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Ágrip 

Þetta er lokaverkefni mitt til  B.Ed prófs í leikskólafræðum frá Háskóla Íslands og var 

það unnið á vorönn 2011. Verkefnið samanstendur af greinargerð og Upplýsinga-

handbók. Í greinargerðinni ætla ég að fjalla um mikilvægi þess að góðar upplýsingar 

fari heim til foreldra frá leikskólanum og geti þannig skapað grundvöll að góðu 

samstarfi. Einnig hversu mikilvægt það er að upplýsingarnar frá leiksskóla séu skýrar og 

einfaldar og ekki síður gagnlegar og hagnýtar fyrir foreldra í upphafi leikskólagöngu 

barna þeirra. Upplýsingahandbókin er ætluð til nota fyrir alla leikskóla landsins, þar sem 

helstu upplýsingar eru saman komnar í hagnýta handbók fyrir leikskólakennara og 

starfsfólk leikskólans. 
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1. Inngangur 

Hugmyndin að búa til upplýsingahandbók fyrir leikskólakennara sem inniheldur helstu 

upplýsingar sem leikskólar láta foreldrum í té við upphaf skólagöngu, vaknaði hjá mér 

þegar ég var í vettvangsnámi í einum af heimaleikskólum mínum. Þar var þó nokkuð 

um foreldra af erlendum uppruna og voru því samskipti á milli leikskólakennara og 

þeirra oft á tíðum flókin að mati leikskólakennara, helsta hindrunin var tungumálið. 

Þegar ég fór að spyrjast fyrir fékk ég þau svör að leikskólakennurum fannst þeir finna 

fyrir áhugaleysi hjá foreldrum um starfsemi leikskólans, en það átti ekki eingöngu við 

um erlendu foreldranna. Þeim fannst foreldrar sækjast lítið eftir upplýsingum frá 

leikskólakennurum um starfsemi leikskólans og virtust foreldrar ekki alltaf vita hvar 

þeir ættu að nálgast helstu upplýsingar um til dæmis viðeigandi úti og auka fatnað sem 

börnin áttu að koma með í leikskólann. Ég fékk það á tilfinninguna að eitthvað vantaði 

uppá samskiptin á milli  leikskólakennara og foreldra. Þegar foreldrar koma í fyrsta 

skipti fá þeir svokallaða foreldrahandbók. Í foreldrahandbókinni eru helstu upplýsingar 

um starfsemi, reglur og stefnu leikskólans og oft geta foreldrar af erlendum uppruna 

fengið hana á sínu móðurmáli. Í foreldrahandbókina vantaði að mínu mati, betri 

upplýsingar um úti og auka fatnað og annað sem foreldrar þurfa að koma með fyrir 

barnið sitt í leikskólann. Einnig fannst mér vanta frekari upplýsingar um hvar foreldrar 

geta leitað eftir helstu viðburðum dagsins til dæmis svefn og matartíma barnsins. Í 

flestum tilfellum eru þetta upplýsingar sem leikskólakennari ætlar að segja foreldrum 

frá á meðan á aðlögun barnsins stendur. Að mínu mati eru upplýsingar í foreldra-

handbókinni ekki nógu skýrar/nákvæmar til dæmis hvað þarf að koma með fyrir börnin 

til að þau geti verið virkir þátttandur í öllu því starfi sem fram fer í leikskólanum. Hér er 

aðallega átt við að úti og aukaföt þurfa að vera nægilega góð og nóg af þeim.  

Í flestum foreldrahandbókum eru upplýsingar um stefnu leikskólans, leiðir og 

markmið að þroska barnanna, föst foreldra viðtöl, uppákomur eins og litlu jólin, 

öskudagur og þorrablót. Einnig eru foreldrar hvattir til að vera í góðu samband við 

leikskólakennara og er foreldrum bent á að þeim sé velkomið að taka þátt í starfinu í 

samráði við leikskólakennara. Eins og ég nefndi áður kemur ekkert fram um hvaða 

fatnað barnið þarf að hafa með sér eða hvort það er eitthvað annað sem mælst er til að 

barnið komi með í leikskólann. Þar má til dæmis nefna kuldakrem og sólarkrem sem í 

flestum leikskólum er á ábyrgð foreldra að koma með. Tel ég því að með þessari 

handbók sem ég hef kosið að kalla Upplýsingahandbók fyrir leikskólakennara og aðra 
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starfsmenn á leikskóla, sé hægt að koma í veg fyrir misskilning og fyrirbyggja  ásakanir 

um að foreldrar hugi ekki nægilega að velferð barna sinna. Gildir þetta jafnt um íslenska 

sem og foreldra af erlendum uppruna. Með því að koma einföldum upplýsingum til skila 

