samstarf væri með leikskóla og grunnskóla t.d. með forskóla. Á árinu 1999 var gerð 

tilraun til að opna leikskólann klukkan sex fjörutíu og fimm og var það gert í eina 

viku. Ástæðan fyrir þessu var að frystihúsið á Vopnafirði breytti vinnutíma sínum og 

reynt var að koma til móts við þá en þetta gekk ekki upp hvorki peningalega eða 

faglega. Leikskólinn opnar sjö fjörutíu og fimm og er opinn til klukkan sautján 

fimmtán. Skólanefnd kom með þá tillögu að í nýju byggingu grunnskólans yrði gert 

ráð fyrir mötuneyti sem leikskólinn fengi mat úr líka. Nýja byggingin var tekin í 

notkun árið 2000 og þá var farið með hádegismat upp í Brekkubæ þaðan.124 

Starfið blómstraði sem fyrr og nú hafði leikskólinn Aðalnámskrá leikskóla til 

að fara eftir og sýnilega hafði það áhrif á starfið og meira var gert með umhverfið og 

samfélagið en áður.  Farið var í heimsókn á Minjasafnið á Bustarfelli og 

vettvangsferðir farnar sem fyrr en árið 2000 bjuggu börnin til líkan af bænum sínum. 

Elstu börnin fóru sem fyrr í útskriftarferð en nú var ákveðið að þau gistu eina nótt í 

sumarhúsi á Vopnafirði og er sú hefð enn í gildi. Haustið eftir var svo komið á 

föstum skólatíma fyrir elstu börnin þar sem þeim voru kynntir stafir, tölur og 

stærðfræðihugtök æfð. Leikfimi var nú einu sinni í mánuði í íþróttahúsinu en annars 

 
122 Fundagerðabók leikskóla Vopnafjarðar 1990 - 2007 
123 Mætingarbók Brekkubæjar 1998 - 2000 
124 Fundabók skólanefndar Vopnafjarðahrepps 1991 - 2003 
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í leikskólanum. Fastir liðir eins og fjöruferðir, gönguferðir voru farnar markvisst og 

að sjálfsögðu var sveitaferð í Refstað, farið var 2001 í tuttugasta skipt.125 

5.5.2 Brekkubær 2001 - 2006 
Árið 2001 var barnagildum breytt og nú voru fleiri börn á starfsmann samt voru 

fimm börn á biðlista. Í Brekkubæ voru enn um 40 börn í vistun flest fyrir hádegi. 

Svipaður fjöldi var með lengri vistun en fjóra tíma.  Ákveðið var að auglýsa eftir 

leikskólakennara en það bar ekki árangur. Þó var hægt að gleðjast því einn 

starfsmaður var í diplóma-námi í leikskólafræðum í fjarnámi.126 

Byrjað var að vinna skólanámskrá fyrir Brekkubæ 2002, hún var unnin mest 

af leikskólastjóra og kom út árið eftir. Plássleysi sökum fjölgunar barna var orðið til 

vandræða og voru ekki nógu mörg hólf í fataklefanum. Systkini voru því látin nota 

sömu hólfin. Börn í vistun voru 40 og nú var svo komið að færri börn voru með 

fjögra tíma vistun en þau sem voru lengur. Fjögur börn voru á biðlista. Leikskóla-

stjóri ákvað að reyna að ráða skólaliða til að ræsta á daginn í staðinn fyrir að ræsta 

eftir að vinnu var lokið eins og verið hafði, og nota skólaliðann líka til afleysinga 

með ræstingum. Þetta var gert og reynist svo vel að það er enn svo árið 2007.127 

Ennþá voru vandræði vegna starfsmannafjölda og sumarafleysinga því var ákveðið 

að hafa leikskólann lokaðan í fimm vikur á sumri. Stafaði þetta aðallega af því að 

starfsmenn höfðu verið lengi í vinnu og áttu því marga sumarleyfisdaga. Í dag eru 

starfandi þrír starfsmenn sem hafa verið nærri samfellt í yfir 20 ár í starfi en alls 

voru starfsmenn fjórtán með einum skólaliða og voru starfsmenn flestir í 

hlutastörfum frá 40% starfi upp í 80% og flestir höfðu starfað meira en tvö ár í 

skólanum nema tveir sem voru nýir í starfi.  

