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Ágrip 

Í ritgerð þessari verður fjallað um samstarf heimilis og leikskóla, hvaða þættir það 

eru sem hafa áhrif á þetta samstarf, á starfið í leikskólanum og á okkur sjálf. Af 

hverju samstarf leikskóla við heimili er svona mikilvægt, hvernig leikskólinn getur 

stuðlað að betra samstarfi þarna á milli með skráningum og hver ávinningurinn af 

skráningum er fyrir barnið, leikskólakennarana og heimilið. Í ritgerðinni verður 

einnig fjallað um hvenær samstarf heimilis og leikskóla hefst og hvernig. 

Tilgangurinn með ritgerðinni er að vekja athygli á skráningum í leikskólum, 

afhverju þær eru gagnlegar, fyrir hvern og hvernig er hægt að nýta þær til að styrkja 

foreldrasamstarf og gera starfið í leikskólanum sýnilegra út á við.  

Með því að hafa skráningar í leikskólum sýnilegar, er leikskólinn að opna sig 

meira fyrir foreldrum og gera þeim þannig kleift að taka meiri þátt í því, með barninu 

sínu, sem er að gerast í leikskólanum. 
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1. Inngangur 

Með góðu samstarfi heimilis og leikskóla er lagður grundvöllur að vellíðan barna. Þó 

svo að leikskólabörn séu ekki skólaskyld fyrr en við sex ára aldur er leikskólinn 

skilgreindur sem skólastig og annast, að ósk foreldra, uppeldi, umönnun og menntun 

barna á leikskólaaldri. Í þessari ritgerð hef ég valið að fjalla um gildi samstarfs 

heimilis og skóla og hvernig skráningar geta stuðlað að og stutt við það samstarf. 

Fyrir mér er gott foreldrasamstarf mjög þýðingarmikið. Ég er þriggja barna móðir og 

hef starfað í leikskóla í nokkur ár og hef því reynslu af og þykir mikilvægt að vel sé 

staðið að samstarfinu, meðal annars til þess að foreldrar fái jákvæða reynslu af 

traustu samstarfi strax í upphafi skólagöngu barnsins. 

Sem foreldri barna í leikskóla fannst mér upphaflega vanta nokkuð upp á að 

starf leikskólans væri á einhvern hátt gert sýnilegt fyrir foreldrum. Ef ég sem foreldri 

vildi vita hvað barnið mitt hafði verið að gera í leikskólanum spurði ég starfsfólkið. 

Þá voru hvorki heimasíður né skráningar í leikskólum eins algengar og nú 

er.Leikskólakennarar eru líka mun meðvitaðri en áður um mikilvægi þess að gera 

starf og stefnu leikskólanna sýnilegt fyrir foreldra og aðra sem að starfinu koma. 

Áhugi minn á skráningum vaknaði þegar ég var í vettvangsnámi í 

leikskólanum Marbakka í Kópavogi. Leikskólinn hefur stefnu Reggio Emilia að 

leiðarljósi í starfi sínu og þar uppgötvaði ég gildi skráninga og hvernig hægt er að 

nota þær til að efla samstarf og tengsl við foreldra. Nú til dags dvelja börn daglangt í 

leikskóla, ég tel því nauðsynlegt að tengja þessa tvo heima barnsins, leikskólann og 

heimilið, gera það sem barnið aðhefst og upplifir í leikskólanum sýnilegt fyrir 

foreldrum og að börnin geti, með hjálp skráninga, deilt reynslu sinni með foreldrum 

sínum. Allra yngstu börnin á leikskólum eru ekki fær um að tjá sig með orðum um 

atburði dagsins eða vikunnar og þar geta skráningar komið að notum. 

Í ritgerðinni mun ég byrja á því að fjalla örstutt um hvernig sýn á börn hefur 

þróast, síðan mun ég útskýra hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á okkur og börnin 

og hvernig þetta tengist allt leikskólanum, barninu og heimilinu. Ég mun útskýra 

foreldrasamstarf og hvað lög og reglugerðir segja um það, hvenær foreldrasamstarf 

hófst og hvernig það byrjar í dag. Öll börn fara í gegnum aðlögun í leikskólum og þar 

eru margar nýjungar að líta dagsins ljós sem ég mun fjalla aðeins um. Skráningar, 



7 

 

hvaðan þær koma, fyrir hverja þær eru og hvernig við getum nýtt okkur þær, verða 

svo teknar fyrir í lokin. 

 

 

2. Sýn á börn 

Sýn á börn hefur breyst mjög mikið síðustu áratugina og fyrir ekkert svo mörgum 

áratugum síðan voru börn fátækra mæðra tekin af þeim við fæðingu. Börnin voru 

vistuð á vöggustofu í Reykjavík til tveggja og hálfs árs aldurs. Heimsóknartími 

mæðra var mjög takmarkaður og mæðurnar fengu aðeins að horfa á börnin sín í 

gegnum gler (Sæunn Kjartansdóttir, 2009, bls. 115). Á þessum tíma þótti ekki mikil 

þörf á því að börn byggju við ást og gott atlæti, mæðurnar fengu ekki að taka börnin 

sín í fangið eða verja stuttri stund með þeim. Það var ekki vitað hvaða áhrif það gæti 

haft á börnin að tengjast ekki neinum tilfinningaböndum né heldur fá snertingu og 

hlýju. Í dag vitum við hvað þetta er mikilsvert fyrir þroska barna og tilfinningar og 

núna er mikið lagt upp úr tengslamyndun móður og barns strax í upphafi.  

Í upphafi eru það foreldrarnir sem sjá um barnið. Í þessu nýja hlutverki, sem 

foreldrar, leita þeir oft í foreldrahandbækur og fleiri bækur sem fræða nýbakaða 

foreldra um þetta nýja hlutverk. Ömmur og afar, vinafólk og fleiri koma líka með 

sínar ráðleggingar um hvernig eigi að hugsa um barnið svo að áhrifin koma úr 

mörgum áttum. Flestöll börn fara í leikskóla nú til dags og þá koma til sögunnar enn 

fleiri utanaðkomandi þættir sem hafa áhrif á barnið og heimilið.  

 2.1  Samfélagslegir áhrifaþættir 

Það er margt sem hefur áhrif á okkur, en hvort það verkar á hegðun okkar eða 

hugsunarhátt er misjafnt. Áhrifin geta verið frá umhverfinu, frá okkar nánustu, 

fjölmiðlum, skólanum og margt fleira mætti nefna. Sumt verðum við meðvituð um, 

annað ekki. Eitt er víst að fyrstu ár barna hafa mótandi áhrif á þau til frambúðar.  

