Námskrá

Ábyrgðarmaður og ritstjóri skólanámskrárinnar:
Skólastjóri Regnbogans ber ábyrgð á endurskoðun námskrárinnar.
Skólanámskrá Regnbogans var fyrst gefin út árið 2003 og var fyrsti ábyrgðarmaður
hennar stofnandi Regnbogans og þáverandi skólastjóri Lovísa Hallgrímsdóttir.
Námskráin hefur verið endurskoðuð með reglulegu millibili síðan þá. Sú námskrá
sem hér birtist hefur verið í skoðun og umræðu á liðnum árum en formleg vinna fór
fram á fundi foreldra og starfsfólks sem haldinn var með þjóðfundarformi og á
nokkrum skipulagsdögum skólans síðan þá. Samlestur gagna frá fundum og
uppsetningu námskrárinnar hafa kennarar skólans og stjórnendur séð um.
Kennurum skólans, foreldrum og starfsliði öllu eru færðar þakkir fyrir þeirra
mikilsverða framlag og jákvæða og uppbyggjandi samræðu.

Samkvæmt lögum er leikskólinn fyrsti skólinn í íslenska skólakerfinu en skólastigin
eru þessi:
1.
2.
3.
4.

leikskóli
grunnskóli
menntaskóli/framhaldsskóli
háskóli
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Skólasöngur Regnbogans

Á myndinni eru höfundur lags, Ingibjörg Þorbergs, og
höfundur texta, Ósk Ólafsdóttir, ásamt dóttur sinni Ernu,
stofnendum Regnbogans, Lovísu Hallgrímsdóttur og
Ámunda J. Játvarðssyni, og kórstjóra skólans, Kristbjörgu
Ingimundardóttur.
Söngur Regnbogans var frumfluttur á 10 ára afmæli
skólans 3. mars 2013.
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Punktar frá fundi í þjóðfundarformi 18. jan. 2012 með foreldrum og starfsfólki um
gildin í starfi Regnbogans og mikilvægi þess sem börn læra í leikskóla:

Gildi skólans felast nú í eftirfarandi hugtökum:
VIRÐING — GLEÐI — UMHYGGJA
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Inngangur
Starfsemi Regnbogans grundvallast af Lögum um leikskóla nr. 90/2008 og Aðalnámskrá
leikskóla frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu 2011. Á grundvelli aðalnámskrár
skal hver leikskóli gera sína eigin skólanámskrá þar sem fram koma starfshættir,
sérkenni og menning. Á grunni aðalnámskrár ber hverjum leikskóla að útfæra
hugmyndir í eigin skólanámskrá þar sem fram koma sérkenni skólans, menning hans,
hugmyndafræði og starfshættir. Námskránni er ætlað að auðvelda starfsfólki að ná
markmiðum skólans og gefa foreldrum og fjölskyldum barnanna sem og yfirvöldum
skólamála í landinu sýn á starfið. Að skólanámskránni hafa í gegnum árin komið
stjórnendur, kennarar og starfslið skólans sem og foreldrar og jafnvel hafa afar og
ömmur mætt til leiks þegar málefni leikskólans og endurmat hefur farið fram.
Fyrsti starfsdagur Regnbogans var 03.03.03 og telst hann því stofndagur skólans.
Regnboginn er einkarekinn leikskóli. Stofnendur skólans eru E. Lovísa
Hallgrímsdóttir leikskólakennari og Ámundi Jökull Játvarðsson vélfræðingur. Lovísa
var jafnframt bæði hugmyndasmiður og skólastjóri Regnbogans fyrstu 15 árin og
Ámundi staðarhaldari. Deildir skólans eru þrjár og heita Gula deild, Rauða deild og
Græna deild. Aldur barnanna er á bilinu frá lokum fæðingarorlofs til upphafs
grunnskóla.
Sérstakar áherslur Regnbogans eru á skapandi starf, tilfinningalega styðjandi umhverfi,
mál- og lesþroska og stærðfræðilega hugsun. Daglegt starf er unnið í gegnum virkni og
áhuga barnanna og tengslum við skapandi starf í anda Reggíó-stefnunnar. Horft er til
ýmissa fræðimanna sem hafa lagt grunn að nútímaþekkingu um bernskuna og þróun
einstaklingsins fram til fullorðinsára og er þeirra getið aftast í námskránni. Foreldrar
fá afhenta handbók við upphaf skólagöngu barns.
Aðferðir og starfshættir eru í stöðugri þróun sem og símenntun og þjálfun kennara og
starfsliðs alls. Gengið er út frá því að hvert barn sé frjótt og mikilhæft með eigin getu,
löngun og fjölbreytta hæfileika til að tileinka sér færni og þekkingu. Við viljum skapa
tilfinningalega styðjandi umhverfi og skólamenningu þar sem börnin finna sig örugg
og þar sem ró en jafnframt glaðværð ríkir. Nám og uppeldi í Regnboganum er
þroskamiðað nám þar sem lögð er áhersla á að efla alla þroskaþætti barnsins.
Einkunnarorð leikskólans eru:
BÖRN ERU MERKILEGT FÓLK
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Leiðarljós Regnbogans
Börn eru máttug og mikilhæf og búa yfir fjölbreyttum hæfileikum til að tileinka sér
færni og þekkingu. Það er hlutverk okkar hinna fullorðnu að skapa þeim tækifæri til
að nýta allt það sem í þeim býr. Að skapa börnum uppeldisaðstæður sem efla tiltrú
þeirra á eigin getu, styrkja sjálfsmynd þeirra og sjálfsvirðingu sem og að læra að virða
aðra og eiga með þeim góða gagnkvæma samleið í leik og starfi.

Nám í leik
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Markmið Regnbogans
er að barnið öðlist:
~ góðan almennan þroska ~
~ tilfinningalega færni ~
~ sterka sjálfsvitund ~
~ sjálfsaga ~
~ hæfni í samskiptum ~
~ skapandi færni ~
~ frjóa hugsun ~
Þessir þættir eru grundvöllur þess að börnin verði hamingjusamir einstaklingar með
færni til að takast á við formlegra nám síðar meir og að vera skapandi frumkvöðlar í
lífi og starfi.

Verkfræðingar og hönnuðir framtíðar að störfum
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Grundvöllur leikskólastarfs
Foreldrar bera höfuðábyrgð á uppeldi barna sinna en fyrsta skynjun og nám barnsins
eftir fæðingu hefst í ástríkum faðmi föður og móður. Nám í leikskóla á að vera góð
viðbót við uppeldi og nám sem hvert barn öðlast í fjölskyldu sinni en er ekki ætlað að
koma í staðinn fyrir það. Uppeldi og nám heima og í leikskóla á að styðja hvert annað.
Grunnþættir menntunar eins og þeir birtast í aðalnámskrám menntamálaráðuneytisins fléttast inn í nám og leik barnanna í leikskólanum.
Leikskólar á Íslandi starfa samkvæmt Lögum um leikskóla nr. 90/2008 og Aðalnámskrá
leikskóla frá 2011. Leikskólinn er fyrsti skólinn í skólakerfinu og menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn allra skólamála í landinu. Með nýjum námskrám fyrir
leik-, grunn- og framhaldsskóla árið 2011 komu í fyrsta sinni fram sömu grunnþættir
fyrir öll skólastigin. Í aðalnámskrá leikskóla er m.a. að finna áherslur á gildi leiksins í
öllu námi leikskólabarna og mikilvægi lýðræðis og jafnréttis í leikskólastarfi.
Markmið og leiðir
Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) kemur fram að það er meginmarkmið uppeldis og
kennslu á fyrsta skólastiginu að velferð og hagur barna séu höfð að leiðarljósi. Öll
börn eigi rétt á menntun og hvetjandi uppeldisskilyrðum sem fari fram í gegnum nám
í leik. Meginmarkmið uppeldis og kennslu eru (skv. 2. gr. laganna):










að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra
að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku
að hlúa að börnum
andlega, vitsmunalega
og líkamlega í samræmi
við þarfir hvers og eins
svo að börnin fái notið
bernsku sinnar
að stuðla að víðsýni
barna og efla
siðferðisvitund þeirra
að leggja grundvöll að
því að börn verði
sjálfstæðir, virkir og
ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun
að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að styrkja
sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta.
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Nokkur leiðarljós fyrir leikskóla
Leikskólinn er fyrsta stig skólakerfisins og upphaf formlegrar menntunar
einstaklinga. Leikskólaaldurinn er mikilvægur tími náms og þroska. Í samstarfi við
foreldra á leikskólinn að kappkosta að fylgjast með og efla alhliða þroska allra barna,
veita öllum börnum hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og stuðla að öryggi þeirra
og vellíðan. Leggja skal áherslu á styrkleika barna og hæfni og þörf þeirra fyrir vernd
og leiðsögn fullorðinna. Leikskólum ber að sinna forvarnarstarfi með því að stuðla
markvisst að velferð barna og farsælli skólagöngu þeirra. Starfsfólk leikskóla skal
grípa til viðeigandi ráðstafana ef þörf krefur þannig að öll börn fái sem best notið sín
miðað við þroska og þarfir hvers og eins.
Í leikskóla eiga börn að fá tækifæri til að fást við viðfangsefni sem taka mið af
áhuga þeirra, styrkleikum og þroska þannig að trú þeirra á eigin getu aukist
og hneigð þeirra til náms eflist.
(Aðalnámskrá leikskóla)