á góðan og skýran hátt sem hentar öllum foreldrum má koma í veg fyrir misskilning. Í 

heimaskóla mínum kom fyrir að leikskólinn sá sér engra kosta völ en að tilkynna 

minniháttar vanrækslu til barnaverndar um lélegan og óhæfan klæðnað á barni. Þar 

hefði mátt grípa til annarra aðgerða fyrr í ferlinu eins og að fá  túlk til að ræða við 

foreldra af erlendum uppruna um almennan fatnað sem leikskólinn telur nauðsynlegan. Í 

þessu samhengi hefði mátt gefa einfaldari upplýsingar eins og í formi mynda af 

viðkomandi fatnaði, en ekki eingöngu í orðum sem oft komast ekki nægilega skýrt til 

skila vegna tungumálaörðugleika. 

Markmiðið með þessari Upplýsingahandbók er að auðvelda leikskólakennurum að 

koma helstu upplýsingum til nýrra foreldra. Handbókin er þannig sniðin að hún á að 

geta sparað tíma og fyrirhöfn leikskólakennara við að koma hagnýtum upplýsingum á 

framfæri við foreldra og forráðamenn eins og um hver sé deildarstjóri barnsins, 

undirbúningstíma hans sem foreldrar geta nýtt til að ræða við hann ef þörf krefur, slóð á 

heimasíðu leikskólans þar sem finna má frekari upplýsingar um uppákomur og daglega 

viðburði og helstu fréttir. Allt eru þetta upplýsingar sem foreldrar þurfa að fá þegar 

barnið þeirra byrjar í leikskóla. Einnig hef ég kosið að setja inn aðrar upplýsingar eins 

og innritunarblað þar sem foreldrar svara spurningum um barnið eins og hreinlætis-

venjur, trú barnsins og tungumál fjölskyldunnar, svefnvenjur og margt annað. Einnig er 

blað sem segir stuttlega frá útiveru á íslenskum leikskólum. Fjallað er um Hljóm 2 

greiningartæki sem notast er við á elstu deildum leikskólans og þær læknisskoðanir sem 

börn fara í á leikskólaaldri, sem í dag er tveggja og hálfs árs og fjögurra ára skoðun. 

Foreldrar vilja börnum sínum það besta, að þau séu heilbrigð og gætt sé að heilsu og 

frávikum þeirra, ég tel þessar upplýsingar því mikilvægar með velferð barnsins í huga. 

Þessar upplýsingar og fleiri má finna í Upplýsingahandbókinni. Upplýsingar er varða 

heilsu og líðan barnsins í leikskólanum hafa að mínu mati ekki vera komið nægilega vel 

til skila enda ekki algengt að þær séu festar á blað eða í bréfaform heldur eru þetta 

munnleg skilaboð sem leikskólakennarar ætla sér að koma til foreldra við fyrstu 

heimsókn eða á almennum foreldrafundi. Samkvæmt nýjum drögum að aðalnámskrá 

leikskóla eiga foreldrar jafnt sem starfsfólk að hafa greiðan aðgang að upplýsingum um 

velferð og hagsmuni barnanna (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011). Þess 

vegna tel ég Upplýsinga-handbókina góðan grunn að farsælu samstarfi við foreldra.  
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2. Samskipti og samstarf 

Hvað er átt við með hugtökunum samskipti og samstarf? Samskipti er tjáskiptaform sem 

við notumst við daglega. Til að góð samskipti geta farið fram skiptir máli hvernig við 

komum fram við aðra og að við umgöngumst þá sem manneskjur, mikilvægt er að virða 

frelsi og hæfni hvers og eins til að nota skynsemi sýna og sjálfstæði (Sigrún 

Aðalbjarnadóttir, 2007).  Það er okkur eðlislegt að eiga samskipti við fólk í nánasta 

umhverfi okkar og þá einstaklinga sem við umgöngumst. En samstarf er annað hugtak 

og má hugsa það þannig að við erum ekkert endilega í samstarfi með öllum sem við 

umgöngumst en vissulega höfum við samskipti við flesta, þó það sé ekki nema til að 

heilsa kurteislega þegar við mætum einstaklingi úti á götu.  