Sagt er að börn muni ekki eftir fyrstu tveimur til þremur árunum í lífinu en þau hafa 

samt sem áður mótandi áhrif á börnin sem eru mjög móttækileg á þeim tíma fyrir 

áhrifum umhverfisins (Sæunn Kjartansdóttir, 2009, bls. 7). Það er því afar 

þýðingarmikið að foreldrar og aðrir sem koma að uppeldi barna standi vel að því.  
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Leikskólinn gegnir mikilvægu hlutverki í að styðja foreldra í uppeldi barna þeirra 

með því að efla alhliða þroska barnsins, í náinni samvinnu við foreldrana, og upplýsa 

þá um stöðu þess í leikskólanum. Leikskólinn styður börnin í að vera sjálfstæð, að 

bera virðingu fyrir öðrum og tileinka sér hæfni til mannlegra samskipta. Hann skapar 

aðstæður í samræmi við þarfir hvers og eins svo að þau, börnin, fái notið bernsku 

sinnar á sem bestan og fjölbreyttastan hátt (Lög nr. 90, 2008, 2. gr.; 

Menntamálaráðuneytið, 1999).  

Hér á eftir er sýnt hvernig umhverfið hefur eða getur haft mótandi áhrif á 

barnið og þá sem eru í kringum það. Þar koma til fjölmargir þættir sem mörg okkar 

hafa ekki leitt hugann að eða gert okkur grein fyrir hversu margt það er sem hefur 

áhrif á okkur. Það er því áhugavert að skoða það nánar og hvernig það snertir börn í 

leikskólum. 

Kenning Bronfenbrenners hefur verið notuð til að varpa ljósi á mikilvægi 

tengsla heimilis og skóla og hvernig samfélagslegir þættir, sögulegir, félagslegir, 

menningarlegir og umhverfislegir, hafa áhrif á barnið þrátt fyrir að það sé ekki beinn 

þátttakandi í þeim (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 76 - 77). 
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Mynd 1. Myndin sýnir kerfi Bronfenbrenners, hvernig þau skarast og umlykja barnið. 

(Dunlop og Fabian, 2002, bls. 151; Jóhanna Einarsdóttir, 2007, íslenskaði líkanið). 

 

Kerfi Bronfenbrenners hefur mikið verið notað þegar fjallað er um börn og flutning 

þeirra á milli skólastiga, úr leikskóla yfir í grunnskóla (Bronfenbrenner, 1977; 

Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Samkvæmt kenningum Bronfenbrenners eru skólinn og 

heimilið tvö kerfi (e. microsystems) og barnið verður fyrir áhrifum frá þeim báðum, 

fjölskyldunni annars vegar og skólanum hins vegar (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og 

Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2006, bls. 32). Barnið hefur líka áhrif á þessi tvö kerfi og er 

þannig tengiliðurinn á milli þeirra. Því skiptir miklu máli að samskiptin á milli 

þessara kerfa séu góð til að styðja sem best við barnið. 

Að mati Bronfenbrenners er mikilvægt að óhindrað flæði upplýsinga um 

viðhorf, reynslu og leiðsögn sé milli kerfanna tveggja, heimilis og skóla, og þannig 
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verði best stutt við þroskaferil barnsins (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2006, bls. 32). Það er hægt að líkja líkaninu við rússnesku babushka 

dúkkuna (Matryoshka). Það er að segja að barnið er minnsta dúkkan og svo bætist 

næsta við eftir því sem barnið eldist, þannig að áhrifavaldarnir verða fleiri. Þetta 

fléttast allt saman og það er erfitt að aðskilja þá í sundur (Dunlop og Fabian, 2002, 

bls. 2). 

Að mínu mati er þessi hugmyndafræði vel til þess fallin að skoða samskipti 

heimilis og leikskóla og hvernig megi nota skráningar til að skapa flæði á milli 

þessara kerfa. Hér á eftir mun ég fjalla um hvort kerfið fyrir sig og varpa þannig ljósi 

á hvernig þau hafa bein og óbein áhrif á barnið og fjölskyldu þess. 

2.2 Kerfin 

Ysta kerfið er nefnt lýðkerfið (e. macrosystem). Í lýðkerfinu eru ákveðin lög og 

reglur sem samfélagið er bundið af, til dæmis um réttindi barna og fjölskyldna. Börn 

hafa rödd í dag, ef hægt er að orða það svo. Börn hafa talsmenn sem tala fyrir þeirra 

hönd. Hér mætti nefna Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og fleiri samþykktir sem 

lúta að réttindum barna og skyldum gagnvart þeim. Þessi félög og fleiri passa upp á 

réttindi barna og má því segja að þau endurspegli raddir barnanna. 

Í stofnanakerfinu, (e. exosystem), eru ákveðnir þættir eins og lög og 

reglugerðir sem leikskólum ber að fara eftir.  

Löggjafinn leggur ákveðnar skyldur á herðar samfélagsins, til dæmis er 

hlutverk leikskólans skilgreint í lögum sem fyrsta skólastigið í skólakerfinu og hefur 

það hlutverk að annast umönnun, uppeldi og menntun leikskólabarna í samstarfi við 

foreldra (Lög nr. 90, 2008). Lögin ná líka utan um samstarf á milli leikskóla og 

foreldra þar sem foreldrar bera ábyrgð á barni sínu og eiga að fylgjast með 

skólagöngu þess. Foreldrar eiga að veita leikskólanum þær upplýsingar sem gætu 

skipt máli fyrir skólagöngu og velferð barnsins. Sömuleiðis ber leikskólanum að 

veita foreldrum upplýsingar um skólastarfið og stöðu barnsins (Lög nr. 90, 2008, 9. 

gr.). Í leikskólum landsins hafa foreldrar barnanna fengið aukið vægi, í gegnum 

foreldraráðið, til að láta í ljós álit sitt á starfi leikskólanna og hafa áhrif á það að 

einhverju leyti.  

Foreldrar eiga að vera meðvitaðir um og fylgjast með skólagöngu barnsins í 

leikskólanum. Þeir hafa umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á starfi 
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leikskólans í gegnum foreldraráðið. Þeir eiga líka að fylgjast með að leikskólinn 

vinni eftir skólanámskránni og fylgi öðrum áætlunum sem varða starfsemi 

leikskólans (Lög nr. 90, 2008).  

Opinber menntastefna, hefðir og menning í skólum, væntingar foreldra og 

samfélagsins, allt hefur þetta áhrif á starfshætti kennara (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, 

bls. 57). Hér áður fyrr gerðu foreldrar ekki miklar kröfur til leikskólans í þá veru að 

börnin þeirra lærðu eitthvað þar, þeir voru bara ánægðir með að þau hefðu önnur 

börn til að leika við. En foreldrar í dag eru orðnir meðvitaðri um starfið sem 

leikskólinn gegnir (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 59). 