Börn læra í leik og daglegu starfi í leikskólanum, innan dyra sem utan. Þau læra í
samvinnu við önnur börn og þegar þau fá stuðning og hvatningu frá hinum fullorðnu.
Námssvið leikskólans eiga að vera samþætt og samofin öllu starfi leikskóla og taka
mið af sex grunnþáttum menntunar. Þau byggjast á skapandi og gagnrýninni hugsun
og tengjast leik og daglegum athöfnum í leikskólum.
Leikskólastarf byggist á lögum um leikskóla þar sem lögð er áhersla á gildi leiksins.
Við skipulagningu leikskólastarfs skal jafnframt taka mið af leiðarljósum leikskóla,
grunnþáttum menntunar og námssviðum leikskóla. Námssvið leikskóla eru:
LÆSI OG SAMSKIPTI, HEILBRIGÐI OG VELLÍÐAN,
SJÁLFBÆRNI OG VÍSINDI, SKÖPUN OG MENNING.
Námssvið leikskólans eiga að:
 vera hluti af leik barna
 vera samþætt daglegu starfi leikskóla
 vera heildstæð og byggjast á reynslu
barna
 byggjast á áhuga barna og hugmyndum
 taka mið af félags- og tilfinningalegum
þáttum náms
 vera skipulögð í samvinnu starfsfólks,
foreldra og barna
 hvetja til samvinnu og samstarfs
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stuðla að sjálfstæði og frumkvæði
hvetja til ímyndunar og sköpunar
vekja forvitni og hvetja til rannsókna og kannana
vera ánægjuleg og stuðla að vellíðan barna
efla áhuga barna á námi og hvetja þau til að læra og
auka þekkingu sína, leikni og hæfni
stuðla að sterkri sjálfsmynd og sjálfsþekkingu.
(Aðalnámskrá leikskóla)

Skapandi hugsun - Frumkvöðlar og hönnuðir að störfum
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Grunnþættir menntunar
Sameiginlegir grunnþættir menntunar í aðalnámskrá menntamálaráðuneytisins frá
2011 fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla eru:







Læsi
Lýðræði og mannréttindi
Jafnrétti
Heilbrigði og velferð
Sjálfbærni
Sköpun
Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru
þannig að börn og ungmenni læri að byggja sig upp andlega og líkamlega, að
bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum. Grunnþættirnir snúast einnig
um framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að
viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa það. Þeim er ætlað að undirstrika
meginatriði í almennri menntun, stuðla að samfellu í skólakerfinu og ná til
starfshátta, inntaks og námsumhverfis á öllum skólastigum.
(Aðalnámskrá leikskóla)

Læsi og samskipti
Mál- og lesþroski eða læsi er samtvinnað ferli en góður málþroski er undirstaða að
góðum lesþroska. Þróun málþroska barns hefst í faðmi foreldra þess, allt frá því að
,,kjáð” er fyrst framan í börnin og hjali þess svarað. Þannig myndar barnið smám
saman hljóð þess málsamfélags sem þau alast upp í.
Hvert heilbrigt barn fæðist með hæfileikann til að tileinka
sér tungumálið en til þess að svo verði þarf mannlegt
samneyti, hlýju og traust tilfinningabönd. Barnið þarf
að fá tækifæri og hvatningu til að gera tilraunir og
æfingar með hljóð og tóna. Það þarfnast síðan
styrkingar á æfingar sínar með svörun fullorðinna og
hvatningu.
Söngur, þulur, lestur og frásögn eru mikilvægir þættir í
þróun máls og eflingu lesþroska. Börnin æfa sig í að ríma,
klappa atkvæði o.s.frv. en einnig í að skrifa nafnið sitt og þekkja hljóð táknanna (stafa)
sem í því er. Þannig eflast börnin smám saman í gegnum leik bæði í mál- og lesþroska.
Í Regnboganum er unnið með mál- og lesþroska strax frá því að börnin byrja á yngstu
deildinni og bætt í eftir því sem börnin eldast. Á öllum deildum er ritmálið gert
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börnunum sýnilegt og unnið með stafi og hljóð þeirra frá fyrsta degi í gegnum leik.
Vert er að benda á að söngur og söngtexti veitir barni góða þjálfun í að nota málið.
Börnin leika sér með ýmis hljóð og að hljóða stafinn sinn og síðar stafinn hennar
mömmu og hans pabba og smám saman hafa þau náð færni með hljóð allra stafanna
en hver stafur er tákn um málhljóð. Hljóð sem hægt er að leika með og tengja saman í
orð eða hugtök. Allt stuðlar þetta að heilbrigðri hljóðkerfisvitund barnanna og byggir
undir mál þeirra og lesþroska.
Lögð er áhersla á læsi í víðum skilningi skv. aðalnámskrá, að börnin verði jafnframt
læs á náttúruna, menninguna og umhverfið, aðstæður, tilfinningar og læri að bera
virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, náttúrunni og umhverfinu.

Lestur og málskilningur er
forsenda fyrir eðlilegri og farsælli
þátttöku í lífi hverrar þjóðar,
lykilhæfni til þess að koma sér
vel fyrir í samfélagi við aðra.
Sölvi Sveinsson
f.v. skólameistari

Í daglegu starfi leggjum við áherslu á að efla sjálfstraust barnanna og færni í
samskiptum. Í samskiptum leggjum við áherslu á vináttu og kærleika, samkennd og
tillitssemi og almenna mannasiði í samskiptum milli barnanna og milli barna og
fullorðinna.
Virk hlustun er lykilatriði að góðum
samskiptum en einnig í því að tileinka sér
málið. Virk hlustun felst í því að vera af
heilum hug til staðar og heyra það sem sagt
er og meðtaka innihald orðanna og
merkingu þess sem sagt er. Það er
mikilvægt að hlusta bæði á yrta og óyrta
tjáningu barnanna, það sem þau segja okkur
með orðum og það sem þau segja okkur
með líkamstjáningu sinni eða svipbrigðum.
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Við notum margskonar efnivið og þjálfunargögn í leikskólanum til að efla málþroska
og til að gera börnin söngvin, málgefin og spurul. Má þar nefna hugur og fluga, leikum
og lærum með hljóðin, Lubbi finnur málbein o.fl.
Í Regnboganum höfum við unnið með námsefnið Lubbi finnur málbein frá því bókin
kom út 2009. Námsefnið notuðum við fyrst á elstu deildinni en eftir að hafa sótt
ráðstefnu um Lubba 2015 ákváðum við að fara í enn markvissari vinnu með
málörvunarefnið á yngri deildunum tveimur. Í dag skipar Lubbi finnur málbein stóran
sess í daglegu starfi Regnbogans. Námsefnið er hvetjandi fyrir börnin, skemmtilegt og
þægilegt í notkun. Lubbi vekur bæði áhuga og gleði barnanna og styður vel við
málþróun þeirra.
Nám í leik

Á öllum deildum leikskólans er unnið með Lubba og málhljóðin, á mismunandi hátt
eftir aldri og getu barnanna. Á Gulu deildinni er aðaláherslan á að syngja lögin og
læra táknin í laginu. Þau fara líka einu sinni í viku í Lubbasamverustund, þar sem þau
skoða málhljóð vikunnar nánar.
Á eldri deildunum tveim er markvisst unnið með
málhljóð vikunnar á margvíslegan hátt. Þau
skoða stafinn, læra tákn hans, málhljóð og
söng. Þegar börnin hafa náð aldri og getu
lesa þau sögu sem tilheyrir hverju
málhljóði og síðar fara þau að finna fleiri
orð sem byrja á málhljóði vikunnar. Í
bókinni um Lubba ferðast hann vítt og
breytt um landið í leit að málbeinum. Á elstu
deildinni styðjast kennararnir við Íslandskort
til að staðsetja Lubba hverju sinni. Á sama tíma eru
lögð inn hugtök eins og norður, suður, austur og vestur.
Börn eru félagsverur sem hafa ríka þörf fyrir samskipti við aðra. Þau hafa m.a.
þörf fyrir að spyrja spurninga, skiptast á skoðunum og ræða hugmyndir
sínar, tilfinningar og líðan. Börn nota ýmsar leiðir til að tjá sig og eiga
samskipti við aðra. Auk tungumálsins nota þau til dæmis ýmiss konar hljóð,
snertingu, látbragð og leikræna tjáningu, tónlist, myndmál og dans. Í gefandi
samskiptum og leik eykst félagsfærni og sjálfsmynd styrkist. Læsi í víðum
skilningi þess orðs er mikilvægur þáttur samskipta. Læsi í leikskóla felur í sér
þekkingu, leikni og hæfni barna til að lesa í umhverfi sitt og tjá upplifun sína,
tilfinningar og skoðanir á fjölbreyttan hátt.
(Aðalnámskrá leikskóla)
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Í kaflanum hér að ofan um Læsi og samskipti er að finna læsistefnu Regnbogans. Allt
frá því börnin byrja í skólanum á yngstu deildinni leggjum við ríka áherslu á mál og
læsi í víðum skilningi. Við trúum á mikilvægi þess að vanda vel til þess og að halda
áfram með foreldrum við að byggja góðan og traustan grunn að málnotkun og læsi
allra barna.

