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Mars 2015 JÖTUNHEIMAFRÉTTIR 

HUGLEIÐINGAR ÚR STARFINU 

Nú er  meira en helmingur liðinn af þessu skólaári og margt búið að gera. Leikskólinn 

er þátttakandi í þróunarverkefni allra leikskólanna í Árborg, Árangursríkt læsi í leik-

skólum Árborgar. Í gegnum þetta verkefni höfum við verið að efla okkur á þessu sviði 

og jafnvel að bæta nýjum áherslum inn. Á öllum deildum er unnið með Lubba, 

markvissa málörvun og orðaspjall í einhverri mynd. Við sjáum að börnin eru virkilega 

áhugasöm og tilbúin að tileinka sér nýja þekkingu. Við sjáum að þau eru að velta fyrir 

sér stöfum og hljóðum í öllu starfinu. Þau búa stafina til úr kubbum, saltstöngum, leir, 

þau sauma stafina og skrifa, í raun er hugmyndaflugi barnanna engin takmörk sett 

hvað þetta varðar. Það er einstaklega ánægjulegt að vera kennari þegar áhugi 

barnanna er svona mikill og þau yfirfæra þekkingu sína á allt sem þau eru að starfa. Að 

sjálfsögðu erum við ekki eingöngu að vinna með málþroskann þó hann sé stór þáttur 

af þroska barns. Hér fer fram mikil sköpun og mikill leikur, við leggjum áherslu á 

hreyfingu og útivist og best er að hafa jafnvægi í þessu öllu saman. Svo er líka gaman 

að brjóta hversdaginn upp og gera eitthvað skemmtilegt og það höfum við verið 

dugleg að gera í vetur. Það hafa verið litadagar reglulega og þeir eiga eftir að verða 

fleiri og þá hittast allir í salnum og syngja saman. Við höfum boðið foreldrum og fjöl-

skyldum barnanna að taka þátt í starfinu með t.d. foreldrakaffi, jólaballi, afa og 

ömmudegi og svo verða nú í mars skemmtanir á öllum deildum sem börnin bjóða fjöl-

skyldum sínum að sjá og og taka þátt í.  Á hverju vori eru ákveðin tímamót hjá okkur 

því hluti af börnunum hættir hjá okkur og þau fara í grunnskóla að hausti. Í maí fara 

þessir nemendur í útskriftarferð og svo verða þau líka útskrifuð formlega úr leik-

skólanum. Í maí er dagskipulaginu oft breytt og lögð meiri áhersla á útivist og leikinn 

úti og börnin njóta þess að nýta góða veðrið og allt það sem útisvæðið hefur upp á að 

bjóða. Fyrir sumarfrí höfum við grillveislu og vorhátíð þar sem börnin bjóða fjöl-

skyldum sínum að koma og eiga góða stund saman við grill og útivist. Þessi dagur 

verður ákveðin eftir veðurspá og tækifæri gripið þegar útlit er fyrir gott veður. 

 

 

SUMARFRÍ  

Leikskólinn verður lokaður vegna sumarleyfa starfsfólks frá og með 1. júlí 2015 til og 

með 4. ágúst 2015. Leikskólinn opnar aftur miðvikudaginn 5. ágúst 2015 kl. 7:45. 

 

 

 

EFNISYFIRLIT 

Bolludagur og fleiri dagar ....... 2 

Afa og ömmudagur .................. 2 

Þorrablót .................................. 2 

Viðburðir framundan .............. 3 

Vorskóli ................................... 3 

Frá foreldraráði ....................... 4 

Foreldraviðtöl .......................... 4 

 



Það læra börnin sem fyrir þeim er haft 

  BOLLUDAGUR, SPRENGIDAGUR OG ÖSKUDAGUR 

Á bolludaginn voru steiktar fiskibollur í 

hádegismatinn. Gunnur bakaði vatns-

deigsbollur og í kaffitímanum var boðið 

upp  á bollur með  sultu, rjóma og 

súkkulaði. Á sprengidag var boðið upp á 

saltkjöt og baunir í hádeginu og allir 

borðuð  mjög vel. Saltkjöt og baunir er 

greinilega eitthvað sem börnunum finnst 

gott að fá. Á öskudag komu þeir sem 

vildu, bæði börn og starfsfólk í  

búningum og höfðu gaman.  Kötturinn 

var sleginn úr tunnunni í salnum á 

tveimur böllum. Einu fyrir yngri 

deildirnar og öðru fyrir eldri deildirnar. 

