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Ársskýrsla Samtaka Heilsuleikskóla 2012-2013 

Helstu atriði í starfi Samtaka Heilsuleikskóla starfsárið 2012-2013. 

Áttundi Aðalfundur Samtaka Heilsuleikskóla var haldinn á Akureyri 16. mars 2012. 

Anna R. Árnadóttir leikskólastjóri og Jórunn E. Jóhannesdóttir aðstoðarleikskólastjóri á 

Krógabóli tóku á móti gestum og sögðu frá starfi skólans og sýndu þeim leikskólann, Krógaból 

er 5 deilda leikskóli og starfar eftir Heilsustefnunni. Leikskólinn er 7. Heilsuleikskólinn sem 

fékk viðurkenningu sem slíkur, vígslan var árið 2007. 

Aðalfundur samtakanna var haldinn í sal Lions Skipagötu 14, 4. Hæð á Akureyri.  

Á dagskrá aðalfundar voru hefðbundin aðalfundarstörf og kosning stjórnar.   

Þetta var fyrsti aðalfundur Samtaka Heilsuleikskóla eftir andlát Unnar Stefánsdóttur 

formanns Samtaka Heilsuleikskóla frá upphafi og frumkvöðuls Heilsustefnunnar. Það var því 

með sorg í hjarta sem fundarmenn komu saman, þar sem að hópurinn saknar hennar sárt. 

Unnur var hugsjónarkona og driffjöður Samtakanna hingað til. Blessuð sé minning hennar. 

 

Stjórn Samtaka Heilsuleikskóla 

Kristín Eiríksdóttir leikskólastjóri Árbæ á Selfossi er formaður samtaka Heilsuleikskóla 

Sigrún Hulda Jónsdóttir leikskólastjóri Urðarhóls í Kópavogi er varaformaður  

Anna R. Árnadóttir leikskólastjóri á Krógabóli er gjaldkeri 

Ólöf Guðmundsdóttir aðstoðarleikskólastjóri leikskólanum Heiðarseli Reykjanesbæ er ritari  

María Hermannsdóttir leikskólastjóri leikskólanum Vogum Vatnsleysuströnd er 

meðstjórnandi  

M. Sigríður Jakobsdóttir leikskólastjóri  leikskólanna Æskukots á Stokkseyri og Brimvers á 

Eyrarbakka er varamaður í stjórn 
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Heimasíða Heilsusamtakanna 

Grímur Hákonarson, sonur Unnar Stefánsdóttur heitinnar,  kom á aðalfundinn á Akureyri 

2012 og kynnti nýtt félag sem heitir Heilsustefnan og er kennt við heilsustefnu Unnar 

Stefánsdóttur. Fjölskylda Unnar á merki Heilsustefnunnar og rekur Heilsustefnuna. 

Fjölskyldan vill þannig varðveita minningu og verk Unnar og gera upplýsingar um 

Heilsustefnuna aðgengilegar á heimasíðu. Þar verða upplýsingar um stefnuna og Samtök 

Heilsuleikskóla  og hvert leikskólar geta snúið sér ef þeir hafa áhuga á að gerast 

Heilsuleikskóli.  

Heimasíðan http://www.heilsustefnan.is var formlega opnuð 18. janúar 2013 á afmælisdegi 

Unnar Stefánsdóttur. Opnunin var í leikskólanum Urðarhól og opnaði forseti Alþingis, Ásta 

Ragnheiður Jóhannesdóttir heimasíðuna.  Á heimasíðunni  á fólk að geta lesið allt um 

Heilsustefnuna. Stefnt verður að því að allar upplýsingar um Samtök Heilsuleikskóla verði þar 

inni. Fulltrúar frá Samtökunum mun sjá um að setja inn á heimasíðuna það sem viðkemur 

heilsuleikskólum og  samtökunum. Í dag sjá þær Ingunn Ríkarðsdóttir leikskólastjóri í 

Garðaseli á Akranesi og Ingunn Sveinsdóttir aðstoðarleikskólastjóri og sérkennslustjóri í sama 

leikskóla um þann hluta af heimasíðunni sem tilheyrir Samtökum Heilsuleikskóla. Vil ég nota 

tækifærið og þakka þeim fyrir,  hvað vel hefur tekist til með hlut Samtaka Heilsuleikskóla á 

heimasíðunni.      