Nám í leik
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Stærðfræðilegt læsi
Við styðjum við og eflum stærðfræðilegt læsi barna í gegnum leik. Það gerum við m.a.
með því að vekja athygli barnanna á stærðfræði í umhverfinu,
s.s. á fjölda (1, 2, 3, 4 og 5 steinar), stærð (lítill, stór, stærri,
minni o.s.frv.), lögun (stuttur, langur o.s.frv.)
magnhugtökum (fáir, margir, meira og minna
o.s.frv.), eðli hluta (léttur og þungur o.s.frv.).
Börnin læra um helstu formin og reyna að finna
þau í umhverfinu og náttúrunni, t.d. ferning,
þríhyrning og hring. Þá æfa börnin sig í að telja
og skilja hvað stendur á bak við fjölda
(talnaskilningur), læra að flokka, para saman og
sundurgreina. Eldri börnin æfa sig í að gera
súlurit (3 eru í gulum peysum, 2 í rauðum, 5 í
bláum o.s.frv.), æfa burðarþol og ýmsa
verkfræðilega hugsun í leik. Vakin er athygli
barnanna á litum,
formi og magni allt
í kringum okkur.
Unnið
er
með
margvíslega kubba sem efla formskyn,
tilfinningu fyrir formi og lögun, jafnvægi og
burðarþoli o.fl. Allt stuðlar þetta að dýpri
stærðfræðilegum skilningi þegar í formlegra
nám er komið á efri skólastigum.

Nám í leik
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Jafnrétti, lýðræði og mannréttindi
Frelsi eins nær ekki lengra en að frelsi þess næsta. Nám og umönnun í Regnboganum veitir
margvísleg skilaboð um lýðræði, jafnrétti og mannréttindi Að við eigum öll hvert og
eitt sama rétt. Jafnrétti má þó aldrei ganga yfir aðra því að þá er réttur eins orðinn að
órétti annars.
Lögð er áhersla á að börn læri bæði að virða sig sjálf og aðra. Við teljum mikilvægt að
börnin læri bæði tillitssemi og mannasiði, að þau séu fær um að sýna samkennd og
hjálpsemi en líka að þiggja það sama frá öðrum. Við segjum að Regnboginn sé
vinaleikskóli en vinátta er eina þemað sem
skipulagt er fyrir fram, á hverju hausti er
vinátta þemað á öllum deildum. Börnin
ræða um hugtökin vinátta, jafnrétti og
lýðræði og rýna hugtökin og fyrir
hvað þau standa. Við ræðum hvað
við getum betur gert til að öllum líði
vel, eigi vini og njóti mannréttinda
eins og þau þekkjast best. Þannig
stuðlum við saman m.a. að
tilfinningalega styðjandi umhverfi sem
bæði börn og fullorðnir taka þátt í og
móta. Í öllu þessu felst líka að börnin upplifa
að þau
séu virkir einstaklingar í skólasamfélagi sem stuðlar að
virkri þátttöku
þeirra og leikni í lífinu sjálfu eða í því sem við oftast köllum LÍFSLEIKNI.
Lögð er áhersla á að virkja frumkvæði og framkvæmdagleði í allri vinnu um leið og
börnin kynnast hugmyndum um frelsi, tillitssemi, mannasiði og aga, bæði gagnvart
sjálfum sér og öðrum. Lífsleikni krefst hugmynda um frelsi, gleði og samkennd allra
og virðingu gagnvart manneskjunni hver sem hún er. Leitast er við að mæta öllum
þörfum í daglegu starfi deildanna. Það sama á við um stuðning og sérkennslu ef
nokkur kostur er, þá fléttast saman stuðningur og daglegt nám og starf inni á
viðkomandi deild.
Hver dagur hefst m.a. með samveru (fundi) þar sem börn og kennarar eiga samtal.
Rýnt er í veðrið og rætt hvað dagurinn geti boðið upp á og hvert skal stefnt eða fram
halda með fyrirliggjandi verkefni eða ný. Hvaða stöðvar (stöðvavinna) eru í boði,
hverjir halda áfram að þróa þau verkefni sem eru í gangi og hverjir leita nýrra
uppgötvana, leikja og ævintýra, inni eða úti.
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Lýðræði, jafnréttindi og mannréttindi eru fyrir alla óháð stétt, stöðu, litarhætti,
tungumáli, trúarbrögðum, kynhneigð eða menningu og í því felst líka sýn okkar til
fjölmenningar. Við erum öll jöfn!
Þá skal tekið fram að lífsleikni er afar mikilvæg hverjum einstaklingi og flettast inn í
allt daglegt starf Regnbogans og er samofin starfsháttum og menningu leikskólans.

Nám í leik
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Heilbrigði og vellíðan
Í leikskóla eiga börn að læra að tileinka sér heilbrigða lífshætti, hollt
matarræði, hvíld, hreinlæti og hreyfingu.
(Aðalnámskrá leikskóla)

Börn hafa ríka þörf fyrir að hreyfa
sig frjálst og óhindrað en njóta
þess jafnframt að taka þátt í
skipulagðri
hreyfingu.
Öll
hreyfing stuðlar að andlegri og
líkamlegri vellíðan og leggur
grunn að heilbrigðum lífsstíl.

Nám í leik

Í Regnboganum er lögð rík áhersla á daglega útiveru allan ársins hring enda er talið
að upplifun og skynjun barnanna sé mun sterkari og dýpri úti undir berum himni.
Leikir reyna á líkamann og veita barni útrás fyrir andlega og líkamlega orku. Í
skipulögðum leikjum bæði inni og úti og í gönguferðum fá börnin heilbrigða útrás,
öðlast færni og samhæfing líkamans eykst og styrkist.

Með því að örva hreyfifærni barnsins utandyra er verið að stuðla að
eðlilegum þroska og hreyfiþroskaferli. Sem jafnframt stuðlar að heilbrigðum
lífsstíl andlega og líkamlega.
(Færni til framtíðar, handbók um örvun hreyfifærni barna
í nánasta umhverfi e. Sabínu S. Halldórsdóttur 2013)
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Nám í leik

Hreyfifærni er jafnan skipt í fínhreyfifærni og grófhreyfifærni og er lögð áhersla á að
börnin eflist í hvorutveggja. Allar hreyfingar okkar eiga sér stað fyrir samvinnu heila,
taugakerfis og vöðva. Fínhreyfingar eru litlar hreyfingar og framkvæmdar fyrir
tilstuðlan lítilla vöðva í fingrum, tám, úlnlið, vörum og tungu og víðar. Grófhreyfingar
eru stærri hreyfingar út frá stærri liðum eins og að hlaupa og stökkva og þá eru stóru
vöðvarnir í handleggjum, fótleggjum, fótum og búk að vinna.
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Næringar- og matarstefna skólans
Áherslan er á einfalt og hollt fæði og við hæfi barna. Börn eru að byggja upp líkama fyrir
lífið og því er mikilvægt að maturinn sé unninn úr hreinu og næringarríku hráefni.
Allur matur er unninn frá grunni í eldhúsi leikskólans.
Hvíld og slökun er barnslíkamanum mjög mikilvæg
Má þar fyrst telja að góður nætursvefn er undirstaða fyrir andlega og líkamlega
heilsu barnsins, leik þess og nám yfir daginn. Í kringum hádegisbilið er hvíldartími á
öllum deildum skólans þar sem börnin ýmist sofa eða slaka á.
Tilfinningalega styðjandi umhverfi
Í Regnboganum leggjum við áherslu á að búa
börnunum og samstarfsfólkinu tilfinningalega styðjandi
umhverfi. Við trúum því að hlýlegt og tilfinningalega
nærandi umhverfi sé hverju barni og hverri manneskju
nauðsynlegt, fyrir vellíðan, andlegan þroska og
tilfinningalegt jafnvægi. Við leggjum áherslu á
að mæta hverju barni af tillitsemi, vináttu
og kærleika og stuðla þannig að jafnvægi
og góðum samskiptum. Við viljum
vera nærtæk og hjálpa hverju barni
að skilja og greiða úr tilfinningum
sínum í gleði, reiði og sorg og ekki
hvað síst að samgleðjast í undrun og
upplifun. Á unga aldri er mikilvægt að
sýna börnum virðingu svo þau læri
sjálfsvirðingu sem og að virða aðra einstaklinga. Gleði og skapandi samskipti eru
mikilvæg svo börn öðlist færni í að koma skoðunum sínum á framfæri og til að læra
að virða skoðanir annarra. Við leggjum rækt við skýra ramma í daglegu starfi og
almenna mannasiði fremur en boð og bönn. Áherslan er að höfða til skynsemi
barnanna svo börn öðlist innri aga og á hvatningu svo börn gefist síður upp þó á móti
blási.
Í leikskóla eiga börn að læra um og tileinka sér heilbrigða lífshætti, hollt
mataræði, hvíld, hreinlæti og hreyfingu. Hreyfing er börnum eðlislæg og
stuðlar að vellíðan. Hreyfing getur haft í för með sér gleði og ánægju og í
gegnum hana læra börn. Börn eiga að fá tækifæri til að hreyfa sig frjálst
jafnframt því að taka þátt í skipulagðri hreyfingu. Hreyfing og vellíðan hafa
jákvæð áhrif á samskipti barna, umgengni þeirra við umhverfi sitt og hæfni
þeirra til að takast á við daglegt líf og nýjar aðstæður.
(Aðalnámskrá leikskóla)
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Sjálfbærni og vísindi
Hlutverk leikskóla er að styðja við fróðleiksþorsta barna með því að fylgjast
með og hlusta eftir hvað börnin eru að fást við og reyna að átta sig á hvernig
þau hugsa og skilja hlutina.
(Aðalnámskrá leikskóla)