Skólatímar elstu barnanna urðu árið 2003 tveir tímar á viku og var 

hljóðkerfisvitund þeirra prófuð, en útkoman gaf mynd af því hvernig þeim kæmi til 

með að ganga að læra að lesa. Þess vegna var farið að vinna að því að styrkja 

hljóðkerfisvitund tveggja elstu árganganna . Deildarstjórar fengu undirbúningstíma 

og keypt var ný tölva til þess að þeir hefðu aðgang að tölvu í undirbúningi. Tölvan 

var staðsett í stuðningsherbergi.  

 
125 Fundagerðabók leikskóla Vopnafjarðar 1990 - 2007 
126 Mætingarbók Brekkubæjar 2001. Fundagerðabók leikskóla Vopnafjarðar 1990 - 2007 
127 Fundagerðabók leikskóla Vopnafjarðar 1990 - 2007 
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Leikskólastjóri fór fram á að hugað yrði að stækkun leikskólans því 

aldursbilið væri orðið of mikið og í raun vanti eina deild á milli Stubbadeildar og 

Strumpadeildar. Leikskólastjóri benti á að allt starf væri erfitt með svo miklum 

aldursmun eins og var á Strumpadeild en þar voru börn frá tveggja og hálfs árs til 

sex ára einnig var starfsmannaaðstaða orðin of lítil og þörfin fyrir listastofu orðin 

aðkallandi.128 

Sandra Konráðsdóttir var ráðin aðstoðarleikskólastjóri árið 2004 þar sem hún 

hafði lokið diplóma-námi sínu í leikskólafræðum en hún var líka deildarstjóri á 

Strumpadeild.  Nú var farið að senda út mánaðarskipulag deildanna til foreldra og 

hugað var að gerð heimasíðu fyrir leikskólann en hún er ekki enn komin í gagnið. Þó 

er áætlað að byrja á gerð hennar í maí 2007 og eru við stöllur sem þessa lokaritgerð 

gerum, settir vefstjórar. Ekki var beðið lengur eftir að hreppurinn bæti úr aðstöðu og 

helmingur af annarri stofunni á Stubbadeild var tekin undir listastofu þar sem börnin 

gætu valið úr ýmis konar efnum til sköpunar. 

Aðstoðarleikskólastjóri fékk námskeið í einingarkubbum og þeir urðu hluti 

af hópastarf. Haustþing leikskóla á Austurlandi voru vel sótt og þar voru námskeið 

haldin fyrir starfsmenn leikskólanna. En fremur voru nú fimm konur byrjaðar í 

fjarnámi í leikskólafærðum frá Háskólanum á Akureyri og þar af voru þrjár í fastri 

vinnu en tvær í afleysingum en síðar í föstum stöðum. Þetta var mikil lyftistöng fyrir 

faglegt starf leikskólans.  

Börnunum var nú skipt sem fyrr niður í hópa og hver stafsmaður var með 

sinn hóp í þremur tímum á viku, inní listastofu, í hreyfingu, einingakubbum og 

tónlist til skiptis. Danskennsla fór nú fram í leikskólanum og var í rúma viku einu 

sinni á vetri. Auk hefðbundinnar hreyfingar voru jógatímar einu sinni í viku fyrir tvo 

elstu árganganna. Í samverustundum var lagt upp með að börnin æfist í málörvun, 

þau voru æfð í rími niður í þriggja ára aldur og söngstundir og lestrastundir fastir 

liðir í samverustundunum. 

Í nóvember 2005 voru í leikskólanum Brekkubæ 44 börn þar af voru 34 eftir 

hádegi, 28 fyrir hádegi á Strumpadeild og 19 börn á Stubbadeild. Flest börnin voru 

með lengri vistun en fjóra tíma en þó voru fimm, sex og átta tímar algengastir. 

