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Aðlögun á leikskólann Barnaból 

 

  

Þátttökuaðlögun 
 

Þátttökuaðlögunin byggist á þeirri hugmynd að börnin og foreldrarnir séu að læra að vera 

í leikskólanum, nái að kynnast honum saman, en ekki á að börnin séu að venjast því að 

vera aðskilin foreldrum sínum. Jafnframt að tími gefist fyrir leikskólakennara að kynnast 

barninu sem hluta af fjölskyldu og sem hluta af stærri barnahóp. 

 

Framkvæmdin er á þá vegu að foreldrar eru með börnum sínum allan daginn í 

leikskólanum í þrjá daga og taka fullan þátt í starfseminni á meðan. Markmiðið er að 

skapa trúnað og traust á milli foreldra og starfsfólks sem sé grundvöllur fyrir 

áframhaldandi foreldrasamstarfi. Ef vel tekst til við upphaf leikskólagöngu og foreldrar og 

leikskólakennarar ná að kynnast er talið líklegt að þegar á reynir sé fólk saman í lið með 

hagsmuni barna að leiðarljósi. 

 

Hugmyndafræðilega byggist þáttökuaðlögun frekar á heimspekilegri og félagsfræðilegri 

nálgun við leikskólastarf en sálfræðilegri. Má að hluta segja að hún sé afkvæmi þeirra nýju 

hugmynda sem hafa verið að ryðja sér til rúms innan leikskólafræðanna. 

 

Hún byggist á því á að undirstöðuatriði um hvernig aðlögun gengur fyrir sig stjórnist af 

viðhorfum og ákveðinni leikskólasýn. Sem dæmi byggist þátttökuaðlögun m.a. á þeirri trú 

að öruggir foreldrar smiti eigin forvitni og öryggiskennd yfir til barna sinna. Með því að 

foreldrar séu virkir þátttakendur í starfi leikskólans frá fyrsta degi öðlist þeir öryggi um 

dagsskipulagið og það sem á sér stað í leikskólanum, þeir sjái starfsfólk í verki. 

 

Foreldrar upplifi ekki að þurfa að geta sér til um væntingar og verkefni sem þeir eigi að 

takast á við. Á það er bent að og jafnframt talinn kostur við nýja formið að foreldrar eru 

líklegri til að tengjast innbyrðis. Vegna þess að þeir eru gjarnan margir saman í 

aðlöguninni nái þeir að kynnast hver öðrum og flestum börnunum, sem getur leitt til þess 

að á milli þeirra skapist kunningsskapur. 
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Dagskrá aðlögunar  
 

Dagur 1. 
 
Barn og foreldri mæta kl. 9:30 
Foreldri sér alfarið um barnið á meðan á aðlögun stendur, gefur því að borða, skiptir á því, 
fylgist með því í útiveru o.þ.h. 
Barn og foreldri fara heim kl. 11:30 
 
Dagur 2. 
 
Barn og foreldri mæta kl. 8:30  
Foreldri sér alfarið um barnið á meðan á aðlögun stendur, gefur því að borða, skiptir á því, 
fylgist með því í útiveru o.þ.h. 
Foreldri fer með barninu í hvíldina. Ef barninu gengur illa að sofna tekur kennari 
hugsanlega við í miðri hvíld og  foreldri fer fram.  
Barn og foreldri fara heim kl. 15:00 
 
Dagur 3. 
 
Barn og foreldri mæta kl. 8:30 
Foreldri sér alfarið um barnið á meðan á aðlögun stendur, gefur því að borða, skiptir á því, 
fylgist með því í útiveru o.þ.h. 
Foreldri fer ekki með barninu í hvíldina.  
Barn og foreldri fara heim kl. 15:00 
 
Dagur 4. 
 
Barnið kemur á sínum venjulega tíma og foreldrið kveður strax. Gott er að sækja barnið í 
fyrra fallinu fyrstu dagana eftir að aðlögun lýkur. 
 
Gott að hafa í huga 
 

➢ Foreldrar eru með börnunum og fá bæði morgunmat og hádegismat í 
leikskólanum.  

➢ Ekki leyfilegt að taka myndir af öðrum en eigin barni og birta á samfélagsmiðlum.  
➢ Foreldrar verða að vera sjálf með útiföt sem hæfa veðurfari þar sem þau eru einnig  

með í útiveru.  
➢ Foreldrar verða að gæta fyllsta trúnaðar um skólastarf og málefni einstakra 

nemenda sem þeir verða vitni að í aðlöguninni. 
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Upplýsingar 
 