Í nærkerfinu (e. microsystem), er það fólk sem stendur næst barninu, eins og 

foreldrar, systkini og leikskólinn.  

Hér eru beinu áhrifin á barnið hvað sterkust og mikilvægt að náið samstarf og 

gagnkvæmt traust skapist á milli heimilis og leikskólans. Sýn og viðhorf þeirra sem 

starfa í leikskólanum skipta miklu máli og skráning er leið til að gera starfið sýnilegt 

og skapa þannig umræðuvettvang fyrir skoðanaskipti um uppeldi barna. Gerð er sú 

krafa til leikskóla að þeir semji sína eigin námskrá. Í þeirri námskrá er sett fram 

stefna leikskólans, hvaða uppeldisaðferðir og uppeldiskenningar leikskólinn ætlar að 

hafa að leiðarljósi í sínu starfi (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Börn tengjast öðrum börnum í gegnum leik og vináttu í sínu nánasta umhverfi 

(nærkerfi). Þetta samskiptanet kallast millikerfi (e. mesosystem). Samstarfskerfi milli 

skóla eða jafnvel milli skóla og heimilis getur einnig verið hluti af þessu millikerfi. 

Það er óhjákvæmilegt að ný millikerfi myndist þegar barn flyst úr einu umhverfi í 

annað og vissulega verða einhver tengsl á milli svæða, þess gamla og þess nýja 

(Sigurborg Sturludóttir, 2008, bls. 17). 

 

 

3. Foreldrasamstarf 

Eins og orðið foreldrasamstarf gefur til kynna táknar það samstarf foreldra við 

einhvern ákveðinn og í þessu tilviki er það samstarf foreldra/heimila við leikskóla. 

Samkvæmt lögum um leikskóla (nr. 90, 2008), skal vera gagnkvæmt samstarf 

á milli heimilis og leikskóla. Það er á ábyrgð leikskólastjóra að stuðla að slíku 

samstarfi með því m.a. að veita foreldrum upplýsingar um starfsemi leikskólans, 
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stöðu barnsins í leikskólanum, afla upplýsinga um aðstæður og uppeldisviðhorf 

foreldra og stuðla að þátttöku foreldra í starfi leikskólans. Jafnframt að rækta 

samvinnu og samskipti leikskólans og heimilanna og skapa umræðuvettvang fyrir 

skoðanaskipti um uppeldi barna (Menntamálaráðuneytið, 1999). Mikilvægi góðs 

samstarfs foreldra og skóla er viðurkennt og benda rannsóknir til að gagnkvæm 

virðing og samstarf þessara aðila leiði til farsælla náms hjá barninu (Knopf og Swick, 

2007, bls. 291). Gott foreldrasamstarf er einnig mikill stuðningur fyrir 

leikskólakennarann, því að kennari byggir að mörgu leyti starf sitt og samskipti við 

barnið á upplýsingum frá foreldrum. Gagnkvæm samvinna og upplýsingamiðlun er 

því forsenda góðs samstarfs.  

Framlög foreldra og leikskólakennara til barna eru ólík en ábyrgðin er 

sameiginleg. Líkt og fram kemur í aðalnámskrá leikskóla hafa foreldrar fylgst með 

þroska barnsins síns frá fæðingu, þeir þekkja barnið sitt best, hvernig því líður og 

hver skapgerð þess er. Leikskólakennarinn kynnist barninu í öðru umhverfi en 

foreldrarnir, í leikskólanum er barnið innan um önnur börn og leikskólakennarinn 

lærir að þekkja barnið, þroska þess og færni í því umhverfi sem leikskólinn hefur að 

bjóða (Menntamálaráðuneytið, 1999). Sýn leikskólakennara á börn, uppeldi þeirra og 

menntun, getur verið ólík sýn foreldra og því er mikilsvert að samræða fari fram á 

milli þeirra sem annast barnið, þ.e. leikskólakennara og foreldra.  

Það er ekkert sjálfgefið að foreldrasamstarf sé gott. Slíkt samstarf krefst tíma, 

samskiptahæfni og reynslu. Rannsóknir hafa sýnt að kennarar vilja hafa samstarf við 

foreldra og myndu jafnframt vilja fá aðstoð/kennslu í hvernig þeir eiga að mæta 

foreldrunum (Andersson, 2004, bls. 26). 

Nýútskrifaðir leikskólakennarar hafa kannski ekki mikla reynslu af samstarfi 

við foreldra. Það sama á við um foreldra sem eru með sitt fyrsta barn í leikskóla og 

hafa ekki kynnst samstarfi við kennara. Það tekur því eðlilega einhvern tíma að finna 

sig í þessu nýja hlutverki. En það þarf að ræða hvað er best fyrir barnið. Foreldrar og 

leikskólakennarar geta haft ólík viðhorf til náms og hvernig börn læra og þroskast 

saman. Leikskólakennarar hafa menntað sig og kynnt sér hvernig börn læra. Þeir ættu 

því að deila þeirra þekkingu með foreldrum en jafnframt hafa það að leiðarljósi að 

foreldrar eru sérfræðingar á sitt eigið barn. Þeir þekkja barnið sitt og þarfir þess best 

allra. Leikskólakennarar og foreldrar verða því að komast að sameiginlegri 

niðurstöðu um hvað er best fyrir barnið.  
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3.1 Upphaf samstarfs 

Upphaf samstarfs í leikskólum á sér langa sögu, það eru rúmlega fimmtíu ár síðan 

fyrsti foreldrafundurinn var haldinn. Gyða Sigvaldadóttir átti frumkvæðið að þeim 

fundi.  

Hún var mikill frumkvöðull og brautryðjandi í uppbyggingu leikskólastarfs hér á 

landi. Það var árið 1963 sem hún hafði frumkvæði að því að halda foreldrafund í 

leikskólanum Brákarborg. Þetta vakti það mikla athygli að skrifað var um það í 

blöðin á þeim tíma en síðan hafa foreldrafundir verið einn þáttur í starfsmeminni í 

leikskólum landsins. Gyða lagði mikið upp úr því að hafa gott og jákvætt samstarf 

við foreldra (Arna H. Jónsdóttir, 2004, bls. 58 – 60). Núorðið eru foreldrafundir 

haldnir reglulega í leikskólum, eins eru foreldrasamtöl að minnsta kosti einu sinni á 

ári eða oftar ef þörf krefur. Ýmsar uppákomur, eins og opið hús, foreldrakaffi og 

fleira, eru á mörgum leikskólum þar sem foreldrar eiga möguleika á að verja 

svolitlum tíma með börnum sínum í leikskólanum. 

Þegar barn byrjar í aðlögun í leikskóla má segja að samstarf heimilis og 

leikskóla hefjist. Þarna er upphaf tengsla sem vara allt þangað til barn hættir í 

leikskólanum. Í aðlögun fá foreldrar nokkra innsýn í daglegt starf á leikskólanum og 

þeir kynnast starfsfólkinu lítillega. 