Aðeins sjö börn voru með fjóra tíma og af þeim þrjú ekki í hádegismat.129 Þrengslin 

 
128 Fundagerð skólanefndar Vopnafjarðarhrepps 1991 - 2003 
129 Mætingarbók Brekkubæjar 2005 
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voru því orðin mikil í fataklefanum á Strumpadeild og tekið var á það ráð að færa 

þurrkklefann í fremri forstofuna og bæta við hólfum þar sem flest börnin voru í 

langri vistun. Bæði starfsfólk leikskólans og skólanefnd höfðu áhyggjur af þessum 

langa vistunartíma barna en þar sem fleiri og fleiri foreldrar voru farnir að vinna 

allan daginn yrði að mæta þessari þörf.130 

2005 þegar leikskólinn var að verða búinn að starfa í 15 ár voru húsgögn 

endurnýjuð, þau gömlu voru boðin foreldrum til kaups og ágóðinn af þeim var 

notaður til að kaupa meira af einingarkubbum, einnig voru gerð skilrúm til að skipta 

salnum niður í minni svæði.  

Sú breyting varð á starfinu að annar skólatími elstu barnanna var nú hafður 

niður í skólastofu 1. bekkjar, þegar hann var ekki þar, til að þau aðlöguðust nýju 

umhverfi sem við tæki að leikskólagöngu lokinni, einnig voru þau í leikfimi með 1. 

bekk einu sinni í viku. Þetta er enn við líði og jafnvel hefur komið upp sú hugmynd 

að fyrsti bekkur og elstu börnin í leikskólanum vinni verkefni saman í 

söguaðferðinni. Deildarfundir voru nú einu sinni í mánuði og hver deild hélt 

foreldrafund fyrir sig til að foreldrar fengju meiri tíma og næði til að spjalla við 

deildarstjóra um málefni leikskólans. Foreldrafundir hafa alltaf verðið vel sóttir í 

leikskólanum á Vopnafiðri og þykir það vera ótrúlegt miðað við mætingu á 

foreldrafundi í leikskólum Egilsstaða.  

Leikskóinn var þátttakandi í verkefni sem heitir „Allt hefur áhrif en einkum 

við sjálf“ á vegum Lýðheilsustöðvar Íslands og felst í hollara mataræði og meiri 

hreyfingu. Er samvinna með skólaeldhúsinu og leikskólanum í þessum efnum og 

gengur það vel.  

Stuðningur við börn með sérþarfir hefur alltaf verðið mikill í leikskólanum 

og gott samstarf við skólaskrifstofu Austurlands hvað varðar gögn og aðra aðstoð. 

Samstarf við Greiningarstöð Íslands hefur líka tekist með ágætum og leikskólinn 

hefur fengið hrós frá Greiningarstöðinni fyrir að taka vel og snemma á málum barna 

með sérþarfir. Árið 2006 voru 10 börn með einhvers konar stuðning bæði varðandi 

þroska og framburð á einstökum hljóðum.131 Þar sem stuðningsherbergi er meira 

notað en var hefur undirbúningsaðstaða deildarstjóra verið færð í horn á skrifstofu 

leikskólastjóra þar sem aðstoðarleikskólastjóri hefur líka aðstöðu. 

 
130 Fundagerð skólanefndar Vopnafjarðarhrepps 1991 - 2003 
131 Sigríður Dóra Sverrisdóttir 2007 
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Í ársbyrjun 2006 voru lögð drög að viðbygginu við leikskólann og á 

starfsmannafundi var kosinn fulltrúi leikskólans í byggingarnefnd hans. Áætlað var 

að byrja á viðbyggingunni sumarið 2007 en þó er ekki ennþá búið að bjóða hana út 

til verktaka (sjá fylgiskjal 4 ) 

5.5.3 Brekkubær 2007 
Um áramótin 2006 til 2007 lét Hafrún af störfum sem leikskólastjóri og Sandra 

Konráðsdóttir tók við. Hún hafði verið aðstoðarleikskólastjóri en við því starfi tók 

Halldóra Sigríður Árnadóttir. Deildastjórafundir voru nú einu sinni í viku en 

starfsmannafundir og deildafundir sem fyrr einu sinni í mánuði.  