Áhersla er lögð á útinám, umhverfismennt, umhverfisvernd og sjálfbærni. Að læra að
tileinka sér og njóta náttúrunnar og umhverfisins eru mikilvæg atriði í daglegu lífi og
námi barnanna. Börn þurfa að læra að vernda og læra að lesa í náttúruna, hugtök,
veðrabrigði, áferð. Eins er mikilvægt að kenna börnum að hlusta á hljóðin í
náttúrunni, s.s. í vindi, rigningu og fuglum o.fl. Við reynum að kenna börnum að
virða, vernda og njóta náttúrunnar og er nánasta nágrenni skólans og nágrenni
Elliðaáa kjörið umhverfi til þess. Einnig höfum við aðgang að Vinaskógi sem er
grenndarskógur Ártúnsskóla. Í Elliðaárdalnum er hægt að læra um hvernig vatnsaflið
var virkjað og framleitt úr því rafmagn til að lýsa og hita upp með og er það hluti af
námi elstu barnanna. Nefna má að börnin hafa í lengra verkefni fylgt ánum frá stíflu
og fram í ósa Elliðaáa.
Nám í leik

Lögð er áhersla á að börnin læri að vera sannir Íslendingar og að njóta þess að vera úti
við í margreytileika íslenskrar veðráttu. Unnið er með árstíðirnar og hugtök tengd
þeim og börnunum kennt mikilvægi þess að læra að meta mismunandi veðurfar og
náttúrufyrirbæri. Í samræðustundum ræðum við hugtök sem börnin þekkja og þau
læra ný hvert af öðru og af kennara sínum, s.s. rok, gola, rigning, slydda, snjókoma,
hundslappadrífa o.fl. o.fl.
Í útinámi (útistöð) gefst gott tækifæri til að upplifa rými, fjarlægðir, áttir, áferð, liti og
að sama skapi gefst tækifæri til að flokka og para, læra heiti og hugtök á trjám og
lággróðri. Lögð er áhersla á að börnin læri að þekkja húsdýrin okkar, fugla og ýmis
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smádýr sem búa í náttúrunni og umhverfi okkar. Að vera læs á náttúruna er hverjum
manni afar mikilvægt. Í útinámið fléttum við jafnframt hreyfingu og slökun (núvitund
og jóga).
Börnin setja niður útsæði og fræ og hugsa um það yfir sumarið fylgjast með vexti og
taka síðan uppskeruna upp síðsumars og kynnast þannig hringrás náttúrunnar á
einfaldan hátt. Líf okkar mannanna er háð náttúrunni og náttúruöflunum og því
mikilvægt að þekking á því sé okkur nánast í blóð borin.
Lögð er áhersla á að starfsfólk skólans séu
börnum góðar fyrirmyndir og kenni þeim að
lesa náttúruna, að
þekkja
ilm
hennar og heiti
og um leið
vekja virðingu
fyrir náttúrunni og
dýraríkinu.

Umhverfismennt og umhverfisvernd eru samfléttuð atriði í daglegu lífi, námi og
starfi. Í útinámi og vettvangsferðum notum við ýmis
hjálpartæki, s.s. stækkunargler, víðsjá og fleira til
að rannsaka og kynnast betur vísindum og
náttúru. Við tökum með teiknispjöld og áhöld
fyrir börnin til að finna hinn frjálsa listamann
í sér svo dæmi sé tekið. Við leggjum ríka
áherslu á að kenna börnunum að virða og vernda
náttúruna og vera sjálf landverðir allt lífið.

Nám í leik
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Frá fyrstu stundu beita börn ýmsum aðferðum við að kanna og reyna að skilja
umhverfi sitt. Þau horfa, hlusta, snerta, bragða, handleika, flokka, bera saman,
rannsaka og draga ályktanir. Ung börn læra í gagnvirkum samskiptum við umhverfi
sitt. Byggja þarf á reynslu barna af umhverfinu og skapa aðstæður fyrir nýja
merkingarbæra reynslu. Leggja skal áherslu á samhengi þeirra viðfangsefna sem
unnið er með svo sem náttúru og samfélag, mismunandi náttúrufyrirbæri, vísindi og
tækni.

Sköpun og menning
Í leikskóla á að vera rými fyrir sköpunarferli og fagurfræðilega tjáningu.
Sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og
leika sér með möguleikana.
(Aðalnámskrá leikskóla)

Sköpun
Áhersla er lögð á að kynna börnum fjölbreyttan efnivið til sköpunar og uppgötvana í
leik, tónlist, leiklist og myndlist. Til að börn geti þróað með sér skapandi hugsun þarf
að skapa börnum frjótt og vel skipulagt leikumhverfi (inni og úti) sem hvetur til
fjölbreyttra uppgötvana barnanna í gegnum skynfæri sín, til sköpunar og tjáningar
af fjölbreyttum toga.
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Við leggjum áherslu á að gera starf barnanna sýnilegt og heyranlegt með teikningum
þeirra, ljósmyndum, söng, tónlist og skráningum á því sem þau segja og gera, þ.e. að
gera þeirra eigin barnamenningu sýnilega samfélaginu.
Í Regnboganum er lögð áhersla á að efniviður og aðstæður hvetji til könnunar í
náttúrunni og umhverfinu og um leið viljum við vera börnunum hvatning til að tjá
sig á fjölbreyttan og skapandi hátt.

Áherslan er alltaf á ferlið sjálft og þá samræðu sem börnin ganga í gegnum, uppgötva
og nema í starfinu og sem fleytir þeim áfram í þroska. Við viljum virða og taka tillit til
getu hvers barns og löngunar eins og hún birtist á hverjum tíma. Við leggjum áherslu
á að skapa kjöraðstæður einmitt á þeim tíma sem barnið er tilbúið til að
skoða/rannsaka, taka á móti, uppgötva og nema.
Nám í leik

Lögð er áhersla á fagurfræði og vel skipulegt umhverfi fyrir börnin og að
margvíslegur efniviður sé í boði til skapandi leikja og tjáningar. Sköpun barnanna og
menning þeirra (barnamenning) er mjög sýnileg í skólanum.
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Menning
Menning er samofin öllu starfi leikskóla og tengist leik barna og lýðræði,
skapandi starfi og þjóðmenningu.
(Aðalnámskrá leikskóla)

Öll börn leikskólans kynnast vel þjóðmenningu okkar með heimsóknum í ýmis söfn,
t.d. Þjóðminjasafnið, listasöfn, tónlistarhús og almenningsgarða. Árbæjarsafn er í
næsta nágrenni við okkur og það heimsækjum við oft en þar má finna og skoða og
skynja menningu fyrri tíma. Þá er Elliðaárdalurinn endalaus uppspretta upplifunar
og á dalurinn sér merka sögu, m.a. um fjölbreytt lífríki og sögu fyrri tíma ásamt
sögnum og þjóðtrú um álfa í dalnum.

Menning felst líka í ýmsum daglegum venjum og mannasiðum eins og að bjóða góðan
dag, að þakka fyrir matinn og vera svarað verði þér að góðu, að kveðja og þakka fyrir
daginn — allt afar ríkar hefðir í daglegu starfi okkar.

26

Þá eru fastar hefðir mikilvægar í skólalífi barnanna, eins og myndlistarnámskeið,
dansnámskeið, opið hús, leik- og listsýningar í skólanum, samstarf við tónskóla,
þátttaka í Barnamenningarhátíð Reykjavíkur, dagur íslenskrar tungu, kynning á
Árbæjarsafni, litlu jólin, þorrablót á bóndadag, konudagsboð í upphafi Góu,
furðufataball á öskudag, saltkjöt og baunir á sprengidag, páskaeggjaleit fyrir páska,
fjöruferð, sveitarferð, foreldradagar og afa- og ömmudagar o.fl. ofl. Menning er
mikilvæg börnum í öllu starfi.

Sköpun er mikilvægur þáttur í námi og þroska barna. Skapandi starf á fyrst
og fremst að beinast að ferlinu sjálfu, gleðinni, tjáningunni og náminu sem á
sér stað þegar hugmyndir, tilfinningar og ímyndun fá að njóta sín. Umhverfi
leikskóla á að örva skynjun og styðja við sköpunarkraft barna. Menning er
samofin öllu starfi leikskóla og tengist leik barna, lýðræði, skapandi starfi og
þjóðmenningu. Gera skal barninu kleift að nálgast viðfangsefni frá mörgum
hliðum og á eigin forsendum.
(Aðalnámskrá leikskóla)