 

 

4. Aðlögun 

Undanfarna áratugi hafa leikskólar á Íslandi almennt beitt mjög svipaðri aðferð við 

aðlögun barna í leikskólunum. Hún hefst þannig að foreldrar og barn mæta í 

leikskólann í stutta heimsókn, þar sem þau ganga um leikskólann, skoða aðstöðuna 

og hitta starfsfólkið. Foreldrarnir hitta þann starfsmann sem mun hafa umsjón með 

aðlöguninni og vera aðaltengiliður leikskólans við foreldrana. Algengast er að bara 

annað foreldrið sé með barninu sínu í aðlögun. Starfsmaður sér að mestu um barnið 

en foreldrarnir eru meira á hliðarlínunni að fylgjast með.   

Síðan er tíminn sem barnið er í leikskólanum lengdur á hverjum degi og þegar 

líður á vikuna fer foreldrið í burtu í stuttan tíma. Sá tími er svo lengdur smátt og 

smátt. Aðlögunarferlið tekur vanalega viku til tíu daga, stundum er fleira en eitt barn 
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í aðlögun í einu (Kristín Dýrfjörð, 2009, bls. 682). Í sumum tilfellum getur aðlögunin 

tekið lengri tíma, það fer algjörlega eftir því hvernig barninu gengur að aðlagast.  

Undanfarin ár hafa leikskólar verið að þróa nýjar leiðir í samstarfi við 

foreldra. Sem dæmi má nefna lykilpersónur, heimaheimsóknir og nú síðast 

þátttökuaðlögun. Margir leikskólar eru farnir að senda lykilpersónu barnsins í 

heimsókn heim til barnsins rétt áður en það byrjar í aðlögun. Foreldrar barnsins hitta 

leikskólakennarann sem verður tengiliður þeirra og leikskólans. Leikskólakennarinn 

kynnir starf leikskólans og svarar spurningum foreldranna eftir þörfum. Þessar 

heimsóknir eru meðal annars ætlaðar til að fá að sjá barnið í sínu umhverfi, fá 

upplýsingar um hvað barninu finnst skemmtilegt að gera og hvort það sé með 

einhverjar sérstakar þarfir. Lykilpersónan og/eða leikskólinn getur þá komið til móts 

við barnið í leikskólanum að þessu leyti. 

Hugmyndin að heimaheimsóknum er að lykilpersónan kynnist foreldrunum, 

þeirra menningu og í sumum tilvikum trú þeirra og móðurmáli, ef það er ekki 

íslenska (Elfer, Goldschmied og Selleck, 2003, bls. 35 - 36). 

Í bókinni Key Persons in the Nursery er tekið dæmi um frásögn móður sem 

hafði fengið lykilpersónuna í heimsókn. Móðirinn sagði frá því að barninu hennar 

þætti gaman að leika sér með hluti sem það gæti dregið á eftir sér, eins og til dæmis 

ryksuguna eða hárþurrkuna. Á fyrsta degi barnsins í leikskólanum var lykilpersónan 

búin að setja band á nokkra hluti í garðinum til að barnið gæti dregið þá á eftir sér og 

leikið sér með þá. Móðirin var mjög ánægð með hvað lykilpersónan hafði tekið vel 

eftir og sýnt þessu mikinn áhuga (Elfer o.fl., 2003, bls. 35). Þarna kemur 

starfsmaðurinn til móts við barnið með því að útbúa leikföng sem það hefur mikinn 

áhuga á. Þar af leiðandi gæti barnið fundið fyrir ákveðnu öryggi við að finna þarna 

dót sem því finnst gaman að leika sér með. 

Í þátttökuaðlögun eru mörg börn í aðlögun í einu og stundum öll deildin í 

einu. Foreldrar taka þátt í starfinu á deildinni með börnum sínum strax á fyrsta degi. 

Þeir sjá algjörlega um sín börn og þá eru leikskólakennararnir meira á hliðarlínunni 

að fylgjast með hvernig foreldrarnir annast börnin. 

Margir nýta tímann og skrá hjá sér ýmsar hagnýtar upplýsingar og taka 

myndir af börnunum og foreldrunum (Kristín Dýrfjörð, 2009, bls. 686). Starfsfólkið 

reynir að halda uppi venjulegu starfi á deildinni og foreldrarnir taka fullan þátt í því 

með börnum sínum. Þeir sjá starfsfólkið að verki og með því öðlast þeir öryggi um 
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dagskipulagið og það sem fram fer í leikskólanum (Kristín Dýrfjörð, 2009, bls. 683). 

Í þessari aðlögun kynnast foreldrar líka öðrum foreldrum sem þeir myndu tæplega 

ekki gera í einstaklings aðlögun. Þátttökuaðlögun tekur þrjá daga, þ.e. foreldrarnir 

eru með börnum sínum allan daginn í þrjá daga og skilja þau svo eftir í umsjá 

leikskólakennaranna á fjórða degi.  

Rannsókn sem Kristín Dýrfjörð gerði á nokkrum leikskólum sem voru að taka 

upp þátttökuaðlögun leiddi í ljós að starfsfólkinu fannst börnin vera öruggari í þessari 

aðlögun, aðlögunin tók styttri tíma og því var hægt að byrja allt starf á deildinni fyrr. 

Álagið var minna á alla aðila og starfsfólkið kynntist foreldrunum betur (Kristín 

Dýrfjörð, 2009, bls. 686 - 687).  

Í aðlögun skiptir máli að foreldrar séu sáttir, ekkert síður en börnin, því að 

þátttökuaðlögunin byggist meðal annars á þeirri trú ef að foreldrarnir eru öruggir þá 

smiti þeir eigin öryggiskennd yfir til barna sinna (Kristín Dýrfjörð, 2009, bls. 683). 

Of skarpur aðskilnaður á milli foreldra og barns getur haft neikvæðar afleiðingar 

fyrir tilfinningaþroska barnsins og möguleika til náms (Kristín Dýrfjörð, 2009, bls. 

691). En hvernig má það vera? 

Fyrstu tvö til þrjú árin í lífi hvers barns er mjög viðkvæmt aldursskeið. Á 

þessum fyrstu árum er lagður grunnur að sjálfsmynd barnsins og öll reynsla á þessum 

aldri hefur áhrif á hvernig heili og taugakerfi mótast. Foreldrar og aðrir sem hugsa 

um barnið hafa því áhrif á mikilvægt líffræðilegt ferli með því hvernig þeir bregðast 

við þörfum barnsins. Með því að sinna barni og þörfum þess, veita því umhyggju og 

alúð, hugga það, draga úr kvíða, tala við það og hlusta og sýna því áhuga, er sá hluti 

heilans örvaður sem tengist tilfinningum, hefur taumhald á hvötum og ræður færni í 

félagslegum samskiptum. Það hlýtur þá að segja sig sjálft ef að þörfum barnsins er 

ekki sinnt og barnið fær ekki þessa umhyggju og athygli þá hefur það áhrif á 

sálfræðileg viðbrögð þess, hvort heldur sem er í stuttan eða langan tíma (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2009, bls. 166 - 167). 