Fataklefi 
 

➢ Í fataklefanum á hvert barn sitt hólf, merkt með nafni og mynd. 
➢ Aukaföt eru geymd í kassanum í fataklefanum. Sjá meðfylgjandi blað um hvaða 

fatnaður þarf að vera til staðar í leikskólanum.  
➢ Mikilvægt er að merkja allan fatnað, líka aukafötin 
➢ Þegar blaut/skítug föt eru send heim er mikilvægt að skoða í kassann og athuga 

hvað vantar og bæta í hann næsta dag.  
➢ Hólf í fataklefa eru tæmd á föstudögum ekki þarf að tæma kassann.  
➢ Þau börn sem eru með bleiu eiga körfu á deildum með aukafötum. 
➢ Foreldrar koma sjálfir með bleiur en leikskólinn er með blautþurrkur 

 
  

Matartími  
 

➢ Hvert barn á sitt sæti við matarborðið 
➢ Börnin sitja kyrr við matarborðið á meðan matartíminn er.  
➢ Börnin ganga frá eftir sig og setjast svo aftur í sitt sæti við matrarborðið. 
➢ Þegar allir eru búnir að ganga frá þakka allir fyrir matinn saman.  
➢ Eftir það er börnunum boðið að ganga í hvíldina. 

 

Hvíld 
 

➢ Foreldrar liggja rólegir með börnum sínum 
➢ Mikilvægt er að kenna börnunum að í hvíldinni á að liggja kyrr á sinni dýnu, það er 

ekki í boði að leika sér eða spjalla í hvíldinni. 
➢ Leikskólinn útvegar sæng og kodda. Ef barnið er vant að hafa bangsa eða snuð má 

gjarnan koma með það að heiman. Það veitir barninu aukið öryggi.  
➢ Þó barnið sofni ekki strax hvílist það samt. Það er eðlilegt að í nýjum 

kringumstæðum eigi það erfiðara með að sofna í fyrsta skiptið.  
➢ Ef barnið grætur þarf ekki að hafa miklar áhyggju af því, það tuflar ekki hin börnin. 

Það hefur sýnt sig að hin börnin sofna ekkert síður þó að annað barn gráti.  
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Hvað þarf að vera í fatahólfi barnsins 
 

➢ Nærbolir og nærbuxur 
➢ Samfellur 
➢ Sokkar 
➢ Sokkabuxur/gamosíur 
➢ Buxur 
➢ Peysur 
➢ Flís-eða ullarpeysa 
➢ Flísbuxur 
➢ Vettlingar 
➢ Ullarsokkar 
➢ Regnföt 
➢ Pollavettlingar 
➢ Kuldagalli 
➢ Stígvél 
➢ Kuldaskór(að vetri) 
➢ Strigaskór (að sumri) 

 
➢ Munið að merkja allan fatnað og skótau barnanna. Vel merkt föt skila sér betur til 

eigandans. 
 
 
Gott að hafa í huga  
 

➢ Að merkja allan fatnað og skótau 
➢ Þegar farið er með óhreint heim að koma með nýtt í staðinn 
➢ Yfirfara kassana reglulega og taka föt sem eru orðin of lítil 

➢ Og muna að skila margnota pokunum aftur til leikskólans😊 
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Með ósk um gott gengi og farsælt samstarf  

 

 

 

 

 

Að skilja við barnið sitt 
 

Ef barnið vill ekki koma í leikskólann og grætur þegar skilið er við það, þá eru 
orsakirnar oftast 
 

➢ Eðlileg viðbrögð barns við að skilja við öruggt umhverfi móður eða föður, yfir í nýtt 
og minna þekkt umhverfi, þ.e. öryggisleysi.(Vönduð og góð aðlögun minnkar 
hættuna á þessu). 

➢ Barnið vill vita hvað hægt er að komast langt með foreldra sína hvort þau hætti 
kannski við að skilja það eftir á leikskólanum eða hvort þau fáist til að vera áfram 
með því, þ.e. valdatafl. 

 

Þegar lagt er af stað í leikskólann og skilið er við barnið er mikilvægt að  
 

➢ Kveðja barnið alltaf. Að öðrum kosti getur barnið ekki treyst foredrum sínum og 
verður öryggislaust og hrætt um að farið sé á bak við það.  

➢ Tala jákvætt um leikskólann, í glaðværum tón 
➢ Vara ákveðin þegar barnið er kvatt svo það sé aldrei í vafa um vilja foreldrisins. Það 

er mikilvægt að hika aldrei því ef hik kemur á foreldrið kvikna vonir um að það 
breyti ákvörun sinni. Verði barnið vart við síendurtekið hik hjá foreldrinu geta 
þessar fölsku vonir tafið verulega fyrir aðlögun barnsins.  

 

Það er alltaf erfitt að skilja við barnið sitt grátandi  
 

➢ En það er mikilvægt að barnið finni það ekki og það er sjálfsagt að ræða um þetta 
við deildarstjóra í einrúmi. Barnið má aldrei vera áhreyrandi þegar um það er rætt. 

➢ Auk þess er alveg sjálfsagt að hringja eftir að komið er til vinnu og fá fréttir af 
barninu. Venjulega huggast það á innan við mínútu. Það gefur vellíðan að vita að 
barninu líður vel og það er farið að leika sér.  
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