 Vistunartími barna hefur ekki mikið lengst síðustu tvö árin og í dag eru 44 

börn á skrá hjá leikskólanum og þar af eru 14 börn í fjögra tíma vistun. Flest börn 

eru í lengri en sex tíma vistun eða 28. Nú eru öll börnin skráð í hádegismat og  er 

stefna leikskólans að þau börn sem eru í vistun til klukkan tólf fái hádegismat. 

Frá því að starfsfólk leikskólans hóf nám í leikskólafræði hafa áherslur í 

starfi breyst og faglegt starf orðið meira.132 Sandra fór af stað með tíma í 

talnaskilningi tvisvar í viku. Meiri áhersla er lögð á að börnin geri hlutina sjálf, þau 

klæði sig sjálf, leysi deilumál með friðsömum hætti og þau hjálpi til við að leggja á 

borð í hádeginu. Umræður hafa verið um agastjórnun í leikskólanum og enn er verið 

að horfa á hvaða sameiginlegu aðferðum leikskólinn skuli starfa eftir. Starfsmenn 

leikskóla Brekkubæjar vinna nú að því að marka stefnu í uppeldismálum.  

 
132 Brynja Kristjánsdóttir 2007 
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6 Umræða 
 

Í niðurstöðum komumst við að því að upphaf leikskóla Vopnafjarðar má að mestu 

rekja til tveggja kvenna þeirra Heiðar Júlíusdóttur og Hafrúnar Róbertsdóttur. Án 

Kvenfélagsins hefði þetta reynst þeim erfitt og sjáum við því vel hversu máttugt afl 

kvenfélagshreyfingin var. Þegar ljóst var að full þörf var á þessari þjónustu í 

sveitafélaginu tók Vopnafjarðarhreppur við rekstri leikskólans. Þessi þörf var 

einkum til komin vegna aukinnar atvinnuþátttöku kvenna í hvers konar fiskvinnslu.  

 Leikskólastarf á Vopnafirði hefur tekið þeim breytingum helst á þessum tíma 

að vera gæsla fyrir börn hálfan daginn og til þess að vera heilsdagsvistun með 

hádegismat. Faglegt starf hefur einnig breyst mikið og sést að það stjórnast svolítið 

af menntun starfsfólks.  

Á þessu sjáum við að saga og þróun leikskólans á Vopnafriði er svipuð og á 

mörgum stöðum á landinu. Það að Kvenfélagskonur voru brautryðjendur í 

gæslumálum barna á Vopnafiðri var ekki einsdæmi heldur var það svo víða um land. 

Í Reykjavík var það Barnavinafélagið Sumargjöf sem voru upphafsmenn af því að 

leikskólar voru stofnaðir. En það félag var stofnað af Bandalagi kvenna í Reykjavík 

því var það að þessi félagsskapur kvenna var í flestum tilfellum undirstaða 

barnagæslu hér á landi. Kvenfélagið lenti í því hér sem annarstaðar að þörfin fyrir 

vistun barna var orðin meira en þær réðu við og leituðu því til hreppsins sem þá 

þegar var kominn með rekstur leikskóla. Það var þróun sem gerðist í flestum 

tilfellum með rekstur leikvallanna víða um land. 

 Barnauppeldið var að mestu á ábyrgð kvenna stóran hluta síðustu aldar og 

því þeirra vandamál þegar þær fóru út á vinnumarkaðinn. Sennilega var það ástæðan 

fyrir því að það voru konur sem í flestum tilfellum stofnuðu leikvellina og 

leikskólana. Þær gömlu hefðir að eiginmaðurinn væri fyrirvinnan höfðu líka haft 

eitthvað að segja um þessa þróun. Karlmenn voru oftast stór hluti hreppsnefnda og 

bæjastjórna og gæti það skýrt eitthvað þann seinagang sem oft ríkti í sveitafélögum 

víða um land í dagvistunarmálum barna. 

 Kvenfélagskonur á Vopnafirði sofnuðu sinn leikvöll rétt fyrir 1960 og 

byrjuðu með gæslu á honum 1968. En leikskóli Hafrúnar byrjar haustið 1976 og 

þessi þróun er ívið seinni en annarstaðar á landinu. Við getum eiginlega ekki borið 
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okkur saman við Reykjavíkursvæðið þar sem þar var ekki eins þróun í 

byggðamálum. Þar var byggðin í samfeldum vexti frá því fyrir stríðsárin en þau 

höfðu þó einna mest áhrif í Reykjavík. Á Vopnafirði höfðu stríðsárin ekki mikil 

áhrif og bændabyggðalagið helst lengi óbreytt þrátt fyrir þenslu í byrjun 20. aldar. 