Til að fá smávegis innsýn í upplifun foreldris sem hefur kynnst þessari 

aðlögun tók ég viðtal við unga móður sem fór í gegnum þátttökuaðlögun með barnið 

sitt á Ungbarnaleikskólanum Bjarma. Þessi móðir hafði farið í gegnum hina 

aðlögunina, sem ég nefndi hér að ofan, með eldra barni sínu tveimur árum áður og 

hafði því samanburð á þessum tveimur aðferðum. Unga móðirin fékk lykilpersónu 

barnsins síns í stutta heimsókn nokkrum dögum áður en aðlögunin hófst. Henni 
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fannst það afskaplega notalegt en hún er ekkert endilega viss um að það hafi skilað 

sér nokkuð til barnsins að hafa hitt kennarann. Að aðlögun lokinni taldi hún sig hafa 

fengið góða innsýn í starfið, dagskipulagið og þess háttar. Hún vill meina að hún hafi 

kynnst starfsfólkinu mjög vel, jafnvel mun betur en í „hefðbundnu“ aðlöguninni, 

sömuleiðis hefði hún kynnst foreldrum hinna barnanna í leiðinni. Í hennar tilviki 

voru fimm börn í aðlögun í einu. Henni fannst ekkert mál að skilja barnið sitt svo 

eftir á fjórða deginum og vill hún meina að það sé vegna þess hversu góða innsýn 

hún var búin að fá í starfið og var þess vegna örugg um að barninu myndi líða vel. 

Barnið hennar tók þessum aðskilnaði líka vel. 

 Ég hafði til hliðsjónar það sem unga móðirin sagði, þegar ég las rannsókn 

sem Carmen Dalli gerði á Nýja Sjálandi fyrir nokkrum árum. Mæðurnar í rannsókn 

Dalli töldu mikilvægt að fá upplýsingar um leikskólann strax í upphafi, hvernig 

dagskipulagið væri á deildinni og hvernig aðlögunin færi fram. Þeim fannst líka gott 

að hafa eina lykilpersónu sem þær gætu haft regluleg samskipti við og rætt við um 

barnið. Jafnframt vildu þær að þeirra upplýsingar um barnið yrðu virtar af 

kennurunum og að þær væru fullvissar um að barnið þeirra væri öruggt í 

leikskólanum og að vel væri hugsað um það. Rannsóknin sýndi að börnin voru fljót 

að aðlagast og læra á reglurnar í leikskólanum. Þau voru einnig tiltölulega fljót að 

treysta leikskólakennaranum sem fylgdi þeim í aðlöguninni. Leikskólakennararnir, í 

rannsókn Dalli, voru á þeirri skoðun að þeir þyrftu að huga að því að setja foreldrana 

vel inn í starfið á leikskólanum og hvernig kennararnir vinna. Þeir álitu einnig 

mikilvægt að reyna að auðvelda mæðrunum, eða þeim sem eru með barnið í aðlögun, 

aðskilnaðinn við barnið sitt (Dunlop og Fabian, 2002, bls. 49). Aðskilnaðurinn er 

ekkert síður erfiður fyrir mæðurnar og jafnvel erfiðari en fyrir börnin. Það er því 

mikilsvert fyrir foreldra að fá að kynnast starfinu á leikskólanum og 

leikskólakennurunum. Eins og unga móðirin sagði fannst henni ekki erfitt að skilja 

barnið sitt eftir vegna þess að eftir aðlögunartímann treysti hún því að vel yrði 

hugsað um það. Það er margt sameiginlegt með því sem mæðurnar í rannsókn Dalli 

sögðu að skiptu máli í aðlögun og því sem kom fram hjá ungu móðurinni sem ég 

talaði við. 
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4.1 Leikskóli – heimili 

Foreldrar og leikskólakennarar sjá börnin sín í ólíku umhverfi. Kennararnir í 

skólanum og foreldrarnir heima fyrir. Börn verða fyrir öðruvísi reynslu heima en í 

leikskólanum en saman styrkir þetta uppeldi og reynslu barnsins. Börn geta hegðað 

sér öðruvísi heima hjá sér en í leikskólanum og þar getur þetta ólíka umhverfi, 

heimilið og leikskólinn, haft sitt að segja þar sem barnið er innan um hóp jafnaldra 

sinna í leikskólanum en kanski ekki heima. 

Foreldrar geta því til dæmis átt erfitt með að skilja vanda kennarans og upp 

getur komið ágreiningur á milli þeirra. Til þess að foreldrar og kennarar geti haft 

innsýn í þessa tvo heima barnsins koma skráningar og gott samstarf og 

upplýsingaflæði frá báðum aðilum að góðum notum (Nanna Kristín Christiansen, 

2007).  

Foreldrar í dag eru flestallir meðvitaðir um að það skiptir máli fyrir þroska og 

nám barna að geta umgengist börn á svipuðum aldri, einnig að vera í þroskandi 

umhverfi eins og leikskólar bjóða upp á, þar sem leikskólakennarar hafa hlotið 

menntun til að styðja við nám og þroska barnsins. 

Þetta sýna líka tölur frá Hagstofu Íslands (2010) frá því í desember í fyrra, þar 

sem börn á aldrinum 1–5 ára voru 22.314 og þar af voru 18.716 börn á leikskólum 

víðsvegar um landið. Ætla má af þessum tölum að meirihluti foreldra barna á 

leikskólaaldri setji börnin sín á leikskóla.  

Við vitum að aðstæður foreldra barna í leikskólum eru misjafnar og þeir eru 

ekki einsleitur hópur. Það sem virkar á eitt foreldri þarf ekkert endilega að ganga hjá 

einhverjum öðrum. Leikskólakennarar þurfa því að kynnast hverju og einu foreldri til 

að komast að því hvernig þeir eiga að nálgast það, þeir þurfa einnig að vera tilbúnir 

að aðlagast þeirra háttum (Whalley, 2007, bls. 33; Knopf og Swick, 2007, bls. 292).  

Það er nauðsynlegt fyrir leikskólakennara að gefa sér tíma í þetta því hvernig ætti 

kennarinn að geta komið til móts við barnið ef hann nær ekki sambandi við 

foreldrana? Þetta er meðal annars ein forsenda góðs foreldrasamstarfs. 