Heilsubók ungbarna 

Þegar lagt var af stað með vinnu að Heilsubók ungbarna var hugmyndin sú að hún væri ekki 

hugsuð til útfyllingar. Heldur væri bókin til upplýsinga fyrir þá sem vinna með börnum undir 

tveggja ára aldri í Heilsuleikskólum.  Á aðalfundinum á Akureyri kom skýrt fram að 

fundarmenn vildu að bókin væri til útfyllingar að einhverju leiti. Vinnuhópurinn hefur unnið 

með þá hugmynd. Stjórnarmenn fengu sent uppkast af Ungbarna-heilsubók sem 

stýrihópurinn sem vinnur að henni gerði. Bókin sjálf sem er hefti um Heilsustefnuna verður 

aðgengileg á internetinu (heimasíðunni), hún fer ekki inni í Heilsubók barnsins. Síðan eru tvö 

skráningarblöð sem fara  inn í Heilsubókina. Þessi skráningarblöð eru sett eins upp og þau 

skráningarblöð sem eru í Heilsubók barnsins. Skráð er á blaðið að vori þar sem gert er ráð 

fyrir að í fyrsta viðtalinu að hausti fari fram kynning á heilsubókinni, stefnunni og almennri 

aðlögun barnsins. 
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Varðandi myndir í Ungbarnaheilsubókina var samþykkt að kaupa myndir af Grími Hákonssyni 

sem hafði komið í Urðarhól og tekið skemmtilegar myndir af börnum í leik og starfi. 

Myndirnar kosta 25.000 með rétti til að verða birtar á heimasíðunni (internetinu) en það 

kostar ákveðna upphæð á mánuði að vera með myndir á internetinu. Samþykkt var að 

stýrihópurinn ljúki vinnu sinni út frá því sem hópurinn hafði þegar gert þegar hér var komið 

sögu. Og við fáum sennilega að heyra frá hópnum hér á eftir.  

Stjórnarfundir 

Þrír stjórnarfundir voru haldnir á starfsárinu. Fyrsti fundur vinnuársins var haldinn 14. maí 

2012 í leikskólanum Urðahóli í Kópavogi. Ákveðið var með leyfi leikskólastjóra Urðarhóls að 

halda stjórnarfundi þar, þar sem að leikskólinn er vel staðsettur fyrir stjórnarmenn. Á 

fundinn mætti nýkjörin stjórn. Kristín Eiríksdóttir, Sigrún Hulda Jónsdóttir, María 

Hermannsdóttir, Anna Árnadóttir og Ólöf Kr. Guðmundsdóttir sem ritar fundagerð. Þar sem 

að stjórninni fannst hún standa á tímamótum var ákveðið að fara rólega af stað þannig að 

auðveldara yrði að valda þeim verkefnum sem stjórnin þarf að vinna. Rætt var um 

heimasíðu, kostnað vegna ferða stjórnarmanna, fundartíma og innkaup á fánum fyrir 

Samtökin og hvar best væri að geyma lagerinn.  

Annar fundurinn var haldinn föstudaginn 19. október 2012 í leikskólanum Urðarhól í 

Kópavogi. Mættar voru. Kristín Eiríksdóttir, Sigrún Hulda Jónsdóttir, Anna R. Árnadóttir, 

Sigríður Jakobsdóttir og Ólöf Guðmundsdóttir sem ritaði fundagerð.   Rætt var um starfið 

framundan og breytt landslag við fráfall Unnar Stefánsdóttur.  Nýkjörinn formaður, 

undirrituð, gerði það að tillögu sinni að úttekt, og viðurkenningar vegna Heilsuleikskóla væru 

tvisvar á ári, að vori og að hausti. Þetta er í hagræðingarskyni fyrir formanninn. Jafnframt var 

ákveðið að úttektir á leikskólum væri svæðaskipt eftir stjórnarmönnum, en formaður sjái um 

viðurkenningarnar. Ákveðið að láta reyna á hugmyndina á starfsárinu og endurskoða hana 

þegar reynsla er komin á þetta fyrirkomulag. Ákveðið var að gera lista yfir Heilsuleikskóla og 

leikskóla á heilsubraut sem kæmi inn á heimasíðuna þegar hún er tilbúin, í dag hafa 21 

leikskóli fengið viðurkenningu sem Heilsuleikskóli.  