Byggðin stóð svo í stað þar til á síldarárunum þegar fólk flykktist að til að vinna í 

síldinni. Þá var þörfin fyrir gæslu barna mikil og varð því svarað með leikvelli 

Kvenfélagsins og síðan meir með leikskóla Vopnafjarðar.  

 Einangrun staðarins landfræðilega séð hefur sennilega eitthvað haft með það 

að gera hversu hæg þróun í leikskólamálum var á Vopnafirði og að erfitt var að fá 

faglærðar manneskjur til starfa.  

Á síðustu árum hefur fólki fækkað á Vopnafirði. Ef við skoðum söguna og 

berum saman þau aldamót sem nýliðin eru við aldamótin þar á undan þá kannski 

sjáum við sömu þróun í byggðamálum, það er fólk fer úr byggðalaginu þó næstum 

ekkert atvinnuleysi sé á staðnum. Þá er að vita hvort við getum eitthvað lært á þessu. 

 

6.1 Faglegt starf 
Faglegt starf hefur tekið breytingum í gegnum árin. Á leikvelli Kvenfélagsins var 

aðallega um að ræða gæslu þó var farið inn í grunnskólann til föndurs en að öðru 

leyti var ekki um skipulagt starf að ræða. Breyting varð á þegar menntuð fóstra tók 

sig til og stofnaði leikskóla haustið 1976 og meira var gert með skipulag svo sem 

lestrarstundir og söngtíma. Þannig hélst starfið í mörg ár en þrátt fyrir 

menntunarleysi starfsfólks hefur hagur barnsins alltaf verið hafður að leiðarljósi. 

Breyting varð í starfi þegar aftur kom lærður leikskólastjóri til starfa og þá var 

frjálsa leiknum gefinn meiri gaumur og lögð áhersla á hann í starfi. Meira skipulag 

var í leikskólanum og faglegt starf tók stakkaskiptum. Það eitt að fagmenntuð 

manneskja kom inn í leikskólann var ekki bara ástæða fyrir breyttu starfi heldur 

hafði umhverfið og samfélagið áhrif.  Þau lög sem höfðu verið sett voru að hafa 

áhrif á starfið svo sem um barnagildi og húsrými. Sértaklega hefur Aðalnámskrá 

leikskóla haft áhrif á starfið í Brekkubæ þar sem þá var fyrst komið tæki til að vinna 

eftir og skipuleggja starfið út frá. Það að leikskólinn var nú orðinn fyrsta skólastigið 

hafði óhjákvæmilega áhrif og það að hefja undirbúning að kennslu lestar og 

stærðfræði í leikskóla.  
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Á Vopnafirði hafa mest verið tveir faglærðir starfsmenn í einu og það er í 

sjálfu sér ekki öðruvísi en annar staðar á landinu ef við horfum á höfðatölu og 

hlutföll, einn þriðji starfsmanna leikskólans eru fagmenntaðir miða við stöðugildi og 

er því svipað og er hérna það er að tveir af 14 starfsmönnum séu með 

uppeldismenntun. En hlutföll ófaglærðra er að minnka á leikskólanum á Vopnafirði 

þar sem fjórir leikskólakennarar taka vonandi til starfa í júní 2007. 

6.2 Vistunartími barna 
Barnafjöldinn hefur aukist frá því að Hafrún byrjaði með leikskólann sinn en þó í 

rauninni ekki svo mikið. Þegar leikskólinn byrjaði voru þær með 37 börn á skrá hjá 

sér og þar af aðeins eitt með lengri vistun en fjóra tíma. En í dag eru börnin orðin 44 

á skrá í leikskólanum og aðeins 14 sem eru eingöngu með fjögra tíma vistun önnur 

börn eru með lengri vistun bæði alla daga eða hluta úr vikunni. Þessi breyting varð 

uppúr 1990 þá voru komin sex börn sem voru með lengri vistun en fjóra tíma og 

þetta snýst alveg við eftir aldamót 21. aldar en þá eru orðin fleiri börn sem voru með 

lengri vistun en fjóra tíma.  