Foreldrar eru fyrstu kennarar barna sinna og þeir búa yfir þekkingu um barnið 

sitt sem enginn annar hefur (Fullan, 2001, bls. 190). Leikskólakennarar eru aftur á 

móti með sérfræðiþekkingu á börnum á leikskólaaldri. Það er mjög mikilvægt að 

gera þá sérfræðiþekkingu sýnilega fyrir foreldrum, að miðla þekkingunni til þeirra. 
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Það má gera í foreldraviðtölum, á foreldrafundum og einnig í gegnum skráningu sem 

er höfð sýnileg á heimasíðu leikskólans eða í leikskólanum sjálfum.  

Leikskólakennarar verða að hlusta á hvað foreldrarnir hafa að segja um barnið 

sitt því þeir þekkja barnið sitt vel og þarfir þess og kennararnir mega ekki hræðast 

það þótt foreldrarnir séu fljótari að sjá ef eitthvað er að. Kennarar fá líka betri 

skilning á lífi og aðstæðum einstakra barna með samstarfinu. Það er ekkert nýtt að 

með góðri samvinnu foreldra og kennara erum við að skapa bestu aðstæður fyrir 

barnið til að þroskast og læra (Bruce, 2006, bls. 111 - 112; Bryndís Garðarsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls.679; Whalley, 2007, bls. 51 - 52;). 

   Leikskólakennarar verða að hafa í huga að margir foreldrar hafa áhuga á 

góðu foreldrasamstarfi og vilja taka þátt í því en hafa einfaldlega ekki tíma til þess, 

eða komast ef til vill ekki að heiman vegna fjölskylduaðstæðna. Leikskólakennarar 

verða að gæta þess að setja ekki þann stimpil á þá foreldra að þeir hafi ekki áhuga. 

Kennararnir verða að komast að því afhverju foreldri mætir til dæmis ekki á 

foreldrafund og þeir geta síðan miðlað upplýsingum um það sem kom fram á 

fundinum með tölvupósti eða á einhvern annan máta. 

Það er mín skoðun að flestir foreldrar vilji vita hvað barnið þeirra er að gera í 

leikskólanum og það er undir leikskólanum komið að ýta enn frekar undir þann 

áhuga og hafa starfið sýnilegt. Foreldrar geta betur sinnt störfum sínum af heilum 

hug ef þau vita af börnum sínum í öruggum höndum (Elín Thorarensen, 2006, bls. 

61). Ég held að margir foreldrar geti tekið undir þessa skoðun Elínar. 

Þróunarverkefnið Samstarf í leikskólum við foreldra barna af erlendum 

uppruna hafði það að markmiði að efla samstarf við foreldra af erlendum uppruna. 

Var eitt af markmiðum verkefnisins að gera starfið í leikskólanum sýnilegra fyrir 

foreldrunum. Í þeim tilgangi var tekið mikið af myndum af börnum í leik og starfi, 

vettvangsferðir voru einnig gerðar sýnilegar með myndum og svo framvegis. 

Myndirnar voru bæði hengdar upp í leikskólanum og settar inn á heimasíðu 

leikskólans. Leikskólakennararnir sem unnu úr þessu verkefni fundu fyrir auknum 

áhuga foreldranna á starfinu vegna meiri samskipta (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og 

Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2006, bls. 40). 
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5. Skráningar í leikskólastarfi 

Skráningar í leikskólastarfi eiga rætur sínar að rekja til borgar á Norður-Ítalíu sem 

heitir Reggio Emilia. Þaðan kemur sú hugmyndafræði að nota skráningar til að skoða 

barnið og styðja það í námi. Gott orðspor þessara leikskóla á Ítalíu hefur svo breiðst 

út um allan heim og mörg lönd, eins og Ísland, Svíþjóð og Bandaríkin svo ég nefni 

bara nokkur, hafa tileinkað sér þessa stefnu. Fjöldi kennara auk annars 

fagmenntaðs/ófagmenntaðs fólks, fer á hverju ári til Reggio Emilia á Ítalíu til þess að 

fræðast um starfsemi leikskólanna og fá að kynnast henni af eigin raun.  

Kennarar í leikskólum Reggio Emilia vilja gjarnan deila þekkingu sinni með 

öðrum og leggja áherslu á að þeir sem ætla nýta sér kenningar þeirra og þekkingu 

verði að aðlaga þær að sínum aðstæðum. Leikskólarnir eru reknir af hinu opinbera, 

sem þjónar hagsmunum barnanna og fjölskyldna þeirra. Einnig rétt barnsins til að 

læra og þroskast í réttu umhverfi með jafnöldrum sínum og fagmenntaðs fólks 

(Gandini, 1997, bls. 16).  

Í Reggio Emilia er sú sýn ríkjandi að það eru ekki bara starfsmenn 

leikskólanna sem koma að því að skipuleggja starfsemina. Leikskólunum er stjórnað 

af leikskólaráði sem er skipað fulltrúum foreldra, starfsmanna og jafnvel bæjarbúa 

(Guðrún Alda Harðardóttir, 2001, bls. 49). Enginn einn er leikskólastjóri eins og 

tíðkast hér á Íslandi. Hér er leikskólastjóri í hverjum leikskóla sem stýrir og stjórnar 

leikskólanum samkvæmt lögum og reglugerðum og námskrá leikskólans. Eins og 

áður hefur komið fram sitja foreldrar í foreldraráði og hafa þannig umsagnarrétt um 

starfsemi leikskólans. Sú menning sem er ríkjandi á Ítalíu er mjög frábrugðin 

menningunni hér á Íslandi, hún er mun fjölskylduvænni á Ítalíu ef mér leyfist að 

segja svo. Þannig að það samfélag sem vill tileinka sér kenningar og þekkingu frá 

Reggio verður að aðlaga þær að sínu samfélagi. 

Skráning er ein af þeim aðferðum sem leikskólakennarar beita til að halda 

utan um starfið í leikskólanum. Jafnframt geta skráningar verið tæki 

leikskólakennarans til að hlusta á barnið og fylgjast með námi þess og líðan. Í 

aðalnámskrá leikskóla segir að leikskólakennari þurfi að ætla sér tíma til 

uppeldislegra athugana og skráninga á atferli barnsins og í barnahóp 

(Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 14). Með skráningu er átt við að 

leikskólakennarinn fylgist með barni, skoðar og skráir athafnir þess og hvernig það 
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lærir. Hvað það er að uppgötva og upplifa, hvar barnið er statt í þroska, bæði veikar 

og sterkar hliðar þess og hvaðeina sem þyrfti að athuga nánar eða styðja betur við. 

