
Í útiveru vinnum við með 
náttúruefni s.s. að skapa úr 

snjó, sandi og öðrum efnivið úr 
náttúrunni. 

Við hittumst reglulega 
og syngjum öll saman í 

sal. 

Tónlist skipar stóran sess 
í starfinu á Grænuvöllum. 

Allir nemendur fá að 
kynnast hljóðfærum, eldri 

nemendur í skipulögðum 
tímum og þau yngri meira í 

gegnum söng og dans.   

Á Grænuvöllum leggjum við 
áherslu á að vinna með opinn, 
verðlausan efnivið í skapandi 
vinnu sem býður upp á marga 

möguleika. 

Í frjálsa leiknum fær 
ímyndunarafl og hugmyndaflug 

nemenda að njóta sín. Við 
vinnum með kubba s.s. eininga-

kubba og legokubba.  
Könnunarleikur er á yngstu 

deildum þar sem leikið er með 
verðlaus efni. 

 Í sköpun felst að búa til 
og gera eitthvað nýtt og 
öðruvísi en viðkomandi 

hefur gert áður og byggir 
þannig ofan á fyrri 

reynslu og þekkingu. 

 Sköpun er að uppgötva, 
njóta, örva forvitni og á-
huga, virkja ímyndunarafl 

og leika sér með mögu-
leika. 

 Afrakstur sköpunar-
verksins skiptir ekki 
meginmáli, heldur það 
ferli sem á sér stað. 

Sköpun fléttast inn í allt 
starf Grænuvalla. 

Skö pun 



Við leggjum áherslu á góð 

samskipti, við æfum okkur 

að skiptast á, bera 

umhyggju hvert fyrir öðru 

og að hver einstaklingur 

læri að vera hluti af hóp. 

Einnig að hann læri að 

lesa í tilfinningar sínar og 

annarra. Við leitumst við 

að gera starfið sýnilegt og 

myndrænt fyrir nemendur 

til að efla sjálfstæði þeirra 

og öryggi. Dagskipulagið 

er myndrænt auk þess 

sem skúffur, hólf og fleira 

er merkt með myndum og 

ritmáli. 

Við leggjum mikið upp úr 

lestri og sögum, bæði í 

litlum hópum og fyrir 

einstaklinga. Við vinnum 

m.a. með markvissa 

málörvun, stærðfræði, 

þekkingu og tilfinningar 

auk þess sem við leikum 

okkur með stafi, orð og 

Á Grænuvöllum vinnum 

við markvisst að því að 

auðga orðaforða 

barnanna og styðjumst til 

þess m.a. við 

orðaforðalista 

Menntamála-stofunar auk 

Orðaleiks - námsefnis fyrir 

leikskólabörn sem læra 

íslensku sem annað mál 

og er gefið út af  Miðstöð 

skólaþróunar við 

Háskólann á Akureyri. Á 

öllum deildum eru 

orðakassar með 

mismunandi þemum fyrir 

hvern mánuð og er unnið 

með þau á fjölbreyttan 

Við leggjum upp með að 

börnin verði fær um að 

lesa í umhverfi sitt, við 

förum í vettvangsferðir  

þar sem við æfum okkur 

að nota augu og eyru 

þegar við förum yfir götu, 

skoðum skilti og aðrar vís-

bendingar sem um-

hverfið gefur okkur. 

Í læsi felst þekking og 

færni barna til að lesa í 

umhverfi sitt. 

Í læsi felst einnig leikni 

barna til að tjá upplifun 

sína, tilfinningar og 

skoðanir. 

Læsi er mikilvægur þáttur 

fyrir hvern einstakling og 

stuðlar að lýðræði í sam-

félaginu. 

Læsi 



Við vinnum mikið með 
verðlausan efnivið og 
vöndum okkur að fara 

vel með alla hluti. 

Við lærum að fara vel 
með náttúruna, tínum 
rusl, gefum öndunum 

og tínum ber á 
haustin.  

 Við stuðlum að 
umhverfisvænni hugsun 
meðal barnanna með því 
t.d. að búa til moltu og 

flokka pappír. 

Við nýtum pappír, 
eggjabakka, fernur, 

dósir og fleira í leik og 
föndur. 

 Við viðhöldum þjóðlegum 
hefðum m .a. með því að 

halda þorrablót og undir-
búa jól og páska. Við 

höldum okkar hefðir, t.d. 
með því að halda blátt og 

bleikt boð. 

Sjá lfbærni 
Við förum í vettvangs-

ferðir og notum 
náttúruna og umhverfið í 

kennslu. Við leggjum 
mikið upp úr því að ganga 

vel um náttúruna, að 
skilja við hana eins og við 
komum að henni eða jafn-

vel betur. 

Sjálfbærni er samspil 
umhverfis, efnahags, 

samfélags og velferðar. 
Samfélagsleg sjálfbærni snýst 

um að viðhafa lýðræðisleg 
vinnubrögð og tryggja að 

fjölbreyttum þjóðfélagshópum 
sé gert jafnt hátt undir höfði.  