Hvernig má tengja hugtakið samstarf við leikskólann? Í leikskólanum er fyrst og 

fremst móttaka foreldra og barna í byrjum dags og kveðja í lok dags algengasta daglega 

samskiptaformið. Mikilvægt er að starfsfólk hafi frumkvæði að samskiptum við 

foreldra, þannig upplifa foreldrar sig velkoma í leikskólann. Það er ekki síður mikilvægt 

að foreldrar og starfsfólk skiptist á upplýsingum daglega um líðan og stöðu barnsins og 

að starfsfólk komi upplýsingum til annarra starfsmanna sem eru í samskiptum við 

foreldra í lok hvers dags ef svo ber undir. Þetta eru þau samskipti sem fyrst koma upp í 

hugann þegar maður veltir fyrir sér hugtakinu samskipti í tengslum við starf  leikskóla 

og eru þessi litlu samskipti mjög mikilvæg bæði fyrir foreldra og starfsfólk leikskólans 

(Reykjavíkurborg, 2009). Í rannsókn Bryndísar Garðarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur 

um samstarf heimilis og leikskóla gefa þær til kynna að í stærstu sveitafélögum landsins 

séu leikskólakennarar ekki í fullu starfi og eru þá líkur að því að leikskólakennarar séu 

ekki til staðar fyrst á morgnana eða í lok dags til að eiga samskipti við foreldra (Bryndís 

Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007:687). Ef þær aðstæður koma upp að 

leikskólakennari á erfitt með að hitta foreldra vegna vinnutíma síns verður hann að 

reyna að finna aðrar leiðir til að vinna í samstarfi við foreldra. Gott er þá að notast við 

heimasíðu leikskólans til að setja inn upplýsingar sem foreldrum finnst gott að vita í lok 

hvers dags. Upplýsingar eins og hvernig dagurinn gekk fyrir sig, hvernig börnin 

borðuðu og hvernig þau sváfu og upplýsingar um uppákomur næstu daga ef einhverjar 

eru.  

Samstarf  er annað hugtak og krefst það þess að tveir eða fleiri skiptist á skoðunum, 

rökræði og taki sameiginlega ákvarðanir um umrætt efni. Þegar fjallað  er um samstarf  

á leikskólum eru foreldrafundir eitt af því sem kemur upp í hugann. Á þeim gefst 
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tækifæri til að  kynna starf leikskólans og gefa foreldrum tækifæri til umræðna og 

skoðana skipta. Foreldrafélag er annar vettvangur til samstarfs fyrir foreldra, sem nýta 

má til að tengjast starfi leikskólans og málefnum sem tengjast honum. Í foreldrafélagi 

eru foreldar  við ráð og láta öll málefni leikskólans sig varða og gæta hagsmuna allra 

barnanna. Allir foreldrar hafa rétt á að koma sínum skoðunum á framfæri í gegnum 

foreldrafélagið.  Er því nokkuð augljóst að hugtökin samskipti og samstarf  eru sem 

rauður þráður í öllu sem við kemur leikskóla. Það virðist þó ekki alltaf vera á hreinu 

hver eigi að bera ábyrgðina á þessum samskiptum eða samstarfi á milli skóla og 

heimilis. Samkvæmt starfslýsingum leikskólakennara ber honum að vinna í nánu 

stamstarfi við foreldra/forráðamanna barnanna (Launanefnd sveitafélaga, 2006).  Ekki 

er farið neitt nánar út í það í starfslýsingunni hvað felst í þessu samstarfi. Það er því 

mjög ógreinilegt hversu mikla ábyrgð leikskólakennari ber á samstarfinu á milli skóla 

og heimilis samkvæmt starfslýsingu hans.  

Í greininni „Hver á eiginlega að ala börnin upp, foreldrar eða kennarar?“ eftir Nönnu 

Kristínu Christiansen fjallar hún um samskipti og samstarf milli skóla og foreldra í 

grunnskóla. Segir hún þar að  líklegast séu flestum kennurum kunnugt um skyldur sínar 

í samstarfi við foreldra, en það virðist hins vegar óljóst hver merking hugtaksins 

samstarf er, inntak þess og markmið (Nanna Kristín Christiansen, 2007). Því er 

mikilvægt að fjalla um hver munurinn er á samskiptum og samstarfi og öðlast skilning á 

því fyrir  hvað þessi hugtök standa. Til að átta sig á muninum  hef ég kosið að notast við 

skilgreiningu Nönnu Kristínar: 

Til að átta sig á muninum á samskiptum og samstarfi má hugsa sér þrjár fjölskyldur sem 

búa í sama húsi. Íbúarnir hittast oft og bjóða góðan daginn og stöku sinnum fá þeir sér 

kaffisopa saman og ræða málefni líðandi stundar. Íbúar hússins eiga þannig góð samskipti. 

Einn daginn bjóða hjónin á fyrstu hæðinni sambýlisfólki sínu í kvöldkaffi til að ræða 

hugsanlega möguleika á endurbótum á lóðinni. Málið fellur í góðan jarðveg enda eru allir 

sammála um að þörf sé fyrir upplyftingu lóðarinnar og áður en kvöldið er liðið hefur verið 

tekin sameiginleg ákvörðun um að smíða sólpall og búa til blómabeð með runnum og 

blómum. Íbúarnir skipta með sér verkum og gera áætlun um deilingu ábyrgðar á 

framkvæmdum og kostnaði. Þetta kvöld hefst samstarf sambýlinganna (Nanna Kristín 

Christiansen, 2007). 