Nám í leik

27

Nám í leik í Regnboganum — sýn á börn
Eðlilegasta tjáningarform ungra barna er í leik, frjálsum og sjálfsprottnum. Í leik
þroskast börn og eflast vitsmunalega og tilfinningalega. Leikurinn færir börnum
stöðugt nýja uppgötvun, færni og þekkingu. Leikurinn í sinni fjölbreyttustu mynd er
leið náms og þroska í lífi ungra barna. Leikurinn er kjarninn í öllu námi og starfi í
leikskóla. Í leik öðlast börn m.a. gleði, kjark, þekkingu, færni og frjóan huga.
Leikurinn er náms- og þroskaleið barnsins og um leið kennslutæki kennarans.
Leikurinn er því bæði markmið og leið í uppeldi og menntun ungra barna. Frjáls og
sjálfsprottin leikur barna er hið eðlilega tjáningarform þeirra. Vel ígrundað starf
kennarans styður og skipuleggur nám í leik með það að markmiði að efla alla
þroskaþætti barnanna. Náms- og þjálfunargögn leikskólans eru bæði bækur og
leikföng en ekki síst allt það sem er að finna í náttúrunni, umhverfi okkar og
menningu. Í leik læra börnin einnig samskipti, reglur og mannasiði. Í leik með öðrum
börnum læra þau að vera jafningjar og í gegnum leikinn finna þau styrkleika sína og
hvers þau eru megnug. Í Regnboganum er lögð áhersla á að skapa börnum vel
skipulagt og fallegt námsumhverfi með fjölbreyttum tækifærum til að spreyta sig.
Loris Malaguzzi sagði: Börn eru gullnáma, hlutverk þess fullorðna er að fá gullið til að glóa.
Það er sannarlega hlutverk okkar kennaranna í leikskólanum.
Í Regnboganum er sú sýn höfð að leiðarljósi að öll börn eru máttug og mikilhæf og að
hvert og eitt þeirra búi yfir fjölbreyttum hæfileikum til að
tileinka sér færni og þekkingu. Það er hlutverk okkar að
skapa börnum í leikskólanum tækifæri og aðstæður til að
nýta allt það sem í þeim býr. Gildin (lykilhugtök) í starfi
leikskólans eiga að endurspegla það.
Gildin okkar eru: virðing – gleði – umhyggja.
Stöðvavinna/leikur á leikstöðvum
Í Regnboganum eru leiksvæðin skipulögð með það í
huga að bjóða börnunum uppá sem fjölbreyttast
námsumhverfi. Leiksvæðin köllum við stöðvar og börnin
leika og nema á tilteknum tímum í stöðvavinnu. Stöðvarnar
taka mið af aldri barnanna á deildunum. Dæmi um stöðvar eru: ljósastöð, hreyfistöð,
listastöð, kubbastöð, útistöð, málstöð, könnunarleikur o.fl. stöðvar allt eftir því sem áhugi
barnanna kallar á hverju sinni.

Börn hafa 100 mál
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Könnunarleikur er ein aðalleikstöðin í stöðvavinnu yngstu barnanna. Mikið
uppgötvunarnám og færniþjálfun á sér stað í könnunarleiknum sem eflir og stuðlar
að bæði verkmenningu og tækni. Grunnurinn er lagður að því að hugur og hönd vinni
saman og myndi góðar tengingar í heila barnanna.
Námsbók barnsins
Teikningar, ýmsar skráningar og ljósmyndir um nám og starf barnanna í
Regnboganum eru sett saman í bók sem afhent er við lok hvers starfsárs ásamt þeim
ljósmyndum sem teknar hafa verið í starfinu.
Vísdómsstarf elstu barnanna
Verkefni vísdómsstunda tveggja elstu árganga barnanna og sérstaklega 5 ára
barnanna taka mið af þörfum barna sem standa á mörkum tveggja skólastiga.
Meginmarkmiðið er að börnin öðlist sterka
sjálfsvitund,
hæfni í samskiptum, skapandi færni og frjóa
hugsun.
Hver þessara þátta er afar mikilvæg
undirstaða fyrir formlegra nám og
störf
síðar
meir.
Nám
í
Regnboganum fer fyrst og fremst
fram
í
gegnum
leik
og
rannsakandi vinnu barnanna. Við
lítum svo á að hvert barn sé
einstakt, með fjölþætta og
mikilvæga
eiginleika
og
í
samstarfi við foreldra reynum við
að styðja hvert og eitt þeirra til að
finna sinn eigin gjörvileika. Haft er að
leiðarljósi að börnin viti hvað er
framundan næsta skólaár og að þau upplifi
grunnskólann sem jákvætt og eðlilegt framhald leikskólaáranna.
Í vísdómsstundum er unnið í samfellu við starf fyrri ára í Regnboganum en með
ákveðnum hætti eru aðferðir grunnskólastigsins nýttar frekar, s.s. með því að vinna í
fyrirfram tilbúinni vinnubók með ákveðnum verkefnum. Að öðru leyti er um
skapandi samþætt starf að ræða sem kemur inná alla þroskaþætti. Þá má nefna að
elstu börnin semja og setja upp leikrit, gera leikmynd, boðsmiða og annað sem gera
þarf sem er gott dæmi um samþætta vinnu með alla þroskaþættina og námssviðin.
Mikilvægt er að átta sig á að leikskólabörn eru að vinna afar mikilvægt starf og
jafnframt er mikilvægt að njóta stundarinnar og skapa börnum aðstæður til að gleyma
sér í viðfangsefninu.
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K-PALS
Frá árinu 2013 höfum við einnig notað kennsluefnið K-PALS. Um er að ræða kennslueða læsisaðferð sem þróuð var í Vanderbilt
University í Tennesse-fylki í Bandaríkjunum
og staðfærð á Íslandi af Skólaskrifstofu
Mosfellsbæjar sem hefur leyfi til að
kenna
kennurum
aðferðina.
Aðferðin/efnið gefur kennurum kost á
að vera samtímis með innlögn fyrir
hóp 5 ára barna. Markmiðið er að örva
enn frekar og þjálfa börn í hljóða- og
stafaþekkingu, læsi og stærðfræði. Í
framhaldi af innlögn kennara parar hann
saman tvö og tvö börn sem vinna svo saman
í verkefnabók undir handleiðslu kennara.
Nálgunin er jafningjamiðuð eða svo kölluð
félagakennsl. Kennarar Grænu (elstu) deildar hafa allir réttindi til að vinna með KPALS.
Útskriftarferð við leikskólalok
Hefðbundin
útskriftarferð
Regnbogans
er
dagsferð
á
Þingvelli. Undirbúningur fyrir
ferðina fer fram vikurnar á
undan í vísdómsstarfinu þar
sem börnin eru frædd um
náttúru
og
menningu
í
þjóðgarðinum og börnin leita að
ítarefni um Þingvelli í bókum og á
netinu. Í ferðinni upplifa börnin svo og
nema enn dýpra sögu staðarins og njóta
umhverfisins undir dyggri handleiðslu skólastjórnenda og kennara.
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Útskrift
Foreldrum er boðið í útskriftarkaffi í lok
maí og börnin fá afhent kveðjuskjöl,
námsbók og gögn frá liðnu skólaári.

Víkingasveitin
Að lokinni útskrift og til loka leikskólagöngu barnanna býður Regnboginn upp á
sumardeild fyrir 6 ára börnin. Í upphafi völdu börnin nafnið víkingar á sumarhópinn
en nú orðið er hópurinn nefndur víkingasveit. Tilgangur sveitarinnar er að bjóða elstu
börnunum upp á kröftugt starf að lokinni
leikskólaútskrift, við hæfi barna sem senn
hefja grunnskólagöngu sína. Nafn
sveitarinnar vísar til þess að leggjast
í víking og merkir þann sem víða
fer, nemur og forframast. Lögð er
áhersla á skapandi starf útivið,
náttúruvernd, að upplifa og njóta
náttúrunnar, vettvangs-ferðir nær
og fjær, leikræna tjáningu, hreyf-ingu
og útinám, farið er á sundnámskeið og
heim-sóknir í söfn, vinnustaði o.fl.
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Fjölskyldan og leikskólinn
Sjónarmið foreldra og framlag þeirra til leikskólastarfs er mikilvægur liður í
því að hafa heildarsýn á velferð og vellíðan barna.
(Aðalnámskrá leikskóla)

Rík hefð er fyrir góðu foreldra- og fjölskyldusamstarfi í Regnboganum. Það kemur
m.a. fram í að margir foreldrar sækjast eftir að taka þátt í starfi foreldra- og skólaráðs
ár hvert og hefur aldrei þurft að hvetja foreldra til þátttöku. Foreldrar og fjölskyldur
barnanna eru alltaf velkomin í leikskólann. Foreldraviðtöl eru einu sinni á ári í
kringum afmælisdag barnanna en mesta áherslu leggjum við á góð dagleg samskipti
en einnig á að skapa sameiginlegan vettvang barna, foreldra, afa og ömmu og
fjölskyldu barnanna. Regnboginn býður m.a. uppá í samstarfi við foreldra: opið hús,
listsýningar og söngskemmtanir barnanna, foreldrakaffi, afa- og ömmukaffi,
sveitaferð þar sem öll fjölskylda barnanna er velkomin, og námskeið, s.s. slysavarnir
barna sem er árlegt námskeið og ýmsa aðra fræðslu á foreldrafundum, leikhúsferðir
og leiksýningar og tónleika í skólanum. Foreldraviðtöl eru einu sinni á ári, eins og
áður segir, en oftar sé þess óskað.
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Tengsl skólastiga
Tengsl leikskóla og grunnskóla er samstarfsverkefni barna, foreldra, kennara
og annars starfsfólks leik- og grunnskóla, þar sem barnið, velferð þess, þroski
og menntun eru í brennidepli. Kennarar á báðum skólastigum skulu kynna
sér nám og starfsaðferðir hvers annars, leita leiða til að móta samstarf og
skapa samfellu í námi barna í því augnamiði að auka sjálfstraust barna og
styðja við nám þeirra. Einnig: Til að tryggja að byggt sé á fyrra námi og
reynslu leikskólabarna og grunnskólaganga þeirra verði eins og best verður á
kosið, er gert ráð fyrir að tilteknar upplýsingar um hvert barn, sem
nauðsynlegar eru fyrir velferð þess og þroska, fylgi því í grunnskólann.
(Aðalnámskrá leikskóla)
Gott samstarf hefur alla tíð verið við Ártúnsskóla og gagnkvæmar heimsóknir
kennara og nemenda beggja skólastiga eiga sér stað á útskriftarári barnanna. Þau gögn
sem fylgja barninu milli skólastiga eru mat barnanna sjálfra á því sem þau geta, kunna
og hlakka til þegar í grunnskóla er komið, niðurstöður HLJÓM2 (mál- og
lesþroskaskimun) og önnur gögn eftir því sem við á og kemur barninu að gagni.
Mat á námi og velferð barna
Mat á námi, þroska og velferð barna felur í sér að safnað er upplýsingum um
það sem börn fást við og hafa áhuga á; hvað þau vita, geta og skilja. Upplýsingarnar eru notaðar til að styðja nám og velferð barna við skipulagningu
leikskólastarfsins og í samstarfi við foreldra. Um er að ræða ferli sem á að
vera samþætt daglegu starfi leikskólans og fela í sér skipulagningu, skráningu, mat og ígrundun á námi, þroska og velferð barna.
(Aðalnámskrá leikskóla)