Við sameiningu leikskóla fækkar leikskólum og jafnvel er ekki víst hvort leikskólar vinni áfram 

að Heilsustefnunni eftir sameiningu þeirra, tíminn leiðir það í ljós.  Rætt um fyrirhugaða 

heimasíðu Heilsustefnunnar, aðalfund samtakanna 2013 og Ungbarnaheilsubókina.  
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Rætt um kostnað vegna ferða stjórnamanna Samtaka Heilsuleikskóla. Ákveðið var að stjórnin 

hittist tvisvar sinnum á ári að hausti og nokkru fyrir aðalfund. Einnig var ákveðið að samtökin 

greiddu ferðakostnað fyrir þá stjórnarmenn Samtaka Heilsuleikskóla sem kæmu lengra að 

svo sem flugfar, bílaleigubíl og tæki þátt i gistikostnaði sé þess þörf. Þetta fyrirkomulag er 

mikilvægt að mati formanns Samtaka Heilsuleikskóla þar sem að það getur haft áhrif á það 

hvort fólk „utan af landiˮ treysti sér til þess að vera í stjórn Samtaka Heilsuleikskóla. Mælst er 

til þess að aðrir stjórnarmenn sem koma styttra að eða um 100 km, fái greitt frá sínum 

skólum sé þess kostur. Stjórnin nýtir sér tölvupóstssamskipti á milli funda. Við látum reyna á 

þetta skipulag, ef það reynist ótækt, þá verður að taka aðra ákvörðun. 

Þriðji stjórnarfundur var núna í dag. Hann var um þennan fund, aðalfund Samtaka 

Heilsuleikskóla 2013. 

Heilsuleikskólar 

Eftirtaldir leikskólar hafa fengið viðurkenningu sem Heilsuleikskóli: 

1. Urðarhóll í Kópavogi                 1996 

2. Krókur í Grindavík           2003 

3. Garðasel á Akranesi                  2004 

4. Heiðarsel í Reykjanesbæ         2004 

5. Suðurvellir í Vogum                  2005 

6. Árbær í Árborg          2007 

7. Krógaból á Akureyri                  2007 

8. Krakkakot á Hornafirði         2008 

9. Laufás á Þingeyri          2008 

10. Kór í Kópavogi                   2008 

11. Fálkaborg í Reykjavík                  2009 

12. Bæjarból í Garðabæ                  2010 

13. Háaleiti í Reykjanesbæ         2010 

14. Hamravellir í Hafnarfirði         2010 

15. Brimver á Eyrarbakka                  2010 

16. Æskukot á Stokkseyri                   2010 

17. Kæribær á Klaustri                      2010 
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18. Holtakot á Álftanesi                  2011 

19.  Skógarland  Egilsstöðum              2012 

20. Álfasteinn Hörgársveit                   2012 

21. Garðasel Reykjanesbæ                  2012 

Nýir Heilsuleikskólar á starfsárinu 

1. Skógarland  Egilsstöðum              maí 2012 

2. Álfasteinn Hörgársveit                  1. Júní 2012 

3. Garðasel Reykjanesbæ                  5. Október 2012  

Leikskólar á heilsubraut 

Eftirtaldir leikskólar eru á Heilsubraut 

      Ungbarnaleikskólinn Ársól í Reykjavík            vor 2013 

       Andabær Borgarbyggð                                      vor 2013 

      Heklukot á Hellu                                   vor 2013 

      Fífusalir Kópavogi                                                vor 2013 

Hvar á næsti fundur að vera? 