 Við lentum í vandræðum með að finna út hvað börnin voru lengi í vistun á 

leikskólanum á Vopnafirði því ekki var merkt við í mætingarbók hversu langan tíma 

hvert barn var. Við þurftum að bera saman nöfn bana í bókunum fyrir og eftir hádegi 

til að komast að því hvaða börn voru með lengri vistun en fjóra tíma. En það kom 

upp annað vandamál því þegar við ætluðum að bera saman lengd vistunar og fjölda 

barna í leikskólanum á Vopnafirði og á landinu, þá fundum við ekki mætingabækur 

einnar deildarinnar frá árunum 2000 til 2004. Það var ekki nógu gott því að á 

Hagstofunni voru einungis að finna tölur frá árunum 1998 til 2005 því tókum við  

það ráð að taka tölur frá fyrsta ári og síðasta ári Hagstofunnar og bera saman við 

tölurnar sem við höfðum alveg öruggar hjá leikskólanum á Vopnafirði. Við sjáum á 

súluritinu hér á eftir að sú breyting á fjölda barna sem eru nú í lengri vistun en 

fjórum tímum hefur aukist á svipaðan hátt hér á Vopnafirði (tafla 1) og yfir landið 

allt (tafla 2). 
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Fjöldi barna í leikskólanum Brekkubæ eftir 
aldri barna og vistun.
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Tafla 1. Fjöldi barna í leikskólanum Brekkubæ á Vopnafirði eftir aldri barna og 
vistunartíma. 
 

Tafla 2. Fjöldi barna í leikskólum landsins eftir aldri barna og vistunartíma. 
 

Þrátt fyrri að okkur hafi vantað tölur og bækur voru niðurstöðurnar augljósar hvað 

þróun vistunartíma barna í leikskólum varðar. Segja má að það hafi verið lán í óláni 

að þessi ár urðu fyrir valinu en ekki einhver önnur því þarna var breytingin hvað 

mest á stystum tíma. 
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7 Samantekt og lokaorð 
 

Eins og fram kemur í inngangi þessarar ritgerðar var ætlun okkar að fræðast um 

sögu og þróun leikskólans á Vopnafirði. Við skoðum söguna í ljósi þeirrar þróunar 

sem var annarstaðar á landinu og rákum sögu og þróun leikskólans á Vopnafirði. 

 Upphaf leikvallar á Vopnafirði var svipað og annarstaðar, Kvenfélagið kom 

að rekstrinum í upphafi. Starfsemin fór þó heldur seinna af stað og teljum við það 

koma til vegna smæðar samfélagsins og atvinnuhátta. Það hversu lengi kauptúnið á 

Vopnafirði var eingöngu í þjónustu við landbúnaðinn en ekki fiskverkunarstaður 

hefur trúlega mikið haft að gera með þessi rólegheit í gæslu málum barna.  

 Í ljós kom að þróun vistunartíma barna í leikskóla var að mörgu leyti svipuð, 

flest börn eru í leikskóla í dag ýmist allan daginn eða hluta úr degi. Það er í raun eins 

á Vopnafirði og annarstaðar en vistunartíminn er þó ívið styttri hvern dag. Nokkuð 

er um að börn séu í átta tíma vistun árið 2007 en einungis tvö börn eru í níu tíma á 

dag. Lengri vistunartími virðist vera víða en við sjáum þó þessa þróun hér, sjö tímar 

virðast vera algengastir ennþá.  

Það er okkar mat að langur tími sé fyrri lítið barn að vera í leikskóla átta til 

níu tíma á dag. En við teljum það samt betra en að flækjast á milli staða í gæslu. 

Þessi langi vinnudagur barna og foreldra leiðir af sér lítinn tíma fyrir samverustundir 

fjölskyldna. Fyrir vikið kynnast börnin minna daglegu lífi innan veggja heimilisins 

svo sem sameiginlegum matartíma og húsverkum. Vonir okkar eru bundnar við að 

þróunin í vistunartíma barna snúist við og styttist í framtíðinni frekar en lengist.   