Í sjálfbærnimenntun felst 
einnig að börnin þrói með sér 

gagnrýna hugsun. 

 Mikilvægt er að börnin skilji 
hvernig samfélagið er og hefur 

þróast. 



Á Grænuvöllum fá öll 
börn hvíldarstund frá 

erli dagsins.  

 

Stefna okkar  er að 
borða hollan og góðan 
mat. Áhersla lögð á 

grænmeti og ávexti. Lýsi 
tekið daglega. Matseðlar 

unnir í samstarfi við 
næringarráðgjafa og 

Lýðheilsustöð. 

 

Við leggjum áherslu á 
hreyfingu s.s. daglega 
útiveru, gönguferðir, 

frjálsan leik og hreyfi-
stundir. 

 

Við eflum og styðjum 
sjálfsmynd nemenda og 
stuðlum að andlegu og 

líkamlegu öryggi. Kennum 
þeim að taka sjálfstæðar 
ákvarðanir og bera ábyrgð 
á eigin hegðun. Hafa já-

kvæðan aga til hliðsjónar. 
Vinátta höfð að leiðarljósi.  

Heilbrigði  

ög velferð 

 

Á Grænuvöllum er úti-
kennsla hjá öllum 
nemendum. Eldri 

árgangar fara markvisst 
í Holt og jafnvel elda og 
borða úti. Yngri deildir 

vinna að náttúruskoðun á 
ýmsan hátt. Við nýtum 
nærumhverfi okkar til 

náms og leikja.  

� 

Heilbrigði felur í sér 
andlega, líkamlega og 
félagslega vellíðan. 

 Leggja þarf áherslu á 
jákvæða sjálfmynd, 

hreyfingu, næringu, hvíld, 
andlega vellíðan, góð 

samskipti, öryggi, 
hreinlæti, kynheilbrigði og 
skilning á eigin tilfinningum 

og annarra. 

 Taka þarf mið af 
einstaklingsbundnum 

þörfum nemendanna og 
gæta þess að allir fái notið 

styrkleika sinna til að 
byggja upp jákvæða 

sjálfsmynd. 

 



Börnin læra að taka tillit 
til annara og virða 

skoðanir þeirra. Að allir 
hafi sama rétt  í 
þjóðfélaginu óháð 
þjóðerni, fötlun, 

kynþætti, litarhætti og 
trúarskoðunum. Vera góð 

hvert við annað og 
hjálpsöm. 

Við vöndum okkur að 
bera virðingu fyrir 

umhverfinu og tínum 
reglulega rusl m.a. í 

gönguferðum og 
hreinsunardögum. 

Við stuðlum að samvinnu 
við Borgarhólsskóla, 

Tónlistarskólann, FSH, 
Miðjuna, HÞ, söfn 
bæjarins og fleiri 

stofnanir. 

Lý ðræði ög 

mánnre tti

Á Grænuvöllum taka 
nemendur  þátt í daglegu 
starfi leikskólans og hafa 
áhrif á starfið allt eftir 
þroska og getu hvers og 
eins. Meðal annars eru 

þjónar sem leggja á borð 
og sækja matinn. 

Nemendur hafa val um 
leiksvæði. 

�Lýðræði byggir á 
gagnrýninni hugsun og 

virkri þátttöku í að skapa 
samábyrgt og sjálfbært 

samfélag.  

Í lýðræðislegu samfélagi 
er tekið mið af 

mannréttindum og virðingu 
fyrir einstaklingnum. 

Umhyggja fyrir fólki, 
dýrum og umhverfi er 

mikilvæg í lýðræðis– og 
mannréttindamenntun. 

Í starfsháttum skólanna 
skal taka mið af þörfum 

einstaklings, áhuga hans og 
sjálfsábyrgð. Börn læra 

um lýðræði í lýðræði. 

Við eigum góð samskipti við 
foreldra. 



Við leggjum áherslu á 
vináttu og virðingu í 
samverustundum, 

umræðum, söng og leik. 

Við vinnum með jafn-
rétti með því að 

hlusta og viðurkenna 
hvert annað. 

Á Grænuvöllum eru allir 
jafnir, óháð kyni, litar-
hætti, aldri, fötlun og 

trú. Við erum öll frábær 
eins og við erum. 

� Jafnrétti er 
regnhlífarhugtak sem 
nær til aldurs, búsetu, 

fötlunar, kyns, 
kynhneigðar, 

litarháttar, lífsskoðana, 
menningar, stéttar, 

trúarbragða, tungumáls, 
ætternis og þjóðernis. 

 Áhersla er lögð á að 
drengir og stúlkur eigi 

sem viðtækasta og 
jafnasta möguleika. 

 Áhersla er lögð á skóla 
án aðgreiningar. 

Við tökum þátt í List án 
landamæra, þar sem 

einstaklingar á ýmsum 
aldri, einstaklingar með 
fötlun og ófatlaðir vinna 
saman að sameiginlegum 

verkefnum. 