Á fyrsta fundi stjórnarinnar 14. maí 2012 var umræða um næsta aðalfund, þennan fund sem 

að við sitjum núna og hvar hann skyldi haldinn. Samkvæmt hefð sem hefur skapast átti þessi 

fundur að vera á Höfn í Hornafirði og fundurinn 2014, á næsta ári, á Þingeyri. Mikill 

kostnaður verður fyrir fólk sem að kemur t.d. frá Akureyri og Egilstöðum og þarf að fara í tvö 

flug. Rætt var um að varnarþing Samtaka Heilsuleikskóla er í Kópavogi og spurning hvort 

halda ætti aðalfund Samtaka Heilsuleikskóla þar af hagkvæmisástæðum. Formaður ræddi við 

Snæfríði Hlín Svavarsdóttir leikskólastjóra í Krakkakoti á Höfn í Hornafirði sem nú er 

fundastjóri og var ákveðið að halda aðalfund 2013 í Kópavogi. Fundurinn hér þarf að ræða 

hvar næsti aðalfundur þ.e. aðalfundur haldinn 2014 verður haldinn. Hvort að við látum 

hagkvæmissjónarmið ráða för eða þá hefð sem hefur skapast og við beygðum núna árið 

2013. Hvort fundurinn verði haldinn á Þingeyri eða í Kópavogi. Ef fundurinn er haldinn í 

Kópavogi er fundarstjórinn samt sem áður leikskólastjórinn í Laufási á Þingeyri.  Það er Elsa 
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María Thompsson. Við viljum ekki breyta því, þar sem að það eflir tengsl okkar að skiptast á 

fundarstjórn og að sjá um skráningu á fundinn. 

Gjald 

Frá haustinu 2013 þarf að endurskoða stofngjald. Stofngjald er það kallað þegar leikskóli 

verður Heilsuleikskóli. Breytingin er sú að nú hefur Heilsufáninn verið settur inn í stofngjald. 

En þeir hafa ekki verið inni í stofngjaldinu hingað til. Því þarf stofngjaldið að hækka a.m.k því 

sem nemur verði á fánanum. 

Heilsustefnan Framtíðarsýn 

Í framhaldi að setningu nýrra laga 2008 um leik- grunn- og framhaldsskóla hefur mennta- og 

menningarmálaráðuneytið gefið út nýja aðalnámskrá fyrir skólastigin þrjú. Í aðalnámskrá eru 

skilgreindir sex grunnþættir í menntun sem eiga sér stoð í löggjöf fyrir leikskóla, grunnskóla 

og framhaldsskóla. Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, umhverfi og náttúru, einnig 

um framtíðarsýn, getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi 

sínu, breyta því og þróa. Grunnþáttunum er ætlað að undirstrika meginatriði í almennri 

menntun og stuðla að meiri samfellu í öllu skólastarfi. Grunnþættir í menntun eru: Læsi í 

víðum skilningi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og 

sköpun. Grunnþættirnir eru skilgreindir í sameiginlegum inngangskafla í aðalnámskrá 

leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Þeir tengjast öllum námsþáttum leikskóla og eru 

leiðarljós í almennri menntun og starfsháttum ásamt lögbundnum áhersluþáttum m.a. 

sjálfsvitund, siðgæðisvitund, félagsvitund, borgarvitund og félagsfærni. Í aðalnámskrá, 

leikskólahlutanum, er lögð áhersla á gildi leiksins og mikilvægi lýðræðis og jafnréttis í öllu 

leikskólastarfi. Sett eru fram leiðarljós leikskólastarfs og fjallað um námssvið leikskóla. 

Áhersluþættir námssviðanna endurspegla grunnþætti menntunar og þar má finna þá hæfni 

sem börn í leikskóla eiga að fá tækifæri til að tileinka sér. Í leikskólastarfi mynda hugtökin 

uppeldi, umönnun og menntun eina heild. Börnum er sýnd virðing og umhyggja og þau fá 

hvatningu og viðfangsefni við hæfi. Litið er á þau sem fullgilda þátttakendur í samfélagi 

leikskólans. 
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Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 er eins og sniðin að Heilstefnunni. Innleiðing nýrrar 

aðalnámskráar leikskóla ætti því að reynast Heilsuleikskólum auðveld. Í Heilsustefnunni er 

lögð áhersla á mikilvægi félagslegrar færni og lífsleikni í tengslum við líðan barns (Guðlaug 

Sjöfn Jónsdóttir. (2006). Heilsustefnan. Heilsuleikskólinn Urðarhóll :10). Hugtakið lífsleikni er 

ekki lengur notað í aðalnámskrá leikskóla, þess í stað er orðin læsi og samskipti og sjálfbærni 

notað (Aðalnámskrá leikskóla. (2011):17-18). 