Samkvæmt þessari skilgreiningu Nönnu Kristínar kemur vel fram að samskipti og 

samstarf eru ólík hugtök en tengjast þó. Lagt er á stað með samskipti sem innihalda 

upplýsingar og tjáskipti milli einstaklinga, til dæmis milli leikskólakennara og foreldra, 

sem verða síðar til áframhaldandi samstarfs meðan á leikskólavist barnsins stendur. Vert 

er þá að spyrja hvað sé gott samstarf? Samkvæmt nýjum drögum að aðalnámskrá 
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leikskóla þarf samstarf starfsfólks leikskóla og foreldra að byggja á gagnkvæmum 

skilningi og virðingu fyrir viðhorfum og þekkingu hvors annars og að þeir geti treyst 

hvor öðrum, deilt sjónarmiðum sínum og tekið sameiginlegar ákvarðanir hvað varðar 

börnin (Mennta og menningarmála ráðuneytið, 2010).  

En með þessum vangaveltum um samstarf ber að hafa í huga að foreldrar beri 

meginábyrgð á uppeldi barna sinna og að leikskólastarf er stuðningur við það uppeldi. 

Foreldrar þekkja barnið sitt best, þeir hafa þekkt það frá fæðingu og fylgst með þroska 

þess og líðan (Menntamálaráðuneytið, 1999). Einnig kemur fram í nýjum drögum að 

aðalnámskrá leikskóla að foreldrar jafnt sem starfsfólk þarf að hafa greiðan aðgang að 

upplýsingum um velferð og hagsmuni barnanna. Því er mikilvægt að leikskólakennarar 

gefi foreldrum skýrar og einfaldar upplýsingar við komu þeirra í leikskólann í fyrsta 

skipti. Það leggur góðan grunn fyrir komandi samstarfi á milli heimilis og leikskóla. Þar 

sem foreldrar hafa fengið upplýsingar um það sem ætlast er til að þau komi með fyrir 

barnið sitt í leikskólann og hvar og hvernig þau geta sóst eftir frekari upplýsingum og 

fréttum. Einnig kemur fram í nýjum drögum að aðalnámskrá leikskóla að vellíðan barns 

í leikskóla er samtengd velferð fjölskyldu þess og heimilis (Mennta og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

3. Fjölmenning í leikskóla 

Á Íslandi hefur börnum af erlendum uppruna fjölgað ört. Í dag er leikskólinn fyrsta 

skólastigið í íslensku skólakerfi og eru 95% barna á aldrinum 4-6 ára í leikskóla og þar 

af eru 7% barna úr hverjum árgangi af erlendum uppruna (Þórdís Þórðardóttir, 2007).    

Í Aðalnámskrá leikskóla frá árinu (1999) er ekki að finna sérstakan kafla um 

fjölmenningu, en þar kemur fram að leikskólinn sé fyrir alla óháð andlegu og líkamlegu 

atgervi, menningu og trú. Einnig kemur þar fram að börn þurfi að finna fyrir því að þau 

séu hluti að samfélaginu og að þau þurfi að læra að lifa í sátt og samlyndi, þrátt fyrir að 

vera ólík og hver með sín sérkenni og sérstæða menningu sem þau læra að virða hvert 

hjá öðru. Í Reykjavíkurborg var sett fram sérstök stefna um fjölmenningu í leikskólum 

árið 2001 og í henni var opinberlega viðurkennt að taka þyrfti sérstaklega tillit til þarfa 

erlendra barna og foreldra þeirra og að leikskólinn hefði því hlutverki að gegna. En 

samkvæmt þeim markmiðum sem sett voru í þessari stefnu gekk mis vel að ná þeim 

markmiðum, hvað varðar bætta þjónustu og samvinnu með foreldrum af erlendum 

uppruna. En upplýsingagjöf var bætt að nokkru með því að gefa út bæklinga og aðrar 
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upplýsingar sem leikskólar geta nýtt sér í samvinnu við foreldra. Var það efni gefið út á 

nokkrum tungumálum og einnig var það sett á opinn vef þar sem foreldrar geta nálgast 

efnið. En þessi Fjölmenningarstefna gerði það meðal annars að verkum að margir 

leikskólar fóru að gera ýmsar tilraunir til að efla samvinnu við erlenda foreldra til dæmis 

með því að hafa orðið velkomin á tungumáli allra barna sýnilegt á veggjum leikskólans. 

Meðvitund og áhugi leikskólanna á menningarlegum fjölbreytileika hefur aukist mikið, 

en breytilegt er á milli leikskóla hversu mikið er unnið með það.  