Börn, foreldrar og starfslið koma öll hvert með sínum hætti að mati á starfi skólans.
Matið er bæði óformlegt og formlegt símat. Uppeldisfræðilegar skráningar, s.s.
teikningar, frásagnir og ljósmyndir eru lagðar til grundvallar símatsins. Besta og
skilvirkasta matið eru samræður við börnin sjálf um hugmyndir þeirra, líðan og
afstöðu. Sama á við um samræður samstarfsaðila á fundum og skipulagsdögum um
það sem betur er hægt að gera í skólastarfinu. Sem dæmi má sjá ótrúlegar framfarir
barna í teikningum þeirra og ýmsum öðrum skráningum, s.s. ljósmyndum.
Tilgangurinn er að spyrja okkur hvað betur má fara í daglegu starfi?
Mat barnanna
Lögð er stutt könnun fyrir börnin (könnunin er á þeirra forsendum) við 4 ára aldur og
aftur við lok leikskóla (6 ára). Börnin teikna sjálfsmynd og sem dæmi um spurningar
má nefna: Hvað lærir þú í Regnboganum? Í hverju ertu dugleg/ur? Hvaða matur finnst þér
góður? Hvað langar þig að gera þegar þú verður stór? Hvað gera kennararnir á þinni deild?
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Hvað gerir skólastjórinn? Við lok leikskóla bætist við könnun með nokkrum
spurningum sem sendar eru grunnskóla barnsins, t.d.: Í hverju ertu dugleg/ur? Hvað
kanntu? Hvað hlakkar þú mest til að læra þegar þú kemur í grunnskólann þinn? Öll þessi
gögn fara heim með barninu og eru bæði fróðlegur og skemmtilegur þáttur skólamats.
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Mat á þroska barnanna
TRAS
Tras-málskimunarlistinn er lagður fyrir börnin á bilinu 2-3, 3-4 og 4-5 ára, ca 2x
á hverju aldursbili. Hann hjálpar okkur að meta það hvar barnið er statt í
málþroska og hvað við þurfum að leggja áherslu á með hverjum og einum.
Með TRAS-skráningunni gefst færi á að fá yfirsýn yfir málþroskaferli allra
barna á hverri deild, jafnframt fást upplýsingar um mál- og talfærni þeirra.
(TRAS leiðbeiningabæklingur)

HLJÓM2
Hljóm2 er könnun sem metur hljóðkerfisvitund (málþroska) 5 ára barna og er lögð
fyrir að hausti síðasta leikskólaár barnsins. Tilgangurinn er að finna út hvort við
þurfum að þjálfa einstaka þætti mál- og lesþroskans og efla betur áður en börnin
færast á næsta skólastig og hefja grunnskólagöngu sína. Eftirfarandi þættir í
hljóðkerfisvitund eru kannaðir: rím, samstöfur, samsett orð, hljóðgreining, margræð orð,
orðhlutaeyðing og hljóðtenging. Niðurstöður geta gefið mikilvægar vísbendingar um
það sem þarf að vinna með yfir veturinn til að efla mál- og lesþroska barnanna áður
en grunnskólaganga þeirra hefst. Í samræmi við lög um skólastigin og með það
markmið í huga að mæta þörfum barna sem best þegar í grunnskóla er komið eru
niðurstöður kynntar foreldrum og sendar þeim grunnskóla sem barnið fer í. Kennarar
Regnbogans hafa réttindi til að vinna með og lesa niðurstöður úr Hljóm2.
Starfslið
Sjálfsmatskönnun er lögð fyrir starfsfólk um viðhorf þeirra til starfsins, um eigið
framlag og nálgun varðandi hugmyndafræði leikskólans.
Ytra mat
Gerð er formleg könnun (á netinu) annað hvert ár meðal foreldra á vegum Tölfræðiog rannsóknardeildar borgarinnar. Sú könnun er opinber könnun gerð til að kanna
starfshætti og viðhorf foreldra til skólans. Niðurstöður eru kynntar starfsliði og
foreldrum eftir að niðurstöður liggja fyrir.

35

Hugmyndafræðin að baki starfi Regnbogans
Ýmsir fræðimenn hafa fjallað um þroska og þróun einstaklingsins og það sem hefur
afgerandi áhrif um það hvernig hverjum og einum tekst í samspili við lífið að leysa
hin ýmsu þroskatengdu verkefni. Segja má að þroski og þróun séu alltaf tengd
samspili og áhrifum við umhverfi okkar og erfðir.
Hér verður lítillega stiklað á hugmyndum þeirra fræðimanna sem hafa haft áhrif á og
skapað þá sýn sem mótar starf Regnbogans. Hugmyndafræðin tengist öll með einum
eða öðrum hætti og myndar að lokum heildarsýn í leikskólastarfi. Fræðimennirnir
sem hér er einkum horft til eru:






John Dewey um að þekking mótist ekki af lausninni heldur fremur af því sem
gerist við að leita hennar
Erik H. Erikson um þróun sjálfsins
Daniel Golman um tilfinningagreind
Howard Gardner um fjölgreindarkenninguna
Loris Malaguzzi um skapandi starf í Reggíó Emilía

John Dewey
John Dewey (1859-1952) var einn áhrifamesti heimspekingur og menntunarfræðingur
á fyrri hluta 20. aldar. Hugmyndir Deweys byggja á uppgötvunarnámi, því að börn
læra í gegnum athöfn eða leik og með því að prófa sig áfram. Uppgötvunarnám felst
í að sjá, að rannsaka og kanna og að læra þannig af reynslunni. Dewey telur að börnum
sé það eðlislægt að læra og þess vegna eiga börn að vera virk í eigin námi.
Grunnhugmyndir uppeldisstefnu John Dewey byggja á þeim hugmyndum sem fram
koma í einkunnarorðum hans: Learning by doing.
Mikilvægt er að virkja athafnaþörf og vekja áhuga með því að skapa börnum
kringumstæður og umhverfi til að nema í gegnum leik, af eigin upplifun og eigin
reynslu. Eigin virkni og reynsla sé forsenda þess að börn skilji umhverfi sitt og
samfélag. Heimili og skólar ættu að vinna vel saman að lifandi samfellu í námi barna
og skapa börnum tækifæri til athafna og til að efla bæði sjálfsvitund sína og
félagsvitund. Dewey segir hugsun og nám eigi og að vera heild en ekki bútað niður í
einangraða hluta eða fyrirbæri. Tilraunir, reynsla, samvinna og hæfni til að meta og
vinna úr reynslu styrki barnið í leit sinni að niðurstöðu. Þá leggur hann áherslu á að
leikurinn sé mikilvægust leiða til náms og þroska þar sem börnin eru virk og skapandi
í leik sínum. Skapandi hugsun leiði til skýrrar hugsunar.
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Dewey segir að skapa eigi börnum uppeldisumhverfi sem örvar þau til framkvæmda
og hugsunar. Umhverfi barna var afar mikilvægt í huga Dewey. Hann segir
kennarann bera ábyrgð á að gera umhverfið hvetjandi fyrir vöxt og þroska barna og
sjá til þess að efniviður, leik- og námsgögn séu auðug, breytileg og sveigjanleg.
Kennarinn á að vera hvetjandi samstarfsaðili og leiðbeinandi í sameiginlegum
verkefnum sem hvetur barnið til að reyna nýja hluti. Hann skal nota opnar spurningar
og leiða barnið áfram og skapa því kringumstæður til þess að það komist sjálft að
niðurstöðu. Mikilvægt er að barnið megi gera mistök svo það geti lært af þeim án þess
að það fái á tilfinninguna að það sé á einhvern hátt misheppnað.
~ BÖRNIN LÆRA FYRST OG FREMST AF REYNSLU EN EKKI KENNSLU ~
Erik H. Erikson
Kenningar þróunarsálfræðingsins Eriks H. Erikson hafa veitt mönnum innsýn í eigið
líf og annarra. Kenningarnar fjalla um hvernig grundvallartraust getur þróast (eða
ekki) hjá einstaklingnum. Hann taldi mikilvægt að hver og einn geti tekist á við lífið,
áskoranir þess og margbreytileika. Takist að mynda grundvallartraust í bernsku stuðli
það að lifandi persónuleika og færni til að takast á við verkefni lífsins.
Verkefnunum er skipt í 8 stig en fyrstu 5 þeirra eru:
0-2 ára. Ungbarnsaldur (Infancy)
Trúnaðartraust eða vantraust. Grundvöllurinn er að grunnþörfunum
sé fullnægt, andlegum og líkamlegum.
2-4 ára. Yngri leikskólaaldur (Play age)
Sjálfræði/stjórn eða blygðun. Mikilvægt er að umbuna þegar vel gengur
og lítilsvirða ekki þegar verr gengur.
4-6 ára. Eldri leikskólaaldur (Early childhood)
Frumkvæði eða sektarkennd. Mikilvægt er að viðurkenna forvitni því þá
verður frumkvæði sektarkenndinni yfirsterkari.
7-12 ára. Grunnskólaaldur (School age)
Framtakssemi eða vanmetakennd. Verkefni verða að ganga upp svo barnið upplifi
að geta, þannig verður framtak vanmati yfirsterkara.
13-18 ára. Unglingsaldur/skóli (Adolescence)
Sjálfkennd/sérstæði eða sundrað sjálf. Ungmennið þarf að geta samræmt ýmis
hlutverk, hæfni og verðmætamat og geta tengt við fortíð og framtíð, þá mun
tilfinning þess fyrir sérstæði sínu verða yfirsterkari tilfinningu um sundraða
sjálfsmynd.
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Samkvæmt hugmyndum Erikson er mikilvægt að eiga skapandi samskipti og að
viðfangsefni hæfi aldri og þroska til að vera árangursrík fyrir þróun hvers einstaklings
og því hvernig honum tekst að tengjast öðrum.
Kenningin veitir innsýn í líf einstaklinganna og gefur hvatningu og þekkingu um hve
mikilvægt er að takast á við lífið og margbreytileika þess.