Þau verkfæri sem leikskólakennarar nota við skráningar eru ýmist ljósmyndir, 

skrifleg gögn, teikningar, myndbandsupptökur, frásagnir og fleira. Með því að skoða 

til dæmis myndbandsupptökur af börnum sjást til að mynda allar hreyfingar þeirra 

vel. Leikskólakennarar geta þannig skoðað og metið hreyfiþroska þeirra. Með því að 

skoða og ígrunda myndbandsupptökurnar vel þá gætu leikskólakennarar einnig séð 

hvernig börnin nýta sér umhverfið og áttað sig á hvernig þeir geta bætt við eða breytt 

einhverju í umhverfinu. Eða hvernig þeir geta nýtt þau tæki sem til eru í 

leikskólanum á annan hátt.   

Skráningar af þessu tagi eru um leið tæki til að ígrunda samskipti barnanna, 

hvernig þau leika sér og tileinka sér þekkingu, þ.e. leið til að fylgjast með námi og 

námsvenjum barnanna. Þær geta einnig nýst til að sjá hvernig barn kemur sér inn í 

leik, hvernig barn hegðar sér í samskiptum við önnur börn, hvort það er leiðandi, 

tekur frumkvæði eða er skapandi. Þannig skapast samræðugrundvöllur við foreldra 

og getur líka verið hjálpartæki fyrir þá til að koma auga á ýmislegt sem ef til vill 

virðist smávægilegt en skiptir samt máli og að leikskólakennararnir fylgjast með 

þessu. Myndbandsupptökur sem þessar eru örugglega fjársjóður fyrir foreldra.  

Leikskólinn er faglegt lærdómssamfélag og leikskólar verða að kappkosta að 

deila þekkingu sinni og starfsemi í leikskólunum út í samfélagið. Með því ætti 

leikskólinn að öðlast meiri opinbera virðingu á starfinu sem þar fer fram. 

5.1 Eiginleikar skráninga 

Kennarar geta ekki skráð allt sem börnin segja, gera eða uppgötva. Leikskólakennari 

þarf að velja aðstæður og vettvang og sjá barnið í mismunandi aðstæðum. Ekki skrá 

alltaf atburði með sömu börnunum eða á sama staðnum, heldur að hafa þetta 

fjölbreytt og á mismunandi tímum dagsins. Leikskólakennarar ættu því að vera fljótir 

að grípa penna og blað eða myndavélina ef eitthvað óvænt gerist sem væri ástæða til 

að festa í minni. 

Skráningar eru ekkert síður viss lærdómur fyrir leikskólakennarana. Þeir 

þurfa að hlusta á börnin, skoðanir þeirra, áhugamál og margt fleira. Það kemur svo í 

hlut kennaranna að þróa starf leikskólans út frá þeim forsendum. Leikskólakennarinn 

leitar einnig til kenning eftir að hann er búinn að skrá barnið (Guðrún Alda 
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Harðardóttir, 2001, bls. 36). Skráning býður upp á sjálfsmat leikskólakennarans og 

eins þegar leikskólakennarar hittast og ræða saman, eins konar hópmat, það getur 

komið upp allt önnur sýn þegar margir kennarar ræða saman. Hver og einn hefur sína 

skoðun og við samræður geta skoðanir breyst og nýjar hugmyndir kviknað. Skráning 

felur líka í sér ferli og innihald. Guðrún Alda Harðardóttir lýsir innihaldi skráningar 

og ferlinu svona: „Með innihaldi er átt við það sem skráð er eftir börnin, það sem þau 

segja, gera, verkin þeirra og hvernig við tengjumst verkunum. Ferli lýsir því hvernig 

við notum innihaldið til að íhuga og skoða eigið starf á kerfisbundinn hátt“ (2001, 

bls. 35). 

Uppeldisfræðilegum skráningum er ekki safnað saman um barnið á hlutlausan 

hátt heldur eru þær framkvæmdar og túlkaðar mjög nákvæmlega. Þó að 

leikskólakennarar framkvæmi skráningar á hlutlausan hátt hefur sú sýn sem við 

höfum á barnið/börnin og okkar persónulegu kenningar áhrif á hvað við sjáum og 

heyrum. Þess vegna er mjög gagnlegt fyrir leikskólakennara að deila skráningu með 

öðru samstarfsfólki (Gandini og Goldhaber, 2001, bls. 125).Spyrja má: Hvað er 

mikilvægt að skrá? Sem dæmi má taka ung börn sem eru ekki farin að gera sig 

skiljanleg með orðum eða setningum, en við vitum vel að þau tjá sig á annan máta, 

s.s. með bendingum og með líkamanum, til dæmis með andlitssvipnum. Þau byrja í 

rauninni að „tala“ áður en þau fara að nota orð. Leikskólakennari getur þá skráð og 

skráð hjá sér hvar áhugi barnsins liggur, hvað því finnst skemmtilegast að leika sér 

með í leikskólanum, hvort barnið sé farið að segja tvö orð í setningu. Hvort barnið sé 

farið að þekkja starfsfólkið og hvernig því fer fram í hreyfiþroska. Það er hægt að 

komast að öllu þessu með því að fylgjast náið með barninu og líka með því að leika 

við það. Það skiptir mjög miklu máli. Þegar við leikum við barnið/börnin getum við 

áttað okkur enn betur á hvaða leiðir barnið fer til að uppgötva og skapa, einfaldlega 

með því að taka þátt í því með barninu. 

Með skráningum, og með því að hafa þær aðgengilegar og sýnilegar fyrir 

börnin, gefum við þeim möguleika á að endurupplifa ákveðinn atburð, skoða hann, 

túlka og deila honum með öðrum, sem svo styrkir minni þeirra. Þegar barnið skoðar 

myndir af sér í leik getur það ákveðið að halda áfram með leikinn og þróað hann 

áfram.  
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5.2 Gildi skráninga fyrir samstarf við foreldra 

Til að gera leikskólastarfið sýnilegt fyrir foreldrum er ekki síður nauðsynlegt að hafa 

skráningar aðgengilegar fyrir þá. Það gefur foreldrum möguleika á að geta fylgst með 

barninu sínu í leikskólanum. Hvað það er að gera, af hverju og hvernig. Í mínum 

huga er slíkt mikilvægt svo hvert og eitt foreldri geti rætt við barn sitt um það sem er 

að gerast í leikskólanum hverju sinni og lagt sitt af mörkum til að virkja áhugahvöt 

barnsins, þroska þess og virkni. Ég varð vitni að því þegar ég var á Marbakka að 

börn sýndu foreldrum sínum nýjar myndir af sér sem voru komnar upp á vegg. 

Börnin voru afar stolt af myndinni af sér og foreldrarnir sýndu þessu áhuga með 

barninu. Þarna skapast samskipti milli barnsins og foreldrana. 