„Lækjaborg, fjölmenningarlegur leikskóli“ er þróunarverkefni sem sett var á stað því 

fjölmenning á Íslandi hefur þróast hratt síðustu ár. Verkefnið var unnið í leikskólanum 

Lækjaborg og var megintilgangur þróunarverkefnisins að starfið í leikskólanum 

endurspegli fjölmenningarlegt samfélag og að öll leikskólabörn njóti góðs af því. Lögð 

var áhersla á að efla foreldrasamvinnu, þekkingu og færni kennara til að þeir geti betur 

unnið með fjölbreyttan hóp barna og foreldra (Fríða B. Jónsdóttir, Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2005).  

Í kjölfari Fjölmenningarstefnunnar í Reykjavíkurborg var farið að gera auknar kröfur 

á leikskólanna um að hafa upplýsingar í námskrám, ársáætlunum og um það hvernig 

þeir ætluðu að sinna málefnum barna af erlendum uppruna. Einnig var sá ávinningur af 

Fjölmenningarstefnunni að leikskólasamfélagið fór að vera meðvitaðra um hlutverk sitt 

gagnvart erlendum börnum og foreldrum þeirra. Þær breytingar sem hafa orðið á 

leikskólasamfélaginu undan farin fimm til sex ár eru fólgnar í viðhorfsbreytinum á því 

að viðurkenna hlutverk leikskólans í uppeldi og þjónustu við börn og foreldra af 

erlendum uppruna sé mikilvægt (Björk Helle Lassen, Fríða B. Jónsdóttir, Hildur 

Blöndal, Aðalheiður Steingrímsdóttir, Hulda Karen Daníelsdóttir, Kolbrún Vigfúsdóttir, 

2007).  

a. Erlendir foreldrar 

Í Aðalnámskrá leikskóla frá árinu 1999, sem byggir á lögum um leikskóla nr.78/1994, 

kemur fram að leikskólanum ber að taka tillit til þess í starfi og námskrágerð að börn 

séu af ólíkum bergi brotin (Lög um leikskóla nr.78/1994). Má gera ráð fyrir því að 

þessar reglur gilda jafnt yfir foreldra erlendra barna eins og börnin sjálf. En erlendir 

foreldrar eru oft óöruggir í nýju landi, því siðir, venjur og tungumálið er þeim nýtt og 

flókið og einnig geta erlendir foreldrar verið tortryggnir í garð leikskólans, þar sem 

uppeldisaðferðirnar eru ólíkar því sem þeir hafa vanist (Ingibjörg Hafstað, 1994:26-27). 

Þá geta hugmyndir foreldra um gildi leiksins sem uppeldisaðferðar verið afar misjafnar 
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eins og fram kom í rannsókn Brooker (2002) Starting School.  Það er því mikilvægt að 

leikskólakennarar hugi að menningarlegum bakgrunni nemenda til að tryggja að hægt sé 

að koma til móts við þarfir bæði fjölskyldu og barns (Brooker, 2002; Nieto, 2010 ) og 

stuðlað þannig að gangkvæmri virðingu og góðum samskiptum. Einn þeirra þátta sem 

hafa ber í huga er að hafa einfaldar og jafnvel myndrænar upplýsingar til að ekkert 

misfarist í samskiptum milli leikskólakennara og foreldra til hvers er ætlast  af 

foreldrum við upphaf leikskólavistunar. En það getur haft í för með sér rangar sakagiftir 

um áhugaleysi erlendra foreldra á leikskólastarfseminni og velferð barna sinna í 

leikskólanum. Mikilvægt er að upplýsingar frá leikskólanum til dæmis um aðlögunar-

ferlið og úti og auka fatnað sem börn þurfa að hafa með sér, sé komið til skila á 

einfaldan og skýran hátt. Fram kom í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur  á áhrifaþáttum í 

skólagöngu erlendra barna frá 2004 að skortur væri á upplýsingum á milli skóla og 

heimilis, samskipti ekki nægilega góð og því myndast rof á milli skóla og heimilis 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2004). Einnig er vert að skoða hvort foreldar af erlendum 

uppruna þurfa ekki lengri tíma í aðlögun með barnið sitt, þar sem íslenski leikskólinn 

getur verið þeim mjög framandi og jafnvel ógnvekjandi þar sem foreldrar þekkja ekki til 

þess starfs sem unnið er  innan leikskólans. Einnig geta foreldrarnir þurft að hafa túlk 

með sér lengur en bara í fyrsta viðtali. 