Howard Gardner
Howard Gardner segir að fólk með þróaða tilfinningagreind (sterka sjálfsvitund,
sjálfsaga, stefnufestu, áhugahvöt, hæfni til samskipta o.s.frv.) sé líklegra til að geta
nýtt hæfileika sína og vitsmuni í lífi og starfi.
Það var árið 1983 sem Gardner setti fram fjölgreindakenninguna í bók sinni Frames of
Mind. Hann hafði þá lengi rannsakað og velt fyrir sér hugmyndum um form og gerð
mannshugans. Í kenningum Gardners kemur fram að greind er afar flókið samspil
margra þátta og eiginleika okkar og miklu fleiri eiginleikar en bókleg greind ein og
sér sem skiptir máli. Gardner telur að hver og einn geti verið greindur á mörgum
sviðum og einn geti verið sterkari í náttúruvísindum, annar í tónlist o.s.frv. Gardner
skipti greindarsviðum mannsins niður í sjö flokka en bætti seinna einum við þannig
að nú er talað um átta flokka eða styrkleika í greind mannsins. Hver einstaklingur
getur haft margskonar styrkleika og verið greindur á mörgum sviðum en oftast erum
við snjöllust í einum flokki. Það er mikilvægt fyrir hvern og einn að fá tækifæri til að
þróa sig á því sviði (greind) sem hann er sterkur á en einnig að spreyta sig í öllu öðru
sem vilji og geta stendur til. Gardner sá samspil og tengingu við þær aðferðir sem
notaðar eru í Reggíó Emilía um mikilvægi þess að börn geti notið sinna hundrað
tungumála (sbr. Loris Malaguzzi hér á eftir).
Gardner segir að greind sé lífsálarfræðilegur hæfileiki til að vinna með upplýsingar
sem hægt sé að virkja í menningarsamfélagi og til að leysa verkefni og skapa eitthvað
sem hefur gildi í samfélaginu. Þar sem hann talar um fjölþætta greind eða
greindarflokka tala hann alltaf um greind í víddum eða fleirtölu. Greindirnar eigi sér
stað í mismunandi stöðvum heilans og að hver greind hafi undirflokka eða svið. Allir
hafi öll greindarsviðin til að bera en þau séu ekki óbreytanleg og hægt sé að þróa þau.
Engir tveir einstaklingar hafi sömu samsetningu og bæði erfðir og umhverfi hafi áhrif
á hvernig styrkleiki (greind) hvers og eins þróast. Greindunum er skipt niður á
eftirfarandi hátt:


Málgreind: Sá hæfileiki að hafa áhrif með orðum sínum, munnlega og
skriflega.
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Rök- og stærðfræðigreind: Hæfileiki til að nota tölur á árangursríkan hátt,
hugsa í samhengi og rökrétt.



Rýmisgreind: Hæfileiki til að skynja hið sjónræna og rúmfræðilega.



Líkams- og hreyfigreind: Fimi eða færni til að nota allan líkamann til að tjá
hugmyndir og tilfinningar ásamt leikni til að búa til hluti og nota þá.



Tónlistargreind: Hæfileiki til að skynja og skapa og tjá tónlist.



Samskiptagreind: Hæfileiki til að skilja og greina líðan og tilfinningar annarra.



Sjálfsþekkingargreind: Sjálfsþekking og hæfni til að lifa og starfa á grunni þeirrar
þekkingar. Skýr sjálfsmynd og þekking bæði á eigin styrk og veikleikum.



Umhverfisgreind: Hæfni til að þekkja og flokka fjölda tegunda úr jurta- og
dýraríkinu auk næmni fyrir umhverfi og náttúru.

Eitt af átta skilyrðum Gardners fyrir nafngiftinni greind er að hægt sé að finna
höfuðstöðvar hennar í heilanum, t.d. tónlistargreind sem er í hægri gagnaugageira.
Greindirnar vinna saman á flókinn hátt og hver einstaklingur hefur sinn greindaprófíl.
Daniel Goleman
Í bók sinni Tilfinningagreind (Emotional Intelligence) sem út kom 1996 fjallar Goleman
um tilfinninga- og vitsmunahug einstaklingsins allt frá frumbernsku. Þar er sagt frá
ýmsum rannsóknum á heilastarfsemi en taugasálfræðin hefur á undanförnum árum
varpað æ skýrara ljósi á hana.
Hvað er það sem fær okkur til að bregðast við eins og við gerum, t.d. þegar við
reiðumst eða grátum, verjumst eða elskum? Í stuttu máli má segja að það sé sorgleg
skammsýni hvernig við mannanna börn höfum oft lokað á tilfinningahuga okkar.
Vitsmunagreind (IQ) má sín lítils ef tilfinningalegur þroski á sér ekki jafnframt stað.
Mannshugurinn inniheldur bæði tilfinningar og vitsmuni sem er best komið í góðu
samspili hvorutveggja. Allt hefur þetta með flókið og afar merkilegt heilastarf að gera.
Það má segja að akademísk færni ein og sér gefi ekki fyrirheit um hvernig
einstaklingnum vegni í lífinu né það hvernig hann bregðist við ógnunum eða
tækifærum í lífinu.
Uppalendur og skólar ættu að leggja jafna áherslu á að börn þrói með sér
tilfinningagreind (tilfinningaleg færni) til jafns á við vitsmunagreind. Í staðinn fyrir
að reyna að steypa alla í sama mótið eigum við að hjálpa börnum til að finna sinn eigin
gjörvileika.
39

Ýmsar rannsóknir, þar á meðal þekkt rannsókn Braseltons við Harvardháskóla, hafa
m.a. leitt í ljós að gott gengi í námi sé að miklu leyti háð tilfinningalegri færni
einstaklinganna, hæfni sem þróast frá frumbernsku og fram eftir aldri. Barn þarf að
búa við ást, festu, hvatningu, umhyggju og öryggi til að öðlast sjálfstraust, staðfestu
og innri aga. Því skiptir afar miklu máli að mótunaraðilar í umhverfi barnsins hafi
skilning og þekkingu á tilfinninga- og vitsmunalegum þörfum sem og þroska barna
og getu þeirra til að mæta þeim.
Hér er getið þeirra 7 lykilatriða að skólaþroska barna og undirstöðuatriða æðra náms
eins og þau birtust í skýrslu National Center for Clinical Infant Programs (Goleman 1996)








Sjálfstraust – trúa að maður geti
Forvitni – löngun til að reyna og vita meira
Stefnufesta – hafa eitthvað að stefna að, ætla eitthvað, gera það og ná árangri
Sjálfstjórn – hafa innri stjórn/aga
Samskiptafærni – hafa ánægju af að tengjast öðrum, færni í að skilja aðra og að
vera skilinn
Boðskipti – hæfni til yrtra boðskipta, geta skipst á skoðunum
Samstarfsvilji – að finna jafnvægi milli eigin þarfa og annarra og geta sýnt fólki
traust