Þegar búið var að slá köttinn úr tunnu-

num var tjúttað í salnum og börnin 

gæddu sér á saltstöngum og djúsi. 

AFA OG ÖMMUDAGUR 

 

Á degi leikskólans 6. febrúar 

síðastliðinn buðu nemendur  öfum 

sínum, ömmum, langöfum og 

langömmum  í kaffi og að skoða 

leikskólann. Það var mjög 

ánægulegt að sjá hversu margir 

komu og kíktu í heimsókn á  barna-

börnin sín og fylgdust með þeim í 

leik og starfi. Ekki var annað sjá en 

að allir hafi notið  heimsóknar 

bæði ungir sem aldnir. 
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ÞORRABLÓT 

Fimmtudaginn 29. janúar síðastliðinn var haldið þorrablót í Jötunheimum. Starfsfólk og 

börn mættu svartklædd í skólann í tilefni dagsins. Allir fóru í salinn fyrir hádegi þar sem 

kennarar sýndu leikritin Búkolla og Gullbrá og birnirnir þrír og óhætt að fullyrða að þar 

voru leiksigrar unnir. Að sýningum loknum voru sungin nokkur lög sem tengjast 

þorranum og krumma. 

 

 

 

 

 

Í hádeginu var boðið upp á þorramat t.d. hangikjöt, soðið slátur, sviðasultu bæði nýja og 

súra, súra hrútspunga, súra lundabagga, rófustöppu, kartöflumús, flatkökur, harðfisk og 

hákarl. Á yngri deildum borðuðu allir saman við langborð. Á eldri deildunum var hlaðborð 

á ganginum og allir fóru fram og settu á diskana sína og fóru með þá inn á deildir og 

borðuðu þar. 

Frábær og vel heppnaður dagur í alla staði. 



Nemendur sem hefja nám í grunnskóla næsta haust fara í vorskóla í sinn skóla nú á næstunni. 

Í Vallaskóla verður skipulagið þannig að 20. mars er foreldrum og nemendum boðið að koma og 

skoða skólann saman. 

23. og 24. mars  er svo eiginlegur vorskóli og þá fara nemendur með leikskólakennurum og vinna 

verkefni og fá að sjá hvernig skólinn er.  

Í Sunnulækjarskóla verður skipulagið þannig að 10. apríl  er foreldrum og nemendum boðið að 

koma og skoða skólann saman. 

13. og 14. apríl er svo eiginlegur vorskóli og þá fara nemendur með leikskólakennurum og vinna 

verkefni og fá að sjá hvernig skólinn er.  

Nú eftir áramót hafa börnin farið í heimsókn í báða skólana og fengið skoðunarferð um þá. Einnig 

er í boði að fara í gönguferðir og fá að fylgjast með í íþrótta og sundtímum. Við látum ráðast af 

skipulagi leikskólans hvort og hvenær við förum í þessar heimsóknir. 

VORSKÓLI 

VIÐBURÐIR FRAMUNDAN 

17. mars. Skemmtun á Sunnuhvoli kl. 14:30. 

18. mars. Skemmtun á Fagurgerði kl. 14:00. 

19. mars. Skemmtun á Sólbakka  kl. 14:00. 

20. mars. Vorskóli í Vallaskóla—heimsókn nemenda og foreldra. 

23. mars. Vorskóli í Vallaskóla. 

24. mars. Vorskóli í Vallaskóla. 

24. mars. Skemmtun á Fossmúla kl. 14:30. 