4. Foreldrasamstarf 

Til þess að það ríki skilningur og virðing á milli skóla og heimilis þurfa bæði foreldrar 

og leikskólakennarar að þekkja sína stöðu, en í 9. grein laganna kemur fram að foreldrar 

eiga að gæta hagsmuna barna sinna. Þeir skulu hafa náið samráð við leikskólann og 

starfsfólk hans og fylgjast vel með skólagöngu barna sinna, veita þær upplýsingar sem 

kunna að skipta máli fyrir skólastarf og velferð barnsins (Lög um leikskóla, nr.90/2008). 

Einnig kemur fram í nýjum drögum að aðalnámskrá leikskóla að foreldrar beri megin 

ábyrgð á uppeldi barna sinna (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011). En 

samkvæmt aðalnámskrá leikskóla ber leikskólakennurum að afla sér upplýsinga um 

aðstæður og uppeldisviðhorf foreldra, stuðla að þátttöku þeirra í starfi og rækta 

samvinnu milli heimilis og leikskóla. Einnig kemur þar skýrt fram mikilvægi þess að 

leikskólakennarar gefi góðar upplýsingar til foreldra um leikskólann og því sem ætlast 

er til að foreldrar komi með í leikskólann fyrir börnin sín. (Aðalnámskrá leikskóla, 

1999:30). Samkvæmt nýjum drögum að aðalnámskrá er tekið fram að mikilvægt er að 

foreldrar finni í upphafi samstarfs að þeirra framlag sé mikils metið og þeim gert ljóst 
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að þeir séu mikilvægir samstarfaðilar (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Mikilvægt er að hafa í huga að foreldrar eru sérfræðingar í eigin börnum. Það er ekki 

síður mikilvægt að starfsfólk leikskólans átti sig á því að foreldrar eru eins misjafnir og 

þeir eru margir og gott er að starfsfólk leikskólans reyni að setja sig í spor foreldranna 

til að skilja þeirra stöðu og viðhorf (Hanna Ragnarsdóttir, Elsa Sigríður Jónsdóttir, 

2010:257-285, Nieto, 2010).  

Ekki er hægt að gera ráð fyrir því að allir foreldrar hafi tíma vegna vinnu til að taka 

þátt í starfsemi leikskólans. Þurfa þá leikskólakennarar að koma til móts við foreldra og 

finna aðrar leiðir í samstarfi með þessum foreldrum. Upplýsingaflæði til foreldra er 

sérlega mikilvægt á aðlögunartíma, því foreldrar þurfa ekki síður en börnin góða 

aðlögun að nýjum aðstæðum og hefur upphaf leikskólagöngu hjá barninu miklar 

breytingar í för með sér fyrir foreldrana (Guðrún Alda Harðardóttir, Sigríður Síta 

Pétursdóttir, 2006). Margir foreldrar vita ekki til hvers er ætlast af þeim á meðan á 

aðlögunartíma barna þeirra stendur. Aðlögunartíminn er ekki síður fyrir foreldrana en 

börnin, þar sem þeim gefst kostur á því að kynnast starfsemi deildarinnar, leikskólans 

og kynnast starfsfólkinu. Það eykur á vellíðan barnanna í leikskólanum ef foreldrunum 

líður vel með leikskólann og þekkja til þess sem þar fer fram og góð dagleg samskipti 

eru á milli foreldra og starfsfólks. Í viðhorfskönnun á vegum Reykjavíkurborgar kemur 

fram að foreldrar eru almennt sammála um að auðvelt sé að ná tali af deildarstjóra, ef 

það þarf að ræða mikilvæg mál. Foreldrar eru líka sammála um að auðvelt sé að ræða 

við starfsfólk leikskólans um hvernig eigi að vinna í sameiningu að uppeldi og þroska 

barnsins (Reykjavíkurborg – leikskólasvið, 2009:22-25). 

a. Foreldraráð 

Öllum leikskólum ber að hafa foreldraráð starfandi. Kjósa skal í foreldraráð og skal 

leikskólastjóri hafa frumkvæði að kosningu í ráðið. Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír 

foreldrar. Skal kosning til foreldraráðs fara fram í september á ári hverju og skal kosið 

til eins árs í senn. Foreldraráð setur sér starfsreglur og ber leikskólastjóra að starfa með 

foreldraráðinu. Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 

2. mgr. 4. gr., um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá 

skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans 

og kynna starf  sitt fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar 

breytingar á leikskólastarfi (Umboðsmaður barna, e.d.).  
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b. Mikilvægi góðs upplýsingaflæðis frá leikskólakennara  