Loris Malaguzzi
Loris Malaguzzi (f. 1920, d. 1994) var sálfræðingur, kennari og aðalfrumkvöðull í
Reggíó Emilía. Hann sagði að kennsla væri of oft einræður kennara sem reyndu að
troða (put in) þekkingarmolum í börnin/nemendurna. Menntun skilgreindi hann
þannig að það væri leið sem fólgin væri í því að styðja börnin til sjálfshjálpar, þ.e.
kenna þeim að finna leiðir til að uppgötva þekkingu. Kennurum og uppalendum bæri
að skipuleggja umhverfið þannig að þar væri ýmislegt til að rannsaka, uppgötva og
þróa áfram, endurskoða og meta. Hann lagði mikla áherslu á að skólarnir væru rúmir
og vel skipulagðir og undirliggjandi reiða væri á hlutunum og tækifæri til að spreyta
sig og menntast.
Malaguzzi ásamt fleiri fræðimönnum og kennurum í Reggíó Emilía telja að stærstu
mistök í skólaþróun séu ef til vill þau að leggja ekki nægjanlega rækt við
tilfinningaþroska og félagslega færni, samskipti og samvinnu. Að þeir þættir séu ekki
síður mikilvægir en upplýsinga- og staðreyndafræðslan. Í raun sé mikilvægara að efla
frjóa og skapandi hugsun og víðsýni eins og kostur er því slíkt hugarstarf kann alltaf
að leita nýrra lausna jafnt sem að leita upplýsinga og staðreynda.
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Skólarnir eiga að vera fallegir og ríkir af barnvænu andrúmi þar sem gott er fyrir börn
að dafna. Þannig ætti leikskólinn ekki einungis að leggja áherslu á staðreyndir heldur
miklu fremur siðfræði, hugmyndir, tengsl, kærleika og gleði með megináherslu á
virðingu manna á milli. Leikskólinn ætti að leggja megináherslu á að efla sjálfstraust
og tiltrú á eigin getu, vekja forvitni og löngun til að skoða nýja hluti og rannsaka. Þá
sé afar mikilvægt að miðla menningu og gildum þess samfélags sem skólinn sé hluti
af. Hér á eftir er sagt frá grundvallaratriðum í viðhorfi Reggíó-stefnunnar til barna.
Megininntak stefnunnar er í stuttu máli að virkja frumlega og skapandi hugsun
barnanna. Í Reggíó er oft sagt: Börn hafa 100 mál.
Á sama hátt mætti segja að börn hafi 100 aðferðir eða möguleika til að tjá þessi mál og
við hin fullorðnu verðum að skapa þeim tækifæri til nýta alla sína möguleika. Með
það að markmiði að öll börn verði sterkir og skapandi einstaklingar með trú á eigin
getu og annarra. Einungis þannig getur heimurinn tekið góðum framförum.
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Grundvallaratriði í Reggíó
[L.H. þýddi kaflann The Fundamentals of the Reggio Approach
úr bók Louise Boyd Cadwell Bringing Reggio Emilia Home 1997.]

Barnið sem mikilhæfur einstaklingur (The child as protagonist). Öll börn eru sterk og
hæfileikarík. Þau eru frá náttúrunnar hendi með innbyggða forvitni, löngun og áhuga
á að læra allt það sem umhverfi þeirra býður upp á. Börn, foreldar og kennarar mynda
þríhyrning í menntunarferli hvers barns (Gandini, 1993).
Barnið sem samstarfsmaður (The child as collaborator). Menntun þarf að taka mið af
hverju barni fyrir sig í samskiptum við önnur börn, við fjölskylduna, við kennarana
og samfélagið fremur en hvert barn sem einangrað fyrirbrigði. Horfa þarf á
samskiptin. Leggja ber áherslu á að vinna saman í litlum hópum. Grundvallarþáttur
þess fyrirkomulags er byggt á að hópurinn sé uppbyggjandi félagslega og að hver
einstaklingur finni sjálfan sig í samspili við jafningja sína, fullorðna og umhverfið sem
hann lifir í (Gandini, 1993).
Barnið í virkum tjáskiptum (The child as communicator). Fjölbreytt tjáskipti þjálfa
vitsmunalega færni barnsins á forsendum þess. Hér er átt við tjáskipti sem hafa með
tungumálið og tjáningu að gera, hreyfingu, teikningu, að mála, að byggja, að móta leir
með höndunum, leiki með skugga og ljós, klippimyndir og form, leikræna tjáningu,
tónlist, söng og allt það sem skapar börnum kringumstæður til að undrast og upplifa.
Markmiðið er að eiga góð samskipti og öðlast táknrænan skilning og skapandi færni
(Edvards, 1993).
Það er réttur barna að þeim séu skapaðar aðstæður til að tjá sig á fjölbreytilegan máta
með margs konar efniviði um það sem þau finna, vita, skilja eða hafa áhyggjur af. Þau
þurfa að mynda eigin spurningar, þróa tilfinningar sínar og virkja ímyndunarafl sitt.
Á þann hátt geta börnin gert hugsanir sínar aðgengilegar öðrum með öllum þeim
tungumálum sem búa í sérhverju barni. Kennara ber að vinna náið með hverjum og
einum og hópnum í heild og skapa aðstæður til að kanna og rannsaka margvísleg
fyrirbæri og margs konar efnivið. Til þess þurfa börn að fá njóta allra þeirra
tjáningarforma sem þau búa yfir svo þau geti gert hugsanir sínar sýnilegar öðrum.
Vel skipulagt umhverfi er á við þriðja kennarann (The environment as third teacher).
Hönnun og fyrirkomulag rýmis á að fela í sér hvatningu til samskipta og
tengslamyndana (Gandini, 1993). Skólarnir eiga að vera fallegir, vel skipulagðir og
undirliggjandi reiða á hlutunum sem allir ganga inn í og taka þátt í (Lewin, 1995).
Hvert herbergi og hvert horn skal skapa möguleika og tilgang með til þess gerðum
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búnaði og efniviði. Umhverfið skal skipuleggja með gæði starfsins í huga, vera
umlykjandi bæði fyrir börn og fullorðna ásamt því að vekja athygli og hvetja til
samskipta.
Kennarinn sem félagi, uppalandi og leiðtogi (The teacher as partner, nurturer, and
guide). Kennarinn fangar athygli barnanna í sérhverju verkefni, litlu sem stóru, og
aðstoðar við að glæða þau lífi. Hann hvetur börnin til opinnar umræðu, rannsóknar
og til að hugsa í lausnum. Kennarinn styður börnin til að finna leiðir og skipuleggja
verkefni sín um leið og hann horfir á, hlustar og rannsakar vandlega hvert barn fyrir
sig. Kennarinn kemur með spurningar og rökræðir hugmyndir barnanna, tilgátur
þeirra og kenningar og skapar tækifæri til að uppgötvunar og menntunar (Edvards,
1993).
Kennarinn sem rannsakandi (The teacher as researcher). Kennarar skulu eiga gott
samstarf innbyrðis og við annað samstarfsfólk sem byggir á samræðu um eigið starf
og gjörðir sem og um verk og nám barnanna. Slík gagnvirk miðlun kennara og
starfsliðs stuðlar bæði að þjálfun og þroska í starfinu sem og fræðilegu innsæi.
Kennararnir sjálfir eru rannsakendur í gegnum uppeldislega skráningu þeirra á
vinnunni með börnunum. Kennarar líta einnig þannig á að börnin séu rannsakendur.
Þannig nýtur þemavinnan með börnunum umsjónar eða stuðnings kennarans fremur
en að þeir stjórni vinnunni.
Skráning styður samfélagið (The documentation as communication). Af nærfærinni
athygli fylgjast kennarar með hugsun og framþróun barnanna og þess starfsliðs sem
vinnur með börnunum. Kennarar segja álit sitt á því menntunarferli sem í gangi er og
sem hlýtur að verða að vera í brennidepli varðandi uppeldi og menntun barnanna.
Kennarar miðla til samfélagsins (bæði nær og fjær) með skráningu sem samanstendur
af einhverju eða öllu af eftirtöldu: orðræðu barnanna og samskiptum, ljósmyndum,
teikningum og öllu því sem gerir hugsanir og verk barnanna sýnileg.







Skráningin gerir foreldrum þannig kleift að skilja betur tilraunir, rannsóknir og
uppgötvanir barnanna sinna (menntun).
Skráningin hjálpar kennurum til að skilja börn betur.
Skráningin hjálpar kennurum til að skilja betur eigin störf.
Skráningin kennir börnum einnig að það sem þau gera sé mikils metið.
Skráningin hjálpar til við að gera starfið sýnilegt barninu sjálfu, starfsliði,
foreldrum og samfélaginu sem við lifum í.
Síðast en ekki síst geymir skráning sögu, reynslu og upplifun margra barna og
kennara og vitnar um það starf sem unnið er í skólanum (Gandini, 1993).
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Foreldrar sem félagar (The parents as partners). Áhugi foreldranna á ýmsum sviðum er
afar mikilvægur fyrir allt skólasamfélagið. Foreldrar eru mikilvægustu mótunaraðilarnir og þeim ber að fylgja eftir og standa vörð um velferð barnanna innan skólans.
Sú þekking og þær hugmyndir sem foreldrar geta fært með sér inn í skólasamfélagið
eru afar mikilvægar. Skólinn getur auðgað og stutt hlutverk foreldra og gert starfið
sýnilegt. Á sama hátt er mikilvægt að foreldrar styðji við starfið með öllum börnunum
með því að leggja sitt lóð á vogarskálarnar við að taka þátt í starfinu.
Hugsunin er sú að foreldrar og skóli leggi sameiginlegan grunn að velferð barna.
Foreldrar og skóli séu samstarfaðilar um allt er lýtur að börnunum og geti miðlað
áhugaverðum vísdómi sín á milli.
~~~
Nánari upplýsingar um skólastarfið og hagnýtar leiðbeiningar er að finna í ritinu
Velkomin í Regnbogann sem afhent er öllum foreldrum skólans.
Endurskoðun skólanámskrár er á ábyrgð skólastjóra í samstarfi við rekstraraðila,
stjórendur og starfslið Regnbogans. Skólanámskrá Regnbogans er birt á heimasíðu
skólans www.regnbogi.is
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4. útgáfa 2018
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