Yfirmarkmið Heilsuleikskólans hafa alltaf verið: „að auka gleði og vellíðan barnanna með 

áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun í leikˮ. (Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir. (2006). 

Heilsustefnan. Heilsuleikskólinn Urðarhóll :10). 

Undirmarkmið Heilsustefnunnar eru: Næring, hreyfing og listsköpun í leik. 

Næring (fellur undir Heilbrigði og vellíðan, og læsi og samskipti, sjálfbærni og vísindi, sköpun 

og menning) 

• Borða hollan og næringarríkan mat 

• Fjalla um mikilvægi fæðuhringsins 

• Börnin verði meðvituð um hollustu og óhollustu matar 

• Matarhefðir verði í hávegum hafðar 

(Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir. (2006). Heilsustefnan. Heilsuleikskólinn Urðarhóll :11). 

Hreyfing (fellur undir Heilbrigði og vellíðan,sjálfbærni og vísindi, læsi og samskipti, sköpun og 

menning ). 

• Auka vitneskju um líkamann 

• Styrkja sjálfsmynd barnsins 

• Stuðla að betri hreyfifærni 

• Auðvelda samskipti 

• Læra hugtök 

Listsköpun í leik ( Læsi og samskipti, Sjálfbærni og vísindi, Sköpun og menning,  heilbrigði og 

vellíðan) 

• Örva sköpunargleði 
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• Auka hugmyndaflug 

• Kynnast mismunandi efniviði og handfjatla hann 

• Skynja fegurð í umhverfinu 

Í aðalnámskrá er lögð áhersla á mat og eftirlit, mat á skólastarfi. Innra og ytra mat. 

Heilsubókin er gott matstæki þegar kemur að innra mati á leikskólastarfinu og 

einstaklingsmati.  Þegar niðurstöður úr mat í Heilsubókinni er skoðað sést vel hvernig 

barninu líður í leikskólanum. Niðurstöður úr Heilsubókinni eru einnig mat á deildarstarfinu, 

s.s. hvernig er leikurinn á deildinni, hvernig eru samskiptin og hvernig líður börnunum á 

deildinni. Síðan er hægt að taka þetta allt saman og skoða hvernig þessi atriði eru þegar horft 

er á allan leikskólann. Hvernig líður börnunum í leikskólanum, hvernig eru samskiptin í 

leikskólanum og hvernig er leikurinn eru börnin í einleik, samhliðaleik, félagslegum leik, 

ímyndunarleik, eru þau áhorfendur í leik og hvernig er úthald þeirra. Er eitthvað eitt barn 

sem á erfitt í þessum atriðu? 

Heilsubókin er frábært verkfæri og við getum nýtt hana sem matstæki í innra mati og 

einstaklingsmati.  Mig langar til þess að sýna ykkur uppi á vegg hvernig Sigríður Birna 

Birgisdóttir leikskólakennari í Árbæ og Sigríður Ásdís Jónsdóttir sérkennslustjóri  í Árbæ hafa 

unnið deildarmat, deild A með þessu formi. 
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Næstu skref 
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greinaskipt, hreyfing, listsköpun, lífsleikni og starfsfólk í eldhúsi meti það  sem tengist 

eldhúsi. Leikskólarnir Árbær í Árborg og Heiðarsel í Reykjanesbæ (hreyfing) munu sjá 

um að útbúa gátlistana.  

• Heilsuefling í leikskólum, nýtt samstarfsverkefni embættis landlæknis við leikskóla. 

Hvernig skarast það við Heilsustefnuna og hvernig getum við nýtt það í starfinu ?            

Við þurfum að skoða það. 

 

 

Kristín Eiríksdóttir 

Formaður 

Samtaka Heilsuleikskóla 