Eins og áður hefur komið fram í greinagerðinni er það mjög mikilvægt að strax í 

upphafi á leikskólagöngu fái foreldrar góðar upplýsingar um hvernig aðlögunarferlinu 

skuli háttað, foreldrar eru beðnir að svara spurningum sem gefa leikskólakennurum 

góða sýn á barnið, þörfum þess og getu. Ekki má gleyma því að foreldrum séu gefnar 

góðar upplýsingar um þann fatnað sem börnin þurfa að hafa með í leikskólann til að 

geta tekið þátt í allri starfsemi svo sem útiveru sem krefst góðra klæða. Á flestum 

íslenskum leikskólum er farið út tvisvar á dag og er því mikið af fötum sem börnin þurfa 

að hafa með sér til að útistarfsemi  leikskólans geti gengið upp. Veðurfar getur verið 

mjög breytilegt frá degi til dags og einnig á einum og sama deginum. Það eru fáir 

leikskólar með pláss til að þurrka allan útifatnað eftir útiveru morgunsins og gæti því 

þurft aðra hreina og þurra vettlinga þar sem hitt parið hefur blotnað. Mikilvægt er því að 

foreldrar fái góðar upplýsingar um þann úti-og aukafatnað sem barnið þarf að koma 

með og einnig þarf að benda á að í sumum leikskólum er ætlast til að foreldrar komi 

með kuldakrem, sólarvörn og sólhatta í leikskólann.   

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (1999) er leikskólinn fyrir alla og því verður að 

taka tillit til þess og átta sig á því að foreldrar eru misjafnir og eins að foreldrum af 

erlendum uppruna fjölgar. En samkvæmt Hagstofunni voru erlendir ríkisborgarar um 

21.143 talsins í byrjun árs 2011 (Hagstofa Íslands, 2011). Það er því mikilvægt að 

tryggja að foreldrar af erlendum uppruna hafi aðgang að ítarlegum upplýsingum frá 

leikskóla á tungumáli sem þeir skilja. Ekki má gera ráð fyrir því að eingöngu erlendu 

foreldrarnir séu í vanda með að skilja upplýsingarnar heldur getur það sama átt við fleiri 

foreldra. Þess vegna skiptir máli að upplýsingar séu skýrar og gagnlegar. Það eru líka 

upplýsingar sem tengjast leikskólabörnum en ekki leikskólanum sjálfum, sem engu 

síður er gagnlegt fyrir foreldra að fá upplýsingar um. Til dæmis heilsufarsskoðanir sem 

heilsugæslan kallar börn og foreldra þeirra inn í. Öll börn á Íslandi eru kölluð inn í 

þessar skoðanir og oft hefur heilsugæslan samband við leikskólann til að sjá hvaða börn 

eru á þessum tiltekna skoðunaraldri og hvort það hafa einhver ný bæst inn í hópinn. 

Markmiðið með ung-og smábarnavernd er að stuðla að því að öll börn fái að þroskast 

við bestu andlegu, líkamlegu og félagslegu skilyrði sem völ eru á (Landlæknisembættið, 

e.d.). Margir  foreldar af erlendum uppruna þekkja ekki heilbrigðiskerfið á Íslandi og 

vita því lítið eða ekkert um þessar reglubundnu skoðanir. Það getur aukið gild í samstarf 

milli skóla og heimilis að gefa ráðavilltum foreldrum svona hagnýtar upplýsingar.  
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5. Upplýsingahandbók fyrir leikskólakennara   

Eins og ég kom inn á fyrr í greinagerðinni er Upplýsingahandbókin sem ég vann hugsuð 

fyrir leikskólakennara sem eru að taka á móti nýjum foreldrum. Hugmyndin að þessari 

handbók kviknaði þegar ég var á vettvangi í heimaskóla og varð vitni að ófullnægjandi 

upplýsingaflæði á milli leikskóla og foreldra. Voru það til dæmis upplýsingar um 

viðeigandi fatnað  fyrir barnið sem foreldrar þurfa að koma með í leiksólann. Þessi 

reynsla leiddi til þess að ég vildi með Upplýsingahandbókinni, tryggja betri samskipti 

og upplýsingaflæði til foreldra frá leikskólanum og með því fyrirbyggja misskilning. 

Einnig vildi ég spara tíma fyrir leikskólakennara þar sem helstu upplýsingar eru nú 

aðgengilegar í einni handbók og því fljótlegt að sækja þær til ljósritunar og gefa nýjum 

foreldrum eintak af góðum og hagnýtum upplýsingum. Stendur til að gefa handbókina 

út og munu upplýsingar í handbókinni vera á íslensku, pólsku og ensku. Slíkt tel ég að 

eigi eftir að auka á traust og samvinnu á milli skóla og foreldra. Upplýsingahandbókin 

snýr fyrst og fremst að umönnun barnanna okkar, því með góðum upplýsingum frá 

leikskólanum til foreldra má koma í veg fyrir margs konar misskilning og samskipta-

leysi og tryggir að foreldrum sé ljóst til hvers er ætlast af þeim sem foreldrum leikskóla-

barna á Íslandi. 