25. mars. Skemmtun á Merkilandi kl. 14:30. 

26. mars. Skemmtun á Aðalbóli kl. 14:30. 

Hver deild fyrir sig auglýsir hvernig fyrirkomulag skemmtananna er og börnin koma heim með  

boðsbréf. 

1. apríl. Gulur dagur og sameiginleg söngstund í salnum. 

10. apríl. Vorskóli í Sunnulækjarskóla— heimsókn nemenda og foreldra. 

13. apríl. Vorskóli í Sunnulækjarskóla. 

14. apríl. Vorskóli í Sunnulækjarskóla. 

4. maí opnar myndlistasýning í Jötunheimum. 

6. maí. Hjóladagur. 

8. maí. Grænn dagur og sameiginleg söngstund í salnum. 

13. maí. Útskrift elstu nemendanna. 

21. maí. Útskriftarferð.. 

6. júní. Blár dagur og sameiginleg söngstund í salnum. 

Vorhátíð og grillveisla verður á góðviðrisdegi í júní. 

Fyrirkomulag þessara viðburða verður auglýst þegar nær dregur. 

MYNDIR ÚR STARFINU 
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FORELDRAVIÐTÖL 

Á hverju ári eru foreldrar 

boðaðir í foreldraviðtöl þar 

sem kennurum og foreldrum 

gefst kostur á að ræða líðan 

barnanna og hvað þau er að 

gera í leikskólanum. Margir eru 

búnir að fá boð um viðtal en 

aðrir ekki. Hver deild skipu-

leggur sín viðtöl og þau gætu 

farið fram alveg fram að 

sumarfríi. 

FRÁ FORELDRARÁÐI JÖTUNHEIMA 

Fyrsti fundur foreldraráðs var haldinn í Jötunheimum miðvikudaginn 4. febrúar 2015 

kl. 20:00.  

Fundinn sátu Júlíana Tyrfingsdóttir leikskólastjóri, Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir 

formaður, Hugrún Vignisdóttir ritari og Sif Sigurðardóttir meðstjórnandi.  

Byrjað var á að kjósa formann og ritara. Júlíana leikskólastjóri fór yfir handbók og  

hlutverk foreldraráða í leikskólum. Þar kom fram að foreldraráð þarf að hafa ákveðnar 

starfsreglur og starfsáætlun. Því verða fyrstu verkefni nýs foreldraráðs, að móta    

starfsreglur- og áætlun ráðsins.  

Júlíana greindi frá því að skólanámskrá Jötunheima væri að verða tilbúin. Foreldraráð 

mun svo fara yfir hana með tilliti til þeirra verkefna sem eru nú þegar í gangi í       

Jötunheimum. Stefnt verður að því að birta skólanámskrána í kringum Vorhátíðina.  

Farið var yfir starfsáætlun Jötunheima sem unnið hefur verið að hörðum höndum og 

ber áætlunin merki þess. Áætlunin er skýr og vel unnin að mati foreldraráðs.  

Velt var upp þeirri hugmynd hvort grundvöllur væri fyrir samstarfi við önnur      

foreldraráð í Árborg. Verður það kannað í kjölfar fundar.  

Einnig var farið yfir mun á foreldraráði og foreldrafélagi. Stefnt verður að því að opna 

síðu innan heimasíðu leikskólans, sem ætluð verður foreldraráði. Þar munu birtast 

fundarpunktar og fleiri gagnlegar upplýsingar er varða starfsemi foreldraráðs svo sem 

starfsreglur og starfsáætlun.  

Fundi slitið kl. 21:10. Næsti fundur áætlaður 6.maí kl. 20.  

 

Fyrir hönd foreldraráðs 

Hugrún Vignisdóttir, ritari.  

 

FORELDRARÁÐ 
Netfang foreldraráðs er 

leikskolinnjotunheimar@gmail.com 

 

Allar hugmyndir og málefni er 

varða leikskólann og 

leikskólastarfið eru vel þegnar á 

þetta netfang. 