Það sem helst kom okkur á óvart var að börnunum hefur í sjálfu sér ekki 

fjölgað mikið. Við upphaf reksturs leikskólans 1976 voru á skrá 37 börn en í dag 

2007 eru þau 44. Um er að ræða fjölgun um sjö börn samt sem áður er leikskólinn 

sem var tekinn í notkun 1991 alltof lítill í dag. Þetta skýrist af lengri vistunartíma, 

breyttum áherslum í starfi og þörf fyrir betri vinnuaðstöðu starfsfólks. 

Hvað varðar faglega þáttinn í starfsemi leikskólans á Vopnafirði teljum við 

að skortur á fagmenntuðu fólki komi fram. Faglegt starf hefur nokkuð staðið í stað 

og teljum við það einkum stafa af því að fagmenntaða fólkið sem verið hefur vantaði 

stuðning annarra í starfi. Fagleg einangrun hefur alltaf  verið mikil. Engin uppeldis-

stefna hefur verið mörkuð fram að þessu en þó hefur verið gefin út námskrá í 

leikskólanum um nokkurt skeið. Eftir að starfsmenn fóru að mennta sig hefur 
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starfsemin tekið nokkrum breytingum og starfið orðið markvissara. Á næsta leyti er 

náms- og kynnisferð starfsmanna til Reykjavíkur til að kynna sér uppeldisstefnur og 

starf leikskóla þar. Markmið ferðarinnar er að afla sér upplýsinga sem nota á til að 

marka uppeldisstefnu í leikskólanum Brekkubæ.  

Þegar við lögðum af stað við gerð þessarar ritgerðar höfðum við helst 

áhyggur af því að leita okkur heimilda en það hefur gengið vonum framar. Það hefur 

verið margt merkilegt sem við höfum komist að sem ekki tengist beint 

leikskólastarfsemi á Vopnafirði en við erum nú vissar um að kvenfélagskonur eigi 

mikinn og merkilegan þátt í uppbyggingu í þorpinu. Hjá þeim komum við ekki að 

tómum kofanum varðandi sögu leikvallarins sem þær ráku frá 1968 til 1978. Bæði 

var í fundagjörðum gagnlegar upplýsingar sem og hjá viðmælendum okkar.  

 Ekki er til mikið af skriflegum heimildum af starfi og þróun leikskóla á 

Vopnafirði eða af sögu Vopnafjarðar. Þær fundagerðir og aðrar bækur sem við 

sóttumst eftir að lesa voru okkur opnar án vandkvæða. Það kom okkur á óvart hvað 

lítið var fjallað um leikskólann í fundagerðum Vopnafjarðarhrepps framan af og 

hvað önnur málefni þóttu veigameiri svo sem atvinnumál en meiri atvinna kallar 

óhjákvæmilega á meiri þörf fyrir gæslu barna.  

 Það sem kom okkur mest á óvart var hvað viðmælendur okkar voru misvel 

minnugir á fortíðina og það hvað þeir mundu sumt betur en annað. Við höfum ekki 

enn fengið alla söguna alveg á hreint þó eru það ekki mikilvæg atriði. Markmiðum 

okkar er þó að mestu náð og teljum við okkur hafa komið í veg fyrir að þessi 

vitneskja fari forgörðum með skráningu þessarar sögu leikskólans.  

 Við höfum líka gert okkur grein fyrir því hversu mikilvægt það er að skrá rétt 

og vel niður þær upplýsingar sem koma þessum málum við. Fundagerðir og 

mætingabækur leikskólanna segja alveg ótrúlega sögu þó þær sýnist ekki 

merkilegar. En það er ekki bara nóg að skrá niður heldur verður að passa upp á 

þessar upplýsingar svo þær glatist ekki. 

 Það að barnafjöldi í leikskóla Vopnafjarðar gegnum tíðina hafi aðeins aukist 

um átta börn frá því að Hafrún Róbertsdóttir byrjaði með sinn leikskóla 1976 og til 

okkar daga er staðreynd sem við eigum oft eftir að velta fyrir okkur sem og þeirri 

lengingu á vistunartíma barna í dag.  