Hlutverk barnaverndar er að fjalla um skyldur manna til að tilkynna grun um 

vanrækslu barna. Nokkur atriði eru talin upp sem ber að hafa í huga þegar leggja á mat á 

vanrækslu barns. Þar er meðal annars komið inn á lélegan fatnað sem hentar illa 

aðstæðum (Umboðs-maður barna, e.d.). Með betri og ítarlegri upplýsingum frá leikskóla 

til foreldra um æskilegan fatnað sem er talinn nauðsynlegur til að barn geti tekið þátt í 

t.d. útiveru í leikskólanum, mætti hugsanlega í einhverjum tilfellum koma í veg fyrir að 

mis-skilningur um vanrækslu vakni. Eins og vikið var að  í inngangi greinagerðarinnar, 

er hugsanlegt að leikskólinn hafi ekki  komið upplýsingum nægilega vel til skila með 

einföldum hætti eins og með myndum ef um tungumálaörðugleika er að ræða. En með 

góðum upplýsingum á tungumáli sem foreldrar skilja eða með myndum af viðeigandi 

fatnaði tel ég að koma megi í veg fyrir þennan misskilning milli leikskóla og foreldra og 

þannig jafnvel koma í veg fyrir tilkynningu til barnaverndar sem er á mistúlkun byggð. 

Ég vil samt taka það fram að með ítrekuðum góðum skilaboðum til foreldra um ónógan  

fatnað, getur verið nauðsynlegt fyrir leikskóla að grípa til þess að tilkynna vanræksluna 

til barnaverndar, ef leikskólinn og starfsfólk hans telur það vera barninu fyrir bestu.    
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Upplýsingahandbókin er byggð þannig upp að allir leikskólar geti nýtt sér hana. Ég 

tel að með því að taka saman helstu upplýsingar í eina handbók geti það sparað 

leikskólakennurum mikinn tíma sem ég tel betur varið í að sinna nýjum foreldrunum og 

barninu þeirra í aðlöguninni, frekar en að reyna að koma öllum upplýsingum til þeirra 

munnlega á aðlögunartíma.  

a. Upplýsingahandbókin 

Uppbygging handbókarinnar er eftirfarandi: 

 Velkomin í leikskólann, þar sem eru upplýsingar um deildarstjóra barnsins og 

undirbúningstíma hans. 

 Innritunarblað, þar sem foreldar koma helstu upplýsingum um barnið sitt á 

framfæri til leikskólans.  

 Aðlögun, þar sem foreldar geta séð hvernig aðlögunarferlið gengur fyrir sig. 

 Dagskipulag, þar sem foreldrar geta séð hvernig dagleg skipulag gengur á 

leikskólanum. 

 Foreldrafélag, þar er foreldrum er kynnt hlutverk þess og hvernig það nýtist 

þeim. 

Hagnýtar upplýsingar fyrir foreldra: 

 Greiningarpróf sem lögð eru fyrir íslensk leikskólabörn – HLJÓM 2. 

 Heilsufarsskoðanir á leikskólaaldri. 

 Útivera á íslenskum leikskólum. 

 Úti og auka föt sem barnið þarf að koma með í leikskólann – líka myndrænt 

form. 

 Vefslóðir sem geta komið foreldrum að góðu gangi. 

Hagnýtar upplýsingar fyrir leikskólakennara:  

 Gátlisti, sem gott er að fylgja eftir þegar tekið er á móti nýjum foreldrum og 

barni. 
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6. Lokaorð 

Þetta lokaverkefni hefur verið mér mjög hugleikið, þar sem kveikjan af því kemur af 

reynslu minni úr heimskóla og voru því miklar vangaveltur í gangi hjá mér hvernig ég 

gæti unnið verkefnið þannig að það gæti nýst leikskólum landsins. Mikilvægi þess að 

góðar upplýsingar fari frá leikskólanum heim til foreldra eru rauður þráður í gegnum 

alla greinagerðina þar sem hún byggist á mikilvægi þess að góðar og hagnýtar 

upplýsingar fari frá leikskóla til foreldra. Handbókin á að nýtast leikskólakennurum og 

leikskólum þegar tekið er á móti nýjum foreldrum og barninu þeirra í leikskólann. Tel 

ég að þannig sé lagður grunnur að góðum samskiptum sem leiða af sér gott og traust 

samstarf. Ég hef unnið Upplýsingahandbókina þannig að hún er með eyðum til að hver  

leikskóli geti nýtt sér hana á eigin forsendum. Ætlunin hjá mér er að gefa handbókina út 

og verður hún á þremur tungumálum, íslensku, pólsku og ensku.  
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