Skráning er fyrst og fremst hugsuð sem tæki leikskólakennarans til að fylgjast með 

barninu og styðja við nám þess og sjá hvar það er statt í þroska. Þannig getur hann til 

dæmis fylgst með hvernig barnið leikur sér og hvernig það vinnur úr reynslu sinni og 

leitt það áfram í þekkingarleit sinni. Skráningin sýnir líka starf leikskólans og 

leikskólakennarans, hvernig kennarinn sér barnið og að hann hlustar á það, stuðlar að 

vellíðan þess og leyfir barninu að þróa áhugamálið sitt áfram. Leikskólakennarinn 

verður einnig að sjá til þess að barnið fái aðgang að þeim efnivið sem það þarf til að 

prófa sig áfram og aðlaga umhverfið að þörfum þess.  

 Rannsókn þar sem fylgst var með leikskólakennurum skrá námssögur barna 

leiddi meðal annars í ljós að leikskólakennararnir sáu betur styrkleika barna, hvar 

áhugi barnsins liggur og gátu nýtt upplýsingarnar til að styðja betur við barnið í 

námi. Leikskólakennararnir sem tóku þátt í þessari rannsókn sögðu að eftir að hafa 

náð tökum á að skrá námssögur barna, ígrunda þær og túlka, væri mun auðveldara að 

fylgja eftir samræðum barnanna, hvernig þau eiga í samskiptum við aðra og fleira 

slíkt sem kennararnir telja sig taka enn betur eftir í dag en áður. Þeir urðu líka 

meðvitaðri um samskipti sín við börnin. Leikskólakennararnir í rannsókninni sögðu 

að í þessu ferli hafi samstarf við foreldra verið markvissara og meira gefandi og 

foreldrar hafi fengið frekari innsýn í það sem börnin voru að gera. Það hafi leitt til 

þess að foreldrar hafi sýnt leikskólanum meiri áhuga og skráningarnar hafi opnað 

gagnkvæma upplýsingamiðlun. Þetta ferli hafi einnig styrkt sambandið á milli 

heimilis og leikskólans, það hafi þróast og orðið markvissara (Bryndís Garðarsdóttir 

og Kristín Karlsdóttir, 2011, bls. 8-12). Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa 

eindregið til kynna að ávinningur sé af slíkri skráningu með tilliti til 
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foreldrasamstarfs, hún geti styrkt samband heimilis og leikskóla og jafnframt eflt 

áhuga foreldranna á starfinu sem fer fram í leikskólanum. 

 

 

6. Samantekt og umræða 

Margar leiðir eru færar til að efla samskiptin á milli heimilis og skóla. Ég tel að 

skráningar í öllum þeim myndum sem nú eru þekktar geti eflt foreldrasamstarf.  

Rannsóknir hafa sýnt að með nánu samstarfi heimilis og skóla öðlast foreldrar meiri 

skilning á starfi kennarans og leikskólans í heild. Foreldrar fá líka meiri skilning á 

hvernig börnin læra best, þeir öðlast aukið sjálfstraust í hlutverki sínu sem foreldri og 

vita hvað foreldrasamstarf er mikilvægt fyrir barnið, foreldrana og leikskólann 

(Olsen og Fuller, 2008, bls. 129 - 130).  

Með því að hafa starfið sýnilegt sjá foreldrar að leikskólinn er að koma til 

móts við þarfir barnsins, að kennararnir eru að hlusta á börnin og virkja þau áfram í 

þekkingarleit sinni og þroska. Þannig geta foreldrar líka fengið að upplifa með 

barninu úr fjarlægð. Ef foreldrarnir sjá að börnin eru ánægð og þeim líður vel eykur 

það vellíðan hjá þeim líka og börn skynja það ef foreldrar eru ánægðir. Foreldrar eru 

einnig líklegri til að treysta leikskólanum og leikskólakennurunum ef þeir sjá að 

þöfum barnanna er mætt (Gandini og Goldhaber, 2001, bls. 131 - 132). 

Upplýsingar verða líka að koma frá foreldrum, gott samstarf gengur út á að deila 

upplýsingum. Þar koma lykilpersónur og heimaheimsóknir að góðum notum. Ég tel 

að með því að hafa skráningar sýnilegar og aðgengilegar megi virkja foreldrana, ekki 

bara í samstarfi við leikskólann heldur líka í samskiptum við sín eigin börn. 

6.1 Leiðir 

Samskiptaform í dag eru margvísleg, tölvur eru mikið notaðar og margir eiga netföng 

sem hægt er að senda upplýsingar á. Margir leikskólar eru líka með heimasíður þar 

sem þeir geta sett inn upplýsingar, myndir og myndbönd fyrir foreldra og fyrir 

foreldra og börn til að skoða saman. Margir leikskólar senda út fréttabréf einu sinni 

eða tvisvar á ári, þegar eitthvað sérstakt er á döfinni, eins og til dæmis í desember 

þegar mikið stendur til. Samskiptabækur og albúm með fjölskyldumyndum má 

einnig nýta til að efla samskiptin milli barnsins og leikskólans, foreldra og 
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leikskólans og líka innbyrðis milli barnanna á deildinni. Upplýsingatöflur í 

fataklefum barnanna og ljósmyndaskráningar sem hafðar eru sýnilegar fyrir börn og 

foreldra er líka ein af mörgum leiðum að auknum samskiptum.  

 

 

7. Lokaorð 

Skráningar fara fram í flestöllum leikskólum. Ef til vill nota ekki allir leikskólar sams 

konar uppeldisfræðilegar skráningar eins og þeir leikskólar sem vinna eftir stefnu 

Reggio Emilia en skráningar eru margvíslegar eins og áður hefur komið fram.  

Samstarf heimilis og leikskóla er mjög veigamikill þáttur í leikskólastarfi. Það 

er því mikilvægt að vel sé staðið að þessu samstarfi og að foreldrar og börn finni að 

þau eru velkomin í leikskólann. Samstarf heimilis og skóla í leikskólum gengur 

örugglega aldrei alltaf eins og í sögu. Foreldrar geta verið eins ólíkir og þeir eru 

margir en þetta samstarf þarf samt að vera til hagsbóta fyrir alla aðila og þá 

sérstaklega fyrir barnið. Barnið er í brennidepli og þeirra hagur á ævinlega að vera í 

fyrirrúmi.  

Leiðir til foreldrasamstarfs eru margar og skráningar í leikskólum opna svo 

marga möguleika á þessu samstarfi. Þetta er ekki bara leið til að styrkja samstarfið á 

milli heimilis og skóla heldur líka samskipti foreldra við barnið sitt. Að hafa 

skráningar sýnilegar skapar líka umræður á milli foreldra, foreldra og barna og 

foreldra og leikskólakennara. Þannig að ávinningar skráningar eru margvíslegir. 

Það er mín trú að skráningar í leikskólum séu lykillinn að auknu foreldrasamstarfi í 

leikskólum. 
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