 En framtíðin er björt og allur aðbúnaður barna hefur aukist og batnað. Við 

viljum búa börnum okkar betra og öruggra líf í dag og vissulega hefur það tekist, því 
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ekki þætti það til fyrirmyndar í dag ef  börnin okkar væru að þvælast niður á bryggju 

og í vinnunni með mömmu og pabba. En spurningin er hvort við séum ekki að 

vernda þau of mikið og þau fái ekki að taka nógu mikið þátt í lífi okkar, sennilega 

verður framtíðin að leiða það í ljós. Víst er að næsta kynslóð sér alltaf mistök okkar 

betur en við sjálf. 
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Fylgiskjöl 
 

1. Spurningalistar. 

2. Lónabraut 19. 

3. Leikskólinn Brekkubær. 

4. Drög að nýbyggingu. 

 



Fylgiskjal 1: 
 
Spurningalistar 
 



Spurningar 1 
 
Viðtal við Gunnar Sigmarsson 
 

1. Í upphafi 20. aldar hvernig var þéttbýlið hér við Vopnafjörð? 

2. Hvernig var atvinnan ? 

3. Hvernig var atvinnu þátttöku kvenna háttað? 

4. Hvaða þjónusta var á staðnum?  



Spurningar 2 
 
Viðtal við Hafrúnu Róbertsdóttur leikskólakennara 
 

1. Hvernig kom það til að þú fórst að læra til Fóstru? 

2. Hvernig var staðan á Vopnafirði í dagvistarmálum? 

3. Hver fannst þér þörfin vera þá? 

4. Hvernig hefur þetta breyst? 

5. Hver finnst þér þörfin í dag? 

6. Hvernig gekk að koma þessu af stað? 

7. Hvernig var starfinu háttað? 

8. Hverjar voru helstu áherslurnar í starfinu í upphafi? 

9. Hafa áherslurnar breyst? 



Spurningar 3 
 
Spurningar varðandi Kvenfélagið 
 

Hversvegna gæsla eða leikvöllur? 
 

Hvenær byrjaði leikvöllurinn? 
 
Hvenær byrjaði gæsla á vellinum? 

 
Hvenær tekur hreppurinn við? 

 
Hverjir unnu á vellinum? 

 
Hvað var gert? Var skipulagt starf? 

 
Hvað var hvert barn með langa vistun? 
 
Hvernig var rukkað fyrir gæsluna? 

 
Var leikvöllurinn starfræktur um leið og leikskólinn? 
 
Hvernig var rekstrinum háttað? 

 
Hvað voru mörg börn í einu? 

 
Hvað var til þess að þær hættu með leikvöllinn? 
 



Spurningar 4 
 
Brynja Kristjánsdóttir situr fyrir svörum. 
 

Hvenær byrjar þú að vinna? 
 

Hvað vöru margar deildir? 
 

Hverjir voru leikskólastjórar? 
 

Hvernig var aðstaðan? 
 

Hvernig var skipulagið? 
 

Voru einhver áhersluatriði í starfinu? 



Spurningar 5 
 
Sigríður Dóra Sverrisdóttir situr fyrir svörum. 
 

Vannstu eitthvað á leikvellinum? 
 

Hvenær byrjar þú að vinna í leikskólanum? 
 
Hvernig var að vinna með fósturmenntuðum starfskrafti? 
 
Hversu lengi voru þær í Austurborg? 

 
Voru þið með aðtöðu í eldhúsi Austurborgar? 

 
Hvernig var vinnuaðstaðan? Var girt þegar þær byrjuðu á gamla 
leikskólanum? 

 
Hvenær tekur þú við skólastjórnun og hver var á undan og eftir 
þér? 

 
Hver voru helstu áherslu atriðin í starfinu?  
 
Og breyttust þau eftir því hver var stjóri? 

 
Finnst þér hafa orðið miklar breytingar í starfinu? 

 



Fylgiskjal 2: 
 
Lónabraut 19 
 





Fylgiskjal 3: 
 
Leikskólinn Brekkubær 
 





Fylgliskjal 4: 
 
Drög að nýbyggingu 
 




